 Walli Asrللكباب
يف مــرييالندز

لالتصال بـ سام أو علي :

Tel: 9709 3322
Mob: 0414 424 275

لدينا كوارع

0416492222
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نتعهد كافة املشاريع من األبنية
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم
الخريطة إىل تسليم املفتاح

40
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مسلحون يقطعون بعض الطرق يف طرابلس
حمسن وباب التبانة ،منفذة
سلسلة عمليات دهم حبثًا
عن املسلحني وخمابئ
األسلحة .كما واصلت فتح

الطرقات وإقامة حواجز
ثابتة دققت يف هويات
املارة ،وسريت دوريات
بدءًا من منطقة البحصاص

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

االعالن ص 19

201 Merrylands Rd, Merrylands

بإدارة :آدي سركيس

مواجهات معرب القنيطرة تفتح ملف
«اندوف» بعد انسحاب النمسا

التتمة صفحة 31

أحكم اجليش السوري
معرب
على
سيطرته
القنيطرة احلدودي يف
اجلوالن بعد هجمات شنها
مقاتلو املعارضة السورية.
وأدى تبادل اطالق النار
اىل اصابة جنديني من
ملراقبة
الدولية
القوة
فك االشتباك بني سورية
وإسرائيل (أندوف) العاملة
يف اجلوالن ،وإعالن النمسا
عزمها على سحب جنودها
من القوة ،ما أثار قلق
ّ
وسلط االضواء
اسرائيل،
على مصري «اندوف» ،يف
وقت ُيعد األمني العام بان
كي مون تقريرًا سيقدمه
اىل جملس األمن عن
«سيناريوات تعديل والية
أندوف ومستقبلها».
وملعرب القنيطرة أهمية
اسرتاتيجية ،فهو يقع

بركة أم يوسف

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
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

على طريق رئيس مؤد
اىل دمشق ،كما انه

املعرب الوحيد يف املنطقة

التتمة صفحة 31

أردوغان يعلن اعتقال  7أجانب ويرفض
الرتاجع عن مشروع اسطنبول
املعارضون
متسك
يف
الرتكية،
للحكومة
اليوم السابع الحتجاجاتهم
يف «ساحة تقسيم» وسط

اسطنبول ،مبطلب استقالة
رجب طيب اردوغان الذي
استبعد قبل ساعات من

التتمة صفحة 31

أوروبا تهدد بدعم فلسطني يف األمم املتحدة ما
مل تتجاوب اسرائيل مع جهود كريي السلمية
أفادت صحيفة «معاريف»
اإلسرائيلية أمس االول
من
ديبلوماسيني
أن
دول مركزية يف االحتاد
األوروبي نقلوا أخريًا إىل

إسرائيل رسالة مفادها
أنه يف حال فشلت جهود
وزير اخلارجية األمريكي
جون كريي الستئناف

التتمة صفحة 31

Hamze Bros Fruit Market

بإدارة موريس نصـّور
0414 418 334

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

Confined Spaces

حتى مستديرة امللولة.

e-mail: info@meherald.com.au
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اجليش يتصدى لقطع طرق يف طرابلس ويوقف مسلحني ويصادر أسلحة يف خمزن
اهلدوء
رغم
على
النسيب اليت نعمت به
طرابلس (مشال لبنان)
منذ ليل االربعاء ،بعد
انتشار اجليش اللبناني
يف منطقة جبل حمسن،
استفاقت املدينة فجر
أمس على قطع للطرقات
يف باب احلديد – القلعة،
وطريق طرابلس – البداوي
(الطريق الدولية اليت تربط
طرابلس باحلدود السورية)
من قبل بعض الشبان.
ومل تسلم املدينة من
أعمال القنص على حماور
القتال التقليدية بني
جبل حمسن وباب التبانة،
حمور
على
وخصوصا
القبة – الربانية ،البقار،
والشعراني ما أدى إىل
انقالب سيارة على جسر
امللولة وإصابة مواطن
جبروح.
من
قوة
وطاردت
اجليش سيارة يستقلها
مسلحون يف شارع عزمي
وألقت القبض عليهم
عند مستديرة املئتني،
يف الوقت الذي واصلت
فيه وحدات اجليش تشديد
إجراءاتها األمنية وتوسيع
انتشارها يف منطقيت جبل

www.southwestbuilders.com.au

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

pp: 255003 / 09613

ماض يف تنفيذ اخلطة األمنية
ميقاتي :اجليش ٍ

خربة طويلة وصدق يف التعامل

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على عدة شهادات تنويه
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو
ساوث ويلز HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم
الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية
26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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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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لبنانيات

عبد اللطيف صاحل :دعوات اىل اجلهاد ضد جعجع :ال استقرار وال أمن من دون شربل :اجليش لن يرتاجع عن انتشاره يف
جبيش طرابلس وسيستكمل خطته خالل  48ساعة
اجليش اللبناني يف طرابلس بعد مداهمة سلط ٍة واحدة لدول ٍة واحدة ٍ
خمزن لالسلحة للمدعو زياد علوكي

أكد مسؤول االعالم
العربي
احلزب
يف
الدميقراطي عبد اللطيف
«اجليش
ان
صاحل
لدى
عثر
اللبناني
املدعو
صاحل
زياد
زياد علوكي مستدوعا
لالسلحة داخل مسجد
يف حارة الربانية يف
طرابلس».
يف
صاحل
ولفت
موقع
اىل
حديث
«ليبانون فايلز» اىل
أن «املستودع حيوي
على ما يزيد عن
املئة وعشرين عبوة،
وصواريخ حملية الصنع،
ومعمال لصنع العبوات
الناسفة ،ورشاشات،
وبيكاسيهات ،ومدفعي
صواريخ».
وكشف صاحل عن أنه
قام
املداهمة
«بعد
املدعو علوكي بالدخول
اىل املسجد وبعثر فيه،
بانه
اجليش
واتهم
داس على املصاحف،
ليتم بعدها الدعوة عرب
املساجد اىل اجلهاد ضد
اجليش اللبناني».
وتابع «اآلن كل الطرقات

يف طرابلس مقطوعة،
وهناك اشتباكات بني
امللثمني
املسلحني
واجليش اللبناني ما ادى
اىل اصابة ثالثة عناصر
من اجليش اللبناني من
بينهم مالزم من آل
احلاج».
وختم صاحل «صحيح
انه كان لدينا بعض
التحفظات على طريقة
دخول اجليش اىل جبل
حمسن من دون التبانة
اال اننا نؤكد ترحيبنا
به» ،ونشدد على «اننا
ال ميكن ان نرفع حجرًا
يف وجهه امنا ورودًا»،
ونؤكد «إمياننا الكامل
احلامي
الوحيد
بانه
للسلم االهلي».
وأعلن ي عبد اللطيف
صاحل يف تصريح ،ان
«احلزب سريفع الغطاء
عن أي خمل باالمن يف
جبل حمسن مهما عال
شانه» ،داعيا االهالي
مع
«التجاوب
اىل
اجراءات اجليش اللبناني
والتحلي بالوعي واحلكمة
وضبط النفس لتسهيل
مهمته».

ماضي طلب من قرطباوي احالة كتاب
سليمان لرفع احلصانة عن كبارة
العام
النائب
وجه
التمييزي القاضي حامت
ماضي كتابا اىل وزير
العدل النقيب شكيب
قرطباوي يطلب فيه إحالة
كتاب رئيس اجلمهورية
اىل اجمللس النيابي من
أجل رفع احلصانة عن
النائب حممد عبد اللطيف
كبارة إلقدامه بتاريخ

مل مير عليه الزمن على
اتهام رئيس اجلمهورية
باإلتصال بدول أجنبية
لدفعها اىل العدوان على
أرض لبنانية ،ما يشكل
إضعافا بالشعور القومي
والوطين واىل الوهن
بنفسية األمة فضال عن
التحقري والقدم والذم
بشخص الرئيس.

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق

مدير التحرير :سامي مظلوم

مكتب ملبورن :كميل مسعود
Email:cjmassoud@optusnet.com.au
Contact Info
Tel:(02) 8764 8186 Fax:(02) 8764 8062
 Clyde Street Rydalmere NSW 2116زززPrinted by: New Age Printing Pty Ltd22

واحد يف لبنان واحد

شدد رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع على
ّ
احلل الوحيد للوضع
«أن
القائم يف طرابلس هو
أن جتتمع حكومة تصريف
األعمال وتتخذ قرارًا
بتكليف اجليش ليس
جمرد االنتشار والفصل
بني املتنازعني بل جبمع
ً
ّ
لكل املرات
مرة
السالح
وجبل
طرابلس
من
حمسن على السواء ،هذا
ّ
احلل الوحيد للوصول
هو
اىل األمن واالستقرار
يتم تعميم هذا
على أن
ّ
القرار فيما بعد على كل
املناطق اللبنانية» ،الفتًا
اىل أنه «ال استقرار وال
ٍ
سلطة
أمن من دون
ٍ
واحدة
لدولة
واحدة
جبيش واحد يف لبنان
ٍ
واحد».
كالم جعجع جاء خالل
من
وفدًا
استقباله

بلدات :تكريت ،الدورة
وممنع يف عكار يف
حضور منسق القوات
يف املنطقة د .نبيل
سركيس ،حيث طالب
رئيس حزب القوات
«األجهزة األمنية كافة
االستفزازات
مبنع
احلاصلة يف املناطق
األخرى كما حصل يف
«جديدة املنت» البارحة
أو يف «زحلة» اليوم،
باعتبار أن هذه األمور
من مسؤوليتها ماذا وإال
تكون هي من ُتشجع
على مثل هذه التجاوزات
وتدفع املواطنني اىل
التصرف بهذا الشكل
ُ
وتضرب هيبة الدولة
واملؤسسات».
وكانت مناسبة عرض
والوفد
جعجع
خالهلا
الزائر شؤونًا إمنائية
خاصة باملنطقة.

رمزي كنج :نعيش ازمة
كيانية ويف عصفورية غرائز
اشار القيادي يف التيار
الوطين احلر رمزي كنج
اىل ان «حزب اهلل ذهب
اىل سوريا ملنع املعركة
يف لبنان وال ميكن ان
ينتظر جميء املشكلة
لعنده».
واعترب اننا «نعيش ازمة
كيانية ويف عصفورية
غرائز» ،متمنيا ان «يكون
اللبنانيون قد تعلموا من
جتاربهم» ،معتربا «اننا
نعيش يف ظل نظام
سياسي غري قادر على
تطوير نفسه».
ولفت اىل ان «ما جيري
يف طرابلس يتنافى
واخالق
طبيعة
مع
وهناك
الطرابلسيني
جمموعة صغرية تقف
خلف االحداث يف املدينة
يف طريف اجلبهة يف جبل
حمسن وباب التبانة».

ورأى ان «اللبنانيني كان
جيب ان جيلسوا حول
طاولة حوار بعد العام
 2005ليسألوا انفسهم
اي لبنان يريدون».
واستعبد كنج امكانية
تشكيل حكومة يف القريب
العاجل خصوصا يف ظل
االصوات اليت تصدر
مؤخرا رافضة املشاركة
يف حكومة تضم حزب
اهلل االمر الذي سيدفع
حزب اهلل للعمل على ان
يكون ممثال متثيال فعليا
فيها.

كبارة :ملساندة اجليش
يف تطبيق خطته االمنية
وخيارنا الدولة واجليش
دعا النائب حممد كبارة اىل مساندة اجليش يف
تطبيق خطته االمنية مشددا على ضرورة احملافظة
على امن طرابلس واهلها.
وطالب اجليش باستكمال خطته وعدم افساح اجملال
أمام من حياولون جر املدينة اىل الفتنة ،الفتا اىل
ان «خيارنا الدولة ومؤسسات اجليش والقوى االمينة
من دون متييز بني منطقة واخرى».

اىل ذلك أكد وزير
الداخلية والبلديات مروان
شربل ان «اجليش اللبناني
لن يرتاجع عن انتشاره
يف طرابلس مهما كانت
الصعوبات وهو سيستكمل
خطته خالل  48ساعة».
كالم شربل جاء بعد
لقاء مع «اللقاء الوطين
االسالمي» يف منزل النائب
حممد كباره يف طرابلس،
يف حضور النائبني خالد
الضاهر ومعني املرعيب
املشايخ
من
وعدد
والفاعليات الطرابلسية.
قال
االجتماع،
وبعد
شربل« :لقد توصلنا إىل
أن يكمل اجليش اخلطة
االمنية اليت وضعها ،ورغم
الصعوبات اليت يواجهها
فلن يرتاجع .وخالل 48
ساعة سيكتمل االنتشار.
وإن املسلحني ،إن كانوا
كما يدعون غيارى على
طرابلس ،فهم اآلن أمام
اختبار حقيقي ليظهروا
ذلك ،وأطلب منهم أن
الشوارع
من
ينسحبوا
ويساعدوا اجليش ،فمن
يتقاتلوا هم لبنانيون ،ومن
يستشهدوا هم لبنانيون،
ومن تدمر أمالكهم ومنازهلم
لبنانيون أيضا .وجيب وضع
حد هلذا االمر ،وأؤكد أن
اجليش لن يرتاجع عن تنفيذ
هذه اخلطة».
وردا على سؤال حول
مشاركة «حزب اهلل» يف
قال:
القصري،
معارك
«احلكومة اللبنانية نأت
بنفسها ،وعلى اللبنانيني
أيضا أن ينأوا بأنفسهم،

الوزير مروان شربل

فالكل أخطأ حبق لبنان.
إن الفرنسي والياباني
واملصري
والشيشاني
والسوداني والرتكي كلهم
يف سوريا ،واللبناني أيضا.
وما يهمنا ماذا جيري يف
طرابلس؟ فلماذا جيب أن
تدمر هذه املدينة ،وأحدا لن
يستفيد من ذلك ،فالكل
سيخسر».
وردا على سؤال حول
مساعدة قوى االمن لعناصر
اجليش يف خطة االنتشار،
قال« :سنبحث مع القوى
األمنية يف تسيري الدوريات
واقامة احلواجز وتوقيف
واملخالفني
املطلوبني
يف اجتماع سيعقد بعد
قليل يف سراي طرابلس،
فللجيش وقوى االمن أوامر
بتوقيف االشخاص الذين
يطلقون النار ،وجيب أن
تتوقف هذه املأساة .إن
اخلطة االوىل وقف اطالق

النار ،ثم سحب املسلحني،
فتنفيذ مداهمات وتوقيف
أن
املطلوبني».وأكد
«اجليش على مسافة واحدة
من كل االطراف ،وليس مع
طرف ضد اآلخر».
من جهته ،قال كبارة:
«لقد كان مثة جتاوب من
كل اجملتمعني لتنفيذ اخلطة
االمنية العادة االستقرار إىل
طرابلس ،وحنن نتابع تنفيذ
اخلطة ،ونتعاون مع اجلميع
الزالة العقبات ،فخيارنا
اجليش والدولة والقوى
االمنية ،ونتمنى على اجلميع
االنسحاب من الشوارع،
خطته
اجليش
ليكمل
وانتشاره .وهناك تأكيد
أن اجليش سيكون عادال
يف تطبيق القانون من دون
متييز».بعد ذلك ،انتقل
شربل إىل سراي طرابلس
حيث سيعقد اجتماعا مع
القادة األمنيني.

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺑﺎﺏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ
ٌ
) (BMCPﻟﻌﺎﻣﻲ .2014 – 2013
ﻳﻬﺪﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  BMCPﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻭﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً.
ً
ﺗﻤﻮﻳﻼ ﻳُﺪﻓﻊ ﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ BMCP
ً
ً
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺩﻋﻤﺎ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ
ٍ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ
ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ.
ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﻮﻋ ٍﺪ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  5.00ﻣﺴﺎءﺍً ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ،
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  28ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ  .2013ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  5.00ﻣﺴﺎءﺍً ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ.
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ُﻛﺘﻴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ .www.immi.gov.au/BMCP
ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ،ﺍﺗﺼﻞ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎً ﺑﺨﻂ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻢ  1800 453 004ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  9.00ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻭ 5.00
ﻣﺴﺎءﺍً ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ،ﻣﻦ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻌﻄﻼﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ(.
One APS Career ... Thousands of Opportunities
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قوى ترى تداعيات خطرية لسقوط القصري وأخرى
تعتربه حتوالً اسرتاتيجياً

استأثر موضوع سقوط مدينة
القصري السورية وتداعياته
على لبنان حبيز كبري من
املواقف السياسية ،إضافة
إىل الشأنني االنتخابي
واحلكومي .ورأى وزير
األشغال يف حكومة تصريف
األعمال غازي العريضي
أن «سقوط القصري جولة
النظام
ملصلحة
كانت
السوري وحلفائه وهناك
جوالت أخرى يف املستقبل
قد تكون ملصلحة فريق

آخر ،وإال لكانت ُحسمت
األزمة» ،وقال يف حديث
تلفزيوني« :ما ساهم يف
تعديل ميزان القوى على
األرض هو حزب اهلل» ،وأكد
أنه «ضد تدخل حزب اهلل
يف سورية ،واملربرات اليت
قدمت مل تكن مقنعة».
واعترب أن «أفضل مشهد
إلسرائيل هو أن ترى حزب
اهلل منغمسًا يف احلرب
السورية».
وإذ رأى أن «مسألة تأليف

اجليش :تعرض دورية يف جبل حمسن
الطالق نار وضبط مستودع اسلحة
صدر عن قيادة اجليش
 مديرية التوجيه البيانالتالي:
«بعد ظهر اليوم تعرضت
دورية تابعة للجيش يف
منطقة جبل حمسن الطالق
نار من قبل مسلحني وقد
ردت قوى اجليش على
مصادر النريان ،كما نفذت
عمليات دهم لعدد من
االماكن املشتبه بها حبثا عن
املسلحني ،حيث ضبطت اثناء

ذلك خمزنا للسالح حيتوي
على كميات من القاذفات
الصاروخية والقنابل اليدوية
والبنادق احلربية ،باالضافة
اىل كميات من الذخائر
واالعتدة العسكرية.
مت تسليم املضبوطات اىل
املراجع املختصة ،وتستمر
قوى اجليش بالتقصي عن
لتوقيفهم
النار
مطلقي
القضاء
على
واحاهلم
املختص».

احلكومة طويلة لألسف».
ولفت إىل أنه «إذا رفض
الطعن بالتمديد للمجلس
فعليًا
فستبدأ
النيابي
احلكومة
تشكيل
عملية
السياسية».
كتلة
عضو
وأعترب
«املستقبل» النائب عمار
حوري «أن مناظر االبتهاج
وتوزيع احللوى يف الضاحية
ً
احتفاال بسقوط
اجلنوبية
وهي
مشينة
القصري
سقوط ملنطق املقاومة»،
وأكد« :أن ما شهدناه أمر
أكثر من مؤسف أسقط كل
أدبيات حزب اهلل وما يسمى
باملقاومة وأصبح مرتزقة
خمططات
لتنفيذ
تعمل
إيران يف املنطقة واحملور
الذي تنتمي إليه».
احلكومي
امللف
ويف
وإمكان التالقي مع «حزب
اهلل» إىل طاولة واحدة
داخل جملس الوزراء ،قال:
«بكل تأكيد أيدي حزب اهلل
اليوم تقطر دمًا من الشعب
السوري ،وبالتالي فإن
مسألة اجللوس معه أمر
مستبعد حتميًا ألنه جتاوز
كل اخلطوط احلمر ومل نعد
ملزمني بالقيام مبا قمنا
به يف السابق يف اتفاق
الدوحة».

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

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

ورأى عضو الكتلة نفسها
النائب مجال اجلراح أن
«من سقط هو حزب اهلل
وليس القصري» .ولفت
إىل أن «ما قام به احلزب
يف سورية جرمية موصوفة
واللبنانيني
لبنان
حبق
والشعب السوري».
واعترب عضو «تكتل التغيري
واإلصالح» النائب غسان
خميرب أنه «جيب أن نلتقط
كل سبيل لتوسيع كل
سبل احلوار بني اللبنانيني
مبا فيها طاول احلوار حول
موضوع األمن».
وأوضح أن رئيس «تكتل
التغيري واإلصالح» العماد
ميشال عون «رفض تدخل
جهات حزبية يف سورية
مبا فيها حزب اهلل وهذا
موقفي أيضًا».

«لن نسكت»
وقال عضو كتلة «الكتائب»
النائب سامي اجلميل إن
«مواكب حزب اهلل اليت
مرت باألمس يف شوارع
الدكوانة ومنطقة جديدة
املنت مرت على خري ولكننا
لن نسكت إذا ما تكرر
ومحل بعد لقائه
األمر».
ّ
ميشال معوض «املعنيني
مسؤولية ما حصل من

إطالق رصاص» ،وقال:
«نرفض أن تكون مناطقنا
مناطق حرب».
ولفت اجلميل إىل أن «هناك
بعض اللبنانيني جيرون
لبنان إىل حرب أهلية».
ودعا الدولة إىل «إصدار
قرار سياسي يسمح للجيش
بأن يلعب دوره يف شكل
كامل لضبط األمور يف كل
املناطق اللبنانية» ،معتربًا
أن «استهداف اجليش هو
مبثابة ضرب آخر معقل
للدولة اللبنانية».
ويف املقابل اعترب عضو
والتحرير
التنمية
كتلة
موسى
ميشال
النائب
أن «ضلوع حزب اهلل
يف القصري ال يؤثر يف
املشهد الداخلي» .وأكد
أن «موضوع تأليف احلكومة
هو تشاوري بني األفرقاء
عالقة
وال
الداخليني،
مباشرة لنشاط حزب اهلل
يف القصري».
احلزب
رئيس
ولفت
طالل
«الدميوقراطي»
أرسالن إىل أنه «سيكون
تأثري
القصري
لعودة
كبري يف جممل اجملريات
على املستويني اإلقليمي
والدولي على حد سواء»،
داعيًا إىل أن «تتوقف

رهانات البعض اليت ما
أدت إال إىل زرع الفنت
الطائفية واملذهبية اليت ال
متت إىل الوطنية بصلة».

جلان شعبية
وكشف عضو كتلة «البعث»
النائب عاصم قانصوه عن
«وجود ضباط إسرائيليني
وعرب بينهم مغربي إضافة
إىل ضباط أجانب ،داخل
األراضي اللبنانية بعضهم
من اجلرحى الذين يتلقون
لبنان».
داخل
العالج
وقال« :إذا مل حيسم
اجليش وجودهم ،سنجرب
على الدفاع عن النفس،
متامًا كما فعل حزب اهلل يف
خراج بعلبك منذ أسبوع».
ورأى أن «من الضروري
إنشاء جلان شعبية تتعاون
مع اجليش حلماية ظهره من
هذه اجملموعات».
ورأى نائب رئيس اجمللس
التنفيذي يف «حزب اهلل»
أن «ما
الشيخ نبيل قاووق ّ
حتول
حصل يف القصري هو ّ
على مستوى اسرتاتيجيات
يف
وأدخلها
املنطقة،
ليست
جديدة
مرحلة
ملصلحة إسرائيل وأمريكا
وأدواتهما يف املنطقة».

أمـسية روحــية مــجانية
نعلن عن حفل من نوع فريد حول اهلل الذي ال شريك
له.
يجتمع الشعب العربي يف سيدني من مختلف
الخلفيات و الثقافات للتمتع بأمسية مع اهلل الذي ال
نقدر أن نعيش إال به ومعه.
يدور املوضوع حول

«حرية و إطالق كل مأسور»

فهل انت مأسور يف إدمان او مرض او أي شيء
يسيطر عليك؟ تعال و ادعُ اآلخرين للتعرف علي
اهلل الوحيد الذي يقدر أن يحررك من كل قيودك.

prayer_meeting1@hotmail.com
Saturday 15th June , start 6pm.
Address: 1 Marlborough St, Drummoyne

)(next to Canada Bay Council
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مصدر امين :على فعاليات  14آذار تتهم «حزب اهلل» بإعادة
طرابلس رفع الغطاء السياسي
احلرب بتسهيل من الدولة
لدعم اجليش
اعلن مصدر أمين ،يف حديث
اىل موقع «ليبانون فايلز»،
ان «االعتداء على اجليش
يف طرابلس أتى كردة
فعل نتيجة التأجيج الطائفي
الذي قام به زياد صاحل
امللقب بالعلوكي» ،داعيا
على فعاليات طرابلس اىل
رفع الغطاء السياسي لدعم
اجليش.
واشار املصدر االمين نفسه
اىل انه تنفيذا للخطة االمنية
اليت بدأها اجليش ،متت اليوم

مداهمة منزل العلوكي حيث
مت العثور على خمزن لالسلحة
حيتوي على حوالي  120عبوة
متفجرة القيت يف وسط
مدينة طرابلس.
ولفت اىل انه اثناء عملية
فر العلوكي وقام
املداهمة ّ
بنشر الفتنة من خالل ارساله
رسائل عرب الـ»واتساب»
تتهم اجليش باقتحام مسجد
وتدنيس احملرمات الدينية
داخله ،ما خلق ردة فعل
سريعة لدى الناس.

الطفيلي :أكرب هزمية حلقت
حبزب اهلل هي يف بلدة القصري

رأى االمني العام السابق
لـ»حزب اهلل» الشيخ صبحي
الطفيلي أن «أكرب هزمية
حلقت حبزب اهلل هي يف بلدة
القصري» ،موضحا ان «القصري
بلدة حوصرت وضربت بكل
أنواع االسلحة وصمدت لفرتة
الطويلة ويف آخر حلظات
املعركة ولدى انتهاء الذخرية
انسحب
املعارضة
لدة

املسلحون من البلدة».
واعترب يف حديث تلفزيوني
انه «ليس هناك قوى انتصر
عليها حزب اهلل ،ولو بقي
لديهم ذخرية ملتابعة املعركة
ملا انسحبوا» ،مشريا إىل ان
«حزب اهلل حزب مقاوم يدافع
عن األمة» ،ورأى ان «هذا
الدور سقط حتى يف عيون
شباب حزب اهلل».

أعلنت األمانة العامة لقوى 14
آذار أن «مشروع حزب اهلل هو
إعادة إنتاج احلرب األهلية يف
الداخل اللبناني ،وال ميكن أن
يكون هذا التورط يف الداخل
االحتفالية
وهذه
السوري
باالنتصار يف القصري وتوزيع
احللوى على الطرق إال إشارة
استفزازية».
وأكدت يف بيان بعد اجتماع
طارئ عقدته أمس االول أن
«سلوك حزب اهلل وهذا املخطط
املدروس إلعادة إنتاج احلرب
األهلية هو بتسهيل من الدولة
اللبنانية ،بدليل أن وزير
خارجية لبنان (عدنان منصور)
برر أمام اجلامعة العربية تورط
حزب اهلل يف سورية» ،معتربة
الوزير منصور «شريكًا يف هذه
اجلرمية املوصوفة اليت حتصل
يف سورية».
وأعلن منسق األمانة العامة
فارس سعيد بعد االجتماع أنه

ال ميكن أن يبقى البلد مقسمًا
بني فريق يريد إدخالنا جمددًا
يف احلرب ،وأن يبقى الشعب
اللبناني متفرجًا أمام هذا
الفريق».
وقال« :هناك مواجهة سلمية
سياسية حتمية يف مواجهة حزب
اهلل ،جيب أن تنظمها قوى 14
آذار ،وسنقوم بكل االتصاالت
من أجل أن تكون هناك خطة
سياسية أهلية شعبية عربية
دولية ملنع اللبنانيني من دفع
مثن احلرب مرتني».
وعن انعكاسات نتائج معركة
القصري على تأليف احلكومة،
أجاب« :من املؤكد أن هذا
األمر ستكون له تداعيات
كربى ليس فقط على مستوى
احلكومة ،وإمنا التداعيات األهم
هي إصرار هذا احلزب على
إدخال لبنان جمددًا يف العنف.
وسنقف يف وجهه ومننعه من
هذا األمر».

توقيع مذكرة تفاهم بني قوى االمن
والشرطة الفدرالية األوسرتالية
وقعت

املديرية

العامة

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

لقوى األمن الداخلي والشرطة
الفدرالية األوسرتالية مذكرة
تفاهم حول مكافحة اإلرهاب
واملخدرات وتبييض األموال
واجلرائم األلكرتونية ،حتت
عنوان مكافحة اجلرمية عرب
الوطنية وتطوير التعاون
البوليسي.
جرى حفل التوقيع قبل
ظهر اليوم ،يف مكتب املدير
العام لقوى األمن الداخلي
بالوكالة العميد روجيه سامل
بثكنة املقر العام ،حبضور
نائب مفوض الشرطة بيرت
درينان على رأس وفد
أسرتالي ،وممثل الشرطة
الفدرالية سفري أسرتاليا
ملكافحة اإلرهاب ويليام
فيشر ،وامللحق األمين لدى
يف
األسرتالية
السفارة
بريوت ستيفن نوت ،وعن
اجلانب اللبناني املدير العام
لقوى األمن الداخلي بالوكالة
العميد روجيه سامل ،رئيس
هيئة األركان بالوكالة العميد
بيار نصار ،قائد وحدة
الشرطة القضائية العميد
ناجي املصري ،رئيس شعبة
العميد
الدولي
اإلتصال
فادي اهلاشم ورئيس شعبة
عماد
العقيد
املعلومات
عثمان.
يف ختام اللقاء ،جرى
تبادل للدروع التذكارية
بني اجلانبني ،وكان نصار
يف إستقبال ووداع الوفد
الباحة
يف
األسرتالي
اخلارجية ،حيث أدت موسيقى
قوى األمن وثلة من عناصر
سرية املقر العام التشريفات
للوفد الزائر.

ردت على محلة االفرتاء وتوزيع االتهامات من بعض السياسيني

قيادة اجليش اعلنت عن اجراءات حامسة
يف طرابلس مبنأى عن التدخالت

يف وقت نفذ اجليش نصف
خطة إنتشار إقتصرت على منطقة
جبل حمسن بإنتظار الضوء األخضر
لتعزيز مواقعه يف باب التبانة
وبعد فرتة هدوء نسيب ،تدهور
الوضع األمين فجأة يف عاصمة
الشمال بعد ظهر امس ،حيث
جتددت اإلشتباكات على خمتلف
حماور القتال التقليدية يف التبانة
وجبل حمسن باإلسلحة الرشاشة
والقذائف الصاروخية مرتافقة
مع عمليات قنص السيما يف
الريفا ،البقار ،الشعراني ،شارع
سوريا ،وطلعة العمري ،امللولة،
سوق القمح ،جامع الناصري وجبل
حمسن .وردت وحدات اجليش
على مصادر النريان لكن من
دون ان تتمكن من إعادة الوضع
اىل طبيعته

بيان اجليش

يف هذا اإلطار ،صدر عن قيادة
اجليش  -مديرية التوجيه ،البيان
اآلتي :خالل األحداث اليت شهدتها
مدينة طرابلس أخريًا ،آثر اجليش
على نفسه معاجلتها حبكمة وصرب
ودقة ،بالتزامن مع إفساح اجملال
لفاعليات املدينة ملنع االستغالل
السياسي وللحد قدر اإلمكان من
سقوط ضحايا أبرياء يف صفوف
املواطنني .إال أن الشروط
والشروط املضادة اليت وضعتها
تلك الفاعليات وإمعان اجملموعات
املسلحة من خمتلف األطراف يف
العبث بأمن املدينة والتعدي على
العزل
مراكز اجليش والعسكريني
ّ
املنتقلني من واىل مراكز عملهم،
أدى إىل تصعيد املوقف وزاد من
عدد الشهداء واجلرحى ،يف حني
انربى بعض السياسيني إلطالق
محلة افرتاء ضد اجليش وتوزيع
االتهامات بعيدًا عن الواقع ومن
دون وجه حق.
لذلك ،تؤكد قيادة اجليش أنها
ستتخذ بنفسها اإلجراءات احلامسة
كافة ومبنأى عن التدخالت
السياسية ،لوضع حد ملا جيري
يف مدينة طرابلس ،وهي تدعو
املواطنني إىل التجاوب الكامل
مع التدابري اليت بدأت وحدات
اجليش بتنفيذها تباعًا ،كما تضع
القيادة اجلميع أمام مسؤولياتهم
جلهة احلفاظ على أمن املواطنني،
وسالمة القوى العسكرية املوكلة
تنفيذ املهمة ،واليت ستتعامل
بكل قوة وحزم مع مصادر النريان
ومع مجيع املظاهر املسلحة إىل أي
جهة انتمت ،لقمع أيادي التخريب
والفتنة اليت مل تعد تسيء إىل
املدينة فحسب بل إىل لبنان
بأسره.

اجلسر

اىل ذلك ،دعا عضو كتلة
املستقبل النائب مسري اجلسر يف
حديث اذاعي اجليش اىل االنتشار
حبزم ،وتوقيف مطلقي النار ال
سيما القناصني الذين يقتلون
املدنيني ،واعترب ان حديث النائب
حممد كبارة عن تواطؤ للجيش هو
ردة فعل ،وانا ال اؤيده وال اعتقد
ان كتلة املستقبل تؤيده .وذكر
اجلسر ببيان اجليش من  4اشهر
عندما اعلن انه سيتحاور مباشرة
مع قادة احملاور.

حبيب

بدوره ،اكد عضو كتلة
املستقبل النائب خضر حبيب يف
حديث اذاعي أنه أصبح من غري
املقبول استمرار الوضع كما هو
عليه يف طرابلس ،وقال :كفى
إستعمال املدينة كوسيلة عند كل
استحقاق.
كما أكد أن املطلوب حماسبة
القادة األمنيني يف طرابلس
لفشلهم يف القيام مبهامهم
األمنية ،أو تغيريهم ،الفتا اىل أن
املسؤولية كبرية على قائد اجليش
العماد جان قهوجي ،ومشريا إىل
أن األمن بالرتاضي مل يعد مقبوال،
والوضع اإلقتصادي يف طرابلس
حبالة سيئة جدا.
وعن التهديد الذي أطلق يف
اللقاء الوطين اإلسالمي عن إمكان
نقل الوضع اىل عكار والضنية،
اعترب أن ما صدر هو بسبب حرقة
القلب على طرابلس ،نافيا أن
يكون هذا اإلعالن معربا عن موقف
تيار املستقبل الذي أكد دعم
املؤسسة العسكرية واجليش.

صاحل

من جهته ،اشار مسؤول االعالم
يف احلزب العربي الدميقراطي عبد
اللطيف صاحل اىل ان ارتدادات
معركة القصري على طرابلس
كبرية ،ونتمنى ان تعيد سيطرة
اجليش السوري على القصري
موضحا
لطرابلس،
اهلدوء
ان هناك عصابة حترق ارزاق
العلويني ،وحنن يف جبل حمسن
ليس لدينا لون واحد.
اضاف صاحل يف حديث اذاعي
ان خطنا خط مقاوم وخط بناء دولة
وليس خط فتنة ،ووضع مهلة
عضو كتلة املستقبل النائب حممد
كبارة يف رسم الدولة اللبنانية.
واوضح ان اجليش تعامل بصرامة
مع االهالي يف جبل حمسن وحنن
فخورون باجليش اال ان هناك
بعض التحفظ على ادائه باالمس،
اال ان هناك عتبا ملاذا يبدأ دائما
االنتشار يف جبل حمسن وليس
يف باب التبانة .واكد االستعداد
لتلبية مطالب اجليش النه الضامن
الوحيد للسلم االهلي ،ولوال
اجليش اللبناني ال شيء امسه
لبنان.

املرعيب

وندد النائب معني املرعيب يف
تصريح ،مبا وصفه باالخرتاقات
للسيادة
املتمادية
السورية
اللبنانية واليت كان آخرها الغارات
اليت قامت بها مروحيات جيش
االسد على بلدة عرسال مستهدفة
االبرياء وأوقعت الضحايا .وحذر
من ان السكوت الرمسي عن هذه
التعديات ال بد ان يرتك تداعيات
كبرية اذ مل يعد باملستطاع
السكوت على هذا االمر املتصل
بسيادة لبنان وكرامة أهله،
مطالبا قائد اجليش العماد جان
قهوجي بتوضيح علين إزاء عدم
الرد على هذا االستهداف املباشر
للسيادة اللبنانية.
وجدد دعوته اىل ان تتوىل
قوات من اليونيفيل محاية احلدود
واهالي القرى والبلدات احلدودية
املستهدفني حبياتهم وأرزاقهم
من قبل اجليش االسدي.
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لبنانيات

ندوة عن السالمة العامة يف قطاع البناء رعتها نقابة املهندسني

العريضي :اخطر ما نعيشه اليوم غياب فكرة الدولة

شارك وزير االشغال العامة
والنقل يف حكومة تصريف
االعمال غازي العريضي يف ندوة
عن السالمة العامة يف قطاع
البناء :رعتها نقابة املهندسني
يف بريوت والسفارة الفرنسية
ليبان،
سوكوتيك
وشركة
ضمن فعاليات معرض بروجكت
لبنان.
حضر الندوة نقيب املهندسني
يف بريوت ايلي بصيبص ،مدير
املعهد العالي لالعمال ستيفان
اتالي ،املستشار يف السفارة
كاستور،
هنري
الفرنسية
رئيس مجعية شركات الضمان
والتأمني أسعد مريزا وحشد
من الشخصيات االقتصادية
واالجتماعية وعدد كبري من
املهندسني.
والقى النقيب بصيبص كلمة
قال فيها :بعد حمطات عدة من
انطالق مرسوم السالمة العامة
بطبعته االوىل عام  1996كان
ملذكرة وزير االشغال العامة
والنقل يف تاريخ 2012/12/6
واليت اعلن فيها البدء بالتدقيق
الفين االلزامي للمشاريع اخلاصة
اثرها الكبري يف االنتقال بصناعة
البناء خصوصا ومبهنة اهلندسة
عموما من حقبة اىل حقبة أخرى.
مع أن هذا املرسوم فرض ومنذ
العام  2005على كل االبنية اليت
ستنشأ بعد هذا التاريخ شروطا
فنية خاصة تتعلق باملتانة
واحلريق
الزالزل
ومقاومة
بهدف محاية االشخاص شاغلي
هذه االبنية ،ولكنه كان يفتقر
اىل مكونني اساسيني :االول
يتعلق باجلهة املناط بها مراقبة

تنفيذ شروط املرسوم ان يف
الدراسات او التنفيذ والثاني
يتعلق بضمان متانة املنشآت
لفرتة ممتدة على عشرة اعوام
من تاريخ التسليم مبا فيها فرتة
ضمان حسن التنفيذ.
للمكون
بالسنة
أضاف:
االول ،لقد أوكلت هذه املهمة
اىل مكاتب التدقيق الفين وهي
مكاتب معتمدة من قبل جلنة
اعتماد رمسية يرأسها املدير
العام للتنظيم املدني وعضوية
ممثلني عن نقابيت املهندسني
يف لبنان ،إضافة إىل ثالثة
أعضاء من القطاع اخلاص ،ولقد
قامت هذه اللجنة باعتماد أربعة
مكاتب من الفئة االوىل وفق
شروط ادارية وفنية ومالية
نص عليها املرسوم ونشرت
امساؤها يف اجلريدة الرمسية
وهي تتحضر األن إضافة
اىل اعتماد شركات أخرى يف
الفئة االوىل العالن بدء اعتماد
املكاتب يف الفئة الثانية من
بني املكاتب اليت تتوفر فيها
الشروط الرمسية.
وتابع :املكون الثاني وهو
التأمني على األبنية ملدة عشر
سنوات فإن املرسوم اجلديد
قد أوقف العمل به ملزيد من
دراسة شروطه وخصوصا تلك
املتعلق منها بالتأمني على
أضرار الزالزل .إن مبدأ التأمني
هو من الشروط االساسية يف
البحث عن السالمة العامة يف
األبنية إذ أنه يفرض تأمينا
مهنيا على مجيع االطراف اليت
تتعاطى يف عملية البناء وهذا
يضمن احلد االدنى من اخلربة

املهنية ،اضافة اىل حتديد
للمسؤوليات يف اصالح االضرار
طوال فرتة ضمن االشغال.
وهذا ايضا مفهوم جديد يف
التعاطي مبسؤولية مع حقوق
شاغلي االبنية .وتقوم نقابة
املهندسني مع اجلهات املعنية
بإعداد مسودة مرسوم للتأمني
العشري وضمان االضرار ملدة
عشر سنوات.
وقال :إن تأمني سالمة
املواطنني يف أماكن سكنهم
تعليمهم
ويف
وعملهم
من
وغريها
واستشفائهم
األماكن واملنشآت اليت ميضون
فيها حياتهم اليومية هو حق
اساسي من حقوقهم وما
مراسيم السالمة العامة املكملة
لقانون البناء سوى خطوة مهمة
على طريق حتقيق هذا احلق،
وخيار مسؤول يف حتقيق تنمية
مستدامة يف بلد كلبنان معرض
يف اي وقت للعوامل الطبيعية
من هزات وزالزل مدمرة.

أتالي

وعرض أتالي للمجموعة اليت
انشئت عام  2008من قبل
البعثة االقتصادية يف السفارة
الفرنسية واليت تضم كل
املؤسسات الفرنسية العاملة
يف لبنان بشراكة مع املؤسسات
اللبنانية من اجل تطوير الروابط
االقتصادية ونعمل مع غرفة
الصناعة والتجارة والزراعة يف
جبل لبنان والعديد من االحتادات
الصناعية.
واشاد ب موضوع الورشة
أي السالمة العامة يف عامل
تطغى املكاسب على املسؤولية

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

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة

نفتح  7أيام يف األسبوع
تلفون98971113 :

العنوان:
60 Excelsior St, Merrylands

واالستدامة ،وأعلن أن هذا
املوضوع يف صلب اهتمامهم
ألنه غالبا ما يتم التضحية
بالسالمة من أجل الربح .ورأى
أن لبنان لطاملا كان املدخل
ألوروبا باجتاه الشرق االدنى
واالوسط وسيكون لبنان املمر
االكيد لكل املؤسسات اليت
تريد استكشاف بلدان املنطقة.
كاستور
بدوره ،رأى كاستور أن
بالنسبة
اللبناني
التشريع
للسالمة العامة يستلهم اىل
حد بعيد من النموذج الفرنسي
ومنها التأمني من احلرائق
ونظام درجات املسؤولية وشرع
القانون اللبناني صفة املراقب
الفين وهذا النشاط يساهم
يف تطوير التشريعات اللبنانية
ولفت االنتباه اىل بعض
املسائل الفنية.

العريضي

وألقى الوزير العريضي كلمة
قال فيها :وصلنا اىل مرحلة
يبحث كل انسان يف وطننا
ويف هذا الشرق املضطرب
عن سالمته الفردية والعامة
واجلماعية .صحيح أن سنوات
مضت حتى صدر هذا املرسوم،
ولكن يف النهاية صدر ،ولكن
بعد الصدور ماذا نفعل ،حنن
ذهبنا اىل التنفيذ وملسنا أن مثة
من يفكر فقط يف الربح السريع

الذي يتناقض يف مفاهيمه مع
مفهوم السالمة العامة .حنن ال
ندعي ان هذا املرسوم هو نهاية
املطاف ،وهو الذي يوفر كل
السالمة العامة بشكل نهائي
وان النقاش قد توقف حول ما
توصلنا اليه .االعالن عن هذا
املرسوم ،كان لنا كالم واضح
فيه ،فقد أجنزنا خطوة متقدمة
عن طريق ضمان سالمة االبنية
يف لبنان ولكننا ال نعتربها
خطوة نهائية .النقاش جيب أن
يظل مستمرا ومثة نقاط وقضايا
حتدث عنها النقيب بصيبص،
مثل موضوع الزالزل والتأمني
والتطور التقين .ومع كل هذه
العناوين ال بد أن يبقى النقاش
مستمرا ولكن مل يكن جائزا أن
يبقى الوضع مستمرا على ما
كان عليه ،مبعنى أننا ال نتحرك
وال نشعر بقلق إال عندما تقع
كارثة ما.
أضاف :حنن من واجبنا ان
نتحسب لكل هذه املسائل وأن
نتخذ كل االجراءات الضرورية.
املوضوع جديد خمالف ملا كان
قائما مبعنى االسراع أو ترتيب
األمور على الطريقة اللبنانية
ارتكاب
االمور
استسهال
خمالفات ،واجمليء اىل حماولة
فرض أمر واقع بطريقة ما
وطرق عدة متنوعة ،هذا االمر
مل يكن جائزا االستمرار به نظرا

لنتائجه الكارثية وال بد اليوم
االلتزام مبضمون هذا املرسوم
والعمل به.
وأشار إىل أن خطر ما نعيشه
اليوم من كل القضايا اليت
حتيط بنا يف هذا الشرق،
وانعكاس ما جيري يف لبنان
هو غياب فكرة الدولة .كثريون
يعربون عن شكوى وتذمر بأن
الدولة غري موجودة ،مبعنى أن
مؤسسات الدولة غري موجودة
وال تعمل وليس مثة مسؤولية
ومسؤولون .أنا أذهب أبعد
من ذلك إىل القول إن أخطر
ما نعيش اليوم غياب فكرة
الدولة ،نريد دولة أم ال؟ ثم
نتحدث عن مؤسسات الدولة
وهيكلها وقوانينها ودساتريها
ومراسيمها وأنظمتها ،األخطر
تغييب الفكرة عن بالنا ونعيش
احلياة اليومية ونتأقلم مع واقع
أن الدولة وجدت أو سواء
مل توجد فنحن قادرون على
االستمرار وهذا أمر خطري جدا
ألن فكرة الدولة ومؤسساتها
هي الضمان الوحيد لنا ومنظم
حلياتنا يف كل القطاعات،
وأهمية هذا املرسوم أنه جاء
نتاج عمل هذه املؤسسات
يف الدولة يف وزارة االشغال
ونقابة املهندسني وشركات
التأمني وكل العاملني يف قطاع
البناء.

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

قانوناً ،ال ميكن للطعن إال أن يُقبل

العماد عون بعد اجتماع التكتل :لن نستقيل ،ولن نرتكهم يتف ّردوا باحلكم

ّ
أكد العماد عون أن الطعن
املقدم اىل اجمللس الدستوري
ّ
ّ
واملتعلق بتمديد والية جملس
النواب ال ميكن قانونًا إال أن
يقبل ،وإن الفراغ يف هذه
احلالة لن حيصل ألن السلطة
التنفيذية تظل متارس عملها
حلني إجراء االنتخابات يف املهلة
القانونية اليت تعتمد عادة عند
شغور أي مقعد وهي  60يومًا.
واستغرب يف السياق نفسه
التفجري األمين الذي حيصل يف
طرابلس كلما طرح موضوع
التمديد على بساط البحث،
حمم ًال املسؤولية لنواب طرابلس
الذين أمنوا كل التغطية
الالزمة للمسلحني وضيعوا
املسؤوليات.
من ناحية أخرى أكد العماد
عون أن نواب التكتل لن
يستقيلوا من اجمللس يف حال
رفض الطعن معلنًا بوضوح أننا
«لن نرتكهم يتفردوا باحلكم،
وسنبقى نالحقهم».
أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
األسبوعي.
مل يكن هناك الكثري من
املواضيع للنقاش اليوم ،باعتبار
أن األمور األساسية سبق ُ
وأجنزت
ّ
ّ
قدمنا الطعن بقانون متديد
وقد ّ
النواب ،ولكن ما
والية جملس
ّ
لفت نظرنا هو حماولتا االغتيال
اللتان وقعتا باألمس ،وطالتا
محود يف صيدا
الشيخني ماهر ّ
وابراهيم مصطفى الربيدي
قب الياس .من املؤسف
يف
ّ
الدين
أن
يتعرض دائمًا رجال ّ
ّ
حملاوالت اغتيال .ونشكر اهلل
ألن هاتني احملاولتني مل تنجحا،
وحنمده على سالمة مساحة
الشيخني.
تناولنا أيضًا الوضع األمين
املتفجر يف طرابلس ،وقد
ّ
الحظنا أمرًا ،نرجو ّ
أال يكون
صحيحًا ،ولكن ما الحظناه هو
أن وترية ّ
التفجري تعلو عندما
ّ
يبدأ البحث بالتمديد .اآلن وصل
الدستوري،
البحث إىل اجمللس ّ
ونرجو أن تكون فرتة التفجري
قصرية ليعود اهلدوء إىل
منطقة طرابلس وخصوصًا بعد
نواب طرابلس
أن مسعنا نداء ّ
وكأن هؤالء حياولون
الذي بدا
ّ
تربير أنفسهم؛ ولكن يبقى
السؤال من كان حيمي هؤالء
املسلحني؟؟ من استطاع انتقاد
يتعرض
سلوكهم من دون أن
ّ
ّ
هم
واإلتهامات؟؟!!
للنقد
يتحمل
رباهم ،وهم من
ّ
من ّ
وزر أعماهلم اليوم ،وإن كانوا
يريدون من اجليش حسم
املوضوع ،عليهم أن يكونوا
أن األمور ال
واضحني بذلك ،إذ ّ
ّ
بالتهديد واملزايدات ،كما
تتم
ّ
فليحددوا
يفعلون اليوم!!..
ّ
األشخاص الذين يفتعلون هذه
ّ
اإلتهامات
األحداث !!..تكثر
جيدًا
املتبادلة ،فيما هم يعلمون ّ
أحد
مصدر النريان !!..ال ّ
يدعي ٌ
تتعدى
أن منطقة جبل حمسن
ّ
ّ
على منطقة طرابلس ..منطقة

جدًا مقارنة
جبل حمسن صغرية ّ
بطرابلس ،وعديد أهلها قليل
مقارنة بعديد أهل طرابلس،
مطوقون ،وال يستطيعون
وهم
ّ
أن مصاحلهم يف
التجول كما ّ
ّ
للتخريب
تتعرض
طرابلس
ّ
أن
واإلقفال ،باإلضافة إىل ّ
سيئة
الشعارات اليت نسمعها
ّ
جدًا !!..هل أبناء جبل حمسن
ّ
لبنانيون أم ال؟؟ إن مل يكونوا
ُ
هوياتهم
فلتسحب
لبنانيني،
ّ
ولتتم إعادتهم إىل
اللبنانية
ّ
ّ
ليتم اعتبارهم من
سوريا ،أو
ّ
الالجئني السوريني يف لبنان.
هذا األمر غري مقبول ،وأنا أعلم
وأمنية
حملية
أن هناك إرادات
ّ
ّ
ّ
تعمل على تأجيج الوضع .لن
تستمر أجهزة املخابرات
نقبل بأن
ّ
بالتزام الصمت جتاه املعلومات
اليت توافرت لديها .عليها أن
ّ
تبلغ الشعب اللبناني من الذي
يطلق النار وعلى من ،ومن يريد
إسقاط من؟؟ ما حيصل دائمًا
هو عدم إبراز مفتعل املشكلة،
ّ
بالتالي إىل أن تكرب
يؤدي
ما
ّ
وتصبح خارج إطار معاجلتها
بالوسائل العادية .هذا ما حصل
يف صيدا ،وهذا ما حصل أيضًا
بالرغم
الشمالية،
على احلدود
ّ
ّ
أننا ّ
حذرنا من ّ
من ّ
كل ذلك يف
الوقت املناسب ،ما يعين ّ
أنها
املرة األوىل اليت نتناول
ليست ّ
فيها هذا املوضوع على سبيل
التسوية .إن كان املسؤولون
الرؤية ،جيب
عن األمن يفتقدون ّ
تبديل رؤساء األجهزة بأناس
كفوئني .حصل ّ
كل ما حصل،
وال نزال لغاية اليوم جنهل من
الذي يطلق النريان على اآلخر؟؟
ّ
«مسلحني» ،ولكن من
يقولون
ّ
«املسلحني»؟؟ أال
هم هؤالء
هوية هلم؟؟ ملن ينتمون؟؟ هل
ّ
للزعماء الطرابلسيني؟؟
ينتمون ّ
للزعماء ،على
إذا كانوا ينتمون ّ
ّ
الزعماء سحب
كل من هؤالء
ّ
مجاعته ،وإن مل يكونوا منتمني
للزعماء ،فلمن ينتمون؟؟!! ما
هويتهم؟؟!!
هي
ّ
هذا من الناحية األمنية ،أما
ّ
ّ
املقدماىل
بالطعن
يتعلق
فيما
ّ
اجمللس الدستوري فقد ناقشناه
بإسهاب وناقشنا اإلحتماالت
املمكنة؛ ففي حال ُقِب َل ّ
الطعن
ماذا ميكن أن تكون عليه
األوضاع يف اإلنتخابات ّ
اليت

ستحصل؟ .وجدنا ح ّال مناسبًا
انطالقًا من املعاجلة اليت حتصل
أي مقعد يشغر يف جملس
مع ّ
ّ
النواب ..حتصل انتخابات خالل
 60يومًا منذ حلظة فراغ املقعد.
أما ّ
حل جملس ّ
النواب فهو شأن
آخر وليس له عالقة بالفراغ
ّ
الطبيعي احلاصل.
بالنسبة ّ
للذين يقولون ّ
إذًا ّ
إنه
سيحصل هناك فراغ وما شابه،
نؤكد أنه لن حيصل فراغ،
ّ
فالسلطة ّ
تظل تمُ َارس
التنفيذية
ّ
عملها ،ويعود اجمللس ويلتئم
بعد  60يومًا ويكون جاهزًا،
أن
ضمن هذه املهلة ،ما يعين ّ
مضي
اإلنتخابات حتصل قبل
ّ
شهرين،
ال 60يومًا أي خالل
َ
أن ّ
كل املواطنني قد
خصوصًا ّ
جهزوا أنفسهم خلوض اإلنتخابات
ّ
يف  16حزيران ،فيكون بذلك قد
ربح ّ
بالزائد عن
أيام
ّ
النواب ّ 10
القواعد واملواعيد ّ
الطبيعية.
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ

الصحافيني:
ّ
ّ
ويتكلمون اليوم
س :يعودون
عن مسألة تأليف احلكومة ،هل
أنتم مع دخول حزب اهلل إىل
احلكومة؟ أو ّ
أنكم مثل فريق
تيار املستقبل؟ إذ مسعنا يوم
السنيورة يقول
الرئيس
ّ
أمس ّ
َ
ّ
يرضون أن يدخل حزب
إنهم ال
اهلل احلكومة.
ج :هذه وجهة نظر ،وقبل
أن ُت ّ
ؤكد أثناء تأليف احلكومة ال
ّ
ميكننا أن نعلق عليها.
قلتم ّ
ُ
ُ
ناقشتم
أنكم
س :لقد
قضية ّ
الطعن ،لكن ماذا لو مل
ّ
ّ
ُيقَبل هذا الطعن؟
ترون ،قانونيًا ،ال
ج :كما َ
ميكن إال أن ُيقَبل هذا ّ
الطعن.
س :ماذا لو مل ُيقَبل؟
ج :عندها «يصطفل» اجمللس
الدستوري هو وأساتذة القانون
ّ
ألن األمر سيصدر
ّ
الدستوريّ ،
كم مكتوب .يقرأه احملامون
عرب ُح ٍ
ّ
ّ
كلهم..
والقضاة
كلهم
ٌ
موجل
وتعرفون دور القضاة ،إذ
بهم دراسة القانون وقبول أو
رفض ّ
الطعن ،وغريهم سيقرأه
ً
ُ
وسريى إن كان احلكم صاحلا أو
غري صاحل.
س :هناك من يقول ملاذا
نواب ّ
التيار الوطين
مل يستقل ّ
احلر ،خصوصًا ّ
أنه عندها ُتفرض
اإلنتخابات فرضًا يف األماكن
ّ
اليت تشغر بعد استقالتهم؟
غنم
ج :إذا كان هناك
ُ
قطيع ٍ
أو ماعز قد شرد فهل من واجب
الراعي أن يرتكه ويرحل أو
ّ
يقوم بإعادته ؟
مت رفض ّ
س :يف حال ّ
الطعن
ّ
سيتقدم
قدمتموه ،هل
الذي
ّ
ّ

ّ
ّ
التغيري واإلصالح
تكتل
نواب
ّ
باإلستقالة كونهم سيكونون يف
جملس نيابي غري شرعي؟
ٍ
ج :كما سبق وقلت حنن
لن نرتك الربملان سائبًا .إذا
ّ
كنا داخل اجمللس ومل نستطع
كبحهم عن خمالفة القوانني
الدستورية ،فكيف إذا خرجنا منه
ّ
وتفردوا باحلكم؟! هل نستقيل
ّ
مهمه إذا ارتكب اآلخرون
من
ّ
ً
خطأ ما؟! ك ّال ،حنن لن نرحل.
هم مل ميتنعوا عن خرق
الرغم من ّ
أننا
القوانني على
ّ
وضعنا كتاب اإلبراء املستحيل
يف عهدة القضاء وأظهرنا
اإلنتهاكات ّ
اليت طالت مالية
الدولة وغريها ،فهل جيب أن
الصوت من
نستقيل ونرفع
ّ
خارج اجمللس؟! ك ّال ،بل سنبقى
لنالحقهم.
س :إذًا ،ماذا ستفعلون؟
ّ
ّ
ونظل نالحقهم.
سنظل
ج:
س :لقد سبق أن قلت من
إن عدم إجراء
على هذا املنربّ ،
وإن
الدولة
اإلنتخابات
سيخرب ّ
ّ
ّ
قانون سيء،
الستني
قانون
ٌ
ّ
بدلت رأيك ووافقت على
فكيف ّ
الستني اآلن؟
قانون ّ
السلطة واحرتام
ج :استمرارية ّ
الشعب ّ
سيادة ّ
أهم من
اللبناني ّ
ٍ
إن قانون
أي
شيء آخر .لقد قلنا ّ
ّ
الستني سيء ولكن األسوأ هو
ّ
ّ
التمديد ،وتقع الكارثة عندما
ُّ
حيل الفراغ .إذًا ،لدينا يف هذه
احلالة ثالثة حلول جيب أن خنتار
أحدها ،وقد اخرتنا البقاء على
الستني ّ
ألنه األقل سوءًا
قانون ّ
السيادة
أما القفز فوق
بينهاّ .
ّ
فأمر غري
السلطة
وعدم تناوب
ّ
ٌ

مقبول.
ّ
وحتى
منذ العام 1992
تناوب يف
اليوم ليس هناك
ٌ
ألن اجمللس
السلطة! وذلك
ّ
ّ
األول كان غري شرعي وقد
ّ
لقانون إنتخابي جيعله
أسس
ٍ
ّ
مرة أخرى،
بفوز يف اإلنتخابات ّ
أسس اجمللس
ويف العام ّ 2000
ّ
النيابي لقانون انتخابي جيعله
يفوز أيضًا يف اإلنتخابات .ويف
مددوا للقانون
العام 2005
ّ
اإلنتخابي ّ
ألنهم يرحبون فيه.
أما يف العام  2009فلم يكن
ّ
تعديل قانون اإلنتخاب كافيًا
السلطة
كي يسمح بتداول
ّ
الربح
وإعطاء فئة أخرى إمكانية ّ
أو اخلسارة.
فإن كل ذلك كان ملنع
إذًا،
ّ
السلطة ،لذلك أقول إن
تداول
ّ
كل تلك القوانني االنتخابية منذ
العام  90هي غري دستورية وغري
تستمر ّ
إال
صحيحة وال ميكن أن
ّ
بعمل «بلطجة» ،وهذا ما حيصل
ٍ
يف الواقع ،وال خنجل من رفع
الصوت وقول ذلك عاليًا.
ّ
ّ
السفراء األجانب عندنا
يتدخل ّ
ّ
ويتمنون حصول اإلنتخابات،
ولكنهم يغفلون عن أمور غري
قانونية وجوهرية ويتحاشون
إن
احلديث عنها ،فال يقولون ّ
اعتداء
السلطة هو
عدم تداول
ٌ
ّ
الشعب ّ
ّ
اللبناني،
على سيادة
فلربا هم راضون عن هذه
مّ
السلطة ،وماذا يريدون أفضل
ّ
من ذلك؟ فهي تفعل ّ
كل ما
الشعب ّ
يريدونه؛ حترم ّ
اللبناني
ّ
بكل ما
من حقوقه ،وتقوم
السلطات األجنبية .هذه
تريده
ّ
هي املشكلة احلقيقية.
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القمة الروسية  -األمريكية :تفاؤل يف موسكو ورسائل ودٍ من واشنطن
احتاج الكرملني إىل أكثر من
شهر إلعداد رؤية شاملة ملستقبل
العالقات الروسية – األمريكية
وسبل تسوية عشرات امللفات
اخلالفية العالقة بني البلدين.
ومل تكشف موسكو الكثري عن
مضمون رسالة الرئيس فالدميري
سلمت أخريًا إىل
بوتني اليت ُ
واشنطن يف اطار «ديبلوماسية
الرسائل الرئاسية» اليت يسعى
اجلانبان من خالهلا إىل وضع
تصورات مشرتكة لتقريب وجهات
النظر يف القضايا املستعصية.
لكن املؤكد أن الطرفني اظهرا
حرصًا على وضع املقدمات
الالزمة لتحديد «قواعد جديدة»
تقوم عليها العالقة بني البلدين،
متهيدًا للقمة الروسية – األمريكية
املقررة بعد أقل من اسبوعني،
يف إرلندا الشمالية على هامش
قمة البلدان الصناعية الثماني
الكربى.
رسالة بوتني اليت ّ
سلمها أخريًا
يف البيت األبيض ،سكرتري
جملس االمن القومي الروسي
نيكوالي باتروشيف ،جاءت ردًا
على رسالة مماثلة كان الرئيس
باراك اوباما أرسلها إىل نظريه
الروسي منتصف شهر نيسان
(أبريل) املاضي.
وتضمنت كما قال حاملها
«دعوة اىل تطوير العالقات
الثنائية على اساس احلوار
الصادق لتقريب وجهات النظر
يف كل اجملاالت والتوصل إىل
اتفاقات كاملة على ملفات
خالفية على رأسها موضوع الدرع
الصاروخية».
لكن خرباء مقربني من الكرملني،
يرون أن رزمة امللفات اخلالفية
املوضوعة على طاولة احلوار
تضخمت كثريًا ،خالل العامني
األخريين .ومل تعد تقتصر
على قضايا االمن االسرتاتيجي
وتقليص االسلحة وحماوالت حلف
مشال االطلسي «تطويق» روسيا
من خالل ضم اعضاء جدد من
مجهوريات الفضاء السوفياتي

السابق.
تلك القضايا على رغم أنها
باقية بقوة على جدول اعمال
حدتها تراجعت
اللقاءات ،لكن ّ
كثريًا ،أمام سخونة تطورات
املوقف يف الشرق األوسط
عمومًا ،وسورية خصوصًا.
بعبارة أخرى ،كما قال احد
الكتاب الروس أخريًا ،فإن
الوضع امللتهب يف املنطقة
العربية ،ووصول االمور إىل
حدود هاوية االنفجار الشامل
«وفرا فرصة نادرة إلطالق عملية
اعادة النظر بشكل كامل يف كل
الرتكيبة اليت يقوم عليها النظام
الدولي ،ما يعين أن العامل قد
يكون واقفًا على اعتاب يالطا
 ،»2يف اشارة إىل مؤمتر يالطا
يف العام  1945الذي اتفق فيه
املنتصرون يف احلرب العاملية
على حصص تقاسم النفوذ يف
العامل.
بهذا املعنى ،يشكل الوضع يف
سورية الذريعة املباشرة الصاحلة
من وجهة نظر الكرملني للتقدم
حنو هدف أساسي عمل على
حتقيقه الرئيس فالدميري بوتني
يقوم على إعادة النظر بنتائج
«احلرب الباردة» والنتائج اليت
كرستها على تركيبة عمل النظام
الدولي وآلياته .وهذه النتيجة
كما يؤكد خرباء روس باتت ممكنة
اآلن بعدما نضجت ظروفها خالل
السنوات العشر األخرية.
بهذا املعنى ،ميكن فهم
اللهجة اجلديدة اليت طرأت على
اخلطاب الديبلوماسي الروسي،
يف القضايا املتعلقة باألمن
االسرتاتيجي.
وبالتوازي مع مسار األجواء
االجيابية اليت حيرص الكرملني
على اشاعتها متهيدًا للقمة
الروسية  -األمريكية املقبلة،
كان الفتًا عودة صقور املؤسسة
العسكرية الروسية إىل فتح النار
على «خطط تطويق روسيا»
والتشديد على جاهزية القدرات
العسكرية الخرتاق وإحباط أي

«درع
روسيا.
صعدت
يف الوقت ذاته،
ّ
الديبلوماسية الروسية هلجتها
يف شكل قوي ،وباتت توجه
دعوات لواشنطن إلعادة النظر
مبجمل اسرتاتيجيتها الدفاعية
يف الفضاء االوروبي ،مبا يف
ذلك القيام بنزع ترسانة االسلحة
النووية التكتيكية املنشورة يف
القارة.
هذه الدعوات أطلقها نائب
وزير اخلارجية الروسي سريغي
ريابكوف أخريًا ،واعترب أن «املهمة
األولية ،تتمثل يف نقل هذه
األسلحة النووية التكتيكية اىل
أراضي الواليات املتحدة وإزالة
البنية التحتية التابعة هلا اليت
تسمح بإعادتها يف هذه احلال
أو تلك إىل أراضي احللفاء».
كما شدد على ضرورة «وضع حد
لتدريبات االطلسي على استخدام
األسلحة التكتيكية مبشاركة دول
غري نووية».
وأعلن ريابكوف أن روسيا
جتريان
املتحدة
والواليات
حوارًا مكثفًا يف موضوع الدرع
الصاروخية ،لكنهما مل تتمكنا إىل
حد اآلن من تقريب مواقفهما إىل
حد ملحوظ .وقال« :حنن نعرف
بدقة موقف شركائنا األمريكيني،
ونعرض عليهم بالتفصيل موقفنا
حماولني إجياد إمكانات خمتلفة
وكيفية التقريب بني مواقف
البلدين .لكن مل حنرز جناحات
بارزة يف هذا اجملال إىل حد
اآلن».
الالفت أن هذا الديبلوماسي
حتديدًا هو من تصدى لتأكيد
عزم موسكو مواصلة العمل على
تزويد نظام الرئيس بشار األسد
بصواريخ «اس »300املثرية
للجدل.
وال خيفى مغزى تكليفه باحلديث
عن هذا امللف ،وهو السياسي
الروسي املسؤول عن ملف
العالقة مع واشنطن وعن قضايا
التسلح واالمن االسرتاتيجي.
صاروخية»

تستهدف

فإعالن موسكو يف هذا التوقيت
حتديدًا اصرارها على تزويد
دمشق بهذه الصواريخ بات يدخل
كما يقول حمللون روس يف اطار
املمارسة
الروسية
الضغوط
حلمل واشنطن على اعادة النظر
خبططها العسكرية االسرتاتيجية
يف اوروبا.
على هذه اخللفية ذاتها،
ميكن فهم التحركات العسكرية
الروسية أخريًا ،بوصفها رسائل
مباشرة إىل االدارة األمريكية
وشركاء روسيا يف الغرب...
بدءًا باإلعالن عن مرابطة السفن
احلربية الروسية يف املتوسط
يف شكل دائم ،وصو ً
ال إىل
اعادة احلياة لتقليد سوفياتي
بإجراء مناورات عسكرية مفاجئة
يف مناطق خمتلفة «تهدف إىل
احملافظة على حال االستعداد
الدائم لصد خماطر وتهديدات
خارجية» ،كما قال عسكريون
روس.
ويدخل يف االطار ذاته اإلعالن
عن فرض حال التأهب الدائم يف
قطعات نووية تكتيكية.
هكذا وضعت موسكو مباشرة
كل اوراق التصعيد املمكنة على
الطاولة ،استعدادًا لقمة حامسة.
لكنها يف املقابل جهزت رزمة
من االقرتاحات «االجيابية» اليت
ملحة بالنسبة
تتعلق مبلفات
ّ
إىل ادارة الرئيس اوباما ،مثل
الدور الروسي يف تسهيل اجناز
االنسحاب من افغانستان ،الذي
يعول عليه األمريكيون كثريًا.
وال خيفي خرباء روس أن اخلالف
الروسي – األمريكي يف الشأن
السوري على اهميته وسخونته
ال يعدو كونه اجلزء الظاهر من
القضايا االساسية اليت تتطلع
موسكو إىل التوصل إىل آليات
مع واشنطن لتسويتها.
فالسجال اجلاري حول «جنيف»2
الروسية
الرؤيتني
واختالف
واالمريكية لشكل التمثيل فيه
بالنسبة إىل اطراف املعارضة
السورية والنظام ،وكذلك مصري
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األسد خالل املرحلة االنتقالية
والدور
وبعدها،
املنتظرة
«االساسي» من وجهة نظر روسيا
إليران يف املؤمتر ذاته ،ويف كل
قضايا املنطقة بعد ذلك ،واملوقف
من تسليح النظام او املعارضة
كلها امور «ميكن االتفاق عليها
بسهولة إذا مت وضع آلية شاملة
لتنظيم العالقة وإدارة املسائل
اخلالفية االسرتاتيجية» كما قال
خبري قريب الصلة مبطبخ القرار
العسكري»
«الديبلوماسي-
أخريًا.
ويعكس ما رشح عن مضمون
رسالة بوتني إىل اوباما صحة هذا
الكالم.
إذ أكد الرئيس الروسي،
يف رسالته كما قال باتروشيف
أن «اليوم وأكثر من اي وقت
مضى ،مطلوب القيام بًاعمال
حمددة ،حتسن مناخ احلوار ،ومتنع
ظهور منغصات جديدة تؤثر سلبًا
يف عالقاتنا».
وأوضح باتروشيف أن «هذه
الوثيقة تعكس رؤية القيادة
الروسية لسبل بناء احلوار
املشرتك
والعمل
مستقب ًال
ملواجهة التهديدات واملخاطر.
الفكرة االساسية تكمن يف
ضرورة تعزيز التعاون الروسي
– االمريكي وتطويره يف كل
اجملاالت ،وتوسيع احلوار الصادق
املبين على الثقة املتبادلة بني
البلدين يف خمتلف اجملاالت».
وأشار الكرملني إىل ان حيزًا
كبريًا من الرسالة مت ختصيصه
ملسألة منظومة الدرع الصاروخية
وقضايا مراقبة التسلح .واشتملت
الرسالة على مقرتحات حمددة
يف خصوص عدد من املسائل
املختلف عليها .بينها كما اشار
مساعد الرئيس الروسي يوري
اوشاكوف عدد من املقرتحات
حول استعداد روسيا لتنفيذ
بعض املشاريع يف جمال احلد
من انتشار أسلحة الدمار الشامل
كبديل من متديد العمل بربنامج
مشرتك حيمل تسمية «نان لوغار»
اعلنت موسكو انسحابها منه العام
املاضي ،علمًا أن سريان مفعول
ّ
املوقع بني البلدين بشأنه
االتفاق
ينتهي منتصف الشهر احلالي.
وكانت واشنطن تأمل يف
اقناع الروس بتمديد العمل
ّ
املوقع اص ًال يف العام
باالتفاق
ً
 1992ويعد واحدا من ابرز جتليات
نهاية حقبة «احلرب الباردة» و
«االنتصار» األمريكي فيها.
ويشكل هذا امللف مثا ً
ال
واضحًا لسعي موسكو إىل فرض
اعادة النظر بآليات التعامل معها
بصفتها طرفًا مهزومًا يف «احلرب
الباردة» واستئناف تعاونها مع
الغرب عمومًا والواليات املتحدة
خباصة على أسس جديدة تقوم
على الندية والشراكة الكاملة.
بهذا املنطق ،فإن موسكو
تقرتح كبديل عن الربنامج السابق
الذي مولته واشنطن وساعد
الروس يف التخلص من الرتسانة
الكيماوية ومن اسلحة دمار شامل
كثرية ،صيغة جديدة للتعاون
تستند إىل تنفيذ عدد من املشاريع
املشرتكة مع الواليات املتحدة
مثل تفكيك الغواصات الذرية
املنقضية فرتة خدمتها ،وبرامج
ختزين الوقود النووي املستنفد،

وحتديث منظومة الرقابة اجلمركية
اخلاصة باملواد املشعة .اضافة
إىل اقرتاحات اخرى تتعلق بتعاون
روسي – امريكي يف مسائل احلد
من االنتشار يف بلدان ثالثة،
باستخدام اخلربة واالمكانات
املتوافرة.
وال خيفي الكرملني تطلعه
لتثبيت هذه الرؤية يف بيان
مشرتك يصدر عن الرئيسني
خالل الزيارة اليت سيقوم بها
باراك اوباما اىل موسكو يف شهر
ايلول (سبتمرب) املقبل.
وهذا يعين ان القمة املنتظرة
هذا الشهر ،ستكتفي بوضع
اسس عريضة للتوصل إىل
تفاهمات حول القضايا االساسية،
لتنطلق عملية بلورة االتفاقات
وإنضاجها قبل االعالن عنها يف
قمة ايلول.
الالفت أن واشنطن ،قابلت
التوجهات الروسية بإشارات
اجيابية مماثلة ،ومع رسالة اوباما
اليت محلت الرؤية االمريكية
لتسوية ملفات اخلالف يف
القضايا االسرتاتيجية ،حرصت
واشنطن اخريًا على توجيه رسائل
تطمني بأن القضايا االصعب
الصاروخية»
«الدرع
وبينها
ميكن التوصل إىل حلول وسط
يف شأنها .مثل اقرتاح وجود
دائم خلرباء روس داخل منشآت
«الدرع» ملراقبة نشاطها.
ومعلوم ان موسكو تصر
على احلصول على «ضمانات
مكتوبة» من جانب «االطلسي»
بأال يتم استخدام مكونات الدرع
الصاروخية او املتخصصة بالرصد
واملراقبة منها ضد روسيا.
ويستند «العناد» الروسي يف
هذا امللف إىل جتربة مرة تسعى
روسيا اجلديدة اليت تشعر بقوتها
حاليًا ،إىل منع تكرارها .ففي
وقت كان الزعيم السوفياتي
ميخائيل غورباتشيف يضع مبادرة
هدم جدار برلني على الطاولة،
تلقى وعودًا من «االطلسي»
بأال يتم ضم اعضاء إىل احللف
من بلدان املنظومة الشرقية
سابقًا .لكن مل متر سنوات قليلة
بعد ذلك حتى كانت كل اوروبا
الشرقية يف احللف الغربي.
وعلى رغم صعوبة امللفات
اخلالفية املطروحة على طاولة
احلوارات الروسية – األمريكية،
اظهر خرباء مقربون من الكرملني
تفاؤ ً
ال بشأن مضمون «الرسائل
الرئاسية» بني اجلانبني ،فهي
منحت املستويني السياسي
والعسكري مادة دمسة للمناقشة
وإنضاج افكار وحلول ملسائل
مستعصية كما قال بعضهم.
يكفي أن الكرملني تعمد إعالن
أن رسالة بوتني اشتملت على
امللحة يف
اجوبة لكل «املواضيع
ّ
العالقات الروسية  -األمريكية
بدءًا بقضايا التعاون بني األجهزة
اخلاصة يف البلدين وصو ً
ال إىل
املسائل اإلنسانية».
ويرى كثريون يف روسيا
ان االتفاق على قضايا االمن
االسرتاتيجي االساسية وآليات
التعاون يف «النظام الدولي
اجلديد» يشتمالن تلقائيًا على
التوصل إىل رؤى مشرتكة لتسوية
ملفات اقليمية ساخنة على رأسها
سورية وإيران وكوريا الشمالية.
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التأشريات حينما جيد بعض
العمال األجانب أنفسهم يعملون
بنظام السخرة.
وقال وزير اهلجرة برندان أوكونر
إن حكومة غيالرد ستقوم بعمل
إصالحات كبرية ،وحتقيقات من
شأنها القضاء على خمالفات
نظام
التأشريات ،ال سيما
تأشرية .457
املخالفات
قائمة
وتتضمن
الصارخة شركة مملوكة لرجل من
ملبورن يدعي «رادوفان السكي»
ارتبط امسها مبخالفات عديدة لدى
وزارة اهلجرة ،حيث قام السكي
بإقناع  100عامل هندي بدفع 40

ملاذا يتمسك حزب العمال بغيالرد «امليتة»؟!
كتب :أندرو بولت
رغم تدني حظوظ جوليا غيالرد
يف الفوز باالنتخابات القادمة
إال أن حزب العمال يبدو حتى
اآلن غري قادر على إزاحتها
من رئاسة احلزب ،فهل يعمد
العماليون يف اللحظات األخرية
إىل استبدال غيالرد بكيفن
راد ،يف حماولة إلنقاذ 35
مقعدا عماليا باتوا يف خطر
شديد؟
ولكن السؤال األهم ،هو ملاذا
يتمسك العماليون بقائدة ميتة
مثل غيالرد ال ميكن الوثوق بها،
ومل تعد قادرة على املنافسة.
لقد سبق لي أن كتب يف
مارس  « :2011جوليا غيالرد
انتهت» ،وحتقق ما قلته ،حتى
أن خطة التأمني ضد العجز باتت
جمرد وعد ،إذ حتتاج مليارات
الدوالرات اليت ال منلكها.
غيالرد تظن أن الناخبني
سيغفرون هلا كذبها عليهم حول
ضريبة الكربون ،كما فشلت يف

ألف دوالر بداعي مساعدتهم يف
احلصول على تأشرية  ،187اليت
تسمح للعمال املاهرين باحلصول
على اإلقامة الدائمة يف أسرتاليا
شريطة وجود كفيل إقليمي ،لكن
السكي فشل يف الوفاء بوعوده
للعمال ،بل دفع بهم للعمل يف
مساخل بنظام أشبه بالسخرة.
ومن بني ضحايا السكي امرأة
هندية تدعة بهاونا فريما حيث
وعدها باحلصول على وظيفة
وكفيل يف أسرتاليا مقابل دفع
 5000دوالر رسوم أولوية ،ومل
يف بوعوده.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

املصري سيد أمحد يثري أزمة يف أسرتاليا
أمرت رئيسة احلكومة الفيدرالية
جوليا غيالرد بإجراء حتقيق رفيع
املستوى حول التضارب والفشل
الذي أظهرته املخابرات األسرتالية
ووزارة اهلجرة يف التعامل األمثل
مع طالب جلوء مصري يدعى سيد
أمحد مقصود عبد اللطيف مدان
بتهم إرهابية ،ورغم ذلك كان
حمتجزا يف مركز احتجاز منخفض
اإلجراءات األمنية.
وأذعنت غيالد إىل الضغوط بعد
أن واجهت انتقادات برملانية
حادة ،حول ذلك ااخللل األمين،

حتقيق الفائض الذي وعدت به
حكومتها هذا العام ،بل بلغ عجز
املوازنة  19.4مليار دوالر.
كما ظنت غيالرد أنها ستنجح يف
إقناع الناخبني بأن توني أبوت
كاره للنساء ،إال أن استطالعات
الرأي أشارت إىل تفوق أبوت
عليها مبا يعين فشلها.
ولعل من أكثر العوامل املناهضة
لرجوع كيفن راد ،حالة العداء
اليت ينظر بها بعض القيادات
العمالية لرئيس احلكومة السابق
حتى أنهم يفضلون أن خيسر
احلزب على يد غيالرد بدال من
التعايف جمددا على يد كيفن
راد.
كما أن نقابة العمال األسرتاليني
ترغب يف أن تكون غيالرد يف
السلطة حتى ميكنهم السيطرة
عليها ،بدال من أن يأتي زعيما
حمبوبا مثل كيفن راد ،من
الصعب تطويعه.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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مئات العمال األجانب يف أسرتاليا يف عبودية الديون

مئات العمال والطالب
دخل
األجانب يف أسرتاليا يف عبودية
الديون ،إذ يتم إجبارهم على دفع
مبالغ تصل إىل  40ألف دوالر
مقابل تأشرية العمالة املاهرة
املؤقتة ،كما يوقع بعضهم عقودا
تتضمن تهديدهم بالفصل إذا
شاركوا يف «أنشطة النقابات
املهنية».
وكشف حتقيق أجراه «فريفاكس
ميديا» أن هنالك خمالفات عديدة
تتعلق بنظامي التأشريات «»457
و  ،187تصل إىل حوالي 200
حالة عرب أسرتاليا ،بينهم 29
عامال فلبينيا قاموا بالشكوى لدى
سفارتهم بعد أن قام البعض
بتحويل جزء من أجورهم لتسديد
القروض اليت ينظمها وكالء
توظيف وهجرة بفوائد تصل إىل
.% 50
ويتم وعد العمال األجانب بعمل
طويل املدى ،أو إقامة دائمة يف
حالة دفعهم مبالغ ترتاوح بني
 40000- 5000دوالر إىل وسطاء
عرب أسرتاليا ،إال أنه ال يتم تنفيذ
ذلك.
ومت خداع  80عامال هنديا دفع كل
منهم مبالغ قدرها  4000دوالر
مقابل كورس تنظيف يف ملبورن
ال يتجاوز مثنه  1300دوالر ،ومت
تضليل هؤالء الضحايا بأن ذلك
سيمنحهم فرصة احلصول على
تأشرية العمل.
كما يقوم وكالء توظيف بتوجيه
عمال هنود لللعمل يف املساخل
كعمالة غري مدربة بشكل خيالف
القانون.
وكان اجمللس األسرتالي للنقابات
املهنية قد وصف املخالفات
املتعددة وحاالت االستغالل اليت
تشوب نظام التأشريات بـ «العار
الوطين».
وقال أمني عام اجمللس ديف
أوليفر إنه جيب إجراء حتقيق
ملعرفة حقيقة ما حيدث يف نظام
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لذا أمرت غيالرد املفتش العام
للمخابرات واألمن أن جيري حتقيقا
ملعرفة أسباب التلكؤ يف نقل
طالب اللجوء املصري إىل مركز
احتجاز شديد اإلجراءات األمنية،
رغم املعرفة املبكرة بأنه مطلوب
لدى اإلنرتبول ضمن نطاق النشرة
احلمراء للرجال األكثر خطورة.
ومن املقرر أن يتم التحقيق مع
كل من منظمة املخابرات األمنية
األسرتالية «أزيو» ،والشرطة
الفيدرالية  ،باإلضافة إىل وزارة
اهلجرة.
و»الشرطة
«أزيو»
وكانت
الفيدرالية» قد صرحا بأنهما
أخربا وزارة اهلجرة العام املاضي
عن التهم اإلرهابية املدان بها
طالب اللجوء املصري سيد أمحد
مقصود عبد اللطيف ،إال أنه مل
يتم نقله إىل مركز احتجاز ذات
إجراءات أمنية مشددة إال يف
أبريل املاضي.
وكان عبد اللطيف قد وصل إىل
أسرتاليا عرب أحد املراكب كطالب
جلوء يف مايو من العام املاضي.
ووفقا لشهادة «أزيو» و «الشرطة
الفيدرالية» للجنة برملانية يف
جملس الشيوخ األسرتالي ،فإن
عبد اللطيف متت إدانته يف مصر
عام  1999بتهم إرهابية ،تتضمن
االنتماء جلماعة اجلهاد اإلسالمية
اليت اندجمت فيما بعد مع تنظيم
القاعدة ،باإلضافة إىل إدانته
بتهمة القتل مع سبق اإلصرار.
من جانبه ،قال سكوت موريسون
وزير اهلجرة يف حكومة الظل إن
التحقيق الذي أمرت به غيالرد
سيكون عاجزا بسبب عدم امتالك
املفتش العام سلطة التحقيق مع
وزارة اهلجرة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ساعة انتخابات أسرتاليا تدق بعد  100يوم

كتب :بيرت هارتشر
مل يعد يفصلنا عن االنتخابات
األسرتالية سوى  100يوم،
واليت تتنافس فيها رئيسة
احلكومة الفيدرالية جوليا غيالرد
ضد زعيم االئتالف الفيدرالي
املعارض توني أبوت ،ملعرفة
من يرأس حكومة أسرتاليا
القادمة ،لكن الواقع أن العديد
من الناخبني ال حيبذون كال
اخليارين ،بل أن غيالرد وأبوت
هما االختياران األقل شعبية
يف أسرتالية يف العشرين سنة
األخرية.
وقال خبري االستطالع مبؤسسة
فريفاكس جون سرتتون« :
إنهما الثنائي األقل شعبية
منذ أن كان بول كيتينغ رئيسا
لوزراء أسرتاليا ،وكان ألكسندر
داونر قائدا للمعارضة».
وتابع « :كانت نسبة تأييدهما
معها يف االنتخابات املاضية ال
تتجاوز  100نقطة ،أي مبعدل
 % 50لكل منهما ،واخنفضت
اآلن إىل  80نقطة أي مبعدل
 % 40لكل منهما».
بإلقاء
طالب
قام
لقد
جوليا
على
ساندويتشات
غيالرد يف واقعتني منفصلتني
خالل األسابيع األخرية ،كما مت
تأليف كتاب عن كراهية النساء
مستوحى من مواقف لتوني
أبوت.
ومن الالفت أن يكون معدل

غيالرد وابوت
ثقة املستهلك أثناء األزمة
املالية العاملية أعلى من معدهلا
يف عهد غيالرد-أبوت.
ولعل حالة التشاؤم الشديدة
دفعت حمافظ البنك املركزي
غلني ستيفنز إىل القول بأن
حالة اجلدل السياسي القائمة
تضر مستويات الثقة لدى
املستهلك األسرتالي.
لكن التناقض مدهش بني
الوضع االقتصادي يف أسرتاليا،
وبني شعور األسرتاليني ،ال
سيما وأن اسرتاليا ال تزال
حتقق منوا اقتصاديا للعام
الثاني والعشرين على التوالي
يف ظاهرة فريدة بني الدول
املتقدمة ،وهو ما دفع أغنى
رجل يف العامل بيل جيتش إىل
وصف أسرتاليا بـ « الدولة

اليت تبلي بالء حسنا» ،قائال:
« أسرتاليا متتلك الدين األقل،
أو بني نطاق األقل يف الدول
الثرية ،وأقل عجز يف املوازنة
حبسب اعتقادي».
ولعل اختيار أسرتاليا يف املرتبة
األوىل يف مؤشر منظمة OECD
ألفضل دول العامل يف مستوى
املعيشة وفقا لـ  15معيارا
يصب يف ذات املعنى.
وأظهرت استطالعات الرأي
األخرية تقدم أبوت على غيالرد
يف مؤشر األفضلية ،رمبا ألنه
يبدو أكثر وضوحا من رئيسة
احلكومة ،اليت ال تزال حتاول
تصوير أبوت على أنه الرجل
الشرير الذي ال ميكن االعتماد
عليه.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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أسرتاليا تدرس تشغيل طاليب اللجوء مقابل الغذاء
أعلنت احلكومة العمالية دعمها
خلطة اقرتحها االئتالف الفيدرالي
املعارض تقضي مبنح طاليب
اللجوء  % 89من بدل البطالة،
ولكن ليس على شكل أموال
سائلة ،ولكن يف صورة غذاء
وفواتري إقامة ،مقابل تشغيلهم
يف أعمال خمتلفة.
وقال وزير اهلجرة يف حكومة الظل
سكوت موريسون يف تصرحيات
لشبكة «سكاي نيوز» إن الفكرة
تعتمد على تشغيل طاليب اللجوء
يف مشروعات جمتمعية للحصول
على تلك الفواتري اليت تساوي
يف قيمتها  % 89من بدل
البطالة يف أسرتاليا الذي يطلق
عليه اسم .Newstart
وتابع موريسون أن اخلطة تشمل
تشغيل هؤالء يف مشروعات مثل
تشجري األشجار ،والعمل يف
مؤسسات التمريض ،وغريها من
األعمال املشابهة.

وفسر موريسون اخلوف من منح
طاليب اللجوء أمواال نقدية مقابل
تشغيلهم من أن يقوم طالبو
اللجوء بسداد ديونهم ملهربي
البشر عرب تلك األموال.
من جانبه ،أعلن وزير اهلجرة
األسرتالي دعم احلكومة العمالية
خلطة االئتالف قائال إنها

هل تطلق أسرتاليا سراح
مغتصب إيراني؟!
ِ

علمت حمكمة أسرتالية أن
طالب جلوء إيراني متهم مبحاولة
اغتصاب طالبة جلوء كان قد
مت منحه تأشرية إقامة مؤقتة
 bridging visaقبل قيامه مبحاولة
االغتصاب.
وحدثت واقعة حماولة االغتصاب
يف معسكر احتجاز «ويكهام
بوينت» بالقرب من مدينة
داروين ،حيث حياول املتهم
حاليا استصدار حكم قضائي
يسمح له جمددا باالخنراط
يف اجملتمع ،بعد أن مت تعليق
تأشريته.
وقالت النيابة أمام حمكمة
إنها
Darwin Magistrate
ستسعى إللغاء حكم اإلفراج
بكفالة الذي حصل عليه الرجل
يف قضية واقعة االغتصاب ،إذا
مسحت احملكمة بإطالق سراحه
يف اجملتمع ،معتربة أنه ميثل
خطرا شديدا على اجملتمع.
وال ميكن ذكر اسم املتهم
ألسباب قانونية ،لكنه متهم
بارتكاب فعل فاحش وحماولة
اغتصاب طالبة جلوء يف
«ويكهام بوينت» يف الثالث

عشر من مايو.
وقام مركز احتجاز «ويكهام
بوينت» مؤخرا بفصل النساء
واألطفال عن باقي املعتقلني
بعد تزايد أعداد طاليب اللجوء
القادمني إىل أسرتاليا يف
رحالت غري شرعية على قوارب
متهالكة.
ويف ذات األثناء ،أعلن وزير
الشؤون الداخلية جايسون كلري
إنه مت اعرتاض قارب كان حيمل
 28من طاليب اللجوء بالقرب
من جزيرة كريسماس السبت
املاضي ،يف ذات اليوم الذي
شهد اعرتاض مركب أكرب حيمل
 207من طاليب اللجوء.
يأتي ذلك يف الوقت الذي أعلن
وزير اهلجرة األسرتالي بريندان
أوكونر أن الصني واهلند هما أكرب
مصدرين للمهاجرين الدائمني
إىل أسرتاليا ،كما أشار إىل أنه
سيتم السماح ملنظمات حقوقية
عدد من
وللكنائس برتشيح
األشخاص يواجهون خماطر يف
بالدهم ،ليتم قبوهلم كالجئني.
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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ستساهم يف مشاركة طاليب
اللجوء يف اجملتمع واملساهمة
يف بنائه ،مضيفا « :إنها خطة
تستحق أن توضع يف االعتبار»،

لكنه استدرك قائال « :حنتاج
للنظر يف تكلفة اخلطة ،وكيفية
تطبيقها».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

حكومة أسرتاليا تقاوم االنتحار بالضحك
تدعم احلكومة الفيدرالية محلة
جديدة مفادها أن الفكاهة
والنكات السبيل األمثل للحماية
من االنتحار للفئة العمرية بني
 45-15سنة.
يذكر أن معدالت االنتحار بني
الرجال يف أسرتاليا متاثل ثالثة
أضعاف معدالت النساء.
واستخدمت احلملة اليت حتمل
Therapy campaign
اسم
جتسيدا لشخصية روائية شهرية
الدكتور بريان أيرونوود
هي
حيث ينصح باللجوء إىل الضحك
ملواجهة االكتئاب ،وتهدف
احلملة إىل تقليل درجة اإلحراج
اليت تزيد من عمق املشاكل
النفسية.
بإعالنات
احلملة
واستعانت
عرب التلفاز والراديو
مكثفة
والصحافة.
ويشري علماء النفس إىل أنه
عندما يواجه الرجل مشكلة

خطرية ،يبدأ يف إظهار العديد
من مظاهر الغضب والتوتر
ويعاني من صعوبات يف النوم،
ويفرط يف جترع اخلمور ،وهو ما
يدفعه لالنتحار ،لذا فإن اللجوء
إىل الضحك والفكاهة والنكات
هو السبيل األمثل للخروج من
تلك احلالة.
الفيدرالية
احلكومة
وتقوم
بتمويل تلك احلملة اهلادفة إىل
تقليل معدالت االنتحار.
وحاول رجل شرطة سابق يدعى
بول وولش االنتحار تسع مرات
سابقة ،على خلفية تعرضه
النتهاكات يف مرحلة طفولته،
وبدأ يفرط يف الشراب،
وتعثرت حياته الزوجية ،ورفض
أن يتلقى أي مساعدة ،لكن
حياته تغريت إىل األفضل
عرب التواصل واتباع إرشادات
نفسية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

إدمان القمار يهدد الطالب
األجانب يف أسرتاليا
كتبت ،جوناثان هورن
يعد إدمان القمار من املشاكل
الرئيسية اليت متس الطالب
الدوليني األجانب يف أسرتاليا،
الذين غالبا ما يعانون من امللل
والوحدة واالغرتاب.
ويعد الطالب الصيين هونغ
لي الذي يدرس يف ملبورن
مثاال على ذلك حيث أدمن
لعب القمار يف الكازينوهات،
بعد أن قرأ عن كازينو كراون
للقمار  ،وبدأ بعدها يف إدمان
لعب القمار ،ويبلغ عمره حاليا
 22سنة ،وهو يف أسرتاليا منذ
 18شهرا.
لقد تعرفت على هونج لي
ليقدم لي معلومات تفصيلة
حول التحديات اليت يواجهها
مليون
نصف
من
أكثر
طالب أجنيب يف املدارس
واجلامعات.
واقرتح هونغ لي أن نتقابل يف
قاعة الطعام بكازينو كراون،
وهو ميثل مثاال واضحا خلطر
إدمان القمار الذي يواجهه
عددا متزايدا من الطالب
الدوليني يف أسرتاليا.
أجرتها
دراسة
وكشفت
تومسون
آنا
الدكتورة
والربوفيسورة سوزان مور
من جامعة سواينبرين مشلت
حنو  1600طالب حملي ودولي
من فيكتوريا وكوينزالند،
ومت نشرها يف دورية The
Journal of Gambling Studies
أن الطالب الدوليني الذين
يدرسون يف أسرتاليا أكثر
تأثرا ملشاكل القمار من
نظرائهم األسرتاليني.
وأشارت الدراسة إىل أن
 % 6.7من الطالب الدوليني

األجانب يف أسرتاليا لديهم
مشاكل خطرية يف إدمان
القمار ،ال سيما وأن معظمهم
يكون قادما من جمتمعات منغلقة
متاما ،وفجأة جيد الكثري من
احلرية يف بلد جديد ،باإلضافة
إىل احلاجة ملبالغ مالية كبرية
لتلبية نفقات احلياة.
كما أن نسبة من الطالب
الدوليني يف أسرتاليا قادمني
من أقطار حترم القمار ،وحتظر
ممارسته ،مبا جيعلهم حياولون
اكتشاف عامل كازينوهات
القمار اجلديد.
من جانبها ،قالت ويسا تشاو
مؤسسة االحتاد األسرتالي
للطالب الدوليني إن البحث عن
مساعدة نفسية يف نظر اجملتمع
الصيين تعد مبثابة وصمة عار،
وتابعت إن من حياول البحث
عن استشارة نفسية أو
سلوكية ينظر إليه يف الصني
كما لو كان جمنونا.
ويصف الطالب هونغ لي
جتربته قائال« :ليس لدينا
استشارات نفسية يف الصني
حتد املرء من خماطر إدمان
القمار ،العديد من األفالم
الصينية تتطرق إىل القمار،
كل عائلة صينية تلعب ألعاب
النرد والكوتشينة ،ولكن إذا
مل تستطع مبفردك التحكم
يف ذلك ،ينظر إليك على أنك
شخص ضعيف».
وتؤدي العزلة وامللل وفقر
احلياة إىل اإلفراط يف ممارسة
القمار ،حيث يبحث الطالب
الدوليون عن بعض اإلثارة يف
كازينوهات القمار.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

مقتل أب واثنني من أبنائه يف حادث تصادم مروع

قتل أب أسرتالي و اثنني من
أبنائه الثالثة يف حادث تصادم
مروع أثناء انتظارهم داخل
سيارته حلافلة مدرسية يف
منطقة إقليمية بنيو ساوث ويلز
صباح الثالثاء.
ووقع احلادث عندما كان شون
زاغار جيلس مع جنله األكرب
كاليبو وابنته زارا يف سيارته
املازدا الزرقاء يف متام الساعة
الثامنة وعشر دقائق صباح
الثالثاء ،عندما صدمتهم سيارة
متسوبيشي ماجنا خضراء يف
طريق ماكدونالدز بريدج يف
«ديرابا» ،الذي يبعد حنو  15كم
مشال غرب كازينو.
وقال املفتش ميك دمبسي من
شرطة ليزمور « :لسبب ما،
قامت السيارة املاجنا اخلضراء
بالعبور يف اجلانب اخلطأ من
اجلانب
وصدمت
الطريق،
القريب من املازدا الزرقاء»

وتويف األب وجنله وابنته عقب
وصول الشرطة بلحظات قصرية
من شدة التصادم.
وكان من املفرتض أن يكمل
االبن كاليب عامه السابع
األربعاء القادم ،بينما كان عمر
االبنة زارا  5سنوات.
وال يعرف بعد سبب التصادم،
لكن املفتش دمبسي قال إن
سائق السيارة املاجنا مت إخضاعه
لكشوف دم وبول إجبارية ،حيث
ستظهر النتائج خالل األيام
القادمة.
احلادث
دمبسي
ووصف
باملأساوي ،مشريا إىل أنه
مت إخبار زوجة القتيل ووالدة
اثنني من األبناء باحلادث ،ومل
تكن تعيش معه ،بل تقطن يف
والية أخرى ،بينما كان يعيش
مع امرأة أخرى اجنبت له ابنه
الثالث ،ومل يكونا متواجدين
معه وقت احلادث.

شون زاغار قتل مع اثنني من أوالده أثناء انتظاره داخل سيارته مع أبنائه
ويعد ذلك احلادث هو ثالث
احلوادث املأساوية يف طرق
نيو ساوث ويلز خالل  12ساعة
فقط.
وناشد مارك كريلي املسؤول

باملرور السائقني بضرورة توخي
احلذر قدر اإلمكان للحفاظ على
سالمتهم.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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هانسون :سأترشح يف جملس الشيوخ وشاهدوني على يوتيوب! استطالع «األسرتاليان» :أبوت يزيد
فارق تفوقه على غيالرد

أعلنت بولني هانسون عن
اعتزامها يف الرتشح على
أحد مقاعد جملس الشيوخ يف
االنتخابات الفيدرالية القادمة
يف سبتمرب القادم ،كعضوة
يف حزب .»One Nation
وقالت هانسون« :أعلم أن
معظمنا فاض به الكيل من أداء
األحزاب السياسية األسرتالية
الذي يتسم باألنانية واخللل
تنظر
واليت
والغرور،
ملصلحتها الشخصية أكثر من
مصلحة البالد».
وأضافت« :سيقدم حزب
بعض
«»One Nation
املرشحني عرب أحناء أسرتاليا
ملنح املواطنني املزيد من
اخليارات ،ألنين أعتقد أن
الناس قد سأموا من األحزاب
الرئيسية».
ومضت تقول« :املواطنون ال
يعرفون ملن مينحون أصواتهم،
إنهم ال يرغبون يف التصويت
حلزب العمال ،لكنهم ال يرغبون
يف منح أصواتهم لتوني أبوت
أيضا».
ونفت أن يكون املال هو
دافعها للرتشح يف االنتخابات
الفيدرالية ،ووعدت بأنها
الربملان
عضوة
ستكون
الوحيدة اليت تقدم مشروعا

هانسون
إللغاء التمويالت والتربعات
االنتخابية.
وأشارت إىل أن أبناءها
مع
بالتواصل
نصحوها
املواطنني عرب الفيسبوك
والتويرت،
واليوتيوب
وأردفت« :يستطيع الناخبون
حاليا رؤية مقاطع فيديو
خاصة بي ،حتتوي على أهم
تصرحياتي ،بشكل حقيقي،
وليس مشوها كما اعتاد
إعالميون متعصبون تقدميها،
أرغب يف أن يعرف الناخبون

استطالع :املال أهم من
اإلجناب عند نساء أسرتاليا

كشف استطالع حديث أن نساء
أسرتاليا أصبحن أكثر اهتماما
بدفع فواتريهن بشكل يفوق
رغباتهن يف اإلجناب.
وخبالف االنطباع العام السائد،
كشف االستطالع أن النساء
جيدن أن فقدانهن لوظائفهن
يشكل عليهن ضغوطا تفوق
ضغوط سعيهن حنو احلمل.
وأوضح االستطالع الذي أجرته
منظمة «كلري بلو» عدة نتائج
أبرزها كما هو واضح أدناه:
 إجناب أطفال يأتي يف مرتبةمنخفضة يف قائمة أولويات
حيث
األسرتاليات،
النساء
قالت  %4من املشاركات
يف االستطالع والالتي ترتاوح
أعمارهن بني  44-18سنة إن
اإلجناب ميثل األولوية يف قائمة
أولوياتهن.
 قالت  % 5فقط من النساءاملشاركات يف االستطالع إن
السعي للحمل ميثل الضغوط
األكرب اليت تواجههن يف احلياة.
 الفواتري والنقص يف القدرةاملالية متثل اهلاجس األكرب
لدى األسرتاليات ،بني 44-18
عاما ،حيث اعرتفت  % 48من
املشاركات إن أكثر ما يقلقهن
هو عدم القدرة على دفع
الفواتري املطلوبة ،بينما اعتربت
 % 25منهن إن فقدان الوظيفة

هو عنصر القلق األول.
 قالت  % 70من املشاركاتإنهن يعرفن على األقل امرأة
واحدة تعاني من صعوبة يف
حتقق احلمل.
 أشار االستطالع إىل أن قراربداية تكوين أسرة بات يف
مرحلة عمرية أكرب مما كان عليه
سابقا.
من جانبه ،قال الربوفيسور
ويليام ليدجر أستاذ أمراض
IVF
اخلصوبة يف مؤسسة
 Australiaإن إرجاء قرار اإلجناب
للعقد الثالث من العمر ال
يتسبب فقط يف صعوبة يف
حتقق احلمل ،لكنه يزيد من
الضغوط النفسية اليت متر بها
املرأة ،كما يقلل متعة احلياة
اجلنسية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

من هي بولني هانسون».
وأضافت أن ما ال يعرفه
الكثريون هو أنها سبق هلا
الزواج من مهاجر بولندي،
وكذلك كلفت من قبل الجئ
أسيوي بإدارة متجر أمساك
كانت متتلكه ،معتربه أن
هذه أمور بعيدة الصلة عن
العنصرية ،وهي التهمة اليت
طاملا ألصقها اإلعالم بها،
واصفة مواقفها بأنها نابعة
من الفخر بأسرتاليا.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كشف استطالع حديث أجرته
صحيفة األسرتاليان اتساع
الفارق بني مرشحي الرئاسة
األسرتالية توني أبوت زعيم
االئتالف الفيدرالي املعارض
وجوليا غيالرد رئيسة احلكومة
الفيدرالية لصاحل األول.
واكتسب أبوت ثالث نقاط
إضافية مقارنة باستطالع
مماثل مت إجراؤه منذ ثالثة
أسابيع ،حيث حصل أبوت على
 % 43مقابل  % 35لغيالرد.
كما أوضح ذات االستطالع
استمرار علو كعب االئتالف
الفيدرالي على حزب العمال
يف االنتخابات الفيدرالية
املزمع إجراؤها يف سبتمرب
املقبل ،بنسبة  %49إىل 30
.%
وأشار االستطالع أيضا يف
سؤال اقتصر على وجود
احلزبني الرئيسيني فقط دون
األحزاب األخرى إىل حصول
االئتالف على  % 58بزيادة
 % 16مرة واحدة ،مقابل 42
 %حلزب العمال.

تضارب حول طالب
جلوء مصري

رفضت وزارة اهلجرة األسرتالية
تفسري وجود فجوة زمنية ثالثة
شهور ما بني كشف الشرطة
لوجود طالب جلوء مدان بتهم
إرهابية ،وبني تصرف الوزارة
حيال ذلك.
وقالت الوزارة إن الشرطة
أكدت أن طالب اللجوء املصري
ويدعى سيد أمحد مقصود
ماض إجرامي،
عبد اللطيف له
ٍ
يتضمن اتهامات إرهابية ،فقط
يف شهر فرباير املاضي ،مبا
جعلها تنقل الرجل إىل مركز
احتجاز شديد القبضة األمنية يف
أبريل.
يأتي ذلك رغم أن الشرطة
الفيدرالية األسرتالية أخربت
جلنة استماع مبجلس الشيوخ
األسبوع املاضي أنها أبلغت
وزارة اهلجرة يف نوفمرب
املاضي عن االتهامات اإلرهابية
املتعلقة بطالب اللجوء املصري،
يف تضارب واحد مع تصرحيات
وزارة اهلجرة.
وطالب اللجوء املصري اجلنسية
الذي يدعى سيد أمحد مقصود
عبد اللطيف متت إدانته يف
مصر عام  1999باتهامات
إرهابية تتضمن عضويته يف
مجاعة اجلهاد اإلسالمية املوالية
لتنظيم القاعدة ،والقتل مع

سبق اإلصرار ،وفقا ملا ذكرته
الشرطة الفيدرالية ،ومنظمة
أزيو.
وقالت متحدثة باسم وزارة اهلجرة
« :ال تغيري يف تصرحياتنا اليت
أدلينا بها األسبوع املاضي».
وكانت منظمة االستخبارات
األمنية األسرتالية «أزيو» قد
ذكرت للجنة االستماع الربملانية
أنها أخربت وزارة اهلجرة يف 30
أغسطس املاضي حول خلفية
الرجل اإلرهابية.
من ناحية أخرى أثريت ضجة
حول تصرحيات جلولي بيشوب
وزيرة الشؤون اخلارجية يف
حكومة الظل األسرتالية ،حينما
أشارت إىل أن مسؤولني
أكدوا
بارزين
إندونيسيني
تعاونهم املستقبلي مع االئتالف
إذا فاز يف االنتخابات القادمة
يف خطة تهدف إلرجاع قوارب
طاليب اللجوء إىل إندونيسيا
وعدم السماح هلا بدخول
املياه األسرتالية ،لكن السفري
اإلندونيسي لدى أسرتاليا نفى
ذلك .وعلقت بيشوب على ذلك
النفي بقوهلا إن تصرحيات
يف
العلنية
الدبلوماسيني
الغالب ال تكشف عما يدور يف
اخلفاء.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

طوني ابوت
وأرجعت صحيفة األسرتاليان
التدهور امللحوظ حلزب العمال
خالل آخر أسبوعني إىل
استمرار تدفق قوارب اهلجرة
غري الشرعية لطاليب اللجوء،
باإلضافة إىل زيادة املخاوف
بشأن التلوث الناجم من مادة
اإلسبستوس.

استطالع
كشف
كما
«فريفاكس ميديا» أن هنالك
شخصيات عمالية بارزة قد
الربملانية
مقاعدها
تفقد
يف االنتخابات القادمة مثل
وزير اخلزانة الفيدرالي واين
سوان.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

مدرس يضاجع طالبة يف
مدرسة خاصة

قام مدرس مبدرسة خاصة
مرموقة يف ملبورن مبمارسة
اجلنس مع طالبة وقتما كانت
يف الرابعة عشر من عمرها،
وهي يف ذات الوقت ابنة إحدى
زميالته.
وال ميكن الكشف عن اسم
املدرس البالغ من العمر الثانية
واألربعني ألسباب قانونية،
لكنه متهم مبمارسة اجلنس مع
الطالبة أثناء ساعات الدراسة،
مرات عديدة ،خالل عام.
وكانت الفتاة ختتبئ يف سيارته
يف موقف انتظار السيارات
اخلاص بهيئة التدريس ،ثم
يقوم باصطحابها إىل منزله،
حسبما قال ممثل النيابة راسيل
هاميل هليئة احمللفني.
وأنكر الرجل ضلوعه يف
الستة
اجلنسية
االتهامات
عشر املوجهة ضده ،مبمارسة
اجلنس مع فتاة قاصر حتت سن
السادسة عشر.
وعلمت احملكمة أن املدرس
ووالدة الفتاة عمال سويا،
وكانت جتمعهما صداقة جيدة.
وأضاف هاميل أن مشاعر القلق
انتابت أعضاء التدريس من
توطد الصداقة بني املدرس
والطالبة ،حتى أن مدير املدرسة
وأحد أعضاء هيئة التدريس قاما
بتذكري املدرس باحلدود املهنية

اليت حتتمها عليه وظيفته.
وبدأت العالقة بني املدرس
والطالبة عام 2004ـ ،حيث
بدأت بتقبيل املدرس هلا قبلة
محيمية ،وتطورت بعدها إىل
ممارسة اجلنس.
وأضاف هاميل أن الفتاة قالت
للمدرس يف إحدى املرات « :ال
جيب أن نفعل ذلك» ،فأجابها
بقوله « :لكننا فعلنا ذلك
بالفعل» ،وظال ميارسان اجلنس
يف العام التالي يف أماكن
عديدة ،مثل حجرة مدرسية
وسيارة
االستخدام،
نادرة
املدرس ،ومنزله.
وعلمت احملكمة أن املدرس
كان حمل ثقة بالنسبة لعائلة
الفتاة اليت مل يساورها الشك
يف أن يقدم على مثل هذه
السلوكيات.
لكن الفتاة بعدها بثالث سنوات
قامت بسرد تفاصيل عالقتها
مع املدرس لصديق هلا الذي
اتصل بدوره باملدرس ،طالبا
منه أن يستقيل ،إىل أن تطور
األمر ووصل لساحة القضاء.
وأنكر حمامي املتهم تلك
الوقائع قائال إنها معتمدة فقط
على رواية الطالبة السابقة ،وال
توجد أدلة على صحتها.
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

<R
X
F

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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أبوت يرتاجع عن دعم قانون غيالرد جتدد حربها على أمحدزاي للشيخ أبو عدنان :هل
العمالة األجنبية يف أسرتاليا ميكن أن أتربع مبال مسروق؟!
التربعات السياسية
سحب زعيم االئتالف الفيدرالي
املعارض طوني أبوت دعمه
ملشروع قانون قانون يتعلق
لألحزاب
التربعات
مبسألة
السياسية.
وأعلن أبوت تراجع االئتالف عن
دعم اخلطة ،وسط تنامي مشاعر
الغضب الشعيب واالستياء
جتاه ما قيل إنه صفقة سرية
حيكت يف اخلفاء بني العماليني
واالئتالف.
وقال أبوت إن دعمه للتغيريات
التربعات
حول
اجلديدة
السياسية مشروط ،رغم أنه
كتب اجلمعة املاضي للحكومة
راض عن اخلطة ،وعرب
قائال إنه
ٍ
وقتها عن اعتزام االئتالف
دعم مشروع القانون ،قبل
نهاية جلسات الربملان.
لكن أبوت تراجع عن هذا الدعم
املطلق قائال إن دعم االئتالف
ألي مشروع قانون البد أن
يسلك إجراءات معينة ،أوهلا
أن يقره حكومة الظل والغرفة

هو

احلزبية ،وتابع« :هذا
األسلوب الذي نعمل به».
وتابع أبوت أن هنالك تساؤالت
كبرية حول دراسة التمويل
احلكومي لألحزاب السياسية.
وأضاف أن احلزب الليربالي
أخرب احلكومة العمالية إنه لن
يدعم مشروع القانون إذا مت
متريره يف الربملان.
واعرتف أبوت أن التعديالت
حتظى بقبول ضئيل على
املستويني احلزبي والشعيب.
القانون
مشروع
وحظى
بغضب العديد من القوى
السياسية مثل عضوي الربملان
املستقلني توني ويندسور
وروب أوكشوت ،وزعيمة
اخلضر كريستني ميلن ،وحتى
عضو الربملان الليربالي راسيل
برودبنت أعلن رفضه ملشروع
القانون ،ونيته التصويت
ضده.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

جددت جوليا غيالرد رئيسة
احلكومة الفيدرالية هجومها على
العمال األجانب يف أسرتاليا ،عرب
اإلعالن عن خطط لفرض غرامات
مالية على أصحاب األعمال الذين
ال يعرضون الوظائف الشاغرة
على األسرتاليني أوال.
الشركات
غيالرد
وطالبت
بضرورة اإلعالن أوال عن الوظائف
الشاغرة ،حيث قالت صحيفة
«صنداي تلغراف» إن احلكومة
سوف تناقش مساء اليوم األحد
اإلجراءات اجلديدة ،اليت تتضمن
فرض غرامات مالية على
أصحاب األعمال الذين يكذبون
أو يضللون السلطات ،بشأن
وجود عجز يف العمالة ،كحيلة
لالستعانة مبوظفني أجانب وفقا
لنظام تأشرية  ،457اليت تهدف
يف األساس جللب عمال ماهرين
إىل أسرتاليا يف وظائف بها عجز
يف العمالة األسرتالية ،إال أنها
استغلت كباب يفتح الكثري من
املخالفات ،وانتهاكات لشروط

ذلك النوع من التأشريات،
حتى أن عدد املوظفني األجانب
املتواجدين حاليا يف أسرتاليا
حتت نطاق ذلك النوع يربو عن
 100ألف ،بزيادة قدرها % 20
العام املاضي.
وقال مصدر حكومي إن أصحاب
األعمال يفضلون االستعانة مبثل
هؤالء العمال األجانب تنصال من
الظروف والواجبات ،وقدرتهم
على ترحيلهم يف أي وقت.
من جانبه ،قال وزير اهلجرة يف
حكومة الظل سكوت موريسون
إن االئتالف منفتح على إمكانية
إجراءات إصالحات ،لكنه اتهم
وزير اهلجرة الفيدرالي بريندن
أوكونر باملبالغة يف تقدير عدد
املوظفني األجانب الذين امت
استغالهلم جراء تلك التأشرية.
إىل ذلك ،أحدثت التغيريات
انقسامات كبرية بني غيالرد
وحكومتها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ويستباك :املركزي األسرتالي سيخفض الفائدة إىل 2%
كبري
ايفانز
بيل
قال
االقتصايني ببنك ويستباك
األسرتالي إن البنك املركزي
األسرتالي سوف خيفض
سعر الفائدة ثالث مرات
أخرى على األقل خالل العام
القادم ،من معدله احلالي
البالغ  % 2.75ليصل إىل
 ،% 2وذلك يف ظل خماوف
اقتصادية عاملية.
وتوقع ايفانز أن حتدث تلك
التغيريات على ثالث مراحل
إحداها يف أغسطس ثم يف
أواخر  ،2013ثم يف أوائل
.2014
يذكر أن الدوالر األسرتالي
مر باخنفاض ملحوظ مقارنة
بالدوالر األمريكي منذ اجتماع
البنك املركزي األسرتالي
الشهر املاضي.
بلوكسهام
بول
وقال
االقتصادي بـ «اتش اس
بي سي» إن اخنفاض الدوالر
األسرتالي سوف جيعل عملية
االنتقال بعيدا عن طفرة
التعدين أقل حدة.
وتابع أن اخنفاض الدوالر
األسرتالي يدعم النمو احمللي
وحيد من مغبة التضخم.
وحث شني أوليفر كبري
االقتصاديني بـ « ايه ام
بي» البنك املركزي باتباع
التخفيض يف نسبة الفائدة
الذي أعلن عنه يف مايو
،%
0.25
والذي بلغ

بتخفيض مماثل يف شهر
يونيو اجلاري.
وتابع أن حتديات كبرية
تقابل االقتصاد األسرتالي
من موازنة خانقة ،ومؤشر
الوظائف ،وقرار شركة فورد
بوقف تصنيعها يف أسرتاليا،
مبا يضفي جوا من الكآبة
على الصعيد االقتصادي
األسرتالي.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

محافظ البنك املركزي غلني ستيفنز

والية غرب اسرتاليا تسهل قوانني
اخلمور يف املطاعم
أكدت والية غرب أسرتاليا على
أن األسبوع القادم سيشهد
التسهيالت
تطبيق
بداية
اجلديدة يف جمال قوانني
رخصات اخلمور ،حيث سيتمكن
زبائن املطاعم الصغرية من
طلب مشروبات كحولية ،دون
إلزامهم بشراء وجبات غذائية.
وأعلن كولن بارنت رئيس
حكومة الوالية أمس اخلميس
عن التغيريات اجلديدة ،مشريا
إىل أنها تنفيذ لوعد انتخابي.
ومن املقرر أن تطال التغيريات
اجلديدة املطاعم اليت تسع 120
من الزبائن أو أقل ،على أن

يبدأ تطبيقها الثالثاء املقبل.
وتابع بارنت « :مواطنو غرب
أسرتاليا جيب أن تتاح هلم
بتناول
االستمتاع
فرصة
مشروب كحولي يف مطعم،
دون تقييدهم بشراء وجبة».
احلكومة
رئيس
واستطرد
قائال« :ذلك القرار يهدف
إىل تغيري مفهوم جترع اخلمور،
حبيث يكتسب قدرا أكرب من
املسؤولية ،وال يقتصر على
احلانات» ،وأردف « :بريث
يزداد عدد سكان بريث ،ولذلك
تشكل املطاعم جزءا هاما من
احلياة ،لذا فالتغيريات اجلديدة

جتعل الوالية أكثر اتساقا مع
الواليات األخرى».
وأشار إىل أن التغيريات
اجلديدة ستحد من الروتني،
وتقلل من نفقات طلب مشروع
بدون وجبة ،وهو النظام الذي
يسمى (.)LWM
وعلق مارك مكغوان قائد
على
بالوالية
املعارضة
التغيريات قائال إن بارنت جنح
أخريا يف حتقيق وعد انتخابي
بعد أن نكث العديد من الوعود
األخرى.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

احمدزاي

كشفت التحقيقات املتعلقة
مبيالد بن أمحد شاه أمحدزاي
الذي مت إلقاء القبض عليه
مؤخرا الستكمال حماكمته بتهم
تتعلق باإلرهاب والسطو .إنه
قام بعد ستة أسابيع من تنفيذ
عملية سطو على إحدى ماكينات
الصراف اآللي جبنوب غرب
سيدني بسؤال أحد الشيوخ عما
إذا كان حيق له التربع باملال
املسروق ،وصرفه يف أعمال
اخلري.
جاء ذلك يف مكاملة هاتفية أجراها
أمحدزاي ،يف سبتمرب 2011
مع الشيخ الوهابي أبو عدنان،
وبعدها
الشرطة،
وسجلتها
بأسبوعني ألقي القبض على
أمحدزاي ،واتهم بسرقة ماكينة
الصراف اآللي باالشرتاك مع
ثالثة آخرين يف يوليو .2011
ومثل أمحدزاي البالغ من العمر
 23سنة أمام حمكمة باراماتا
أمس اجلمعة كجزء من حماكمته
بعد اعرتافه يف ديسمرب 2011
بسرقة  100ألف دوالر.
وألغت احملكمة اإلفراج بكفالة
عن أمحدزاي ،حيث كان قد قضى
 13شهرا على ذمة القضية قبل
أن يفرج عنه بكفالة قبل سبعة
شهور ،لكن تطورات جديدة
تسببت يف إلغاء هذا اإلفراج،
وبات يف انتظار العقوبة.
وتشري وثائق القضية إىل أن
أمحدزاي سأل الشيخ أبو عدنان
خالل املكاملة اهلاتفية عن شرعية
التربع بأموال حتصل عليها بطرق
غري مشروعة.
ويأتي مثول أمحدزاي أمام
احملكمة بعد  4أيام فقط من
عليه يف ألبورن
القبض
بتهمة جديدة تتعلق بتهديده
ملسؤول حكومي بقطع رقبته يف
مكاملة هاتفية يف مايو املاضي،
بينما كان أمحدزاي مفرجا عنه
بكفالة منتظرا احلكم يف واقعة
سرقة ماكينة الصراف اآللي.
وولد أمحد زاي ونشأ يف

سيدني ،وكان يرتدد على
«بيت البخاري» وهو مكتبة
إسالمية ومسجد للصالة يف
ألبورن بإشراف الشيخ فايز
حممد ،كما ارتبط امسه بـ «مكتبة
الرسالة» يف بانكستاون ،واليت
كان الشيخ أبو عدنان يتحدث
فيها.
من جانبه ،قال مجال ريفي
أحد قيادات اجملتمع إن مثل
هذه املراكز اإلسالمية تغذي
التعصب ،وتابع « :يف الوقت
الراهن توجد صعوبة يف بناء
املساجد يف أسرتاليا ،وهو
ما حيرم الشباب من احلصول
على الفكر اإلسالمي املعتدل،
ويدفعهم للذهاب إىل مراكز
متشددة ،يتعلمون فيها أفكارا
متشددة».
وكان املدعي العام الفيدرالي
مارك دريفوس قد مدح مؤخرا
الشيخ فايز حممد لتعاونه
مع السلطات ،ولكن ليس
واضحا إىل أي مدى يستطيع
الشيخ السيطرة على تصرفات
مؤيديه.
وقال املرشح الربملاني السابق
مجال داوود من ألبورن« :عندما
شاهدت أمحدزاي يف التلفاز
تعرفت عليه على الفور ،حيث
كان قد قام مع أصدقائه عام
 2011بأزالة ملصقاتي االنتخابية
من متاجر ألبون» ،وأضاف أنه
سأله حينئذ عن األسباب اليت
دعته لفعل ذلك ،فأجابه « :ألن
الدميقراطية ليس مسموحا بها
يف اإلسالم ،وليس من املفرتض
أن تشارك يف االنتخابات».
وتابع داوود« :لقد اتصلت
وقتها بالشيخ فايز حممد الذي
وعدني بالتدخل والتحدث إليه،
ولكن مل يتغري شيء».
بينما قالت عائلة أمحدزاي لـ
«فريفاكس ميديا» إنه شخص
حمب ورائع ومسؤول ،وال يشكل
أي تهديد على األمن القومي.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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توقعات مبوسم أنفلونزا خطري مسيحي مديرا ألكرب مدرسة إسالمية يف أسرتاليا

تتجه أسرتاليا ملوسم أنفلونزا
شديد اخلطورة يتخطى موسم
 ،2012وسط حتذيرات بانتشار
موجة قاسية من العدوى.
واخلطورة يف هذا العام تتمثل يف
العودة القوية لفريوس، H1N1
وهو ما تسبب يف إطالق اخلرباء
للعديد من التحذيرات.
ويتسبب الفريوس املعدي
يف أعراض متعددة تتضمن
الغثيان والقيء واإلسهال،
حبسب حتذيرات الربوفيسور بيرت
وايت األستاذ جبامعة نيو ساوث
ويلز.
وأضاف وايت« :قد نصل
إىل فرض حاالت طوارئ
وإغالق مؤسسات ،جراء خطورة
الساللة اجلديدة من فريوس
اإلنفلونزا».

ويف سياق مشابه ،قال خبري
اإلنفلونزا أيان بار إن التنبؤ
خبطورة الفريوس من األمور
الصعبة حاليا.
يذكر أن الواليات املتحدة مرت
مبوسم أنفلونزا شديد القسوة
موسم  ،13-2012بينما كان
متوسط اخلطورة يف أسرتاليا.
وأضاف أيان بار ،أن املواسم
ترتبط
للفريوس
القاسية
بطقوس ومظاهر معينة ،حيث
متتلئ عنابر املستشفيات ،وتزيد
نسبة الغياب عن العمل.
ويبدأ موسم اإلنفلونزا فعليا يف
أسرتاليا يف شهر يوليو ،وشهد
العام املاضي تسبب الفريوس
يف وفاة  60أسرتاليا على األقل
معظمهم من كبار السن.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

يف سابقة هي األوىل يف
تارخيها املمتد لثالثة وعشرين
وعاما ،قامت مدرسة امللك فهد
اإلسالمية أكرب وأقدم وأشهر
مدرسة إسالمية يف أسرتاليا
بتعيني مسيحي ليشغل منصب
املدير.
واملدير اجلديد هو راي باريت
املخضرم،
التعليم
رجل
ومفتش القطاع اخلاص ،الذي
وافق على تقلد وظيفة مدير
املدرسة اإلسالمية اليت تقع
يف  ،Greenacreرغم بلوغه سن
التقاعد ،ليساعد يف إعادتها
إىل الطريق الصحيح.
وبينما كان تعيني الدكتور
باريت مبثابة مفاجأة للبعض،
قال متحدث باسم املدرسة،
إن االختيار مت وفقا ملؤهالته
وخربته ،بغض النظر عن
ديانته.
وسأل أحد أولياء األمور د.باريت
عن كيفية تعامله مع الدراسات
اإلسالمية اليت يدرسها طلبة
املدرسة ،فأجاب أنه سيتعامل
معها بنفس الطريقة اليت
يتعامل بها مع الفيزياء أو أي
مادة أخرى ال يعلم الكثري عنها،
معلنا اعتزامه االستعانة خبرباء

د.راي باريت مع بعض تالميذ مدرسة امللك فهد اإلسالمية
متخصصني يف هذا الشأن.
وتابع« :هذه املدرسة عالية
املستوى ،وخترج منها أشخاص
أصبحوا فيما بعد أطباء وحمامني
وأطباء أسنان ،أولياء األمور
يتطلعون إىل حتقيق أبنائهم
للكثري من اإلجنازات ،وانتقاهلم
خلطوات قادمة من حياتهم،
إنها مدرسة خمتلفة يف قيمها

العاملية ،وأرغب يف مساعدتهم
على الوصول ألفضل ما
يستطيعون».
يذكر أن مدرسة امللك فهد
اإلسالمية تضم حوالي 2500
طالب ،بينها أكثر من 2000
يف مقر  ،Greenacreوهنالك
قائمة انتظار طويلة من الطلبة
الراغبني يف االلتحاق بها.

وتتلقى املدرسة معظم متويلها
من حكومة الوالية واحلكومة
الفيدرالية ،لكن ذلك التمويل
شابه الكثري من اجلدل ،يف
الفرتة األخرية ،تسبب يف
توقف حكومة الوالية عن متويل
املدرسة ،ومطالبتها بإعادة
مبالغ التمويل منذ عام .2010
املصدر العنكبوت االلكرتوني

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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خبري :شبكة اجلهاد يف
أسرتاليا صغرية وخطرية

الجنرال ديفيد هريلي
قال شاندون هاريس هوجان اإلرهاب األسرتالية ،منذ هجمات
اخلبري يف شؤون اإلرهاب إن  11سبتمرب  2001اليت ضربت
أسرتاليا ال تزال تضم شبكة الواليات املتحدة».
جهادية تشكل خطرا رغم صغرها ،وكانت االتهامات ضد أمحد زاي
واصفا تلك الشبكة باملرتابطة ،قد أثارت جدال برملانيا بعدما
تعليقا على واقعة إلقاء القبض أقدمت جوليا غيالرد رئيسة
على ميالد بن أمحد شاه بتهم احلكومة الفيدرالية على ما يبدو
أنه خرق ألمر حيظر نشر هوية
إرهابية.
وأضاف هاريس هوجان من مركز الرجل ،لكن غيالرد فعلت ذلك
حبوث الدراسات العاملية التابع كنوع من التباهي بأن املؤسسات
جلامعة موناش ،والذي تعاون مع األمنية األسرتالية مستيقظة.
الشرطة لوضع صورة للتطرف يف وشهد وقت االستجواب الربملاني
أسرتاليا ،أن شبكة التطرف داخل العديد من األسئلة اليت متس
أسرتاليا ليست كبرية العدد ،األمن القومي األسرتالي مثل
ادعاءات سرقة الصني ملعلومات
لكنها تتسم بالصالبة».
تصميمات املقر اجلديد
عن
هامة
املشكلة
وتابع « :بينما
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١
١١ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
 ٢٢تبدو ﺍﻟﺴﺒﺖ ٤
٢٢
ﺻﻔﺤﺔ
ﺻﻔﺤﺔ
األمنية
االستخبارات
صغرية ،لكننا مل نتمكن من ملنظمة
السيطرة عليها ،وهو ما جيعلها األسرتالية « أزيو».
إىل ذلك ،نصح قائد قوات الدفاع
تستفحل أكثر».
ومضى يقول« :تتألف شبكة ديفيد هارلي اجلنود األسرتاليني
التطرف يف أسرتاليا من جمموعة باليقظة واحلذر يف أعقاب حادث
متصلة من العائالت واألصدقاء ،ذبح جندي بريطاني ،وحماولة قتل
بينهم  150شخص كانوا مبثابة جندي فرنسي بدوافع متطرفة.
العبني رئيسيني يف شبكة املصدر :العنكبوت االلكرتوني

مسؤولون :الصني فشلت يف رئيس أوبتس :شركات االتصاالت يف
أسرتاليا فقرية اخلدمات
اخرتاق املخابرات األسرتالية

نفى مسؤولون باألمن القومي
األسرتالي صحة أن يكون قراصنة
صينيون قد جنحوا يف االستيالء
على معلومات مهمة ختص املقر
اجلديد ملنظمة االستخبارات األمنية
األسرتالية «أزيو».
ووفقا ملسؤولني أمنيني ،فإنه
كانت هنالك حماوالت استخبارتية
صينية بالفعل الخرتاق أجهزة
شركة مقاوالت مكلفة بتجهيز
مشروع املقر اجلديد ألزيو،
وذلك يف عام  ،10-2009حيث
حاول القراصنة السطو على
رسومات وخمططات البناء ،إال
أن احملاوالت مل تكلل بالنجاح،
إذ فشل القراصنة يف احلصول
عل معلومات حساسة.
وقال مصدر أسرتالي أمنى رفض
ذكر امسه« :شركات املقاوالت
املرتبطة باملشروع ملزمة باختاذ
أقصى معايري األمان اإللكرتوني،
واحلفاظ على أمن تكنولوجيا
املعلومات ،وفشل الصينيني يف
احلصول على معلومات حساسة
يؤكد فاعلية االحتياطات األمنية
ضد القرصنة».
وكانت شبكة ايه بي سي
األسرتالية قد بثت االثنني
املاضي ادعاءات مفادها أن
قراصنة صينيني استهدفوا شركة
مقاوالت تعمل يف مشروع إنشاء
مقر جديد ألزيو ،وأشارت إىل أنه
مت السطو على خرائط املبنى،
ومواقع السريفرات ،واالتصاالت،
وغريها من املعلومات احلساسة.
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
احلكومة
رئيسة
ورفضت
األسرتالية جوليا غيالرد ،واملدعي
العام الفيدرالي مارك دريفوس،
واملدير العام ملنظمة «أزيو»
ديفيد ارفني التعليق على األمر،
مبوجب سياسة األمن القومي.

Hatem

Electrical Contracting

“^k÷]á^⁄Ê<kﬁ
جلوء مصري يف أسرتاليا
جدل حول طالب

@@#by@Ú◊ãí
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€

استمر طالب جلوء مصري يف
العيش بأسرتاليا يف مركز
احتجاز الجئني منخفض اإلجراءات
األمنية يف  Inverbrackieملدة
مثانية شهور بعد علم السلطات
بتهم
بإدانته
األسرتالية
إرهابية ،قبل أن يتم نقله إىل
مركز احتجاز شديد اإلجراءات
األمنية يف «فيالوود» بسيدني
يف شهر أبريل املاضي.
وكان اإلنرتبول قد قام بوضع
الرجل ضمن النشرة احلمراء
اليت تتضمن أخطر الشخصيات
الصادر ضدها مذكرة توقيف.
الفيدرالية
الشرطة
وقالت
األسرتالية للجنة برملانية إنها
أخربت وزارة اهلجرة يف 14
نوفمرب املاضي ،إن الرجل
متورط بأعمال إرهابية.
وقالت منظمة االستخبارات
األمنية األسرتالية «أزيو» إنها
حذرت من خطورة هذا الرجل يف
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 30أغسطس املاضي.
وأشار نائب مفوض الشرطة
الفيدرالية بيرت درينان إىل أن
الرجل كان عضوا يف مجاعة
اجلهاد اإلسالمية املصرية،
وأدانته حمكمة عسكرية يف
مصر غيابيا عام  ،1999بتهمة
ضلوعه بأنشطة إرهابية بتهمة
القتل العمد مع سبق اإلصرار،
وحيازة
ممتلكات،
وختريب
أسلحة وذخرية ومتفجرات،
إرهابية،
جلماعة
واالنتماء
وتزييف وثائق.
واستطرد درينان أنه ال يعلم
الظروف احمليطة باالتهامات،
لكنه أشار إىل أنها مرتبطة بتهم
داخل وخارج مصر.
وتابع أن األمر استغرق وقتا
للتيقن من أن هذا هو الشخص
الوارد امسه يف نشرة االنرتبول
احلمراء ،منوها إىل ثبوت ذلك
بشكل نهائي يف  14نوفمرب

^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi

املاضي.
يأتي ذلك فيما قال ديفيد
ارفني املدير العام ملنظمة
«ازيو» إن املنظمة االستخبارتية
قامت على سبيل اخلطأ يف 5
يوليو من العام املاضي بتقييم
طالب اللجوء املصري إجيابيا،
إال أنها استدرك اخلطأ يف 30
أغسطس ،وأخربت وزارة اهلجرة
عن حقيقة الرجل.
بينما تساءل جورج برانديس
املدعي العام يف حكومة الظل
عن األسباب اليت دفعت
للتأخر
الفيدرالية
الشرطة
حتى شهر نوفمرب املاضي قبل
الوصول إىل حقيقة الرجل،
لكن ارفني أجابه بأنه ليس من
املعتاد أن تناقش ازيو شأنا من
شؤون وزارة اهلجرة مع الشرطة
الفيدرالية.

]<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ
]˜}<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj
˜“<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb:
العنكبوت االلكرتوني
 04 1794 9650املصدر:

جوليا غيالرد

ولكن ذكرت تقارير أن غيالرد
غضبت من تصرف ايه بي سي
بداعي أنها بثت معلومات تفتقد
الدقة ،وغري موثقة.
وأعقب ذلك انتقادات وجهها
جورج برانديس املدعي العام يف
حكومة الظل لغيالرد متهما إياها
بالتحامل على «ايه بي سي»
حينما جزمت أن تقريرها يفتقد
الصحة والدقة.
وأفادت تقارير إىل أن انتقادات
برانديس لغيالرد أدى إىل إخبار
املعارضة بالتفاصيل اجلديدة،
بأن حماولة القرصنة باءت
بالفشل.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

Melbourne

اعرتف كيفن راسيل رئيس شركة «السرتاتوسفري».
أوبتس األسرتالية لالتصاالت وتابع قائال « :مستوى خدمات
أخريا مبستويات اخلدمة الفقرية شركات االتصاالت يف أسرتاليا،
اليت تقدمها شركات االتصاالت كما هو احلال يف اململكة املتحدة،
األسرتالية ،وهي احلقيقة اليت يف تراجع مستمر» ،مطالبا
بأهمية تدارك تلك العيوب،
يعرفها معظم األسرتاليني.
وقال راسيل إن شركات ملواجهة الزحف القوي للشركات
االتصاالت احمللية األسرتالية العاملية املنافسة مثل آبل ،
تقدم مستويات خدمة لزبائنها واسرتداد مليارات الدوالرات
حتت املستوى املطلوب ،أقل املستثمرة يف شبكة اجليل الرابع
جودة من مستويات اخلدمة يف الفائقة السرعة .وعرب عن قلقه
من سحب البساط حتت أقدام
البنوك وشركات التكنولوجيا.
وأضاف راسيل يف تصرحيات الشركات األسرتالية.
أدىل بها للغرفة التجارية يذكر أن شركة أوبتس هي
يف ثاني أكرب شركة اتصاالت يف
اإلسرائيلية
األسرتالية
ملبورن أن الدليل على اخلدمة أسرتاليا ،حيث لديها ما يزيد
الفقرية لشركات االتصاالت عن  9مليون مشرتك.
االتصاالت
شركات
األسرتالية يتجلى يف عدد وكانت
الشكاوى الكبري اليت تتلقاها الرئيسية األسرتالية قد تكبدت
Saturday
11June
شكاوى 2011
Saturday
4 June
2011
لتوسيع
مليار دوالر
حوالي 2
االتصاالت،
إدارة
Page
Page 22
22
قائال بسخرية إن عدد الشكاوى قدرات الربودباند والالسلكي.
يكاد يرتفع إىل مستوى طبقة 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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صحفية أسرتالية تصلي اجلمعة يف مسجد الكمبا
يتجمع آالف املصلني أمام
مسجد الكمبا كل مجعة للصالة
األسبوعية ،وانضمت إليهم
صحفية نيوز ليميتد مرياندا
ديفاين ،لتنقل عن قرب العامل
اإلسالمي يف أسرتاليا ،ال سيما
عقب بعض األحداث األخرية
اليت حاول معها البعض تشويه
اإلسالم ،وإلصاق اإلرهاب به.
وقالت مرياندا ديفاين إنها
ارتدت سرواال أسود اللون
وقميصا طويال وجاكيت ،كما
استعارت غطاء للرأس «حجاب»
من صديقة هلا يف «ياجونا»
تدعى هالة ،واليت ساعدتها
على ارتدائه بطريقة سليمة.
وأضافت إىل استحالة انتظار
السيارات يف طريق Wangee
الضيق ،جراء ازدحام املصلني
الشديد كل مجعة.
وتابعت« :مل يكن مسموحا لي
ولصديقيت هالة ،الدخول يف
القاعة الرئيسية اليت يتجمع
فيها املصلون الرجال ،لكننا
ذهبنا إىل مصلى خمصص
لصالة السيدات ،حيث خلعنا
أحذيتنا قبل الدخول.
وأضافت أن اجلاكيت الذي
كانت ترتديه مل يكن يغطي
بنطاهلا على حنو صحيح ،حيث
قالت هلا امرأة تدعى فريونيكا
أن ترتدي مئزرا ،حبيث يلف
وسطها ويغطي بنطاهلا.
مصلى
الكاتبة
ووصفت
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السيدات بأنه غري جيد التهوية
بالرغم من املراوح املوجودة،
وأشارت إىل وجود تلفاز يف
ركن مصلى السيدات كي
تتمكن النساء من االستماع إىل
خطبة اجلمعة اليت يلقيها اإلمام،
ونوهت إىل أن عدد النساء
املتواجدات كان حوالي 60
باإلضافة إىل بعض األطفال،
واصفة النساء بأنهن من أصول
عرقية متعددة ،ما بني الصومال
وجنوب شرق آسيا ولبنان،
ونوهت إىل السجاد األرجواني
ذات املشارب املذهبة.
وأشارت إىل امرأة أكرب منها يف
العمر كان جتلس على مقعد يف
ركن مصلى السيدات ،وكانت
حتدق فيها ،مبا جعل الكاتبة
تتساءل كيف ميزتها تلك املرأة
على أنها غريبة عن اجملتمع
اإلسالمي رغم الزي اإلسالمي
الذي ترتديه.
وأضافت أن اإلمام ألقى
خطبة باللغة العربية ملدة 15
دقيقة ،ثم ألقى خطبة قصرية
باإلجنليزية ،قبل أن يعود ليلقي
اخلطبة الثانية باللغة العربية.
وأشارت إىل أنه قال باللغة
اإلجنليزية إن املسجد مجع
 85ألف دوالر لصاحل تركيب
تكييفات به ،واصفا مجع هذا
املبلغ خالل مجعتني فقط باإلجناز
التباهي به ،قبل أن يوضح
فوائد الصدقات وعمل اخلري

صحفية «نيوز ليميتيد» مرياندا ديفاين أمام مسجد الكمبا

بقوله« :اهلل أمرنا بالتعاون على
الرب والتقوى ،وعدم التعاون
على اإلثم والعدوان»  ،مضيفا
أن التعاون داخل اجلماعة هو
السبيل األمثل لوحدة األمة،
معتربا أن تأثري الشيطان على
مجاعة موحدة يقل كثريا عن
اجتاه كل شخص إىل العزلة
واألنانية.
واستطردت الكاتبة أن اإلمام
بعد ذلك نادى إىل الصالة،
واصطفت النساء يف صفوف،
وأخذت تصف طريقة الصالة
بقوهلا« :ركعنا ،ووضعنا أيدينا

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

على الركبتني ،ثم سجدنا ،إىل
أن المست جبهاتنا األرضية،
قبل أن تقف جمددا ،لتبدأ
الركعة الثانية».
وتابعت أن اإلمام بعد ختام
الصالة حث املصلني على
التظاهر اليوم التالي خارج حمطة
قطار الكمبا احتجاجا على حبس
قادة إسالميني يف بنجالديش،
وإدانتهم بارتكاب جرائم حرب،
أثناء معركة التحرير من باكستان
عام .1971
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

جنود أسرتاليون يسبون املسلمني
الكاتبة ناتالي أوبراين:
مت ضبط أفراد من قوات
الدفاع األسرتالية واملسعفني
وأحد رجال اإلطفاء يف
املناطق الريفية بنيو ساوث
ويلز وهم ينشرون إهانات
عنصرية ودينية على صفحات
التواصل االجتماعي بالرغم من
الضجة اليت صاحبت الشتائم
العنصرية اليت وجهتها مراهقة
مؤخرا حنو آدم جودس جنم
كرة القدم األسرتالية.
وقامت املؤسسات الثالثة بشن
حتقيقات يف األمر عقب تلقيها
العديد من الشكاوى مفادها
قيام موظفني ومتطوعني
تابعني لتلك املؤسسات بنشر
تعليقات عنصرية كريهة على
صفحات فيسبوك ومواقع
أخرى مشهورة بالعنصرية
خالل األسبوع املنصرم.
وعرف األشخاص الضالعون يف
األمر أنفسهم بوضوح من خالل
صفحات التواصل االجتماعي،
حتى أن البعض نشروا صورا
هلم ،وهم يرتدون الزي
الرمسي ،باإلضافة إىل حتديد
املوقع الوظيفي.
وتعد تلك الواقعة أحدث
الفضائح العنصرية اليت متس
قوات الدفاع األسرتالية خالل
العقد األخرية ،واليت تتضمن
تعليقات عنصرية من جنود
أسرتاليني يف أفغانستان،
وجنود يرتدون مثل مالبس

منظمات»كو كلوس كالن»
إىل
باإلضافة
العنصرية،
جروبات عنصرية وجنسية على
الفيسبوك تابعة ألفراد من
اجليش األسرتالي.
وتتضمن الفضائح اجلديدة
رسالة كتبها جندي أسرتاليا
على صفحة عنصرية باإلنرتنت
يسخر من احلجاب ،بينما كتب
جندي آخر متحدثا عن املسلمني
قائال « :اقتلوهم مجيعا».
وشارك موظف باإلسعاف يف
جروب على الفيسبوك حول
رجل مسلم يرغب اجلروب يف
قتله أو ترحيله.
كما كتب أحد رجال املطافئ
بريف نيو ساوث ويلز« :
حنن كأسرتاليني لدينا حق
دستوري يف حرية التعبري،
لكين أرغب يف أن تقوم
احلكومة األسرتالية برتحيل
هؤالء املسلمني الـ f---ing
إىل بالدهم».
جاء ذلك تزامنا مع ما أقدمت
عليه إحدى املراهقات حينما
وصفت آدم جودس جنم الكرة
األسرتالية بالقرد.
وقالت متحدثة باسم وزارة
الدفاع إن مكتب املفتش
العام لوزارة الدفاع حيقق يف
تلك الوقائع العنصرية ،واعدا
بإجراء عقوبات ضد من يثبت
تورطهم.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

دراسة :زيادة ضحايا اخلمور يف أسرتاليا
كشفت دراسة فيدرالية
زيادة يف عدد الذين
تضرروا صحيا من اخلمور
رغم الضريبة اليت فرضها
رئيس احلكومة الفيدرالية
السابق كيفن راد عام 2008
واليت حتمل اسم «alcopops
واليت وضعت بهدف احلد من
تناول اخلمور.
وأظهر حتليل صادر من
جامعة كوينزالند أن عدد
مرات دخول أشخاص ألقسام
الطوارئ يف املستشفيات
بسبب اخلمور بلغ 87665
عرب ثالث سنوات ،وهو ما
يؤكد أن تأثري الضريبة كان
واهيا.
على
القائمون
وأضاف
الدراسة« :مل يتحقق وعد
احلد من تقليل تناول اخلمور
بني الشباب واملراهقني رغم
ضريبة `.»alcopops
وأضاف التقرير أن اإلفراط
يف تناول اخلمور يتسبب يف
حوادث متعددة تؤدي إىل
كسر األطراف واشتباكات
وحوادث مرورية نتيجة عدم
اإلدراك الذي يسببه اخلمور.

من جانبه ،قال الربوفيسور
ستيف كيسلي قائد الفريق
الذي أجرى الدراسة إن عالج
األمر يتطلب وضع قيود

وضوابط أكثر على احلانات،
ال سيما الضوابط العمرية،
جبانب زيادة الضريبة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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أسرتاليا ترتقب احلد
أسرتاليا تتخلف عن
رواندا يف معدل التطعيم األدنى من األجور

كلري إحدى األمهات بملبورن تعتقد بأن الخطر الناجم من تطعيم أطفالها الثالثة أكثر
ترويعا من اختيارها بعدم تطعيمهم.

كشف تقرير عاملي حول
صحة ورفاهية أطفال العامل
أن معدالت التطعيم يف
أسرتاليا تقل عن معدالتها
يف دول نامية مثل رواندا
وارتريا وبنغالديش.
تابع
املذكور
والتقرير
ملنظمة اليونيسيف ،وحيمل
اسم «حالة أطفامل ،»2013
وناقش العديد من األمور
مثل الصحة والتعليم ومحاية
الطفل يف حوالي 200
دولة.
وبلغ معدل التعطيم يف
أسرتاليا  % 94ملرض
احلصبة ،و % 92للدفرتيا،
والسعال الديكي ،وغريها
من األمراض.
وجاءت أسرتاليا يف مركز
متأخر خلف أقطار مثل

بنجالديش اتي وصل معدل
التطعيم لديها بني 99-96
 ،%وارتريا  ،% 99ورواندا
ما بني .% 98 -93
ورغم أن معدل التعطيم يف
أسرتاليا يفوق املتوسط
العاملي البالغ  % 85إال أنه
أقل من معدل شرق آسيا-
باسيفيك الذي بلغ .% 95
ويتم الرتويج للتطعيم يف
الدول النامية عرب محالت
املنظمات
برعاية
مكثفة
اخلريية.
دورهايم
ديفيد
واعترب
أستاذ الصحة العامة جبامعة
نيوكاسل أن نتائج البث
خطرية ،ألن نقص التطعيم
يف أسرتاليا ينذر بعواتقب
عكسبة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

هنالك ترقب يف أسرتاليا
لقرار مفوضية العمل بشأن
احلد األدنى من األجور عام
.2013
ومن املقرر أن يعتمد
القرار على البحوث اخلاصة
باملسألة ،وإحداث توازن
بني وجهات نظر النقابات
وأصحاب األعمال ،حيث
يطالب اجمللس األسرتالي
للنقابات املهنية لزيادة احلد
األدنى من االجور مبقدار 30
دوالر أسبوعيا ،فيما تصر
غرفة التجارة والصناعة
األسرتالية على أال تزيد
األجور أسبوعيا عن 5.80
دوالرا.
ولكن الختاذ قرار يتعلق
باحلد األدنى من األجور،
هنالك العديد من األسئلة
املفقودة ،أوهلا « :هل العمل
لدوام كامل مينح لصاحبه
أجرا كافيا؟» ،واإلجابة هي
أن األمر يعتمد على العديد
من العوامل أبرزها حالة
الشخص ،وعما إذا كان جزءا
من عائلة ،أم أعزب.
لقد زاد احلد األدنى لألجور
يف أسرتاليا بشكل ملحوظ منذ
قرار «هارفسرت» عام 1907
بوضع أجر عادل ومنطقي
للعاملني وعائالتهم.
ويف عام  1986كانت مظلة
احلد األدنى من األجور تشمل
 % 99من دخول العائالت
ذات العائل الوحيد واليت
تعول طفلني ،لكن النسبة

اخنفضت اآلن إىل ،% 59
ولكن تشري اإلحصائيات إىل
أن زيادة األجور بالنسبة
لتلك العائالت بلغت .% 70
وبعكس تلك الزيادة الكبرية
يف أجور من يعول العائالت،
جند العكس بالنسبة للشخص
األعزب ،إذ مل تتجاوز نسبة
الزيادة الفعلية ،% 11
بعد خصم االستقطاعات
الضريبية.
ولكن مبرور الوقت تغري
من
التقليدي
املفهوم
مصطلح «دخل العائلة» إىل
«دخل الفرد الواحد» ،بينما
زادت احلكومة مساعداتها
االجتماعية للعائالت ضمن
برامج دعم.
جيب أن تعتمد سياسة حتديد
احلد االدنى من األجور أيضا
على حقيقة أن الربط الدائم
بني احلاصلني على احلد
األدنى من األجور وبني
ليس
الفقرية
العائالت
ألن
صحيحا بالضرورة،
األرقام تقول إن % 31
فقط من املوظفني الداخلني
يف نطاق احلد األدنى من
األجور ضمن أكثر % 20
فقرا ،بينما  % 24من هؤالء
املوظفني ضمن أكثر % 40
من العائالت األسرتالية ثراء،
كما أن  % 20منهم ضمن
نطاق العائالت متوسطة
الثراء.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

غرباء اإلنرتنت خطر على أطفال أسرتاليا
كشف تقرير رمسي قيام أطفال
أسرتاليني يف سن الثامنة
بإرسال صورهم إىل أناس غرباء
عرب شبكة اإلنرتنت ،والرتتيب
للقاءات معهم ،وهو ما ميثل
خطورة بالغة على سالمتهم.
األسرتالية
اهليئة
وحذرت
لالتصاالت واإلعالم يف تقريرها
أيضا من قيام بعض األطفال
ببيع وتبادل كلمات املرور
اإللكرتونية يف املدرسة ،كما
حيرص بعضهم على أن يكون
تصفحهم اإللكرتوني بعيدا عن
رقابة األهل واملدرسني.
من جانبها ،قالت خبرية األمان
أونيل:
روزالي
اإللكرتوني
« األطفال يعرضون أنفسهم
ملخاطر مجة ،عندما يفعلون ما
يفعلونه ،أولياء األمور يف حاجة
إىل إدراك ضلوع أبنائهم يف تلك
األنشطة على اإلنرتنت».
واستطردت أن بعض املراهقني
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اعرتفوا بعمل حسابات فيسبوك
سرية هربا من اآلباء ،وتابعت:
« بعضهم لديهم أكثر من حساب
على الفيسبوك ،أحدهم يظهرونه
أمام اآلباء ،أما األخرى فحسابات
سرية».
وأظهر استطالع أجرته اهليئة
أن واحدا من بني  100طفل يف
عمر الثامنة أو التاسعة ،وواحدا
من بني سبعة مراهقني يف سن
الرابعة عشر واخلامسة عشر
قاموا بإرسال صورة أو فيديو
ألشخاص غرباء عرب اإلنرتنت.
واعتمد التقرير على مقابالت مع
 1511طفال ترتاوح أعمارهم بني
 17-8سنة ،حيث يكشف أن ربع
املراهقني قاموا بنشر تعليقات
أو صور على مواقع التواصل
االجتماعي ندموا عليها فيما بعد.
وأوضح التقرير أن  %7من
األطفال يف مرحلة عمرية
ترتاوح بني  15-14سنة يقومون

بشكل تلقائي بوضع عناوينهم
مع التعليقات على شبكة
اإلنرتنت».
وقدم التقرير نصائح لألطفال
أبرزها عدم مصادقة أناس غرباء
عرب اإلنرتنت ،والتفكري املتأني
قبل نشر تعليق ،أو الدخول

يف دردشة ،وضرورة احلفاظ
على مسعة جيدة على االنرتنت،
وعدم استخدام كامريا الويب مع
الغرباء ،وجتنب مشاركة كلمات
املرور إال مع أناس من ذوي
الثقة.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

ارتفاع تكلفة تربية
األبناء يف أسرتاليا

بن فيليبس الباحث باملركز الوطني للنمذجة االجتماعية واالقتصادية
أظهر تقرير حديث أن تكلفة
تربية األبناء يف أسرتاليا ارتفعت
بنسبة  % 50خالل اخلمس
سنوات املاضية حيث تقوم
األسرة متوسطة الدخل بصرف
حوالي  812000دوالر لرتبية
طفلني ،منذ فرتة ميالدهما حتى
مغادرتهما للمنزل ،بينما كانت
التكلفة عام  2007ال تتجاوز
 537ألف دوالر.
وتعزي تلك الزيادة الكبرية يف
تكاليف تربية األبناء إىل االرتفاع
املطرد يف أسعار رعاية الطفل
والتعليم.
من جهته ،قال بن فيليبس
الباحث باملركز الوطين للنمذجة
االجتماعية واالقتصادية إن
تكلفة تربية األبناء زادت بشكل
ملحوظ ،مشريا إىل أنها ختتلف
حبسب مستوى الثراء.

وبلغت تكاليف تربية اثنني من
األبناء ينتميان لعائلة منخفضة
الدخل منذ الوالدة حتى عمر 24
سنة  474280دوالر عام ،2012
بينما ارتفعت التكلفة إىل 1.1
مليون دوالر إذا كان االبنان
ينتميان لعائلة مرتفعة الدخل.
واستحوذ الغذاء واملواصالت
على النسبة األكرب من التكلفة
اليت يتكبدها أولياء األمور يف
سبيل تربية أبنائهم.
وتنفق العائالت منخفضة الدخل
نسبة كبرية من دخلها على تربية
األبناء رغم تلقيهم لدعوم حكومية
تعينهم على املهمة املكلفة.
كما تطرق التقرير إىل اضطرار
بعض األمهات غري العامالت إىل
النزول إىل سوق العمل ملساعدة
أزواجهن يف رحلة تربية األبناء.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أثرياء الصني يتوافدون
على أسرتاليا
يشرتي املهاجرون الصينيون
األثرياء مثن االستثمار يف
أسرتاليا ،إذ شكل الصينيون
نسبة  % 90بني من تقدموا
للحصول على  535تأشرية
استثمار يف أسرتاليا حبد
أدنى أدنى وقدره  5ماليني
دوالر.
وقال متحدث باسم وزارة
اهلجرة إن معظم من تقدموا
لطلب احلصول على تأشرية
االستثمار من الصينيني.
وأعلن يف نوفرب املاضي أن
احلاصل على تلك التأشرية
سوق حيصلون على إقامة

دائمة يف أسرتاليا.
ومن بني  435شخصا أعربوا
عن اهتمامهم باحلصول على
التأشرية ،متت دعوة 279
لتقديم طلبات رمسية ،تقدم
منهم  171طلب للحصول
التأشرية مقابل مبالغ إمجالية
تزيد عن  855مليون دوالر.
وكانت لنيو ساوث ويلز
وفيكتوريا النسبة األكرب
ثم
استثماري،
كهدف
أسرتاليا
ثم
كوينزالند،
الغربية ،ثم جنوب أسرتاليا.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
جمهولون يطلقون النار على الشيخ ماهر محود يف صيدا
		

استفاقت مدينة صيدا االثنني على حادث أمين خطري ّ
متثل
يف حماولة اغتيال إمام مسجد القدس الشيخ ماهر محود ،أثناء
توجهه فجرًا سريًا على األقدام ألداء صالة الصبح يف مسجد
القدس القريب من منزله ،عندما مرت سيارة أطلق من بداخلها
النار من سالح حربي باجتاه الشيخ محود الذي كان حماطًا باثنني
من مرافقيه ،وقد جنا ومن معه ،فيما أصابت الرصاصات اليت
قدرت بنحو عشرين رصاصة واجهات حمال جتارية وسيارات
كانت متوقفة يف املكان .وفر مطلقو النار اىل جهة جمهولة.
وعلى األثر حضرت القوى األمنية واألدلة اجلنائية اىل املكان
وفتحت حتقيقًا يف احلادث ،فيما كثف اجليش اللبناني وفرع
املعلومات من دورياتهما وحترياتهما حبثًا عن الفاعلني .والحقًا
عثرت قوة من فرع املعلومات على السيارة اليت استخدمت
يف عملية إطالق النار يف مرأب مبنى يقع على األوتوسرتاد
الشرقي وهي من نوع «تويوتا كارينا» بنية اللون حتمل الرقم
/428551ب وتبني أنها مسروقة وتعود ملكيتها للبناني حممد
عصام عارف الطويل ،الذي مت استدعاؤه للتحقيق ،فأفاد بأنه
استفاق صباحًا فلم جيد سيارته أمام منزله يف حي الرباد،
وفوجئ بالعثور عليها يف مكان آخر.
وتفقد مكان احلادث حمافظ اجلنوب نقوال بو ضاهر والنائب
العام االستئنايف يف اجلنوب القاضي مسيح احلاج وقائد منطقة
اجلنوب اإلقليمية يف قوى األمن الداخلي العميد طارق عبد اهلل
وقائد سرية درك صيدا العقيد ماهر احلليب ومدير مكتب خمابرات
اجليش يف صيدا العقيد ممدوح صعب وآمر فصيلة درك صيدا
املقدم سامي عثمان ومدير مكتب صيدا يف فرع املعلومات
النقيب فؤاد رمضان .كما عاين احلاج والقادة األمنيون السيارة
اليت نفذت هذه العملية.

طرابلس :االشتباكات تراجعت والقنص استمر
اجليش بدأ تنفيذ خطة أمنية لفرض التهدئة
بدأ اجليش اللبناني مساء أمس خطة أمنية يف حمور التبانة
– جبل حمسن .ونفذ عمليات دهم وازالة السواتر اليت ارتفعت
على حماور القتال.
أحنسرت حدة االشتباكات بني بعل حمسن والتبانة ،ولكن ظل
القنص سيد املوقف حتى ساعة متقدمة يطول املارة والسيارات
العابرة ،خصوصًا عند مستديرة احللولة ونهر ابو علي والزاهرية
والغرباء وخان العكر ،فضال عن حي الشعراني ،وحارة البقار،
ومشروع احلريري الذي بدأ كأنه مدينة اشباح بعدما غادره سكانه
اىل مناطق أخرى يف طرابلس والضنية والكورة.
املواطنون يئسوا من االجتماعات السياسية اليت ال تفضي اىل
أي حل ،وخصوصا انها من طرف واحد يغيب عنه الطرف اآلخر
«احلزب العربي الدميوقراطي».
الشوارع خلت من السيارات وشهد خط سري القبة ابي مسراء
ازدحامًا الفتًا بالسيارات ،بعدما اضطرت اىل تغيري وجهتها من
السويقة اىل ابي مسراء تالفيا لرصاص القنص الذي أدى اىل
جرح ما جمموعه يف اليومني األخريين حنو  45جرحيًا توزعوا على
مستشفيات طرابلس وزغرتا ،عرف من بينهم حممد الشيخ من
جبل حمسن وفاطمة احلليب ،والطفلة حنان شليب ،وزياد نواف
(سوري) الذي تويف خلطورة اصابته .ولليوم الثالث ،تبدو
أسواق طرابلس التجارية كأنها يف حال منع جتول ،وأصحاب
احملال ّ
ملوا اجتماعات بعض السياسيني ،ومل يعد جيدي اي حوار
او نقاش ألن القضية أكرب من ذلك ،كما يردد الطرابلسيون
الذين يؤكدون ان احلل ليس بيد الفريقني املتقاتلني ،بل هو
اقليمي ،ويتخوفون من ان تطول فرتة االشتباكات ألن املدينة
مل تعد حتتمل أي انتكاسة أمنية جديدة ،وال بد للجيش ان يكون
أكثر فاعلية يف التصدي ملن يعكر صفو أمن املدينة.
وأحرق شبان عددًا كبريًا من االطارات يف حارة السيدة يف
طرابلس بهدف حجب الرؤية جتنبٍا العمال القنص اليت استهدفت
منطقتهم.
اىل ذلك ،ذكرت معلومات أن اجليش قام مساء أمس
بعمليات عسكرية يف جبل حمسن ،حيث نفذ عمليات دهم ألماكن
املسلحني وانتشر على أسطح االبنية يف احمللة .واستنكر
املسؤول االعالمي يف احلزب العربي الدميوقراطي عبد اللطيف
صاحل «تصرفات اللواء الرابع» أمس يف املنطقة ،وقال« :لن
نقبل ان نكون فشة خلق الرضاء أحد».
وكانت وحدات من اجليش باشرت مساء تنفيذ عمليات دهم
يف جبل حمسن وقامت بازالة املتاريس والدشم واملظاهر
املسلحة ،بعد استقدام تعزيزات اىل املنطقة ،على أن يستكمل
اجليش تنفيذ اخلطة يف االماكن االخرى بعد االنتهاء من منطقة
اجلبل.
وكانت ال تكاد أحياء مدينة طرابلس تتنفس الصعداء ،حتى
تعود جمددًا اىل االشتعال على خمتلف احملاور التقليدية املقابلة

جلبل حمسن والذي مُيارس من خالله «احلزب العربي الدميقراطي»
إطالق القنابل والقذائف والقنص يصيب به املواطنني األبرياء
يف أرواحهم وأرزاقهم .وال يوفر حتى العناصر األمنية من جيش
وقوى أمن داخلي حيث استهدفها القنص عند جسر امللولة
التبانة ،إذ أصيب بعد ظهر االثنني عنصران من قوى األمن هما
شربل ماضي وايلي سليمان اللذان مت نقلهما اىل املستشفى
للمعاجلة ،كما أصيب ثالثة عناصر من اجليش قنصًا وهم:
حممود مكاري ،علي الشامي وخالد مشيط ،األمر الذي رفع
أعداد اجلرحى خالل اليومني املاضيني اىل أكثر من أربعني
جرحيًا ُعرف منهم :بالل عبد اللطيف ،اليسار الكور ،طه الرز،
علي العبد ،وفاء لبابيدي ،خضر أمحد خضر ،ابتهاج بدوية ،حممد
وفيق كبارة ،علي حسون ،حممد طالب ،علي درغام ،ابراهيم
مرعب ،مازن حييى ،وهيب لبابيدي ،حييى يوسف ،عثمان خالد
املراد ،ابراهيم مري ،حييى حممد علي حسني ،جمد األخرس،
زينة سليم منال ،فرح املنال ،حسن علي ابراهيم ،حممد عصام
مرعي ،هيثم عنرت ،علي املنانع ،أمحد عربس ،حيدر عصام سليم
وعلي بهجت حسني.
أما الضحايا فوصل عددهم اىل مخسة عرف منهم :أمحد صبح
وسعاد مصطفى ملحم ومجيل القبوط.
سجل فجر أمس متدد لزرع القنابل يف قلب طرابلس،
وقد ُ
من خالل رد الفعل على ضراوة املواجهات حني جرى استهداف
بعض احملال التجارية ،ومن أبرز املتضررين حمال لبيع األجهزة
اخلليوية جبانب مقهى «النغريسكو» التل لصاحبه حممد عيتاوي
وهو الذي اشرتاه قبل أيام من عائلة عياش ،وصاحب مقهى بن
جنار املعروف «بالبعييت» يف شارع التل ،وحمال إداري ملفيد
الدهيين قرب مالية طرابلس ،إضافة اىل بعض حمال األلبسة
يف سوق القمح.
ميدانيًا ،عادت حماور الشعراني ،البقار ،الريفا وباب التبانة
لتشهد مواجهات عنيفة مع جبل حمسن حيث يتحصن عناصر
احلزب العربي املوالي للنظام السوري ،من دون أسباب موجبة،
واستعملت يف خالهلا خمتلف أنواع القذائف والقنابل اليت طالت
أماكن بعيدة من املدينة ،وقد استمرت حتى صباح أمس حيث
خفت حدة املواجهات وأبقت املدينة يف حال من القلق واحلذر
الشديدين ،مع استمرار القنص الذي طال باب التبانة بأسرها
وصو ً
ال اىل الطريق الدولية اليت تربط طرابلس بعكار ،األمر الذي
تسبب بارتفاع أعداد املصابني جراء القنص يف كل ساعة.

حاولوا خطف سوري من عاليه البتزازه
أصدرت قيادة اجليش بيانا جاء فيه« :بعد توافر معلومات
ملديرية املخابرات عن قيام جمموعة بالتخطيط خلطف أحد
السوريني يف مدينة عاليه ،لطلب فدية مالية بغية متويل
أعمال ارهابية ،دهمت دورية من املديرية أماكن وجود افراد
اجملموعة ،وأوقفت ك ًال من اللبنانيني اكرم حسن العمر ،مسري
عدنان غازي ،علي امحد هاشم عويضة ،والسوريني :عبد الرمحن
مصلح الشيباني ،وعالء مصلح الشيباني .وتستمر التحقيقات
مع املوقوفني بإشراف القضاء».

جريح سوري بإطالق نار يف بئر حسن
هاجم مصطفى وحسني علي املقداد عددا من السوريني
يف حملة بئر حسن  -حرج القتيل ،حبجة انهم اطلقوا النار
باجتاههما ،ما ادى اىل اصابة السوري موسى احلامت بطلق ناري
من سالح «بومب اكشن» يف وجهه ،ونقل اىل مستشفى قريب
للمعاجلة.

اعتداء على سوريني يف حوال
تعرض عدد من الالجئني السوريني العتداء يف بلدة حوال،
ّ
ّ
شقة فيها
إذ اقتحم مقنعون قرابة احلادية عشرة ليل األحد
ّ
ستة سوريني ،وانتزعوا منهم أمواهلم وهوياتهم وهواتفهم،
كما خطفوا اثنني منهم واعتدوا عليهما بالضرب ثم تركوهما
على طريق حوال  -شقرا.
وتقدم املعتدى عليهم بشكوى اىل املراجع األمنية املختصة.
ّ

توقيف  3مطلوبني يف اجلناح
أوقفت دورية من قوى االمن الداخلي حممد م .ع .س (31
سنة) و دنيا .س ( 27سنة) ورين و .م ( 43سنة) يف حملة
اجلناح لقيامهم بأعمال سلب مواطنني ،وهم مطلوبون مبذكرات
وخالصات أحكام.

االدعاء على  12بالتعامل مع العدو
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر

صقر على  12شخصا جبرم التعامل مع العدو االسرائيلي ودخول
بالده واحلصول على اجلنسية االسرائيلية .وأحاهلم على قاضي
التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا.

إقفال نفق الكوكودي الستكمال الصيانة
اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان هلا انه
«إستكماال ألعمال الشركة املتعهدة إعادة تركيب مراوح التهوئة
داخل نفق الكوكودي بعد إمتام صيانتها ،سيتم إقفال املسلك
الشرقي من النفق أمام حركة مرور السيارات خالل ايام ،4
 ،5و 6حزيران من الساعة  6:00مساء ولغاية الساعة 6:00
صباحا.
وسيتم إقفال املسلك الغربي ايام  ،12 ،11و 13اجلاري من
الساعة  10:00مساء ولغاية الساعة  6:00صباحا».

إطالق نار على سيارة الربيدي
تعرضت سيارة الشيخ ابراهيم بريدي فجر االثنني الطالق نار
من جمهولني ،يف مكان توقفها قرب منزله يف حي السباحية يف
قب الياس ،ما ادى اىل احرتاق جزء منها وحضرت القوى االمنية
واجرت كشفًا على السيارة  ,وباشرت يف اجراء التحقيقات
الالزمة.
ودانت جبهة العمل املقاوم يف بيان أصدرته اطالق النار
على سيارة الربيدي .واعتربت أن «استهداف الربيدي ،هو رد
على مواقفه الوحدوية والثابتة يف زمن عز فيه صوت الرجال
الصادقني املخلصني القابضني على مجر احلق».

موقوف جديد باالعتداء على املشايخ
أصدر قاضي التحقيق االول يف بريوت غسان عويدات مذكرة
توقيف وجاهية حبق موقوف جديد يف حادثيت االعتداء على
الشيخني ابراهيم عبداللطيف حسن وعمر فاروق امامة يف الشياح
والشيخني مازن احلريري وأمحد فخران يف اخلندق الغميق.
ّ
سطر استنابات قضائية إىل
وكان القاضي عويدات قد
األجهزة األمنية جلمع املعلومات حول احلادثتني ،وهو تابع
االثنني حتقيقاته بسماعه عددا من الشهود.

صقر طلب تزويده أمساء املشاركني يف أحداث طرابلس
أصدر مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر
صقر ،استنابات قضائية اىل كل من مديرية املخابرات يف
اجليش وشعبة املعلومات يف قوى االمن الداخلي ،لتزويده
اهلويات الكاملة لرؤساء االحزاب ورؤساء اجملموعات املسلحة
اليت تشارك عناصرها يف القتال يف جبل حمسن وباب التبانة
على السواء ،إلجراء املقتضى القانوني .وتأتي استنابات صقر
يف ضوء تسلمه احالة النائب العام التمييزي القاضي حامت
ماضي شكوى حممد عبداهلل مراد ضد مسؤول «احلزب العربي
الدميوقراطي» رفعت عيد جبرم تأليف عصابة مسلحة وقتل عدد
من اهالي املدينة وجرح آخرين.

ريفي طلب رفع الفتات التأييد والصور
شكر املدير العام السابق لقوى االمن الداخلي اللواء أشرف
ريفي «أهلي يف طرابلس والشمال وكل املناطق على العاطفة
النبيلة اليت أحاطوني بها ،وعلى كل أشكال الدعم والتأييد اليت
عربوا عنها».
وقال يف بيان الثالثاء« :أمتنى على مجيع األصدقاء واجلمعيات
والقوى السياسية الذين رفعوا الفتات التأييد والصور ،أن
يتفهموا قراري بنزعها من األماكن العامة كافة ،ابتداء من
اليوم .وأؤكد أن رسالتكم وصلت وستبقى أمانة دائمة يف
عنقي .سنكمل معًا مسرية استعادة سيادة الدولة وهيبتها،
وحنن جاهزون لتقديم كل التضحيات ،لنصل اىل الدولة السيدة
احلرة املستقلة ،ولنحفظ هلذا الوطن كرامته وكرامة وأهله».

انفجار «عنقودية» بقطيع للماعز على طريق
دير الزهراني
انفجرت قنبلة عنقودية من خملفات العدوان االسرائيلي أثناء
مرور قطيع من الغنم لصاحبه داوود حممد اخلالد مبحاذاة طريق
عام حبوش  -دير الزهراني مقابل «حمطة العصفور» ،مما أدى
اىل نفوق أكثر من  15رأس غنم وماعز ،وجناة الراعي حممد
اخلالد بأعجوبة.
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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
ن

ن

فتح

ؤمن

7
أيام

طلب
يات

Tel: (02) 97082219

يف ا

ال
سبوع

ا

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

ح
ك
افة انو تى و
اع

ملناس

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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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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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.

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

22 ANZAC ST, GREENACRE
 مالصق ملبنى:مالحظة

ً عصرا5  صباحاً حتى6.30  أيام يف األسبوع من ال6 نفتح

02 9709 3002 :لالتصال

E: mohamad@wickedwickerhome.com.au
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الشاعر السيد أمحد احلسيين
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عقار جديد ينقذ
مرضى السكري
من فقدان البصر
الستخدام
الكثريون
يلجأ
احملليات البديلة عن السكر
األبيض واألمسر حفاظًا على
أوزانهم أو ملنع اكتساب الوزن،
إال أن إكتشافًا طبيًا حديثًا قد
جيعلك تفكر مرتني قبل أن
تضيف احمللي «سبلندا» إىل
فنجان الشاي أو القهوة املرة
املقبلة.
نشرت دورية «العناية مبرضى
السكري « األمريكية نتائج
حبث أجراه أخصائيون يف كلية
الطب جبامعة واشنطن بينّ أن
مادة «السكرالوز» املستخدمة
يف احمللي «سبلندا» هلا
تأثريات على تفاعل اجلسم
مع السكر ،وبالتالي قد تؤدي
لإلصابة مبرض السكري رغم
أنها ال حتتوي على سعرات
حرارية إطالقا.
وقال بروفيسور مشارك يف
البحث يدعى يانينا يبينو
أن النتائج أثبتت أن املادة
املستخدمة ليس خاملة بل هلا
تأثريات ،الفتا إىل عزم فريق
البحث إجراء املزيد من األحباث
ملعرفة خطورتها على املدى
الطويل.
مشلت الدراسة  17شخصًا
مسينًا أو على عتبة السمنة ال
يستهلكون عادة بديل السكر.
مادة
املشاركون
وشرب
السكرالوز أو املاء قبل فحص
دمهم ملراقبة كيفية تفاعل
اجلسم مع السكر .وهو الفحص
نفسه الذي ختضع له السيدات
احلوامل ملعرفة كمية ختزين
السكر يف الدم على مدى عدة
ساعات.
وتبني أن نسة السكر يف الدم
كانت مرتفعة جدا ،يف حني
أن نسبة اإلنسولني ارتفعت
 20%مقارنة مع الذين تناولوا
املاء بدال من السكر البديل.
واإلنسولني ،هورمون يفرزه
البانكرياس ملساعدة اجلسم
على تفكيك السكر وامتصاصه
وختفيف نسبة السكر يف الدم.
ويفرز اجلسم كميات اإلنسولني
تاليًا بالتوافق مع نسبة السكر
املوجودة يف الدم.
أما مرضى السكري (من الفئة
 )2فيصبح جسدهم مقاومًا ملادة
اإلنسولني ويتوقف البنكرياس
عن إفراز الكمية املطلوبة
المتصاص السكر ،وعندها
يرتاكم السكر يف الدم وحيتاج
ويعترب
املريض حلقن دوريةُ .
اإلنسولني
معدالت
ارتفاع
مع استهالك مادة السكرالوز
مؤشرا إلمكانية اإلصابة مبرض
السكري .من جهة أخرى أكد
الربوفيسور أن النتائج ليست
نهائية وأنهم استطاعوا أن
يثتبوا أن استهالك «سبلندا»
«ليس أمرا عاديا بال عواقب
وال مير مرو الكرام بل يرفع
معدل اإلنسولني شكل يثري
القلق».

وجه
األسبوع
اعداد :أكرم املغوّش

احملامية احلسناءر مسيكا ابو زيد

العدل حق يصونه الشرفاء
جاليتنا العربية غنية باالبناء
والبنات الذين يتسسابقون على
حتصيل العلوم ويتفاعلون يف
اسرتاليا احلبيبة ويتواصلون مع
هكذا قالت لي
اوطاننا الغالية
احملامية احلسناء مسيكا ابوزيد
كرمية الدكتور املرحوم نعيم ابوزيد
والسيدة اجلامعية سوزان ابوزيد
.ولدت مسيكا يف عمان وترعرعت
يف وولنغونغ وخترجت من كلية
احلقوق يف جامعة وولنغونغ وبدأت
العمل يف حقل اختصاصها حمامية
يف احدى الشركات الكربى وتعود
جبذورها اىل فلسطني اليت تتمنى
ان تعود اليها حرة ابية وبيارق
النصر ترفرف على سارياتها.
كما انها تفتخر باملرحوم والدها
ووالدتها وكافة افراد اسرتها
الذين حيملون الشهادات اجلامعية
وهم نبيل جماز باحملاسبة وفريونيكا
حقوق وريتشارد رياضة وليندا
مدرسة .
تقول احملامية مسيكا دائمًا

وابدًا اترحم على روح املرحوم والدي
احلبيب وادعو لوالدتي احلبيبة واخوتي
االعزاء بطول العمر كما وامتنى للجالية
العربية واسرتاليا وبالدنا العربية
والعامل االزدهار والسالم وان تعود لنا
فلسطني واجلوالن وحيلو لي ان اردد:
اخي جاوز الظاملون املدى
فحق اجلهاد وحق الفدا
أنرتكهم يغتصبون العروبة
جمد االبوة والسؤددا
احلسناء احملامية مسيكا ابو زيد صبية
واثقة من نفسها وهي قدوة لبنات
جيلها تؤمن بان العدل حق يصونه
الشرفاء ومن يؤمن ينتصر.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

الوفاء واالحرتام للرئيس التارخيي هوغو تشافيز

السفري الفينزويلي وعقيلته مع الحاج مصطفى خضر والزميل اكرم املغوش (ارشيف)

عندما غاب رئيس فينزويال التارخيي هوغو تشافيز استقبل سفري فينزويال يف اسرتاليا مجوع
املعزين الذين اعربوا عن اخلسارة اجلسيمة اليت منيوا بها برحيل القائد التارخيي ونصري قضايانا
العربية .وكنت اكرم برجس املغوش واحلاج الصادق االمني مصطفى خضر ابو امحد صاحب
حمالت ابو حسني يف غرانفيل يف عداد املعزين ..كيف ال والرئيس اخلالد تشافيز كان عربيًا
اكثر من احلكام العرب عندما وقف اىل جانب مقاومتنا العربية وطرد سفري الصهاينة من
فينزويال وبقي علم الصهاينة يرفرف يف العديد من الدول العربية دون خجل او حياء ...وكيف
ننسى عندما زارنا يف السويداء قلب سورية العروبة ومعقل الثورات وهو يقول امام محاهري
القائد العظيم سلطان باشا االطرش متمنيًا ان يكون جنديًا يف كتائب وسرايا سلطان باشا
االطرش والرئيس اخلالد مجال عبد الناصر .نعم تشافيز خسارة كبرية جلميع احرار العامل اىل
اخللود .
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Hatem
Hatem
مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ
ﻛﺎﻧﺖ
ﺣﺎﺗﻢ للتمديدات
حاتم
ﺷﺮﻛﺔشركة
ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
الكهربائية

ﺃﻓﻀﻞ
ﺯﺍﻟﺖ
ﻭﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ
تقدم أفضل الخدمات
ﺗﻘﺪﻡكانت وما زالت
Central Immigration Solutions, our qualified legal
 ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎAt
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
على أنواعها
experts can assist with all areas of practice, including
*Permanent Visas
ﻛﺎﻣﻼ
ﻓﺮﻳﻘﺎ
ﺍﳴﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻢ
ﻣﻦفريقا كامال من
املؤسسة
تضم
*Temporary Visas
*Citizenship
ﳲ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻦﻴ
التمديدات
ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕيف
االختصاصيني
*Visa Cancellation
ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻷﻛﺮﺒ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
*Deportation
املؤسسات واملنازل
الكهربائية ألكرب
Call us today to find out what we can do for you.
ﻭﺍﳴﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ السكنية
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
ﳲ
ﻛﻔﺎﻟﺔ
..ﺍﳴﻌﺎﻣﻠﺔ
ﳲ
ﺻﺪﻕ
.. ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ
 كفالة يف العمل.. صدق يف املعاملة.. خدمة سريعة
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
ﺍﻟﻌﻤﻞ

 ساعة يف اليوم24/24 نعمل
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures
‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT@›‡»„
0457555555 :لالتصال على الرقم

الرقمني
الجميع سايد حاتم على احد
≈= لالتصال بصديقÍ‹£^=—ÈÉìf=⁄_ìj˘◊
ﬁ_œÜ˙^=Ôÿ√=
#_v=ÉÈ_ä

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

TeL/ Fax: 03 9391 0686 03اهلجرة9391
معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية0686
جلميع احتياجاتكم يف ما خيص
0413805930 :الرقم
السيدة ديانا احلليب على
Mob:
0417 949
650
Mobile
0417 949 650

Tﹸel/Fax:

*Ap
*Ap
Cel
*In
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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

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

88.6 fm

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

وطني دائما على حق

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

جلنة ملكة مجال لبنان
فرع من اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل – فيكتوريا
التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام
اجملتمع الدولي

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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ثلث زجيات األمريكيني تتم عرب
االنرتنت و بنجاح
أظهرت دراسة حديثة ان أكثر من ثلث األمريكيني الذين تزوجوا
منذ العام  2005تعرفوا على نصفهم اآلخر عرب االنرتنت وان هؤالء
األزواج يبقون مع بعضهم البعض لفرتة أطول بقليل من اولئك
الذين يتعرفون اىل بعضهم البعض عرب الطرق التقليدية .وبينت
الدراسة ان  %6من الزجيات اليت بدأت على االنرتنت انتهت
بانفصال ،مقابل  %7,6للزجيات االخرى ،وان نسبة الرضا لدى
االشخاص الذين تزوجوا عرب االنرتنت تبلغ  ،%5,64مقابل %5,48
لالزواج الذين تعرفوا على بعضهم البعض شخصيا.
وأجاب املشاركون يف الدراسة عن اسئلة تتعلق بالسعادة والعاطفة
واحلب يف عالقتهم الزوجية ،وأيضا بنوعية التواصل بينهم وبني
شركائهم .واستند الباحثون يف استنتاجاتهم اىل أجوبة عينة مؤلفة
من  19131شخصا .وقال معد الدراسة الرئيسي ،الربوفسور
يف علم النفس جون كاشيوبو ،ان «هذه االحصاءات تبني ان
االنرتنت قادر على تغيري دينامية الزواج» .وأظهرت الدراسة ان
األمريكيني يتعرفون اىل بعضهم البعض يف ظروف متنوعة على
شبكة االنرتنت وخارجها ،مثل مكان العمل واملدرسة والكنيسة
واملناسبات االجتماعية واحلانات.
وبينت ان  %45تقريبا من املشاركني يف االستطالع وجدوا نصفهم
االخر عرب موقع الكرتوني للتعارف حيث يشكل االشخاص االكرب سنا
( 39-30عاما) االكثرية .وهؤالء غالبا ما يكون لديهم ايضا وظيفة
ورواتب اكثر ارتفاعا من غريهم .وأوضح الباحثون ان مستخدمي
مواقع التعارف االلكرتونية لديهم امكانية التعرف اىل عدد كبري من
االشخاص الراغبني يف الزواج وسهولة يف االختيار بفضل املعايري
احملددة على املواقع االلكرتونية.
ومع ان البعض يلجأ اىل الكذب على االنرتنت لتحسني صورته،
اال ان غالبية املشاركني يف الدراسة صادقون نسبيا وقد يلجأون
اىل الكذب يف أمور بسيطة كوزنهم وطوهلم .يذكر ان قطاع
التعارف عرب االنرتنت يؤمن للواليات املتحدة حوالي مليار دوالر
يف السنة.

تسع نصائح جتنبك التعرض حلوادث السري
تتعدد أسباب وقوع حوادث السري املؤسفة ،وبغض النظر عن
ّ
للركاب حال
فداحتها إال أن جمرد وقوعها قد يشكل صدمة نفسية
وطبعا
جنوا وعواقب جسدية أبدية حال استقرت األضرار على جروح
ً
يف أقسى احلاالت فقدان أغلى ما ميلك اإلنسان ..الروح.
يف معظم حوادث السري ال يكون السبب قلة مهارة من سائق
املركبة بقدر ما هو هفوة للحظات من الثانية أو فقدان السيطرة
على السيارة ألسباب ميكانيكية أو بسبب مفاجآت الطريق أو حتى
سوء أحوال الطرق كما هو احلال يف العديد من الدول اليت ال تهتم
ببنيتها التحتية .بغض النظر عن هذا وذاك أو حماولة توجيه أصابع
االتهام للمسبب الرئيسي ،تبقى هناك قواعد أساسية بديهية
ومنطقية ميكن عرب اتباعها تفادي تلك الذكرى املؤملة وإخضاع
نفسك ومن حتب لتجربة ال حُتمد عقباها.
 -1تناول طعامك قبل القيادة ،فأنت حباجة لكلتا يديك أثناء القيادة
والطعام مصدر إهلاء كبري.
إركن سيارتك جانًبا لتهدئة األطفال ،فإذا كانت االشتباكات
-2
ْ
ً
شيئا
بني األوالد يف تزايد والوضع خيرج عن السيطرة ،ال تفيدهم
إن التفت إىل الوراء .إركن على جانب الطريق وحاول حل األزمة
قبل أن جتلس خلف املقود.
ِ
يتمكن من
ارتد ما يرحيك قبل القيادة ،فبعض السيدات ال
-3
َّ
السيطرة على املكابح والوقود بسبب الكعب العالي مث ًال ،لذا
ارتدي ما تفضلني قبل أن تنطلق العربة.
 -4استمع إىل جهاز الـ  GPSوال تنظر إليه.
ً
وقتا للتربج قبل اجللوس خلف املقود ،وهو منظر يكثر
 -5خصصي
تكراره يف زمحات السري وساعات الذروة .لذا عزيزتنا القارئة
ً
حفاظا على حياتك وحياة اآلخرين.
جتنيب مصدر اإلهلاء هذا
 -6إن كنت متتلك حيوانات أليفة تأكد من أنها جتلس بأمان يف
املقعد اخللفي حبيث ال تؤثر على قيادتك وتركيزك أو تفاجئك
فتنعدم الرؤية.
 -7تعامل مع مصادر اللهو قبل االنطالق ،كقراءة اخلريطة وتعديل
املقعد واملرآة والراديو أو املوسيقى املفضلة ،وكل ما جيعل
القيادة وسيلة للوصول إىل وجهتك وليس الوجهة األخرية!

 -8ال تلتقط شيئًا سقط من يديك أثناء القيادة ،فكل شيء حيتمل
فاركن جانًبا اللتقاطه ثم أكمل سريك.
االنتظار ،وإن ال
ْ
 -9وأخريا أكمل مكاملاتك اهلاتفية وأحاديثك سواء الشخصية أو
ً
إطالقا
املهنية قبل أن تتشارك الطريق مع اآلخرين .ال تستخدم
اهلاتف احملمول أو أي جهاز إلكرتوني آخر..فحياتك أهم بكثري.

بيل غيتس يساهم يف متويل
شبكة تواصل للباحثني
انضم مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس اىل جمموعة مستثمرين
يف شبكة تواصل اجتماعي مكرسة للبحث العلمي لتحسني التعاون
بني املهنيني يف هذا اجملال وتبادل املعلومات.
سان فرانسيسكو :تلقت شبكة التواصل االجتماعي املخصصة
للبحث العلمي «ريسريتش غيت» ،اليت اطلقت قبل مخس سنوات
يف بوسطن يف مشال شرق الواليات املتحدة  35،مليون دوالر
خصوصا من بيل غيتس ومساهمني من سيليكون فالي .ويأمل أحد
مؤسسي املوقع ورئيسه اجياد ماديش «حترير املعرفة من برجها
العاجي من خالل رقمنتها وجعلها يف متناول اجلميع بهدف تسريع
التطور العلمي».
وأضاف ماديش وهو أحد ثالثة مؤسسني للشبكة املهنية هذه
«هديف االول هو تسهيل التقدم من خالل الربط بني االشخاص
املناسبني» .ومقر الشبكة راهنا يف برلني مع مكاتب يف كامربيدج
(مشال شرق الواليات املتحدة) وينبغي ان ميلك الراغب يف
االنتساب اليها عنوانا بريدا يف مؤسسة أحباث .وتقول الشبكة ان
عدد مشرتكيها يصل اىل  2,9مليون شخص يف  193بلدا اهمها
املانيا واهلند وبريطانيا والواليات املتحدة.

يهدف اىل تغيري صورة املدينة CANCER INFORMATION AND
«حتدى ديرتويت» برنامج يتمرد
على تدهور احلياة االمجاعية فيها SUPPORT IN YOUR LANGUAGE
بهدف أعطاء صورة أكثر مجالية وجذبا لوالية ديرتويت األمريكية
احتضنت املدينة مؤخرا برنامج حتدى ديرتويت وذلك بهدف إبراز
املواهب الشابة وإلغاء صبغة اجلرمية عنها.
رغم أن معدالت اجلرمية تعترب فيها من األعلى مقارنة ببقية
املدن األمريكية ،شهدت ديرتويت انتعاشا يف سوق العمل
أقدم عليه حنو  900شخص ،يف حني أعرب  17ألف شخص عن
نيتهم دخول سوق العمل فيها.
يصف البعض املدينة بأنها مسرحا للجرائم إىل جانب احنطاط
احلياة األمريكية ككل ،وبطبيعة احلال فإن املدن املكتظة تشهد
معدل جرمية عال ،لكنها احتضنت مؤخرا برناجما يدعى «حتدى
ديرتويت» من أجل جذب املواهب لبعض كربى الشركات
املوجودة فيها.
واختار الربنامج على مدى سنتني حنو  30شخصا للعمل والعيش
فيها وإعطائهم أدوارا قيادية يف بعض املنافذ واملواقع اهلامة.
كما فعلت شركات  Chryslerو  GMو  Team Detroitوغريها .أما
املقابل فهو االخنراط يف احلياة االجتماعية وحضور الفعاليات اليت
تنظمها املدينة شكل شهري مع قادة القرار ،إىل جانب الرتويج
اإلعالمي جلودة احلياة فيها .وتسعى املدينة من خالل هذا
الربنامج إظهار قدراتها بد ً
ال من جمرد الرتويج واحلديث عنها،
وذلك عرب استقطاب مواهب شابة من أهم اجلامعات األمريكية.
ويقول مؤسس برنامج «حتدى ديرتويت» دويل موشر لصحيفة
«واشنطن تاميز» إن تراجع مستوى املدينة دفع بهم إىل تعاضد
اجلهود مع املؤسسات احلكومية واخلاصة على حد سواء إىل
جانب املنظمات الرحبية واخلريية .ويعترب هذا التعاون األول من
نوعه على هذا املستوى.
ويقدم الربنامج جمموعة فيديوهات قصرية يتم بثها على مواقع
التواصل االجتماعي تظهر لقطات من ماضي وحاضر املدينة
إىل جانب املستقبل الذي ترنو إليه .ويأمل بأن تستقطب
هذه الربامج آالف املواهب بعد مساع القصص الناجحة ،وكأنها
بطريقة أو بأخرى تقول »:حنن نريدك ،حنن كلنا نريدك».

speak English as a second language, health outcomes
and whether or not such resources were already
available.
“We recognise that Victoria is one of the most culturally
diverse states in Australia and we're committed
to providing the best possible cancer information,
prevention, support and research to reduce the impact
of cancer in culturally diverse communities,” Mr
Harper said.
Before choosing the topics and languages the Cancer
Council’s staff consulted a wide range of stakeholders.
This included patient support groups within ethnic
communities, cancer nurses and social workers
working in hospitals, Peter MacCallum Cancer Centre
and other Cancer Councils.
To find out more about services and translated material
for culturally and linguistically diverse communities
_in Victoria visit http://www.cancervic.org.au/other
languages
Mr Harper said Cancer Council Australia had
also developed a database of all Australian cancer
information that has been translated. This valuable
resource is now available to health professionals and
others at www.cancer.org.au/health-professionals/
cald-directory.html
For the cost of a local call (except from mobiles) you
can talk confidentially to an experienced cancer nurse
with the help of an interpreter. Call the Cancer Council
Helpline on 13 14 50 on Monday to Friday, 9am-5pm
and follow the prompts.

للمعلومات باللغة العربية الرجاء زيارة املوقع

http://www.cancervic.org.au/other_languages/arabic

IMPORTANT information about cancer for patients
and carers has been translated into 28 different
languages, including Arabic, under a Cancer Council
Victoria initiative.
Over the past five years*, 1,124 Victorians who were
born in Arabic-speaking countries were diagnosed
with cancer. Prostate, breast and lung were the most
common diagnoses in this group.
All patients and carers should have access to cancer
information, and the Cancer Council is pleased
to announce the arrival of nine newly translated
factsheets. These are:
?• What is cancer
• Coping with cancer fatigue
• Caring for someone with cancer
• A guide to all the services offered in languages other
than English for
Finding and preventing bowel
cancer
• Finding breast cancer early: A guide to breast health
• Prostate cancer: testing and treatment – what you
need to know
• SunSmart: Vitamin D and UV radiation
• Cut your cancer risk
These factsheets have been translated into Arabic, as
well as up to 27 other languages. Those are: Amharic,
Bosnian, Chinese (traditional), Croatian, Dari, Dinka,
Filipino/Tagalog, Greek, Hindi, Italian, Karen, Khmer,
Malay, Macedonian, Maltese, Polish, Russian, Serbian,
Sinhalese, Somali, Spanish, Sudanese, Swahili, Tamil,
** Tigrinya Turkish and Vietnamese.
Todd Harper, CEO, said a lot of work had gone into
investigating which communities had the highest need
for such translations based on who was least likely to
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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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طربيه استقبل وفد اجلامعة اللبنانية الثقافية مهنئا
استقبل راعي اإلبرشية
يف
اجلديد
املارونية
اوسرتاليا املطران أنطوان
طربيه يف بيت مارون
يف سرتاثفيلد وفدا من
اجلامعة اللبنانية الثقافية.

تصدر النجم األمريكي،
مايكل دوغالس ،عناوين
الصحف ،االثنني ،بإعالنه
احلنجرة
سرطان
أن
الذي يعاني منه رمبا
مايسمى"اجلنس
سببه
الفموي".
تصرحيات
وتتوافق
دوغالس مع نتائج عدد
من الدراسات العلمية
أشارت لصلة بني فريوس
الورم احلليمي  ،HPVالذي
ينتقل عرب اجلنس الفموي
 ،oral sexوسرطان الفم
والرقبة.

الرئيس
الوفد
وضم
القاري طوني يعقوب،
الرئيس السابق للجامعة
جو بعيين ،نائب الرئيس
عريضة،
جو
العاملي
اجمللس
رئيس
نائب
القاري ابراهيم خوري،
أمني السر جورج سلوم،
رئيس والية فيكتوريا
يف اجلامعة يوسف سابا،
طوني
الرئيس
نائب
كرم ،املستشار سعيد
جملس
ورئيس
حداد
كانبريا يف اجلامعة داني
خوري.

أعمال
وكيل
وقال
املمثل األمريكي لـCNN
إن دوغالس مل يعتزم
اإلشارة لفريوس الورم
احلليمي كسبب أول يف
إصابته بسرطان احلنجرة،
لكن قال إنه رمبا أحد
العوامل املسببة.

وهنأ الوفد املطران طربيه،
ومتنى له التوفيق يف
قيادة اإلبرشية املارونية
يف اوسرتاليا ،كما كان
عرض ألوضاع اجلالية
ولدور اجلامعة بالنسبة
اىل االنتشار اللبناني.

ال مرياج

نعم« ...اجلنس» والسرطان مرتبطان!

وتوضح "مراكز السيطرة
على األمراض والوقاية"
ّ
"جل الرجال
األمريكية إن
والنساء الناشطني جنسيًا

إحدى
يلتقطون
فريوس
أنواع
احلليمي..
الورم
يف معظم احلاالت
يتم التعايف من
دون
الفريوس
التسبب يف مشاكل
صحية ،لكن ما من طريقة
حمددة ملعرفة إن كان أي
من ملتقطي الفريوس
سيصابون بالسرطان".
وتشري إحصائية الدائرة
احلكومة األمريكية إىل
 1700حالة إصابة بسرطان
oropharyngeal
احلنجرة
بني النساء مقابل 6700
حالة بني الرجال سنويًا
بالواليات املتحدة.
كما أشارت دراسة أجريت
عام  2001إىل تزايد
حاالت سرطان النامجة عن
فريوس الورم احلليمي من
 16.3يف املائة إىل 71.1
يف املائة خالل الفرتة من
 1984وحتى .2004
وحذرت

تلك

الدراسة

االمريكية بأن الفريوس
ختطى التبغ كأبرز مسبب
للسرطان بني األمريكيني
حتت سن اخلمسني.
ويتوقع إصابة  42ألف
شخص بالواليات املتحدة
بالسرطان الشفهي oral
سرطان
cancerويشمل
الفم والعنق واحلنجرة،
خالل العام احلالي.
ويف وقت سابق حذر
تغري
أن
من
علماء
املمارسات اجلنسية قد
أدى إىل ارتفاع حاد يف
عدد املصابني بسرطان
احلنجرة ،خالل العقدين
األخريين ،يف الواليات
املتحدة األمريكية ،وسط
خماوف من تفشي املرض
كوباء.

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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الناشط الوطين واالجتماعي نعمة مصطفى «ابو نضال» يكرم
السيد الدكتور حممد باقر فضل اهلل واحلاج جعفر عقيل

احلمية االسكندنافية خلفض
الكولسرتول
مليس فرحات
أظهرت دراسة طبية حديثة أن اتباع نظام غذائي اسكندنايف
غين باأللياف والتوت واألمساك يساهم يف خفض نسبة
الكوليسرتول ويقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب.

د .مطر ،د .علم الدين ،املهندس علي حمود ،السيد فضل اهلل ،مراد ،د .مصطفى ،عقيل ،سيناتور مسلماني ،الحاج نعمة مصطفى والزميل املغوش

السيد فضل اهلل يلقي كلمته ويبدو الشيخ نبها ،عقيل ،بيضون ،طنانة املهندس بيضون

السيد فضل اهلل ،الشيخ نبها ،عقيل ،نعمة وقاسم وصطفى ،د .علم الدين والزميل املغوش

الدكتور علي بزي ،الدكتور مصطفى علم الدين والزميل اكرم املغوش

سيناتور مسلماني ،امني ،مرعي،عقيل ،املهندس علي حمود ،د .مصطفى والشيخ نبها

وجد العلماء أن تناول مأكوالت الشمال مثل التوت واألمساك
ميكن ان خيفض الكولسرتول ويساعد على تقليل خطر اإلصابة
بأمراض القلب ،مما جيعلها مبثابة بديل لغذاء البحر األبيض
املتوسط ألولئك الذين يبحثون عن خيار صحي .وقال
الربوفيسور ماتي يوسيتوبا الذي قاد البحث ،من معهد الصحة
العامة والتغذية السريرية يف جامعة شرق فنلندا ،إن هناك
منافسة متزايدة بني احلمية املتوسطية ومحية ومشال أوروبا.
وقال« :منذ فرتة طويلة ترتبط محية البحر األبيض املتوسط،
اليت متثل النظام الغذائي يف جنوب أوروبا ،بتحسني الصحة
والوقاية من األمراض القلبية الوعائية وبعض أنواع السرطان
والسكري من النوع الثاني».
«قبول محية البحر األبيض املتوسط مل يكن سه ًال يف أجزاء
أخرى من العامل الغربي ،ورمبا يرجع ذلك إىل صعوبات يف
تغيري األمناط الغذائية ،واالختالفات الثقافية يف الذوق»،
أضاف يوسيتوبا ،مشريًا إىل ان هذا أدى إىل جعل احلمية
االسكندنافية بدي ًال حلمية البحر األبيض املتوسط.
ومشلت الدراسة  166مريضًا بدينًا من فنلندا والسويد والدمنارك
وأيسلندا ،مت تقسيمهم إىل جمموعتني :األوىل طلب منها أن
تستهلك نفس العدد من السعرات احلرارية ولكن تلك املوجودة
يف نظام الشمال الغذائي مثل التوت ،ثالث وجبات من السمك
يف األسبوع ،واخلضار احمللية ومنتجات احلبوب الكاملة .وطلب
من اجملموعة األخرى تناول الدواجن واللحوم احلمراء مثل حلم
البقر وحلم اخلنزير ،إضافة إىل منتجات احلبوب الغنية باأللياف
مثل اخلبز األبيض واألطعمة الدمسة مثل الزبدة.
بعد  24أسبوعًا ،تبني أن األشخاص الذين تناولوا احلمية
االسكندنافية اخنفضت لديهم مستويات الكولسرتول الضارة
بالدم ،بينما ارتفعت مستويات الكولسرتول النافع .كما الحظ
العلماء أن مستويات الدهون اخنفضت بشكل عام ،وكذلك
نسبة االلتهابات لدى األشخاص املعرضني لإلصابة مبرض
السكر .وقال يوسيتوبا« :من وجهة نظر الصحة العامة للدراسة،
هذه النتائج مشجعة .نعتقد أن هذه احلمية اليت ختفض نسبة
الكولسرتول السيئ وترفع الكولسرتول اجليد قادرة على خفض
معدالت االمراض والوفيات القلبية الوعائية حنو  10إىل  15يف
املائة يف غضون مخس إىل عشر سنوات».

املدخن يكلف صاحب العمل
 6آالف دوالر إضافية

كتب أكرم املغوّش

اقام الناشط الوطين واالجتماعي احلاج نعمة مصطفى ابو
نضال وليمة تكرميية يف مطعم الواحة التابع ملؤسسة املربات
اخلريية على شرف السيد حممد باقر فضل اهلل مدير عام مجعية
املربات واحلاج جعفر عقيل مدير العالقات العامة حضرها
مجع كريم كان يف مقدمهم مساحة الشيخ يوسف نبها وكيل
املؤسسة وامام جامع الرمحن والسيناتور احملامي شوكت
مسلماني والدكاترة مصطفى علم الدين وقاسم مصطفى
وعلي بزي واملهندس علي محود واملهندس حممد بيضون
واحلاج عبد الكريم بوصي ولؤي خليل مصطفى ورائد صعب
والزميالن اكرم املغوش وعباس مراد ورؤساء وممثلو احزاب
ومجعيات واصدقاء وعدد من ابناء بنت جبيل.
بداية وقف احلضور دقيقة صمت عن روح الغائبني احلاضرين
الدكتور خليل مصطفى والدكتور املهندس حممد محود واكراما
للشهداء االبرار.
وحتدث مرحبًا صاحب الدعوة احلاج نعمة بالسيد الدكتور فضل
اهلل واحلاج عقيل والشيخ نبها والسيناتور مسلماني والضيوف

الكرام وتوجه بقراءة الفاحتة عن روح الغائبني الكرميني
والشهداء ومتنى للضيوف االعزاء الصحة والعزة واالباء وللوطن
السالمة واالنتصار على العدو الصهيوني والشفاء من امراضه
السياسبة وعودة اراضينا احملتلة ومتنى اخلري السرتاليا احلبيبة
وختم كالمه قائال ان اهلل مسيع جميب الدعاء.
والقى السيد الدكتور فضل اهلل كلمة شكر فيها احلاج
املناضل نعمة مصطفى على تكرميه حبضور هذا اجلمع الكريم
واملميز متمنيًا ان يلتقي اجلميع يف الوطن احلبيب لبنان
ليكرمهم واكد يف كلمته على احملبة ونبذ الطائفية وقبول
الراي االخر حيث الوصية الدائمة لسماحة العالمة الطيب
الذكر السيد حممد حسني فضل اهلل قدس اهلل سره.
يذكر انه خالل العشاء تداول الضيوف مسألة التعاون
من اجل خري جاليتنا العربية وخري اسرتاليا احلبيبة واوطاننا
االم حيث شارك باحلوار مجيع الضيوف وخاصة السناتور
مسلماني والدكتور علم الدين واملهندس محود والدكتور بزي
واملهندس بيضون وصاحب الدعوة احلاج نعمة وادار احلوار
الدكتور االكادميي قاسم مصطفى.

أظهرت دراسة أمريكية ان املوظف املدخن يكلف صاحب العمل
حوالي  6آالف دوالر يف السنة أكثر من غري املدخن.
رأت دراسة أمريكية حديثة ان املدخن يكلف صاحب العمل
تكاليف إضافية ترتاوح بني  2885دوالرا وأكثر من 10125
دوالرا حبسب جمال العمل والوظيفة ،على ما بينت الدراسة
اليت أجراها فريق من الباحثني من جامعة اوهايو واليت مشلت
موظفني يف القطاع اخلاص يعملون يف جماالت خمتلفة .وعلى
رأس التكاليف االسرتاحة اليت يأخذها املوظف للتدخني واليت
تؤدي اىل نقص يف األرباح قدره  3077دوالر يف السنة
للموظف املدخن الواحد ،فيما يؤدي التغيب عن العمل اىل
نقص يف االرباح قدره  517دوالرا واحلضور اىل العمل (يكون
املوظف حاضرا لكن انتاجيته اقل بسبب ادمانه النيكوتني) 462
دوالرا.
وقال الباحثون ان «املوظفني املدخنني يفرضون على أصحاب
العمل يف القطاع اخلاص تكاليف إضافية كبرية» ،مشريين اىل
ان دراستهم تهدف اىل مساعدتهم «على اختاذا قرارات بشأن
سياسة التدخني».
واختذت بعض املؤسسات األمريكية تدابري يف هذا اجملال،
كزيادة كلفة التأمني الصحي اخلاص باملدخنني .وترفض بعض
املؤسسات توظيف املدخنني أو تقرر تسريح املوظفني الذين
مل يقلعوا عن التدخني بعد فرتة معينة .ونشرت الدراسة يف
جملة «توباكو كونرتول» التابعة جملموعة «بريتيش ميديكال
جورنال» .ويشكل املدخنون حاليا حوالي مخس السكان البالغني
يف الواليات املتحدة حيث يؤدي التدخني اىل وفاة  443ألف
شخص سنويا.
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متفرقات

أحالم تفوّقت على نفسها هل يكون «الفائز» عمرو دياب؟ إيلي صعب مر ّصع النجمات
يف السذاجة

حتولت املغنية
ّ
ا إل ما ر ا تية
مصدر
إىل
للضحك لدى
رواد مواقع
ّ
ا لتو ا صل
ا ال جتما عي ،
و ا نها لت
ا مللصقا ت
و ا لر سو م
الساخرة من
تصرفها يف
ّ
احللقة املاضية
«أراب
من
آيدول»
أصيبت أحالم
اليت تشارك
يف جلنة حتكيم
«أراب آيدول  »2بنوبة ضحك
سببها إصرارها على إحضار
وجبة من سلسلة مطاعم
«كنتاكي» .يف حلقة اجلمعة
املاضي من «أراب آيدول»،
ُعرض ربورتاج عن املغين
اللبناني زياد خوري الذي
مرة» مللحم
ّ
أدى أغنية «وال ّ
بركات ،فأثنى راغب عالمة
ونانسي عجرم على صوت
خوري .وعندما وصل الدور
لتقومه،
إىل الفنانة اإلماراتية
ّ
سكتت قبل أن تصرخ «آبي
أحالم
بقيت
كنتاكي»!.
ألكثر من دقيقتني تطالب
وهددت بفتح
بتلك الوجبة،
ّ
النار على إدارة الربنامج عرب
أن عدد
تويرت( ،وخصوصًا ّ
متابعيها على املوقع يبلغ
أكثر من مليون ونصف مليون
شخص) إذا مل يصل الطعام
إىل غرفتها يف الفندق بعد
احللقة .مل تكن أحالم على
طبيعتها يف تلك احللقة ،ومل
تستطع السيطرة على نفسها.
ورغم حماوالت التهدئة من
زمالئها يف اللجنة ،إال أنها
كانت تنظر إليهم بغرابة كأنها
ال تعلم ماذا تقول.
كذلك انعكست موجة الضحك
اليت انتابتها على زميلتها
نانسي عجرم اليت غرقت
املوزع
يف الضحك أيضًا .أما
ّ
املوسيقي املصري حسن
الشافعي ،فأمسك بيد املغنية
اإلماراتية ضاحكًا ،وقال هلا:
«حجبلك الليلة «كنتاكي»
تصرف
خالص!» .مل يكن
ّ
أحالم يليق بها وال بالعمل
التلفزيوني الذي تطل به،
فهي تشارك يف برنامج
جدي ،حيرص دومًا
مواهب
ّ
على إعطاء صورة رزينة عن
جلنة التحكيم ،ويلقى صدى
لدى املشاهدين.
أثارت تصرحيات أحالم سخرية
املتابعني على مواقع التواصل
االجتماعي ،وبدأوا بتصميم
رسوم وملصقات هلا وهي

* شرييل كول *

لكن
تروج لتلك املطاعم.
ّ
ّ
مقربني من املغنية اإلماراتية
ّ
دافعوا عنها ،مشريين إىل
بتصرفاتها،
أن الفنانة عفوية
ّ
ّ
وال حتسب اخلطوات اليت
تقوم بها ،م ّربرين إصرارها
حتب
على وجبة الطعام بأنها
ّ
املأكوالت الدمسة وال ميكنها
كبح نفسها.
مع ذلك ،فكل متابع لـ»أراب
آيدول» ينتبه إىل مواقف
على
زادت
اليت
أحالم
حدها وعدائيتها وطريقتها
ّ
«الصلفة» يف الكالم ،أكان
يف الربنامج أم عرب تويرت.
أن الفنانة راحت
املضحك ّ
يف حلقة أول من أمس تكيل
املديح للمشرتكة املغربية
قدمت «أنا
يسرا سعوف اليت ّ
قليب لك ميال» ،وقالت هلا:
أن املغنية جناة الصغرية،
«لو ّ
مسعتك تؤدي أغنيتها ،لكانت
وقفت وصفقت لك» .عندها
بأن
تدخلت نانسي
لتصحح هلا ّ
ّ
األغنية هي للراحلة فايزة أمحد
( 1930ــ  .)1983مل يكن ذلك
املوقف الوحيد الذي ّ
علقت
عليه الصحافة .من املعلوم
يفوتان
أن أحالم وراغب ال
ّ
ّ
فرصة للمناكفات ،ويستفزان
سوقي
بأسلوب
بعضهما
أحيانًا ،وقد ّ
مل املشاهد من
مواقفهما املتكررة .ورغم
حماولة راغب يف حلقة أول من
أمس فتح صفحة جديدة مع
وقدم هلا امليكروفون
أحالم
ّ
لتغنيّ معه ،إال أن حالة اجلفاء
ما زالت سائدة ...فلماذا ال
ينصح مستشارو املغنية أن
تبتعد عن األجواء املبالغ فيها
تتحول إىل مهزلة؟
كي ال
ّ
وماذا عن موقف إدارة mbc؟
فهل اكتفت القناة السعودية
بإيصال الـ»كنتاكي» إىل
ّ
ألنها
أحالم كي ترضيها
املغنية اخلليجية الوحيدة اليت
تقبل املشاركة يف مثل تلك
الربامج؟

ودعنا «أكس فاكتور»
بعدما ّ
«أراب
لفراق
ونستعد
آيدول» ،ها هو برنامج جديد
تعدنا به  .lbciهذه املرة ،جلنة
ّ
تتألف من صحافيني
التحكيم
وجنم واحد!
ال يكاد ميضي شهر على
خيرج هواة يف
وداع برنامج
ّ
الغناء ،حتى نعود ونستقبل
ودعنا
برناجمًا آخر .بعدما
ّ
فاكتور»
«أكس
برنامج
(األخبار  )2013/5/18وعالمات
االستفهام اليت أحاطت به،
ونستعد لفراق «أراب آيدول»
ّ
الساعة
والسبت
(اجلمعة
 21:00على قناة  mbcو
ّ
يطل
 )lbciالشهر املقبل،
علينا برنامج فين آخر حيمل
اسم ( The Winner Isالفائز
هو) بنسخته العربية .العمل
التلفزيوني اجلديد من إنتاج
شركة «سوني بيكتشرز» ،اليت
سبق أن أنتجت «ذا فويس»
جولته
بدأ
()2012/7/18
الختيار املواهب يف خمتلف
الدول .اجلديد يف الربنامج
أنه يتألف من جلنة حتكيم
تتضمن حواىل  100شخص
ّ
من أهل الصحافة العربية،
إضافة إىل جنم واحد فقط.
وقد حتدثت بعض املعلومات
عن ّ
أنه يتوقع أن يكون املغين
عمرو دياب .يرفض املقربون
من «اهلضبة» احلديث عن
مشاركته يف The Winner
 ،Isلكن الشركة املنتجة
مصرة على الفنان املصري،
ّ
على اعتبار أن غالبية الفنانني
العرب قد شاركوا يف برامج
اهلواة ما عداه.
أن دياب هو رقم صعب
كما ّ
يف عامل الغناء ،ويعيش يف
عزلة بعيدًا عن اإلعالم ،فهل
تكسر «سوني» حاجز صمت

دياب؟ وهل تقبل الشركة
املنتجة باملبلغ املالي الباهظ
الذي طلبه «اهلضبة» لقاء
ّ
تتخلى الشركة
إطاللته؟ أم
عنه مقابل حضور جنم آخر أقل
كلفة؟
من جهة أخرى ،فشلت «سوني
بيكتشرز»يف إقناع الصحافيني
اللبنانيني باالنضمام اىل جلنة
حتكيم ذلك الربنامج .بعدما
اتفقت مع عدد ال بأس به
من وجوه اإلعالم الفين على
ّ
فض
أن العقد
ظهورهم ،إال ّ
مع غالبيتهم ،بعدما دفعت
هلم مبالغ مالية اعتربوها
متواضعة .وقد رأى البعض
شح الشركة املنتجة جتاه
أن
ّ
الصحافيني سببه ّ
أنها ال
تريد الرتكيز على حضورهم،
بل تريد تسليط الضوء على
جنم الربنامج ،بينما يأتي
اإلعالميون كتكملة عدد تبعًا
بنسخته
الربنامج
لشروط
األجنبية .ومن املتوقع أن
يتم تصوير العمل التلفزيوني
اجلديد يف شهر متوز (يوليو)
املقبل يف منطقة كسروان
اللبنانية ،على أن يعرض بعد
شهر رمضان على قناتي lbci
وتلفزيون «دبي» .فتحت
شهية «سوني بيكتشرز»
على إنتاج الربامج التلفزيونية
بعدما افتتحت مكاتب لإلنتاج
هلا يف القاهرة وبريوت،
وتسويق
توزيع
وتتوىل
األعمال الدرامية والربامج
إىل
املوجهة
الرتفيهية
القنوات التلفزيونية يف 22
دولة عربية .وكانت الشركة
ذاتها قد أنتجت الربنامج
الفين «أنا والعسل» الذي
قدمه نيشان ديرهاروتيونيان
ّ
خالل رمضان املاضي ،لكن
ّ
مت تأجيل املوسم الثاني
عدة
مرات ّ
منه للعام احلالي ّ
ألسباب مل تعرف بعد.

حضور التصاميم اللبنانية بات
قويًا يف كل حدث عاملي .مع
انطالق فعاليات الدورة  66من
«مهرجان كان السينمائي»
أيار (مايو) اجلاري
يف ّ 15
ّ
تألقت جمموعة
(راجع ،)16
األجنبيات
النجمات
من
والعربيات بفساتني محلت
مصممني لبنانيني.
توقيع
ّ
إيلي صعب كانت له احلصة
األكرب من األمساء ،فاختارت
نادين
اللبنانية
املخرجة
لبكي فستانًا أسود بسيطًا
من جمموعة 2013 Resort
حلضور حفل غداء «شوبار»،
فيما ارتدت املمثلة الفرنسية
فاهينا جيوكانيت فستانًا نيليًا
من جمموعته خلريف .2013
املمثلة الفرنسية كلوتيلد
كورو ظهرت بكالسيكية ورقي
من خالل فستان أسود من
جمموعة صعب لربيع /صيف
 .2013كما سحرت الفرنسية
اهنا أوريلي احلضور بنعومتها
ّ
جتلت يف فستان من
اليت
اللبناني
املصمم
جمموعة
للمالبس اجلاهزة.
وكما يف مجيع املناسبات ،مل
ّ
تتخل املمثلة الصينية فان
بينغ بينغ عن تصاميم إيلي
صعب يف آخر ثالث إطالالت
هلا يف هذا احلدث العاملي.
األول لفيلم
حلضور العرض
ّ
الفرنسي فرنسوا أوزون
وقع
ومجيلة»،
«صغرية
اختيار املمثلة املولودة عام
 1981على ثوب أصفر فاتح
عبارة عن مزيج بني قماش
األورغانزا والرتتر من جمموعته
لألزياء الراقية لربيع /صيف
 .2012الالفت يف الفستان
ما وصفه اجلمهور بـ»تداخل
بالذوق
اآلسيوي
اجلمال
اللبناني الرفيع» .كما ارتدت
فان بينغ بينغ فستانًا آخر
املطرز من
مرسومًا بالتول
ّ
اجملموعة نفسها يف السهرة
اليت أقامتها دار «لوي
فيتون» .أما يف حفل غداء
«شوبار» ،فتألقت بفستان
زهري .ويف حفل خريي تابع
ملهرجان «كان» ،حضرت
املمثلة الفرنسية أوري أتيكا
بفستان أمحر من جمموعة خريف

ّ
ولعل أكثر فستان
.2013
رواد السجادة
لبناني سحر ّ
احلمراء كان من تصميم
زهري مراد وانتقته األمريكية
(الصورة)
لونغوريا
إيفا
من جمموعته لربيع /صيف
العام احلالي .وصف النقاد
الفستان بـ»األنيق واملبهر»،
متحدثني عن تشابه يف
«روح» اإلطاللة بني لونغوريا
والنجمة األمريكية كاثرين
زيتا جونز قبل شهرين تقريبًا،
حني أطلت يف احتفال توزيع
األوسكار بواحد من إبداعات
مراد أيضًا.
أيضًا ،خطفت مغنية البوب
والـ  R&Bالربيطانية شرييل
بفستان
األنفاس
كول
نبيذي من تصميم مراد قبيل
دخوهلا العرض األول لفيلم
Jimmy P. (Psychotherapy
 )of a Plains Indianللمخرج
الفرنسي أرنو ديبليشان.
وكان جلورج حبيقة نصيبه يف
مساء «كان» .جذبت عارضة
تانيا
البيالروسية
األزياء
بفستان
دزياهيليفا األنظار
ٍ
أبيض أبرز قوامها الرشيق
من جمموعة املصمم اللبناني
العاملي لربيع  .2013موهبة
املصممة اللبنانية دينا جسر
وصلت إىل «كان» من خالل
مالبس املخرجة التونسية ريم
خريسي واملغنية الفرنسية
لوري (لور بيستري).
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تتمــات

ماض..
ميقاتي :اجليش ٍ
تتمة املنشور الصفحة االوىل

وأصدرت قيادة اجليش – مديرية التوجيه بيانًا قالت فيه:
«ضبطت وحدات اجليش فجر اليوم (أمس االول) يف حملة سوق
القمح – احلارة الربانية ،خمزنًا للسالح حيتوي على كميات من العبوات
الناسفة ومدافع اهلاون احمللية الصنع ،والبنادق احلربية والذخائر
العائدة هلا ،وأعتدة عسكرية متنوعة .واملخزن املذكور عائد للمدعو
زياد علوكي الذي قام ببث أكاذيب تتعلق بإقدام اجليش على
الطائفية».
الدينية بهدف إثارة النعرات
املس بالرموز
ّ
ّ
وجدد البيان التحذير بأن «وحدات اجليش لن تتهاون يف
ّ
املسلحة إىل أي
التصدي املباشر للعابثني باألمن وكل املظاهر
جهة انتموا» .ويف بيان الحق أفادت قيادة اجليش أن دورية
ّ
تعرضت يف بعل حمسن إلطالق نار من مسلحني ردت عليه ونفذت
عمليات دهم.
وحبث رئيس اجلمهورية ميشال سليمان وقائد اجليش جان
قهوجي الوضع يف مدينة طرابلس وحميطها.
ميقاتي يشيد خبطة اجليش
وأكد رئيس حكومة تصريف األعمال جنيب ميقاتي ،أن «اجليش
اللبناني ماض يف تنفيذ اخلطة األمنية اليت وضعها إلعادة اهلدوء
واالستقرار إىل املدينة ،تنفيذًا للقرارات املتخذة سابقًا يف جملس
الوزراء واجمللس األعلى للدفاع» ،وذلك يف سلسلة اجتماعات
سياسية وأمنية يف دارته يف طرابلس ،يف إطار مواكبة التدابري
امليدانية اليت يتخذها اجليش اللبناني .وشدد على أن «طرابلس
كانت وستبقى تعيش يف كنف الشرعية اللبنانية وحبماية اجليش
اللبناني والقوى األمنية ،وأن بعض املظاهر املسلحة اخلارجة
على القانون مستهجنة وال تعرب عن توجه أبناء املدينة» .ولفت
إىل أن «التوجيهات أعطيت للجيش لضبط كل إخالل أمين ،من
أي جهة أتى ،وتوقيف املتسببني برتهيب املواطنني» .ودعا
«الطرابلسيني إىل التمسك أكثر من أي وقت مضى باالنتماء إىل
الدولة اللبنانية».
وشارك ميقاتي يف االجتماع الذي عقد يف دار الفتوى يف حضور
وزير الدولة يف حكومة تصريف األعمال أمحد كرامي والنائبني
حممد كبارة ومسري اجلسر .وأعلن أمني دار اإلفتاء يف طرابلس
الشيخ حممد إمام ،يف بيان بعد اللقاء «أن اجملتمعني يثمنون ما
يقوم به اجليش والقوى األمنية من إجراءات حلفظ األمن والتعامل
مع املخلني ،ويشددون يف الوقت نفسه على أن تكون هذه
اإلجراءات وازنة يف كل املناطق اللبنانية حتى ال تشعر أي فئة
أنها مستهدفة».
ونفى اجملتمعون ما مت التداول به عن دخول اجليش إىل إحدى
الزوايا الدينية ،وأكدوا أنهم تواصلوا مع قيادة اجليش اليت نفت
ما أشيع عن دخول اجليش اىل جامع حممود .وأهابوا بـ «عدم
استعمال دور العبادة ألغراض غري دعوية».
إىل ذلك ،طالب النائب كبارة يف مؤمتر صحايف «أبناء طرابلس
جر املدينة إىل الفتنة» .ودعا
بعدم إفساح اجملال أمام من حياول ّ
«الدولة واجليش إىل إثبات حرصهم على سالمة املدينة وإعادة
األمن إليها» .ولفت إىل أن «هناك بعض اجملموعات التابعة
حلزب اهلل والنظام السوري ال مصلحة لديها بأن يستتب األمن
يف املدينة» .ودعا اجليش إىل «إحالل األمن من دون متييز بني
املناطق».
كما عقد «اللقاء الوطين اإلسالمي» اجتماعًا يف منزل كبارة
مبشاركة كامل أعضائه ويف حضور وزير الداخلية يف حكومة
تصريف األعمال مروان شربل واملدير العام لقوى األمن الداخلي
بالوكالة العميد روجيه سامل ،وقائد الدرك العميد جوزف الدويهي
لبحث األوضاع يف طرابلس.
وأصدر اللقاء بيانًا جدد فيه دعوة السلطة السياسية والدولة
وقيادة اجليش إىل إثبات حرصهم على أمن طرابلس .وقال:
«اللقاء يراقب جدية تطبيق اخلطة األمنية جلهة قمع ارتكابات
اجملموعة املسلحة يف جبل حمسن ملصلحة النظامني السوري
واإليراني وتهديدها أمن املدينة» .وطالب قوى األمن الداخلي
«بالقيام بواجباتها يف شوارع طرابلس الداخلية ومساندة اجليش
يف تطبيق اخلطة األمنية» .وكان شربل تفقد املواقع األمنية يف
طرابلس.
شربل وغصن
ورأى شربل يف مؤمتر صحايف إثر االجتماع انه «ال يكفي أن
تنأى احلكومة بنفسها عن األزمة السورية ،امنا السياسيون مجيعًا».
وقال« :وصلنا اىل حل وهو ان يستمر اجليش اللبناني بتنفيذ
خطته وأظن انه خالل  48ساعة سيتم االنتشار بشكل كامل» .وأكد
«سقوط  11شهيدًا من اجليش يف طرابلس» .وقال« :اجليش
لديه أوامر بالرد على مصادر النريان والقبض على املسلحني».
واعترب وزير الدفاع يف حكومة تصريف األعمال فايز غصن يف
تصريح ،أن «الوضع يف الشمال وصل إىل حافة منزلق خطري
بعدما أصبح األمن رهينة بني أيدي أولئك الذين يتالعبون بأمن
الناس وحياتهم ،ويستسهلون التعرض للجيش اللبناني مباشرة
ماض
واالعتداء على عناصره من دون رادع» ،مؤكدًا أن «اجليش
ٍ

حتى النهاية يف إجراءاته اهلادفة إىل إعادة اهلدوء واألمن ،فال
حسابات سياسية يعمل اجليش من أجلها ،وال أهداف حتركه غري
املصلحة الوطنية العليا ومحاية السلم األهلي».
وأعلن املسؤول اإلعالمي يف «احلزب العربي الدميوقراطي» عبد
اللطيف صاحل ،أن «احلزب سريفع الغطاء عن أي خمل باألمن يف
جبل حمسن مهما عال شانه» ،داعيًا األهالي إىل «التجاوب مع
إجراءات اجليش اللبناني والتحلي بالوعي واحلكمة وضبط النفس
لتسهيل مهمته».
وشدد «تيار املستقبل» يف بيان على «التعاون مع اجليش
والقوى األمنية الرمسية لبسط األمن وسلطة القانون يف مدينة
طرابلس ،وتفويت الفرصة على العابثني بوحدة املدينة تنفيذًا
ألغراض خارجية» .وأكد أن «اإلجراءات اليت ينفذها اجليش جيب
أن تكون حمل ترحيب كل اجلهات ،خصوصًا إذا جاءت يف إطار
خطة واضحة ال تقيم أي شكل من أشكال التمييز بني املناطق
واملواطنني».
وقال مؤسس التيار السلفي يف لبنان الشيخ داعي اإلسالم
الشهال« :مما ال شك فيه وجود عقالء يف اجليش ،فاملرجو من
هؤالء املبادرة لتفويت الفرصة على النظام السوري وحلفائه
الذين حياولون جاهدين تسخري مؤسسة اجليش وشرعيتها ملصلحة
مشروعهم اإلقليمي والدولي» .وطالب «اجلميع يف اجليش وخارجه،
بالنظر اىل املصلحة العامة وتوخي احلذر واحلكمة» .ونصح «الشباب
يف طرابلس وغريها بأالّ يستنزفوا طاقاتهم وإمكاناتهم».

اردوغان يعلن اعتقال..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
عودته أمس االول من جولته على مشال افريقيا ،العدول عن
مشروع تطوير حديقة «غازي بارك» الذي اطلق االحتجاجات .وأعلن
اعتقال  7أجانب «شاركوا يف العنف».
ومع اظهار اردوغان احلزم ،بتشديده على ان حزب «العدالة
والتنمية» الذي يتزعمه «ميلك  330نائبًا يف الربملان ،ولن نسمح
بتسلط األقلية على األكثرية» ،تراجعت بورصة اسطنبول بنسبة
ناهزت  5يف املئة.
وقال رئيس احلكومة الرتكية ،يف مؤمتر صحايف يف تونس مع
نظريه علي العريض ،ان «خمططات البناء حترتم التاريخ والثقافة
والبيئة ،وحتمي حقوق الغالبية وحتافظ على مجال اسطنبول».
واتهم «متورطني باإلرهاب» ومنتسبني اىل منظمة «اجلبهة الثورية
لتحرير الشعب» اليت هامجت السفارة األمريكية يف أنقرة يف
شباط (فرباير) املاضي ،باملشاركة يف اعمال العنف يف تركيا،
واليت أوقعت اول قتيل من رجال الشرطة ،تويف أمس االول
متأثرًا جبروح أصيب بها اثر سقوط جسر قيد اإلنشاء لدى مالحقته
متظاهرين يف اضنة (جنوب).
وأعلن اردوغان اعتقال سبعة اجانب شاركوا يف العنف ،وبدء
التحقيق معهم «حملاولة معرفة َمن هم ،ومن اين جاؤوا ،وماذا
يريدون» .وحتدث حمامون يف اسطنبول عن توقيف ثالثة اجانب
على األقل ،هم فرنسيتان احداهما طالبة يف جامعة غلطة سراي،
وقربصي.
وافادت صحيفة «ديلي راديكال» بأن أجهزة األمن اعتقلت
 13أجنبيًا ،بينهم  4أمريكيني وبريطانيان وإيرانيان وفرنسيان
وأملاني ،بتهمة التحريض على االحتجاجات يف اسطنبول.
ومع استمرار التظاهرات ،دعا حسني جيليك ،نائب رئيس حزب
«العدالة والتنمية» ،انصار احلزب اىل االمتناع عن التوجه اىل
املطار الستقبال اردوغان من اجل تفادي تصعيد التوتر.
وقال« :ال حيتاج رئيس الوزراء اىل دليل قوة» .والالفت
أن أنصارًا للحزب احلاكم اشتبكوا امس مع  25شابًا تظاهروا
ضد احلكومة يف مدينة ريزي على البحر األسود .وهم حاصروا
املتظاهرين داخل مبنى ،ما اضطر الشرطة اىل اطالق غاز مسيل
للدموع لتفريقهم.
ومل يعتذر أردوغان عن احلملة الضارية لرجال األمن ضد
احملتجني ،واليت ادت اىل مقتل  3متظاهرين وجرح أكثر من
 4آالف يف أكثر من  10مدن ،ما زاد حتديهم ملا يصفونه بأنه
«تسلط أردوغان وحزبه ذي اجلذور اإلسالمية».
وقال ناطق باسم قادة احملتجني« :تواصل السلطات املواجهة
عرب استخدام العنف والضغط وقمع مطالب جرى التعبري عنها
بطريقة سلمية ودميوقراطية».
ومحل الروائي اورهان باموك احلائز جائزة «نوبل» ،يف مقال
ّ
نشرته صحيفة «حرييت» ،احلكومة مسؤولية االضطرابات ،منددًا
بتجاهلها رأي الشعب يف خططها لتطوير حديقة «غازي بارك».
وكتب« :ال شك يف ان هذه السياسة جزء من النهج السلطوي
والقمعي للحكومة» .كذلك اعلن عازف البيانو الرتكي املعروف
فاضل ساي ،دعمه املتظاهرين.

مواجهات معرب القنيطرة..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
املنزوعة السالح (خط فك االشتباك) يف هضبة اجلوالن،
ويستخدمه الدروز وقوات حفظ السالم الدولية.

وكانت االذاعة االسرائيلية أعلنت ان «معرب القنيطرة سقط يف
أيدي املقاتلني» السوريني ،قبل ان يؤكد مصدر أمين إسرائيلي
لوكالة «فرانس برس» ان «اجليش السوري استعاد السيطرة
على املعرب» .واعرب املصدر عن «القلق» ،اذ من جهة «هناك
اجلهاديون واالسالميون الذين يقاتلون ...ومن ناحية اخرى قوات
احلكومة اليت تتحالف مع حزب اهلل» .واضاف« :نتخوف من ان يقع
املعرب يف ايدي عناصر ذات اجندة غري معروفة حبيث ال نعرف ما
اذا كانت معنا او ضدنا».
وطمأنت االذاعة املستوطنني يف اجلوالن اىل ان اجليش السوري
استعاد سيطرته على املعرب ،يف وقت اكدت االذاعة ان اجليش
رفع حال التأهب وعزز وجوده ،خصوصا من املشاة ،يف اجلوالن
قرب احلدود «ليكون مستعدًا للرد الفوري والصارم ان اقتضت
احلاجة ذلك».
وكانت اسرائيل تقدمت بشكوى اىل االمم املتحدة ضد اجليش
السوري على نشره دبابات وناقالت جنود مدرعة يف املنطقة
املنزوعة السالح احلدودية يف اجلوالن حبسب اتفاق «فض
االشتباك» لعام .1974
من جانبه ،اعلن «املرصد السوري حلقوق االنسان» ان احداث
القنيطرة تأتي «ضمن هجمات بدأتها الكتائب املقاتلة على حواجز
للقوات النظامية يف حمافظة القنيطرة» ،مشريًا اىل ان مواجهات
دارت بينها وبني رتل دبابات للقوات النظامية على «اوتوسرتاد
السالم» بني دمشق والقنيطرة كان متجهًا حنو املعرب ،قبل ان
متتد االشتباكات اىل بلدة خان ارنبة ،يف حني تعرضت قرى بري
عجم وبريقة وجباتا يف ريف القنيطرة اىل قصف من القوات
النظامية .كما لفت اىل حصول اشتباكات قرب بلدة القحظانية
القريبة ،وسيطرة املقاتلني على حاجز للقوات النظامية على خط
فك االشتباك يف اجلوالن ،مشريا اىل ان قصف قوات النظام
طاول بلدات جباتا اخلشب وطرجنة والقنيطرة القدمية.
يف هذه االثناء ،قال مسؤول يف األمم املتحدة إن «قسم
عمليات حفظ السالم جيري اتصاالت مع احلكومة النمسوية لتحديد
آلية سحب وحداتها العاملة يف أندوف وإطاره الزمين» ،يف وقت
«تبحث األمم املتحدة مع دول أخرى إمكان املساهمة يف أندوف
بد ً
ال من الدول اليت انسحبت منها حتى اآلن ،وهي كرواتيا وكندا
والنمسا».
وأكدت مصادر األمم املتحدة أن اجلنديني أصيبا «نتيجة
سقوط قذائف هاون قرب خميم زيواني يف القنيطرة أثناء
اشتباك بني القوات احلكومية واملعارضة» ،وان حال اجلنديني
الصحية «مستقرة» .وفيما أعلنت فيجي عزمها على إرسال جنود
للمشاركة يف «أندوف» اعتبارًا من مطلع متوز (يوليو) املقبل ،فإن
«سيناريوات عمل أندوف ومصريها أصبحت مصدرًا لقلق كبري
لألمم املتحدة والدول املساهمة فيها ،وهو ما سيناقشه جملس
األمن يف وقت الحق الشهر اجلاري ،إذ من املقرر أن ميدد والية
القوة الدولية يف قرار يفرتض التصويت عليه يف  ٢٦الشهر
اجلاري».
وأعلن الناطق باسم األمني العام مارتن نيسركي أن النمسا
ستسحب كل جنودها وعددهم  ٣٧٧من أصل  ٩١١جنديًا هم عديد
القوة الدولية.

وكانت فيينا ابلغت االحتاد االوروبي انها ستسحب جنودها من
القوة الدولية يف حال قررت رفع حظر السالح عن تصدير السالح
اىل سورية .واعربت عن انزعاجها من عدم جتديد احلظر االوروبي
يف االجتماع الوزاري االخري.

اوروبا تهدد..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
املفاوضات بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية وواصلت
إسرائيل البناء يف املستوطنات يف األراضي الفلسطينية احملتلة،
فإن اوروبا ستدير ظهرها إلسرائيل ،وقد تدعم خطوات أحادية
اجلانب تقوم بها السلطة الفلسطينية يف األمم املتحدة ،بينها
التوجه اىل احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي ،علمًا أن القانون
الدولي يعترب نقل سكان دولة احتالل لإلقامة يف أرض حمتلة
«جرمية حرب».
وتابعت الصحيفة أن مرد هذا التحذير األوروبي شعور عدد من
دول االحتاد بأن احلكومة اإلسرائيلية تقوم خبطوات تهدد بنسف
جهود كريي ،وحتديدًا مشروع بناء مئات الوحدات السكنية اجلديدة
يف حيني استيطانيني يف منطقة القدس احملتلة هما «راموت» و
ً
مشددة على أن هذا البناء يشكل عقبة أمام جهود كريي
«غيلو»،
لتحريك عملية املفاوضات بني إسرائيل والفلسطينيني .وزادت
أن الدول األوروبية أوضحت إلسرائيل أن مواصلتها هذه السياسة
ستمس بالدعم األوروبي هلا.

وقال موظفون إسرائيليون كبار إن األوروبيني حذروا إسرائيل
من أن الرئيس حممود عباس خيطط الستئناف احلملة الفلسطينية
األحادية اجلانب يف أروقة األمم املتحدة لنيل اعرتاف األخرية
بفلسطني دولة مستقلة يف حال مل توقف إسرائيل البناء يف
املستوطنات .وأضافوا أن األوروبيني هددوا ايضًا بتكثيف نشاطهم
لوضع عالمات على منتجات املستوطنات بهدف مقاطعتها.
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تحقيقات

قضية املخدرات :قاضيان إىل التأديب

محمد نزال

الت ّجار يريدون سوقاً أخرى
للخضار يف طرابلس

* الخسائر كانت أكرب لو لم يعمد بعض التجّار اىل سحب جزء مهم من
البضائع *

* كان الوجوم سيد املوقف أمس يف عدلية بريوت *

رئيس مكتب مكافحة املخدرات ،العقيد عادل مشموشي (هيثم املوسوي)

قال التفتيش القضائي كلمته يف قضية شبكة املخدرات يف
اجلامعات .جاء القرار بإحالة قاضيني إىل جملس التأديب
القضائي ،مع توصية بإيقاف أحدهما عن العمل منذ اآلن إىل حني
صدور القرارات النهائية .ال حديث اليوم يف العدلية إال عن هذه
متحسس رأسه
القضية .الكل هناك بني صامت و...
ّ

جعفر قبيسي ورئيسة النيابة العامة يف بريوت بالوكالة القاضية
رندى يقظان .كالهما أصبحت أوراقه لدى «اجمللس التأدييب».
هناك ستقرر العقوبة النهائية لكل منهما ،لكن مع فارق أن
قبيسي لن يسمح له مبزاولة العمل إىل حني صدور قرار التأديب،
بينما تبقى يقظان تشغل منصبها بانتظار القرار .يف هذا اإلطار،
أكد قرطباوي لـ»األخبار» أن لديه «ثقة كبرية باجمللس التأدييب
الذي يعمل فيه ثالثة من أنزه القضاة ،والذين عملت معهم لفرتة
كانوا خالهلا ال حييدون عن العمل وفقًا للقانون ،بعيدًا عن أي
تسييس أو حمسوبيات ،هذه شهادتي فيهم واآلن نرتك القضية
بني أيديهم».

جتار سوق اخلضار والفواكه الرئيسية يف طرابلس
صدق ّ
م ُي ّ
ّ
ما رأوه .فقد منعتهم االشتباكات األخرية من تفقد حماهلم
طيلة أسبوعني ،وعندما دخلوا إليها أخريًا مل جيدوا شيئًا
على حاله .تعرضوا للسرقة وقام جمهولون «بتكنيس» كل
ما كان موجودًا داخل هذه احملال .ليست السرقات وحدها
سبب نكبتهم ،إذ مل ينج حمل تقريبًا من آثار الرصاص أو
القذائف عليه ،كما أن النفايات متأل أرجاء السوق وتفوح
منها الروائح الكريهة ،واملتاريس اليت رفعها املسلحون
خالل اجلولة األخرية ال تزال موجودة ،رمبا بانتظار جولة
التجار.
جديدة من االشتباكات ،حبسب تعبري بعض
ّ

إىل ذلك ،كان الوجوم سيد املوقف أمس يف عدلية بريوت.
خطوة «التفتيش» أعقبتها صدمة يف اجلسم القضائي برمته .غادر
القاضي قبيسي أمس مكتبه بهدوء .أحد القضاة يصف اجلو هناك
باآلتي« :الفضيحة يف هذه القضية شرعت األبواب لكشف املزيد
من الفضائح ،واليوم كل متورط جتده يف حالة ارتباك داخل
العدلية ...كلهم يعلمون أنه يف مقابل قضية تكشف يوجد مئات
بل آالف القضايا املغطى عليها» .أحد املتابعني للقضية ،لفت
ّ
تكشفت لديه معلومات
إىل أن «التفتيش» يف إطار حتقيقاته،
و»فضائح» إضافية مل يكن أحد قد مسع بها سابقًا ،ولكن «سيأتي
أوان كشفها الحقًا».

القيمون على السوق أن اخلسائر كانت أكرب لو مل
يشرح
ّ
التجار اىل سحب جزء مهم من البضائع يف
بعض
يعمد
ّ
فرتة اهلدوء القصرية اليت فصلت بني جوليت االشتباكات
األخريتني ،إذ مت نقل هذه البضائع إىل ساحة عامة وضعتها
بلدية دير عمار يف خدمتهم ،وهي ال تبعد عنها مشا ً
ال أكثر
وحتولت اىل سوق ّ
للتجار إىل حني
مؤقتة
من  5كيلومرتات،
ّ
ّ
عودتهم إىل سوقهم الرئيسية الوحيدة يف الشمال.

فعلها شكيب قرطباوي .وزير العدل ،وهو يف مرحلة تصريف
األعمال ،وفى بوعده الذي قطعه للرأي العام .فبعد  4أيام على
إثارة «األخبار» قضية فساد قضائي_أمين يف ملف شبكة خمدرات،
يف تقرير حتت عنوان «قضاة وضباط حيمون شبكة خمدرات :ابن
«النافذ» يفلت من العقاب» ،وبعدما أكد قرطباوي أن نتائج
التحقيقات ستظهر خالل أيام ،أصدر أمس بيانًا جاء فيه« :لقد
انكب التفتيش القضائي بسرعة كبرية وبشمولية على التحقيق
ّ
يف ما أثري.
وبنتيجة هذا التحقيق الشامل ،قررت هيئة التفتيش القضائي
إحالة قاضيني على اجمللس التأدييب ،مع اقرتاح رفع من قبل إىل
وزير العدل بتوقيف أحدهما عن العمل .وانطالقًا من هذا االقرتاح،
وعم ًال بأحكام املادتني  90و 106من املرسوم االشرتاعي رقم
( 83/150قانون تنظيم القضاء العدلي) ،فقد قرر وزير العدل
توقيف القاضي املذكور عن العمل».
اخلطوة ليست عادية .القرار غري مألوف ،ال يف السرعة وال يف
املضمون ،داخل البيئة القضائية .ففي اليوم الذي أثريت فيه
القضية ،دعا قرطباوي هيئة التفتيش القضائي بكامل أعضائها،
وعددهم تسعة ،إىل اجتماع فوري .طلب إليهم املباشرة يف
التحقيقات ،حيال القضاة الذين يشتبه يف تورطهم يف قضية
مروجي خمدرات ،فكان االجتماع «صاخبًا» .أهل العدلية
إخالء سبيل ّ
يعرفون أن القضايا لدى «التفتيش» مكدسة ،ومنها مل ُيرفع عنها
الغبار منذ سنوات ،وبالتالي ال يريد الوزير لقضية املخدرات أن
يكون هذا مصريها .وبالفعل ،صدر القرار ،بسرعة قياسية ،بعدما
أصبحت القضية على ألسن كل القضاة والعاملني يف العدلية
خالل األيام املاضية.
«السيئ» على كل
عمم صورة القاضي
يرفض قرطباوي أن ُت ّ
ّ
اجلسم القضائي ،بل إنه يشري إىل أكثرية من أهل االستقامة،
وهلذا ذكر يف بيانه أنه «إنصافًا للقضاء واحلقيقة ،فإن االكثرية
الكبرية من القضاة تقوم بواجبها بكل نزاهة وصدق .وإن أي
تعميم معاكس خيالف احلقيقة من جهة ،ويساهم يف النيل من
هيبة وصدقية السلطة القضائية من جهة أخرى ،ويف ذلك إضرار
بالوطن» .كان الفتًا إشارة البيان إىل القاضي بالل الضناوي ،أحد
احملامني العامني يف القضية ،الذي كان له دور بارز يف فضح ما
كان جيري ،وذلك بعد «املواجهة» اليت حصلت بينه وبني رئيس
مكتب مكافحة املخدرات العقيد عادل مشموشي .بيان الوزير مل
يسم الضناوي باالسم ،لكنه أشار إىل أن دوره «ما هو إال دليل
على صحة عدم التعميم ،وأن مثة قضاة يعملون بكل نزاهة».
امسي القاضيني الذين أحيال على
مل يذكر قرطباوي يف بيانه
َ
التأديب ،علمًا بأنهما باتا معروفني ،وقد ذكرتهما «األخبار» يف
العدد الذي أثارت فيه القضية .هما قاضي التحقيق يف بريوت

السؤال األبرز يف العدلية ،خالل األيام املاضية ،كان «الدور اآلن
على من؟» .ما كان ليكون هذا السؤال هو األبرز لوال أن الفساد
بات ينتشر هناك على حنو واسع ،وطبعًا مع عدم جواز التعميم يف
مطلق األحوال .يف هذا اإلطار ،علمت «األخبار» أن مثة قضايا،
ذات عناوين خمتلفة ،تتابع حاليًا لدى «التأديب القضائي» وحيتمل
أن تصدر فيها قرارات نهائية قريبًا .هذا ما أكده قرطباوي أيضًا،
إذ أشار إىل أن «من األهداف األساسية اليت وضعتها ،منذ تولي
الوزارة ،تشجيع األجهزة القضائية وتأييدها يف سياسة حماسبة
ّ
وذكر الوزير مبا حصل سابقًا لناحية االجراءات التأديبية
متشددة».
اليت صدرت حبق عدد من القضاة ،من بينها حتى اآلن صرف
قاضيني من اخلدمة (يف غري قضية املخدرات) ،إضافة إىل اختاذ
بناء على اقرتاح التفتيش
قرارات بتوقيف  5قضاة عن العمل،
ً
القضائي.
يوم أمس ،وبعد شيوع خرب القاضيني ،وصلت إىل «األخبار» عرب
الربيد اإللكرتوني الكثري من الرسائل من داخل السجون ،وحتديدًا
من سجن رومية ،حتمل مجيعها شكاوى من قاض متقاعس من
هنا ،أو مرتش من هناك ،وما بينهما قضاة حمسوبون على جهات
سياسية ينفذون رغباتها على حساب القانون .هذه الشكاوى
ستنقل إىل وزير العدل ،ومن خلفه إىل التفتيش ،على أمل أن
خترج بنتائج سريعة كما حصل يف قضية املخدرات.
عن هذه املسألة ،أوضح قرطباوي أن «حماسبة القضاء لنفسه
سياسة قائمة وستستمر وتتكثف ،وال تراجع عنها يف أي ظرف من
الظروف .وإنين آمل من السياسيني ومن اإلعالم الذي يواكب عمل
القضاء أن يبقوا منصفني جتاهه ،ومدافعني عن استقالليته ،وأال
نستبق التحقيق يف أي قضية ،وخصوصًا أن القاضي يف حاجة اىل
العمل يف جو من اهلدوء والصفاء».

يف الفرتة االخرية ،بدا أن وضع جتار السوق يزداد صعوبة،
فإىل جانب الوضع األمين الذي مينعهم من العمل بشكل
اخلوات اليت تفرض عليهم من بعض
طبيعي ،تتزايد
ّ
احلي الذي تقع فيه السوق داخل منطقة باب
املسلحني يف
ّ
التبانة ،وتزامن ذلك مع تراجع الفت يف حركة الزبائن ،وال
ويرد بعض التجار ذلك
سيما القادمني من خارج الشمال،
ّ
تعمها ،واخلوف من اندالع جولة عنف يف
إىل الفوضى اليت ّ
أي حلظة مع منطقة جبل حمسن املقابلة ،واإلهانات اليت
يتعرض هلا هؤالء الزبائن من قبل «قبضايات» السوق،
ّ
وهو أمر مل تعتده السوق على هذا النحو حتى أيام احلرب
األهلية.
جتار سوق اخلضر والفواكه
الوضع غري املريح الذي يعانيه ّ
سنة بعد أخرى ،دفع برئيس نقابتهم منيب معرباني إىل
مناشدة املسؤولني البدء ببناء سوق جديدة ،وال سيما
أن حكومة الرئيس عمر كرامي كانت قد قررت يف عام
 2004استمالك عقارات هلا يف منطقة السقي الشمالي
يف طرابلس ،وجرى رصد األموال الالزمة هلا ،إال أن تنفيذ
املشروع ال يزال معلقًا حتى اآلن.
أكثر من  200حمل يف السوق تقريبًا ،يضاف إليها عشرات
احملال اليت «نبتت» بصورة غري شرعية على أطرافها ،فض ًال
عن مئات البسطات واحملال األخرى الرديفة اليت تعتاش
من نشاط السوق بشكل رئيسي ،ما جيعلها القلب النابض
اقتصاديًا للمنطقة ،إىل جانب سوق القمح املواجهة هلا ،لكن
برغم األهمية االقتصادية واالجتماعية للسوق ،وتوفريها
مئات فرص العمل ،فإن وضعها يتدهور سنة بعد أخرى.
تعد الثانية بعد حمافظة
يضاف إىل ذلك أن حمافظة الشمال ّ
يعد سببًا إضافيًا
البقاع جلهة حجم إنتاجها الزراعي ،وهذا
ّ
ملطالبة التجار بسوق أخرى رديفة خارج املنطقة ،لكن كل
هذه احملاوالت مل يكتب هلا النجاح.
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منوعات

اعنف هجوم على شقيقتها هيفا وهيب  ..تعاملين
كعدوة!!
قالت روال شقيقة
الفنانة هيفاء وهيب
ضيفة مع االعالمي
مازن دياب ضمن
برناجمه التلفزيوني
مع مازن ،والذي
يبث عرب الشاشة
االردنية .وقد حتدث
عن تشبيهها بالنجمة
وردت «انا
إليسا
ّ
اشبه نانسي وهيفا
واليسا»،
وعن مقارنة اليسا
ما
قالت
بهيفا
ترتديه كالس أكرت
مما ترتديه هيفا.
وعن الصور اليت نشرتها
روال مؤخرا على حسابها على
الفيسبوك اليت جتمعها بهيفا
قالت« :عندما تطلقت هيفا كنا
على عالقة ،ويف عيد ميالدها
وظن الناس
نشرت صور لنا
ّ
انين ابنتها ،فغضبت هيفا
وانزعجت مين ،ومل نتواصل
بعدها ،هيفا تكربني بـ 16
سنة» ،فأجابها مازن اننا كنا
يف املدرسة معا وتصغريين بـ
 4سنوات ،اذا انت عمرك 25
سنة ،وهيفا عمرها  41سنة،
انه عمر منطقي جلميلة مثل
هيفا،فردت روال ،هيفا لديها
ّ
بعدة اعمار
اكثر من جواز سفر ّ
خمتلفة ،واكتشفت بعدها انها
تكربني باكثر من  16سنة».
وباالطالع على بيان القيد
العائلي اكتشف مازن ان
العمر احلقيقي لروال هو 29
سنة وهي من مواليد ،1984
ولو كانت هيفا تكربها بـ 16
سنة كما قالت روال وعلى
ذمتها ،اي ان هيفا من مواليد
 1968اي عمرها  45سنة.
وعن اخلالف ما بينها وبني
هيفا قالت» اسأهلا ،هي اليت
افتعلت املشكل ولست انا،
انا لست جمنونة ،ملاذا تقول
لالعالم انين جمنونة؟ ملاذا
تتحدث عين بالسوء؟ والدي
طعماها وعيشها بعدما تربى
منها والدها ،من واجبها ان
ترد مجيل والدي ،انا مل اطلب
منها املال ،وال اريد ان اكون
مغنية رغم ان الكثريين طلبوا
مين ذلك ،لكنين رفضت،

شقيق نانسي يغين ،ملاذا
نانسي مل تؤذيه اعالميا؟ ملاذا
حتدثت عين هيفا بالسوء؟ كما
أن طارق جفالي رمحه اهلل
(خطيب هيفا السابق) طلب
مين ان ادخل جمال الفن
لكنين رفضت.

انا مثقفة ،وهيفا ال تحمل شهادة
جامعية

وعن وصف روال لشقيقتها
بـ «تيتا هيفا» قالت ،اذتين
النها اصبحت كبرية ،على
هيفا ان تتقبل انها كبرية
بالعمر واآلن حان دور غريها،
منعت بث حلقيت على الـ
«او تي يف» ،وحذفوا نصف
اللقاء ،واشكر اهلل ان لقاءنا
االن مباشر ،انا لست جمنونة،
وال اعبد الشيطان ،وال اتعدى
على الناس ،ولست مزورة
لتضعين يف املخفر ،ملاذا تريد
ان تذلين الن والدي طعماها
يف صغرها ،والن اهلها تربوا
منها ،انا فتاة مثقفة ،هيفا ال
حتمل شهادة جامعية.

هيفا تشرتي الناس بطريقة غري
مباشرة

وبسؤال من مازن عن
جنومية هيفا قالت ،شو يعين
هيفا؟ هيفا بالنسبة لي اخت
مش اكثر ،لكنها ال تعاملين
كاخت امنا كعدوة ،هل تصدق
انها سجلت اغنية لي امسها
(خاينة)؟ هل تصدق ذلك؟ من
معه مصاري يشرتي الناس،
وهي نعم تشرتي الناس
بطريقة غري مباشرة ،انا بنت
«آل ميوت» اهم عائلة بريوتية،
ال احد يقبل ان اهان ،عائليت

راقية ومتعلمة ،جدي العالمة
شفيق ميوت ،ابن عمي النائب
باسم ميوت وغريهم ،عائليت
مشرفة وحمرتمة وراقية ،وال
تقبل بهذا االسلوب ،اطلب
من هيفا ان ختجل وان ترتكين
ان اعيش حياتي .وبدفاع
من مازن عن احراز هيفا
عدة القاب مجالية قالت ،ال
تستطيع ان تكون ملكة مجال
الكون ولن تكون ملكة مجال
الكون ،النين افضل مجال
الروح ،وفات االوان ،فأجابها
مازن ان هيفا اخذت اكثر من
لقب ملكة مجال الكون ،فهي
اخذت قلوب اجلمهور.

عمليات التجميل

وأضافت روال« :انا اقوهلا
على اهلواء االن ،انا تربيت
من هيفا ،تربيت منها ،وال
امسح الي احد ان يقول انين
اختها» .وعن عمليات التجميل
قالت» :اجريت عدة عمليات:
انفي ،ونفخت شفايف فقط،
فسأهلا مازن عن تكبري الصدر
فقالت له ،انا ما كبرّ ت
صدري كرمالك ،انا كربت لي
انا والنوثيت».
وعن امكانية الصلح العائلي
قالت روال »:حياوطوها احلرس
دائمًا ،وهي ال تريد الصلح،
امحد ابو هشيمة صاحلنا منذ
القدم ،وعدنا للخالف بعد
موضوع الصور .ولو بتشوف
هاجلمهور شو مستواه واطي،
كيف تقبل بنشر رقم تلفوني
على االنرتنت؟ يا عيب
الشوم ،يرسلون لي مسبات
وشتائم»

توبيخ جملندات اسرائيليات بعد نشرهن صورا هلن
وهن مبالبس داخلية

وجهت القيادة العسكرية
توبيخا
"االسرائيلية"
اىل جمموعة من اجملندات
اللواتي
"االسرائيليات"
نشرن صورا هلن على
موقع "فيسبوك" للتواصل
االجتماعي ،وهن مبالبسهن
الداخلية.
وقد احرجت هذه الفضيحة
اجليش "االسرائيلي" امام
الرأي العام.
وتظهر يف احدى الصور 4
فتيات من اجملندات اجلديدات
يف القوات االسرائيلية بدون
البدلة العسكرية ومبالبسهن
الداخلية فقط.
ويف صورة اخرى تظهر 5

فتيات بدون اي مالبس سوى
خبوذهن وبقليل من العتاد
لتغطية االجزاء املثرية من
اجسادهن.
على
على

الصور
وحصلت
كثري من "الاليكات"
"فيسبوك".
ولكن القيادة العسكرية
تشاطر
مل
"االسرائيلية"
مستخدمي "فيسبوك" اعجابهم
بهذه الصور ،ووجهت اىل
اجملندات توبيخا بعد ان
نشر الصور موقع ""Walla
االعالمي االسرائيلي ،واجرت
معهن حديثا صارما بشأن
تصرفاتهن.

وقال اجليش "االسرائيلي"
يف بيان له ان تلك الصور
"تظهر تصرفا غري الئق
من قبل جمندات اجليش
االسرائيلي".
وكانت الفتيات تقومن
بدورة تدريبية يف احدى
جبنوب
املشاة
مدارس
"اسرائيل" ،حسب بعض
املعلومات.
ومل يتم طردهن من اجليش،
النهن مل ينسنب اىل الوحدات
العسكرية بعد.
وذكرت صحيفة "تاميز اوف
اسرائيل" ان الصور انتشرت
انتشارا واسعا يف وسائل
االعالم العربية.

إجراء عملية جراحية على ضوء «اجلوال»!
أجرى فريق طيب ،مبحافظة
"قنا" بصعيد مصر عملية
لسيدة
مرارة
استئصال
ستينية علي ضوء "جوال"،
وذلك بسبب انقطاع التيار
الكهربائي عن املستشفي
وغرفة العمليات ملدة ساعتني
تقريبا ،بعد مرور  10دقائق
على فتح بطن املريضة.
وحبسب وكاالت األنباء ،فإن
انقطاع الكهرباء كان بسبب

"السوالر"
انتهاء
يف التنك األرضي
للمستشفى ،وعجزهم
عن إجياد "سوالر"
بديل ،يف ظل األزمة
اليت تعيشها مصر
الفرتة احلالية يف
نقص الوقود.
الطبيب
وأوضح
الذي أجرى العملية اجلراحية
الدكتور عمرو عبدالواحد ،أن
الفريق الطيب متكن من إجراء

العملية بصعوبة بالغة ،حتت
ضوء "جوال" األمر الذي جعل
العملية تستغرق  90دقيقة
متصلة بدال من  15دقيقة.

داميوند كيتشن
بادارة نقوال

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Labor pains ahead of federal Fed-up voters show how the west was lost
election
LABOR faces an un- A straw poll by The Daily ramatta and Greenway, as jobs, improve schools,

LABOR MPs are showing
further signs of despair
100 days out from the
election, with two backbenchers starting to pack
up their Parliament House
offices.
Opinion polls and expert
political observers point
to a landslide defeat for
the Gillard government on
September 14.
Labor’s primary vote has
been trending in the low30s in Newspoll and Nielsen polls since February.
Two Labor MPs who are
recontesting the election,
Alan Griffin and Daryl Melham, say they are packing
up their Canberra offices
in case they lose their
seats.
Mr Melham told the ABC
he was “working his guts
out” to retain his seat of
Banks, which has a 1.4
per cent margin.
But he said he but did not
want to spend three days
in Canberra at taxpayers’
expense packing up his
office after the election
should Labor lose.
Mr Griffin, whose Victorian
seat of Bruce has a more
realistic chance of being
defended, said he was
“working to get a good
outcome” but preparing in
case he did not win.
Queensland Labor MP
Graham Perrett earlier in
the week said the government was “in more trouble
than Indiana Jones”, while
NSW Labor MP Joel Fitzgibbon - a key supporter
of Kevin Rudd - said there
was a lot of “disaffection”
with the government.
But Attorney-General Mark
Dreyfus is unconcerned.

“I don’t think you should
make much of someone
packing a box,” Mr Dreyfus told reporters in Canberra on Thursday.
Assistant Treasurer David
Bradbury, whose western
Sydney seat has a margin
of just over one per cent,
said: “I haven’t given up.”
Opposition Leader Tony
Abbott says Australians
have to wait only 100 days
before voting out a bad
government.
“A hundred days until the
Australian people finally
have a choice between a
government that is incompetent and untrustworthy
and an opposition which
is offering new hope,” Mr
Abbott said.
Australian Greens leader
Christine Milne conceded
Mr Abbott appeared to be
on track to win.
“There’s very little to suggest that won’t be the
case,” she said.
However, she said voters should be concerned
about the coalition’s
“cheap slogans” and lack
of commitment to tackling
climate change.
Former Labor pollster Rod
Cameron told Fairfax Media the ALP would hold
fewer than 35 seats after
the election.
“It will be a total wipe out
in the outer suburbs of all
capital cities and regional
and rural areas to boot,”
he said.
Former Labor MP Maxine
McKew, who unseated
John Howard in 2007 but
lost Bennelong in 2010,
said: “What we are facing
now is a level of defeatism
that is all-pervasive.

TREASURY concedes
that pinpointing the exact peak in the mining
investment is difficult,
but anticipates that by
the middle of the decade
there could be a significant decline.
Treasury executive director for its macroeconomics group David Gruen
said investment expectations in the most re-

cent capital expenditure
data for the March quarter were encouraging as
they showed mining investment remaining high
into 2013/14.
“We can’t be certain were
the peak is,” Dr Gruen
told a Senate estimates
hearing in Canberra on
Thursday.
“It is pretty clear that at
least for a couple of years

precedented wipeout in
five western Sydney and
Central Coast seats, with
more than twice as many
voters claiming they are
backing Tony Abbott over
Julia Gillard.
With 100 days to go before the election, western
Sydney has spoken. And
the message was clear.
While there was little love
for Mr Abbott, they have
had enough of Ms Gillard and want to teach her
government a painful lesson.

Telegraph of more than
100 voters yesterday
revealed that asylum
seekers and Ms Gillard’s
leadership were the hotbutton issues.
But health and education
were chief among people’s concerns, followed
by the cost of living, broken Labor promises and
management of the economy.
The face-to-face interviews were conducted in
the western Sydney seats
of Lindsay, McMahon, Par-

NSW Finance Minister
Greg Pearce says he welcomes an inquiry into
whether he rorted ministerial travel guidelines
during a private trip to
Canberra.
Premier Barry O’Farrell
has ordered an investigation into his minister’s
taxpayer-funded trip to
the capital, which took
place on the same day Mr
Pearce was ejected from
parliament on suspicion
of being intoxicated.
As a media frenzy erupted on Monday, Mr Pearce
travelled to Canberra to
attend drinks hosted by
Liberal party powerbroker Michael Photios.
While his office said the
minister was “off sick”,
Mr Pearce reportedly said
he was visiting a housing
development and his office must be “confused”.
He later said he had trav-

elled for a private function and then pulled out,
even though his flights
and
accommodation
were booked by the state
government.
Mr O’Farrell, who is in
China, has ordered an investigation into whether
Mr Pearce breached ministerial travel guidelines.
Mr Pearce said on Thursday he paid for the trip
when he returned.
In a statement, he welcomed the inquiry and
said he would “fully cooperate” with the investigator, Mr O’Farrell’s chief
bureaucrat Chris Eccles.
Mr Pearce said he looked
forward to the inquiry’s
findings and would not
be commenting further
while the investigation
was underway.
The NSW opposition says
Mr Pearce should front
the media and explain the
conflicting accounts and,
if he can’t, he should be
sacked from cabinet.
Mr Pearce has already
been warned by Mr
O’Farrell this week following accusations he’d
been drunk in parliament.
The minister had to be
assisted from the house
during debate on victims’
compensation legislation
last Thursday.

NSW finance minister welcomes rort inquiry

Mining investment plateauing:Treasury

we have got a plateau
rather than something
that looks like a mountain.”
Mining
investment
growth was very steep on
the way up, but it won’t
be until the middle of the
decade that there would
be a significant decline
as its share of gross domestic product, Dr Gruen
said.

well as the Central Coast
seat of Dobell, which will
be contested by the controversial former Labor
MP Craig Thomson as an
independent.
All five seats would fall
easily to the Coalition
based on the straw poll.
However a surprisingly
high number of voters
had either not yet made
up their mind or intended
to vote for neither the Coalition nor Labor - suggesting many people are
considering a pox on both
houses of the current parliament.
Of 100 voters, 46 said
they would back the Coalition - many reluctantly
because of a general mistrust of Mr Abbott.
Only 16 said they would
stick with Ms Gillard and
Labor, while a significant
38 per cent said they had
yet to make up their mind
or would vote for neither
out of disgust for both
sides of politics.
The further bad news for
the government comes at
the end of another disastrous parliamentary week
of in-fighting and dissent
within Labor ranks, with
Kevin Rudd yesterday
making a public plea for
his colleagues to “pull
their heads in”.
But senior supporters of
Ms Gillard were having
none of it, accusing Mr
Rudd of deliberately stirring up leadership trouble.
“Who is behind this latest unrest? Who do you
think? Rudd,” one senior
factional source said.
The survey follows a week
of bad polls for the government nationally and
in particular Ms Gillard’s
home state of Victoria,
where Labor is expected
to weather swings against
it similar to those in NSW.
Yesterday Ms Gillard said:
“On 14 September, I will
be putting to our people
a plan for the nation’s future. Our plan will create

fund
DisabilityCare,
roll out real high-speed
broadband and help families with the pressures of
modern life.”
Mr Abbott said the election “will be a choice between the Coalition with
its Real Solutions Plan
for a strong, prosperous
economy and a safe, secure Australia or another
three years of chaos and
broken promises from the
Labor/Greens/independents alliance.” In The
Daily Telegraph straw
poll, Labor was closest in
the seat of Lindsay - held
by Assistant Treasurer
David Bradbury by 1.1 per
cent - where health and
education were the key
issues for voters followed
by asylum seekers and
Ms Gillard’s leadership.
A total of 11 voters said
they would back the Coalition. Six backed Labor
with nine either undecided or voting for neither.
But Labor appeared to be
in most trouble in Julie
Owens’ seat of Parramatta - held by 4.4 per cent where Liberal voters outnumbered Labor nine to
one, with two voting for
neither and eight still undecided.
Former Immigration Minister Chris Bowen, a supporter of Mr Rudd, could
hold out some hope of
keeping his seat of McMahon - on a margin of 7.8
per cent. While six voters said they would vote
for the Coalition and only
three for Labor, 12 were
undecided. In Michelle
Rowland’s seat of Greenway - held by 0.9 per cent
- three times as many
voters planned to dump
Labor with only six undecided. Asylum seekers
was the key issue.
In Dobell, where Mr Thomson could split the Labor vote, Mr Abbott was
streets ahead, with 11
voters backing him over
only three for Labor.
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PM points to Abbott in Qld
schools stoush
JULIA Gillard has questioned whether pressure
from the federal opposition is behind Queensland’s refusal to sign
up to school funding reforms.
Premier Campbell Newman wrote to Prime Minister Gillard last week,
saying it would be impossible to agree by the
June 30 deadline unless
the funding offer was
substantially altered.
In reply, Ms Gillard accused the premier of turning his back on Queensland children.
She said Queensland
schools will gain an extra $2.5 billion in federal
funds, in return for an investment by the state of
$1.3 billion.
“Parents,
principals,
teachers and the broader
community will wonder
why you persist in refusing this extra money
for their schools,” she
wrote.
“It will be extremely disappointing to Queenslanders if you do not put

extra money for schools
in (Tuesday’s) budget.”
She said ignorance about
what Queensland stood
to gain could not be behind the premier’s position.
“Perhaps it is because
the Leader of the Opposition (Tony Abbott)
or members of his team
are demanding you put
their political interests
ahead of the interests of
Queensland children,”
she wrote.
She also pointed out
Queensland
schools
were outperformed by
NSW in every NAPLAN
measure across every
year level last year.
The Newman government
says it holds real concerns that Queensland
schools will be worse off
under the reforms.
In his letter to the prime
minister, Mr Newman
accused her of not understanding state funding arrangements and
making misleading public statements about the
changes.

Hanson says she will work with
Abbott
SENATE hopeful Pauline
Hanson says she is happy
to put the past behind her
and work with Tony Abbott if he becomes prime
minister.
Mr Abbott was instrumental in setting up a fund to
underwrite a legal bid to
deregister One Nation in
the lead-up to the 1998
federal election.
On Tuesday Ms Hanson,
who has announced she
is rejoining One Nation
and will seek to win a NSW
Senate spot at the September poll, said she isn’t
one to hold a grudge.
“I personally think we
need a change of government,” she said.
“I am not a vengeful person and I will work with

anyone.”
She repeated her familiar
refrain that Australia was
being swamped by “illegal immigrants” and that
the country should invite
in who it wants.
“The fact is we have lost
control of our borders,”
Ms Hanson told the Seven
Network.
“We are being swamped
by boat people, illegal immigrants.
“We’ve got to control
our borders and invite in
to our country who we
want.”
The Brisbane-born former
fish and chip owner has
unsuccessfully stood six
times for state and federal
elections during the past
15 years.
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Labor MP mocks his Dubai prosecutors appeal Lee acquittal
own party
A LEADING Labor figure
has mocked his party’s
response to the latest
opinion polls showing
the Gillard government
heading for a massive
defeat at the September
14 election.
Newspoll, published in
The Australian on Tuesday, has the coalition
stretching its lead over
Labor to 16 points.
If the 58-42 per cent poll
result was repeated at
the September election,
Labor’s representation
in parliament would be
nearly halved to 37 seats,
ABC election analyst Antony Green predicts.
Labor backbencher Graham Perrett summed
up the mood among his
colleagues when he told
the ABC: “We’re in more
trouble than Indiana
Jones.”
Mr Perrett’s seat of Moreton, in suburban Brisbane, would be one of
the first Labor seats to
go on election night.
Down south a Herald-Sun
poll shows Labor facing
massive swings against
it in Victoria.
Attorney-General Mark
Dreyfus would lose his
seat of Isaacs on a 15.4
per cent swing against
Labor, the poll predicts.
Former cabinet minister
Joel Fitzgibbon openly
ridiculed Labor HQ instructions on how government MPs should respond to questions about
the latest polls.
“I bought the manual
with me. I’ll see what it
says,” he told the Seven
Network.
“It says I should say polls
come and go and the only
poll that counts is the
poll on election day.”
Government
senator
Doug Cameron is also
unhappy with the Labor
leadership, saying their
assurances about a J-

curve in voter support
had not eventuated.
“There’s been policies
not sold as well as they
should have been, there’s
policies that have not
been defended as well
as they should have,”
he told reporters in Canberra.
Despite Tony Abbott widening the gap on Julia
Gillard as preferred prime
minister to eight points,
there’s little stomach
amongst Labor MPs for a
change of leader.
Frontbencher
Yvette
D’Ath insisted Ms Gillard
had the support of caucus, saying it had made
the right decision to reject the return of Kevin
Rudd.
“That issue has been put
to bed,” she said.
Independent
senator
Nick Xenophon said Labor’s position was dire.
“These polls seem to be
not so much within the
margin of error as the
margin of disaster,” he
said, adding the government MPs he had spoken
to were pretty despondent.
Independent MP Tony
Windsor, on whose support the government
relies, said Labor had
taken a hit in the wake of
last week’s furore over
electoral funding.
He said support for independents remained
significantly higher than
at the 2010 election, reflecting the electorate’s
view of the major parties.
Liberal senator Simon
Birmingham denied the
coalition was becoming
complacent about an
election victory.
“We know people want
a change, but we also
know we need to earn
their votes and earn their
trust, and in the next 101
days that’s all we’ll be
doing.”

DUBAI prosecutors are appealing a court’s decision
to clear Australian businessman Marcus Lee of
fraud charges.
Mr Lee’s lawyer John Sneddon has confirmed prosecutors lodged the appeal
overnight, dealing a major
blow to the Lee family’s bid
to return to Australia.
“He is devastated because
it just means they’re there
for probably another year,”
Mr Sneddon told AAP on
Wednesday.
Mr Lee and fellow Australian businessman Matthew
Joyce were arrested in
January 2009 over fraud allegations brought by Gold
Coast property developer
Sunland after the land deal
collapsed during the global
financial crisis.
They spent nine months
in prison before being released on bail but were
forbidden from leaving the
United Arab Emirates.
The court last month jailed
Mr Joyce for 10 years
and fined him $25 million
but cleared Mr Lee of any
wrongdoing.
The court also convicted
Melbourne businessman
Angus Reed in absentia,
handing him the same sentence as Mr Joyce.
They were convicted of
duping Sunland into giving
them $12 million but both
insist they are innocent.

Even Sunland believes Mr
Lee did nothing wrong, so
the prosecutor’s decision
has left him and wife Julie
reeling.
“From Sunland’s side we
did not have any claim
against Mr Marcus Lee.
Mr Marcus Lee has nothing to do with that case as
long as we know,” Sunland
Group Managing Director
Soheil Abedian told ABC
television in March.
The couple were hoping
to have their passports
returned so they could fly
home within weeks of the
original verdict.
Mr Sneddon, based in Brisbane with Shand Taylor
Lawyers, expects a court
date to be set in coming
weeks, but believes it will
be some months before
there is any major progress
with the appeal.
“I don’t see them flying
home anytime soon,” Mr
Sneddon said.
The couple are facing intense financial difficulties
and some health problems.
The Victorian Supreme
Court dismissed Sunland’s
claims in June 2012 because their key witness was
deemed untrustworthy.
Sunland appealed to the
Victorian Court of Appeal,
which is yet to deliver a
verdict.
Comment is being sought
from Foreign Minister Carr.

THE Queensland Industrial
Relations Commission has
found documents that suggest embattled Queensland
MP Scott Driscoll deliberately misled parliament.
In March, Mr Driscoll told
parliament he was no longer a voluntary president
of the Queensland Retailers and Shoppers Association, also known as the
United Retail Association
in September last year.
Parliamentary
Speaker
Fiona Simpson says she
has received documentary
evidence from the Queensland Industrial Relations
Commission that proves
otherwise.
She told parliament on
Tuesday the documents
suggest the member for
Redcliffe “deliberately mis-

led parliament.”
She has referred the matter
to parliament’s ethics committee.
Mr Driscoll will this week
miss his fourth consecutive sitting week, citing
medical reasons.
He faces losing his seat if
he is absent from parliament for 21 sitting days in
a row, a period that would
be up in September.
Mr Driscoll is fighting fraud
and misconduct allegations
and has gone to ground
since quitting the Liberal
National Party in April.
He denies allegations he
secretly controlled a community group from his
electorate office and paid
his wife tens of thousands
of dollars in consultancy
fees.

Qld MP accused of misleading parliament
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Labor attacks Abbott
over asbestos

The coalition knew there was an asbestos problem at Telstra when
it was in government, Labor says.

THE federal government
says opposition leader
Tony Abbott knew when
in government 12 years
ago there was a problem
with asbestos in the telecommunications pits and
ducts managed by Telstra.
The presence of asbestos in the infrastructure
is causing concerns in
communities and among
contractors working on
the $37.4 billion national
broadband network project overseen by the government-owned builder
NBN Co.
NBN Co is accessing the
pits and ducts to roll out
the fibre optic cable to
support the network, after
Telstra was contracted to
remediate asbestos issues.
But the presence of asbestos at sites across Australia, including Penrith in
western Sydney, Ballarat,
Perth, Adelaide and Tasmania and Queensland
had heightened fears
people could have been
exposed to the deadly material which causes mesothelioma.
The coalition is pursuing
Labor on what it knew and
when about the presence
of asbestos, saying it’s
another example of government mismanagement.
But cabinet minister Craig
Emerson on Tuesday said
the former Howard coalition government was
aware in 2001 there was a

problem.
“The previous government
knew all about it, and did
nothing about it,” he told
Sky News.
At the time, Mr Abbott was
workplace relations minister.
It’s claimed Telstra wanted
to create an independent
body to accelerate compensation arrangements
for workers exposed to
asbestos and sought approval from Mr Abbott’s
department, but the plan
was rejected.
“He’s the guy now complaining,” Dr Emerson
said.
On Monday, the government announced an independent taskforce to
monitor work by Telstra
to prevent asbestos exposure, including training
and supervision of contractors.
Labor’s also setting up a
National Asbestos Exposure Register, operating
under a new Asbestos
Safety and Eradication
Agency, to gather names,
details of suspected asbestos exposure and any
future disease diagnoses.
Labor senator Doug Cameron insisted the government had reacted quickly
and effectively.
“It’s absolutely essential
that workers ... carry out
their functions in as safe
manner and the public is
protected,” he said.
But independent senator
Nick Xenophon wants an

independent inquiry, led
by the auditor-general,
to investigate the presence of asbestos in the
Telstra’s pits and ducts
handed over to NBN Co.
“This is a $40 billion project. How could this risk
not have been managed
better?” he told reporters
in Canberra.
Liberal senator Simon Birmingham said the government had failed.
“Telstra is taking responsibility for getting things
right at their end,” Senator Birmingham said.
“The government needs
to take responsibility and
acknowledge the fact ...
that there are indeed contractors for NBN who have
mishandled asbestos.”
Later, Mr Abbott appeared
to distance himself from
the decision in 2001 regarding Telstra and compensation arrangements,
saying it was a departmental one.
“I’m not going to comment on decisions the department made,” he told
reporters.
“You can always ask the
department what the department did back then.”
Mr Abbott also defended
his record on asbestos in
the Howard government.
As workplace minister he
began the process to ban
the importation and use
of chrysotile asbestos
and as health minister he
committed $6 million to
set up a research centre
into asbestos-related diseases.
“The record’s there for all
to see,” he added.
“My plea to the government now is please,
please, given what we
know about asbestos,
make sure that the rollout
of the national broadband
network doesn’t add to the
asbestos hazards that the
Australian people face.”

Prime Minister Julia Gillard on the nose, even in her own state
JULIA Gillard’s home state
has abandoned her with as
many as six seats in Victoria now at risk of falling
to the Coalition, including
that of her Attorney General
Mark Dreyfus.
And Tony Abbott has
surged ahead nationally
as a better potential Prime
Minister, with three separate polls now confirming
a worsening electoral crisis looming for Labor as it
battles to contain the latest
NBN asbestos debacle and
more boat arrivals.
In what will be a shock for
the Prime Minister, an exclusive JWS/Herald Sun
poll reveals a 15.4 per cent
swing against Mr Dreyfus
in the once-safe seat of
Isaacs, enough to remove
him. If repeated in neighbouring seats, the PM’s

hopes of retaining the furniture in her home state could
be dashed.
And the latest Newspoll,
published on tuesday in
The Australian has revealed
that Ms Gillard had taken
another personal hit with Mr
Abbott now commanding a
eight-point lead as better
Prime Minister.
The Coalition now enjoys a
two-party preferred vote of
58 versus 42 - pointing to a
wipeout for Labor.
The JWS poll, which was
confined to three seats,
has confirmed secret internal Labor polling currently
underway, which has sent
shivers through the spines
of several MPs who have
been told of the emerging
trend.
The Daily Telegraph has
confirmed that despite at-

tempts by federal operatives
to delay polling, research
began last week across
Victoria for the first time
this year. It was a state that
Labor had hoped could be
contained with little loss.
But a senior Labor MP
confirmed that preliminary
numbers so far had reflected similar swings recorded
recently in NSW internal
polling.
“We are going to get hammered,” the MP said. “We’ve
been trying to tell them how
bad it is.”
The JWS poll showed the
primary vote for Mr Dreyfus has collapsed to 35 per
cent from 49 per cent at the
2010 election.
In two-party terms it gave
the Liberals a 55 to 45 per
cent lead - a swing of 15.4
per cent.

COUNCIL-FUNDED FACILITY RENAMED AFTER SPORTING ICON

Caption: Parramatta-Auburn Netball Courts now have a “plexipave” finish which has significantly improved the playability and durability of the surface.

Local sporting icon, the
late Marie Dunn OAM, is
set to be honoured at the
Parramatta-Auburn netball
facility re-naming ceremony on Saturday 8 June at
Wyatt Park, Lidcombe.
Auburn City Council provided $600,000 for improvements at the site,
which will officially be
named the “Marie Dunn
Netball Courts” with a
plaque to be unveiled at
the ceremony.
Ms Dunn was a founding
member of the Auburn
Netball Club in 1965 and a
long serving member of the
Parramatta-Auburn Netball
Association. She was also
inducted into the Netball
NSW Hall of Fame in 2012
and worked as a volunteer
at the World Netball Championships, Sydney Olympic
Games, Corporate Games

and various school-based
tournaments.
Her roles for these organisations included: coach,
manager, umpire and scorer, as well as administrative
and committee positions
such as Vice President.
Awards won by Marie Dunn
include: the Anne Clarke
Service Award in 1986, the
Australian Sports Medal in
2000 and the order of Australia Medal in 2007.
Auburn Mayor Ned Attie
recognised Marie Dunn’s
legacy of community spirit
and praised her commitment to promoting sport at
a grassroots level.
“It’s important for us to
recognise the positive influence of Marie Dunn and
what she achieved for local
sport in our area,” he said.
“Marie Dunn ensured the
viability and prosperity of

netball in Western Sydney
and this influenced Council
to invest more than half a
million dollars in the facilities, which will be enjoyed
by future generations as
well as the 1,500 or so current players.
“She was a fantastic role
model in our community
and having her honoured
at this facility will ensure
her contribution will never
be forgotten.”
Media Opportunity
Netball Courts Renaming
Ceremony (followed by the
NSW State Seniors Competition, 8-10 June)
8am, Saturday 8 June
2013
Wyatt Park, Church Street,
Lidcombe
For general information,
contact Andrew McBride,
phone: 9735 1301
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Roger Dean’s fire left “bodies everywhere”
outside nursing home “war zone”

THE Quakers Hill nursing home looked “like a
war zone” with “bodies
everywhere” after Roger
Kingsley Dean’s fire took
hold, a court has heard on
wednesday.
Resident Helen Perry has
told Dean’s sentencing
hearing that she was ushered outside by the registered nurse after the fire
started and told “not to
worry” about residents she
thought were still inside.
The 37 year-old has admitted to starting the fire on
November 18, 2011 and to
the murders of 11 people.
Ms Perry told the court this
morning that she was one
of the only people in her
ward who could walk unaided and wasn’t suffering
from dementia.
The court heard Dean, after igniting two fires with
a cigarette lighter, helped
residents out.
“I said (friend and resident)
Molly’s bed is alight, we’ve
got to get them out,” Mrs
Perry said.
“And (Dean) grabbed me
and said ‘don’t worry about
it, help is on the way.”
“He said ‘come on, we’re
going to go.’”
Ms Perry said “Dean was
holding my hand” as they
walked outside and “everything was happening so
fast.”
“There were bodies everywhere, it was like a war
zone,” she said.
The hearing, before Justice
Megan Latham, continues.
A day earlier the court was
told that one of the residents landed in Australia
with nothing but his wife
and a suitcase. Then there
was a woman who survived two bouts of breast
cancer; another a tragic
car accident.
Others raised children in
homes with little money,
but stocked with love.
And, even after years at
the Quakers Hill Nursing
Home they could still find
happiness through a dance
with their grandchildren,

or over a plate of cakes
shared with family.
So with the 11 elderly lives
taken by Roger Kingsley
Dean came generations of
loss. And it was the children, grandchildren and
great-grandchildren who
came together at the Supreme Court on tuesday
to tell him exactly what he
had taken away.As the 37year-old stared at the floor
while blinking away tears,
he listened to the heartbreak of those relatives.
One said: “I hope he asks
whichever god he prays to
for forgiveness, because
he won’t be getting it from
me.”
He last week pleaded guilty
to 11 counts of murder
- making him the state’s
worst ever mass killer and eight counts of recklessly causing grievous
bodily harm, and will be
sentenced later this year.
The court has heard Dean
lit two fires with a cigarette
lighter inside the home
on November 18, 2011,
to destroy the evidence of
his theft of 237 painkillers
from the home. The inferno
killed three people at the
scene, with another eight
succumbing to smoke inhalation and burns in hospital in the days following.
The two daughters of Caesar Galea, who saw him on
television that day being
taken to hospital by ambulance, said “you could
clearly see in his eyes
the terror and suffering
he was experiencing.”Mr
Galea emigrated to Australia from Egypt with his
wife, who also died a few
months after the fire.
“She died of a broken
heart,” Patricia Rynne’s
statement said. Kaylee
Byrnes, great-granddaughter of Doris Becke, a widow who beat breast cancer twice, said her family
had hoped she would die
“peacefully in her sleep”
but instead she became the
victim of a man “covering
his other selfish crime.”
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Rudd tells Labor MPs: pull Oppn: NBN plans will unyour heads in
earth more asbestos
KEVIN Rudd has told his
Labor colleagues to focus
on Tony Abbott rather
than Julia Gillard, as they
despair over the prospect
of a massive election defeat.
“I think it’s time everyone,
and I mean everyone, just
pulled their heads in,”
the former prime minister
told reporters on his way
into Parliament House on
Wednesday.
Instead, they should get
on with the business of
making sure Mr Abbott
did not become prime
minister.
Mr Rudd’s advice was
echoed by cabinet minister Stephen Conroy, one
of Ms Gillard’s staunchest
allies, who warned Labor
would be “marked down
hard” if it continued to indulge in navel gazing.
Their comments came as
outspoken Senator Doug
Cameron became the latest government figure to
offer advice to the prime
minister, saying it was
time to dump the spin
merchants feeding her
prepared lines.
“She’s a talented, effective politician, she’s just
got to be herself,” Senator Cameron said.
Yet another bout of ill-discipline in Labor ranks was
prompted on Tuesday by
Rudd supporter and former cabinet minister Joel
Fitzgibbon, who openly
mocked “talking points”
government MPs received
from Ms Gillard’s office.
Mr Fitzgibbon sought to
clarify his comments in
an interview with Fairfax
Media on Wednesday,
saying his comments
were a critique of politics
generally in a “new era of
spin”.
“I was making the point
that for whatever reason,
a very good government
is not punching through
on its message,” he said.
Labor backbencher Richard Marles says the government has to keep its
discipline and prosecute
its message through to
the September 14 election.

“We have a great story to
sell,” he said, citing the
government’s response
to the global financial crisis, the national disability insurance scheme and
health reforms.
Another backbencher,
Rob Mitchell, quashed
any talk of dumping Ms
Gillard.
“She’s been able to get
us through two-and-ahalf years of a minority
government. No one else
would be capable enough
to do that,” he said.
The latest polls indicate
Labor faces the prospect
of being reduced to fewer
than 40 MPs in the 150seat House of Representatives after the election.
This has led to a feeling
of despondency inside
the government, says independent senator Nick
Xenophon.
He cited a conversation
he had with a government senator, in which
he asked him whether the
ALP was going to change
its name to the Australian
Lemmings Party.
“He just looked at me in
the eye and said ‘mate,
we already have’,” Senator Xenophon said.

THE federal opposition’s
communications spokesman says the company
behind Australia’s national broadband network (NBN) will next year
double its contracted
workforce and potentially unearth hazardous
asbestos at many more
sites.
Malcolm Turnbull on
Tuesday warned the
amount of asbestos
disturbed by NBN Co
construction work on
Telstra-managed telecommunications pits and
ducts would rise under
the government-owned
builder>s plans for 2014.
But Mr Turnbull also accused the Labor government of stirring up
«needless anxiety» over
concerns that NBN work
so far may have exposed
people in western Sydney, Ballarat, Perth, Adelaide, Tasmania and
Queensland to the asbestos fibres that cause
mesothelioma.
He said NBN Co planned
to double its contractor

workforce to 15,000 next
year.
«At the same time as
they’re going to be heavily audited over asbestos,
at the same time several
of the contractors have
called a stop-work over
asbestos, they’re going
to double the size of their
contractor workforce and
seek to make them 10
times as productive,» he
told the ABC.
«This is a very big complex project with much
more disturbance.»
He also accused Workplace Minister Bill Shorten of «trying to turn this
into a national panic».
«In most cases, as long
as it’s not interfered with,
as long as it>s not broken
up ... then there isn’t a
health risk,» Mr Turnbull
said.
On Monday, the government announced an independent taskforce to
monitor work by Telstra
to prevent asbestos exposure, including training and supervision of
contractors.

O’Connor tells dept to keep him informed
The Immigration Minister
says he was not told an
asylum seeker was a convicted jihadist terrorist.
IMMIGRATION Minister
Brendan O’Connor has
told his department he
wants to be told about
cases similar to that of an
Egyptian asylum seeker
who was a convicted murderer and belonged to a
terrorist group.
ASIO informed the immigration department in August 2012 that Sayad Latif,
who arrived in Australia
by boat three months earlier, had been convicted in
absentia in 1999 of premeditated murder.
He also was a member of
the Egyptian Islamic Jihad.
Mr O’Connor late on Tuesday told parliament he did

not find out about Latif’s
background until April this
year, nor had the department informed his predecessor Chris Bowen.
Opposition immigration
spokesman Scott Morrison jumped on the admission, saying Mr O’Connor
appeared unfazed at the
lack of information coming from his department.
“We’re talking about a
convicted terrorist here,”
he said, noting Latif had
been detained in a lowsecurity detention facility
for seven months before
being moved to a more
secure centre at Villawood
in Sydney.
“Not only do we have a
light-touch approach to
national security ... but we
seem to have a hands-off
approach also from minis-

ters.”
Mr O’Connor says it is not
up to ministers to chase
down people.
“Nothing has happened
here,” he said, adding
Latif had been detained at
all times.
Mr O’Connor said he had
told his department to inform him about any similar case.
Opposition border security spokesman Michael
Keenan says the government has agreed to brief
the coalition on the case.
“We’ve asked for that
briefing to be conducted
by the immigration department, the Australian
Federal Police and ASIO,
because all three agencies have been intimately
involved,” Mr Keenan
said.
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أفــراح

حبضور سفري لبنان دانيال والقنصل العام غامن ونواب ورؤساء واعضاء بلديات وشخصيات

عرس خالد عثمان وزينة مهاجر أمجل األعراس

العروسان خالد وزينة

والدا العروسني ابو خالد عثمان وابو خالد مهاجر

املهندس سليم مهاجر ومرياي دانيال وحضور

والد العروس سليم مهاجر مع السفري دانيال وعقيلته والقنصل العام غانم والنائب عيسى وحضور

تالقت نظراتهما فخفق قلباهما بالحب وتعاهدا سري مسرية الحياة سوية يتقاسمان سراءها والضراء ،حلوها
واملرّ انهما الشاب املهذب خالد محمد عثمان وعروسه الحسناء املحامية االستاذة زينة محمد علي مهاجر.
فقد شهدت صالة باراديزو الكربى عرسا من اجمل االعراس حيث دخلها العروسان على قرع الطبول واهازيج
وزغاريد االهل وهتاف املدعوين وعلى صوت املطرب جاد شالال الذي استقبلهما بأحلى الكالم اذ اقيمت على
شرفهما حفلة ساهرة كربى جمعت العروسني واهلهما واالقارب وعددا كبريا من املدعوين يتقدمهم سعادة سفري
لبنان يف كانبريا االستاذ جان دانيال وعقيلته مرياي ،سعادة قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ جورج البيطار
غانم ،النائب طوني عيسى ،رئيس بلدية اوبرن نادر عطية والرئيسان السابقان روني العويك وهشام زريقة
وبعض اعضاء البلدية أصدقاء شقيق العروس نائب رئيس بلدية اوبرن املهندس سليم محمد مهاجر وعمت
الفرحة قلوب الجميع.
وخالل الفرحة العامرة كانت فرحة والدي العروس الحاج محمد مهاجر والسيدة عقيلته ووالد العريس محمد
عثمان كبرية ال توصف وكانوا يتنقلون بني الحضور ببهجة وسرور يرحبون بهم متمنني للجميع دوام الفرح يف
ديارهم.
وخالل الفرحة العامرة وعلى اضواء فالش اراكس قطع العروسان خالد وزينة قالب الفرحة ونثرت الورود وتعالت
االضواء النارية مع رقصة الحب والوفاء للعروسني ،ثم تقبال التهاني من الجميع ..وألف مريوك.
واملعروف ان والد العروس الحاج محمد مهاجر (ابو خالد) رجل اعمال ناجح سهر على اوالده وكرس حياته
لرتبيتهم وتعليمهم فمنهم املهندس سليم مهاجر نائب رئيس بلدية اوبرن ورجل االعمال الناجح خالد والعروس
الحسناء هي محامية بامتياز وجميع بناته محاميات متفوقات اضافة اىل عقيلته االجتماعية السيدة ام خالد.
كما ان عائلة عثمان عائلة مثقفة وناجحة حيث شقت طريقها يف مجال االعمال الحرة بجهد وتعب ومثابرة.
الزميالن انطونيوس بو رزق وأكرم املغوش ،اللذان تربطهما صداقة متينة بآل عثمان وآل مهاجر ،يتقدمان بأطيب
التهاني من العروسني خالد وزينة ويتمنيان لهما حياة زوجية سعيدة وآلل مهاجر وعثمان دوام الفرح والتوفيق..
وبالرفاه والبنني ..وألف مربوك.

رئيس بلدية اوبرن نادر عطية والرئيسان السابقان روني العويك وهشام زريقة وحضور

تصور اراكس

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

العالناتكم يف جريدة اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

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
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