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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

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

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

شكوى لبنانية نادرة على االعتداءات السورية
احلريري: حزب اهلل يقود لبنان إىل الدمار

االنعكاسات  اختذت 
الداخلية التصاعدية لتورط 
الصراع  يف  اهلل«  »حزب 
السوري ذروة غري مسبوقة 
يف ظل الكلمة اليت وجهها 
احلريري  سعد  الرئيس 
امس اىل اللبنانيني واليت 
بالغة  دالالت  اكتسبت 
املضامني  جلهة  اخلطورة 
عربها  منذرًا  حوتها  اليت 
على  وجودي  بـ«خطر 
كانت  ووقت  لبنان«. 
ما  حول  تنقسم  التكهنات 
ميكن االمني العام لـ«حزب 
اهلل »السيد حسن نصراهلل 
اليت  الكلمة  يف  يعلنه  ان 
يف  اليوم  مساء  سيلقيها 
اجلريح«  »يوم  مناسبة 
وهي االوىل له منذ معركة 
اهلجوم  جاء  القصري، 
على  للحريري  الصاعق 
احلزب ومشروعه وسياساته 
االيرانية  وارتباطاته 
وتورطه يف سوريا لريسم 
اطارا شديد القتامة للحجم 
الذي بلغه مناخ االحتقانات 
واالخطار الناشئة عن تورط 
سوريا  يف   « اهلل  »حزب 
التورط  هذا  وارتدادات 
على االنقسامات واالزمات 

الداخلية املتعاظمة.
يف  االنتباه  واسرتعى 

Hamze Bros Fruit Market

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

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

Tel: 9760 1886    8التفاصيل ص

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل 
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

التتمة صفحة 31

     منتوجات رشعني - شمال لبنان
 زيتون وزيت زيتون فاخر

 PURE OLIVE OIL   صابون بلدي
EXTRA VIRGIN

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

بإدارة موريس نصـّور
0414 418 334

بركة أم يوسف

لدينا كوارع 
0416492222
0451386570
االعالن ص 19

Walli Asr للكباب
يف مــرييالندز

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

 االعالن ص 19
201 Merrylands Rd, Merrylands
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حتذيره  احلريري  كلمة 
»يقرتب  لبنان  ان  من 
الوجودي  اخلطر  حافة  من 
وقيم  رسالته  يهدد  مبا 
واملذهيب  الثقايف  التنوع 

من  منطلقا  العمق«،  يف 
ذلك »لدق ناقوس االنذار 
مجيع  مسامع  اىل  ليصل 
اللبنانيني من دون استثناء 
والسيما منهم الفئات اليت 

مؤمتر برعاية السلفيني يف القاهرة:

دعوة لـ »اجلهاد« يف سوريا
علماء  »موقف  مؤمتر  دعا 
سوريا«،  أحداث  من  األمة 
»اجلهاد  إىل  القاهرة،  يف 
وأوصى  سوريا«،  يف 
»باعتبار ما جيري يف أرض 
سافر  عدوان  من  الشام 
من النظام اإليراني وحزب 
الطائفيني،  وحلفائهم  اهلل 
اإلسالم  على  معلنة  حربا 

واملسلمني عامة«.
بيان  يف  املؤمتر،  وذكر 
ختامي، »لقد اتفق العلماء 
وجوب  على  اجملتمعون 
يف  إخواننا  لنصرة  اجلهاد 
واملال  بالنفس  سوريا 
أنواع  وبكل  والسالح، 
وما  والنصرة،  اجلهاد 
الشعب  إنقاذ  شأنه  من 
القتل  قبضة  من  السوري 
النظام  قبل  من  واإلجرام 
العمل  ووجوب  الطائفي، 
يف  املسلمني  وحدة  على 

مواجهة تلك اجلرائم واختاذ 
املوقف احلاسم الذي يربئ 

األمة أمام اهلل«.

التتمة صفحة 31

أدلي الناخبون االيرانيون 
)امس(  اجلمعة  باصواتهم 
يف االنتخابات الرئاسية يف 
داخليًا  ضاغطة  ظروف  ظل 

إيران حتت ضغط العقوبات واألزمات

احتدام املواجهة بني االصالحيني واحملافظني

اخلصوم  خانة  يف  تضعنا 
وترمينا احيانا بتهم اخليانة 
واالرتهان للخارج«. وبعدما 

البطريركان مار بشارة بطرس الراعي ويوحنا العاشر يازجي يف بكركي أمس االول

واقليميًا.
االيرانيون  خيتار  وفيما 
سيخلف  الذي  الرئيس 

الوزراء  رئيس  وجه 
الرتكي رجب طيب أردوغان 
أمس االول »انذارًا أخريًا« 
اىل املتظاهرين ليخلوا فورًا 
ساحة  يف  غيزي  حديقة 

واليت  باسطنبول  تقسيم 
االحتجاجات  شرارة  شكلت 
تهز  اليت  احلكومة  على 

تركيا منذ أسبوعني.

أردوغان عازم على إنهاء االحتجاجات
ويرفض انتقادات أوروبية للعنف املفرط 

التتمة صفحة 31



Page 2صفحة 2      Saturday 15 June 2013  2013 حزيران   15 السبت 

Advertisement

االفتتاح الكبري يف منطقة غرينايكر لصالة 
عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل

بادارة محمد هوشر

204 B Hume Highway,  
Greenacre NSW 2190

Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

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

 4 حتى  صباحا   10 من  السبت 
بعد الظهر

االحد من 10 صباحا حتى 3 بعد 
الظهر

%2

سم 0
 OFF %20أحضر هذا االعالن واحصل على ح

!!!!

تــنزيالت لـغاية 50% بــمناسـبة االفـتتاح

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

Next to 
ANzAc St

تتوفر لدينا 
تشكيلة 

واسعة جدا 
ومميزة من 
املفروشات 
اخلارجية 
واهلدايا 
بأسعار ال 
تنافس 
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

مكتب ملبورن: كميل مسعود
مدير التحرير: سامي مظلوم

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

طغى الوضع االمين على نشاط 
من  سواء  االول،  أمس  بعبدا 
اجلمهورية  رئيس  متابعة  خالل 
لإلعتداءات  سليمان  ميشال 
سرعني  بلدتي  طالت  اليت 
خالل  من  او  شيت،  والنيب 
تقديم لبنان شكوى، عرب وزارة 
العربية  اجلامعة  اىل  اخلارجية، 
قصف  بشأن  املتحدة،  واالمم 
السورية  العسكرية  املروحيات 
نقلت  كما  عرسال،  لبلدة 
»املستقبل،  لـ  بعبدا  مصادر 
مندوب  من  كاًل  ان  اىل  الفتة 
لبنان لدى اجلامعة العربية خالد 
زيادة ومندوب لبنان لدى االمم 
سيتابعان  سالم  نواف  املتحدة 
هذه الشكوى وفق ما تقتضيه 
االصول الديبلوماسية. وشرحت 
نفسه  الوقت  يف  املصادر 
ترمجة  هي  اخلطوة  »هذه  ان 
اللبنانيني  املسؤولني  لواجبات 
اجلمهورية  رئيس  وأوهلم 
سالمة  جتاه  سليمان  ميشال 
والسيادة  اللبنانيني  املواطنني 
إعتداء  فأي  وبالتالي  اللبنانية، 
على االراضي اللبنانية سيالقي 
أجاء  سواء  نفسه  املوقف 
النظامي  اجليش  من  االعتداء 
السوري أو من اجليش السوري 
احلر، ألن االعتداء على السيادة 
اللبنانية أمر غري مقبول من أي 

جهة أتى«.
بعبدا  بني  التواصل  خط  على 
املصادر  أشارت  التينة،  وعني 
عرب  مستمر  »التواصل  ان  اىل 
من  بعيدًا  متعددين  وسطاء 
من  خصوصًا  واحلدية،  التشنج 
قبل رئيس اجلمهورية الذي يعترب 
بالتمديد  الطعن  من  موقفه  ان 
من  معروف  النيابي  للمجلس 
قبل كل القوى السياسية قبل 
حصول الطعن، وهو منطلق من 
وبالتالي  الدستورية،  واجباته 

 شكوى إىل اجلامعة العربية واألمم املتحدة ضد القصف 
السوري لعرسال

سليمان يتابع مع قهوجي االعتداءات على البقاع

لبنانيات
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او  احلادة  للمواقف  مربر  ال 
اليت ال ختدم مصلحة  املتشنجة 
الدقيق  الظرف  هذا  يف  البالد 
الذي يعيشه لبنان واملنطقة«.

رئيس  اطلع  نشاطه،  يف 
اجليش  قائد  من  اجلمهورية 
العماد جان قهوجي يف اتصال 
الوقائع  تفاصيل  على  هاتفي، 
باالعتداءات  املتعلقة  امليدانية 
البقاعية،  املناطق  طاولت  اليت 
وال سيما منها القريبة من احلدود 
سرعني  وخصوصًا  سوريا  مع 
والتعليمات  شيت،  والنيب 
النريان  املتعلقة برصد مصادر 

والرد عليها.
يف  املال  وزير  مع  وتناول 
حممد  االعمال  تصريف  حكومة 
الراهنة  التطورات  الصفدي 
هذه  يف  املال  وزارة  وعمل 
املرحل، وموضوع تصحيح بعض 
سلسلة  مشروع  يف  االخطاء 
احالته  قبل  والرواتب  الرتب 

على اجمللس النيابي.
وعرض مع الوزير السابق جوزف 
اهلاشم لألوضاع العامة. واطلع 
باالنابة  التمييز  عام  مدعي  من 
عمل  على  القاضي مسري محود 
التمييزية،  العامة  النيابات 
عملهم  القضاة  تكثيف  وأهمية 
االحكام،  اصدار  يف  للسرعة 
احملاسبة  ديوان  رئيس  ومن 
على  رمضان  عوني  القاضي 
عمل الديوان يف ضبط النفقات 
خصوصًا  االدارية  والتلزميات 

يف مرحلة تصريف االعمال.
عام  مدعي  بعبدا  زوار  ومن 
حامت  القاضي  السابق  التمييز 
الرئيس  هنأه  الذي  ماضي، 
منحه  الذي  بالوسام  سليمان 

اياه تقديرًا لعطاءاته.
مع  اجلمهورية  رئيس  وحبث 
رئيس حزب »النجادة« مصطفى 

احلكيم يف االوضاع الراهنة.

الروم  بطريرك  انضم 
األرثوذكس يوحنا العاشر أمس 
املوارنة  املطارنة  اىل  االول 
سينودس  يف  اجملتمعني 
بعدما  بكركي،  يف  األساقفة 
املاروني  البطريرك  استقبله 
بطرس  بشارة  الكاردينال 
لبعض  معه  واجتمع  الراعي، 
الكاردينال  حضور  يف  الوقت 
صفري،  بطرس  نصراهلل  مار 
للبطريرك  املرافق  والوفد 
مرتوبوليت  األرثوذكسي  
منصور،  دمسكينوس  الربازيل 
ومدير  هزيم  غطاس  واألسقف 
مكتب البطريرك األسقف افرام 

املعلولي.

نداء بيان – 
حنو  دام  الذي  االجتماع  وبعد 
أساقفة  رئيس  تال   ، ساعة 
بريوت للموارنة املطران بولس 
فيه:  جاء  نداء   - بيانًا  مطر 
»بفرح كبري استقبلنا صاحب 
الغبطة البطريرك يوحنا العاشر، 
بطريرك انطاكيا وسائر املشرق 
للروم االرثوذكس، الذي زارنا 
املقدس  أساقفتنا  وسينودس 
صالته  يف  وحامل  ملتئم  وهو 
يف  املقلقة  االوضاع  وتفكريه 
بلدان  وبعض  وسوريا  لبنان 
معا   )...( االوسط.  الشرق 
العنف  لغة  لتتوقف  نصلي 
العامل،  يف  والدمار  والقتل 

وخباصة يف البلدان العربية.
بروح  تضامننا  نعلن  كذلك 
الكنائس  كل  مع  الشركة 
املؤمتنة، يف هذا الشرق، على 
اجنيل احملبة واالخوة والسالم، 
حياتنا  يف  له  الشهادة  وعلى 
جمتمعاتنا  بناء  ويف  اليومية، 
املسلمني،  اخواننا  مع  العربية 
والعالقات  املواطنة  حبكم 
وثقافة  العريقة  التارخيية 
العيش معا، بالتكامل والتعاون 

واحرتام التنوع.
إحالل  أجل  من  نصلي  وفيما 
الشرق  منطقة  يف  السالم 

االوسط، نوجه هذا النداء:
»1 - نطالب اخلاطفني والدول 
املطرانني  بإطالق  املعنية 
ابرهيم،  ويوحنا  يازجي  بولس 

نداء ماروني - أرثوذكسي من بكركي يف حضور يوحنا العاشر
إلطالق املطرانني والكاهنني ووقف العنف يف سوريا واحلوار

حمفوض  اسحق  والكاهنني 
املخطوفني  كيال  وميشال 
قبلهما، وسائر املخطوفني على 
نأمل  كما  السورية.  األراضي 
يف أن تستمر املساعي لالفراج 
كانوا  أينما  املخطوفني  عن 
ومهما كانت ظروف اختفائهم، 
وصونا  لالنسان  منا  احرتاما 

للحريات يف جمتمعاتنا.
وأسفنا  حزننا  عن  نعرب    -  2
يف  العنف  دوامة  الستمرار 
البشر  تقتل  واليت  سوريا، 
مجيع  وندعو  احلجر.  وتدمر 
االفرقاء اللبنانيني واالقليميني 
عن  الكف  اىل  والدوليني 
االنغماس يف الصراع السوري 
وتأجيجه، بل على العكس. حنن 
نناشد اجلميع أن يعملوا من أجل 
سوريا  لتاريخ  صونا  السالم، 
يعود  الذي  احلضاري  ودورها 

اىل قرون.
السوريني،  اخواننا  ندعو   -  3
ويالت  لبنان  يف  خربنا  وقد 
احلرب العبثية، اىل اعتماد احلل 
والتفاوض،  باحلوار  السياسي 
وتغليبه على لغة احلديد والنار، 
وباالبرياء  بنفوسهم  رمحة 
وبوطنهم، فأبناء الوطن الواحد 

حمكومون بالعيش معا يف إطار 
ومنصفة  عادلة  حكم  صيغة 
الداخل،  من  تولد  للجميع. 
من  فرضا  عليهم  تفرض  وال 

اخلارج.
4 - نطلب من اخواننا اللبنانيني، 
ومن ابناء كنائسنا خصوصًا، ان 
يواصلوا خدمة اخواننا النازحني 
عاداتنا  حبسب  سوريا  من 
عالقات  وحبكم  وتقاليدنا، 
جتمع  اليت  والقربى  االخوة 
شعبينا. كما اننا على أمت الثقة 
مؤمتنون  السوريني  اخوتنا  بأن 
وحريصون على احرتام اجملتمع 

اللبناني الذي يستضيفهم.
االقليمية  الدول  ندعو   -  5
واملؤسسات  الدولي  واجملتمع 
مسؤولياتها  اىل حتمل  الدولية 
النازحني  جتاه  االنسانية 
الدولة  ومساعدة  السوريني، 
اللبناني  والشعب  اللبنانية 
مليون  من  أكثر  استضافة  يف 
وهو  وإيوائهم،  سوري  نازح 
نظرًا  حتته،  لبنان  يرزح  عبء 
على  إمكاناته  حمدودية  اىل 
املطلب  ويبقى  صعيد،  كل 
االساسي ايقاف العنف واحلرب 
من  النازحون  يتمكن  لكي 
واراضيهم  بيوتهم  اىل  العودة 

يف اسرع وقت ممكن.
يلهم مجيع  أن  اهلل  - نسأل   6
االرادات  وحيرك  الضمائر، 
احالل  اجل  من  للعمل  الصاحلة 
والشامل،  العادل  السالم 
البشرية  احلياة  كرامة  واحرتام 
وقدسيتها، ونشر ثقافة العيش 
معا بالتنوع املتكامل واملتفاعل 
يف سبيل إمناء الشخص البشري 

وجمتمعاتنا العربية«.

التدابري املشّددة على 
اإلعالميني!

جدًا  مشددة  تدابري  اختذت 
لدى  االول  أمس  بكركي  يف 
البطريرك األرثوذكسي  وصول 
املرافق،  والوفد  العاشر  يوحنا 
الصارمة  التدابري  هذه  ومشلت 
بطلب   – األمن  على  حرصًا   –

الصرح،  يف  مسؤولني  من 
يف  واملصورين  اإلعالميني 
املكتوبة  اإلعالم  وسائل 
حبيث  واملسموعة،  واملرئية 
لدى  الصور  إللتقاط  أدخلوا 
ثم  الضيف،  البطريرك  دخول 
غرفة  يف  البقاء  منهم  طـُلب 
يف  بابها   وُأقفل   ، الصحافة 
حراسة أمنية حتى انتهى اإلجتماع 
للصالة  الكنيسة  اجلميع  ودخل 
ثم انتقلوا لتناول الغداء. وهنا 

سـُمح للجميع باملغادرة.
التدابري  هذه  مثل  أن  ويذكر 
حصلت يوم اإلثنني مع افتتاح 
لألساقفة،  السنوي  اجملمع 
بعد  بالدخول  هلم  سـُمح  ثم 
أن  إال  خارج،  من  اتصاالت 
عددًا من اإلعالميني كان غادر 
الصرح، ومتكنت قلة منهم من 

الدخول. 

البطريركان الراعي ويازجي يف بكركي أمس االول

لألمم  اخلاص  املنسق  أعرب 
ديريك  لبنان  يف  املتحدة 
املنظمة  قلق  عن  بالمبلي 
يف  األخرية  للحوادث  الدولية 
اهلرمل،  يف  وخصوصا  البقاع 
اليت  عرسال  على  واهلجوم 
النازحني  تضم عددا كبريا من 
أهمية  على  وشدد  السوريني. 
وسالمة  لبنان  سيادة  احرتام 
»أن  اىل  مشريًا  أراضيه، 
أخرى  مرة  تشري  األحداث  هذه 
يف  حكومة  وجود  أهمية  إىل 
كل  مواجهة  على  قادرة  لبنان 

التحديات«.
وقال بعد لقائه الرئيس املكلف 
متام سالم يف املصيطبة أمس 
االول: »ان اللقاء مع الرئيس 
وناقشنا  جيدا  كان  سالم 
وأكدنا  لبنان،  يف  األوضاع 
األمم  بالنسبة اىل  األولوية  أن 
من  لبنان  محاية  هي  املتحدة 
أمنه  وصون  املخاطر  كل 
حكومة  ووجود  واستقراره، 
نشجع  ولذلك  وقادرة،  فعالة 
مع  التعاون  على  األطراف  كل 

الرئيس املكّلف مستقباًل السيد بالمبلي يف املصيطبة أمس االول

بالمبلي ُيعرب عن القلق من املصيطبة حيال حادث اهلرمل واهلجوم على عرسال

لكي  جبدية  املكلف  الرئيس 
يف  حكومة  تأليف  من  يتمكن 
أسرع وقت ممكن، وحنن ندعم 

جهوده يف هذا االجتاه«.
من  وفدا  استقبل  وكان سالم 
يف  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة 
برئاسة مسعد  - بريوت  العامل 

السفري  استقبل  كذلك  حجل، 
األلوسي  رعد  اجلديد  العراقي 
السفري  ثم  تعارف،  زيارة  يف 
الفاريز  خورخي  املكسيكي 
وداعية  زيارة  يف  فوينتس 
يف  مهماته  انتهاء  ملناسبة 

لبنان.
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لبنانيـــات

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة املاليني

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

Lucky Len . No1

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003

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

بادارة لطف اهلل حجار

Saturday 15 June 2013  2013 حزيران   15 السبت 

 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)

أمـسية روحــية مــجانية

هي األسئلة اليت تندفع تلقائيًا 
من  احلرب«  »إعالن  وقع  على 
على  احلريري  سعد  الرئيس 
مبثابة  جاء  والذي  »حزب اهلل«، 
احلملة  ملضمون  لبنانية  ترمجة 
التعاون  جملس  أطلقها  اليت 
قبل  احلزب  ضد  اخلليجي 
معركة  نتائج  خلفية  على  أيام، 

القصري.
حتت  جاء  احلريري  بيان  وألّن 
اللبنانيني«،  إىل  »كلمة  عنوان 
ومضمونه  املفاجئ  توقيته  فإن 
مع  مباشرة  متاهى  الناري 
دون  من  اخلليج  دول  حسابات 
أن حيتسب اإلرتدادات اللبنانية 
اليت قد حتمل يف طياتها خماطر 

كربى على السلم األهلي.
ويف انتظار رصد إمكان احتواء 
أضاف  السياسي،  التوتري  هذا 
البيان مزيدًا من عناصر اخلوف 
خصوصًا  الداخلي،  الواقع  على 
من  القلق  غمرة  يف  جاء  أنه 
اليت  الصاروخية  االعتداءات 
اللبنانية  املناطق  هلا  تتعرض 
ذروة  ويف  البقاع،  يف  اآلمنة 
احلدود  املتسارعة على  الوقائع 
وتداعياتها  السورية  اللبنانية 
ارتفع  اليت  والسياسية  االمنية 
حد  اىل  التوتر  سقف  معها 
اجلمهورية  رئيس  مسارعة 
ميشال سليمان، يف خطوة غري 
مسبوقة، اىل الدفع حنو تقديم 
جملس  اىل  سوريا  ضد  شكوى 
االمن الدولي واجلامعة العربية.

يف  ثقيال  حجرا  احلريري  ألقى 
جتلى  السياسي،  املشهد  قلب 
يف رسالة وجهها اىل اللبنانيني، 
ضد »حزب اهلل«، واستتباعًا ضد 

شرحية لبنانية وازنة.
»املستقبل«  زعيم  كان  وإذا 
توجيه  ـ  عمدًا  رمبًا  ـ  استبق  قد 

رسالته قبل ساعات من االطاللة 
لـ«حزب  العام  لالمني  املرتقبة 
اهلل« السيد حسن نصراهلل عصر 
اجلريح  »يوم  ملناسبة  اليوم 
يريد  كان  رمبا  فإنه  املقاوم«، 
الدفع باجتاه وضع »حزب اهلل« 
فيه  يعّطل  دفاعي  موقف  يف 
القصري  معركة  نتائج  استثمار 

يف سوريا يف الداخل.
كسرها احلريري مع »حزب اهلل«، 
املراكب  كل  أحرق  وكأنه  وبدا 
احلريرية  الرسالة  وان  معه، 
جاءت مبثابة مضبطة اتهام كاملة 
عليه  تلقي  اهلل«  »حزب  ضد 
مسؤولية كل املوبقات، وصوال 
الوطين  املصري  تهديد  اىل 
واهليمنة  مسار جمنون،  بسلوك 
والتحكم  وتفريغها  الدولة  على 
بقيادتها واالمساك بزمام أمرها 

بغطاء إيراني.
وعدا نربتها النارية، فإن الالفت 
لالنتباه فيها، انها صادرة عن 
ومؤثرة  رمزيتها  هلا  شخصية 
السياسي والنيابي  يف موقعها 
برملانية،  كتلة  اكرب  رأس  على 
ويف جمتمعها ويف عالقاتها يف 
الداخل واخلارج، ما قد جيعل من 
مضبطة االتهام اليت ساقها ضد 
»حزب اهلل« مستندا يركن اليه 
وضرورات  احلاجة  تدعو  عندما 

اهلجوم على احلزب.
تلك  يف  لالنتباه  والالفت 
الرسالة ايضا، انها مكتوبة بقلم 
حمرتف، ومرسلة من اخلارج إىل 
العنيف  اهلجوم  لتالقي  الداخل، 
قبل  من  اهلل«  »حزب  على 
اخلليجي،  التعاون  جملس  دول 
واحلملة املتصاعدة عليه امريكيا 
واوروبيا ومن قبل بعض الدول 
تطلق  اليت  والفتاوى  العربية 
عاصمة  من  أكثر  يف  ضده 

 »صواريخ سليمان« تهّدد بإرباك البعثات الديبلوماسية.. حتى ال يؤدي خطاب احلريري .. إىل الفتنة
عربية.

الذي  البديهي  السؤال  ولعل 
احلريرية  الرسالة  تستولده 
هذه  وظيفتها يف  حول  يتمحور 
عني  يف  األخذ  مع  اللحظة، 
االعتبار أن املشهد الذي رمسته 
اليوميات  سوداوية  من  يزيد 

اللبنانية.
جواب  عن  البحث  سياق  ويف 
حتققها  اليت  الوظيفة  ملاهية 
أسئلة  تربز  احلريري،  رسالة 

باحثة عن حقائق:
هل تعرب محلة احلريري عن ضيق 
»حزب  دور  من  كبري  خليجي 
القوى  اهلل« يف تعديل موازين 
أنها  أم  سوريا؟  يف  امليداني 
رهان  تعبري غاضب عن خسارة 
سوريا  يف  وسياسي  عسكري 
أنها  أم  القصري؟  بوابة  من 
تشّكل ترمجة للقلق اخلليجي من 
املنطقة  عن  األمريكي  االنكفاء 
لصاحل روسيا وإيران، وبالتالي 
الطاولة«  على  »النقر  حتاول 
عن  السعودية  استبعاد  لعدم 
األفق  يلوح يف  تسوية  مشروع 

مبعزل عنها؟
ملاذا حسم احلريري كل نقاش 
الدائرة  املواجهة  طبيعة  حول 
يف سوريا ووضعها يف سياق 
السّنة  بني  مذهبية  مواجهة 
املنطقة،  كل  يف  والشيعة 
تعميق  حنو  الدفع  وبالتالي 

الشرخ الداخلي؟
خطر  تصوير  من  الغاية  هي  ما 
»حزب اهلل« على لبنان والعامل 
والنظام  إيران  ومعه  العربي، 
اخلطر  من  أكرب  سوريا،  يف 

اإلسرائيلي يف هذه املرحلة؟
ثم، إذا كان »حزب اهلل« يوّرط 
لبنان يف األزمة السورية، ورمبا 
لبنان،  إىل  تداعياتها  يستحضر 

احلريري  سعد  بيان  يشّكل  أال 
املواجهة  يف  للبنان  توريطًا 
الكربى يف كل املنطقة، وبالتالي 
يستحضر أزمات العراق وسوريا 
اإليراني  ـ  اخلليجي  والصراع 
بني  الشاملة  الفتنة  ومشروع 

السنة والشيعة إىل لبنان؟
أكثر من ذلك، إذا كانت مشاركة 
سوريا  حرب  يف  اهلل«  »حزب 
البيئة  داخل  نقاشًا  فتحت  قد 
املشاركة  هذه  حول  الشيعية 
يفتح  أال  اعرتاضًا،  أو  تأييدًا 
إعالن احلريري إدخال لبنان يف 
املواجهة اإلقليمية نقاشًا واسعًا 
من  القلق  السيّن  الواقع  داخل 
حصول مواجهة سنية ـ شيعية، 
األكرب  القسم  لدى  كانت  وإن 
»حزب  من  واضحة  مواقف  منه 

اهلل« وتدخله يف سوريا؟.
هل ميتلك احلريري معطيات بنى 
عليها قناعات حبصول تغيري يف 
حتى  اللبنانية  القوى  موازين 

جتّرأ على حتّدي حزب اهلل؟
مغامرة  احلريري  خيوض  هل 
أن مثة  أم  املرة؟  هذه  حمسوبة 
املغامرة  هذه  حنو  دفعه  من 
ممتدة  مواجهة  يف  الستثمارها 
وسوريا  العراق  إىل  اخلليج  من 

ولبنان؟
جمددًا  احلريري  يراهن  هل 
كان  اليت  السلفية  احلالة  على 
من  وترّبأ  منها  يده  نفض  قد 
دماء شبابها، لتخوض عنه حربًا 
مفتوحة ضد الشيعة؟ وهل يلّوح 
بتأمني الغطاء للحاالت األصولية 
اليت بدأ تأثريها يكرب يف الواقع 

السين؟
ثم، هل تسري احلاالت األصولية 

أن  بعد  جمددًا،  احلريري  خلف 
كانت قد خرجت من حتت عباءته 
أول  عند  عنها  بتخليه  حمبطة 
تسوية  أجل  من  طرق  مفرتق 
يف  مكانته  له  حتفظ  سياسية 

السلطة؟
احلريري رفع سقفه  هل حياول 
لدفع  مدى  أبعد  إىل  السياسي 
»حزب اهلل« إىل التفاوض معه 
حول عناوين املرحلة املقبلة من 
االنتخاب  قانون  اىل  احلكومة 
رئاسة  باستحقاق  وانتهاء 

اجلمهورية؟
ماذا لو تغرّيت املعطيات سريعًا 
حنو تسوية يف سوريا واملنطقة؟ 
على  احلريري  سيعمل  وكيف 
آنذاك  كالمه  تداعيات  مللمة 
واقع  مستوى  وعلى  داخليا 
يتحّمل  ومن  االقليمي؟  لبنان 
العالية  النربة  نتائج  مسؤولية 
يف كالمه واليت قد ال تبقى يف 

سياق مواجهة سياسية حبتة؟
وأخريًا، وليس آخرًا، هل سيؤدي 
كالم احلريري إىل إعادة التوتري 
وصيدا،  طرابلس  يف  األمين 
والبقاع  بريوت  يف  ورمبا 
الغربي؟ املعلم: سوريا حريصة 

على لبنان
ملف  تفاعل  ثانية،  جهة  من 
احلدود  عرب  الصاروخي  القصف 
طلب  وفيما  السورية،  اللبنانية 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
من وزير اخلارجية عدنان منصور 
اىل  سوريا  ضد  شكوى  تقديم 
واجلامعة  الدولي  االمن  جملس 
العربية، على خلفية قصف بلدة 
اخلارجية  وزير  تلقى  عرسال، 
مذكرة من نظريه السوري وليد 

سوريا  حرص  فيها  اكد  املعلم 
على امن لبنان.

السفري  املذكرة  بنقل  وقام 
عبد  علي  لبنان  يف  السوري 
عرضا  وتضمنت  علي،  الكريم 
لواقع احلال السائد على احلدود 
اللبنانية السورية »وما تقوم به 
املتعددة  التكفريية  اجملموعات 
لبنان  تستخدم  اليت  اجلنسيات 

منصة للعدوان على سوريا«.
اخلارجية  وزير  فضل  وفيما 
املذكرة  على  التعليق  عدم 
الرئاسي،  الطلب  على  كما 
هناك  أن  »السفري«  علمت 
ـ  رسالة  بتوجيه  رئاسية  ارادة 
شكوى مباشرة اىل جملس األمن 
لبنان  بعثة  طريق  عن  الدولي 
على  ردا  وذلك  نيويورك،  يف 
االلتزام  اخلارجية  وزير  رفض 
وجهه  الذي  الطلب  مبضمون 

اليه سليمان.
واسعة  لبنانية  مصادر  وأبدت 
تكون  أن  من  خشيتها  االطالع 
هكذا خطوة »مقدمة الحداث شرخ 
الديبلوماسي  اجلسم  يف  كبري 
اللبناني يف اخلارج، بعدما كان 
بقانون  اجلمهورية  رئيس  طعن 
اجمللس  على  وضغطه  التمديد 
تعطيل  يف  سببا  الدستوري، 

مؤسسة اجمللس الدستوري«.
»ماذا  نفسها  املصادر  وسألت 
اىل  سليمان  بادر  اذا  مينع 
صدور  من  خطوة،  هكذا  اختاذ 
مرجعيات  من  مناقضة  تعليمات 
لبنان  لينكشف  أخرى،  لبنانية 
بعثاته  دور  ويتعطل  خارجيا 

الديبلوماسية يف اخلارج«؟
عن »السفري«
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لالجيار: حمل كباب يف Food Court  مزدمحة يف باراماتا

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

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

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

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

لالتصال باملالك: 
02 9806 8099

Saturday 15 June 2013  2013 حزيران   15 السبت 

»املردة«  تيار  رئيس  محل 
على  فرجنية،  سليمان  النائب 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
من  عددا  منتقدا  سليمان، 

مواقفه.
الوجود  فرتة  خالل  إنه  وقال 
هل  و2005   1990 بني  السوري 
كان ميكن أن يعني قائد للجيش 
السوريني«،  زملة  يكن  مل  »اذا 
عندما  الدستور  هو  أين  وسأل 
رئيسا  سليمان  ميشال  انتخب 
املادة  ضرب  ومت  للجمهورية 
أن  واعترب  احلائط،  بعرض   49
سليمان جاء بتدخل دولي وبقرار 
بالدستور  حيدثنا  واليوم  دولي، 
والسيادة وهو من كسر الدستور 
اجليش  قيادة  من  انتقل  حني 
إىل رئاسة اجلمهورية، مردفا أن 
السيادة  على  حريصا  يكون  من 
يكون حريصا من كل االجتاهات: 
فعندما يتعرض لبنان الي اعتداء 
كانت،  جهة  اي  من  وقصف 
فقط  وليس  يعرتض،  ان  جيب 
كنا  اذا  السورية،  اخلروق  على 
ان  وقال  سيادة،  ذات  دولة 
سليمان اقدم على تغيري خياراته 
االقليمية عندما تيقن أن النظام 

السوري سيسقط.
إىل  حديث  يف  فرجنية،  وتوقع 
قناة  عرب  الناس«  »كالم  برنامج 
األمور  تتجه  أن  سي«  بي  »أل 
كما  األكرب،  الفراغ  حنو  لبنانيا 
االنتخابات  جتري  ال  أن  توقع 
الرئاسية يف ايار 2014، وقال ان 
التمديد لسليمان غري وارد وقد 
جان  العماد  اجليش  قائد  يكون 
املناسب  الشخص  هو  قهوجي 
وكذلك العماد ميشال عون الذي 
تبقى له األولوية. واعترب أن أي 
أن  جيب  مقبل  مجهورية  رئيس 

يكون قويا يف طائفته.
املوقف  اختاذه  عدم  سبب  وعن 
نفسه من رئيس حكومة تصريف 
قال  ميقاتي،  جنيب  األعمال 
ميقاتي  »الرئيس  فرجنية: 
صديق واعتز بصداقته، والفرق 
بينه وبني الرئيس سليمان، ان 
احلرب يف املنطقة وادواتها كلها 
وبهذه  عربية،  وليست  غربية 
ميقاتي  جنيب  املذهبية  احلرب 
وما  افهمه،  وأنا  سنيا  متوضع 
العربية  الدول  بعض  يف  جرى 
هذا  وان  باخلري،  يبشر  ال 
ميقاتي  الرئيس  اجرب  الغليان 
على االنكفاء واالعتزال، كما أن 
ميقاتي واضح يف انتمائه العربي 

وعدائه السرائيل«.
احلق  هلا  املقاومة  »ان  ورأى 

فرجنية: الفراغ الرئاسي مرجح
الصراع  ألن  سوريا  بالتدخل يف 
حمور  حمورين  بني  سوريا  يف 
املقاومة وحمور اسرائيل، وبعدما 
املقاومة  استهداف  يف  فشلوا 
يف حرب متوز اتهموا »حزب اهلل« 
احلريري،  رفيق  الرئيس  بقتل 
وعندما فشلوا استعملوا »الربيع 

العربي« الستهداف سوريا«.
وردا على سؤال عن بقاء الرئيس 
»انا  قال:  احلكم،  يف  السوري 
أراهن ان هذا النظام الذي يقوده 
بشار األسد هو باق، وسوريا لن 

تقسم اىل دويالت«.
جمللس  التمديد  عن  ودافع 
النواب، متبنيا قول الرئيس نبيه 
بري »اننا أجلنا حربا« واعترب أن 
»حزب اهلل« مل خيطئ بتبين خيار 
التمديد. وقال إن العماد ميشال 
قراءة،  من  اكثر  »عنده  عون 
ولكن  سنربح،  اننا  يعترب  وهو 
حنن نقول لن يدعونا نربح، ومن 
)السفرية  هي  االنتخابات  يريد 
وحدها  كونيلي  مورا(  األمريكية 
ستفوز  اذار   14 ان  تعترب  وهي 
باالنتخابات«. وأكد أنه حيرتم عون 
تفاهم  سوء  بوجود  مقرا  وحيبه، 
يف مكان معني ولكن »مهما فعل 
العماد عون لن نتخلى عن عالقتنا 
معه، وهذا اخليار اخذناه من دون 
اي حسابات انتخابية، فقط النه 
االكرب،  الداعم  وهو  خطنا  يف 
العالقة  بهذه  سيغري  شيء  وال 

االسرتاتيجية«.
اهلل«  »حزب  مشاركة  ان  وقال 
يف احلكومة امر ال مفر منه، وإن 
حكومة بال »حزب اهلل« لن تؤمن 

االستقرار.
من جهة ثانية، كانت ذكرى جمزرة 
اهدن اليت ذهب ضحيتها الوزير 
وزوجته  فرجنيه  طوني  الراحل 
مواطنًا  و28  جيهان  وطفلتهما 
خمتلفة  السنة  هذه  البلدة،  من 
استعاضت  حيث  سابقاتها،  عن 
السنوي  القداس  عن  »املردة« 
بهدوء  والصالة  البخور  بوضع 
مار  »كنيسة  يف  الضريح  عند 
انطونيوس« يف اهدن، من قبل 
النائب  يتقدمهم  العائلة،  افراد 
األب  رفع  كما  فرجنية.  سليمان 
اسطفان فرجنيه االبتهاالت على 
نية لبنان ووحدته، اليت من اجلها 
استشهد طوني فرجنيه ورفاقه.

وللمناسبة، اتصل رئيسا جملس 
النواب نبيه بري وحكومة تصريف 
بالنائب  ميقاتي،  جنيب  األعمال 
بذكرى  التعازي  وقدما  فرجنية، 
وشقيقته،  والديه  استشهاد 

والذين قضوا معهم.

بقي التمديد واجمللس الدستوري 
هذه  »موضة«  الطعنني،  ومصري 
األيام، واملتوقع أن تستمر بضعة 
أيام حتى يصبح التمديد أمرا واقعا، 
جديدة:  »همروجة«  بعدها  لتبدأ 

احلكومة اجلديدة وطبيعتها.
أول إقرار علين بـ«هزمية« الطاعنني 
النواب، جاء من  بالتمديد جمللس 
إحدى جبهيت الطعن، وحتديدا من 
واإلصالح«  التغيري  »تكتل  عضو 
الذي جزم  النائب سليم سلهب، 
لـ«املركزية«، »اننا متجهون حنو« 
عدم اكتمال نصاب جلسة اجمللس 
انتهاء  »قبل  املقررة  الدستوري 
بيومني«،  النواب  جملس  والية 
أمرا  »أصبح  فالتمديد  وبالتالي 
»حكومة  إىل  داعيا  واضحا«، 
أي  رافضا  توافقية«،  سياسية 
طرف  أي  مشاركة  على  »فيتو« 

يف احلكومة.
اجلميل،  أمني  الرئيس  ومحل 
األشرفية،  يف  كتائيب  حفل  يف 
سائال  اهلل«،  »حزب  على  بعنف 
إياه: »انتماؤكم اىل من؟ هل هو 
للبنان؟ قولوا لنا بربكم: انتماؤكم 
وألي  وايران  لسوريا  ام  للبنان 
تعملون؟  َكوني  مذهيب  مشروع 
بعد  انتمائكم  معنى  ما  لنا  قولوا 
واقحمتم  املؤسسات  عطلتم  ان 
فيها«.  لنا  يد  ال  مبعركة  لبنان 
»املسؤولية  إن  بالقول  لريدف 
يف  كلنا  اجلميع.  على  مشرتكة 
واهملنا  تقاعسنا  معينة  مرحلة 
تواطأنا  او  اشرتكنا  نقول  ال  كي 

وكل  مسؤولون  كلنا  او ضعفنا، 
من  مرحلة  مسؤولة يف  القيادات 
االسباب،  من  لسبب  او  املراحل 
حزب  فقط  فليس  واضح  وهذا 
كنا  وان  املسؤولية،  يتحّمل  اهلل 
حنّمله املسؤولية الكربى واخلطيئة 

العظمى«.
اجلمهورية  رئيس  اىل  نداء  ووجه 
ميشال سليمان »الذي يتحّمل كل 
املسؤوليات بغياب جملسي النواب 
والوزراء«، ألن »يعي مسؤولياته 
كل  امام  لبنان  صوت  ويطرح 
أيضا  ودعا  الدولية«.  احملافل 
املتحدة  واالمم  العربية  اجلامعة 
»اىل ان تقوما بواجباتهما لتحقيق 
القرارات الدولية وخصوصا القرار 
الرقابة  1701، وحتديدًا مسؤولية 
لنحافظ  الدولية  القوات  قبل  من 
السورية  اللبنانية  احلدود  على 

فهذه مصلحة لبنان العليا«.
ردود  تواصلت  الوقت،  هذا  يف 
والطعنني  التمديد  على  الفعل 
حرب  بطرس  النائب  فوجه  به، 
كتابا مفتوحا إىل رئيس اجمللس 
فيه  اعترب  وأعضائه،  الدستوري 
تعطيل  من  اليوم  »ما حيصل  أن 
ثالثة  قرار  بسبب  اجمللس  لدور 
منكم مقاطعة اجللسات، مبا يعطل 
النعقاده،  القانوني  النصاب 
هلذا  القاضية  الضربة  يشكل 
الدستوري  وللنظام  اجمللس 

القائم يف البالد«.
اجمللس  أعضاء  إىل  وتوجه 
»ليس  بالقول  الدستوري 
حتمون  تعتمدون  الذي  باألسلوب 

تفريغ  ألن  الفتنة،  من  البالد 
املؤسسات هو أم الفتنة، وإسقاط 
الدستورية  املؤسسات  دور 
وألن  الفتنة،  على  حتفيز  هو 
مصادرة حرية القرار ملن يتحملون 
مسؤولية اختاذ القرار هي ممارسة 
الفتنة،  إىل  تؤدي  ديكتاتورية 
فالعودة إىل ممارسة واجباتكم هي 
وبالتالي  النظام،  حلماية  الطريق 
إىل  يدفعين  ما  وهو  االنتظام، 
راجيا  إليكم  هذا  كتابي  توجيه 
إياكم أال تستمروا يف ما تقومون 
حراس  هيئة  من  تتحولوا  لئال  به 
النظام والدستور إىل مجعية دفن 
النظام الدميوقراطي اللبناني الذي 

شاركتم يف قتله«.
حكومة  يف  الدولة  وزير  وقال 
تصريف األعمال مروان خري الدين 
النواب كان  ان »التمديد جمللس 
احلالل،  أبغض  الينا  بالنسبة 
من  تقدمت  االستقرار  فكرة  ألن 
حيث املنطق الواقعي، على فكرة 
الظرف  هذا  يف  االنتخابات  اجراء 

بالذات«.
سعد،  انطوان  النائب  شدد  وإذ 
يف  التدخل  عدم  »ضرورة  على 
الدستوري وقراراته النه  اجمللس 
سأل  يريد«،  ماذا  ويعرف  راشد 
حركة  يف  الرئاسة  هيئة  عضو 
احتفال  محدان، يف  خليل  »أمل« 
»هل  عيرتون،  بلدة  يف  تأبيين 
يستطيع أدعياء إبطال التمديد أن 
يستعرضوا أسباب الطمأنينة اليت 
تدعوهم إلجراء االنتخابات يف هذه 

الظروف املعقدة؟«.

للتمديد،  الرافضة  املواقف  ويف 
حلود،  إميل  السابق  النائب  رأى 
أن الفراغ كان أفضل من العودة 
إىل الرتكيبة نفسها »فالفراغ كان 
سيؤدي إىل حلول جذرية، ويضع 
الواقع،  األمر  أمام  السياسيني 
اىل  للتوصل  عندها  فيضطرون 
صحة  يؤمن  جديد  انتخاب  قانون 
التمثيل. اما اليوم، ويف ضوء ما 
حصل، فهناك من ينتظر ويرتقب 
على  ليبين  السورية  التطورات 

الشيء مقتضاه«.
البريوتي«  »اللقاء  رئيس  وتوجه 
رئيس  إىل  بعاصريي،  حممد 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
احلكومة  تأليف  املكلف  والرئيس 
ما  حيفظ  مبا  »للقيام  سالم  متام 
الدميوقراطية،  وجه  ماء  من  تبقى 
يف العمل على انتاج حكومة تلتقي 
اجملتمع  ومزاج  طموحات  وتليب 

املدني احلر أو ما تبقى منه«.
»تغريدة«  لقيت  ذلك،  إىل 
اجمللس  عن  األمريكية  السفارة 
مستنكرة  فعل  ردود  الدستوري، 
أبرزها للنائب قاسم هاشم الذي 
اعترب أن »التدخل السافر للسفارة 
االمريكية يف شأن وطين داخلي«، 
املالبسات  من  »الكثري  كشف 
وااللتباسات اليت رافقت اجمللس 
الطعن  مقاربة  يف  الدستوري 
»بعض  متهما  التمديد«،  بقانون 
اجمللس الدستوري«، بـ«االستجابة 
واألمنيات  واالمالءات  للتوجيهات 

احمللية واخلارجية«.
احلكومي،  امللف  خص  ما  ويف 
أعلن املنسق اخلاص لألمم املتحدة 
ديريك بالمبلي، بعد زيارته الرئيس 
املكلف أمس، ان املنظمة الدولية 
»تشجع كل األطراف على التعاون 
كي  جبدية  املكلف،  الرئيس  مع 
بأسرع  حكومة  تأليف  من  يتمكن 
وقت ممكن«. وقال إن »األولوية 
بالنسبة لألمم املتحدة، هي محاية 
لبنان من كل املخاطر وصون أمنه 
فعالة  حكومة  ووجود  واستقراره، 

وقادرة«.
وحذر النائب أنور اخلليل، من ان 
للمشهد  السلبية  »االنعكاسات 
ستأخذ  لبنان،  على  اإلقليمي 
عامل  استمرار  مع  خطرية  أبعادا 
يعززه  الذي  والتهديد  التحريض 
دعا  ولذلك  اإلسرائيلي«،  العدو 
»تأليف  إىل  املكلف  الرئيس 
حكومة مصاحلة وطنية، تعيد ثقة 
ومؤسساته،  بوطنهم  اللبنانيني 
وتفتح قنوات احلوار الوطين بينهم 
ضمن املؤسسات الدستورية وتعيد 

انتاج الثقة بني اللبنانيني«.

على  باسيل،  جربان  الوزير  رد 
زميله يف حكومة تصريف األعمال 
الوزير وائل ابو فاعور، من دون 
بيان  يف  فانتقد  يسميه،  أن 
»إصرار  ما أمساه  االول،  أمس 
بعض اجلهات الوزارية واحلزبية 
ملف  عن  مبسؤوليتها  املعروفة 
على  السوريني«،  النازحني 
بهذا  وإجراءاتها  مواقفها  »طبع 
اإلنساني،  بالطابع  اخلصوص 
الرافضة  األخرى  اجلهات  وكأن 
هلذا النزوح الكارثي هي مفصولة 
للنازحني  اإلنساني  الواقع  عن 
به«،  تبالي  وال  السوريني 
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باسيل ألبو فاعور:يكفي ما سببتم وتسببون
اإلنساني  »املفهوم  أن  معتربا 
هذا  باستقبال  للبنان  يسمح  ال 
الكم من النازحني، مساملني أو 

حماربني«.
بأنها  اجلهات«،  »تلك  واتهم 
يف  اخنراطها  إخفاء  »حتاول 
باب  من  للبنان  مدمر  مشروع 
النصرة  جلبهة  مساندتها 
يسعى  من  باتهام  ومناصريها، 
مواقفه  بأن  منها  لبنان  حلماية 
املزايدة  باب  من  فقط  هي 

اإلعالمية«.
وقال لـ«تلك اجلهات«: »يكفي 
من  سابقا  له  سببتم  ما  لبنان 

خالل دعمكم للفلسطينيني على 
و«يكفينا  اللبنانيني«،  حساب 
ما تتسببون به اليوم للبنانيني، 
كل اللبنانيني، من قلق وخوف 
وصحية  طبية  موارد  وقلة 
ومالية  وكهربائية  واجتماعية 
كانوا  السوريني،  تبدية  نتيجة 
اللبنانيني،  على  كانوا،  من 
لقيام  وتسويقكم  وتشجيعكم 
السوريني  للنازحني  خميمات 
هو  التفكري  وكأن  لبنان  يف 
تأبيد إقامتهم عرب إطالة أزمتهم 
تقصري  عرب  إقامتهم  إنهاء  بدل 

أزمتهم«.
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 حّذر من مشروعه لضرب التنّوع الثقايف واملذهيب يف لبنان
احلريري: »حزب اهلل« يضع مصري الوطن أمام منعطف خطري

احلريري  سعد  الرئيس  أكد 
املرحلة  يف  لبنان  يواجه  »ما  أن 
اخلطر  حافة  من  يقرتب  الراهنة، 
لبنان  رسالة  ويهدد  الوجودي 
واملذهيب  الثقايف  التنوع  وقيم 
العمق«، متخوفًا من »أن يقع  يف 
الطائفية  جمموعاته  بكل  لبنان 
فريسة الضياع يف صراعات أهلية 
السقوط يف  فريسة  أو  ومذهبية، 
مشروع مريب من مشاريع اهليمنة 
اهلل  »حزب  أن  وأكد  اخلارجية«. 
أخرى  مرة  الوطين  املصري  يضع 
من  أحدًا  وأن  منعطف خطري،  أمام 
أن  ميكن  ال  اللبنانية،  اجملموعات 
الذي  املنزلق  منأى عن  يكون يف 

يتوىل جر لبنان إليه«.
اىل  »الركون  أن  على  وشدد 
املشروع التدمريي حلزب اهلل يعين 
للدولة  قائمة  أي  تقوم  لن  أنه 
وأن  األيام،  يوم من  اللبنانية يف 
احلزب  رهينة  ستبقى  الدولة  هذه 
اإلسالمية  اجلمهورية  فوقه  ومن 

اإليرانية واىل أبد اآلبدين«.
ورأى »أننا ندفع مثن اهلروب من 
وضع سالح حزب اهلل حيث جيب أن 
يكون، أي يف عهدة الدولة اليت لن 
يكون هناك أي أمل يف قيامها من 
دون أن حتصل على حقها احلصري 
واستخدامه«،  السالح  امتالك  يف 
معتربًا أن »حزب اهلل بالنسبة الينا 
ليس جيش الدفاع عن الشيعة يف 
لبنان، وقد يصلح ألن يكون جيشًا 
عن  أو  األسد  بشار  عن  للدفاع 
النووي،  وبرناجمها  إيران  مصاحل 
بالتأكيد ليس صاحلًا للدفاع  لكنه 
للدفاع  أو  اليوم،  بعد  لبنان  عن 
واستقرارهم  وأمنهم  الشيعة  عن 

ومصاحلهم«.
اىل  احلريري  الرئيس  وجه 
اللبنانيني أمس االول، كلمة قال 
فيها: »قد ال يكون التوجه إىل عموم 
اللبنانيني واقعيًا هذه األيام، وهي 
والقلق  باالنقسام  مشحونة  أيام 
الكراهيات  وتبادل  والتشتت 
واملذهيب  الطائفي  الفرز  وبلوغ 
أعلى مستوياته، حبيث يبدو الكالم 
إىل الشعب اللبناني، كالمًا موجهًا 
مع  وفيها  اللبنانية،  الشعوب  إىل 
سيصفق  من  الشديد،  األسف 
ومن  بالتهليل،  األصوات  ويرفع 
عن  املقابل  يف  اآلذان  يصم 
القائم  الفرز  من  ويتخذ  االستماع 
على  الطائفة  شأن  إلعالء  وسيلة 
شّكل  فلطاملا  الوطن.  مصلحة 
قيمة  واملذهيب  الطائفي  التنوع 
مضافة يف حياتنا الوطنية وعكس 
واإلنساني  الثقايف  الغنى  مصادر 
برغم  وبقي  اللبنانية،  التجربة  يف 
خالل  بلبنان  حلت  اليت  األهوال 
العقود الثالثة األخرية، القاعدة اليت 
ال غنى عنها يف بناء أسس العيش 
الدولة  مقومات  ومحاية  املشرتك 
كمجموعات  اختلفنا  لقد  املوحدة. 
يف  وطائفية  سياسية  وقوى 
العديد من مراحل حياتنا املشرتكة، 
داخلية  حروب  بعضنا يف  وشارك 
وأسهم  األبعاد،  خارجية  أو 
لبنان  انزالق  يف  بآخر  أو  بشكل 
الدموية  الصراعات  مهاوي  اىل 
واقتسام خريات الدولة ومواقعها، 
صفوفنا  يف  دائمًا  جند  كنا  لكننا 
ويف حميطنا العربي، ما يعيننا على 
النهوض من جديد وابتكار الوسائل 
واملعادالت واملصاحلات اليت تعيد 
إحياء فكرة الدولة اللبنانية ونظامها 

الدميوقراطي«.
اخلطر الوجودي

يواجه  ما  أن  »غري  أضاف: 
الراهنة، يقرتب  املرحلة  لبنان يف 
ويهدد  الوجودي  اخلطر  حافة  من 
رسالة لبنان وقيم التنوع الثقايف 
الذي  األمر  العمق،  يف  واملذهيب 
اإلنذار،  ناقوس  دق  على  حيملين 
اللبنانيني  كل  مسامع  اىل  ليصل 
إىل  وخصوصًا  استثناء،  دون  من 
يف  تضعنا  اليت  الفئات  مسامع 
بتهم  أحيانًا  وترمينا  اخلصوم  خانة 
ألن  للخارج.  واالرتهان  اخليانة 
أشد ما أخشاه حيال األوضاع اليت 
تواجه لبنان وإصرار جهة سياسية 
بعينها على عسكرة إحدى املكونات 
عن  وإخراجها  البالد  يف  الرئيسية 
الدولة وتوريطها يف مهمات  طوع 
انتحارية، إن أسوأ ما أخشاه حيال 
لبنان بكل جمموعاته  أن يقع  ذلك 
يف  الضياع  فريسة  الطائفية 
صراعات أهلية ومذهبية، من دون 
أن جند من يعيننا هذه املرة، من 
مللمة  على  واألصدقاء،  األشقاء 
الطائفي،  اجلنون  وركام  اجلراح 
فريسة  جمددًا  لبنان  يقع  أن  أو 
من  مريب  مشروع  يف  السقوط 
أن  بعد  اخلارجية  اهليمنة  مشاريع 
حترر يف انتفاضة العام من هيمنة 

النظام األمين السوري«.
وتابع: »وطننا، أيها اللبنانيون، 
اليت  احلقيقة  هي  هذه  خطر.  يف 
كل  عندها  تتوقف  أن  جيب 
واملذهبية  الطائفية  اجملموعات 
التفكري  متعن  وأن  والسياسية، 
يف املنابع األصلية هلذا اخلطر. وال 
على  بالقلق  شعوري  أن  أخفيكم، 
اللحظة  هذه  يف  الوطين  املصري 
القلق  مشاعر  يتجاوز  التارخيية، 
اغتيال  يوم  مجيعًا  عشناها  اليت 
احلريري،  رفيق  الشهيد  الرئيس 
مع معرفيت وقناعيت بوجود أسباب 
من  القلقني.  بي  جتمع  مشرتكة 
أدبياتهم  يف  اللبنانيني  عادة 
السياسية أن يرموا أسباب األزمات 
واملشكالت على اآلخرين، ال سيما 
العدو  طليعتهم  ويف  األعداء  على 
فيها  عادة  وهي  اإلسرائيلي. 
مع  خصوصًا  الصحة،  من  الكثري 
على  اإلسرائيلي  الكيان  وجود 
االسرتاتيجية  والتحديات  حدودنا 
لكنها  الوجود،  هذا  يطرحها  اليت 
يف  تشكل  ال  اللبنانية  حالتنا  يف 
ألن  الصحة،  كل  املرحلة  هذه 
املنابع احلقيقية للخطر باتت تكمن 
يف النسيج السياسي للبالد، حيث 
منه  يقتطع  أن  اهلل  حزب  استطاع 
مساحة كبرية، حتولت بفعل الدعم 
اإليراني غري املسبوق، وعلى مدى 
قوة  اىل  سنة،  عشرين  من  أكثر 
فرض  يف  متادت  وأمنية  عسكرية 
العام،  الشأن  على  عملها  آليات 
للدولة  العامة  السياسات  وعلى 

ومؤسساتها الدستورية«.
استباحة احلدود

خالل  حاولنا  »أننا  وأوضح 
مع  نعمل  أن  األخرية،  السنوات 
السياسية  القوى  من  العديد 
الواقع  معاجلة  على  الفاعلة 
العسكري واألمين حلزب اهلل، وأن 
ندفع يف اجتاه اسرتاتيجية دفاعية 
تعيد االعتبار اىل مكانة الدولة يف 
جمال الدفاع الوطين، وحتفظ حلزب 
يف  شبابه  وتضحيات  دوره  اهلل 
مواجهة العدوان اإلسرائيلي، لكن 

قيادة حزب اهلل كانت تتحرك على 
وجوهه  تعددت  آخر،  مشروع  وقع 
األمنية والسياسية والعسكرية يف 
والبقاع  وصيدا  وطرابلس  بريوت 
اليت  املناطق  وكل  لبنان  وجبل 
تغلغلت فيها أجهزة احلزب وسراياه 
املسلحة، وصواًل اىل إعالن احلرب 
السوري  الشعب  ثورة  على 
من  اللبنانية  احلدود  واستباحة 
خالل نقل آالف املقاتلني املزودين 
اىل  املدفعي  والسالح  باآلليات 
مرأى  على  السوري،  الداخل 
الرمسية  اللبنانية  السلطات  من 

وأجهزتها األمنية والعسكرية«.
يضع  اهلل  »حزب  أن  وأكد 
أمام  أخرى  مرة  الوطين  املصري 
نقول  وعندما  خطري.  منعطف 
بذلك  نعين  ال  الوطين  املصري 
نتحدث  بل  طائفة،  أو  فئة  مصري 
دون  من  باجلميع  حييق  خطر  عن 
اجملموعات  من  أحدًا  ألن  استثناء، 
والشيعة  السنة  من  أي  اللبنانية، 
املسيحية  والطوائف  والدروز 
يف  يكون  أن  ميكن  ال  جمتمعة، 
منأى عن املنزلق الذي يتوىل حزب 
اهلل جر لبنان إليه«، مشريًا اىل أن 
واحد،  ومن طرف  قرر  اهلل  »حزب 
والقوانني  األصول  كل  أن خيرتق 
والقواعد اليت ترعى احلياة الوطنية 
نفسه،  فأعطى  اللبنانيني،  بني 
كحزب وكمجموعة طائفية مسلحة، 
القرارات  اختاذ  يف  الدول  حقوق 
أي  يقيم  أن  دون  من  املصريية، 
اليت  اجملموعات  اعتبار حلساسيات 
باحلد  تشكل  واليت  معها  يعيش 
أكثر  الشعبية  القواعد  من  األدنى 
الشعب  من  املئة  من مخسني يف 
اللبناني، فضاًل عن استقوائه غري 
املسلحة  القوة  بفائض  املسبوق 
دولة  أنه  لو  كما  ميتلكها،  اليت 
قائمة يف ذاتها، ليس فيها رئيس 
للجمهورية وال حكومة مسؤولة عن 
نواب  جملس  وال  شؤونها،  إدارة 
معين بقرارات احلرب والسلم، وال 
أعطاها  وأمنية  عسكرية  مؤسسات 
أمور  يف  احلصري  احلق  الدستور 
وفاق  وثيقة  وال  الوطين،  الدفاع 
الطائف،  يف  إقرارها  جرى  وطين 
وال مؤمتر حوار وطين أجنز برئاسة 
املعروفة  املبادئ  البالد  رأس 

إلعالن بعبدا«.
إطاحة الدولة

»حزب اهلل أطاح  ولفت اىل أن 
بكل ذلك دفعة واحدة، وقرر بلسان 
أمينه العام أن يكون السيد حسن 
والقائد  الدولة  رأس  هو  نصراهلل 
األعلى للقوات املسلحة، والسلطة 
احلدود  فتح  جتيز  اليت  التنفيذية 
للمشاركة  املقاتلني  آالف  أمام 

وكذلك  السورية،  احلرب  يف 
تصدر  اليت  التشريعية  السلطة 
فتاوى الدفاع عن املقامات الدينية 
خارج  واملمانعة  املقاومة  وأنظمة 
احلدود، وهذا الكالم ليس وصفًا 
السياسي  للواقع  كاريكاتوريًا 
صارخة  حقيقة  هو  بل  لبنان،  يف 
اللبنانية  الدولة  لواقع  وجارحة 
اليت ترزح منذ سنوات حتت وطأة 
اليت  الرتهيب  وأعمال  الشروط 
يف  متخندقًا  اهلل،  حزب  يفرضها 
ومالية،  وعسكرية  مذهبية  ترسانة 
جنحت على مدى أكثر من عشرين 
عامًا يف استقطاب الطائفة الشيعية 
وإغراقها بوهم القوة على اآلخرين، 
لتكون رديفًا مسلحًا للحرس الثوري 
اللبنانية،  الساحة  على  اإليراني 
مشرقي  مشروع  يف  حربة  ورأس 
املنطقة  دول  من  العديد  يشمل 
ويتم الرتويج له بقيادة اجلمهورية 

اإلسالمية اإليرانية«.
وأعلن أن »هذا املشروع يطلب 
يكونوا  أن  لبنان  يف  الشيعة  من 
نهاية  ال  عبثية  حرب  يف  وقودًا 
اىل  يتحول  أن  للبنان  ويريد  هلا، 
عن  الدفاع  ساحات  من  ساحة 
يرتتب  ما  مع  األسد  بشار  نظام 
لن  متاس  خطوط  من  ذلك  على 
يف  الطوائف  حدود  على  تقتصر 
لبنان، خصوصًا إذا رصدنا األبعاد 
االسرتاتيجية للمشروع اإليراني يف 
اليت  واإلشارات  العربي،  املشرق 
املتقدم  املوقع  حول  إرساهلا  يتم 
املشروع  هذا  يف  اهلل  حلزب 
لرسم  تؤسس  مبهمات  وتكليفه 
جغرافية  نطاق  جديدة، يف  خرائط 
واألردن  العراق  تشمل  سياسية 
إضافة اىل لبنان وسوريا، وهو ما 
نؤكد جازمني بأنها مهمات ال تفوق 
قدرة الطائفة الشيعية على حتملها 
الدولة  قدرات  تفوق  بل  فحسب 

اللبنانية وطوائفها جمتمعة«.
سياسة االستقواء

وأسف ألن »هناك من يريد يف 
لبنان أن يقفز فوق هذه احلقيقة، 
وأن يتعامل مع أمر الواقع املذهيب 
فرضه  الذي  والعسكري  واألمين 
حزب اهلل، باعتباره واقعًا سياسيًا ال 
مرد له، وأعلم أيضًا أن هذا الكالم 
لن يلقى صدى اجيابيًا عند فئة غري 
قليلة من اللبنانيني، ال سيما عند 
أكثرية أبناء الطائفة الشيعية، اليت 
ندرك سلفًا أنه سيكون يف مقدور 
حزب اهلل أن حيشدها يف أي اجتاه 
يريد... وهنا يكمن جوهر املشكلة. 
اىل  اهلل  حزب  اطمئنان  يكمن  هنا 
أن مشروعه يرتكز على قوة الوالء 
يف الطائفة الشيعية، وكذلك على 
اخلوف  أو  الصمت  أو  الرتدد  قوة 

والتسليم  واالستنكاف  العجز  أو 
لألقدار، اليت تطال جزءًا من الرأي 
يف  عدة  ومواقع  اللبناني  العام 
والرمسي،  السياسي  الوسطني 
املسألة  هذه  تقارب  زالت  ما 
اليت  واملواقف  بالطرق  املصريية 
وتفسح  اهلل،  حزب  إزعاج  تتجنب 
من  املزيد  حنو  اجملال  يف  أمامه 
سياسات االستقواء وترسيخ نهجه 
يف نفي الدولة واخلروج على قواعد 
املشاركة الوطنية، حبيث بتنا كمن 
يراد منه يوميًا أن يدفن رأسه يف 
الرمال ليغض النظر عن ممارسات 
هذه  وصلت  ولو  حتى  اهلل،  حزب 
املمارسات اىل حدود نقل احلريق 
بيوت  يف  وإشعاله  سوريا  من 

اللبنانيني«.
اىل  »الركون  أن  على  وشدد 
الشكل  بهذا  اهلل  حزب  مشروع 
تقوم  لن  أنه  بساطة،  بكل  يعين 
يف  اللبنانية  للدولة  قائمة  أي 
الدولة  هذه  وأن  األيام،  من  يوم 
فوقه  ومن  احلزب  رهينة  ستبقى 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية واىل 
»سبق  بأنه  مذكرًا  اآلبدين«،  أبد 
أن حذرنا من خماطر هيمنة السالح 
احلكم  مقاليد  على  الشرعي  غري 
من  التهرب  أن  وأكدنا  والسلطة، 
معاجلة سالح حزب اهلل، ومنع كل 
سالح آخر غري شرعي، سيقود لبنان 
اىل اخلراب ويعيد انتاج ميليشيات 
مسلحة، إما حبجة التوازن الطائفي 
حق  حبجة  وإما  السالح  اقتناء  يف 
الدفاع عن النفس وعجز الدولة عن 

محاية أبنائها«.
اليوم،  حنن  »ها  أضاف: 
وجيش  ومؤسسات  وشعب  دولة 
ندفع  وطين،  واستقرار  واقتصاد 
مثن اهلروب من وضع سالح حزب 
أي يف  يكون،  أن  اهلل حيث جيب 
عهدة الدولة اليت لن يكون هناك 
أن  دون  من  قيامها  يف  أمل  أي 
يف  احلصري  حقها  على  حتصل 
حزب  واستخدامه.  السالح  امتالك 
اهلل حياول أن يقنع مجهور الطائفة 
هو  السالح  هذا  بأن  الشيعية 
جنح  احلزب  وأن  الطائفة،  حلماية 
نوعه  من  جيش  أول  تأسيس  يف 
للشيعة يف الشرق، بدليل املهمات 
العسكرية اليت يقوم بها يف سوريا 
إيران  أن  وبدليل  األيام،  هذه 
الشيعة  كدولة مسؤولة عن محاية 
يف العامل، توفر للحزب كل أشكال 
والعسكري، ويكفيه  املالي  الدعم 
من لبنان ودولته بعد ذلك حكومة 
توفر الغطاء السياسي ومؤسسات 
نستطيع  ال  قد  إننا  مطيعة.  أمنية 
األخوة  من  الواسع  اجلمهور  إقناع 
الشيعة يف لبنان خبالف ذلك، لكننا 
ال ميكن أن نقر حلزب اهلل بهذا احلق 
حتت أي ظرف من الظروف، مبثل ما 
ال ميكن أن نقر به ألي جهة طائفية 
قناعتنا  من  انطالقًا  مذهبية،  أو 
هذا  يف  احلزب  ادعاءات  بأن 
األحوال،  أحسن  يف  هي  الشأن، 
ضربًا  أو  كربى  تارخيية  أكذوبة 
من ضروب الغرور واجلنون، ويف 
يقيننا أن يف الطائفة الشيعية من 
األصوات والطاقات والعقالء ومن 
املخزون التارخيي املناهض للظلم 
املسار  هذا  يدحض  ما  والظاملني 

اخلطري واجملنون حلزب اهلل«.
فوق مصلحة الدولة

بالنسبة  اهلل  »حزب  أن  وأعلن 
الينا ليس جيش الدفاع عن الشيعة 
احلالة  هذه  يف  ألنه  لبنان،  يف 
يضع الطائفة الشيعية باجلملة يف 
مواجهة كل الطوائف اللبنانية. قد 
يصلح ألن يكون جيشًا للدفاع عن 
عن  للدفاع  جيشًا  أو  األسد  بشار 
النووي،  وبرناجمها  إيران  مصاحل 
بالتأكيد ليس صاحلًا للدفاع  لكنه 

للدفاع  أو  اليوم،  بعد  لبنان  عن 
واستقرارهم  وأمنهم  الشيعة  عن 
ومصاحلهم يف لبنان والعامل العربي 
»كل  أن  موضحًا  العامل«،  وكل 
اللبنانيون  خاضها  اليت  التجارب 
احلزب  إن  تقول  اهلل  حزب  مع 
مصلحة  فوق  مصلحته  دائمًا  يضع 
السوري  النظام  ومصلحة  الدولة، 
فوق مصلحة لبنان، ومصلحة إيران 
فوق كل املصاحل... مبا يف ذلك 
نفسها.  الشيعية  الطائفة  مصلحة 
من  متكن  املعاني  بهذه  واحلزب 
واجملموعات  لبنان  استدراج 
اللبنانية كافة اىل طريق مسدود، 
جيعل من احلوار الوطين مسألة قيد 
مشروع  ورهينة  الدائم  التعطيل 
من  سيكون  عسكري،  ـ  سياسي 
إرادة  غياب  يف  تفكيكه  الصعب 
الشيعية  الطائفة  تكون  ال  وطنية 

شريكة فيها«.
اهلل  »حزب  أن  اىل  وأشار 
فيهم  اللبنانيني مبن  لعموم  يقول 
الشيعة؛ إنكم لن ترتاحوا معي ولن 
ترتاحوا من دوني مهما أبدعتم من 
خمارج للهروب من سطوة السالح، 
يتخذه  ما  رهينة  سيبقى  ولبنان 
جملس شورى احلزب من قرارات، 
غياب  دولة يف  هناك  تكون  ولن 
سالح احلزب، وال حكومة يف غياب 
معادلة اجليش والشعب واملقاومة، 
وال  بعبدا،  بإعالن  يقول  حوار  وال 
سالم وطنيًا يف غياب األمان لنظام 
بشار االسد. هذه هي الصورة اليت 
من  والصورة  اهلل،  حزب  يرمسها 
دون شك صورة مأسوية، مرسومة 
واملخاوف  اللبنانيني  بقلق  أيضًا 
احلياة  يف  اهلل  حزب  نشرها  اليت 
األسف صورة  مع  لكنها  الوطنية، 
إخفائها  يف  نشارك  لن  حقيقية 
أو التخفيف من بشاعتها، ألن أي 
تكون  لن  احلقيقة  هلذه  تداعيات 
الذي  األسود  املسار  من  أسوأ 

يقود حزب اهلل البالد اليه«.
املشروع التدمريي

أن  ميكن  ما  »أقل  أن  ورأى 
يأخذ  الذي  املشروع  يف  ُيقال 
مشروع  إنه  اليه،  لبنان  اهلل  حزب 
تدمريي لن تنجو منه صيغة العيش 
الدميوقراطي  والنظام  املشرتك 
اإلسالمية.  الطوائف  ووحدة 
أوىل  شيء  هناك  يكون  ولن 
واملواجهة،  واالعرتاض  باملتابعة 
املشروع  هذا  على  االعرتاض  من 
التضامن  أشكال  بكل  ومواجهته 
الوطين. لقد أفسد حزب اهلل احلياة 
بني  األخوية  والعالقات  الوطنية 
بني  العالقات  فيها  مبا  اللبنانيني 
السنة والشيعة، وأفسد العالقات 
بني لبنان والدول العربية وكشف 
ارتدادات  على  اللبنانيني  مصاحل 
وسياسية،  ومالية  اقتصادية 
اجملتمع  مع  لبنان  عالقات  وأفسد 
الدولي الذي ال ختلو أخباره يوميًا 
غري  وأنشطته  احلزب  ذكر  من 
القانونية واإلرهابية يف غري مكان 

من العامل«.
حيتاج،  وطننا  إن  قائال  وختم: 
املرحلة  هذه  يف  حيتاج،  ما  أكثر 
سالح  وجه  يف  حق  كلمة  اىل 
اإليراني  املسلسل  توقف  ظامل، 
على  اللبنانيني  بدماء  وحروبه 
يف  اآلخرين  وأراضي  أرضنا 
كلمة  وستبقى  وغريها.  سوريا 
احلق هذه سبيلنا لتحرير لبنان من 
هيمنة  ومن  الشرعي  غري  السالح 
األحزاب املسلحة مهما امتلكت من 
صواريخ، ألنها لن متتلك يف نهاية 
اىل  العبور  على  القدرة  املطاف، 
الدولة  وحدة  كسر  اىل  أو  الفتنة 
لبنان.  عاش  اللبنانيني.  وكرامة 
ولتسقط  الوطنية.  الوحدة  عاشت 

كل أحزاب السالح«.
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مبوجب أي اتفاقية دخل هذا العدد من اجلرحى، واىل أين سيذهبون بعد عالجهم؟

العماد عون بعد اجتماع التكتل: مبدأ التمديد هو املرفوض وليس املّدة
اعترب العماد ميشال عون تعطيل 
اجمللس الدستوري اليوم بالتغيب 
إياه  واصفًا  »سياسيًا«،  تعطياًل 
باألمر »اخلطري جدًا« خصوصًا إذا ما 
تكرر، ومتّنى على اجلهات املعنية 
وما  املوضوع  هذا  لدّقة  تتنّبه  أن 

ميكن أن ترتتب عليه من نتائج.
وتعليقًا على ما يقال عن تقصري 
أوضح  أشهر،  ستة  اىل  املدة 
الدستوري  اجمللس  واجبات  أن 
أو  الطعن  قبول  هي  القانونية 
املهل،  حتديد  وليس  رفضه 
فرتة  أن  السياق  هذا  يف  مؤكدًا 
اخلمسة  فرتة  كما  أشهر  الستة 
عشر شهرًا، تصب يف خانة متديد 
»مبدأ  و  لنفسه،  النيابي  اجمللس 
وليس  املرفوض  هو  التمديد 

املدة«.
ويف موضوع النازحني السوريني 
هلم، شكر  املخيمات  إقامة  وَطرح 
للمعنّيني  املتأخرة«  »االستفاقة 
وّجهوا  لطاملا  الذين  وللمنّظرين 
بالعنصرية  واالتهامات  النقد 
املشكلة  هذه  طرح  عندما  للتيار 
أي  »مبوجب  وسأل  بداياتها.  يف 
اتفاقية دخل اىل لبنان هذا العدد 
املقاتلني«؟  اجلرحى  من  الكبري 
و«أين سيذهبون بعد أن ُيعاجلوا«؟ 
واقرتح أن ُيعادوا اىل بلدانهم بعد 
أن يتّلقوا االسعافات األولية عندنا 
»وال بأس إن استقبلت الدول اليت 
سّلحتهم بعضًا منهم«. أما النازحني 
فاقرتح أن تقام املخيمات هلم يف 
بالدهم بداًل من إقامتها يف لبنان 
كما يطالب البعض، وأن تكون يف 
سيطرة  اىل  عادت  اليت  املناطق 
الدولة، فيعملون على إعادة إعمار 
ما تهدم وحتّل مشكلتهم تدرجييًا.

يتحدث  كان  الذي  عون  العماد 
لتكتل  األسبوعي  االجتماع  بعد 
كالمه  استهل  واالصالح،  التغيري 
منها  تعاني  مشكلة  اىل  بالتطرق 
جزين  قضاء  يف  بكاسني  بلدة 

وقال:
لقائنا  يف  بكم  وسهاًل  أهاًل 

األسبوعي.
جّدًا  عادّية  قضّية  اليوم  حبثنا 
من  الكثري  على  تنطوي  أّنها  إاّل 
املخالفات اليت ترتكبها الدولة حبّق 
العام  يف  لبنان.  بلدات  من  بلدٍة 
1974، منحت بلدّية بكاسني 60 ألف 
مرت مرّبع جمللس البحوث يف وزارة 
إلعادة  داٍر  إنشاء  بهدف  الرتبية 
على  واملعّلمني  األساتذة  تدريب 
تعليم اللغات األجنبّية. وملحق بها 
واملؤمترات  اخللوات  لعقد  جمّمعات 
األكادميية.  األمور  من  وغريها 
البناء ولكّنها توّقفت  بدأت عملّية 
بعد ذلك بسبب األحداث اللبنانية، 
ما دفع بالبلدّية إىل طلب اسرتجاع 
مت  ُقدِّ الذي  األرض ألّن املشروع 

على أساسه مل ُينّفذ.
بوضع  البلدة  تتفاجأ  اليوم، 
الّداخلّية على  اليد من قبل وزارة 
اإلمناء  جملس  وبدء  األرض،  هذه 
هذا  لتحويل  بالتخطيط  واإلعمار 
املشروع إىل سجن، عماًل مببدأ »من 
فتح سجنًا أقفل مدرسًة«، و »من 
أقفل مدرسًة فتح سجنًا«، خبالف 
كّل ما تعّلمناه وترّبينا عليه عن أّن 
»من فتح مدرسة أقفل سجنًا«..!

خمالفة  على  ينطوي  األمر  هذا 
وبالّتالي  ووزارة،  بلدّية  بني  عقد 

أصحابها  إىل  األرض  إعادة  جيب 
ال  العقد.  تنفيذ  يتّم  مل  حال  يف 
جيوز حتويل األرض عن غري وجهة 
إستعماهلا، وال جيوز حتويلها أيضًا 
إىل سلطة إدارّية غري السلطة اليت 
أن  نأمل  األساس.  ُمنحت هلا يف 
يسمعوا هذا الكالم، وأن يتوّقفوا 
بالّتالي عن هذا اإلجراء، ألّن األمر 
جملس  يف  دعاوى  إىل  سيتطّور 
الشورى وإضرابات يف تلك البقعة، 

ومشاكل اجلميع بغنى عنها.
موضوع  هو  آخر،  موضوع  يف 
لبنان،  إىل  السوريني  النازحني 
إقامة  عن  يتحدث  من  فقد مسعنا 
كذلك  وكثرت  هلم،  خمّيمات 
هذه  يف  بشأنهم  الّتصاريح 
األوروّبي  اإلحّتاد  سفرية  الفرتة؛ 
أّن  املعقول  غري  من  »إّنه  قالت 
يتحّمل لبنان ما يعادل ربع سّكانه 
من النازحني إىل أرضه، يف حني 
أّن مؤّسساته ال تستطيع أن تتحّمل 
وزر كّل هؤالء النازحني«، كما أّن 
وزراء الشؤون اإلجتماعية والّصّحة 
رفضًا  الصوت  رفعوا  والّداخلّية 

هلذا املوضوع..
استفاقوا  ألّنهم  اهلل  نشكر 
اليت  مسؤولّياتهم  على  أخريًا 
أن  قبل  عليها  ونبهناهم  سبق 
أرضنا،  على  اإلزدحام  هذا  حيدث 
األوصاف،  بأشنع  يومها  وُنعتنا 
وعنصريون..  عرقّيون  إّننا  وقيل 
أن  يستطيع  ال  لبنان  إّن  قلنا 
فانهالت  قدرته،  من  أكثر  يتحّمل 
حّتى  واالتهامات  املالحظات  علينا 
وسائل  يف  احملّررين  صغار  من 
بالعنصرّية،  واّتهمونا  اإلعالم، 
ألّنهم مل يفهموا أّن هذا املوضوع 
اجلدّية،  من  كبري  قدٍر  على  هو 
ومن الواجب البحث به على صعيد 

الّدولة إلّتاذ ترتيبات كبرية.
وصلنا إىل هذه احلالة اآلن، وهم 
يرفعون الصوت مطالبني باحللول. 
اليوم  نوعني؛  على  تأتي  احللول 
لبنان  إىل  يدخلون  جرحى  هناك 
بّد أن نتساءل:  باملئات، وهنا ال 
يدخلون،  اّتفاقّية  أّي  على  بناًء 
سيذهب  أين  يرعاها؟؟  ومن 
هؤالء اجلرحى بعد شفائهم؟؟ أين 
يف  يعاجلون  هؤالء  األم؟؟  بلدهم 
لبنان، وهم آتون من جبهة قتاٍل، 
أّنهم قاتلوا فيها قتال  ويعتربون 
يتابعوا  أن  خناف  ولذلك  أبطال، 

»بطوالتهم« على أرضنا..!!
الّشؤون  وزارة  نسأل  هنا  من 
الّداخلية  ووزارة  اإلجتماعية 
ووزارة الّصحة بأّي موجٍب قانوني 

استقبلوا هؤالء اجلرحى؟ وإذا كانوا 
الّصليب  مع  باّتفاقية  قاموا  قد 
ولية،  الدَّ واملؤّسسات  األمحر 
بعد  مصريهم  سيكون  فماذا 
اآلن  تتحّملهم  مل  وملاذا  الشفاء؟ 
الكثري  هناك  األصلية؟  بالدهم 
وبإمكانها  اجملّهزة،  الّطائرات  من 
ليصلوا  يلزمهم  ما  هلم  تؤّمن  أن 
حسب  َفليأخذوهم  بالدهم.  إىل 
هوياتهم إىل بالدهم. هناك كالمًا 
مفاده أّن املؤّسسات الّصحية يف 
لبنان ستنكسر، ومعها املؤّسسات 
اخلريية واإلرسالية، ولن تقدر على 
القيام بواجباتها بسبب هذا العبء 
به.  فّكروا  بسيط،  احلّل  الطارئ. 
جيب أن نوّزع العمل على أصحاب 
العالقة، وميكن أيضًا إرسال بعض 
اجلرحى إىل الّدول اّليت سّلحتهم، 
حتّملها  ناحية  من  يكون  فهذا 
تتحّمل  أن  عليها  وأيضًا  للّنتائج، 

مصاريف من بقوا.
بالّنازحني  يتعّلق  ما  يف  أما 
أتوا  قد  فهم  اجلرحى،  غري  من 
من  خمتلفة  وبلدات  قرى  من 
سوريا، وعاد قسم كبري منها اىل 
سيطرة الّدولة، لذلك نقرتح إقامة 
املناطق،  تلك  يف  هلم  املخيمات 
منازهلم،  من  بالقرب  فيكونون 
ويساعدون يف إعادة إعمار قراهم، 
وستصلهم بالطبع املساعدات من 
باإلتفاق مع  اإلنسانية  املؤسسات 
ستشرف  اّليت  الّسورية  احلكومة 

على توزيعها.
جيب إجياد احللول املمكنة هلذه 
على  احلمل  وتوزيع  املشكلة، 
عاتق  على  إبقائه  ال  جمموعة دول 
دولة واحدة، أي على لبنان ليصيح 

عبئًا ال طاقة له على احتماله.
اجمللس  مسألة  يف  أما 
املفرتض  من  فكان  الّدستوري، 
ولكن  اليوم،  جلسة  حتصل  أن 
اجللسة القانونية حتولت إىل جلسٍة 
فنحن  يعنينا،  ال  وهذا  سياسية، 
القانونية  املخالفة  حصلت  عندما 
طعّنا  الّنواب  جملس  ارتكبها  اّليت 
اجمللس  إىل  ورفعناه  بالقانون 
نأمل  الّنتيجة.  وننتظر  الّدستوري 
خصوصًا  اإلجتماع  هذا  حيصل  أن 
الّدستوري  اجمللس  تعطيل  وأّن 
الغياب،  أسلوب  األسلوب،  بهذا 
فاجمللس  جّدًا،  خطريًا  أمر  هو 
األخرية  املؤّسسة  هو  الدستوري 
الّتعطيل.  إليها  يصل  مل  اليت 
األطراف  كّل  على  نتمنى  هنا  من 
املعنيني أن يأخذوا هذا األمر بعني 
سترتّتب  بالّتأكيد  ألّنه  اإلعتبار، 

عليه نتائج.
أسئلة  عن  أجاب  ثّم 

الّصحافيني:
س: ملاذا عّطل املكّون الّشيعي 
الّدستوري  اجمللس  يف  اجللسات 
برأيك؟ هل من أجل الّطعن رئيس 
اجلمهورية أم من أجل ّطعن بالّتيار 

الوطين احلر؟
ألحد.  نوايا  نعطي  لن  حنن  ج: 
هناك  معنّي،  واقٍع  أمام  حنن 
ملن  بالّنسبة  أّما  تعّطل،  نصاب 
ويعلم  نفسه  يعرف  فهو  عّطله 
إذا كان الّتعطيل صدفًة أو نتيجة 
نتكلم  لن  ولكّننا  معنّي،  سبٍب 
باألمر قبل أن اإلستفسار وقبل أن 
يتحّدث أصحاب العالقة باملوضوع. 
مبكرًا  الوقت  يزال  فال  اآلن،  أّما 

إلعطاء الّنوايا.
مهلة  خبفض  تقبلون  هل  س: 

الّتمديد إىل 6 أشهر؟
األمر هو  أن هذا  أعتقد  أنا  ج: 
شائعة، وال أريد الّتعليق على قرار 
اجمللس الّدستوري قبل أن يصدر، 
حياول  من  هناك  أن  يبدو  ولكن 
اجمللس  مع  اجتمع  بأنه  اإلحياء 
وهذا  بذلك..  وأخربه  الّدستوري 

األمر غري صحيح.
فإن  املبدأ،  ناحية  من  ولكن، 
الّدستوري  اجمللس  واجبات 
أو  الطعن  يقبل  أن  القانونية هي 
ملوضوع  يتعّرض  أن  ال  يرفضه، 
مبهلة  نقبل  كّنا  إذا  وما  املهل، 
ليس  فاملوضوع  ال،  أو  أشهر   6
أشهر ال تتلف  والستة  مفاصلًة، 
ألنها  والّنصف بشيء،  الّسنة  عن 
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كلها تقع يف خانة التمديد.
إذا حصل الّطعن بالّتمديد سنٍة 
ونصف، وحصل الّتمديد ل6 أشهر 
ماذا يكون قد اختلف؟! املرفوض 

هو مبدأ الّتمديد وليس مّدته.
اإلنتخابي  امللّف  أمام  س: 
امللّف  بات  األخرى  وامللّفات 
وباملقابل  الّنسيان،  احلكومي طّي 
مّثة أصواٌت تنادي بتنّحي الّرئيس 
غري  كان  إذا  سالم  مّتام  املكّلف 
أين  احلكومة.  تشكيل  على  قادٍر 

أنتم من هذا الّنداء؟
أبدًا،  املوضوع  أتابع  مل  أنا  ج: 
لذلك  بشيء،  أحد  يفاحتين  ومل 
مثلكم.  متامًا  األمر  عن  أتساءل 
أمسع يف الّصحف تعليقاٍت تتضّمن 

تساؤالٍت ال يقوم أحٌد بطرحها.
س: مّثة كالٌم عن أّن تدّخل حزب 
اهلل يف سوريا أّجج الفتنة املذهبية 
الّلبناني،  اإلقتصاد  على  وسيؤّثر 
اإلقتصادية  اهليئات  أطلقت  وقد 
ما  اجملال.  هذا  يف  صرخًة  اليوم 

رأيك بهذا األمر؟
ج: مثل هذه املقوالت تدّل على 
قصر نظر يف املفهوم اإلقتصادي 
اإلقتصادية  الّدورة  ومفهوم 

العاملية واإلقليمية والّداخلية.
العاملي  اإلقتصادي  الوضع 
األوروبي  الّشاطئ  ودول  سليب، 
مقفلة  الّشرقية  وحدودنا  مفلسة، 
أّما  مجيعها،  العربية  الّدول  على 
حدودنا  على  فتتواجد  اسرائيل 
اجلنوبية، وبعدها هناك مصر أيضًا 
اّليت تعاني من اجلوع وكذلك ليبيا 
وتونس. ومن اجلهة األخرى هناك 

العراق واليمن...
الّدول العربية مجيعها غارقة يف 
منطقة  هي  وهذه  والّنار،  احلديد 
باإلضافة  اإلقتصادي،  متّددنا 
البحر  حوض  كل  أي  أوروبا  إىل 
فمن  إذن،  املتوّسط.  األبيض 
الّنمو  تراجع  عن  يتحّدث  أن  يريد 
القَصري  بسبب  اإلقتصادي 
قصري.  ونظره  قصري  ف«دماغه« 
وبالّتالي فإّن تدّخل حزب اهلل يف 
القصري ليس مسّببًا أساسيًا لرتاجع 
ليست  إذ  لبنان،  يف  اإلقتصاد 
القصري من أقفلت البحر علينا، وال 
أقفلت احلدود الّشرقية أو احلدود 
سّببت  من  هي  وليست  اجلنوبية، 
املشاكل يف البلدان العربية اليّت 

لدينا عالقاٌت اقتصاديٌة معها.
املرء  يتحّدث  أن  املعيب  من 
ال  آخر  بأمر  يفكر  هو  بينما  بأمٍر 
عالقة له فيه، وذلك الكالم ُيعترب 
تصرحيًا  وليس  سياسيًا  تصرحيًا 

اقتصاديًا.
جلسات  إّن  قلت  لقد  س: 
من  حتّولت  الّدستوري  اجمللس 
جلسات  إىل  قانونية  جلسات 
قوى  هناك  أن  أي  سياسية، 
اجمللس  جلسات  تعّطل  سياسية 
الّدستوري. ملا ال نقول األمور كما 
القوى  هذه  هي  من  ونعلن  هي 

الّسياسية للّرأي العام؟
عاجاًل  نفسها  عن  ستدلُّ  ج: 
ما سندفع  العجلة؟!  آجاًل، فلم  أم 
مثنه كي نأخذه اليوم، تعطينا إّياه 
األخبار غدًا بدون مقابل ، فلننتظر 

قلياًل.

National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
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حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

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

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

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

3 فروع بادارة عائلة واحدة

بــانـشـبولالكمــبـــامـيـريـالنـدز
179 Merrylands Rd,  

Merrylands 
9760 1886

128 Haldon St,  
Lakemba 

9750 9766

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

مقابل 
كنيسة 
مارشربل

الطبية  اجلمعية  رئيس  أفاد 
 Mukesh العاملية والطبيب العام
للمزيد  حاجة  مثة  بأن   Haikerwal
من العمل من أجل حتسني إدارة 
وتعزيز الوعي مبرض السلس يف 

اجملتمع األسرتالي. 
 :Haikerwal الدكتور  وقال 
العوائق  من  املزيد  »هناك 
من  للمرضى  بالنسبة  الكبرية 
الثقافات  متنوعة  خلفيات 
السلس  مع   )CALD( واللغات 
النظام  مع  يتعاملون  عندما 
الصحي بدون مساعدة من موظف 
مساندة، أو يف بعض احلاالت، 

خدمة  على  احلصول  بدون 
الرتمجة الشفهية. 

بعض  »مثة  قائاًل:  وأضاف 
املواضيع الشائعة بني اجملموعات 
العرقية، خصوصًا املفهوم اخلاطئ 
بأن السلس هو جزٌء طبيعي من 
العمر وال ميكن عالجه: بل  تقدم 

ميكن«.
»حيق جلميع اجلاليات بأن تتم 
معاجلة مشكالت السلس لديهم، 
اجملموعات  مع  التعامل  وجيب 
يف  اخلاصة  االحتياجات  ذات 
والعدل  بالرعاية  يتسم  جمتمٍع 
واإلنصاف. ومن األهمية هلم أن 
يعرفوا أنه يف كثرٍي من األحوال 
السلس،  من  الوقاية  باالمكان 
بشكٍل  إدارته  وبالتأكيد  وعالجه 

أفضل.« 
 Haikerwal وقد أشاد الدكتور
 Continence منظمة  مبجهودات 
أجل  من  األسرتالية   Foundation
توعية  إىل  الوصول  حتسني 
متنوعة  اجملموعات  لدى  صحية 
مشروع  ذلك  يف  مبا  الثقافات، 
مرضى  لرعاية  اجلديد  املنظمة 
متنوعة  خلفيات  من  السلس 
منازهلم  يف  واللغات  الثقافات 

 Incontinence Outreach in the(
 .)CALD Community project
وسوف يتم إطالق املشروع رمسيًا 
خالل األسبوع العاملي للسلس )24 
30 يونيو/حزيران(، حتت شعار   –
»السلس: مشكلة بكل اللغات«. 
إىل  التوعية  محلة  تسعى 
متنوعة  اجلاليات  إىل  الوصول 
أجل  من  واللغات  الثقافات 
موارد  إىل  الوصول  حتسني 
صحية وتشجيع الناس على طلب 

املساعدة.
 Continence موقع  حيتوي 
www. االلكرتوني   Foundation
continence. org. au/ other-
معلومات  أوراق  على   languages
وصفحات الكرتونية بعدة لغات، 
ومقاطع فيديو بـ 21 لغات. كما 
أدوات  بتطوير  املنظمة  قامت 
املختصني  خلدمة  تفسريية 

واملرتمجني. 
باإلمكان أيضا الوصول إىل خط 
املساعدة الوطين للسلس اجملاني 
 Continence ملنظمة  والتابع 

 Foundation
خدمة  عرب   )1800330066(
الرتمجة التحريرية والشفهية على 

الرقم 131450.
اللغة  بتحديد  املتصل  يقوم 
يتم  ثم  ومن  يفضلها  اليت 
توصيله مبرتجم عرب اهلاتف ميكنه 
وترمجة  املساعدة  خبط  االتصال 

املعلومات. 
املساعدة  خط  لدى  يعمل 
متريض  مرشدو  للسلس  الوطين 
خمتصني بالسلس من الساعة 8 

صباحًا حتى 8 مساءًا، 
اجلمعة،  إىل  اإلثنني  من 
وبإمكان املرشدين تقديم خدمات 
جمانية  وإحاالت  وموارد  مشورة، 

إىل اخلدمات احمللية. 
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السلس: مشكلة بكل اللغات
ينشغل  الذي  الوقت  يف 
خالفات  مبتابعة  التونسيون  فيه 
حول  التأسيسي  الوطين  اجمللس 
والتأمل  اجلديد  الدستور  صياغة 
االقتصادية  اإلصالحات  جبدية 
مؤخرا،  احلكومة  أطلقتها  اليت 
يف  ناشطات   3 حماكمة  حتولت 
إىل  األوكرانية،  »فيمن«  منظمة 

قضية رأي عام وطين ودولي.
االول،  أمس  واندلعت، 
األمن  قوات  بني  مواجهات 
العمل يف  من  عاطلني  وحمتجني 
حملافظة  التابعة  املتلوي  مدينة 
قفصة جنوب غرب البالد. وخالل 
»التنسيقية  نظمتها  مسرية 
الشهادات  ألصحاب  اجلهوية 
جابت  العمل«  من  العاطلني  من 
من  عدد  عمد  املدينة،  شوارع 
قطار  انطالق  منع  إىل  احملتجني 
الفوسفات  من  بشحنات  حممل 
باجتاه اجملمع الكيميائي يف مدينة 
قابس. وأطلقت قوات األمن الغاز 
املسيل للدموع لتفريق احملتجني 
األمن  عناصر  برشق  ردوا  الذين 

باحلجارة.
يف  االبتدائية  احملكمة  وكانت 
االؤبعاء،  أصدرت،  قد  تونس 
الناشطات  بسجن  يقضي  حكمًا 
وذلك  أشهر،  أربعة  األوروبيات 
بعد إدانتهن »بالتجاهر مبا ينايف 
األخالق  على  واالعتداء  احلياء 
يف  الشغب  وإحداث  احلميدة 
هن  والناشطات،  عام«.  مكان 
فرنسيتان وأملانية، تظاهرن دعما 
للناشطة التونسية أمينة السبوعي 
اليت حتاكمها السلطات التونسية 
أحداث  هامش  على  اعتقاهلا  بعد 
فيها  منعت  واليت  القريوان، 
من  الشريعة«  »أنصار  السلطات 

عقد مؤمترهم السنوي.
ووصفت منظمة »فيمن«، على 

صفحتها على »فايسبوك«، احلكم 
بـ«اجلائر«. ودعت العامل كله إىل 
الناشطات  أجل  من  »انتفاضة 
بأّن  متوعدة  أمينة«،  والسيما 
العاريات  النساء  من  »جيشا 
سيحارب اإلسالميني، ال سيما بعد 
عجز )املستشارة األملانية( أجنيال 
الفرنسي(  و)الرئيس  مريكل 
ووضعهما  هوالند،  فرنسوا 
يديهما يف أيدي املستبدين« يف 
إشارة إىل زيارة رئيس احلكومة 
التونسية علي العريض، القيادي 
اإلسالمي  النهضة«  »حزب  يف 

إىل أملانيا مؤخرا.
يف  األملانية  السفارة  وعربت 
تونس، يف بيان، عن قلقها من 
الناشطات،  ضد  األحكام  شدة 
مضيفة انها تأمل أن يكون حكم 
رأفة«.  »أكثر  االستئناف  حمكمة 
أما وزارة اخلارجية الفرنسية فقد 
اكتفت بإدانة احلكم الصادر يف 
هيليي  بولني  الفرنسيتني  حق 
واألملانية  سرتن  ومارغريت 

جوزيفني ماركمان.
ملف  يزال  ال  ثانية،  جهة  من 
الشارع  يشغل  التعبري  حرية 
التونسي، خاصة مع ارتفاع عدد 
أصدرت  حيث  الرأي،  حماكمات 
عروس  بنب  االبتدائية  احملكمة 
عالء  الراب  مغين  بسجن  حكما 
الدين اليعقوبي، املعروف بـ«ولد 
بثه  بعد  عامني،  ملّدة  الكانز«، 
أغنية  »يوتيوب«  موقع  على 
بعنوان »البوليسية كالب«، اتهم 
برتويج  التونسية  الشرطة  فيها 

الفساد ونشره.
حالة  احملاكمة  أجواء  وشهدت 
خصوصا  واالحتقان،  التوتر  من 
اليت  املساندة  جلنة  احتجاج  بعد 
الكانز«،  »ولد  ملساندة  حضرت 
بالغاز  األمن  قوات  فواجهتها 

تونس: مواجهات بني األمن وحمتجني السجن أربعة أشهر لناشطات »فيمن«
املسيل للدموع، وفقًا ملا ذكرته 
بن مهين  لينا  احلقوقية  الناشطة 
واستخدمت  »فايسبوك«.  على 
بعض  ضد  العنف  الشرطة 
الصحافيني الذين حضروا لتغطية 
يف  الصحايف  وبينهم  احملاكمة، 
مطرياوي  أمني  »نواة«  موقع 
الذي حتطمت الكامريا اليت كانت 

حبوزته.
وحصل الشاب التونسي غازي 
السلطات  موافقة  على  الباجي 
الفرنسية مبنحه اللجوء السياسي 
الباجي  وكان  سنوات.   10 ملدة 
العام  االنرتنت،  على  نشر  قد 
املاضي، مع شخص آخر، كتابات 

لإلسالم  مسيئة  اعتربت  ورسومًا 
عليهما  احلكم  ومت  وللرسول. 
غيابيا بالسجن ملدة سبع سنوات 
القذف  بتهمة  السنة،  ونصف 

واملس باألخالق والنظام العام.
وقال الباجي، جمللة »األطلس«، 
إنه »عانى كثريا من أجل احلصول 
على اللجوء السياسي، خاصة بعد 
تلقيه  بسبب  تونس  من  هروبه 

تهديدات بالقتل«.
الصور،  نشره  دوافع  وعن 
الثورة  أن  »أعتقد  غازي  يقول 
اليت اندلعت يف تونس ستسمح 
وأفكاري  آرائي  عن  بالتعبري  لي 

بكل حرية«.

أمس  الشمالية  كوريا  مّحلت 
مسؤولية  اجلنوبية  جارتها  االول، 
املستوى  رفيعة  حمادثات  إلغاء 
كانت تهدف إىل ختفيف التوترات 
بيونغ  واعتربت  الدولتني.  بني 
يانغ أن سيول نسفت عمدًا حوار 
املصاحلة، الذي كان مقررًا عقده 

أمس األول.
حني  احملادثات  وألغيت 
مستوى  على  اجلانبان  اختلف 
لرئيسي  الديبلوماسي  التمثيل 
سيلتقيان  كانا  اللذين  الوفدين 
اجلنوبية  الكورية  العاصمة  يف 

سيول.
الكورية  اللجنة  واعتربت 
كوريا  توحيد  إلعادة  الشمالية 
وكالة  نقلته  بيان  يف  سلميًا، 
األنباء املركزية الكورية الشمالية، 
اهتمام  أي  يبد  مل  »اجلنوب  أن 
لفتح احلوار منذ البداية«، مضيفة 
إىل  سوى  تسع  »مل  سيول  أن 

خلق عقبات وتأخري املفاوضات ثم 
إجهاضها«. واتهمت أيضًا سيول 
»بوقاحة«  احملادثات  بـ«عرقلة« 

و«التشويش املتعمد« عليها.
»هذا  فإن  اللجنة  وحبسب 
األخالقي  وغري  السوقي  املوقف 
إىل  يدفعنا  واالستفزازي 
إمكانية  عن  جديدة  مرة  التساؤل 
وحتسني  جديدة،  حمادثات  إجراء 
حوار  أطلق  ولو  حتى  العالقات 

رمسي يف املستقبل«.
وكانت كوريا اجلنوبية تريد أن 
جون  يانغ  كيم  احملادثات  حيضر 
املسؤول الكبري يف حزب العمال 
من  مقرب  مستشار  وهو  احلاكم 
كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم 

جونغ اون.
إال أن بيونغ يانغ رفضت ذلك 
على اعتبار أن هذا املسؤول أرفع 
وزير  مع  جيتمع  أن  من  مستوى 

الوحدة الذي يرأس وفد سيول.

بيونغ يانغ: سيول عرقلت احلوار
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الطعام  تناول  املرأة  تتجنب 
كبرية  نسبة  على  حيتوي  الذي 
من الكيماويات السامة، لكنها ال 
تعلم أنها تضع تلك الكيماويات 
مساحيق  خالل  من  بشرتها  على 

التجميل املختلفة.
النساء  من  الكثري  تعلمه  ال  وما 
أمحر  أو  البشرة،  مرطب  أن 
الشفاة على سبيل املثال يعرض 
اجلسد لكوكتيل من الكيماويات 

الضارة.
أجرتها  دراسة  ضمن  ذلك  كان 
الربيطانية،  »بيونسن«  شركة 
حيث كشفت أن أدوات التجميل 
مادة   500 دخول  يف  تتسبب 
يوميا  املرأة  جسد  يف  كيماوية 

يف املتوسط.
أجرته جامعة  وأوضح حبث جديد 
أنواعا من  كاليفورنيا أن هنالك 
تسعة  على  حتتوي  الشفاه  أمحر 
وضعه  وأن  خمتلفة،  معادن 
مرتني يوميا ميد اجلسم بأكثر من 
اليومي  االمتصاص  من   %  20
وبعض  واملنجنيز،  لأللومونيوم 
األنواع حيتوي على كمية مفرطة 
يف  يتسبب  الذي  الكروم  من 

أورام املعدة.
هاموند  كاثرين  الباحثة  وقالت 
املعادن يف  وجود  اكتشاف  إن 
القضية  ليست  املكياج  أدوات 
هي  املشكلة  ولكن  األساسية، 
تتواجد  اليت  العالية  املستويات 
يتميز  اليت  املعادن  تلك  بها 

يف  وتتسبب  بالسمية،  بعضها 
تأثريات ضارة طويلة املدى على 

الصحة.
لبعض  اجلسم  تعرض  إن 
حيدث  قد  الضارة  الكيماويات 
العصيب،  اجلهاز  يف  تسمما 
السرطان،  يف  يتسبب  قد  كما 
ولكن مثل هذه الدراسات ليست 
جديدة، فمنذ سنوات كانت هنالك 
حتذيرات من مادة البارابني اليت 
يف  حافظة  كمادة  تستخدم 
العديد من املنتجات مثل معجون 
ومادة  والشامبو،  األسنان 
الصوديوم،  لوريل  كربيتات 
ولكن ما تغري هو طريقة وصف 

الشركات ملنتجاتها.
املسؤول  الراجنا  جورج  وقال 
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دراسة: 500 مادة سامة يف جسد املرأة يوميا بسبب املكياج!!

جنح الجئ  من جزيرة تونغا يف 
جتنب ترحيله من أسرتالياـ بعد 
حمكمة  من  حكم  على  احلصول 
بإلغاء  اإلدارية  االستئناف 
وفقا  والعمل  ترحيله،  أمر 
خللق  العمل   « يدعى  لربنامج 
من  بالرغم  أفضل«  شخص 
قضائه لعقوبة احلبس العتداءه 
شرطة،  أفراد  على  بالضرب 
أمن  وحارس  السجن،  وضباط 

يف مركز تسوق.
يف  احملكمة   اعرتاف  ورغم 
اإلجرامي  بالسجل  حيثياتها 
املمتد للرجل، والتاريخ الطويل 
أمر  ألغت  أنها  إال  العنف  من 

ترحيله من أسرتاليا.
احملكمة  رئيس  نائب  وقال 
املتهم  إن  فروست  ستيفن 
جرائم  ارتكاب  على  أقدم 
باإلضافة  اخلطورة،  منخفضة 
إىل أنه يأخذ حاليا عقاقري ضد 

مرض الذهان.
يبلغ  الذي  الالجئ  وكان 
من  استفاد  قد  عاما   41 عمره 
احلكومية  القانونية  املساعدة 

إللغاء حكم ترحيله.
وقدم الرجل إىل أسرتاليا، وهو 
 15 وقضى  السابعة،  عمر  يف 
ارتكابه  جراء  السجن  يف  عاما 
مهامجة  تتضمن  عنيفة  جرائم 

حمكمة أسرتالية تلغي ترحيل 
»مسجل خطر«!!

وطعن  السجون،  أحد  حارس 
تعقبه يف  أن  بعد  أمن  حارس 
كامبل  »مركز  يف  مياه  دورة 
 ،2006 عام  التجاري  تاون 
وطعنه أربع مرات، وخرج الرجل 
أبريل  شهر  يف  السجن  من 
مركز  يف  ومكث  املاضي، 
فيالوود لالجئني متهيدا لرتحيله 
يف  فشل  أن  بعد  تونغا  إىل 
جتاوز »اختبار الشخصية«، لكن 

احملكمة ألغت قرار الرتحيل.
على  نادم  إنه  الرجل  وقال 
طعنه لرجل األمن، وأضاف إىل 
أن تناوله عالجا نفسيا طور من 
بالقنبلة  ذاته  واصفا  حالته، 
تناوله  عدم  حالة  يف  البشرية 

العالج النفسي املكلف.
العليا  املفوضية  وكانت 
إىل  كتبت  قد  تونغا  ململكة 
إىل  منوهة  األسرتالية  احملكمة 
دعم  برامج  متتلك   ال  أنها 
وأصحاب  للمساجني  اجتماعي 
نقص  إىل  باإلضافة  العجز، 
ملرض  املعاجلة  األدوية  يف 
دعم  ما  وهو  الشيزوفرانيا، 

بقاءه يف أسرتاليا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اليثام

العمال  حزب  إقدام  يتسبب  قد 
انقالب  تنفيذ  على  األسرتالي 
واإلتيان  غيالرد  جبوليا  لإلطاحة 
بكيفن راد يف مقعد القيادة بدال 
طوني  أقدام  ترسيخ  يف  منها 
ملنصب  تقلده  وضمان  أبوت 
حتى  األسرتالية،  احلكومة  رئيس 
قبل أن تبدأ االنتخابات رمسيا يف 

14 سبتمرب القادم.
الفيدرالي  االئتالف  ويدرس 
يقوم خبطوة سحب  أن  املعارض 
اقرتاع  عرب  احلكومة  من  الثقة 
العمال  حزب  قام  إذا  ثقة  سحب 

بتغيري قيادته.
من  يتمكن  كي  أبوت  ويكفي 
أن  الثقة  سحب  خطوة  حتقيق 
أعضاء  آراء  يف  تغري  حيدث 
االحتياطية   املقاعد  الربملان ذوي 
crossbench، وهو ما ينصب أبوت 
رئيسا للوزراء دون احلاجة للدعوة 

أبوت رئيس حكومة أسرتاليا ولو عاد 
راد اىل قيادة العمال

إىل انتخابات.
وكانت التكهنات قد أثريت حول 
جمددا،  راد  كيفن  عودة  احتمال 
عدم  جمددا  أكد  مكتبه  أن  رغم 
رغبة راد يف خوض حتد جديد أمام 

غيالرد.
أكد  الذي  الوقت  ذلك يف  يأتي 
شورتن  بيل  التوظيف  وزير  فيه 
كما  غيالرد،  جلوليا  مساندته 
بريندن  اهلجرة  وزير  استبعد 
على  العمال  حزب  إقدام  أوكونر 

تغيري غيالرد.
ضغوطا  الربملان  يشهد  ورمبا 
جلساته  استئنافه  عند  مكثفة 
األسبوع القادم يف آخر أسبوعني 
قبل االستعداد لالنتخابات، حيث 
النهائي  الرأي  قريبا  سيتضح 

للكتلة الربملانية حلزب العمال.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

 Australian Certified   « بهيئة 
من  اجتاها  هنالك  إن   »Organic
بعض شركات التجميل الطبيعية 
الضارة  املواد  قائمة من  بوضع 
مثل  منتجاتها  تتضمنها  ال  اليت 
والزيوت  والكربيت  البارابني 
واجللوكوز  واأللوان  املعدنية 
وتابع:  وغريها،  والسيليكون 
تعين  ال  القائمة  تلك  لكن   «
الكيماويات  من  خيلو  املنتج  أن 

الضارة«.
األسرتالية  اجلمعية  وقالت 
ال  إنه  التجميل  أدوات  ملصنعي 
ما  لتعريف  حمددة  معايري  يوجد 
التجميل  أدوات   « عليه  يطلق 

الطبيعية«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

األسبق  العمالي  الزعيم  شن 
املاضي  األسبوع  اليثام  مارك 
رئيس  على  قاسيا  هجوما 
السابق  األسرتالية  احلكومة 
بـ  إياه  ناعتا  راد  كيفن 
لعبة  الذي ميارس  »النرجسي« 
الوزراء  رئيسة  مع  االنتقام 
جويل  شبه  كما  غيالرد،  جوليا 
فيتزجيبون بـ »الطفل الضاحك 

الذي يتبول على نفسه«.
 2UE وقال الثيام يف حوار مع
جمددا  راد  كيفن  ظهور  إن 
من  ينبع  السياسية  احلياة  يف 
أن  وتابع  وطيشه.  نرجسيته 
حيملها  اليت  الضعينة  مشاعر 
غيالرد  جوليا  جتاه  راد  كيفن 
جتعله راغبا يف اإلطاحة بها من 

قيادة حزب العمال.
انسحبت  إذا   « قائال:  وأردف 
غيالرد من قيادة حزب العمال، 
خمربا  تكافئ  وكأنها  ستبدو 
ميارس  الذي  راد  كيفن  مثل 
غيالرد  من  املركز  االنتقام 
لتسببها  سنوات،  ثالث  طيلة 

يف اإلطاحة به«.
يعلم  راد  »كيفن  واستطرد: 
دائرة  يف  ظهوره  أن  جيدا 
فرصة  من  يقلل  اإلعالم 
بعض  ختسر  وجيعلها  غيالرد، 
األصوات، إنها خطة مقصودة، 
جهاد االنتقام، الذي مل نشاهد 
السياسي  التاريخ  يف  مثيله 

األسرتالي«.
توني  املذيع  سؤال  على  وردا 
وصف  مالءمة  مدى  حول  جونز 
كيفن راد بالشرير، قال اليثام: 
»أن تقوم بتخريب حزبك شيء 

مل نشاهده من قبل«.
االنقسامات  أن  اليثام  وتابع 
أفقدت  العمال  حزب  داخل 
عليه،  السيطرة  القيادة 
قيادة  غريوا  إذا   « مستطردا: 
املرة  ستكون  اآلن  احلزب 
اليت  عاما   12 يف  السادسة 

يتغري خالهلا قيادة احلزب«.
وقال متحدث باسم كيفن راد 
قاله  ما  على  يعقب  لن  إنه 
يعلق  مل  »راد  مردفا:  اليثام، 
يف  اليثام  تصرحيات  على 

السنوات الثمانية األخرية«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اليثام: راد ميارس ضد غيالرد »جهاد االنتقام«

غري  هو  وما  املقبول  هو  ما 
ميكن  ما  عالقٍة  يف  املقبول 
لبعض  واضحا  غري  يكون  أن 
موضوع  عن  ناهيك  الشباب، 
من  واحلذر  الرباعة  يتطلب 
إبنهم  مع  ملناقشته  األبوين 

املراهق أو إبنتهم املراهقة. 
نساعد  أن  املهم  من  ولكن 
كيف  يفهموا  لكي  أطفالنا 
تبدو العالقات اآلمنة والصحية 

واحملرتمة. 
جيب علينا أن ندعم األطفال يف 
تعزيز املهارات املهمة والدائمة 
وتطوير  إلدراك،  احلياة  مدى 
صحية.  عالقات  على  واحلفاظ 
األطفال يف حاجة إىل فهم أّن 
تكتنفها  ال  أن  جيب  العالقات 

اإلساءة أو العنف. 
كل  من  واحدة  أن  نعلم  وحنن 
ثالث نساء أسرتاليات تكون قد 
أن  منذ  جسدي  لعنف  تعرضت 

كان عمرها 15 عاما. 
تعّرضت  قد  تكون   5 من   1 و 

للعنف اجلنسي. 
ال ميكن أبدًا التسامح مع العنف 
ضد املرأة يف أسرتاليا أو تربيره 
حتت أي ظرف من الظروف. بل 

من املمكن أيضًا احلد منه. 
محلة  عن  عبارة  هي   The Line
دوليًا  بها  معرتف  ابتكارية 
 ، األسرتالية  احلكومة  أطلقتها 
عالقات  تشجيع  إىل  وتسعى 
بهدف  الشباب،  بني  حمرتمة 
والسلوكيات  املواقف  تغيري 

اليت تدعم العنف. 
هذه احلملة هي إحدى مبادرات 

خطة  إطار  يف  األولية  الوقاية 
احلكومة الوطنية للحد من العنف 
 - النساء واألطفال 2010  ضد 
املشاريع  إىل  باالضافة   ،22
يف  االحرتام  عالقات  لتعليم 

املدارس. 
الشباب  ُتشجع   The Line محلة 
عالقات  يف  التفكري  على 
إىل  وتسعى  االحرتام  يسودها 
مساعدتهم على تطوير مهارات 
وتطوير  على،  للتعرف  الدائمة 
اليت  العالقات  على  واحلفاظ 
تثمِـّن االحرتام يف مجيع مراحل 

حياتهم. 
معرفة  بتعزيز  تـُعنى  فهي 
يف  اهلامة  باألمور  الشباب 
وبناء   – حمرتمة  عالقة  أي 
واحرتام  والثقة  التواصل  أطر 

اآلخرين. 
كل  يف  السهل  من  ليس 
األوقات معرفة أين هي احلدود 

يف العالقات. 
يف كثري من احلاالت يكون احلد 
واضحًا، كما هو احلال مع العنف 

واالغتصاب وسوء املعاملة. 
لكن يف بعض األحيان ميكن أن 
يكون احلد ضبابيًا، مثل تهديد 
هل  شخص ما عرب الفيسبوك – 
هو عبور لذلك احلد؟ أو التحديق 
ما بسبب ذوقها يف  فتاة  يف 

اختيار املالبس؟
فّكر يف كيفية تصرفك كوالد.

التواصل  وسائل  تلعب 
االجتماعي دورا متزايد األهمية 
الشباب  من  الكثري  حياة  يف 
وبهذا تكون لديها القدرة على 

عندما  تعقيدا  أكثر  األمور  جعل 
يتعلق األمر بالعالقات. 

إختاذ قراراتهم  الشباب عليهم 
مقبول  هو  ما  حيال  بأنفسهم 
واألصدقاء  العائالت  لديهم. 
أن  ميكن  واجملتمعات 
يساعدونهم على اختاذ قرارات 

بدراية. 
مساعدة  ميكنك  والد،  بصفتك 
جيدة  عالقات  بناء  على  طفلك 
واالحرتام  الثقة  على  مبنية 
احرتام  على  تشجيعه  خالل  من 
عن  واحلديث  اآلخرين  قرارات 
تربز  عندما  بصدق  املشاكل 
مثل  سلوٌك  إّن  االوىل.  للمرة 
ايذاء مشاعر الناس واستخدام 
العنف كوسيلة لتسوية اخلالفات 
ينبغي عدم التسامح معه أبدا .
االلكرتوني   املوقع  حيتوي 
www.australia.gov.au/theline
أجل  من  املعلومات  من  املزيد 
مساعدة الوالدين يف العالقات 
أطفالكم  مع  التعامل  وكيفية 
هناك  املوضوع.  هذا  حول 
معلومات مرتمجة ُمتاحة أيضًا. 

تشجيع  يف  أيضا  ترغب  قد 
األطفال على طرح األسئلة على 
 The حلملة  الفيسبوك  صفحة 
facebook. العنوان  على   Line

.com/theline
شبابنا  ملساعدة  معا  فلنعمل 
صحية  بعالقات  للتمتع 

وحمرتمة.
JULIE COLLINS 

عضو الربملان 
وزيرة شؤون النساء

بناء عالقات أساسها االحرتام - كيف ميكن للوالدين املساعدة
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الضرائب تالحق أصحاب العقارات يف أسرتاليا
الضرائب  مكتب  يستهدف 
ألف   110 من  أكثر  األسرتالي 
املؤجرة  العقارات  أصحاب  من 
سجالت  قدموا  أنهم  بداعي 
العام  صحيحة  غري  ضريبية 

املاضي.
ويقوم فريق داخل املكتب حيمل 
باستخدام  »الدكاترة«  اسم 
تقنيات حتليلة متطورة، لتحديد 
اإلقرارات  يف  خمالفات  أي 

الضريبية.
يذكر أن االستثمارات يف جمال 
تزايدت  قد  العقاري  التأجري 
األخرية،  األعوام  خالل  بشدة 

جراء مكاسبها املضمونة.
إىل  اإلحصائيات  وأشارت 
شخص  مليون   1.3 حنو  أن 
ميتلكون على األقل عقار بغرض 
من  ثلثي  أن  كما  االستثمار، 
زعموا  مؤجرة،  عقارات  ميتلكون 
تعرضت  استثماراتهم  أن 

للخسارة.
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ترينبول  مالكومل  االحراري  قال 
إن خطة االئتالف بإعادة مراكب 
طاليب اللجوء إىل إندونيسيا إذا 
فاز يف االنتخابات القادمة، رمبا 

ال حتظى بالنجاح.
تصرحيات  يف  ترينبول  وأضاف 
على  وجواب«  »سؤال  لربنامج 
املاضي  االثنني  »ايه بي سي« 
القوارب ال ميكن  إرجاع  أن خطة 
تنفيذها إال يف حالة توافر شروط 
من  وهو  لعودتها،  التام  األمان 

الصعب حتقيقه.
كررت  قد  إندونيسيا  وكانت 
قوارب  إرجاع  خلطة  رفضها 
طاليب اللجوء إليها، وهي اخلطة 
زعيم  أبوت  توني  اقرتحها  اليت 
املعارض  الفيدرالي  االئتالف 
إذا فاز يف انتخابات 14 سبتمرب 

القادم.
يف  ترينبول  تصرحيات  وتأتي 

أبوت  فيه  كرر  الذي  الوقت 
احلدود  يف  بالتحكم  تعهداته 
األسرتالية، حيث قال يف إفطار 
عمل بغولد كوست أمس الثالثاء 
عاجزة  الفيدرالية  احلكومة  إن 
اللجوء،  طاليب  أزمة  معاجلة  عن 
نستعيد  أن  جيب   « وتابع: 
على  يتوافدون  فيمن  السيطرة 

هذا البلد«.
وانتقد أبوت اإلجراءات املشددة 
املؤقتة  التأشريات  جتاه 
قائال:   ،475 باسم  املعروفة 
تستطيع  ال  اليت  احلكومة   «
القادمني  األشخاص  إيقاف 
من  تضايق  شرعي،  غري  بشكل 
حيملون تأشريات مؤقتة شرعية، 
اليوم  من  ضرائبهم  ويدفعون 
أسرتاليا  إىل  لقدومهم  األول 

بشكل شرعي«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تورنبول: ال ميكن إرجاع 
مراكب طاليب اللجوء

الضرائب  مكتب  كما يستهدف 
املتعلقة  النفقات  األسرتالي 
ألف   218 بـ  املرتبطة  بالعمل، 

قالت رئيسة احلكومة الفيدرالية 
جوليا غيالرد إن اإلجهاض سوف 
سياسية«  »لعبة  مبثابة  يكون 
الذكور  السياسيني  أيدي  يف 
باالنتخابات  االئتالف  فاز  إذا 
الفيدرالية يف سبتمرب القادم.

وأضافت يف غذاء حضرته نساء 
حزب العمال ضمن إطار محلتها 
سيتم  النساء  أن  االنتخابية 
السياسية  احلياة  من  حرمانهن 
يف حكومة بقيادة توني أبوت، 
الفيدرالي  االئتالف  زعيم 

املعارض.
وتابعت قائلة للحاضرات الالتي 
يف  امرأة   100 عددهن  ناهز 
سيدني : » إنها معركة النساء، 
لذا جيب أن نفوز يف انتخابات 
14 سبتمرب، نساء أسرتاليا يف 
حاجة إىل صوت، هذا الصوت 

هو حزب العمال«.
أن  غيالرد  وأوضحت 
انتخابية  قضية  »اإلجهاض« 
أساسية، وفسرت ذلك بقوهلا: 
يكون  أن  يف  نرغب  ال   «
لعبة  أسرتاليا  يف  اإلجهاض 
يظنون  رجال  يد  يف  سياسية 

أنهم يعرفون أكثر«.
إىل  رسالة  غيالرد  وأوصلت 
مؤسسات االستطالع واحملللني 
هو  العمال  حزب  أن  مفادها 
االنتخابات  يف  سيفوز  من 

القادمة.
العمال  حزب  أن  واستطردت 
فحسب هو الذي يهتم حبقوق 
مدفوعة  اإلجازة  مثل  املرأة 

األجر، واملساواة يف األجور.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

غيالرد: أبوت سيضطهد نساء أسرتاليا!!

حلكومة  سابق  مستشار  قال 
هوارد إن أسرتاليا يتحتم عليها 
على  ضريبية  زيادات  فرض 
العائالت األكثر ثراء، إذا رغبت 
مستويات  احندار  جتنب  يف 

املعيشة.
املليونري  األعمال  رجل  وانتقد 
يشغل  الذي  كوسينز  جيفري 
بشركة  مدير  وظيفة  أيضا 
الثرية يف  العائالت  »تلسرتا«، 
أسرتاليا اليت حتاول التهرب من 
العادل،  دفع نصيبها الضرييب 
أن  بتذكر  العائالت  تلك  مطالبا 
مدني«  »واجب  الضرائب  دفع 

للمساهمة يف اجملتمع.
الشواهد  كل   « قائال:  وتابع 
تقول إن ثروات العامل، وحتديدا 
يستحوذ  الغربية  الدول  يف 
األثرياء،  من  أقل  عدد  عليها 
لذا فعدم زيادة الضرائب على 
األثرياء سيرتتب عليه اخنفاض 
وستجد  املعيشة،  مستويات 
الصرف  يف  صعوبة  احلكومات 

على اخلدمات«.
يف  دخل  كوسينز  أن  يذكر 
صديقه  مع  سنوات  قبل  جدال 

باكر  كريي  الراحل  امللياردير 
حول مسألة دفع األثرياء ضرائب 
أكثر، حيث اعترب أنه من واجب 
كل ثري املساهمة يف اجملتمع، 
من  باهلروب  اجتاه  أي  ووصف 
»غري  بــ  متزايدة  ضرائب  دفع 

األخالقي«.
يأتي ذلك يف الوقت الذي حتارب 
فيه حكومة أسرتاليا وغريها من 
احلكومات ظاهرة جلوء الشركات 
نظام  إىل  اجلنسيات  متعددة 
ضرييب مراوغ يضمن هلا تقليل 
حتى  تتكبدها،  اليت  الضرائب 
شركات  طالت  االتهامات  أن 
عاملية شهرية مثل جوجل وآبل 
وأمازون بسبب مساهمتها بقدر 

ضئيل رغم مكاسبها اهلائلة.
بينما اعرتض كبري االقتصاديني  
للتجارة  األسرتالية  بالغرفة 
على  ايفانز  غريغ  والصناعة 
قائال  كوسينز  نظر  وجهة 
إىل  حتتاج  أسرتاليا  إن 
الشخصية   الضرائب  تقليل 
إذا  االستثمارية،  واملشروعات 

أرادت االحتفاظ باملنافسة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مستشار هوارد: أسرتاليا ستنحدر إذا مل 
يدفع األثرياء املزيد

مالكولم تورنبول

املبيعات  ومديري  بناء،  عامل 
تتمثل  حيث  والتسويق، 
التمييز  صعوبة  يف  املشكلة 

بالعمل  املرتبطة  النفقات  بني 
والنفقات اخلاصة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الشرطة  أن  تسريبات  كشفت 
حتصل  األسرتالية  الفيدرالية 
على  حتتوي  سجالت  على 
األسرتاليني  وأنشطة  مكاملات 
عرب اإلنرتنت 1000 مرة أسبوعيا، 
مذكرات  على  احلصول  دون 
وهو  بذلك،   للسماح  مسبقة 
تسريبات  عقب  أثري  الذي  األمر 
قيام السلطات األمريكية مبراقبة 
عرب  واإلنرتنت  اهلاتف  أنشطة 

برنامج مراقبة يسمى »بريزم«.
جملس  تسريبات  وتضمنت 
دأب  األسرتالي  الشيوخ 
الفيدرالية  األسرتالية  الشرطة 
للدخول على بيانات »فيسبوك« 

و«غوغل«.
تدخل  التسريبات،  وبتلك 
العاملي  اجلدل  دائرة  أسرتاليا 
السرية  املراقبة  حول   الدائر 
للمعلومات، واليت فجرها املوظف 
السابق بـ »سي آي إيه« ادوارد 
طبيهو  كشف  الذي  سنودن 
الذي  »بريزم«  التجسس  برنامج 

يستخدم على نطاق واسع.
وخصوصية  أمان  خرباء  وقال 
االثنني  أمس  أول  أسرتاليون 
قام  قد  بريزم  برنامج  إن 
بيانات  تأكيد على  بالسطو بكل 

مستخدمني أسرتاليني.
فيالن  مايكل  قال  جانبه،  من 
نائب مفوض الشرطة األسرتالية 

الفيدرالية  للجنة استماع مبجلس 
بـ  تقدموا  الضباط  إن  الشيوخ 
43362 طلبا داخليا للحصول على 
بسجالت  تتعلق  وصفية  بيانات 
مكاملات هاتفية وأنشطة إنرتنت 
املالية  السنة  خالل  ألسرتاليني 
األخرية، مشريا إىل أن مثل هذه 
املعلومات ال حتتاج إىل استصدار 
عليها،  للولوج  مسبقة  مذكرات 
حيث تتضمن رقم اهلاتف ووقت 

ومدة االتصال.
نيك  املستقل  السيناتور  وقام 
عما  فيالن  بسؤال  زينوفون 
األسرتالية  الشرطة  كانت  إذا 
الفيدرالية قد طلبت من الواليات 
حول  مبعلومات  إمدادها  املتحدة 
لإلنرتنت،  األسرتاليني  استخدام 
التواصل  مواقع  سيما  ال 
»فيسبوك«،  مثل  االجتماعي 
قدمنا  لقد   « بقوله:  فأجابه 
بهذا  الطلبات  بعض  بالفعل 

الصدد«.
هذه   « قائال:  زينوفون  وعلق 
أمام  عائقا  متثل  التصرفات 

الديقراطية«.
ورفض املدعي العام الفيدرالي 
على  التعليق  دريفوس  مارك 
األمن  ختص  اعتربها  مسائل 

القومي.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الشرطة الفيدرالية تتجسس 
على األسرتاليني
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أبوت يكشف تفاصيل يومه األول رئيسا للحكومة
كرر رئيس احلكومة الفيدرالية 
إصراره  راد  كيفن  السابق 
جديد  حتد  خوض  عدم  على 
إلزاحة جوليا غيالرد من رئاسة 
الفاشلة  بعد احملاولة  احلزب، 
يف فرباير من العام املاضي، 
لشبكة  تصرحيات  يف  قائال 
مل  موقفي   « سي:  بي  ايه 
العام  من  فرباير  منذ  يتغري 

املاضي«.
وكان راد قد قال يف مارس 
قائدا  يكون  لن  إنه  املاضي 

مرة أخرى حتت أي ظرف.
وصف  عنيف،  هجوم  ويف 
راد زعيم االئتالف الفيدرالي 
املعارض توني أبوت بالكاذب، 
متهما إياه بالرتويج لشعارات 
انتخابية يعلم أنه لن يستطيع 

تنفيذها.
اختالق  أسلوب  راد  وانتقد 
مطالبا  اهلزمية،  لتربير  األعذار 
للفوز،  أفضل  باسرتاتيجيات 
وطالب حزب العمال بعدم رفع 

راية االستسالم البيضاء.
غيلونغ  سيزور  أنه  وتابع 
اليوم اجلمعة يف محلة انتخابية 
أعضاء  لصاحل  تروجيية 

برملان.
طاليب  بقضية  يتعلق  وفيما 
اقرتاح  من  راد  سخر  اللجوء، 

كيفن راد: طوني أبوت كاذب

كيفن راد
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قوارب  بإرجاع  أبوت  توني 
طاليب اللجوء إىل إندونيسيا، 
»يكذب  أبوت  أن  معتربا 
بشكل مطلق« عندما جيزم أنه 
سيوقف رحالت طاليب اللجوء، 
واصفا ذلك بالشعار االنتخابي 
السفري  الذي كشفه  الزائف، 
نفى  الذي  اإلندونيسي، 
مع  صفقة  إقامة  بالده  عزم 
طاليب  إعادة  بشأن  االئتالف 

اللجوء إىل إندونيسيا.
توني  أن  إىل  راد  وأشار 

ينتمي  عاما   19 ظل  أبوت 
للتيار اليميين احملافظ شديد 
التطرف، لكنه حياول يبدو يف 
صورة املعتدل، بصورة بعيدة 

عن املصداقية.
يف  راد  كيفن  وانتقد  
ما  أخرى  تلفزيونية  تصرحيات 
مساه بـ »ثقافة اهلزمية«، لكنه 
جلوليا  القوية  بالعزمية  أشاد 

غيالرد يف ظروف صعبة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ويلز  ساوث  نيو  والية  تستأثر 
حوادث  من  األكرب  بالنسبة 
املتعلقة  السيارات  تصادم 
ملخالفي  الشرطة  مبطاردات 
ضعف  متاثل  بنسبة  القانون، 
بوالية  املماثلة  احلوادث  عدد 

فيكتوريا.
فإن  حديثة،  لدراسة  ووفقا   
تلك  من  النامجة  الوفيات  ثلث 
والركاب  املارة  من  احلوادث 

األبرياء.
وأجرى الدراسة املعهد األسرتالي 
لعلم اجلرمية، الذي قام بإحصاء 
يف  السيارات  حوادث  ضحايا 

أسرتاليا عام 11-2010.
اخلطر  ناقوس  الدراسة  ودقت 
الزخم  حول  اخلضر  طرحه  الذي 
ساوث  نيو  لشرطة  الشديد 
باإلفراط  يتسم  بشكل  ويلز 

واملبالغة.
الوفيات  الدراسة عدد  وأحصت 
املطاردات   تلك  جراء  النامجة 
واليت   11-2010 عام  القاتلة 
جراء  شخصا   218 حبياة  أودت 
185 تصادم مميت، بينهم نصف 
العدد تقريبا من املتهمني  هذا 

الذين كان يتم مطاردتهم.
هو  القلق  على  يبعث  ما  ولكن 
حوادث  ضحايا  من   %  17 أن 
الركاب  من  الشرطة  مطاردات 
حظهم  شاء  الذين  األبرياء 
مت  اليت  السيارات  يف  التواجد 

املارة  من   % و21  مطاردتها، 
يف  وجودهم  تصادف  الذين 
مشهد تلك احلوادث، بينما كان 
عدد الوفيات بني أفراد الشرطة 

.% 13
عام  ويلز  ساوث  نيو  ويف 
مطاردات  عدد  بلغ    ،2011
فيكتوريا  ثم   ،1781 الشرطة 
العلم  مع  مطاردة،   721 مبقدار 
أن عدد السيارات املسجلة يف 
مليون   4.9 ويلز  ساوث  نيو 
 4.3 فيكتوريا  ويف  سيارة، 

مليون سيارة.
وبلغ عدد مطاردات الشرطة عام 

دراسة: مطاردات شرطة نيو ساوث ويلز 
تقتل أبرياء

الفيدرالي  االئتالف  زعيم  قال 
املعارض توني أبوت إنه يرغب 
للوزراء  رئيسا  يكون  أن  يف 
حتى  اجلميع  باحرتام  حيظى 
مينحوه  مل  الذين  هؤالء  من 

أصواتهم.
وشدد أبوت يف تصرحيات  لـ 
أنه ال  »فريفاكس ميديا« على 
سبتمرب  انتخابات  لنتائج  ينظر 
مفروغا  أمرا  باعتبارها  القادمة 
منه، وسرد تفاصيل ما يعتزم 
فعله يف اليوم األول من توليه 
أسرتاليا  حكومة  رئيس  منصب 
إذا فاز يف االنتخابات القادمة.

وأضاف أبوت: » هنالك شعور 
أن  من  اجملتمع  داخل  حقيقي 
أكثر  تهتم  احلالية  احلكومة 
بتقسيم األسرتاليني ملصلحتها 
االهتمام  من  بدال  السياسية 

مبصاحل الوطن«.
وتابع قائال: » لن أقوم أبدا أو 
االئتالف  حكومة  أعضاء  من  أي 
على  آخر  عن  أسرتالي  بتفرقة 
أو  االجتماعية  الطبقة  أساس 

النوع أو بلد املولد«.
سيفعله  ما  أول  أن  واستطرد 
التعامل  تقلده ملنصبه هو  عند 
الكربون  ضريبة  قضية  مع 

وطاليب اللجوء قائال: » إذا مت 
األول  يومي  سيبدأ  انتخابي، 
ضريبة  إلغاء  حنو  بالسعي 
الثانية  املهمة  أما  الكربون، 
للقوات  تعليمات  أمنح  أن  هي 
البحرية األسرتالية حلماية املياه 
األسرتالية من السيل الوافد من 

قوارب طاليب اللجوء«.
الفيدرالية  احلكومة  وتصر 
سوف  أبوت  حكومة  أن  احلالية 
وتنفذ  األسرتاليني،  تقسم 

برامج  يف  كبرية  ختفيضات 
على  سلبا  يؤثر  مبا  التمويل، 

العائالت العاملة.
الفيدرالي  اخلزانة  وزير  وقال 
قطع  أبوت  إن  سوان  واين 
تعهدا بالفعل بتنفيذ ختفيضات 
أصحاب  متويل  يف  كبرية 
اليت  العائالت  ودعم  املعاشات 

تعول أطفاال.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

من املقرر أن يتم تشغيل قطارات 
يتم  كونرتول،  بالرميوت  تعمل 
التحكم فيها عن بعد يف سيدني 
حيث  لسائقني،  احلاجة  دون 
بعض  يف  التجربة  تطبيق  سيتم 

املناطق.
وزيرة  برجكليان  غالديز  وأعلنت 
اخلميس  أمس  بالوالية   النقل 
الشمالي  احلديد  السكة  خط  أن 
 »Rouse Hill« الغربي الذي يربط
يشهد  سوف   »Chatswood« بـ 
سائق،  بدون  قطارات  تشغيل 
زمن  بتخفيض  سيسمح  ما  وهو 

التقاطر يف أوقات الذروة.
ويناقض ذلك التصريح ما أعلنت 

عنه حكومة الوالية العام املاضي 
سيتواجد  القطارات  تلك  أن  من 
إعالن  لكن  سائقون،  داخلها 
فقدان  من  خماوف  أثار  الوزيرة 
العديد من األشخاص لوظائفهم، 
حياة  على  خماطر  إىل  باإلضافة 

الركاب.
هي  اجلديدة  والقطارات 
إىل   سيمتد  نظام  من  جزء 
خط    و«  بانكستاون«،  »خط 

.Illawarra
النظام  أن  برجكليان  وأضافت 
توفري  على  سيساعد  اجلديد 
بني  املساحة  ويضيق  الوقت، 

القطارات أثناء التشغيل.

قطارات أوتوماتيكية بدون سائق يف 
سيدني

طوني أبوت

اجلديد  للنظام  املؤيدون  ويرى 
أن قطارات التحكم عن بعد تقطع 
من  أكرب  وكفاءة  بدقة  رحالتها 

القطارات التقليدية.
القطارات  أن  الوزيرة  وأضافت 
األوتوماتيكية تستخدم يف العامل 
منذ حوالي 30 سنة، يف أمان تام 
وكفاءة منقطعة النظري، وتابعت 
سائقني  بدون  القطارات  أن 
وبرشلونة  لندن  يف  متواجدة 
ودبي،  وسنغافورة  وباريس 
تركيب  سيتم  أنه  إىل  وأشارت 
احملطات  أرصفة  على  شاشات 
لتسهيل نزول وصعود الركاب.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ويلز  ساوث  نيو  بوالية   2004
رقما  ميثل  وهو  مطاردة   2227

قياسيا مل يتم كسره.
من جانبه، قال ديفيد شوبريدج 
عضو برملان نيو ساوث ويلز عن 
الشرطة  وزير  إن  اخلضر  حزب 
جيب  غاالتشر  مايكل  بالوالية 
العدد  ذلك  أسباب  يفسر  أن 
املرتبطة  املخالفات  من  الكبري 
يتسبب  مبا  الشرطة،  مبطاردات 
املصابني  من  كبري  عدد  يف 

والوفيات.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

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

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed
Manager 

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551

Saturday 15 June 2013  2013 حزيران   15 السبت 
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حزب العمال بوالية نيو ساوث 
يفصل عبيد وماكدونالد

نيو  بوالية  العمال  حزب  قرر 
الوزيرين  فصل  ويلز  ساوث 
أيان  بالوالية  السابقني 
ماكدونالد وايدي عبيد لتسببهما 

يف تشويه مسعة احلزب.
العمالية  املعارضة  قائد  وأكد 
جون  ويلز  ساوث  نيو  بوالية 
روبرتسون أن القرار مت اختاذه 
على خلفية حتقيقات املفوضية 
الفساد،  ملكافحة  املستقلة 
حول شبهات تتعلق  برخصات 
تعدين فحم،  واليت كانت تبث 

على اهلواء.   
لراديو  روبرتسون  وأضاف 
أن  »أرغب  سي«:  بي  »إيه 
لن  أنين  يف  الناس  يعرف 
أمسح حلكومة أوفاريل باهلروب 
من القضايا الكربى اليت تواجه 
ما  ذريعة  حتت  الوالية  حكومة 
مكافحة  مفوضية  يف  حيدث 

الفساد«.
أيضا  أرغب   « بقوله:  وتابع 
يف أن يعرف الناس أن حزب 
العمال ليس على الصورة اليت 
قد يتصورها البعض عن احلزب 

بسبب حتقيقات املفوضية«.
أجرت  املفوضية  أن  يذكر 
تربح  ادعاءات  حول  حتقيقات 
من  الدوالرت  ملاليني  عبيد 
يف  فحم  تعدين  مناقصة 
»ماونت بيين« مبنطقة »بيلونغ 
وقتما   ،2008 عام  فالي« 
وزيرا  ماكدونالد  أيان  كان 

للتعدين.
قد  عبيد  ايدي  حمامو  وكان 
حزب  سابق  وقت  يف  حذروا 
العمال بالوالية من اختاذ قرار 

بفصل ايدي عبيد من احلزب.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني  

Saturday 15 June 2013  2013 حزيران   15 السبت 

أجرته مؤسسة  كشف استطالع 
حظوظ  أن  ميديا«  »فريفاكس 
االنتخابات  يف  العمال  حزب 
القادمة قد تشهد حتوال جذريا 
إذا دفع احلزب بزعيمه السابق 
جوليا  من  بدال  راد  كيفن 

غيالرد.
وأشار االستطالع إىل أن وجود 
راد سيمنح حزب العمال 7 % 
يف  اإلضافية  األصوات  من 
استطالع حول من األفضل بني 
واالئتالف، مشل  العمال  حزب 
رئيسية يف  انتخابية  دوائر   6

أسرتاليا.
وحيث أنه مل يعد يفصلنا عن 
أقل  سوى  القادمة  االنتخابات 
من مائة يوم، بات واضحا أن 
بهزمية  مينى  قد  العمال  حزب 
تغيريا  حيدث  مل  إذا  كارثية 
أن  حيث  قيادته،  يف  عاجال 
من  األقل  على  وزراء  ثالثة 
أعضاء احلكومة العمالية احلالية 
مقاعدهم  خبسارة  مهددون 
الربملانية، وهم وزير املدارس 
الشؤون  ووزير  غاريت،  بيرت 
الداخلية جايسون كلري، ووزير 
وفقا  اميرسون،  كريغ  التجارة 

.ReachTEL الستطالع
»فريفاكس  استطالع  ويعد 
لرئيسة  موجعة  ضربة  ميديا« 
جوليا  الفيدرالية  احلكومة 
ثلث  صنف  حيث  غيالرد، 
»فقري  بأنه  أداءها  املشاركني 
 %  14 قال  بينما  للغاية«، 
فقط إنها تؤدي مهام وظيفتها 

بشكل جيد جدا.
تقارير  أعقاب  يف  ذلك  يأتي 
رمبا  راد  كيفن  بأن  أفادت 
انتزاع  أخرى  مرة  سيحاول 

استطالع: كيفن الراد األمل األخري حلزب العمال

كيف تتعامل مع شكاوى 
الزبائن؟!

الشكاوى أحد العناصر األساسية 
إلدارة أي بيزنس، حيث أنه من 
املستحيل إرضاء كل األشخاص 
بدال  ولكن  الوقت،  ذات  يف 
بشكل  الشكاوى  إىل  النظر  من 
فرصة  اعتبارها  جيب  سليب، 

للتطوير حنو األحسن.
ما،  مشروع  صاحب  كنت  إذا 
فيجب أن تعترب صاحب الشكوى 
كمن يسدي لك صنيعا بتنبيهك 
يستحسن  ما  خلل  وجود  إىل 
تفاديه، مبا حيسن مستقبال من 

جودة منتجك.
تلقي  عند  بهدوئك  احتفظ  لذا 
متضي  األمور  ودع  الشكاوى، 
يف سالسة ويسر، وحاول اتباع 
اإلرشادات التالية من أجل إدارة 

مثالية لألمر: 
الكامل  اهتمامك  الزبون  امنح   -
بشكل  شكواه   لك  قدم  سواء 
توقف  اهلاتف،  عرب  أو  مباشر 
عن كل شيء وامنحه اهتمامك، 
حيث أن جعل الزبون ينتظر يزيد 
كانت  إذا  أما  اشتعاال،  املوقف 

إلكرتونية،  رسالة  عرب  الشكوى 
تفصيليا  عليها  الرد  يف  فبادر 

بشكل عاجل.
نظر  وجهة  من  األمر  إىل  -انظر 
جمرد  نفسك  واعترب  املشتكي، 

زبون، وليس مسؤوال.
- القيام بتعديالت إلرضاء الزبون 
صاحب الشكوى، وإذا لزم األمر 
استبدال املنتج بآخر فال ترتدد، 
اعترب األمر وكأنه هدية، واشكره 

على دعمه ملنتجك.
- حاول استخراج األسباب اليت 
احلرص  مع  الشكوى  تتضمنتها 
تأخر  مثل  تكرارها،  عدم  على 
حيث  للمنتج،  الزبون  استالم 
البد حينها من أن تسأل نفسك: 
التأخر؟«، وتتاليف  » ملاذا هذا 

تكرار ذلك.
- اجعل الزبون على علم باخلطوات 
اليت اختذتها لتفادي تكرار سبب 
الشكوى، واملتابعة املستمرة له 

لقياس مدى رضاه.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني  

جتاه  تصب  السياسة  »كل 
شهرية  كلمات  احمللية« 
وأكدها  بريس،  بايرون  قاهلا 
السياسة  أسطورة  الراحل 
رئيس  أونيل  تيب  األمريكية 
الكونغرس  يف  النواب  جملس 

األمريكي األسبق.
االنتخابات  اقرتاب  ومع 
سبتمرب  ايلول/  يف  األسرتالية 
عديدة  أسئلة  تدور  القادم، 
جمالس  كفاءة  مدى  حول 
وجدوى  احمللية،   البلديات 
التجميل  سياسة  استمرار 
السياسي الذي يلجأ إليه بعض 
األسرتاليون،  السياسيون 
باإلضافة إىل ضرورة أن يكون 
لدائرته  ممثال  الربملان  عضو 
متثيله  يفوق  بشكل  االنتخابية 
تطرقه  عند  وذلك  للحزب، 
وتعديدن  اهلجرة  مثل  لقضايا 
اليورانيوم وغريها من القضايا 

اهلامة.
كما جيب أن تعكس االنتخابات 
تتسم  اليت  التعددية  القادمة 
كشفت  حيث  أسرتاليا،  بها 
أن   2011 عام  إحصائيات 
تعددية  أكثر  باتت  أسرتاليا 
ذلك  أن  غري  قبل،  ذي  عن 
املستوى  على  منعكسا  ليس 

السياسي.
جمالس  تلعب  أن  يفرتض 
دورا  احمللية  البلديات 
األقرب  فهي  األهمية  شديد 
للمواطنني، ويفرتض أن تذكر 

واحلكومة  الواليات  حكومات 
مواطين  بهموم  الفيدرالية 
البلديات، ولكن لألسف ال متثل 
أسرتاليا  يف  احمللية  اجملالس 
بالشكل  البلديات  سكان 
إحصاء  كشف  حيث  الصحيح، 
 % 14 أن   ،2006 عام  رمسي 
فقط من أعضاء جمالس بلديات 
فيكتوريا ولدوا خارج أسرتاليا، 
خارج  ولدوا  من  عدد  أن  رغم 
والية  سكان  بني  أسرتاليا 
وفقا   %  26 يناهز  فيكتوريا 
وهو   ،2011 عام  إلحصائية 
البلديات  جمالس  أن  يعين  ما 
االجتماعي  التقسيم  متثل  ال 
دقيق،  بشكل  والدميوغرايف 
كما ال يوجد متثيل عادل للمرأة 

والشباب.
ويف والية أسرتاليا الغربية اليت 
من  مرتفعة  بنسبة  متيزها  رغم 
عدد سكان أسرتاليا األصليني 
، إال أن متثيلهم داخل اجملالس 
احمللية ال يتجاوز 3 %، وهو ما 

يعين ظلما واضحا.
هنالك  يكون  أن  جيب  لذلك 
جملالس  مكثفة  مسح  عملية 
البلديات يف أسرتاليا، ملعرفة 
أوجه القصور، والفئات األكثر 
مداواة  وحماولة  تهميشا، 
اجملالس  تصبح  حتى  األمر، 
احمللية بصدق تعبريا أمثل عن 

الشعوب.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

جمالس البلديات يف أسرتاليا 
ناقصة التعددية

قيادة حزب العمال من غيالرد، 
بينما قال متحدث باسم غيالرد 
إنها ال ترغب يف التعليق حول 

تكهنات القيادة.
الوزيرين  وأظهر االستطالع أن 
ماكلني  وجيين  شورتن  بيل 
االحتفاظ  يف  كبرية  فرصتهما 
يف  الربملانيني  مبقعديهما 
عن  النظر  بغض  فيكتوريا، 
قيادة  راد  أو  غيالرد  تولي 
التصويت  نسبة  لكن  احلزب، 
تولي  حالة  يف  ستتزايد  هلما 

كيفن راد دفة األمور.
املفارقات  أكثر  من  ولعل 
عنها  كشف  اليت  الساخرة 
االستطالع هو أن فرصة وزير 
الفيدرالي واين سوان  اخلزانة 
مبقعده  االحتفاظ  يف  ستزيد 
راد  كيفن  تبوأ  إذا  الربملاني 
جوليا  من  بدال  القيادة  مقعد 
املعروف  العداء  رغم  غيالرد، 

بني سوان وراد.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

جديدة  جتربة  أسرتاليا  تشهد 
لالجئني،  النفسي  العالج  يف 
بالدراما  عالجهم  يتم  حيث 
التمثيل يف  عرب تدريبهم على 
خالهلا  يسردون  مسرحيات 
على  وتساعدهم  قصصهم، 
الذكريات  عبء  من  التحرر 

الصادمة.
»ميلر  ملدرسة  وكان 
يف  السبق  العليا  تكنولوجي« 
أعطت  واليت  التجربة،  تلك 
اليت  للمعاناة  حية  مناذج 
وحاجتهم  الالجئون،  يعيشها 

املاسة ليد العون.
تدعى  عراقية  الجئة  ووقفت 
مريم فخري، ال يتجاوز عمرها 
خشبة  على  عشر،  اخلامسة 
املسرح يف »كرببيلي«األسبوع 
املاضي، حيث عربت يف صوت 
مرتعش خائف عن الرعب الذي 
واحمليطات،  البحار  هلا  متثله 
من  قدمت  وأنها  السيما 
عرب  أسرتاليا  إىل  إندونيسيا 
 ،2011 عام  متهالك  قارب 
حيث قالت: » أنا أكره البحر، 
تنتابين  دائما  كانت  أكرهه، 
أمام  أقف  بأنين  كوابيس 
احمليط، وتتجسد لي أرواح من 
قلب احمليط تقول: » احمليط 

ابتلعنا« ».
هو  مريم  قدمته  الذي  والدور 
 90 زمنها  مسرحية  من  جزء 
»شجرة  اسم  حتمل  دقيقة 
عرضها  مت  حيث  احلياة«، 

أسرتاليا تعاجل الالجئني 
بالتمثيل!!

الشهر املاضي يف مركز فنون  
بينما   ،  Casula Powerhouse
جيرى عرضها خالل هذا الشهر 

.Ensemble  يف مسرح
اخلبرية  قالت  جانبها،  من 
دونفيتو  كاثرين  النفسية 
فرصة  املسرحي  العرض  إن 
وطأة  من  الالجئني  لتخليص 
املرغوبة  غري  الذكريات 
والكوابيس، وتابعت: » عندما 
لديك  يكون  بالتمثيل،  تقوم 
تقوله،  فيما  التحكم  من  نوعا 
يف  الالجئني  يفيد  ما  وهو 
الذكريات  حدة  من  اخلالص 

األليمة«.
وتابعت: » كما توفر مثل هذه 
لالجئني  فرصة  املسرحيات 
أنه  إحساس  لديهم  ليتنامى 

يتم االستماع إليهم«.
مع  بشدة  أبكي   « وأضافت: 
مشاهدتي لكل عرض مسرحي 
تفاعال مع املآسي املروعة اليت 

يسردونها«.
العرض املسرحي  ومن بطالت 
عشر  الثالثة  يف  الجئة  أيضا 
من عمرها تدعى أسفار حبيب  
قالت  حيث   ,Asfar Habeb
ضرب  تفجريا  أن  علمت  إنها 
وأنها  بغداد،  يف  مدرستها 
العديد من صديقاتها،  فقدت 
أسبوعني  ملدة  تبكي  وظلت 

متواصلني.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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IT IS A 
VOLVO 

F16 , 485HP
لالتصال: 

0431 718 387

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

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

تراك 
قاّلب 
للبيع
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جلمعية  العام  املدير  قام 
حممد  الدكتور  اخلريية  املربات 
مدير  يرافقه  اهلل  فضل  باقر 
اجلمعية  يف  والتكفل  العالقات 
ملقر  بزيارة   عقيل،  جعفر 
كامبسي  يف  كانرتبري  بلدية 
يرافقه إمام مسجد الرمحان يف 
نبها  يوسف  الشيخ  كينزغروف 
نائب  استقباله  يف  كان  حيث 
فورولو  روبرت  الكمبا  منطقة 

براين  البلدي  اجمللس  ورئيس 
روبسون ونائب رئيس اجمللس 
كبار  من  وعدد  صاحل  خضر 
وشخصيات  البلدية  مسؤولي 

من اجلالية . 
والنائب  البلدية  ونوه مسؤولي 
فورولو خالل اللقاء بالدور الذي 
املربات  وعمل  به مجعية  تقوم 
نطاق  يف  القائمة  مؤسساتها 
منطقة  يف  كانرتبري  مدينة 

الدكتور فضل اهلل يف بلدية كانرتبري

مجعية املربات مؤسسة إنسانية ال عالقة هلا بالسياسة

غروف  بكينغز  سريكت  غارميا 
الدكتور فضل اهلل  ، كما شكر 
ونائب  البلدية  مسؤولي  بدوره 
الكمبا على تعاونهم  مع الشيخ 
نبها واجلمعية  يف نطاق البلدية 
ملنطقة  االنتخابية  والدائرة 
الكمبا ، وشدد يف حديثه على 
إنسانية  اجلمعية هي مجعية  ان 
هلا  عالقة  وال  فقط  واجتماعية 
مؤسسة  ان  واكد  بالسياسة 

مؤسساتها  عرب  ترعى   املربات 
املسنني  والعامل  لبنان  يف 
وحنو  اخلاصة  احلاالت  وذوي 
اجملاالت  يف  يتيم  آالف   4
التعليمية والرتبوية حتى التخرج 
»ان  وقال:  املستقبل  وبناء 
مجيع  على  انفتحت  اجلمعية 
املراكز اخلريية والسفارات وقد 
األسرتالي  السفري  مؤخرا  زارها 

يف لبنان«.

وفد املربات مع فورولو وروبسون  وصالح ، وبدا الدكتور عماد برو ، وعلي وهبة
زار وفد من التيار الوطين احلر - فرع سدني  برئاسة طوني طوق 
مالك  الشيخ  بسدني  الفتوى  دار  مبمثل  وأجتمع  الفتوى  دار  مقر 
زيدان، وقد شدد فضيلة الشيخ على  ضرورة احلوار والتنافس 
اإلجيابي خلدمة وطننا لبنان وان نكون لبنانيي اهلوى واإلنتماء، من 
جهته أثنى منسق التيار طوني طوق على دور دار اإلفتاء يف إعطاء 
صورة حضارية عن اجلالية اللبنانية بشكٍل عام ومد اليد إىل كل 

اللبنانيني بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو املذهيب

التيار الوطين احلر - سدني
مسؤول اإلعالم - جوني مرعب   

التيار الوطين احلر - فرع 
سدني  يزور دار الفتوى

طوق، درباس، ومرعب عند الشيخ مالك زيدان
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Electrical Contracting
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

Tel:  1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au  
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Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

سدني

Master License No: 409566317

مرحلة  أسرتاليا  تتخطى  هل  
اليورانيوم  »كعكة  تصدير 
تصنيع  إىل  وتعمد  الصفراء 

قضبان الوقود؟
مدى   حول  أسئلة  عدة  تدور 
تصنيع  حنو  أسرتاليا  اجتاه 
الوقود النووي، ال سيما تصنيع 
يف  املستخدمة  الوقود  قضبان 
النووية،  الطاقة  توليد  حمطات 
من  أسرتاليا  وأن  سيما  ال 
عليه  يطلق  ملا  املنتجني   أكرب 
وهو  الصفراء«  »الكعكة 
نسبة  ذات  املركز،  اليورانيوم 

األكسدة املرتفعة.
على  أسرتاليا  يشجع  ومما 
املضي قدما يف خطط  التصنيع 
وفرة  امتالكها  هي  النووي، 
الفحم،  من  وفري  وخمزون 
فرنسا  جتربة  تكرار  وتستطيع 
اليت متكنت من تطوير صناعتها 
توليد  يف  ساهم  مبا  النووية، 

املزيد من الطاقة.
ولكي تبدأ أسرتاليا يف تصنيع 
جيب  النووية،  الوقود  قضبان 
الشركات  إحدى  تقوم  أن 
بالضغط على احلكومة الفيدرالية 
باإلضافة  الواليات،  وحكومات 
يشعر  عام  رأي  جمابهة  إىل 
النووية،  الربامج  حنو  بالعداء 
رؤية  األمر  يتطلب  ولذلك 

وقيادة ماهرة للرتويج لألمر.
»كعكة  إنتاج  أن  يذكر 
املولدة  الصفراء«  اليورانيوم 
يشمل  العامل  أحناء  يف  للطاقة 
يف  أسرتاليا  وتقبع  دولة،   17
كازاخستان  بعد  الثالث  املركز 

وكندا، وتليب حوالي 20 % من 
احتجاجات العامل.

املتقدمة  الدولة  أسرتاليا  وتعد 
تنتج  اليت  الدول  من  الوحيدة 
تصنع  ال  اليت  الصفراء  الكعكة 
أقطار  بعكس  الوقود،  قضبان 
وأملانيا  وأمريكا  كندا  مثل 

وفرنسا. 
تصنيع  مينح  أن  املؤكد  ومن 
قيمة  الوقود  لقضبان  أسرتاليا 
النووية،  لصادراتها  معتربة 
األكرب  االستفادة  إىل  باإلضافة 
يف  اهلائل  االحتياطي  من 
 40 إىل  يصل  الذي  اليورانيوم 

% من االحتياطي العاملي.
تتوخى  أن  أسرتاليا  وعلى 
يف  رغبت  إذا  واألمان  احلذر 
ال  النووية،  صناعتها  تطوير 
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آدي عبيد:  أنا ضحية حلزب خدمته 40 عاما

األسبق  العمالي  الوزير  وجه 
بوالية نيو ساوث ويلز آدي عبيد 
هجوما الذعا حنو رئيس املعارضة 
العمالية بوالية نيو ساوث ويلز 
جون روبرتسون، بسبب ما مساه  
بفصله  املخزية  »املطالبة  بـ 
نتائج  صدور  قبل  احلزب«  من 

مفوضية مكافحة الفساد.
وأعلن روبرتسون عن فصل عبيد 
وأيان ماكدونالد عن حزب العمال 
بسبب تسببهما يف تشويه صور 
مفوضية  حتقيقات  عرب  احلزب 

الفساد.
حتقيقات  نتائج  عبيد  ويرتقب 
بشأن  الفساد  مكافحة  مفوضية 
بشأن  الفساد  شبهات  بعض 
حتقيق ماليني الدوالرات مستفيدا 
من رخصة تعدين فحم مشبوهة، 
وقتما كان أيان ماكدونالد وزيرا 

للتعدين بالوالية.
ووصف عبيد روبرتسون بضعيف 
اإلرادة، واصفا رغبته يف فصله 

واهلادفة  باملغرضة،  احلزب  من 
إىل جين مكاسب سياسية.

أدىل  تصرحيات  عبيد يف  وتابع 
بها أمس اخلميس: » أجد نفسي 
ضحية للحزب الذي خدمته طيلة 
سياسية  حيلة  ضحية  عاما،   40
اإلرادة،  حزب ضعيف  قائد  من 
ال ميتلك سياسات لتحدي حكومة 

الوالية احلالية«.
ووصف عبيد حتقيقات مفوضية 
بـ  أشبه  بأنها  الفساد  مكافحة 
»حمكمة الكنغر تتخذ شكال إعالميا 
مسرحيا«، مشريا إىل أنه سيلجأ 
إصدار  حالة  يف  العليا  للمحكمة 

املفوضية لنتائج تدينه.
هي  ما   « قائال:  واستطرد 
أسرتالي  لكل  املوجهة  الرسالة 
أو سائر أعضاء احلزب عندما يتم 
احلكم على شخص ما قبل صدور 

اتهامات واضحة ضده«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

األسرتاليني  معظم  وأن  سيما 
لديهم حساسية خاصة من تلك 
الصناعة، وهنالك أفكار خمتلفة 
يف هذا الشأن، فالبعض يرى أن 
تلك الصناعة ال ميكن بأي حال 
باألمان،  تتسم  أن  األحوال  من 
أحدثها  نووية  كوارث  متذكرين 
فوكوشيما  حمطة  يف  حدث  ما 
الياباني، بينما ينظر البعض إىل 
مستشهدا  إجيابي  مبحمل  األمر 

بدول مثل فرنسا وأملانيا.
كما أن األمن الدولي أحد األمور 
عن  احلديث  عند  للقلق  املثرية 
قد  أنه  حيث  الصفراء  الكعكة 
الطاقة،  لتوليد  استخدامها  يتم 
وقد يتم استخدامها يف تصنيع 

قنبلة نووية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

هل تشهد  أسرتاليا طفرة نووية؟

غموض يف أسرتاليا حول محلة 
إعالنية لـ »امليديكري«

وراء  واحملتوى  الغرض  يزال  ال 
احلملة اإلعالنية املروجة  للميديكري 
والغموض،  السرية  يكتنفهما 
بالرغم من أن متويلها يقدر بـ 6.5 
يبدأ  أن  ويفرتض  دوالر،  مليون 
اخلمسة  خالل  احلملة  على  الصرف 

والعشرين يوما القادمة.
ومل متنح وزارة الصحة توضيحات 
حملتوى احلملة اإلعالنية اليت أعلن 

عنها يف موازنة مايو.
تابعة  تقديرات  جلنة  إخبار  ومت 
احلملة  أن حمتوى  الشيوخ  جمللس 
على  احلصول  بصدد  اإلعالنية 

املوافقة احلكومية الالزمة.
أندرو ساوث  د.  قال  جانبه،  من 
يف  األولية  الصحة  وزير  كوت 
دافعي  أموال  إن  الظل  حكومة 
التمويل  مصدر  هي  الضرائب 
معتقدا  السياسية،  احلملة  لتلك 
أن اهلدف منها هو الرتويج حلزب 

العمال.
عنها  أعلن  اليت  املوازنة  وكانت 
قد  سوان  واين  اخلزانة  وزير 
إخبار  سيتم  أنه  إىل  أشارت 
األسرتاليني حول فوائد امليديكري  

واخلدمات الصحية املرتبطة به.
احلكومة  تعمد  أن  املقرر  ومن 
املقبلني  الشهرين  خالل  العمالية 
احلملة  متويل  معظم  دفع  على 
إن  مسؤولون  اإلعالنية.وقال 
حول  الوعي  درجة  ستزيد  احلملة 
والفوائد  امليديكري،  خدمات  توفر 

املنبثقة عنها.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ادي عبيدد

وزارة  داخل  مطلع  مصدر  قال 
سراح  إطالق  يتم  إنه  اهلجرة 
اجملتمع  داخل  جلوء  طاليب 
يف  ضلوعهم  برغم  األسرتالي، 

أعمال عنف.
ومن بني هؤالء  الذين مت إطالق 
سراحهم طالب جلوء قام مبهامجة 
وارتبط  احتجاز،  مبركز  عاملني 
واقعة   250 عن  يزيد  مبا  امسه 
قبل  سراحه  أطلق  حيث  عنف، 
األمنية،  الفحوصات  اكتمال 

وفقا ملصدر مطلع.
يأتي ذلك يف أعقاب قرار رئيسة 
احلكومة الفيدرالية جوليا غيالرد 
حتقيق  بفتح  املاضي  األربعاء 
رفيع املستوى بشأن التلكؤ يف 
مدان  مصري  جلوء  طالب  نقل 
احتجاز  مركز  من  إرهابية  بتهم 
إىل  األمنية  اإلجراءات  منخفض 
رغم  اإلجراءات،  مشدد  مركز 

معرفة خلفيته اإلجرامية.
طالب  فإن  لتسريبات،  ووفقا 
ارتبط  جلوء يدعى خودا دوست 
امسه بـ 250 واقعة عنف، بينها 
االعتداء على عمال، أطلق سراحه 

بقتل  هدد  حيث  فيكتوريا،  يف 
يف  النار  وإشعال  أشخاص 

منزله.
لكن متحدثة باسم وزارة اهلجرة 
أشارت إىل أن دوست مت إلغاء 
عقب  سبتمرب  سراحه يف  إطالق 

سلسلة من احلوادث.
يف  مستمرا  دوست  يزال  وال 
مركز  يف  عنف  وقائع  ارتكاب 

احتجاز فيالوود بسيدني.
اهلجرة  بوزارة  مدير  أشار  كما 
رفض ذكر امسه أن طالب جلوء 
اجملتمع،  يف  سراحه  أطلق  آخر 
من  فقط  أسبوعني  مرور  بعد 
والتهديد  باالنتحار،  تهديده 

بقتل أحد املوظفني.
وأردف املصدر أن وزارة اهلجرة 
تطلق سراح حوالي 2000 طالب 
جلوء شهريا، رغم أن بعضهم ال 

خيضع للفحوصات األمنية.
يف  حامية  مناقشات  ودارت 
االستجواب  وقت  يف  الربملان 
غيالرد،  وجوليا  االئتالف  بني 

حول تلك التسريبات.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

وزارة اهلجرة األسرتالية 
تطلق سراح طاليب جلوء 

خطرين



Page 16صفحة 16     

Australian Newsاسرتاليات

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

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

Saturday 15 June 2013  2013 حزيران   15 السبت 

أمور  أولياء  بعض  رفض  يرجع 
يف أسرتاليا تطعيم أبنائهم إىل 
معلومات  على  حصوهلم  عدم 
التطعيم،  قواعد  حول  كافية 
بسبب عدم وجود قوائم مرجعية 

يتبعها األطباء.
الصحة  بوزارة  مسؤولون  وقال 
إنهم  الشيوخ  مبجلس  للجنة 
الحظوا عدم وجود قائمة تطعيم 
لظاهرة  تقصيهم  عند  مرجعية، 
تطعيم  عن  اآلباء  بعض  إحجام 

أطفاهلم من األمراض املعدية.
وقال الطبيب وسيناتور اخلضر 
ريتشارد دي ناتالي إن التطعيم 
من األمور الضرورية اهلامة إلنقاذ 
احلياة، وتابع: » من املهم جدا 
أن يكون اآلباء على دراية تامة 
عن  النامجة  الصحية  باملخاطر 

رفض تطعيم األطفال«
التعديالت  بعض  وتدرس 
استمارة  اسم  تغيري  اجلديدة 

يوقعها  اليت  التطعيم  رفض 
اسم  إىل  األمور  أولياء 
من  بدال  للتطعيم«  »الرافضني 
امسها احلالي، حتى متنح شعورا 

منفرا بشكل أكرب. 
الدكتور ستيف  من جانبه، قال 
هامبلتون رئيس اجلمعية الطبية 
تغيري  يدعم  إنه  األسرتالية 
هنالك  وأن  سيما  ال  االسم، 
منع  إىل  يهدف  قانون  مشروع 
على  احلصول  التطعيم  رافضي 
رعاية  مراكز  أي ختفيضات يف 

الطفل، كنوع من العقاب.
وتكشف اإلحصائيات أن حوالي 
90 % من املراهقني حتت السن 
النسبة  لكن  للتطعيم،  خضعوا 
للفتيات   %  70 إىل  تتضاءل 
فيما  عشر،  اخلامسة  سن  حتت 
عنق  سرطان  بتطعيم  يتعلق 

الرحم.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تكشر أنيابها يف وجه رافضي التطعيم

تطالب العاهرات األجانب باحلق 
يف العمل بأسرتاليا حتت نطاق 
حتمل  اليت  املؤقتة  التأشريات 

.visas 457 اسم
اجلنس  عامالت  مجعية  وحثت 
باسم  املعروفة  األسرتالية 
احلكومة  سكارلت«  رابطة   «
نطاق  توسيع  على  الفيدرالية 
وكاالت  لتغطي  التأشرية 

املرافقة األجنبية.
كيم  جوليس  قالت  جانبها  من 
مديرة برنامج اهلجرة يف »رابطة 
اجلنس  عامالت  إن  سكارلت« 
ميتلكن مهارة مثلهن مثل العمال 
بالسفر  هلن  املسموح  اآلخرين 
إىل أسرتاليا يف تأشريات مؤقتة 
مدتها أربع سنوات، وتابعت: » 
اجلنس  أن  تعترب  اهلجرة  وزارة 
ليس وظيفة حتتاج ملهارة، لذا 
اجلنس  عامالت  باستبعاد  تقوم 
من قائمة املستحقني لتأشريات 
يف  نرغب   ، متييز  إنه  مؤقتة، 

حقوق متساوية«.
تسمح  اهلجرة  وزارة  أن  يذكر 
باسترياد  األسرتالية  للشركات 
عمال أجانب مللء فراغات 624 
وعمال  املدلكني  بينها  وظيفة، 
ومصممي  والطهاة  احلدائق 
األزياء والراقصات ومتخصصي 
ومدربي  والفرسان  املكياج 

العاهرات األجانب يطمحن يف تأشريات أسرتالية مؤقتة

اخليل،  ركوب  ومدربي  اجلمباز 
وغريها من املهن.

يف  سكارلت«  رابطة  وقالت 
إن  الشيوخ  أمام جملس  حتقيق 
اجلنس يتطلب مهارة ال تقل عما 

تتطلبه املهن األخرى.
العمل  إن  اهلجرة  وزارة  وقالت 
يف جمال اجلنس ال يندرج حتت 
يتطلب  ال  ألنه  »املهارة«  بند 
دبلومة أو درجة تعليمية معينة.

الفيدرالية  احلكومة  أن  يذكر 
جيرب  قانون  مشروع  قدمت 

اإلعالن  على  الشركات  أصحاب 
يف  الشاغرة  الوظائف  عن 
أن  من  والتيقن  أوال  أسرتاليا 
حساب  على  تأتي  ال  الوظيفة 

العمالة األسرتالية.
وأضافت كيم أن عامالت اجلنس 
يتعرضن الستغالل جتار تهريب 
استطاعتهن  عدم  جراء  البشر 
وممارسة  أسرتاليا  إىل  اإلتيان 
وفقا  قانوني  بشكل  وظيفتهن 

لتأشريات مؤقتة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

األسبق  العمالي  الوزير  شن 
ايدي  ويلز  ساوث  نيو  بوالية 
قائد  على  الذعا  هجوما  عبيد 
املعارضة العمالية بالوالية جون 
روبرتسون بعد قرار فصله من 

احلزب.
بالوالية قد  العمال  وكان حزب 
الوزيرين  بفصل  قرارا  اختذ 
العماليني السابقني ايدي عبيد 
وأيان ماكدونالد بداعي تسببهما 
على  احلزب،  مسعة  تشويه  يف 
شبهات  يف  ضلوعهما  خلفية 
املفوضية  فيها  حققت  فساد 
اليت  الفساد  املستقلة ملكافحة 
حققت يف استفادة عائلة عبيد 
بعشرات املاليني من الدوالرات 
بشأن  مسربة  معلومات  جراء 
مشبوهة  فحم  تعدين  مناقصة 
ماكدونالد   أيان  كان  وقتما 

وزيرا للتعدين بالوالية.
بي  »ايه  مع  حوار حصري  ويف 
على   عبيد  ايدي  أصر  سي« 
واصفا  خطأ  أي  يرتكب  مل  أنه 
جلسات حتقيق مفوضية مكافحة 
باملطاردة  أشبه  بأنها  الفساد 

السياسية.
تلك  »أدحض  عبيد:  وتابع 
أنين  على  وأصر  االدعاءات، 

وعائليت سوف تتم تربئتنا«.

قام  إذا   « قائال:  واستطرد 
على  بالقفز  روبرتسون  جون 
احلائط  عرض  ضاربا  النتائج 
حبزب يدافع على مدار ما يزيد 
عن 100 عاما عن حقوق األفراد 
ومحاية القانون، فإنه إذا حياول 
على  سياسية  نقاط  حتقيق 

حسابي«.
وكان عبيد قد هدد يف مارس 
املاضي باختاذ إجراءات قانونية 
على  احلزب  إقدام  حالة  يف 
املفوضية  تسليم  قبل  فصله 

نتائج التحقيقات.
وأشار عبيد إىل ثقته يف احلصول 
على الرباءة هو وأسرته حتى يف 
اتهامات  املفوضية  توجيه  حالة 
إىل  وتصعيدها  ولعائلته،  له 
أن  إىل  مشريا  العليا،  احملكمة 
إليه يوما  حزب العمال سيعتذر 

ما بعد إثبات براءته.
من جانبه، علق روبرتسون بقوله 
إنه ال يهتم مبا يقوله عبيد، معلنا 

عن إصراره على قرار الفصل.
ديفيد  يسلم  أن  املقرر  ومن 
الفساد  مكافحة  مفوض  ايب 
يوليو  التحقيقات يف 31  نتائج 

القادم.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يف حوار مع »ايه بي سي« : عبيد 
يهاجم روبرتسون بعد قرار الفصل

الفيدرالية  الشرطة  تنتظر 
السلطات  رأي  األسرتالية 
املصرية حول طالب جلوء مصري 
مدان بتهم إرهابية كان قد هرب 
يف عهد الرئيس السابق حسين 
مبارك، حيث سافر إىل أسرتاليا 

طالبا اللجوء.
وكانت ظالل الشك يف أسرتاليا 
سيد  اللجوء  بطالب  أحاطت  قد 
عبد اللطيف بعد اكتشاف إدانته 
تتعلق  خطرية  بتهم   1999 عام 
مع  والقتل  متفجرات  حبيازة 

سبق اإلصرار.
الفيدرالية  الشرطة  وكشفت 
أمام  شهادة  يف  األسرتالية 
جملس الشيوخ األسبوع املاضي 
أن اإلنرتبول وضع عبد اللطيف 
يف  الواردة  األمساء  ضمن 
تتضمن  واليت  احلمراء  النشرة 
أن  كما   ، األشخاص  أخطر 
عبد  اسم  إدراج  أعاد  اإلنرتبول 
اللطيف يف تلك النشرة احلمراء 
صدورها  يعين  مبا   ،2011 عام 
عقب سقوط نظام مبارك الذي 
حقبته.  يف  اللطيف  عبد  أدين 
احلمراء  اإلنرتبول  نشرة  لكن 

ليست مذكرات اعتقال.
اللطيف  عبد  حمامو  وقال 
عبد  إدانة  بأن  وحقوقيون 
من  الكثري  حييطها  اللطيف 
حدثت  وأنها  سيما  ال  الشك، 
يف ظل نظام مبارك الذي اعتاد 

استخدام التعذيب ضد الشهود 
واستخدام  فيهم،  واملشتبه 
اخلصوم  الضطهاد  احملاكم 

السياسيني.
وتسبب عبد اللطيف يف حدوث 
خالل  أسرتاليا  يف  كبري  جدال 
اكتشاف  بعد  املاضية،  الفرتة 
بقائه يف معسكر احتجاز طاليب 
اللجوء منخفض اإلجراءات األمنية 
رغم شهور على معرفة الشرطة 
االستخبارت  ومنظمة  الفيدرالية 
األمنية األسرتالية« أزيو« إدانته 
بعضويته  تتعلق  إرهابية  بتهم 
اليت  اإلسالمية  اجلهاد  ملنظمة 
اندجمت مع تنظيم القاعدة فيما 
بعد، والقتل مع سبق اإلصرار، 
وحيازة  املمتلكات،  واتالف 

أسلحة وذخائر ومتفجرات.
الربوفيسور  قال  جانبه،   من   
بني سول أستاذ القانون الدولي 
جبامعة سيدني إنه ليس واضحا 
القدمية  اإلدانة  كانت  إذا  عما 
املوجهة ضد عبد اللطيف تتسق 
مع فحوصات األمن القومي اليت 
متهما  »أزيو«،  منظمة  جتريها 
أسوأ  من  واحد  بامتالكها  مصر 

أنظمة اإلدانة يف العامل.
رئيسة  الشديد  اجلدل  ودفع 
احلكومة الفيدرالية جوليا غيالرد 
أن تأمر بالتحقيق يف التضارب 
الواضح بني الشرطة واملخابرات 
أسباب  حول  اهلجرة  ووزارة 
التلكؤ يف نقله إىل مركز احتجاز 

شديد اإلجراءات األمنية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تستشري مصر حول مصري سيد عبد اللطيف



Page 17صفحة 17      Saturday 15 June 2013  2013 حزيران   15 السبت 

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

بتغريات  أسرتاليا  وجه  مير 
اهلجرة  موجات  بسبب  ملحوظة 
كانت  أن  فبعد  إليها،  القادمة 
مالمح  تتخذ  البداية  اهلجرة يف 
أوربية خالصة، إال أن آسيا بات 
العمالة  يف  األسد  نصيب  هلا 
لسد  أسرتاليا  إىل  القادمة 

فجوات سوق العمل بها.
ولعل إحصائيات 2011-12 أكرب 
دليل على ذلك التوجه اجلديد، 
اجته 29.18  مهاجرا هنديا  إذ 
أسرتاليا،    حنو  العام  ذلك  يف 
ومن الصني 25509، واخنفض 
اململكة  من  القادمني  عدد 
الرابع  املركز  إىل  املتحدة 

بإمجالي 25274 مهاجرا.
حديثة  إحصائيات  وكشفت 
إىل  القادمني  من   %  68 أن 
نطاق  حتت  يندرجون  أسرتاليا 
املهاجرين املهرة وفقا لربنامج 

اهلجرة الدئمة.
عاملية،  دولة  أسرتاليا  وتبقى 
وكأن العامل كله يتمثل فيها، 
التوافد  بسبب  تغريت  لكنها 
أعداد  يف  العمال  من  املتزايد 

متزايدة.
حقائق وأرقام

صدر  حكومي  تقرير  كشف 
الواضح  التغري  األسبوع  هذا 
للهجرة  العرقية  الرتكيبة  يف 

األسرتالية املعاصرة.
واستوعبت أسرتاليا عام 2011-
مهاجرا   184998 يناهز  ما   12

اهلجرة تغري وجه أسرتاليا

Australian Newsاسرتاليات

أو  الدائمة،  اهلجرة  نطاق  يف 
الجئ  ألف   200 عن  يزيد  ما 
القادمني  الالجئني  إضافة  عند 

بدوافع إنسانية.
أصحاب  النيوزيلنديني  وكان 
الوصول  يف  األكرب  النصيب 
 12-2011 عام  أسرتاليا  إىل 
بأعداد تقارب 45 ألف شخص، 
ويذهب  يأتي  بعضهم  لكن 
الدائمة،  اهلجرة  بدافع  ليس 
ولكن وفقا لالتفاقية املتبادلة 
تسهل  واليت  البلدين،  بني 
إىل  دولة  كل  مواطين  سفر 

الدولة األخرى.

Bank of Sydney was proud-
ly the major sponsor of the 
special dinner to honour 
his Eminency Bishop An-
toine-Charbel Tarabay for 
his recent appointment as 
the fourth Bishop of the 
Maronite Diocese of Aus-
tralia, on Thursday 6th of 
June. 
In attendance were Ms Ju-
lie Elliott, CEO of Bank of 
Sydney, Mr Steven Pam-
bris, Deputy CEO & Head of 
Credit, and Senior Manage-
ment members of Bank of 
Sydney, along with many 
community and religious 
leaders from Australia and 
Lebanon, who celebrated 
this significant event along-
side the attending guests.
“Bishop Antoine Tarabay, 
who brings a great exper-
tise in Moral Theology, and 
a rich pastoral experience 
and monastic leadership, 
will add to the Maronite’s 
history in Australia another 
remarkable chapter, which 
the future generations will 

Bank of Sydney proud major sponsor of the 
special dinner to honour the new Maronite 
Bishop in Australia Antoine-Charbel Tarabay

be proud of,” said Ms Ju-
lie Elliott, CEO of Bank of 
Sydney.
Ms Elliott added, “I would 
like to convey our warm-
est congratulations and 
the shareholder’s felicita-
tions on your appointment 
and assure you that Bank 
of Sydney will always be a 
support for the great role 
you will be playing in this 
country.”
Bishop Antoine-Charbel 
Tarabay acknowledged the 
significant and continuous 
contribution of Mr Salim 
Sfeir, Chairman & General 
Manager of Bank of Bei-
rut, towards the Maronite 
church all over the world 
and thanked the Austra-
lian Lebanese Christian 
Federation for organising 
the event. Bishop Tarabay, 
also, conveyed his ap-
preciation for the Bank of 
Sydney’s support for this 
initiative to honour him 
and the accompanying del-
egation.

عدد املهاجرين املؤقتني
على  اهلجرة  تأثري  ويزداد 
أسرتاليا عند التطرق إىل برنامج 
التأشريات املؤقتة، حيث ترتبع 
اهلند والصني املركزين األول 

والثاني يف هذا الصدد.
جتاوز  املاضي،  العام  وخالل 
عدد  املؤقتني  املهاجرين  عدد 
بلغ  إذ  الدائمني  املهاجرين 
201805 مهاجرا، بنسبة تقارب 
طالب   253074 بينهم   ،1:3
تأشريات   222933 و  أجانب، 
تأشريات  و125070  سياحية، 
املدى،  طويلة  مؤقتة  عمل 

التأشريات  نطاق  أكثرهم حتت 
.visa 457 اليت حتمل اسم

يف  الدرامية  الزيادة  ولعل 
أسرتاليا  إىل  الوافدين  عدد 
العقد  خالل  مؤقتة  بتأشريات 
األكرب  التأثري  له  كان  الفائت 
يتعلق  فيما  سنة.   60 خالل 

بسياسة اهلجرة.
عرب  القادمني  عدد  ويشكل 
مصدرا  الشرعية  غري  اهلجرة 
والتناحر  الشديد  للقلق 

السياسي يف أسرتاليا.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مت إلقاء القبض على أعضاء يف 
البشر  لتهريب  دولية  عصابة 
متتد يف ثالث دول، عقب حتقيق 
دولي يتعلق بتحديد املتسببني 
اللجوء  لطاليب  رحلة  تنظيم  يف 
إىل أسرتاليا العام املاضي على 
أحد القوارب الذي انقلب خملفا 

أكثر من 100 قتيل.
يف  القبض  وقائع  ومتت 
وإندونيسيا  وماليزيا  باكستان 
ضمن عصابة مسؤولة عن غرق 
ظل  الذي  »كانيفا«  القارب 
أيام  أربعة  املياه  يف  متعثرا  
نداءات  الركاب  خالهلا  أطلق 
هيئة  بينهم  للسلطات  استغاثة 
األمان البحري األسرتالية، لكنه 
انقلب يف 21 يونيو املاضي بني 
كريسماس،  وجزيرة  إندونيسيا 
األسرتالية  السلطات  وفشلت 
بعد  إال  مساعدات  إرسال  يف 

مرور أيام.
من   212 حيمل  املركب  وكان 
 110 إنقاذ  مت  اللجوء،  طاليب 
منهم، وانتشال جثة 17 شخصا، 
بينما فقد آثار 85 شخصا، ومت 

اعتبارهم من الغرقى.
ويف أعقاب احلادث املـأساوي، 
الفيدرالية  الشرطة  أطلقت 
لكشف  حتقيقا  األسرتالية 
اللجوء  طاليب  رحلة  منظمي 

القبض على أعضاء عصابة دولية لتهريب البشر 
إىل أسرتاليا

القاتلة، باإلضافة إىل مالبسات 
يونيو   27 يف  آخر  قارب  غرق 

املاضي.
وكشف التحقيق الذي أطلق عليه 
الكثري  كولدر«  العملية   « اسم 
عصابة  حول  املعلومات  من 
التنسيق  ومت  البشر،  تهريب 
الفيدرلية  التحقيقات  مع وكالة 
الوطنية  والشرطة  الباكستانية، 

هوية  لتحديد  اإلندونيسية 
منظمي الرحلتني القاتلتني.

الباكستانية  الشرطة  وقامت 
بإلقاء القبض على 5 من أعضاء 
عصابة تهريب البشر، كما قامت 
بالقبض  اإلندونيسية  الشرطة 
على عضو آخر رئيسي، باإلضافة 
إىل ماليزيا حيث قامت الشرطة 
العديد من أعضاء تلك  بتوقيف 

العصابة الدولية.
الشرطة  باسم  متحدث  وقال 
الفيدرالية إن ضبط  األسرتالية 
املتهمني يعكس التعاون الناجح 
األخرى،  والدول  أسرتاليا  بني 
يف  املشرتك  االلتزام  ومدى 

حماربة ظاهرة تهريب البشر.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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قضاء وقدر

عقوبات أمريكية على 4 من »حزب اهلل«
لنشاطهم يف منطقة غرب أفريقيا

  
على  مالية  عقوبات  الثالثاء  االمريكية  اخلزانة  وزارة  فرضت 
نشاطاتهم  بسبب  اهلل«،  »حزب  اىل  ينتمون  لبنانيني  اربعة 
افريقيا،  غرب  منطقة  يف  احلزب  نفوذ  لتوسيع  وجهودهم 
مبا يف  وغامبيا،  العاج  وساحل  والسنغال  وحتديدا سيرياليون 
لـ«حزب  وتصرفهم كسفراء  االفراد  وجتنيد  االموال  ذلك مجع 
اهلل« من قسم العالقات اخلارجية للحزب. واالفراد االربعة هم 
شحادة  امحد  وعلي  فواز  لطفي  وعباس  الوطفة  ابرهيم  علي 
وهشام منر خنافر. وقال وكيل وزارة اخلزانة للشؤون االرهاب 
لعدد  هاتفي  اجياز  يف  كوهني  ديفيد  املالية  واالستخبارات 
ارهابي، واحدى مهماتنا هي  »حزب اهلل تنظيم  من املراسلني 
اضعافه ماليا قدر االمكان من خالل تعقب شبكات متويله، وهذا 

هو القصد من قرارنا«.
ارهاب  »مسؤولون عن متويل  االربعة  اللبنانيني  ان  واضاف 
لفضح  املستمرة  من محلتنا  جزء  وهذا  افريقيا،  اهلل يف  حزب 
حزب اهلل كتنظيم ارهابي عاملي«، مشريا اىل »نشاطات احلزب 
املقلقة جدا وتصميمه على خلق شبكة متويل وجتنيد عاملية لدعم 

عنفه ونشاطاته االجرامية حول العامل«.
وشدد على الدور العسكري للحزب يف دعم احلكومة السورية 
يف قتاهلا ضد املعارضة، وقال: »يف سوريا يقوم حزب اهلل 
للحرس  التابع  القدس  فيلق  مع  بالتنسيق  عنيفة  محلة  بشن 

الثوري االيراني«.
وحتدث عن االجراءات العقابية اليت اختذتها وزارته يف السنوات 
االخرية ضد احلزب وقياداته ملنعه من استخدام النظام املالي 
العاملي، مبا فيها العقوبات اليت فرضت على البنك الكندي - 
اللبناني، وشبكة أمين مجعة لالجتار باملخدرات وتبييض االموال، 
وفرض العقوبات على شركات صريفة النها تساهم يف تبييض 

االموال ملصلحة احلزب.
وتطرق كوهني اىل »نشاطات حزب اهلل االرهابية« يف العامل 
مبا يف ذلك تايلندا وقربص وبلغاريا. وأكد ان وزارته »ستواصل 
استخدام مجيع الوسائل املتوافرة لدينا لعرقلة نشاطات احلزب 
نقص  بسبب  اهمية  تزداد  النشاطات  هذه  الن  )التمويلية(، 
التمويل التقليدي حلزب اهلل اآلتي من ايران اليت تعاني اآلن اثر 

العقوبات الدولية«.
وجوابا عن سؤال عن مدى االتصاالت اليت تقوم بها واشنطن 
لتنسيق  االوروبي  واالحتاد  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  مع 
املواقف ضد »حزب اهلل« وموقف واشنطن من ادعاء االوروبيني 
بوجود جناح سياسي وجناح عسكري يف احلزب، قال كوهني: 
»ال اعتقد ان حزب اهلل يفّرق بني جناح سياسي وجناح عسكري، 
سنوات  منذ  موحدة.  كمنظمة  حنن  نراه  كما  نفسه  يرى  وهو 
حنّض اآلخرين على تصنيف احلزب تنظيمًا ارهابيًا. وحنن نشعر 
باالرتياح اىل قرار دول جملس التعاون اخلليجي وجامعة الدول 
العربية ضد حزب اهلل، وحنض شركاءنا االوروبيني على تصنيفه 

تنظيمًا ارهابيًا«.
وتناولت املعلومات اليت وزعتها الوزارة عن خلفية اللبنانيني 
وتنسيق  التربعات  ومجع  للتجنيد  احلزبية  نشاطاتهم  االربعة، 
عن  املعلومات  ومشلت  الدول.  هذه  اىل  احلزب  قادة  رحالت 
لالجتماع  لبنان  اىل  انه سافر  اىل  االشارة  فواز  لطفي  عباس 
باحتمال صدور قرارات  املتعلق  االمن  »ملناقشة  احلزب  بقادة 
ظنية ضد اعضاء يف حزب اهلل من احملكمة ذات الطابع الدولي 
اليت حتقق يف اغتيال رئيس احلكومة السابق رفيق احلريري يف 
انه »قبل سفر فواز اىل لبنان، قدم  البيان  2005«. واضاف 
لوائح بامساء عشرات املواطنني اللبنانيني املقيمني يف السنغال 
املسؤولون  رأى  اذا  لبنان  اىل  سفرهم  ينظم  ان  ميكنه  حيث 

االمنيون يف احلزب ذلك ضروريا«.

سقوط 9 صواريخ على اهلرمل يوقع 4 جرحى
مدينة  وحتديدًا  السورية   – اللبنانية  احلدودية  املناطق  شهدت 
اهلرمل وجوارها تطورات أمنية دامية الثالثاء كانت حصيلتها قتياًل 
وأربعة جرحى. فعلى رغم سقوط مدينة القصري السورية وإنسحاب 
اهلرمل  من  القريبة  احلدودية  املناطق  من  املسلحة  اجملموعات 
األخرية،  العشرة  االيام  الطبيعية طوال  حياتها  املدينة  واستعادة 
جتدد أمس سقوط الصواريخ على احيائها السكنية اليت طاولتها 
9 صواريخ »غراد«،  موقعة اربعة جرحى هم: مهدي صقر، علي 

الدلباني، كنان شعب وفوزية مطر.
وآخر  للجيش  تابعة  عسكرية  ثكنة  قرب  الصواريخ  احد  وسقط 
داخل حديقة منزل اإلعالمي هاني فخر الدين، مما ادى اىل اندالع 
االطفاء يف  عناصر  وعملت  واملزروعات.  االشجار  واحرتاق  حريق 
األخرى يف  الصواريخ  توزعت  فيما  امخاده،   على  املدني  الدفاع 

حمليت املرج والتل وشارعي الدورة وكتف العاصي .
الصدد  هذا  يف  اجليش  قيادة  يف  التوجيه  مديرية  وأصدرت 

امـنيات لبنانية يف اسبوع
البيان اآلتي: »ظهر اليوم، تعرضت مدينة اهلرمل لسقوط تسعة 
صواريخ، مما أدى اىل إصابة ثالثة مواطنني جبروح، إضافة اىل 
حصول أضرار يف املمتلكات، واندالع حرائق يف احلقول الزراعية. 
وقد تدخلت وحدات اجليش املنتشرة يف املنطقة، وكشفت على 
كما  إطالقها،  ومصادر  نوعها  لتحديد  الصواريخ  سقوط  أمكنة 
خمتلف  يف  دوريات  وسرّيت  املناسبة،  األمنية  اإلجراءات  اختذت 

أرجاء املنطقة.

مسلحون قتلوا علي احلجريي على طريق الشربني
مل يكن ينقص عالقة اجلرية املأزومة بني بلدة عرسال ومدينة 
اهلرمل على خلفية موقفيهما من املعارك يف سوريا، اال جرمية قتل 
ابن عرسال علي امحد احلجريي )52 عاما( بنريان جمهولني، بينما 
كان يف سيارته املعّدة لنقل االحجار على طريق اهلرمل - الشربني 

عائدا من طرابلس .

بيان  يف  الفليطي  امحد  عرسال  بلدية  رئيس  نائب  وسارع 
اغتيال حمّضر هلا  »من خالل عملية  بقتله  »حزب اهلل«  اتهام  اىل 
الالجئني  من  عددا  ينقل  كان  بينما  جعفر،  آل  جرود  طريق  على 

السوريني«.
يف املقابل، اوضح آل جعفر عرب االعالم ان هذه املعلومات غري 
صحيحة، وان احلجريي قتل قرب اهلرمل يف مكان بعيد جدا عن 
منطقتهم، خالفًا ملا اورد الفليطي، ومتنوا على اهل عرسال »عدم 
االمنية  االجهزة  ان  خصوصا  خاطئة،  معلومات  اي  وراء  اإلجنرار 

تتوىل التحقيق«، وإستنكروا هذا احلادث املؤسف.
كذلك اصدر اهالي اهلرمل وفاعلياتها بيانا استنكروا فيه »العمل 
االجرامي« الذي ادى اىل مقتل احلجريي، مطالبني االجهزة االمنية 

بكشف مالبسات احلادث وانزال اشد العقوبات بالفاعلني.
وافادت معلومات امنية ان ثالث سيارات بيك اب لنقل احلجارة 
يستقل  احلجارة  من  طلبية  تسليم  بعد  طرابلس  من  عائدة  كانت 
سلطان،  وعبداهلل  احلجريي  الدين  وحميي  احلجريي  علي  منها  كل 
فاعرتضهم 9 مسلحني جمهولني وأطلقوا النار عليها فقضى احلجريي، 
الدين احلجريي وعبداهلل سلطان وما  فيما عمدوا اىل خطف حميي 

لبثوا أن أطلقوهما يف خراج اهلرمل، كما افاد املخطوفان.
التوتر الشديد فور شيوع مقتل  ويف عرسال، سادت حال من 
احلجريي، وسجل ظهور مسلح،  وعملت فاعلياتها على ضبط ردود 
األفعال احملتملة. يذكر ان احلجريي هو شقيق امام مسجد البلدة 
الشيخ مصطفى احلجريي  املعروف بـ« ابو طاقية«. وكانت حضرت 
اىل مكان احلادث االجهزة االمنية والصليب االمحر الذي عمل على 
نقل اجلثة اىل مستشفى العاصي يف اهلرمل. كما حضرت االدلة 

اجلنائية وباشرت التحقيق.

جرحيان خبالف مسلح يف الطريق اجلديدة بني 
»املستقبل«  و«التقوى«

يف  الطمليس  زاروب  يف  الثالثاء  وقع  مسلح  خالف  تطّور 
الطريق اجلديدة بني عناصر من »مجعية التقوى« وآخرين من تيار 

»املستقبل«، اىل جرح اثنني نقال اىل مستشفى يف املنطقة.
يف  الثالثاء  مساء  والنصف  السابعة  بدأ  اخلالف  أن  وعلم 
املنطقة بني شاب من آل عزة وآخرين مل حتدد هوياتهم بعد، 
بني  بكثافة  النريان  خالله  أطلقت  مسلح  اشتباك  اىل  وتطور 
من  قوة  تتدخل  أن  قبل  ساعة،  ربع  لنحو  وبقيت  الطرفني، 
اجليش عملت على قطع الطريق املؤدية من ساحة أبو شاكر اىل 
طريق كورنيش املزرعة، وعملت على اعادة اهلدوء اىل املنطقة 
بعد فرار املسلحني، ثم انسحبت قوة اجليش اىل أماكنها، بعد 

توقف الرصاص.

حريق وانفجارات على تالل الناعمة
على  من  الثالثاء  ظهر  بعد  عت  مسمُ اليت  االنفجارات  شغلت 
خصوصًا  األمنية،  واألجهزة  املواطنني  )الشوف(  الناعمة  تالل 
الشعبية  »اجلبهة  املنطقة حيث دّوت مغلقة وحتت سيطرة  أن 
من  اجليش  من  ومطّوقة  العامة«،  القيادة   - فلسطني  لتحرير 
مجيع اجلهات. وتبني بعد فرتة وجيزة أن االنفجارات ناجتة من 
االسرائيلي،  االجتياح  خملفات  من  منفجرة  غري  وقذائف  ألغام 
اليت  باالنفاق  احمليطة  األحراج  يف  شّب  هائل  حريق  وسببها 

عرف أسبابه. تشغلها القيادة العامة، مل تمُ

ارجاء  يف  دوت  واليت  األوىل  الثالثة  االنفجارات  تلت  وقد 
املنطقة، إنفجارات أقل دويًا، وهرعت سيارات الدفاع املدني 
خراج  اىل  امتد  الذي  احلريق  المخاد  حماولة  يف  املنطقة  اىل 
بلدتي الدامور وبعورته. وشاركت طوافة تابعة للجيش يف امخاد 
النريان يف طلعات نفذتها فوق منطقة احلريق. وأتت النريان 

على مساحات واسعة من االحراج والبساتني اليابسة.

شكوى حلزب »اخلضر« بإحلاق الضرر بأمالك عامة
تقدم حزب »اخلضر« بواسطة وكيليه احملاميني فرنسوا الياس 
وايلي خطار بشكوى لدى النيابة العامة التمييزية الثالثاء مع اختاذ 
صفة االدعاء الشخصي ضد جمهول وكل من يظهره التحقيق 
جبرم احلاق الضرر بأمالك الدولة. وطلب يف بيان التحقيق يف 
الشكوى وإحالتها على النيابات العامة واملراجع املختصة وحتريك 
دعوى احلق العام فيها متهيدًا لتوقيف الفاعلني واحالتهم على 
القضاء، وادانتهم جبرم املادة 737 من قانون العقوبات، مع 
»لوقوع  نفسه  القانون  من   257 للمادة  وفقًا  العقوبة  تشديد 
الدولة العمومية، كذلك  الغصب على أقسام كبرية من أمالك 
النشاط اجلرمي  إنهاء  إدانتهم جبرم املادة 738 منه وإلزامهم 
عرب هدم االنشاءات املتعدية وإزالتها، مع تدريكهم كل الرسوم 
استند  احلزب  أن  البيان  وذكر  والضرر.  والعطل  واملصاريف 
يف شكواه اىل التقرير السنوي لديوان احملاسبة لعامي 1996 
املخالفات  عن  والنقل  العامة  األشغال  وزارة  وتقرير  و1997 

والتعديات على األمالك العامة البحرية.

اشتباه بسيارة قرب اجلامعة العربية
 

اشتبه يف سيارة جيب »انفينييت« سوداء كانت مركونة خلف 
كلية اهلندسة يف اجلامعة العربية يف منطقة طريق اجلديدة بعد 
ظهر االربعاء، فتم االتصال بالقوى االمنية، وحضرت دوريات 
من قوى االمن الداخلي عملت على قطع الطريق قبل ان يعاين 
خبري عسكري السيارة اليت تبني الحقا انها ال حتتوي على اي 

مواد متفجرة.

حريق كبري يف خيم للسوريني يف الزهراني

مصفاة  قرب  السوريني  للعمال  خيم  يف  كبري  حريق  شب 
الزهراني مل تعرف أسبابه.

59 ألف دوالر يف مّحاليت صدر لبنانية وابنتها
 

 أوقفت الشرطة األمريكية أمًا وابنتها عربتا احلدود من كندا 
إىل الواليات املتحدة، وقد حشتا محاليت صدريهما مببلغ 59 ألف 

دوالر، فيما كانتا يف طريقهما لزيارة أقارب يف لبنان.
ان شرطة  الثلثاء  الكندية  »فانكوفر صن«  وذكرت صحيفة 
احلدود من اجلهة األمريكية أوقفت يف ديرتويت مورا أ. )51 
سنة( وابنتها البالغة من العمر 16 سنة، بعد تفتيشهما وعثر يف 

حشوات محاليّت صدريهما على 59 ألف دوالر.
وأظهرت خطة سفر األم واالبنة اللتني حتمالن اجلنسية الكندية 
وتقيمان يف ويندسور يف كندا، أنهما كانتا يف طريقهما إىل 

لبنان لزيارة أقارب.
ديرتويت،  يف  حمكمة  أمام  املقدمة  الدعوى  أوراق  وحبسب 
 3300 حوزتها  يف  أن  احلدود  على  الشرطة  أبلغت  مورا  فإن 
دوالر ولكن وجد معها مبلغ 15 ألف دوالر حني فتشت حقيبتها، 
وخالل التفتيش لوحظت كتلة غريبة يف محالة صدرها، فتبني 
أنها حاكت يف بطانتها 3 أكياس حتتوي كل منها على 10 آالف 
دوالر وكيس رابع فيه 9 آالف دوالر. ومحلت االبنة 20 ألف 
دوالر يف محالة صدرها. وحيظر القانون إدخال أكثر من 10 آالف 

دوالر إىل الواليات املتحدة من دون تصريح.
وقالت مورا إنها مل ترغب يف التصريح عن املال، ألنها مل 
تشأ أن يعرف صديقها الذي كان يقود السيارة كم حتمل معها. 
بأقل من  بتهم سرقة  أنها دينت  التحقيق يف خلفيتها  وأظهر 
ألف دوالر مرتني عام 1992 و1993 يف كندا، ما حيظر عليها 
الدخول إىل الواليات املتحدة. وقد أفرج عن االبنة فيما ال تزال 

األم قيد التوقيف.

 أثيوبية شنقت نفسها يف الشويفات
                                      

وجدت األثيوبية بفتا نسكا داالتي )24 سنة( جثة معلقة يف 
غرفة غسيل منزل خمدومها ح.ج. على طريق صيدا القدمية يف 
احلمام  دخوهلا  لدى  األمر   أكتشفت  ابنته  وكانت  الشويفات. 
صباحًا فسارعت اىل ابالغ والدها الذي بدوره أبلغ القوى األمنية 
اليت حضرت اىل املكان واألدلة اجلنائية والطبيب الشرعي نعمة 

املالح الذي عاين اجلثة. 
بدأت  وقد  السادس،  الشهر  يف  حامل  الضحية  أن  ويذكر 
رب  وافاد  فقط.  أشهر  ثالثة  منذ  خمدومها  منزل  يف  العمل 
عامل أوالده معاملة حسنة ومل توح له يومًا  العائلة أنها كانت تمُ

قدم على االنتحار.  أنها ميكن ان تمُ
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تتوفر لدينا أجبان * ألبان * مكسرات * موالح * زيوت * زيتون * مخلالت * عصائر * حمص 
* فول * تشيبس * خبز * ماء زهر * ماء ورد * برية بافاريا *  عصائر * هدايا وغريها الكثري

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

 ,Merrylands Rd 201نفتح 7 أيام يف األسبوع
Merrylands

اسعار منافسة  ومعاملة 
جيدة

 Walli Asr لحوم طازجة يوميا من ملحمة
املالصقة للمحل

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

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

- مرطبات وغريها الكثري 

االفتتاح الكبري ملحل ولي اسر  Walli Asr للكباب

Eat In or Take Away

Mob: 0416 492 222 - 0451 386 570

نؤمن طلبيات كافة أنواع املناسبات .. 
توصيالت مجانية

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

موقف مجاني للسيارات 24 ساعة

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

Saturday 15 June 2013  2013 حزيران   15 السبت 

ملك الفروج على الفحم مطعم جربيل
بمناسبة االفــتتاح
عــرض خـاص ومــغٍر

تشكيلة واسعة جدًا من 
املأكوالت اللبنانية:

مشاوي على انواعها - تبولة- 
فتوش- حمص - تشيبس- بابا 

غنوخ- برغر- فالفل - كفتة 
  Ribs  -شيش طاووق- بيتزا-

- سندويشات   وسلطات 
متعددة.

ت متأخر
نفتح 7 أيام يف االسبوع حتى وق

ع املناسبات
ت كافة انوا

طلبيا
نؤمن 

cnr Raymond & Restwell Streets
Bankstown

Tel: (02) 97082219
www.jibrils.com.au
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LIVE TV CHANNELS   |   TV SERIES   |   MOVIES   |   RADIO   |    VOD   |   PAY-PER-VIEW

www.www.

     

.com

Online at

Starting at
$4.59/Month*

.com

On your TV with

Starting at

$16.67/Month* 

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

NEW Free App
iPhone®, iPad® & 
Android™

.com

10
-1

1-
00

07Customer Service: 
Tel: +1 604.676.3812 
        1.866.294.8512

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

Provided by: Powered by:

Join Our Team: 
apply@glarab.com

Aburn
Zam Zam Market.....................(+61) 431-207 576
Adellaid
Persian Grocery...................... (+61) 884-438-599
Allawah
Billy Biz Solution.........................(+61)410103848
Belmore
Ann TV .......................................(+61) 400466 484
Blacktown
Dishnet Electrical  ..................(+61) 439-445-733
Brisbane
Afshar Market ........................ (+61) 738-477-396

Canberra - Lyneham

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

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

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

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

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

Parammata

Little Persia .............................. (+61) 29630-1648
Perth
City Fresh Supermarket........ (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite... (+61) 423-631-129
Prospect
Huuur computer......................(+61) 448-606060
Osborne Park Perth
Sid Satellite ............................ (+61) 415-406-500
St Clair
Unicom  by Nabil Wissa..........(+61) 421 892 041

Sydney

AVA Satellite............................ (+61) 401-491-546
Super Sahel............................. (+61) 294-176-766
Tech Solutions........................ (+61) 402-666-555
Bullono..................................... (+61) 0433008974
Niavaran  Market .................... (+61) 294771 772
Broadcasting Australia Satellite .....(+61)298912551
Sahibi Supermarket..................(+61)2-86777927
Thomastown

Professional system & network  (+ 61) 452-233002

Advertisements
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

Saturday 15 June 2013  2013 حزيران   15 السبت 
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 مبيع بالجملة للبنائني واملتعهدين
لدينا تشكيلة واسعة جدًا من البالط االيطالي واالسباني والدهان 

 والجيربوك وأدوات التلييس ومواد البناء
بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة                              

أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

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

االفتتاح الكبري 
ملحالت

 LOUIS 
 VALENTINO

  PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

ANZAC ST, GREENACRE 22 نفتح 6 أيام يف األسبوع من ال 6.30 صباحاً حتى 5 عصرًا
لالتصال: 3002 9709 02

Chris Bowen MP 
Del�v�r�ng f�r o�r co��nit�

www.facebook.com/chrisbowenmp @bowenchris

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

On Tuesdays and Fridays, an Arabic speaker  
is available to assist you with translation services.

ADVERTISEMENT

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

Authorised by Chris Bowen MP, Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road, Fairfield West. 

خدمات  يف  ملساعدتكم  العربية  باللغة  متحدث  يتوفر 
الرتمجة يومي الثالثاء واجلمعة من كل اسبوع.
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امللحن مسري بدر طاقة فنية رائعة

امللحن ورجل االعمال مسري بدر طاقة فنية رائعة وهبه اهلل هذه املوهبه اجلميله حيث قدم 
واعطى العديد من الفنانني املعروفني يف بالدنا العربية وايضًا يف اسرتاليا كما انه من مؤسسي 
رابطة الفنانني العرب يف سيدني. يعمل من اجل الفن بكل اخالص وكنت قد اجريت معه مقابلة 
حتدث فيها عن انشطته الفنية من خالل الرابطة او التلحني فقال: ان الفن الراقي هو الوجه 
الصحيح حلضارتنا وليس الفن املبتذل واضاف حنن نسعى يف هذه البالد العظيمة اسرتاليا ان 
تكون لنا نقابة للفنانني العرب من اجل صون حقوق الفنانني سواًء القادمني من بالدنا العربية 

او القاطنني هنا والذين ال يقلون قيمة عن الفنانني االخرين.
هذا صحيح نتمنى للملحن املعطاء واخللوق مسري بدر دوام النجاح. 

     امللحن سمري بدر يتحدث اىل الزميل اكرم املغوش )ارشيف(

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

كتابات

اجلامعية شيماء حامد 
العلم واالخالق معاً هما قيمة االنسان

وجه
األسبوع

اعداد:  أكرم املغوّش

العائلة  هي  السعيدة  العائلة 
على  وتواظب  وادبًا  خلقًا  احملافظة 
ومن  العلوم.  وحتصيل  الدراسة 
هذه  ميثلن   اللواتي  اجلالية  صبايا 
اجلامعية  الشابة  احملرتمة  العائلة 
الوطين  الناشط  كرمية  حامد  شيماء 
حامد  حسني  احلاج  واالجتماعي 
حامد. االسعد  غزوة  اخللوقة   واحلاجة 
بيت  يف  سيدني  يف  شيماء  ولدت 
اسرتها  افراد  مجيع  حيث  كريم 
يدرس  حممد  جامعيون..  متخصصون 
الصيدلة وبراءة مدّرسة ومنى مدّرسة 
وشيماء  دولية  اعمال  ادارة  وعال 
تدرس يف جامعة غرب سيدني العلوم 
ستتابع  انها  على  وتؤكد  الطبية 
حتصيل العلوم لتحصل على الدكتوراه 
اىل  العربية  تتقن  وهي  اهلل  شاء  ان 
جانب االنكليزية. وتعود جبذورها اىل 
حيث  الشمال  يف  املنية  حبنني  بلدة 
زارتها ومتتعت بلقاء اقاربها واخواهلا 

يف عكار ومجال لبنان .
تقول شيماء الشكر الكبري هلل تعاىل 
على نعمه والهلي االحباء على تربيتهم 
لنا ..امتنى ان احقق امنياتي واحصل 

اهلي  الساعد  الشهادات  اعلى  على 
والفقراء واحملتاجني  كما وامتنى على ابناء 
وبنات اجلالية العربية ان يتابعوا حتصيل 
العظيمة  اسرتاليا  مع  ويتفاعلوا  العلوم 
ويتواصلوا  والرتاث  القيم  على  باحلفاظ 

مع بالدنا االم.ويطيب لي ان اردد:

ازرع مجياًل ولو يف غري موضعه
          فلن يضيع مجيل أينما زرع

نفسها  من  واثقة  صبية  حامد  شيماء 
القيم  على  تربت  دراستها  يف  متفوقة 
واالخالق مع كافة افراد اسرتها وما زالت 
بفضل الرتبية املثالية الن احلياة ليست 

باملال فقط بل باالخالق والعطاء.

ْزَمـــاْن ْمــِن  ْهَبنــة  الرَّ َرُســــوِل  ْبِســـْدني 

ْولْبنـــــــاْن امَلْوَرِنـــــة  بقلُبـــــو  َحاِمـــــْل 

ــــــــــْربنْي ِوالشَّ األْرز  ْجَبـــــــاِل  ِمــــــِن 

القْرَبـــــــاْن   َراِفـــــِع  َعَصــــاتو،  ـــــْر  جنَّ

تنـــــــوريْن ْوإبــــــْن  ْبـــــالدي  َراِهــــِب 

امُلْطــــــَراْن  ْبِرتبــــــة  ــــَياِدة  السِّ نــــــاِل 

قنـــــــوبنْي  ْبَدْيــــــــْر  َحَيـــــاتو  ِس  َكـــــرَّ

الِعنــــــَواْن ــــــِز  َركَّ ِســـــْدني  ِوْبـــأرْض 

ميــــــْن؟ ِتْســــــــألونـي  ْوال  تْعَجُبـــــــو  ال 

إنَســـــــاْن لتقــــى  َمــــا  ِمتلــــو  إنَســـــاْن 

ْدَواويــــــْن ـــــــم  ْوَعلَّ ْجَيــــــال  ــــــِس  أسَّ

ِمـــْن َمنَهــــِل األْرِزة َســــقى العطَشــــاْن.

ْمَطــــاريْن إَجــــا  قْبــــلو  ْهَبنــــة  الرَّ ْمـــِن 

ْوِرْهَبـــــــاْن ِوْخَواْرنــــي،  ِوْبَطاْركــــي، 

ْســـــتلُمو اإلَداَرة ِمـــِن ْســــننِي ْســــــننْي

ْوإمَيـــــاْن ْوتْضِحيـــة  ْوَجـــَداَرة،  ـــق،  حْبَ

التْكـــــويْن َصفِحـــِة  ِرْجِعــــْت  ِوالَيـــــْوم 

مَيــــاْن.  الدِّ َصـــاُرو يِســكنو  ْيــــْر  الدَّ ْمــِن 

ـــــَياِدة ْوُســـــلطتو بالــــــّديْن: تَولـــى السِّ

ْزَمــــاْن ْمـــِن  َوَراِهــِب  َشــــْيخ،  طرَبيــه 

ْجبيــــْن ِكــــلِّ  فــــْوْق  الكنيِســــة  فْخـــــِر 

لَبـــــاْن الصُّ َرايـــــــِة  َعليَهــــا  َرفِعــــــْت 

ِوْرَيــــــاحنْي َورْد  ْوَبنفَســــــْج،  َزْهـــــــر 

ِواإلْحَســــــاْن البـــــْر  طريـــق  ْزَرْعنــــا 

ِوْشـــــَعاننْي  أْعَيـــــاْد  رْب  الــــدَّ ْوَصــــاِر 

الِوْجـــــــَداْن. َشــْعَشــِع  ــــة  بِّ احمَلَ نــــور  بْْ

ْبَســــــاتنْي ْزَرْعتَهــــا  التَهــــــانـي  ْوُروِد 

ْوقلــْك َيــا إْبـــــِن الَعـــــْم، َيــا ُمْطــــَراْن،

نَيـاشــــــــنْي   َزاِدِت  الَعْيلـــــي  َشـــــــْجِرِة 

ْلَســــاْن ِكــلِّ  َعـــا  َصـــفا  َعلـــْم  إْســــَمْك 

َهالّطـــنْي،  ِمـــْن  بنــــْت طربيـــه،  ْوإّمـــي 

باألْبــــــــَداْن احُلـــــــْب  َوالِء  ْت  َهــــــــزِّ

ِوتــــــــــالحنْي، أنَشــــــــــاْد  ـــــــْت  ِ ْوَرنَّ

باألكفـــــــاْن.  الِعـــــــْز  ِلــــــَواِء  َرفِعــــْت 

ْوحيــــْن حيـــن  كنـــْت  ْوَراِهــــِب  ْمَعلـــِم 

التيَجــــــاْن َحاِمــــِل  ِســـــْدني  ِوْبـــأِرْض 

والتْدويــــــــْن ْبيْعتـــــْز  احِلَمــــى  فيـــــِك 

ْولْبنــــــــاْن. اْيِفــــــــة  ِوالطَّ ْبَهاجَلاليــــــة، 

 إىل سيادة املطران أنطوان 
طربيه 

الدكتـور اميـل شـدياق

 لوحة سرقها النازيون تباع يف مزاد 
بأكثر من 3.3 مليون دوالر 

للفنان  عشر  السابع  القرن  من  لوحة  بيعت 
من  كانت  هونتهورست  فان  جرييت  اهلولندي 
روسيا  المرباطورة  الفين  املستشار  مقتنيات 
كاثرين العظيمة ومتحف اهلرميتاج يف روسيا قبل 
ان يستوىل عليها النازيون بنحو 3.4 مليون دوالر 

يف مزاد.
ويف املزاد الذي أقيم يوم االربعاء بصالة كريسيت 
العمال كبار الفنانني بيعت لوحة )الثنائي( مببلغ 
وكان  العمولة.  ذلك  يف  مبا  دوالرا   3371750
اليهودي  مقتنيها  من  عليها  استوىل  النازيون 
برونو سبريو ثم بيعت عام 1969 ملتحف مونرتيال 

للفنون.
سبريو  لورثة  اللوحة  مونرتيال  متحف  أعاد  ثم 
يف ابريل نيسان وقدر اخلرباء هلا ان تباع مببلغ 
يرتاوح بني مليونني وثالثة ماليني دوالر. وكان 
الثمن الذي حققته يف املزاد مبثابة رقم قياسي 
العمال هونتهورست الذي ولد عام 1592 وتويف 

عام 1656 .
لقسم  املناوب  الرئيس  هول  نيكوالس  ووصف 
يف  عشر  التاسع  القرن  وفن  الفنانني  كبار 
كريسيت اللوحة اليت رمست عام 1624 بانها "لوحة 
وحالتها  التكوين  حيث  من  املعاني  بكل  رائعة 

وأصلها."
وصرح بان اللوحة شهدت مضاربات قوية وعرض 
اربعة من املتنافسني دفع أكثر من مليوني دوالر 
فان  جوني  شركة  النهاية  يف  واشرتتها  فيها 
املتخصصة يف  لندن  ومقرها  احملدودة  هيفتون 

اعمال كبار الفنانني اهلولنديني والفلمنكيني.

 عصام كاريكا يتربأ من شارة »مولد 
وصاحبه غايب«

الفنان  ترّبأ 
م  عصا
من  كاريكا 
غنية  أل ا
بة  ملنسو ا
كشارة  له 

ملسلسل 
لد  مو «
حبه  صا و
 » يب غا
تقوم  الذي 

اجلدل  بعد  وذلك  وهيب،  هيفاء  الفنانة  ببطولته 
على  سيطرت  اليت  الغضب  وحالة  أثارته  الذي 

العاملني فيه.

فقد  أثارت األغنية املنسوبة للفنان عصام كاريكا 
عرب موقع يوتيوب باعتبارها شارة مسلسل »مولد 
وصاحبه غايب« جداًل كبريًا، وهو ما دفع كاريكا 
االغنية  اذاعت  اليت  بالصفحة  عالقته  نفي  اىل 
للمسلسل  للدعاية  االغنية  استخدام  أن  مؤكدًا 
كان متفقًا عليه مع املخرج السابق للعمل سامح 

عبدالعزيز.
اليوتيوب  بصفحة  له  عالقة  ال  أن  كاريكا  وأكد 
متفهمًا حالة الغضب اليت سيطرت على فريق عمل 
الشارة لن تكون بصوت  أن  املسلسل خصوصًا 
كاريكا وهو ما حرص على تأكيده خالل اتصاالت 
جرت بينه وبني مؤّلف املسلسل، علمًا بأن العمل 
من املقّرر اإلنتهاء منه بالكامل قبل نهاية الشهر 

اجلاري.
وتعود املخرجة شريين عادل الستئناف التصوير 
اليوم األربعاء حبسب تصرحيات املنتج حممد فوزي 
أيام  عشرة  هلم  بقي  أن  أكد  الذي  لـ«إيالف«، 
طوياًل  يعترب  ال  وقت  وهو  منه،  لالنتهاء  تصوير 

مقابل الفرتة املتبقية على شهر رمضان.
الوقت  يف  يتم  املسلسل  تسويق  أن  وأضاف 
احلالي مع احملطات الفضائية لكن لن يتم اإلعالن 
عن الشاشات اليت سيعرض عليها إال بعد توقيع 
العقود، الفتًا إىل أن العمل سيعرض خالل رمضان 

وال صحة ملا ترّدد عن تأجليه لسنة أخرى.
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CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

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

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

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

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

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

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

0457555555@Z·”ã€a@Û‹«@fibóm˝€

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

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

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

‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT@›‡»„

Hatem 
Electrical Contracting

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

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

Melbourneملبورن

Saturday 19 January 2013 @RPQS @Ô„br€a @ÊÏ„b◊ @QY @ojè€a
Saturday 15 June 2013  2013 حزيران   15 السبت 

للتمديدات  حاتم  شركة 
الكهربائية

كانت وما زالت تقدم أفضل الخدمات 
على أنواعها

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

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

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

لالتصال بصديق الجميع سايد حاتم على احد الرقمني

TeL/ Fax: 03 9391 0686
Mobile 0417 949 650
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Melbourne

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى أطباق املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

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

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

نفتح يوميا من الـ 6 صباحا حتى الـ 7 مساء

جلنة ملكة مجال لبنان 
 فرع من اجلامعة اللبنانية 

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

اجملتمع الدولي
تدعو جلنة ملكة مجال لبنان 

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

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

شهرأيار2013 
مللكة  النهائية  االنتخابات  حفل  يف  الفائزة  وستشرتك  هذا 

 2013 مجال االغرتاب الذي سيقام يف لبنان – 

برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
 العماد ميشال سليمان

ملزيد من املعلومات وللمشاركة
يرجى االتصال قبل 31 آذار 2013

على األرقام التالية: غولدا 293 176 0447 –  
إيف 766 773 0433

كوزات 915 969 0401 سندرا 016 988 0421 – 

ترقبوا
الحفلة السنوية لجمعية 
سيدة زغرتا الزاوية يف 
ملبورن يف صالة ال مرياج

تابعوا اعالناتنا

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

تيار املردة ملبورن
بمناسبة ذكرى مجزرة اهدن

يتشرف تيار املردة - ملبورن بدعوتكم لحضور 
القداس االلهي لراحة أنفس شهداء املردة وذلك 
يوم االحد املوافق يف 16 - 6 - 2013 يف تماما 

الساعة الـ 11 صباحا يف كنيسة سيدة لبنان
230 Normanby Ave. Thornbury

يلي القداس ضيافة يف قاعة الكنيسة.. نأمل 
تشريفكم .. لالتصال:

 نبيل ساسني حنا: 200 208 0401
االعالم رودولف الحصري

وطني دائما على حق

Saturday 15 June 2013  2013 حزيران   15 السبت 



تقوي عضلة القلب، وتسهل حركة الدورة الدموية وحتد من 
التوتر واالكتئاب.

نظام غذائي صحي

إستهالك  على  لورنس  فرتكز  الغذائي،  للنظام  بالنسبة  أما 
كمية معينة من السعرات احلرارية يف اليوم الواحد، وحترص 
أكثر من إستهالكها، مما يتيح هلا تناول  الدهون  على حرق 
ما ترغب به من الطعام ألن التمارين الرياضية اليت متارسها 

كفيلة بتذويبها.
احلرارية  السعرات  من  احلد  على  لورنس  حترص  ذلك،  مع 
إنها  وتقول  الدهون،  من  بداًل  الكربوهيدرات  وإستهالك 
والكثري  العادية،  األطعمة  تأكل  بل  غذائي  نظام  اّتباع  تكره 
لتجنب  متوازن  بشكل  إمنا  الطازجة  والفواكه  اخلضروات  من 

األمراض الناجتة عن سوء التغذية.
تتبعه  الذي  الرياضي  والربنامج  الغذائي  النظام  بإختصار، 
جينيفر بسيطان ولكن هلما نتائج بعيدة املنال لضمان حياة 
املدرب  بنصائح  االلتزام  هو  السر  رياضية.  ومرونة  صحية 

واإلرادة الصلبة.

نصائح لورنس

البابونج  لورنس شاي  جينيفر  تفضل  عظيم.  عالج  الشاي   -
وشاي اهلندباء. األول يعطي تأثريًا مهدئًا يساعد على تهدئة 
اجلسم وختفيف أي توتر، يف حني أن الثاني يساهم يف تنحيف 

اخلصر كما أنه مينع إحتباس املاء وينظف السموم.
- عندما يتعلق األمر باحلفاظ على الرشاقة، وبصرف النظر عن 
اإلنتفاخ  ملكافحة  اهلليون  إىل  لورنس  تلجأ  الطعام،  وجبات 
ومتارين اليوغا والبيالتس على حد سواء للحفاظ على الليونة.

لإلسرتخاء والتجميل

أمالح  هناك  الغذائية،  لورنس  جينيفر  خيارات  جانب  إىل 
اإلستحمام العضوية أيضًا اليت متنح خصائص مضادة لإلنتفاخ 

)من بني عدد من الفوائد العظيمة األخرى(، فهي:

ختفف التوتر وتريح اجلسد من القدمني حتى العنق.  •        
حتسن الدورة الدموية، ولذلك فهي مفيدة جدًا لألشخاص   •        
الذين يعانون من التهاب املفاصل وآالم الظهر املزمنة، توتر 

العضالت والتشنجات، وحتى اإلصابات الطفيفة.
تنظف البشرة من السموم، فأمالح االستحمام تساعد   •        
يف فتح املسام اليت  يصعب الوصول إليها، وإزالة األوساخ 

والعرق.
تعاجل تهيج اجللد والطفح اجللدي ولدغات احلشرات.  •       

جتعل البشرة ناعمة ونضرة.  •        
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 ميشيل هونزيكر.. جسد رائع على 
الرغم من احلمل

ميشيل هونزيكر، مقدمة الربامج التلفزيونية السويسرية-اإليطالية، 
جدًا  واضحًا  يبدو  كان  ما  هذا  العامل.  امرأة يف  أسعد  تكون  قد 
عندما أجرى طاقم فيلم أملاني مقابلة معها يف مايوركا مطلع هذا 

االسبوع.

املتكور  بطنها  تظهر  وهي  للغاية  سعيدة  كانت  اجلميلة  هونزيكر 
تصميم  من  فستان  يف  األوىل  احلمل  عالمات  عليه  تبدو  الذي 

روبريتو كافالي.

املغين  متزوجة من  األوىل هلا، فميشيل كانت  املرة  هذه ليست 
اإليطالي، إيروس رامازوتي وأجنبت منه ابنة، أورورا صويف. لكن 
هذا ال يعين أنها أقل سعادة حبملها الثاني من حبها اجلديد توماس 

تروساردي.

 جينيفر لورنس.. أسرار مجاهلا وجاذبيتها الدائَمني

العمر 23 سنة،  البالغة من  املمثلة األمريكية جينيفر لورنس 
هي رمز من رموز هوليوود اليت حصلت يف اآلونة األخرية على 
جائزة أفضل ممثلة واحتلت املرتبة الرابعة ضمن قائمة الـ100 
امرأة األكثر إثارة. وبغض النظر عن األدوار اليت تلعبها جينيفر 
لورنس فهي دائمًا ما تبدو متألقة ومجيلة، لكن احلصول على 
جسد متناسق وصحي يف الوقت ذاته ليس باألمر السهل على 

اإلطالق.

______________________________________

للواتي يرغنب يف احلصول على جسم مثالي وإثارة قاتلة مثل 
جينيفر لورنس، التمرين الشاق هو الوسيلة الوحيدة!

املمثلة الشابة تبدو دائمًا متألقة، اإلبتسامة ال تفارقها وهي 
واألهم من ذلك كله، فهي تستمتع  الناس.  من  جدًا  قريبة 
دفع  واآلخر، مما  احلني  املقلية بني  والبطاطا  البيتزا  ببعض 

إيالف إىل كشف سر لياقتها البدنية.

يتطلب  الشكل  هذا  إىل  الوصول  أن  أخريًا  لورنس  إعرتفت 
أن  بالضرورة  الذي ليس  الشاق واملضين  العمل  الكثري من 
يكون ممتعًا. فالنجمة الشابة تتمرن ملدة ستة أسابيع مكثفة 
جمرد  وهذه  التدريب،  وسرعة  احلركة  خفة  على  الرتكيز  مع 
أفالم  أدوارها يف  تتطلبها  اليت  املرونة  اىل  للوصول  بداية 

هوليوود.

آالت املشي للحفاظ على تضاريس اجلسم

التمارين الرياضية اليت يتم وضعها على يد خرباء، تبدأ ملدة 
3 أيام يف األسبوع ولكن مع زيادة القدرة على التحمل، ميكن 
املطلوبة.  النتيجة  لتحقيق  أربعة  إىل  يصل  ما  إىل  متتد  أن 
وتضاف إىل هذا الربنامج متارين رياضية يومية صباحًا ومساًء 

مع تدريبات تساعد على تدفق الدم يف اجلسم.

وتقول لورنس إن آالت املشي هي اليت تساعد على احلفاظ 
كرات  إستخدام  إىل  إضافة  املثرية،  جسمها  تضاريس  على 
بإشراف  احلركة  خفة  وتدريبات  والركض  املطاطية  التدريب 

مدرب خبري، إضافة إىل الدراجة اهلوائية.

اإلثارة  تتطلب  ما  وغالبًا  متنوعة  األفالم  يف  لورنس  أدوار 
واملهارات احلركية، ولذلك فهي حباجة إىل الرتكيز واملرونة. 
لتحقيق ذلك، تعتمد لورنس على ممارسة اليوغا، إضافة إىل 
اإلحرتايف.  املستوى  إىل  للوصول  واألشجار  الصخور  تسلق 
اليت  التمارين  ممارسة  منها  تتطلب  املكثفة  املمارسة  هذه 

 كارمن إلكرتا تعيد إحياء سحر 
وإغراء هوليوود القدمية

أعادت النجمة كارمن إلكرتا إحياء سحر وإغراء هوليوود القدمية من 
 Pavoni خالل الثوب األسود األنيق واملثري الذي ظهرت به من إبداع
By Mikael D والذي ختللته تفاصيل من الرتتر الفضي والدانتيل 
الرائع. وذلك حني وصلت اىل السجادة الفوشيا يف حفل 2013 

Life Ball السنوي الذي أقيم مؤخرًا يف مدينة فيينا.
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl
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@Âfl@·ÿmbuby
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

مؤسسة  توتوس األوىل يف اسرتاليا

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

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت 
بحرية

 Pizza - Pasta -

Steak - Seafood 

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية 

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

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

Saturday 15 June 2013  2013 حزيران   15 السبت 
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

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

احلليب وعصري الطماطم أفضل املشروبات 
ملكافحة العطش

الصيف  فصل  حلول  مع 
تزداد الرغبة بشرب السوائل 
ويلجأ  العطش.  نار  إلطفاء 
سوائل  إىل  كثريون 
عليها  اإلقبال  يتضاعف 
املياه  مثل  الفرتة  تلك  يف 
أنواعها  مبختلف  الغازية 
يباع  الذي  البارد  والشاي 

جاهزًا يف األسواق،
بعض  أن  إىل  باإلضافة   
تناول  يفضل  الشباب 
وعالوة  الطاقة.  مشروبات 
السوائل  هذه  كل  أن  على 
مضرة فهي كذلك ال تروي 
العطش. ويف حماولة ملعرفة 
للتخلص  األفضل  الوسيلة 
قام  بالعطش،  الشعور  من 
التغذية  خرباء  من  عدد 
ما  وكل  السوائل  بدراسة 
يف  ُيسهم  أن  شأنه  من 
حتقيق هذا اهلدف. وخلص 
احلليب  أن  إىل  اخلرباء 
موقع  حيتل  أنواعه  مبختلف 
الصدارة يف قائمة السوائل 
اليت تروي العطش. أما يف 
املركز الثاني فجاء مشروب 
الشوكوالتة الساخن. ويؤكد 
هذين  أن  على  الباحثون 
بالذات حيتويان  املشروبني 
على مواد مفيدة تعمل على 

الشيخوخة  من  احلد 
وتقلل مبعدل النصف 
اإلصابة  خطر  من 
السكري. كما  مبرض 
حلو  الشراب  حيتوي 
هرمون  على  املذاق 
»سريوتونني«  الـ 
بأنه  يوصف  الذي 
السعادة.  هرمون 
وينصح خرباء التغذية 
عصري  بتناول  كذلك 
حني  من  الطماطم 
يروي  ألنه  آخر،  إىل 
جيد،  بشكل  العطش 
عالوة على ما حيتويه 
مفيدة  مواد  من 
الوقاية  يف  تساعد 
األوعية  أمراض  من 
باإلضافة  الدموية، 

الـ  مادة  على  احتوائه  إىل 
»ليكوبني« الفعالة للتخلص 
كما  املؤكسدة.  املواد  من 
يشكل عصري الطماطم عائقا 
أمام تطور اخلاليا السرطانية 
وله تأثري قوي يف مكافحة 
الكآبة. ويؤكد خرباء التغذية 
عصائر  تناول  أهمية  على 
احلمضيات وخاصة الربتقال 
إلسهامها  فروت،  واجلريب 
املناعة  جهاز  تعزيز  يف 

كما  الضغط.  وخفض 
الشهية  العصائر  تلك  تزيد 
على  عالوة  التعب،  وتزيل 
أن عصري الربتقال يعترب أحد 
السرطان.  مقاومة  عوامل 
وهناك أمر سليب يف تناول 
يف  يتمثل  الربتقال  عصري 
محوضة  نسبة  على  احتوائه 
اخلرباء  ينصح  لذلك  عالية، 
عرب  العصري  هذا  بتناول 
احتكاك  لتفادي  مصاصة 

األسنان به.

 أصحاب املرونة املفرطة معرضون 
آلالم املفاصل

دراسة  أظهرت 
حديثة مت نشرها يف 
عام 2013 يف جملة 
التهابات املفاصل 
والروماتزم التابعة 
األمريكية  للكلية 
ألمراض الروماتزم 
األطفال  بأن 
الذين  واملراهقني 
لديهم  يكون 

املفاصل  حركة  يف  فرط 
العامة  لدى  واملعروف 
باسم )double jointed( قد 
يكونون أكثر عرضة ملشاكل 
عندما  املفاصل  والتهابات 

يتقدم بهم العمر.
املراهقني  من  الفئة  وهذه 
تكون لديها مرونة زائدة يف 
احلركة فهم يستطيعون ثين 
بشكل  املختلفة  مفاصلهم 
الطبيعي  الشخص  من  أكرب 
املفاصل  هذه  يضع  مما 
وغري  زائدة  ضغوط  حتت 
عرضة  وجيعلهم  طبيعية 
بأمراض  يكربون  عندما 
والتهابها  املفاصل  خشونة 
واألوتار  األربطة  وإلتهابات 
يف  خصوصًا  بها  احمليطة 
والركبة  الكتف  مفصل 

وقد  واألقدام.  والكاحل 
اخلطورة  زيادة  أن  تبني 
لآلالم زادت مبعدل الضعف 
الذين  األشخاص  لدى 
يف  احلركة  زيادة  لديهم 
زيادة  أن  كما  املفصل 
الوزن إذا كانت زائدة أدت 
خشونة  حدوث  خطورة  إىل 
عشرة  مبعدل  املفاصل  يف 
أضعاف الشخص الطبيعي. 
األشخاص  فإن  ولذلك 
القدر  هذا  لديهم  الذين 
الزائد من املرونة يف حركة 
يتنبه  أن  جيب  املفاصل 
اآلالم  هذه  حدوث  الحتمال 
خشونة  حدوث  واحتمال 
مبكرة وأن يتخذوا اخلطوات 
سالمة  على  للحفاظ  الالزمة 
العظمي  واهليكل  املفاصل 

بصفة عامة.

 اجلدات يتحملن 
مسؤولية أمراض السمنة

إىل  علمية  دراسة  خلصت 
أن اجلدات يتحملن مسؤولية 
بالسمنة،  األحفاد  إصابة 
باألمراض  اإلصابة  ثم  ومن 

املتعلقة بهذه اآلفة.
هذه  على  أشرف  وقد 
جامعة  من  علماء  الدراسة 
إدنبورغ. وقد توصل العلماء 
على  بناء  النتيجة  هذه  إىل 
إناث  هلا  خضعت  جتارب 
معتدل  مبستوى  الفئران 
إطعام  السمنة. وقد مت  من 
يزداد  حبيث  الفئران  هذه 
احلمل.  فرتة  أثناء  وزنها 
وقد رصد العلماء أن ساللة 
جيلها  يف  الفئران  هذه 
بصحة  تتمتع  كانت  األول 
جيدة، بينما أصيبت بأمراض 
ويسعى  الثاني.  اجليل  يف 
مع  البحث  ملواصلة  العلماء 
األخذ بعني االعتبار العوامل 

اجلينية واالجتماعية. 
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أكدت جينا غوناليس السكرترية السابقة ألسطورة ريال مدريد 
اإلسباني السابق الفريدو دي ستيفانو أن األخري »حمروم من 

حريته« بعدما وضعه أوالده حتت الوصاية ألسباب صحية.

عندما كشف  املاضي،  الشهر  منذ  مفتوحة  حربًا  الطرفان  وبدأ 
األرجنتيين دي ستيفانو )86 عامًا(، بطل أوروبا 5 مرات مع ريال 
مدريد، لصحيفة »ال موندو« أنه يريد الزواج من غونزاليس: 

»أنا مغرم وأريد الزواج من جينا. أنا أرمل منذ 8 سنوات«.
دي ستيفانو ورونالدو.

وقالت غونازليس يف بيان أمام اإلعالميني يف مدريد: »فقد 
الدون الفريدو دي ستيفانو حريته«.

وتابعت: »لدي معلومات أن الفريدو اتصل ببعض الناس هاتفيًا 
قبل أن يتم قطع اخلط. مبعنى آخر، أزيل اهلاتف من أمامه كي ال 

يتحدث مع أحد. من الواضح أنه حمروم من حريته«.

الكوستاريكية،  الصحافية  عامًا(،   36( غونزاليس  واتصلت 
بأقربائه و بـ«ريال مدريد، االحتاد اإلسباني لكرة القدم، االحتاد 
األرجنتينية«  »للحكومة  ووصواًل  الدولي«  واالحتاد  االوروبي 

لالهتمام حبرية دي ستيفانو.

 15 الشرطة يف  لدى  قدمت شكوى  أنها  غونزاليس  وأشارت 
إذا  ما  التأكد  »لعدم  دهشتها  عن  وعربت  املاضي،  أيار/مايو 

كان الفريدو حرًا أو أن حقوقه قد انتهكت«.

دي  أوالد  يقوهلا  اليت  تلك  مع  تتناقض  الرواية  هذه  لكن 
ستيفانو اخلمسة، إذ يدعون أن لديهم طلب وصاية عليه يف 

26 نيسان/أبريل ألسباب صحية.

وقالوا يف بيان يعود إىل 9 أيار/مايو املاضي: »ينحصر سعينا 
للحصول على وصاية والدنا بالرغبة يف ضمان محايته يف كل 
وبعد  الصحي  وضعه  فبسبب  بذلك  قمنا  وإذا  حياته،  جماالت 

تقييم من خبري يف الطب النفسي«.

وحبسب صحيفة »ال بايس«، ال يرتبط األمر بثراء دي ستيفانو، 
أصبح  الذي  بامسه  بل  مدريد،  لريال  احلالي  الفخري  الرئيس 
عالمة حبد ذاته: »دي ستيفانو ليس غنيًا. ميلك بعض الشقق 
واألعمال االقتصادية. لكن بعد وفاته، فإن تراث دي ستيفانو 
الرياضي سيكون وفريًا. امسه وتسويقه حيمالن قيمة كبرية«. 

أسطورة ريال مدريد حتت 
»الوصاية«.. ألنه يريد الزواج!

»راج موهان« رجل مبناعة 
كهربائية خارقة

لكن  عادي،  إنسان  أي  لقتل  تكفي  بسيطة  كهربائية  شحنة 
اهلندي راج موهان ناير يتمتع بقدرة حتمل غري عادية، إذ ميكنه 
حتمل شحنات قوية من الكهرباء متر عرب جسده دون أن تقتله أو 

تصيبه بأي أذى جسدي.

"إليكرتو موهان" كما يطلق عليه بعدما اشتهر يف مجيع أحناء 
العامل، لديه مالمح انسان عادي ولكنه قادر على إشعال مصباح 
أو حتى تشغيل خالط كهربائي مبجرد توصيل سلك جبسده وآخر 
يف القابس. علما أن مالمسة اجلسد لألسالك املتصلة بالقابس 
تؤدي إىل إتالف األعضاء احليوية منها القلب وإيقافها وبالتالي 

وفاة الشخص.

اكتشف موهان قدرة حتمل جسمه للكهرباء عندما كان يف سن 
السابعة، بعد حماولته االنتحار بواسطة ضغط عال من الكهرباء 
حيدث  مل  شيئا  بأن  اندهش  ولكنه  والدته.  وفاة  على  حزنا 
وأدرك أن اهلل من عليه بقدرات حتمل عالية. ومنذ ذلك احلني، 
وهو يفاجئ العامل بقدراته اخلارقة على حتمل ما يصل إىل 10 

أمبري من التيار الكهربائي دون أن يتعرض للحرق.

دانيال مسيث هو صحايف انتقل إىل اهلند ملقابلة موهان، واخترب 
مقاومته للكهرباء باستخدام عداد، واكتشف أنه يتمتع بقابلية 
العادي،  االنسان  من  أكثر  مرات   10 بنسبة  الكهرباء  لتحمل 
الكهربائية عرب جسده  الشحنات  تلمعان كلما مرت  عينيه  وأن 
لتسخني  تكفي  شحنة  حتمل  وميكنه  املؤقت،  بالعمى  وتصيبه 
الفرن الكهربائي، وتعرض أي شخص آخر ملثل هذه الكمية من 

الطاقة جملرد جزء من الثانية تعرضه للموت احملتوم.

 مياه املراحيض أكثر نظافة من عينات 
الثلج يف بعض مطاعم بريطانيا !

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن مكعبات الثلج يف 6 من أصل 
10 مطاعم أكثر قذارة من مياه املراحيض.

املراحيض أكثر نظافة
ووجدت الدراسة اليت أجرتها صحيفة الـ "ديلي ميل" أن ستة 
من أصل عشرة من املطاعم األكثر شعبية يف بريطانيا لديها 
الكشف عن عينات  بعد  الثلج، وذلك  أنظف من  مياه مرحاض 
باسينجستوك،  مت احلصول عليها من عشرة فروع خمتلفة يف 
فرايد  كنتاكي  كينغ،  برغر  ماكدونالدز،  من ضمنها  هامبشاير 

تشيكن، ستاربكس، كافيه روج وناندوز.
وأظهرت النتائج أن مستويات البكترييا يف عينات الثلج كانت 

أعلى من عينات املياه املأخوذة من مراحيض هذه املطاعم.
وعلى الرغم من أن هذه العينات اليت متت دراستها ال تشكل 
على  احتوت  منها  أربعة  أن  إال  الصحة،  على  مباشرًا  خطرًا 
مستويات عالية من امليكروبات ما جيعل هذه املطاعم يف خطر 

"كارثة نظافة".

تنديد بالنتائج
يف  البكترييا  مستويات  كانت  كينغ،  وبرغر  ناندو  حاالت  يف 
يتوقعون  إنهم  العلماء  قال  اليت  تلك  من  مبرتني  أكثر  الثلج 

رؤيتها يف مياه الشرب.
وقال املتحدث باسم ناندوز: "حنن نتحدى هذه النتائج وال نقبل 

بها كدليل على أننا نواجه أية إخفاقات يف جمال النظافة".
من جهته أعلن متحدث باسم برغر كينغ أن الشركة تعمل على 

"التحقيق يف الوضع".

اإلهمال هو السبب
وقالت الباحثة ميلودي غرينوود، وهي املديرة السابقة ملخترب 
وكالة محاية الصحة، إن هذه النتائج مثرية للقلق، مشرية إىل 
أن البعض يعترب أن "الثلج بارد جدًا لدرجة أن اجلراثيم لن تنمو 

عليه، لكن هذا أبعد ما يكون عن احلقيقة".
وأضافت: "اجلراثيم املؤذية مثل اإليكوالي ميكن أن تظل كامنة 
يف آالت صنع الثلج. يف بعض احلاالت، مثال يف مطعم ناندو، 
مياه  يف  جندها  أن  نتوقع  اليت  البكترييا  كمية  ضعف  وجدنا 
واجملارف  اآلالت  تنظيف  اإلهمال يف  إىل  يعود  هذا  الشرب. 

املستخدمة من قبل املوظفني".

 كندية حتتفل بعيد مولدها الـ90 بالسري 
على حافة أكثر أبراج العامل خطورة 

ذكرت "هيئة اإلذاعة الكندية" أن "إمرأة كندية سارت على 
يف  خطورة  العامل  أبراج  أكثر  وهو  إن"،  "سي  برج  حافة 
إرتفاعه 364 مرتًا، وذلك من أجل ان حتتفل  تورنتو، يبلغ 

بطريقة مميزة يف عامها الـ 90".

 وأضافت ان "أفرادًا من 3 أجيال خمتلفة يف عائلتها حضر 
هذه املناسبة"، الفتًة إىل ان "قلب املرأة ال يعرف اخلوف، 
فقد أعربت عن رغبتها بالتزجل على اهلواء يف عيد ميالدها 

الـ 91".

 سدد مثن القهوة بـ«القبل« بدالً من املال!!
يقدم مقهى اسرتالي يف وسط سيدني عرضًا مميزًا لزبائنه وهو 
من  بداًل  بالقبل  يشرتونها  اليت  القهوة  مثن  بتسديد  له  السماح 

املال.
وأشار مالك املقهى إىل انه بإمكان الزبائن الذين حيضرون لشراء 
أن  حزيران  خالل شهر  و11 صباحًا   9 الساعة  بني  يوميًا  القهوة 
حيتفظوا مباهلم إذ عربوا عن حبهم بـ"قبلة حقيقية"، قائاًل: "ال نريد 

مااًل ولكننا سنراقبكم ونتأكد ان القبلة حقيقية".
وقد قام املقهى بتعليق شعار وهو "ال نريد مالكم.. بل قبلكم!".

 السماح للنساء يف نيويورك بالسري عاريات الصدور 
أصبح مسموحا بشكل رمسي للنساء يف نيويورك أن يتجولن يف 
تاميز.  نيويورك  صحيفة  ذلك  ذكرت  الصدور.  عاريات  املدينة 
ووفقا للمصدر، أنه يف فرباير/ شباط تلقت شرطة املدينة توضيحا 
بأن ظهور النساء يف األماكن العامة عاريات الصدورال يعتربانتهاكا 

للقانون.
الشرطة  قبل  من  صدر  بيان  حسب  القرار  هذا  مثل  إختاذ  يعود 
اىل اعمال املصورة الفوتوغرافية والناشطة هولي فان، املعروفة 
الشرطة  ألقت  حيث  الصدر،  عارية  العامة  االماكن  يف  بظهورها 
القبض عليها يف عام 2011 و 2012 عشر مرات، مبا يف ذلك يف 
بار للمحار، ومطعم األبواق، ويف احملطة املركزية، وأمام مدرسة 
ابتدائية يف مانهاتن ويف مرتو االنفاق يف املدينة. ويف النتيجة 
على  هلا  املوجهة  التهم  مجيع  ازالة  من  حماميها  مبساعدة  متكنت 
العليا  احملكمة  قبل  من   1992 عام  اختذ يف  الذي  القرار  أساس 

للدولة. 

 تلميذ حيضر قذيفة مدفع إىل مدرسة ابتدائية
إسيكس،  مقاطعة  إبتدائية يف  مدرسة  الربيطانية  الشرطة  أغلقت 
التالميذ  أحد  أحضر  أن  بعد  فيها،  املوجودين  مجيع  من  وأخلتها 

قذيفة مدفع لعرضها على زمالئه.
واستدعيت الشرطة إىل مدرسة القديسة مارغريت االبتدائية بعد 
اكتشاف قذيفة املدفع يف ملعبها، وقامت بتطويق املدرسة على 
الفور أثناء قيام فريق التخّلص من القنابل يف اجليش الربيطاني 

باختبار القذيفة.
وأضافت أن إدارة املدرسة مجعت تالميذها البالغ عددهم 250 تلميذًا 
أمورهم الصطحابهم  أولياء  يف مكان بعيد عن امللعب واستدعت 

إىل منازهلم.
وتبنّي الحقًا أن قذيفة املدفع غري خطرة.

وقال متحدث باسم املدرسة اإلبتدائية "اختذنا االحتياطات الالزمة 
بعد أن علمنا بوجود قذيفة املدفع، وقمنا باستدعاء الشرطة وتنفيذ 

نصائحها ألننا نأخذ سالمة ورفاه مجيع التالميذ على حممل اجلد".
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»جنوم« فنادق بريوت خافتة
خالفًا للنمط الذي كانت تسّجله 
بريوت خالل سنوات الفورة اليت 
اإلقليمية  االضطرابات  سبقت 
سعر  معّدل  هوى  واحمللّية، 
األساسية  فنادقها  يف  الغرفة 
على حنو كبري أخريًا، لتكون بني 
على  أداًء  املنطقة  مدن  أدنى 
هذا الصعيد. إذ حبسب املسح 
 Ernst &« شركة  ُتعّده  الذي 
Young« عن الفنادق من فئيت 
بلغ  جنوم،  ومخس  جنوم  أربع 
اللبنانية  العاصمة  يف  املعّدل 
نهاية  يف  يوميًا  دوالرًا   162
الثلث األّول من عام 2013، ما 
 %22.9 بنسبة  تراجعًا  يعكس 

على أساس سنوي.
يف  الكلفة  تبقى  ذلك،  رغم 
يف  البريوتية  الفندقية  الغرف 
املرتبة 11 بني 16 مدينة يشملها 
األسعار  بأن  علمًا  املسح؛ 
املنامة،  الدوحة،  فنادق:  يف 
اإلماراتية  والعني  الرياض 
بنسبة  اخنفاضًا  سّجلت  مجيعها 

تراوحت بني 4% و%8.
قياس  لدى  أخرى،  جهة  من 
 _ املتاحة  الغرفة  على  العائد 
املدخول  قسمة  حصيلة  وهو 
الغرف  عدد  على  اإلمجالي 
أّنه  يّتضح   _ والعاملة  اجملّهزة 
تراجع بنسبة 32.4% يف بريوت 
وللمقارنة،  دوالرًا.   197 ليبلغ 
والقاهرة  عّمان  فنادق  سّجلت 
 %19.1 بنسبة  اخنفاضًا 
ُيشار  التوالي.  على  و%17.5 
العام  نهاية  منذ  أّنه  إىل  هنا 
فنادق  عمدت  تقريبًا،  املاضي 

إغالق  إىل  بريوت  يف  عديدة 
طبقات بأكملها خلفض األكالف 
اجلارية ودعم الرحبية، يف وقت 
من  السياحي  القطاع  فيه  يئّن 
وحتديدًا  املنطقة،  اضطرابات 
بسبب احلرب يف سوريا، ومن 

األزمة السياسية احمللية.
وقد شهدت مؤسسات الضيافة 
وحتديدًا  الفخمة _  الفنادق  غري 
والفنادق  املفروشة  الشقق 
ملحوظًا  انتعاشًا   _ كلفة  األقل 
بداية  مع  أعماهلا  مستوى  يف 
تدّفق  نتيجة  املاضي  العام 

الالجئني السوريني.

ويوضح املسح نفسه أّنه بنهاية 
مستوى  بلغ  املاضي،  نيسان 
بريوت  يف  الفنادق  إشغال 
58% خالل أربعة أشهر منخفضًا 
نفسها  الفرتة  يف   %66 من 
لتكون  املاضي،  العام  من 
القاهرة  مع  سّجلت  قد  املدينة 
أكرب تراجع يف هذا املعّدل بني 

بلدان املنطقة.
اإلشغال  معّدل  يكون  وهكذا 
يف بريوت بني األدنى إقليميًا، 
فهو يتجاوز فقط املعّدل السائد 
ــ نتيجة  يف املنامة وهو %48 
تشهدها  اليت  االضطرابات 
على  يتقّدم  كما  ــ  البحرين 
املستوى يف العاصمة املصرية 
 .%29 إىل  ينخفض  حيث 
وتتصّدر دبي مدن املنطقة من 
حيث  اإلشغال،  معدالت  حيث 
ُتسّجل 88%، تليها مّكة مبعّدل 

يبلغ %85.

ليدي غاغا تقلب املقاييس يف 
زفاف صديقتها 

حضرت النجمة ليدي غاغا حفل 
"بو"  املقربة  صديقتها  زفاف 

الذي أقيم يف املكسيك .
من  البالغة  العاملية  املغنية 
العمر 27 عامًا، قلبت املقاييس 
من خالل إرتداء فستان زهري 
باألنوثة  أنيق ومليء   ، اللون 

إطالالت  على  عّودتنا  ان  بعد 
غريبة وجمنونة.

غاغا حضرت  ان  الالفت  ومن 
تايلور  املمثل  حبيبها  بدون 
بتصوير  مشغول  ألنه  كيناي 
 The Other اجلديد  فيلمه 

Woman يف نيويورك.

 السويد: سائقو القطارات يرتدون 
التنورة ملواجهة احلرارة املرتفعة !

سائقو  قرر   
السكة  قطارات 
يف  احلديدية 
تعميم  السويد 
التنانري،  ارتداء 
اعرتاضًا  وذلك 
قرارات  على 
النقل  هيئة 
هناك  العام 
ارتداء  ملنع 
يل  و ا لسر ا
ة  لقصري ا
كانت  اليت 
الشعور  تقيهم 
احلرارة  بدرجات 
 . تفعة ملر  ا

وأدخل الزي اجلديد حيز التنفيذ 
األسبوعني  عن  يزيد  ما  قبل 
بعدما حصل سائقو قطارات خط 
موافقة  على   ،  Roslagsbanan
يف  التنانري  ارتداء  يف  اإلدارة 
لدرجات  للتصدي  منهم  حماولة 
احلرارة خالل املوسم الصيفي، 
واليت تصل يف ذروتها –حسب 
إفادتهم- إىل 35 درجة مئوية.

قرر  أن  بعد  الفكرة  وبدأت 
السروال  استبدال  سائقًا   13

بعد  وذلك  بالتنورة،  الطويل 
الطويلة  السراويل  تعميم  قرار 
اليت  النقل  الذي فرضته هيئة 
القصرية  السراويل  أن  وجدت 
ليست زيًا مناسبًا للعمل، ويبدو 
من  املزيد  جذبت  الفكرة  أن 

سائقي القطارات.
 Roslagsbanan خط  أن  ويذكر 
عام  منذ  السويد  يف  يعمل 
 38 بني  يربط  وهو   ،1885
مسافر  ألف   47 وحبمل  حمطة، 

يوميًا.

 ظهور مصاصة دماء حقيقية يف أمريكا! 

الدماء  مصاصي  وجود  يعد  مل 
تبني  أن  بعد  أسطورة،  جمرد 
بنسلفانيا  والية  يف  امرأة  أن 
بشكل  الدماء  تشرب  األمريكية 
دائم منذ 30 عامًا، وتؤكد أن هذا 

أمرًا يعطيها القوة والصحة.
»مريور«  صحيفة  وأفادت 
كابلز  جوليا  أن  االربيطانية، 
دماء  مصاصة  هي  عامًا(،   45(
شهريًا  تشرب  وهي  حقيقية، 
أشخاص  من  دم  ليرتين  حوالي 

يتربعون هلا طوعًا بالدماء.
هي  كابلز،  أن  إىل  ولفتت 
الـ11  يف  أحدهما  لصبيني  أم 
والثاني يف الـ24، وهي تشرب 

الدماء منذ 30 عامًا.
يتطوعون  أشخاصًا  أن  وذكرت 
وهي  بالدم،  للمرأة  للتربع 
معقمة  سكاكني  تستخدم 

أماكن  لتقطع  شخصيًا  صممتها 
الدماء  وتشرب  أجسامهم  يف 

اليت تسيل.
ال  أن  أعلم  »أنا  كابلز:  وقالت 
غذاء كثري يف الدماء لكن يبدو 

أن فيه قيمة مل تكتشف بعد«.
أنها  تشعر  أنها  إىل  وأشارت 
أكثر مجااًل وصحة وطاقة عندما 

تشرب الدماء بشكل مستمر.
وذكرت أن حبها للدماء بدأ يوم 
وحتديدًا  صغرية،  شابة  كانت 
يوم كانت تقّبل أحد املراهقني، 
فشعرت  األوىل،  قبلتها  وهي 
وأحبت  عضه  يف  شديدة  برغبة 

املذاق.
شرب  تبدأ  مل  أنها  وأضافت 
عند  إال  دائم  بشكل  الدماء 
دونالد  السابق  بزوجها  لقائها 

)49 سنة( يف العام 2000. 

أذن الكرتونية تسمع 
اضعف صوت!

جامعة  من  باحثون  متكن 
من  األمريكية،  "برينستون" 
"األذن  كـ  حديثة  تقنية  اخرتاع 
متكن  واليت  اإللكرتونية"، 
يف  خارقة  إمكانيات  اإلنسان 
السمع، تشبه تلك اليت ميتلكها 
لتلك  ميكن  حيث  "سوبرمان"، 
أن  اجلديدة"،  "السماعات 
كان  مهما  صوٍت  ألي  تستمع 
أصوات  كان  لو  حتى  ضعيفًا؛ 
حترك  أو  اإللكرتونية  الدوائر 
بعض أعضاء جسمك، وتضخمها 

بصورة أيضًا ال تؤذي مسعك.
"سبق"  موقع  وحبسب 
االلكرتوني، فإن العلماء متكنوا 
من اخرتاع تلك األذن الصناعية، 
خمصصة  باألساس  كانت  اليت 
مشاكل  يعانون  الذين  ألولئك 
يف السمع؛ ليكتشفوا أنها ميكن 
أيضًا  العاديني  البشر  متنح  أن 

إمكانيات خرافية.
ووفقًا ملا نشرته صحيفة "وول 
األمريكية،  جورنال"  سرتيت 
كبري  ألبني،  ماك  مايكل  قال 
املشروع،  ذلك  يف  الباحثني 
واألستاذ املساعد يف اهلندسة 

جبامعة  والفضاء  امليكانيكية 
برينستون، إن: "هذا املشروع 
علميًا  نصرًا  يعد  عام  بشكٍل 
تفاعل  كيفية  يف  كبريًا 
املواد  مع  اإللكرتونية  املواد 

البيولوجية".
نقول  أن  "ميكن  قائاًل:  وتابع 
الصناعية  األذن  تلك  إن 
ستجعل الصمم دربًا من دروب 
على  وستساعد  املاضي، 
البشري بصورة  السمع  حتسني 
غري طبيعية، وميكن استخدامها 
واسع  بشكٍل  منها  واالستفادة 
اجلراحية  العمليات  يف  النطاق 
دراسته  من  مستفيد  مثاًل، 
اخلاصة  العصبية  اخلاليا  حلركة 

باملريض". 

معجزة حريت العلماء.. طفل بريطاني 
عمره 50 عامًا

ناك الكثري من الظواهر العلمية 
العلم  وقف  اليت  والطبيعية 
وعن  فهمها  عن  عاجزا  أمامها 
العلماء  عقول  تفسريها وعجزت 
الذين مألت علومهم واخرتاعاتهم 
الكتب وعقول الدارسني عن فك 

طالسم هذه املعجزات.

ومن هذه املعجزات العلمية هو 
والذي  املبكرة  الشيخوخة  مرض 
يصيب فرد من كل 100 مليون 

فردًا أي أنها حالة نادرة جدا.

نتحدث  اليت  هذه  حالتنا  ويف 
عنها يف هذا املوضوع وهي حالة 
كراوثر  هاري  الربيطاني  الطفل 
البالغ من العمر 5 سنوات وهذا 
هو عمره بالسنوات ولكن عمره 
البيولوجي الذي يعرب عنه جسده 
ووظائف جسده يصل إىل 55 عام 
فقد حنل جسده وهشمت عظام 
مفاصله وأخذ جلده بالتآكل يف 
مناطق القدمني والركبة وأطراف 
أصابعه حيث قال العلماء الذين 
الذين  واألطباء  حالته  يتابعون 
يكرب  هاري  أن  عليها  يشرفون 
كل عام 11 عامًا وهذا ما تشري 

إليه كل خاليا جسده.

وقد أكد ديري فوليك 51 عاما 
الطبيب املعاجل حلالة هاري يف 
الواليات املتحدة أن حالة هاري 
جدا  ومستعصية  جدا  غريبة 
وغريب  سريع  بشكل  يكرب  فهو 
ألي  يستجيب  ال  انه  وقال 
املركز  أطباء  أكد  بينما  أدوية 
املرض  أن  الربيطاني  الصحي 
يسمى  هاري  منه  يعاني  الذي 

وأنهم  املضاعفة  الشيخوخة 
مع  التعامل  على  متاما  عجزوا 

حالته الفريدة.

أكد  فقد  والديه  ناحية  ومن 
متدهورة  إبنه  حالة  أن  والده 
وأنه يشعر باآلم كبرية من أجله 
أن  والدته شاروين  بينما قالت 
املسكنات  على  يعيش  إبنها 
اليت  اآلالم  على  للتغلب  وذلك 
جسده  تعتصر  واليت  تهامجه 
وقالت أنه يف كثري من األحيان 
مواعيد  يف  بالتقديم  يطالبها 
يستطيع  حتى  املسكنات  هذه 

حتمل األمل.
ومن ناحيته يقول هاري )سئمت 
الناس عندما حيدقون يف وجهي 
لدي ذهابي إلي عيادة الطبيب 
مع  الشارع  إىل  أنزل  عندما  أو 
أخرب  دائما  كنت  نعم  اميا  أخيت 
أبي وأمي بهذا ويضيف ميكنين 
أن أفعل الكثري من األشياء كما 
يفعل األطفال لكنين أتوقف عن 
فعل أي شيء ألن الوجع يسيطر 

علي كل جسدي(.
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أردوغان عازم على انهاء..
تتمة املنشور الصفحة االوىل 

فبعدما لوح مساء االربعاء للمتظاهرين بـ »اجلزرة« حلسم مصري 
حديقة غيزي، عاد صباح امس االول، ورفع يف وجههم »العصا« 
صباح أمس، داعيا مئات االشخاص الذين ال يزالون حيتلون املتنزه 
بدأ  االن لكن صربنا  اخالئه، قائال:«حافظنا على صربنا حتى  اىل 
ينفد. اوجه انذاري االخري: أيتها االمهات وأيها اآلباء، الرجاء سحب 

ابنائكم من هناك«.
وأضاف يف كلمة يف انقرة: »ال ميكننا االنتظار اكثر من ذلك الن 
حديقة غيزي ليست ملكًا للقوى اليت حتتلها. إنها ملك للجميع... 
البيئة: ال جتعلونا نشعر باحلزن فرتة  أدعو أخواني املدافعني عن 
أطول. دعونا ننظف حديقة غيزي العادتها اىل أصحابها الشرعيني 

)...( سكان اسطنبول«.
املشروع  اسطنبول يف شأن  استشارة سكان  على  عزمه  واكد 
املتعلق بساحة تقسيم وحديقة جيزي اليت كان نبأ هدمها الشرارة 
على  ورد  ايار.   31 يف  التظاهرات  انطالق  يف  ساهمت  اليت 
املتظاهرين الذين أكدوا أن استفتاء لن يكون قانونيًا، بأنه »ميكن 
تقع  )حيث  بيوغلو  اقليم  مستوى  على  سكانها  استشارة  بلدية 

احلديقة( او مدينة اسطنبول... ليست هناك اية عقبة قانونية«.
 ومنذ 24 ساعة، شدد أردوغان الضغط على آخر معاقل احملتجني 
وأرسل قوى االمن بعتادها الكامل الستعادة السيطرة على ساحة 

تقسيم.
مع  اجتماع  خالل  مقرتحا  حياهلم،  مببادرة  قام  االربعاء،  ومساء 
على  احلكومة  وافقت  االحتجاج  حركة  »ممثلي«  من  عشرة  حنو 
تطوير  مشروع  شأن  يف  اسطنبول  يف  استفتاء  اجراء  مقابلتهم، 

ساحة تقسيم.
 وقال نائب رئيس الوزراء حسني جيليك: »ميكننا ان نطرح هذه 
ارادة  وحدها  الدميوقراطية  ويف  شعيب...  استفتاء  على  املسألة 
الشعب هي اليت تؤخذ يف احلسبان«. لكنه لفت اىل أنه ال ميكن 
الذين ال  اخالء الساحة من حمتليها  تنفيذ هذه املبادرة من دون 
يزالون يتحدون احلكومة، واضاف: »ان حديقة غيزي جيب ان ختلى 
يف اسرع وقت ممكن. ال ميكننا بالتأكيد املوافقة على استمرار هذه 
التظاهرات اىل ما ال نهاية... جيب ان تعود احلياة اىل طبيعتها 
يف حديقة غيزي، واعتقد انه بعد مبادرة حسن النية هذه )احتمال 
اجراء االستفتاء(، سيقرر الشبان مغادرتها«. وصباح أمس االول، 
اكد وزير الداخلية الرتكي معمر غولري ان احتالل حديقة جيزي يف 
اسطنبول جيب ان يتوقف سريعا. وأبلغ الصحافيني يف أنقرة انه« 
اآلخرين  عامًا ومتنع  مكانًا  حزيران، حتتل جمموعات  االول من  منذ 
من دخوله... جيب أن يتوقف كل ذلك قبل ان يسبب مزيدا من 
التوتر... هذا الوضع غري مقبول يف دميوقراطية..اختذنا االجراءات 
وضمان  النظام  العادة  يوميا  مستعدة  الشرطة  الالزمة.  االمنية 

االمن«.
وبثت شبكة »أن تي يف« الرتكية للتلفزيون أن اردوغان شخصيًا 
أسر اىل زوار بان »كل شيء سينتهي خالل 24 ساعة«. لكن جيليك 

نفى ان يكون رئيس الوزراء ادىل بتصريح كهذا.
قانوني  غري  اردوغان  اقرتاح  اعترب  املتظاهرين،  صفوف  ويف 

وغري مرغوب فيه.
اكرب  تقسيم«  مع  »التضامن  حركة  من  كهرمان  تيفون  وقال 
تنسيقية للمتظاهرين يف املوقع: »هناك اصال قرار قضائي اوقف 
االشغال يف احلديقة. يف هذه الظروف اجراء استفتاء شعيب لبت 
تتحقق«  »الشروط مل  ان  واعرب  قانونيا«.  ليس  احلديقة  مصري 
لتنظيم مثل هذا االستفتاء، إذ ان القانون الرتكي ينص على أن 
اللجوء اىل االستفتاء ال يتم اال يف اطار اصالحات دستورية.واكد 
كهرمان، وهو أيضًا رئيس غرفة التخطيط املدني السطنبول، عن 

معارضته، مبدأ االستفتاء حبد ذاته.
وتساءل: »هل نقرر تنظيم اقرتاع لنعرف ما اذا كان علينا معاجلة 
مريض بالسرطان؟«، موضحا ان حركة »التضامن مع تقسيم« اليت 
تضم 116 مجعية ستجتمع العالن موقف رمسي مشرتك من اقرتاح 

اردوغان.
)على  موافقني  »لسنا  سنة(:   29( سيسمان  اسكندر  وقال 
االستفتاء( وال نثق باحلكومة«، مشريا اىل أن على »طيب االعتذار 

عن كل ما فعله للحديقة وعن قنابل الغاز املسيل للدموع«.

االنتقادات االوروبية
اوغلو  داود  امحد  الرتكي  اخلارجية  وزير  رفض  ذلك،  اىل 
االنتقادات االوروبية لتعامل بالده مع االحتجاجات ، واصفا اياها 

بانها »غري مقبولة«.
وجاءت تصرحياته ردا على الربملان االوروبي الذي انتقد »االفراط 
يف اللجوء اىل القوة« من الشرطة ضد احملتجني و«رفض« اردوغان 

العمل من اجل مصاحلة يف بلده.
وقال النواب االوروبيون يف بيان انهم يشعرون »بقلق عميق« 
من »العنف املفرط« و«التدخل الوحشي للشرطة« ضد تظاهرات 

»سلمية ومشروعة«.
املتظاهرين  »اجراءات قاسية ضد  تبين  أنقرة من  وحذر حكومة 
السلميني«،... ودعا رئيس الوزراء »اىل تبين نهج توحيد ومصاحلة 

من أجل جتنب أي تفاقم للوضع«. 

Saturday 15 June 2013  2013 حزيران   15 السبت 

احتدام املواجهة بني..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

على  ملقاة  ستكون  اليت  املهمات  تعترب  جناد،  امحدي  حممود 
الذي استجر عقوبات دولية  النووي  عاتقه كبرية جدًا، من امللف 
انهكت االقتصاد، اىل االزمة السورية اليت تعترب ايران أحد الالعبني 
ملدى  مقياسًا  ستشكل  النتائج  ان  عن  فضاًل  فيها،  االساسيني 

فاعلية التيار االصالحي يف مواجهة تيار احملافظني.
رافقت  اليت  االحتجاجات  االذهان  اىل  املراقبون  يعيد  وهنا 
االنتخابات الرئاسية السابقة عام 2009، بعدما اعرتض املرشحان 
االصالحيان مري حسني موسوي ومهدي كروبي على نتائجها اليت 

أتت بامحدي جناد لوالية رئاسية ثانية.
املعتدل  املرشح  خلف  واملعتدلون  االصالحيون  احتشد  وامس 
الشيخ حسن روحاني )64 سنة( يف مواجهة املرشحني احملافظني 
وابرزهم رئيس بلدية طهران حممد باقر قاليباف وكبري املفاوضني 

النوويني سعيد جليلي ووزير اخلارجية سابقًا علي اكرب والييت.
انسحاب  بعد  روحاني  وراء  واالصالحيون  املعتدلون  واحتد 
االصالحي حممد رضا عارف الثالثاء. ومّذاك حترك مناصروه على 

شبكات التواصل االجتماعي ليدعوا اىل تصويت كثيف له.
لكن املرشحني الثالثة خلالفة امحدي جناد استبعدوا االربعاء فكرة 
االنسحاب من السباق واكدوا انهم ماضون فيه حتى النهاية. وأمس 
االول، كتب حسني شريعتمداري يف افتتاحية صحيفة »كيهان« 

احملافظة ان املرشحني بعنادهم »يشتتون اصوات احملافظني«.
وحصل روحاني على دعم الرئيسني السابقني علي اكرب هامشي 

رفسنجاني املعتدل وحممد خامتي االصالحي.
أما املرشد االعلى للجمهورية االسالمية اية اهلل علي خامنئي الذي 

مل خيرت ايًا من املرشحني، فدعا اىل مشاركة كثيفة يف االقرتاع.
واكد ان »البعض ال يريد رمبا دعم اجلمهورية االسالمية لسبب 

ما ولكن من اجل بالدهم عليهم االدالء باصواتهم«.
ويف سان فرانسيسكو، نددت جمموعة غوغل االربعاء مبحاوالت 

سرقة كلمات مرور حلسابات عشرات اآلالف من االيرانيني. 
وكتب نائب رئيس اجملموعة إريك غروس يف مدونته االلكرتونية 
ان »اختيار االهداف والتوقيت يوحي بان هذه اهلجمات ناجتة من 
دوافع سياسية على عالقة باالنتخابات الرئاسية االيرانية اجلمعة«. 
واضاف ان »هذه احلمالت اليت تشن من ايران زادت اىل حد كبري 

نشاطات تصيد املعلومات يف هذه املنطقة«.

احلريري: »حزب اهلل« يقود..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

اتهم »حزب اهلل« بانه »يضع املصري الوطين مرة اخرى امام منعطف 
خطري«، اعترب ان االمني العام للحزب »قرر انه رأس الدولة والقائد 
االعلى للقوات املسلحة والسلطة التنفيذية اليت جتيز فتح احلدود 
امام االف املقاتلني للمشاركة يف احلرب السورية«. وحذر من ان 
»الركون اىل مشروع حزب اهلل يعين انه لن تقوم اي قائمة للدولة 
اللبنانية يف يوم من االيام وان هذا املشروع سيقود لبنان اىل 
اخلراب«. كما توجه احلريري اىل ابناء الطائفة الشيعية قائال: »ان 
حزب اهلل بالنسبة الينا ليس جيش الدفاع عن الشيعة يف لبنان 
مواجهة  يف  باجلملة  الشيعية  الطائفة  يضع  احلال  هذه  يف  النه 
كل الطوائف اللبنانية«، وذهب اىل القول ان مشروع احلزب هو 
والنظام  املشرتك  العيش  منه صيغة  تنجو  لن  تدمريي  »مشروع 

الدميوقراطي ووحدة الطوائف االسالمية«. )التفاصيل ص 6(
ويف هذا السياق علم ان قوى 14 آذار اجتمعت يف اطار قيادي 
جلنة  أعدتها  اليت  املذكرة  نص  على  واطلعت  االول  امس  مساء 
الصياغة متهيدا لرفعها اىل رئيس اجلمهورية ميشال سليمان بعد 
نيلها موافقة كل مكونات 14 آذار الذين سيطلعون عليها  اليوم 
. وهذه املذكرة تتعلق باملوقف من تدخل »حزب اهلل« يف احداث 
سوريا. وحبث اجملتمعون أيضا يف خطة التحرك الواجب اعتمادها يف 
مواجهة تورط »حزب اهلل« يف سوريا واعتداء النظام السوري االخري 
على عرسال والتضامن مع أسرة الشهيد هاشم السلمان القيادي 
يف »حزب االنتماء اللبناني« الذي قتل امام السفارة االيرانية االحد 
املاضي واملشاركة يف ذكرى مرور اسبوع على استشهاده . كما 
تطرق البحث  اىل الوضع احلكومي. وخالل االجتماع أطلع اجملتمعون 
الرئيس  احلريري امس واملتعلق  الذي أصدره  البيان  على نص 
اهلل«  »حزب  ارتباط  بفعل  وجودي«  »خطر  من  لبنان  يواجهه  مبا 

بالنظامني السوري وااليراني.

الشكوى
بني  الثنائية  العالقات  تاريخ  يف  نادر  تطور  مع  ذلك  وتزامن 
لبنان وسوريا ومتثل يف ترمجة القرار الذي اختذه الرئيس سليمان 
وتوافق عليه مع رئيس حكومة تصريف االعمال جنيب ميقاتي يف 
لبنان.  على  السورية  االعتداءات  ازاء  وعربيا  دوليا  التحرك  شأن 
ابالغ  انه مت  )األول(  » مساء امس  وقد كشفت مصادر حكومية 
االراضي  على  حصلت  اليت  السورية  االعتداءات  االمن  جملس 
اللبنانية، كما مت تقديم شكوى اىل جامعة الدول العربية على كل 
االعتداءات سواء من اجليش النظامي او من »اجليش السوري احلر« 

املعارض. واستغربت اوساط رئيس اجلمهورية التسريبات االعالمية 
عن االتصال الذي اجري بينه وبني وزير اخلارجية عدنان منصور 
وادراجه يف اطار صدامي ال ميت اىل الواقع بصلة. واوضحت ان 
مع  التشاور  منه  وطلب  الوزير  مع  فعال  تشاور  الرئيس سليمان 
الرئيس ميقاتي يف شأن صيغة شكوى توجه اىل اجلامعة العربية 
اللبنانية.  لالراضي  السورية   اخلروقات  شأن  االمن يف  وجملس 
اىل  الرسالة  تتضمن  ان  منصور  من  طلب  سليمان  ان  واضافت 
النظامي  اجليش  اي  السوريني  اجلانبني  من  اخلروقات  اجلامعة 
و«اجليش السوري احلر« باعتبار ان االمم املتحدة مل تعرتف بالثاني 
يف حني ان اجلامعة اعرتفت بقيادته السياسية والعسكرية وباعتبار 
ان هذا اجليش مسؤول عن خروقات يف مناطق اهلرمل وبعلبك وال 

جيوز السكوت عنها اسوة بأي خروقات أخرى.

جنبالط يف املصيطبة
يف غضون ذلك، علم ان رئيس الوزراء املكّلف متام سالم الذي 
استقبل  التأليف،  عملية  االنطالق جمددا يف  قبل  اتصاالته  يتابع 
مساء اول من امس يف دارته باملصيطبة رئيس احلزب التقدمي 
االشرتاكي النائب وليد جنبالط وعرض معه التطورات على خمتلف 
الصعد والسيما منها موضوع احلكومة اجلديدة من دون الدخول يف 

تفاصيل حمددة.
وعلم من مصادر مواكبة للملف احلكومي ان حتذيرا من »حزب 
اهلل« ارسل اىل املسؤولني املعنيني بالتأليف من مغبة السري يف 
اليه  يدعو  ملا  »وفق  احلزب  تتجاهل  واقع«  »أمر  حكومة  مشروع 
فريق 14 آذار. وفهم ان هذا التحذير ينطوي على تهديد باللجوء 

اىل خطوات لـ«خربطة« االوضاع الداخلية.

أزمة الدستوري
املستبعد  من  فبات  الدستوري،  اجمللس  أزمة  اىل  بالنسبة  أما 
حصول اي تطور من شأنه ان يرمم األضرار الكبرية الناشئة عن 
احلؤول  وبعد  اجتماعاته.  الثالثة عن  االعضاء  غياب  بفعل  تعطيله 
دون اصدار اجمللس قراره يف الطعنني املقدمني اليه يف قانون 
التمديد جمللس النواب سيواجه اجمللس الدستوري واقع شغور جديد 
ناجم قانونا عن اعتبار االعضاء الثالثة مستقيلني بسبب تغيبهم من 
دون عذر وضرورة تعيني بدالء منهم علما ان ملء الشغور سيكون 
ان  ومعلوم  الراهنني.  والنيابي  احلكومي  الوضعني  بفعل  متعذرا 
مهلة اصدار قرار اجمللس الدستوري قراره يف الطعنني تنتهي يف 
21 حزيران اجلاري أي غداة نهاية الوالية االصلية جمللس النواب 

املمددة واليته سنة ومخسة اشهر.

الراعي ويازجي
أرثوذكسي اثر  يف سياق آخر صدر امس االول نداء ماروني – 
زيارة قام بها بطريرك انطاكية وسائر املشرق للروم االرثوذكس 
بشارة  مار  الكاردينال  املاروني  للبطريرك  يازجي  العاشر  يوحنا 
بولس  املطرانني  خاطفي  فيه  طالبا  بكركي  يف  الراعي  بطرس 
يازجي ويوحنا ابرهيم باطالقهما مع سائر املخطوفني على االراضي 
السورية كما دعوا مجيع االفرقاء اللبنانيني واالقليميني والدوليني 
الكف عن االنغماس يف الصراع السوري وتأجيجه«. )مزيد  »اىل 

من التفاصيل ص3(

دعوة لـ »اجلهاد« يف..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

اإلسالمي  التنسيقي  »اجمللس  نظمه  الذي  املؤمتر،  وأوصى 
العام«، ويتبع للسلفيني، يف القاهرة، »باعتبار ما جيري يف أرض 
الشام من عدوان سافر من النظام اإليراني وحزب اهلل وحلفائهم 
وطالب  عامة«.  واملسلمني  اإلسالم  على  معلنة  حربا  الطائفيني، 
»بضرورة ترك الفرقة والتنازع بني املسلمني عموما وبني الثوار 

يف سوريا خصوصا«.
التعاون  وجملس  واملسلمني  الغرب  »حكومات  البيان  وطالب 
اخلليجي ومنظمة التعاون اإلسالمي بالوقوف املوقف احلاسم ضد 
النظام السوري اجملرم وسرعة دعم الثوار السوريني وقطع العامل 
مع الدول املساندة للنظام السوري كروسيا والصني وقبول متثيل 
للثوار السوريني«.واستنكر البيان »تصنيف واتهام بعض فصائل 
الثورة اإلسالمية )السورية( باإلرهاب يف الوقت الذي يغض الطرف 

فيه عن النظام السوري وجرائمه وعن حلفائه«.
وكان رئيس »رابطة علماء أهل السنة« يف مصر صفوت حجازي 
قد أعلن، أمام املؤمتر، أن »الرابطة ترسل السالح إىل سوريا لدعم 
املعارضة منذ حنو عام«، مضيفا ان »رابطة علماء أهل السنة ستكون 

أول روابط العلماء اليت تدفع بلواء للجهاد يف أرض الشام«.
ووصف »حزب اهلل باملرتزقة الذين حيتلون أرضًا سورية«. وقال 

»قتاهلم اآلن يف سوريا واجب وفرض«.
من جانبه، شدد رئيس »االحتاد العاملي لعلماء املسلمني« يوسف 
القرضاوي »على أهمية دور الدعاة والعلماء الذين محلوا أمانة األمة 
الشعب  لنصرة  احلق  بالدعوة يف طريق  أن يسريوا  اهلل  وكلفهم 
روسيا  من  الدعم  يأتيه  السوري  »النظام  إن  وقال  السوري«. 
قتل  يف  ويستخدمها  متطورة  أسلحة  ولديه  اهلل،  وحزب  وايران 
الشعب«، مطالبا »الدول العربية بأن يظهروا عروبتهم وإسالمهم 

يف دعم الثورة السورية«.
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»احلمامات الرومانية« يف »متحف  
مدخل البناية«

عام 2008، عثر 
اآلثار  علماء 
محامات  على 
ضخمة  رومانية 
الصيفي  يف 
تفكيكها  فتم 
الحقًا  لدجمها 
املبنى  يف 
وهذا  احلديث، 
ما حصل اليوم. 
من  بعض 
الطينية  اآلثار 
لكن  تضررت، 
األهم  اجلزء 
والتحدي  بقي. 

هذه  تكون  أن  هو  األساسي 
أمام  مفتوحة  األثرية  الفسحة 

اجلمهور.
ينتهي  أسابيع،  بضعة  بعد 
احلمام  دمج  من  اآلثار  علماء 
الصيفي  عقار  يف  الروماني 
البناية  مدخل  ويتحول   ،616
اىل متحف حقيقي يربز هندسة 
املتحف  الرومانية.  احلمامات 
املرتقب ال يقع يف عقار تابع 
للمديرية العامة لآلثار، إمنا هو 
مدخل بناية »سوبر دولكس« 
متلكها شركة املصاحل الكويتية 

للعقارات.
فريق  عمل   ،2008 سنة  يف 
من علماء اآلثار، بإدارة روىل 
رعيدي، حتت إشراف املديرية، 
يف  األثرية  احلفريات  على 
املوقع ومت اكتشاف احلمامات 
الثالث  بغرفها  الرومانية 
)الساخنة والفاترة والباردة(، 
وأتى االكتشاف ليثبت ضخامة 
وغناها  الرومانية  بريوت 

الفاحش.
نوعه  من  الثالث  هو  فاحلمام 
عن  ويتميز  املدينة،  يف 
من  منحوت  كبري  جبرن  غريه 
ومكتمل  األمحر  الغرانيت 
اىل  وزنه  ويصل  األجزاء، 
الدكتور  يشرح  طنًا.   23
عن  املسؤول  سيف،  أسعد 
احلفريات األثرية يف املديرية 
أهمية  »أن  لآلثار،  العامة 
على  املديرية  حّثت  املكتشف 
طرح مشروع دمج اآلثار داخل 
املشروع السكين، يف حماولة 
مكانها،  يف  عليها  للمحافظة 
االستمالك  طلب  استحالة  مع 
اإلمكانات  ضعف  بسبب 

املادية«.
الوسطية  الصيغة  هذه  كانت 
وبدأت  بها،  عمل  اليت 
كانت  اليت  املفاوضات 
مل  العقار  فصاحب  إجيابية، 
مدخل  حتويل  مبدأ  يعارض 
املبنى اىل متحف، بل رأى يف 
وبالطبع  ذلك متيزًا ملشروعه. 
احلفريات  بكلفة  املالك  تكفل 
التوضيب  وعملية  األثرية، 
متت  واليت  جدًا،  الدقيقة 
ومت  العاملية،  املعايري  حبسب 
املكتشفة  اآلثار  على  احلفاظ 
املديرية  مستودعات  يف 

العامة لآلثار يف فرن الشباك. 
وبدأت أعمال البناء، وحينما مت 
املالك  طلب  املدخل،  إنشاء 
وهو  جرو،  جورج  الدكتور  من 
خمتص  ومهندس  آثار  عامل 
على  العمل  والدمج،  بالرتميم 

إعادة احلمامات اىل مكانها.
يشرح الدكتور جورج جرو »أن 
لآلثار  والدمج  الفك  عملية 
بالعمل  ليست  املكتشفة 
الرومانية  فاحلمامات  السهل. 
اجلزء  على  حافظت  املكتشفة 
الفاترة،  للغرفة  العلوي 
قطعة  أرضيتها  تزين  فكانت 
من  وأخرى  الفسيفساء  من 
عرضها  مت  األبيض  الرخام 
فأتت  األصلي  مكانها  يف 
الغرفتان  أما  املبنى.  بهو  يف 
فكانت  والساخنة،  الباردة 
يف  املشّيدة  القدمية  البناية 
القرن املاضي قد  مخسينيات 
هدمت أرضيتها ومل يبَق منها 
إال املنشآت املبنية من الطني 
واليت كانت تستخدم يف نظام 

تدفئة اجلو.
ترميم  »أعيد  جرو  وحبسب 
اليت  الطينية  األعمدة  ودمج 
من  يتسرب  اهلواء  كان 
داخلها، وكذلك األمر بالنسبة 
إىل املمرات. والحقًا، سيعمل 
وتغطيتها  املعامل  إضاءة  على 
للزائر  تسمح  زجاجية  بأرضية 
اجلوانب،  كل  من  يراها  بأن 
فيكون دخوله اىل املبنى مبثابة 
دخول اىل متحف عن احلمامات 
لوحات  أن  وخاصة  الرومانية، 

تفسريية ستزّين اجلدران«.
القطع  »أن  سيف  يشرح 
للدولة  ملك  هي  املعروضة 
أعريت  وقد  اللبنانية، 
عرضها  بهدف  املالك  اىل 
احلق  وله  عامة،  كممتلكات 
ما  وهذا  هلا«.  التسويق  يف 
 616 العقار  فأصحاب  حصل، 
ويربزونه  باملتحف،  يفتخرون 
واملناشري  الكتّيبات  كل  على 

اإلعالنية للموقع.
كان  تقريبًا،  سنة  ألفي  قبل 
الصيفي  يف  العقار  زوار 
للراحة  املكان  إىل  يأتون 
فيسرتخون  احلمامات،  يف 
ويغتسلون  البخار  غرف  يف 
باملياه... وبعد أشهر، سيأتي 

4.8 تريليونات دوالر 
منطقة  يف  األثرياء  أصول 
ومشال  األوسط  الشرق 
أفريقيا يف نهاية عام 2012، 
وفقًا لدراسة أعّدتها جمموعة 
بوسطن لالستشارات، لتكون 
قد منت بنسبة 9.1% مقارنة 
أداء  نتيجة  السابق،  بالعام 
إضافة  املنطقة،  اقتصادات 
املسّجلة  االرتفاعات  إىل 

التحريج يف لبنان: صراع البيئة والزراعة
منذ عام 2001 تتصارع وزارتا 
صالحية  على  والبيئة  الزراعة 
يف  الغابات  حتريج  إعادة 
شجرة  مليون  أربعون  لبنان. 
هو الرقم الذي نطمح إىل أن 
عامًا،  بعد عشرين  إليه  نصل 
مليار  نصف  تالمس  بكلفة 

دوالر
لزيادة  الطموحة  اخلطط  رغم 
يف   20 إىل  الغابات  مساحة 
الكلية  املساحة  من  املئة 
فرتة  خالل  اللبنانية  لألراضي 
عشرين عامًا، تشري التقديرات 
تبلغ  الغابات  إزالة  أن  اىل 
يف   0.4 قدره  سنويًا  معداًل 
إعادة  تقّدر  حني  يف  املئة، 
التحريج السنوي بنسبة 0.83 
يف املئة. ويف تقييم للموارد 
األغذية  منظمة  أجرته  احلرجية 
 ،2010 عام  يف  والزراعة 
ألف   137 الغابات  تغطي 
مساحة  من   %13 )أي  هكتار 
وتشمل  اللبنانية(،  األراضي 
األخرى  احلرجية  األراضي 
)حواىل  هكتار  آالف   106
املساحة(،  جممل  من   %10
 %23 تغطي  مساحة  يعين  ما 
من  ويتألف %57  لبنان.  من 
النباتات  من  احلرجي  الغطاء 
العريضة األوراق )كالسنديان 
اىل  إضافة  رئيسي(،  بشكل 
نسبة  متّثل  اليت  الصنوبريات 
مزيج  فهو  الباقي  أما   ،%31
من النباتات العريضة األوراق 
مشروع  مدير  والصنوبريات. 
املوارد  واستعادة  محاية 
البيئة،  وزارة  يف  احلرجية 

غارو هاروتيونيان<
أكثر  أن  معه  مقابلة  يف  أكد 
املشاكل اليت تواجه استقطاب 
التحريج  الدولية إلعادة  املنح 
يف لبنان هي الكلفة املرتفعة 
لعملية التحريج واليت تبلغ 13 
ألف لرية لبنانية لكل غرسة، 
يف حني يبلغ متوسط الكلفة 
لرية  آالف   3 حواىل  دوليًا 
هاروتيونيان  ولفت  لبنانية. 
وزارة  أهداف  أحد  أن  إىل 
عن  البحث  هو  حاليًا  البيئة 
الطرق املناسبة خلفض الكلفة 
دوالرات  مخسة  إىل  لتصل 

أمريكية.
ويف خطوة تعّرضت النتقادات 
احلكومة  خّصصت  واسعة، 
مبلغ   2001 عام  اللبنانية 
البيئة  لوزارة  لرية  مليار   25
الوطنية  اخلطة  تنفيذ  بهدف 
تكوين  وإعادة  للتحريج 
عرب  وذلك  واألحراج،  الغابات 
تنفيذ أعمال حتريج يف خمتلف 
التعاقد  عرب  اللبنانية  املناطق 

تقوم  خاصة  شركات  مع 
يف  أصلية  حرجية  أنواع  بزرع 
بلدية ومجهورية يف  مشاعات 
23 موقعًا خمتلفًا. وقد بلغت 
حترجيها  جرى  اليت  املساحة 
خالل هذه املرحلة حواىل 305 

هكتارات.
ويف الفرتة املمتدة بني عامي 
2004 و2006، ُأطلقت املرحلة 
الثانية للتحريج، إذ جرى تنفيذ 
األعمال من قبل شركة خاصة 
مساحة  على  موقعًا   28 يف 

278.5 هكتارًا.
بني  التحريج  أعمال  وتوقفت 
بسبب  و2008   2006 عامي 
متوز  االسرائيلي يف  العدوان 
2006 وتداعياته. وابتداًء من 
وزارة  استأنفت   ،2009 عام 
البيئة العمل على اخلطة الوطنية 
للتحريج من خالل توقيع عقود 
اتفاق بالرتاضي مع البلديات. 
أن  إىل  هاروتيونيان  ويشري 
البلديات  مع  التعاون  قرار 
فائقة  خطوة  كان  مباشرة 
تلزيم  من  كبديل  األهمية 
وقد  اخلاصة،  الشركات 
عقد   41 البيئة  وزارة  وّقعت 
بقيمة  اتفاق خالل عام 2010 
1.9 مليار لرية لبنانية موّزعة 

على مساحة 185 هكتارًا.
وزارة  أطلقت  املقابل،  يف 
»الربنامج  إطار  يف  الزراعة 
الوطين للتحريج« مبادرة لزرع 
40 مليون شجرة حرجية ضمن 
للتحريج.  الوطين  الربنامج 
وحبسب مدير التنمية الريفية 
والثروات الطبيعية يف وزارة 
يهدف  مهنا،  شادي  الزراعة 
إىل  الزراعة  وزارة  مشروع 
إعادة الغطاء احلرجي إىل نسبة 
20% من خالل زراعة 40 مليون 
مساحة  على  حرجية  شجرة 
األراضي  من  هكتار   70.000
املقبل،  العقد  يف  البور 
ألف   20 مساحة  إليها  تضاف 
احلرجية  األراضي  من  هكتار 
والتأهيل،  للتدخل  الصاحلة 
وذلك بهدف تعويض املساحة 
فرتة  خالل  خسارتها  املتوقع 

العشرين عامًا.
إن  الزراعة  وزارة  وتقول 
املشروع  من  األوىل  املرحلة 
التحتية  البنية  إنشاء  تشمل 
سنوات،  أربع  اىل  ومتتد 
امليداني  العمل  يبدأ  أن  على 
التحريج يف نهاية السنة  يف 
الثانية، حبيث يتم تأهيل ألف 
احلرجية  األراضي  من  هكتار 
من  هكتار   2000 وتشجري 
األراضي البور، أي ما جمموعه 
3500 هكتار بكلفة تصل إىل 

أمريكي  دوالر  مليون   24.3
سنويًا، وبكلفة إمجالية تصل 
مليون دوالر لفرتة  إىل 487 

20 عامًا.
ويشمل املشروع تأهيل مثانية 
للوزارة  تابعة  حرجية  مشاتل 
بإنتاج  سنويًا  طاقتها  تقّدر 

مليوني غرسة حرجية.
من  احلماية  اخلطة  وتشمل 
الرعي، واحملافظة على كثافة 
األخذ  مع  لألشجار،  مدروسة 
الناجتة  الزيادات  االعتبار  يف 

من أنشطة إعادة التحريج.
يرى هاروتيونيان أن مشروع 
جدًا،  طموح  الزراعة  وزارة 
أساسية  عقبة  يواجه  لكنه 
أراض  إجياد  قابلية  وهي 
مشاع جاهزة إلعادة التحريج. 
املناخية  الظروف  فإن  كذلك 
ويف  املرتفعة  املناطق  يف 
جلبال  الشرقية  السلسلة 
أنواع  حتريج  تفرض  لبنان 
معينة من األشجار حتتاج إىل 
إنبات  لضمان  عالية  موارد 
على  األمثلة  ومن  األغراس، 
ذلك شجر اللزاب اليت يرتبط 

إنباتها بطائر الكيخن.
أنه  إىل  هاروتيونيان  ويلفت 
موحدة  خطة  ُتقّر  أن  جيب 
طريقة  جلهة  التحريج  إلعادة 
األنواع  وحتدي  التنفيذ 
وتدريب الكادر البشري وبناء 
من  واالستفادة  القدرات، 
اخلربة الفنية والتقنية للكوادر 
البشرية املتوافرة يف وزارتي 
اإلصرار  مع  والبيئة،  الزراعة 
مع  والتنسيق  التعاون  على 
الصلة  ذوي  الشركاء  كل 
املباشرة  غري  أو  املباشرة 

بالغابات.
ومن األمثلة اليت يعطيها عن 
قرار  العمل  طريقة  اختالف 
 500 حتريج  الزراعة  وزارة 
الواحد يف  اهلكتار  غرسة يف 
على  البيئة  وزارة  تصّر  حني 
 800 عن  األغراس  تقّل  أال 
حال  يف  إال  اهلكتار  ضمن 
متنع  صخرية  طبيعة  وجود 
هاروتيونيان  ويشدد  ذلك. 
رغبة  كبح  ينبغي  أنه  على 
أغراس  حتريج  يف  البلديات 
مردودها  بسبب  الصنوبر 
االقتصادي املباشر، ألن ذلك 
الطويل  املدى  على  سيؤثر 
الفتًا  البيولوجي،  التنّوع  على 
إىل أن اخلروب ينتج الدبس، 
ميكن  وامللول  والسنديان 
عسل  إنتاج  يف  استثماره 
البلديات  لكن  اجلودة،  عالي 
تفّضل الصنوبر بسبب ارتفاع 

قيمته التجارية. 

وبرأي  املالية.  األسواق  يف 
تلك  فإّن  الدراسة،  معّدي 
 6.5 إىل  ترتفع  قد  الثروات 
عام  دوالر حبلول  تريليونات 

.2017
ملا  وفقًا  املسح،  وأظهر 
أن  »رويرتز«،  تناقلته 
منطقة  يف  الثروات  أصحاب 
يزالون  ال  العربي  اخلليج 

يف  كبرية  مبالغ  يستثمرون 
األصول السائلة.

اخلليج  منطقة  أّن  تبنّي  كما 
بني  متقدمًا  موقعًا  حتتل 
نسب  أعلى  صاحبة  الدول 
قطر  وأن  الثرية،  لألسر 
العاملية  القائمة  تتصدر 
مبعدل 143 مليونريًا يف كل 

1000 أسرة.

اخلطى  على  ويسريون  الزوار 
نفسها. غرفة، غرفة، يقطعون 
احلمامات يف مكانها األصلي.

الرابح  من  األهم:  السؤال 
األكرب من هذه التسوية. الزائر 
أم مالك العقار؟ حصل صاحب 
العقار على ربح معنوي كبري، 
اآلثار على  إنه حافظ على  إذ 
نفقته، كما كان الربح املادي 
يف  متحف  فتدشني  الكبري. 
املرت  سعر  رفع  البناية  مدخل 
أن  قاعدة  على  املبيع،  يف 
البناية هي الوحيدة يف بريوت 
اليت متتلك هذا احلجم من اآلثار 
املالك  حصل  كما  الفريدة، 
رفع  على  املدني  التنظيم  من 
بإعطائه  االستثمار  عامل  يف 
حدود  إىل  بالنسبة  تسهيالت 
جرو  الدكتور  ويقول  املبنى. 
»إن تكلفة احلفريات وتفكيك 
ودجمها  املكتشفة  اآلثار 
قيمة  من   %2 على  تزيد  ال 
ال شك  ولكن مما  االستثمار. 
ذلك  من  أكثر  رحبها  أن  فيه 
بكثري، وكان ذلك ممكنًا ألن 
صاحب العقار كان يردد بأنه 
حمظوظ ألن علماء اآلثار عثروا 
يف أرضه على مكتشفات بهذه 

األهمية«.
يعترب سيف أن »جناح مشروع 
الصيفي هو خطوة  الدمج يف 
التوافق  تربز  جدًا  مهمة  أوىل 
واخلاص  العام  القطاعني  بني 
يف احملافظة على اآلثار. فبدل 
أن تنتهي احلفريات اإلنقاذية 
وترفع كل املكتشفات لتوضع 
املديرية  مستودعات  يف 
العامة لآلثار، وتنتهي األعمال 
أهمية  تربز  علمية  مبنشورات 
تاريخ  يف  ودوره  املكتشف 
عملية  أتت  بريوت،  مدينة 

الدمج لتربزها يف موقعها«.
الذي  األبرز  التحدي  لكن 
 _ »املتحف  هذا  ينتظر 
فتحه  خاص،  لعقار  املدخل« 
وإال  جمانًا،  اجلمهور  أمام 
امللموس  التعرف  حق  فإن 
احلقبة  تاريخ  من  جزء  على 
الرومانية يف بريوت، سيبقى 
حكرًا على الزيارات الشخصية 
 ،616 العقار  أقسام  ملالكي 
الناطور،  هلم  يأذن  من  أو 

وفق معايري املالك!
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مناسبات

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

يتقدم الزميل اكرم املغّوش وال املغّوش من سيادة املطران 
املارونية  الطائفة  ابرشية  راعي  االحرتام  السامي  طربيه  انطوان 
الكرمية يف اسرتاليا بأطيب التهاني حيث كان سيادته ابًا روحيًا 
يف دير مار شربل الذي ميثل النموذج احلي المة بكاملها من خالل 
الصروح العلمية وما انتخاب سيادته راعيًا كبريًا اال خري دليل  على 

مكانته الروحية .
نتمنى من اهلل بأن يأخذ بيده العالء شأن احملبة الن اهلل حمبة واحملبة 
اليت جسدها السيد املسيح ومجيع االنبياء والرسل والصديقني الن 
يف البدء كان الكلمة  واحملبة عنوان االخاء واالصالة واالنسانية 

وهذا ما ميثله سيادة املطران طربيه حفظه اهلل .

اطيب التهاني واالماني لسيادة 
املطران انطوان طربيه

Saturday 15 June 2013  2013 حزيران   15 السبت 

املطران طربيه يتوسط االستاذ كميل حرب والزميل اكرم املغوّش

عاد اىل سيدني احلاج حسني حامد رئيس اجلمعية االسالمية 
ام  احلاجه  عقيلته  مع  الزكاة  بيت  اعالم  ومسؤول  السابق 
حممد وابنتهما وصهرهما بعد زيارة االهل يف املنية وعكار  
كما قاموا يف رحلة سياحية اىل فرنسا وايطاليا زاروا فيها 
املعامل التارخيية واالثرية والفاتيكان والتقوا رئيس اجلمعية 
الفاعليات  من  وعدد  رضوان  عبداهلل  الدكتور  االسالمية 

العربية يف كال البلدين .
االصدقاء واالهل واالقارب والزميل اكرم املغّوش يرحبون 

بعودة احلاج ابو حممد والعائلة ويتمنون هلم التوفيق .

احلاج حسني حامد وعائلته مثال 
العائلة الناجحة خلقاً وعلمًا

الحاج حسني حامد والعائلة

الحاج حسني حامد مع د. عبداهلل رضوان

احتفل االعالمي الصديق بادرو احلجة و عقيلته ديانا بإطفاء 
الشمعة الثانية لولدهم شربل حيث جتمع األهل واألصدقاء 
حوهلما يف احدى صاالت )كاسل هيل( املخصصة لألطفال 
حيث استمتع اجلميع بيوم مميز و يف اخلتام قطعوا قالب 
الكاتو وشربوا خنب املناسبة و متنوا لشربل العمر الطويل يف 

حضن والديه. وهذه بعض اللقطات املصورة للمناسبة

عيد امليالد الثاني لشربل بادرو احلجة 

شخصية  رأوا  ألنهم  معني  وزن  على  باحلصول  حيلمون  الناس 
مثلها  سيصبحون  أنهم  ويعتقدون  جملة،  أو  صحيفة  يف  مشهورة 
عندما ينحفون. لكن يف الواقع، الوراثة تلعب الدور األكرب، مما يعين 
الذي كانوا عليه عندما  الوزن  الناس هو  املثالي ملعظم  الوزن  أن 

كانوا أكثر حنفًا بالنسبة هلم من دون اتباع محية.
ال تقسي على نفسك

فهذا  خاص،  نظام  اتباع  خالل  من  تنحفي  أن  حتاولني  كنت  إذا 
سيؤدي إىل اكتسابك الوزن بسرعة ما أن تتوقفي عن احلمية، وهو 
أمر يشكو منه الكثريون. ال تعتمدي على احلمية القاسية وال تتجاهلي 
رغبتك يف تناول الشوكوال أو غريه مما تشتهني، إمنا احرص على 
اإلعتدال أو عّوض عن تناولك الشوكوال بوجبة طعام صحية يف اليوم 

التالي.
متتعي بطعامك

اتباع نظام غذائي أمر جيد حقًا، إمنا جيب أن يكون مرنًا ومستدامًا، 
لذلك احرص على تناول الوصفات املمتعة واليت تتلذين بها. تناول 
الطعام يف باريس متعة خالصة، فمعظم الفرنسيني يتناولون الطعام 

يف املطاعم وحدهم ألنهم يستمتعون به.
االسرتخاء لتحقيق النجاح

يف كثري من األحيان، نشعر بالتوتر عند اتباعنا نظام غذائي شديد، 
األشياء.  باحلرمان من  وزننا فنشعر  نتعرض لضغوط النقاص  ألننا 
لكن يف الواقع الناس الذين ينجحون باتباع احلمية الغذائية هم الذين 

يكونون أكثر اسرتخاء.
وجبة مثالية

يوصي الطبيب كوهني بتناول الطماطم املطبوخة، ألنها غنية جدا بـ 
»الاليكوبني«، وهو أحد مضادات األكسدة القوية، واألمساك الدهنية 
يساعد  الذي   ،3 باألوميغا  غنية  الوجبة  هذه  السلمون.  مسك  مثل 
على خفض ضغط الدم وااللتهابات. باالضافة اىل ذلك، ميكن أيضا 
من  املزيد  على  للحصول  فروت  الغريب  أو  الليمون  بعض  إضافة 

الفيتامني سي.

خطوات وحتصلني على الوزن املثالي
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»لقد حصلنا على ما نستحق«، بهذا الكالم املّر علق املدرب إريك 
سبويلسرتا على اهلزمية املوجعة اليت مين بها فريقه ميامي هيت حامل 
اللقب وبطل املنطقة الشرقية للدوري االمريكي الشمالي لكرة السلة 
للمحرتفني »ان بي آي« أمام مضيفه سان انطونيو سربز بطل املنطقة 
واليت  الدوري  لنهائي  ممكنة  سبع  من  مبارياتهما  ثالثة  الغربية، يف 
أجريت بينهما يف قاعة »إي تي أند تي« بسان أنطونيو وشهدها 18581 
1 حمتفظا بأفضلية االرض، مع العلم أنه  متفرجا، فتقدم الفائز 2 – 
سيستضيف ايضا املباراتني الرابعة واخلامسة على أرضه مساء اخلميس 

واالحد )فجر اجلمعة واالثنني بتوقيت بريوت(.
وسيطر سان انطونيو على جمريات املباراة من صفرة البداية حتى 
صفرة النهاية، االمر الذي مل يواجهه ميامي يف أي من مبارياته السابقة 
يف »البالي أوف«، وحقق رقما قياسيا جديدا لعدد الرميات الثالثية يف 
مباراة من نهائي الدوري هو 16 رمية من 32 حماولة، بينها سبع من 
تسع حماوالت لداني غرين الذي سبق له ان مجع مخس رميات ثالثية 

من مخس حماوالت يف املباراة السابقة.
الفرنسي  ومل يكن سربز يف حاجة اىل ثالثي العبيه الكبار تيم دنكان – 
االرجنتيين مانو جينوبيلي لتجاوز خسارته يف ميامي االحد  طوني باركر – 
103، اذ حل حمله عن جدارة املدافع داني  املاضي بفارق 19 نقطة 84 – 
غرين واجلناح البديل غاري نيل والعب االرتكاز كاوهي ليونارد، فجالوا 
وصالوا وشلوا حركة ضيوفهم لينهوا اللعبة بفارق مضاعف 36 نقطة 

.)77  – 113 ،63  – 78 ،44  – 50 ،20 77 )االشواط 24 –   – 113
سجل للفائز داني غرين 27 نقطة وغاري نيل 24 نقطة منها ست 
مراقبة  الذي توىل  ليونارد  رميات ثالثية من عشر حماوالت وكاوهي 
لوبرون جيمس 14 نقطة اىل 12 متابعة وتيم دنكان 12  قائد هيت 
نقطة اىل 14 متابعة، وللخاسر لوبرون جيمس 15 نقطة فقط اىل 11 
متابعة ومخس متريرات حامسة ودواين وايد 16 نقطة ومايك ميلر 15 
رميات ثالثية من مخس حماوالت وكريس بوش 12  نقطة من مخس 

نقطة اىل 10 متابعات.
أما صانع العاب سان انطونيو طوني باركر، فاكتفى بست نقاط اىل 
مثاني متابعات يف 27 دقيقة ومل يلعب سوى ست دقائق يف الشوط 
الثاني ملعاناته آالما يف أوتار باطن الركبة، فتقرر اجراء صورة بالرنني 
أبدى  انه هو  املغناطيسي له لتحديد مدى خطورة اصابته، على رغم 

تفاؤال بامكان متابعته مباريات الدور النهائي.
ويشار اىل ان حصيلة هجوم ميامي هيت كانت االضعف له طوال 
2013، مع العلم ان معدل تسجيله يف كل من املباريات  موسم 2012 – 

الـ82 للموسم املنتظم بلغ 103 نقاط.
وأقر لوبرون جيمس، املتعثر حتى اآلن يف الدور النهائي، مبسؤوليته 
عن االمر، اذ قال يف تصريح له: »ال ميكنين ان ألعب على هذا النحو 

وأن آمل يف فوز الفريق«...

نهائي الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني »ان بي آي«

هزمية موجعة مليامي هيت بفارق 36 نقطة !
تأهل السويسري روجيه فيديرر املصنف أول وحامل اللقب مخس 
املفتوحة  الدولية  األملانية  هاله  دورة  من  النهائي  ربع  للدور  مرات 
للرجال لكرة املضرب على مالعب عشبية والبالغة قيمة جوائزها 779665 
دوالرا، بعدما تغلب يف الدور الثاني على األملاني سيدريك - مارسيل 

شتيبه 6 - 3، 6 - 3.
وسقط الياباني كي نيشيكوري املصنف رابعا امام الروسي ميخائيل 
يوجين )30 سنة( 1 - 6، 7 - 6 )7 - 4(، 3 - 6. وهي املرة الرابعة 

يصل يوجين اىل الدور ربع النهائي يف هاله يف مشاركته العاشرة.
وفاز الفرنسي غايل مونفيس، الذي سحب طلبه للحصول على بطاقة 
دعوة يف بطولة وميبلدون االنكليزية بعد حنو 10 أيام لتسوية مشكلة 
شخصية، على التشيكي يان هرنيتش 6 - 2، 6 - 3، واألملاني ميشا 

زفرييف على البوسين مريزا باسيتش 7 - 6 )7 - 5(، 6 - 3.

دورة كوينز
لقبه  خامسا دفاعه عن  مارين سيليتش املصنف  الكرواتي  استهل 
يف دورة كوينز االنكليزية الدولية للرجال على مالعب عشبية، والبالغة 
قيمة جوائزها 779665 دوالرا، بالفوز على مواطنه ايفان دوديغ 6 - 3، 
6 - 4 وتأهله للدور الثالث ليلتقي الفائز يف املباراة بني الفرنسي 
من  الصاعد  لوبيز  فيليسيانو  واالسباني   11 املصنف  بينيتو  جوليان 

التصفيات.
منافسه  استبعاد  بعد  املاضي  العام  اللقب  أحرز  سيليتش  وكان 
النهائية  املباراة  من  الثانية  اجملموعة  من  نالبنديان  دافيد  األرجنتيين 

بسبب سلوك غري رياضي.
أعوام  مرات  اربع  الدورة  بطل  هيويت،  اليتون  األوسرتالي  وتأهل 
البلغاري  الثالث بعد فوزه على  2000 و2011 و2002 و2006، للدور 

غريغور دمييرتوف املصنف عاشرا 6 - 4، 6 - 3.
وفاز التشيكي توماس برديتش املصنف ثانيا على اهلولندي ثييمو 
دي باكر 6 - 1، 6 - 4، واألوكراني الكسندر دولغوبولوف املصنف 
سابعا على الكولوميب سانتياغو جريالدو 6 - 3، 4 - 6، 6 - 4، واألملاني 
بنيامني بيكر على التشيكي لوكاس روسول املصنف 12 7 - 6 )7 - 
2(، 7 - 5، والفرنسي كيين دو شيرب على اهلندي روهان بوبانا 6 - 4، 
6 - 3، والسلوفيين غريغا زميليا املصنف 16 على االوكراني سريغي 
ستاخوفسكي 7 - 5، 6 - 4، والربيطاني دانيال ايفانز على الفنلندي 
ياركو نيمينن املصنف 13 6 - 4، 6 - 7 )6 - 8(، 6 - 4، واألوسرتالي 

مارينكو ماتوسيفيتش على الفرنسي مايكل لودرا باالنسحاب.

دورة برمنغهام
سقطت الروسية ايكاتريينا ماكاروفا املصنفة ثانية امام النيوزيلندية 
مارينا ايراكوفيتش 6 - 7 )6 - 8(، 6 - 3، 0 - 6 يف الدور الثاني من 
دورة برمنغهام االنكليزية الدولية للسيدات على مالعب عشبية والبالغة 

قيمة جوائزها 235 الف دوالر.
البلغارية  على  ثالثة  املصنفة  كريستيا  سورانا  الرومانية  وفازت 
تسفيتانا بريونكوفا 6 - 4، 6 - 4، واألملانية سابينه ليسيكي املصنفة 
خامسة على التشيكية كريستينا بليسكوفا 6 - 4، 6 - 2، والسلوفاكية 
 6 سابعة  املصنفة  روبسون  لورا  الربيطانية  على  هانتوتشوفا  دانييال 
البلجيكية  على  باروني   - لوسيتش  مرييانا  والكرواتية   ،4  -  6  ،3  -
يانينا فيكماير املصنفة تاسعة 6 - 4، 6 - 0، والفرنسية كريستينا 
مالدينوفيتش املصنفة 12 على الربيطانية جوهانا كونتا 6 - 4، 6 - 
اندريا  التشيكية  يوفانوفسكي املصنفة 13 على  بويانا  والصربية   ،1
هالفاتشكوفا 4 - 6، 6 - 1، 6 - 4، واالمريكية ماريا سانشيز على 
البلجيكية اليسون فان اويتفانك 7 - 6 )7 - 3(، 6 - 3، والروسية 
آال كودريافتسيفا على الربيطانية هيذر واتسون املصنفة 14 6 - 4، 
6 - 3، والسلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا املصنفة 16 على الفرنسية 
ماتيلد يوهانسون 7 - 5، 6 - 7 )4 - 7(، 6 - 4، وااليطالية فرنشيسكا 
سكيافوني املصنفة 15 على االوكرانية ناديا كيتشينوك 7 - 6 )7 - 

.2 - 6 ،)4

دورة نورمربغ
حققت الصربية ييلينا يانكوفيتش املصنفة اوىل فوزا سريعا على 
األسوجية يوهانا الرسون 6 - 2، 6 - 0 يف الدور الثاني من دورة كأس 
نورمربغ االملانية الدولية للسيدات على مالعب صلصالية والبالغة قيمة 

جوائزها 235 الف دوالر وتأهلت للدور ربع النهائي.
االسبانية  التشيكية لوسي سافاروفا املصنفة خامسة على  وفازت 
ماريا ترييزا تورو 6 - 4، 6 - 2، واالسبانية لورديس دومينغيز لينو 
 ،4  -  6  ،1  -  6 مينيال  ماندي  اللوكسمبورجية  املصنفة سادسة على 
والرومانية سيمونا هاليب املصنفة سابعة على االسبانية اسرتيال كابيزا 
كانديال 6 - 2، 6 - 1، والقازاقية غالينا فوسكوبويفا على الفرنسية 
أليزيه كورنيه املصنفة ثالثة 2 - 6، 6 - 3، 6 - 3، والسلوفينية بولونا 
هرتشوغ على االمريكية جوليا كوهني 6 - 3، 6 - 3، واالملانية اندريا 
بيتكوفيتش على مواطنتها يوليا جورج املصنفة رابعة 6 - 1، 7 - 5، 
واألملانية أنيكا بيك املصنفة ثامنة على االيطالية كارين كناب 6 - 4، 

.2 - 6
ويف ختام الدور االول، فازت الصربية ييلينا يانكوفيتش املصنفة 
اوىل على اهلولندية ارانتشا روس 6 - 4، 6 - 2، والسلوفينية بولونا 
هرتشوغ على التشيكية كالرا زاكوبالوفا املصنفة ثانية 6 - 3، 4 - 
ترييزا  التشيكية  على  كانديال  كابيزا  اسرتيال  واالسبانية   ،1  -  6  ،6
مارتينكوفا 6 - 2، 6 - 3، والرومانية سيمونا هاليب املصنفة سابعة 

على االمريكية غرايس مني 6 - 0، 7 - 5.  

الدورات الدولية يف كرة املضرب

فيديرر إىل ربع النهائي يف هاله

 0 فازت اسبانيا بطلة العامل وأوروبا على مجهورية ايرلندا 2 – 
0( يف مباراة دولية ودية يف كرة القدم أجريت  )الشوط األول 0 – 
بينهما على ملعب »يانكي ستاديوم« يف مدينة نيويورك االمريكية، 
يف اطار استعداد االوىل لدورة كأس القارات التاسعة اليت تنطلق 

السبت يف الربازيل.
وسجل االصابتني روبرتو سولدادو يف الدقيقة 69 اثر متريرة من 

الفارو اربيلوا، وخوان مانويل ماتا يف الدقيقة 88.
يف  املاضي  السبت   1  –  2 هاييت  على  فازت  اسبانيا  وكانت 
اليت  الثانية  القارات يف اجملموعة  ميامي. وهي تلعب يف كأس 

تضم األوروغواي وتاهييت ونيجرييا.
 2 * يف ريو دو جانريو يف الربازيل، تعادلت ايطاليا وهاييت 2 – 

.)0 )الشوط االول 2 – 
سجل لألول جياكرييين يف الثانية الـ19 وهي األسرع للمنتخب 
سوريا  وللثانية   ،27 الدقيقة  يف  ماركيسيو  وكلوديو  االيطالي، 

وبيغريو يف الدقيقتني 80 و90 من ضربيت جزاء »بناليت«.
وتلعب ايطاليا يف دورة كأس القارات يف اجملموعة االوىل اليت 

تضم الربازيل واملكسيك واليابان.

فوز إسبانيا ودياً على مجهورية إيرلندا 2 - 0

ريــاضة

صانعا االنتصار الكبري لسان أنطونيو سربز على ميامي هيت 113 – 
77، من اليسار، داني غرين وغاري فيل، خالل املباراة يف سان أنطونيو

اجلنوبية  االمريكية  التصفيات  من  الـ14  املرحلة  ختام  يف 
اليت  القدم  لكرة  الـ20  العامل  كأس  لنهائيات  املؤهلة 
تستضيفها الربازيل سنة 2014، تعادلت االرجنتني متصدرة 
1 )الشوط   – الثالثة 1  الفرق ومضيفتها االكوادور  ترتيب 
1( يف املباراة اليت أجريت بينهما يف كيتو على  االول 1 – 

ارتفاع 2800 مرت عن سطح البحر.
سجل لألرجنتني مهاجم مانشسرت سييت االنكليزي سريجيو 
أغويرو يف الدقيقة الرابعة من ضربة جزاء »بناليت« احتسبها 
الكسندر  االكوادوري  املرمى  حارس  أعاق  بعدما  احلكم 
دومينغيز املهاجم االرجنتيين رودريغو باالسيو داخل املنطقة. 
وعادل سيغوندو كاستيللو لالكوادور يف الدقيقة 17 بكرة 
رأسية من داخل املنطقة من ضربة حرة رفعها والرت ايويف 

من اجلهة اليسرى.
وشارك النجم ليونيل ميسي يف املباراة يف الدقيقة 61، 

لكن نزوله مل يبّدل النتيجة.
مقاعد  على  هرجا  املباراة  من  االخرية  الدقائق  وشهدت 
االرجنتني  كابنت  طرد  اثر  للفريقني  االحتياطيني  الالعبني 
حياول  كان  الذي  املعاجلني  أحد  لركله  ماسكريانو  خافيري 

اخراجه من امللعب على محالة.
 ،)0 0 )الشوط االول 2 –  وفازت كولومبيا على البريو 2 – 
يف املباراة اليت أجريت بينهما يف بارانكيال. وسجل مهاجم 
لكولومبيا  غارسيا  فالكاو  راداميل  اجلديد  الفرنسي  موناكو 
يف الدقيقة 13 من ضربة جزاء »بناليت« احتسبها احلكم بعد 
اجلناح  يوتوم  فيكتور  البريوفياني  املرمى  حارس  خماشنة 
تيوفيلو  وأضاف  املنطقة.  داخل  زونيغا  خوان  الكولوميب 

غوتيرييز االصابة الثانية يف الدقيقة 44.
مضيفتها  على  االوروغواي  فازت  أورداز،  بويرتو  ويف 
0( وتقدمت اىل املركز  0 )الشوط االول 1 –  فنزويال 1 – 
االيطالي  نابولي  االصابة مهاجم  بدال منها. وسجل  اخلامس 

ايدينسون كافاني يف الدقيقة 28.
 1 ويف سانتياغو، فازت تشيلي الرابعة على بوليفيا 3 – 
وسانشيز  فارغاس  للفائز  سجل   .)1  –  2 االول  )الشوط 
وللخاسر  و2+90،  و18   16 الدقائق  يف  فيدال  وآرتورو 

مارتينز يف الدقيقة 32.

ترتيب املنتخبات بعد املرحلة الـ 14

       لعب    فاز    تعادل    خسر    له    فيه    
نقاطه

1 - األرجنتني    13    7    5    1    25    9    26
2 - كولومبيا    12    7    2    3    21    7    23

3 - األكوادور    12    6    3    3    17    12    21
4 - تشيلي    13    7    -    6    21    21    21

5 - األوروغواي    12    4    4    4    18    21    
16

6 - فنزويال    13    4    4    5    10    14    16
7 - البريو    12    4    2    6    12    17    14

8 - بوليفيا    13    2    4    7    15    24    10
9 - الباراغواي    12    2    2    8    9    23    8

التصفيات األمريكية اجلنوبية املؤهلة لنهائيات كأس العامل الـ 20 لكرة القدم

تعادل األرجنتني واإلكوادور وفوز كولومبيا

تيوفيلو غوتيرييز – الثاني من اليسار – يحتفل ورفاقه بتسجيله اإلصابة الثانية 
لكولومبيا يف مرمى البريو 2 – 0، وظهر خلفه راداميل فالكاو غارسيا الذي سجل 

االصابة االوىل، يف بارانكيال.
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News

JULIA Gillard was 
locked out of a tele-
vised show she was to 
appear on with British 
comedian Ben Elton in 
a Perth school last night 
after West Australian 
Premier Colin Barnett 
ordered the Education 
Department to cancel it. 
The bizarre shutdown 
came with little explana-
tion, apart from a notifi-
cation from the Barnett 
government that it had 
banned the show from 
being held in a school 
hall.
The Labor Party is con-
sidering legal action 
against the West Aus-
tralia government.
The incident came on 
the same day School 
Education Minister Pe-
ter Garrett received 
similar treatment in 
Queensland, where he 
was to spruik Gonski 
reforms before the state 
banned him.
The Daily Telegraph un-
derstands Mr Barnett 
personally asked his 
Education Department 
Director-General to can-
cel the show - A Conver-
sation with Ben Elton 
- despite the event hav-
ing been billed publicly 
and contracts signed.
The move was labelled 
a deliberate and politi-
cally motivated attempt 
to embarrass the Prime 
Minister. 
It came as the PM defied 
calls from senior col-

leagues for her to step 
down and prepared to 
challenge them to blast 
her out of office. Senior 
Gillard supporters are 
believed to have ad-
vised her to reject any 
attempt by a delegation 
of senior Labor figures 
to ask her to go quietly, 
should it happen, and 
challenge them to bring 
on a spill if they want 
her gone.
The Daily Telegraph 
understands Ms Gil-
lard’s Praetorian Guard, 
Deputy PM Wayne 
Swan and senior Cabi-
net ministers Stephen 
Conroy and Craig Em-
erson, advised her hold 
firm - a move which de-
signed to send a warn-
ing to Bill Shorten that 
if he switched camps 
he would have to lead a 
very public and bloody 
spill.
Kevin Rudd has said he 
will not challenge or be 
a candidate in a spill. He 
would only take the job 
if the PM vacated it.
“She will call their bluff. 
And they will have to 
force her out through a 

Julia Gillard is cancelled as states say Prime Min-
ister is totally Gonski 
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Prime Minister Julia Gillard 
/ Pic: Lyndon Mechielsen 
Source: The Daily Telegraph

spill,” one senior Gillard 
supporter said.
“And Bill is unlikely 
to want to be a part of 
that.”
Mr Shorten has not 
fronted the media since 
speculation began his 
support for Ms Gillard 
was wavering.
The same strategy was 
used when Bob Hawke 
was visited by senior 
colleagues and told he 
should resign - a move 
Mr Hawke angrily re-
jected, calling on a spill 
which he narrowly won. 
He was eventually cut 
down in a second spill.
Ms Gillard yesterday is-
sued her own challenge 
to those in her party 
who want her gone.
“I am the best person 
to lead the Labor Party. 
Government is about 
getting things done. I 
will certainly be leading 
Labor at the election 
and I will be taking to 
that election the clear-
est possible choice 
between a government 
that is investing in our 
nation’s future,” she 
said.

 FEDERAL Schools Min-
ister Peter Garrett has 
called on the Queen-
sland government to re-
consider its “draconian 
and backwards” ban on 
him visiting two state 
schools. 
The Newman govern-
ment intervened to stop 
Mr Garrett visiting two 
Brisbane schools on 
Wednesday.
The move came after 
Prime Minister Julia Gil-
lard on Tuesday used a 
visit to a Brisbane school 
to attack Queensland’s 
refusal to sign up to her 
national school funding 
reforms.
Speaking in Sydney, Mr 
Garrett urged Premier 
Campbell Newman and 
Queensland’s Educa-
tion Minister, John-Paul 
Langbroek, to rethink 
the “draconian and back-
wards” ban.
“I do hope that they 
will reconsider this ban 
(that’s) totally unneces-
sary,” he told reporters.
Mr Garrett said the ban 
was “in opposition ... to 

the Australian way of free 
speech in an open and 
democratic society”.
He said the federal gov-
ernment was not trying 
to take over Queensland 
schools, describing them 
as “big winners” under 
his government’s plan 
for school improvement.
“The federal education 
minister wants to assist 
students in Queensland 
and the fact is that the 
Queensland premier is 
trying to stop the fed-
eral education minister 
from attending those 
schools,” he said.
“There’s no time for this 
kind of control in a mod-
ern society.”
He said he wasn’t trav-
elling to Queensland on 
Wednesday because he 
didn’t want to “escalate” 
the issue.
He said Queensland 
would receive $3.8 bil-
lion over six years under 
the federal education re-
forms.
Mr Langbroek defended 
his decision to block 
Mr Garrett, saying the 

Garrett condemns ‘draconian’ 
school ban

decision was made be-
cause he didn’t want to 
see school kids used as 
props in federal Labor’s 
campaign in the lead-up 
to the election.
But his comments came 
after he last week visited 
a school in north Bris-
bane, where he couldn’t 
resist having a dig at Ms 
Gillard.
When a student cor-
rectly answered that the 
state is responsible for 
schools, Mr Langbroek 
said it was a “very im-
portant lesson for the 
prime minister”.
But Mr Langbroek on 
Wednesday told report-
ers his comments dif-
fered from Mr Garrett’s 
campaigning because he 
was stating “facts, not a 
political statement”.
“The states are respon-
sible for schools, that’s 
what we do in Queen-
sland,” he said.
Mr Garrett and the 
Queensland Teachers’ 
Union have both labelled 
Mr Langbroek a hypo-
crite.

Parramatta North Public 
School will receive $20,000 
to create and develop a 
school band to bring stu-
dents and the local commu-
nity together through music 
and help students learn more 
about the values of social 
cohesion and tolerance.
Minister for Multicultural Af-
fairs Senator Kate Lundy and 

Member for Parramatta Julie 
Owens MP announced the 
innovative project under the 
Gillard Labor Government’s 
Diversity and Social Cohe-
sion Program (DSCP) while 
visiting Parramatta North 
Public School on wednesday.
Senator Lundy said the 
$20,000 for implementa-
tion of the Parramatta North 

Hitting the right notes with $20,000 to create a school band and build social cohesion in Parramatta 
Public School Band will and 
would go towards introduc-
ing students to music tuition 
as well as supporting par-
ticipation and skills devel-
opment.
“We all know that music 
brings people together and 
this innovative idea to put 
together a school band will 
help to give students from 
diverse backgrounds a 
common interest which will 
bridge gaps,” Senator Lun-
dy said.
“The Parramatta North Pub-
lic School Band will be a 
binding activity for students, 
local communities and fami-
lies, and will include oppor-
tunities to come together in 
a relaxed and fun environ-
ment.
“I’m excited to see these 
community projects come 
to fruition, which range from 

sporting activities to arts 
and cultural performances 
and workshops,” Senator 
Lundy said. 
Member for Parramatta Julie 
Owens welcomed said the 
funding was important to 
help boost social cohesion 
within the school through 
music and other activities.
“Music is terrific medium 
that can build networks 
and strengthen a sense of 
belonging for students at 
Parramatta North and build 
a conduit for students from 
different backgrounds,” said 
Ms Owens.
“Parramatta North’s project 
‘From social isolation to so-
cial cohesion’ will include 
the creation of a school band 
that will provide students 
the opportunity to learn to 
play an instrument in a sup-
portive and diverse learning 

environment.
“The Parramatta North 
School Band will take en-
trenched intolerance head 
on that can lead to the ex-
clusion of students and lead 
to bullying and racism,” said 
Ms Owens.
The Parramatta North Pub-
lic School project is one of 
60 successful applications 
under the 2013-14 DSCP 
which will begin providing 
$2.775 million of grants from 
July 1.
Full details of the successful 
Diversity and Social Cohe-
sion Program Grants proj-
ects can be found at www.
immi.gov.au/living-in-aus-
tralia/
Media contact: Evan Lang-
don (Minister Lundy) – 0408 
294 062
 David Carey (Julie Owens) – 
9689 1455

Back row: Kathryn Methven,-Principal, Kate Young - Assistant Principal, Kate Lundy, Julie 
Owens, Greg Leeson- Band Coordinator and Lee Roser – Teacher. Front Row: School Cap-
tains: Reza Sedighinejad & Jessica Islam, Vice Captains: Emily Minter & Tobin Baldwin-Blake
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A “DEEPLY” sexist menu 
describing Prime Minis-
ter Julia Gillard as a quail 
with “small breasts, huge 
thighs and a big red b*x” 
was presented to a Liberal 
Party fundraising dinner. 
Liberal candidate and for-
mer Howard government 
minister Mal Brough has 
apologised for the “deep-
ly offensive and sexist” 
description which was 
given out at the event in 
Brisbane in March.
Kevin Rudd, who was 
campaigning in Sydney’s 
Hurstville on wednesday, 
savaged Mr Brough over 
the menu, describing it as 
“a snide, dirty and sexist 
trick”.
He called on Mal Brough 
to donate all the funds 
from the fundraiser to the 
RSPCA.
“He’s a former minister 
in the Howard govern-
ment, number two he’s a 
highly experienced poli-
tician, number three he 
organised the fundraiser 
which used all these 
menus, four it wasn’t a 
mistake he knew it was 
being used, five he’s apol-
ogised because he’s been 
found out,” he said.
“I think this says every-
thing about Mr Brough 
and Mr Brough should be 
doing more than apolo-
gising, Mr Brough should 
be taking a long hard look 
at himself because this 
sort of behaviour is not 

appropriate in the 21st 
century.
“Every dollar he raised 
out of the fundraiser ... he 
should now donate to the 
RSPCA as a mark of some 
contrition.”
Mr Rudd said Mr Brough 
should “take a long hard 
look at himself” and he 
was only apologising be-
cause he got caught.
Mr Brough has denied 
seeing the menu on the 
night, as has Opposition 
Treasury spokesman Joe 
Hockey, who was at the 
event.
The revelation has blunt-
ed the Coalition’s attack 
on Ms Gillard’s renewed 
campaign on gender.
Other Labor MPs were 
also targeted on the menu 
with “Rudd’s a goose foie 
gras” also listed.
Opposition Leader Tony 
Abbott continued to sup-
port Mr Brough’s candi-
dacy in Peter Slipper’s 
seat of Fisher.
He condemned the menu, 
calling it “tawdry,” and 
linked the incident to a 
union event at Parliament 
House when offensive 
jokes were told about his 
chief-of-staff Peta Cred-
lin.
“We should be better than 
that,” he said.
Of the menu he said: 
“I condemn it, as Mal 
Brough has, I think we 
should all be bigger and 
better than that.”

Prime Minister Julia Gillard’s 
‘small breasts’ on Liberal 
Party fundraising menu 

Shadow Treasurer Joe Hockey has denied ever seeing a menu from 
a Liberal Party fundraising dinner, which likened the food being 
served to Prime Minister Julia Gillard’s body. 

LABOR frontbencher Bill 
Shorten has moved to 
hose down the political 
gender debate sparked 
by Prime Minister Julia 
Gillard. 
The ALP Right power-
broker on Wednesday 
deflected repeated ques-
tioning, after Ms Gillard 
said a Tony Abbott blue 
tie-wearing coalition gov-
ernment would margina-
lise women and make 
abortion a “political play 
thing”.
“Clearly there is a differ-
ence between our prime 
minister and their leader 
in terms of social conser-
vatism and reproductive 

rights,” Mr Shorten told 
reporters in Sydney, fail-
ing to comment further 
on the abortion issue.
He said the prime min-
ister’s comments on 
Tuesday to a Women for 
Gillard meeting aimed to 
champion gender equal-
ity.
“I knew what the prime 
minister meant. She said 
there’s a clear difference 
when it comes to the role 
of women in Australian 
workplaces,” Mr Shorten 
said, adding that women 
on average fall short on 
pay and superannuation 
compared to their male 
counterparts.

Shorten defends Gillard’s gender debate 

Federal Member for 
Blaxland Jason Clare 
MP today announced 
that the Bankstown 
Police Citizen’s Youth 
Club’s (PCYC) will re-
ceive a $49,300 grant 
for their Blue Crescent 
Project as part of the 
Federal Government’s 
Diversity and Social Co-
hesion Program.
The PCYC Blue Crescent 
project is a youth devel-
opment and leadership 
program providing local 
young people with the 
opportunity to improve 
community engagement 
and increase active par-
ticipation regardless of 
cultural, racial or reli-
gious differences.
All participants who 
successfully complete 
the program will receive 
a Certificate II in Com-
munity Recreation, First 

Aid certification as well 
as an ongoing PCYC 
membership. 
“The PCYC Blue Cres-
cent Project is a fantas-
tic project and a great 
win for young people in 
Bankstown.”
Mr Geoff Yates, the Club 
Manager from Bank-
stown PCYC said they 
have been trying to get 
funding for this project 
for many years.
 
“We are all so excited, 
with this funding we can 
finally get this program 
off the ground,” Mr 
Yates said.
 
A list of successful 
2013-14 applicants is 
available at: www.immi.
gov.au/living-in-austra-
lia/
Media enquiries: Chris 
Zogopoulos 9790 2466

$49,300 for Bankstown PCYC 

Other Labor members 
have not offered such 
steadfast support to Ms 
Gillard’s recent gender 
commentary.
Backbencher Stephen 
Jones on Wednesday told 
the ABC he was not con-
vinced of “the wisdom 
of kicking this (abortion) 
into a political debate”.
Colleague Ed Husic also 
expressed discomfort 
with the abortion issue 
re-entering the political 
sphere.
“I think there are other is-
sues ... (such as) health 
care or superannuation 
that legitimately have an 
impact on women that 
should be definitely dis-
cussed within the politi-
cal arena,” he said.
Ms Gillard came under 
fire from the coalition’s 
top woman, deputy op-
position leader Julie 
Bishop, who insisted the 
coalition had no plans to 
change abortion laws if it 
won government in Sep-
tember.
“I find it offensive she 
would raise this to 
scare women into voting 
against the coalition,” 
she said.
Mr Abbott, as a commit-
ted Catholic, believed 
abortion should be “safe, 
legal and rare”, Ms Bish-
op said.
“That’s a view I believe is 
held by a number of peo-
ple throughout Australia 
including Julia Gillard’s 
own side of politics.”
Australian Greens Lead-
er Christine Milne said 
the prime minister’s at-
tempt to make gender an 
election issue would ring 
hollow to many single 
parents.
Senator Milne said the 
federal government’s 
cuts to parenting pay-
ments affect women dis-
proportionately.
“The issue here is what 
are the policies on the 
table that will secure 
women’s rights, that will 

secure a decent living for 
people,” she told report-
ers in Hobart.
Senator Milne said Mr 
Abbott needed to rule out 
any deals with social con-
servatives in the Senate 
similar to former prime 
minister John Howard’s 
agreements with inde-
pendent Brian Harradine.
“I don’t think we ought to 
be having wedge issues 
like abortion thrown onto 
the agenda,” Senator 
Milne said.
“But I do think it is im-
portant that we have a 
straight-up conversation 
with Tony Abbott that he 
will not trade off signifi-
cant gains in women’s 
rights by working with 
extreme right-wing par-
ties.”
Kevin Rudd, who was in 
southwestern Sydney 
campaigning with ALP 
candidate Steve McMa-
hon in the seat of Barton, 
told reporters that abor-
tion was a state govern-
ment issue.
The federal parliament 
has only had abortion 
issues before it once, 
which was during the de-
bate on the abortion drug 
RU486, he said.
“I voted in favour of the 
use of RU486,” he said.
He did not answer a 
question about whether 
it was appropriate for Ms 
Gillard to raise it as a na-
tional issue.
Schools Education Min-
ister Peter Garrett said 
Ms Gillard was “perfectly 
entitled” to raise abortion 
as a political issue.
Speaking in Sydney - and 
sporting a blue tie - Mr 
Garrett backed the prime 
minister.
“She’s perfectly entitled 
to raise a number of is-
sues including this one 
(abortion) for appropriate 
debate and reflection,” 
he said.
“I don’t think there’s any-
thing wrong with that at 
all.”
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OPPOSITION Leader Tony 
Abbott has condemned a 
Liberal National Party func-
tion menu that contained 
derogatory references to 
Prime Minister Julia Gil-
lard. 
The menu passed out at 
the function in Brisbane 
around Easter included 
a dish called Moroccan 
Quail.
It was described on the 
menu as “Julia Gillard Ken-
tucky Fried Quail - Small 
Breasts, Huge Thighs & ...”.
Asked if he would apolo-
gise, Mr Abbott said “I con-
demn it”.
“We should always be big-
ger and better than that,” 
he told reporters on the 
Gold Coast on Wednesday.
“Whether it’s a tacky scat-
ological menu at the front 
of a Liberal party event, 
whether it’s squalid jokes 
told at a union conference 
dinner with ministers pres-
ent - whatever it is - I think 
we should be better than 
that.
“It should be appalling to 
every Australian’s best 
self as we go into this elec-
tion.”
Present at the function was 
former Howard coalition 
government minister Mal 
Brough.
Mr Brough is running as 
the LNP candidate for the 
federal seat of Fisher, held 
by Peter Slipper, in this 
year’s federal election.
Asked if he attended the 
function, Mr Abbott said he 
didn’t believe so, but would 
check his diary.
“I understand it was back 
in March and I’m looking to 
the future rather than going 
back scouring my diary,” 
he said.
“I think the short answer is, 
‘no I wasn’t there’.”
Mr Brough has confirmed 
to reporters the menu 
comes from a fundraiser 
held for him.
In a statement, the Liberal 
National Party condemned 
the menu card.
“This card was not pro-
duced or authorised by the 
LNP or the candidate,” it 
said.
“The content of the card 
was absolutely unaccept-
able and has no place at 
any LNP event.”

The menu also made refer-
ence to former Labor prime 
minister Kevin Rudd.
It included an item de-
scribed as “Rudd’s A 
Goose Foie Gras”.
Mr Rudd was angry about 
the reference to the prime 
minister.
“I couldn’t care less about 
myself, I heard something 
about the reference to the 
prime minister,” he told re-
porters in Sydney.
Mr Rudd attacked Mr 
Brough, who organised 
the fundraiser where the 
menus were distributed.
“It wasn’t a mistake, he 
knew it was being used,” 
he said.
“He’s apologised because 
he’s been found out.”
Mr Rudd said such behav-
iour was not appropriate 
in the 21st century and 
“every dollar” raised at the 
function should be donated 
to the RSPCA “as a mark of 
contrition”.
“If it was some inexperi-
enced bozo out there who 
had never run for political 
office in their life ... you 
kind of understand if peo-
ple weren’t behaving ap-
propriately,” Mr Rudd said.
“This bloke has been an 
elected member of parlia-
ment for many years, a for-
mer minister of the Howard 
government, sees himself 
as a future leader of the 
Liberal party, and thought 
he could get away with a 
snide, dirty and I think sex-
ist trick.
“It’s wrong, it’s inappropri-
ate and I think he should 
donate every dollar that 
he’s raised to the RSPCA.”
Australian Greens Leader 
Christine Milne said the 
community would decide 
whether or not Mr Brough 
was a suitable candidate 
for federal parliament.
“The values that the politi-
cal party is using to pre-se-
lect people are the values 
that they will translate in 
the parliament and that’s 
what people need to think 
about,” she said.
Opposition MP Teresa 
Gambaro also condemned 
the wording on the menu.
“The wording on the menu 
is totally inappropriate and 
highly offensive,” she said 
in a statement.

Abbott condemns Liberal event menu 

THE Queensland govern-
ment has been accused of 
lacking transparency after 
it banned federal Schools 
Minister Peter Garrett from 
visiting two state schools. 
The Newman government 
emailed the federal schools 
minister on Tuesday to tell 
him it was blocking his re-
quest to visit the schools 
and further outline plans for 
Labor’s Gonski education 
funding reforms.
Queensland ministers have 
refused to sign up to Gonski 
and suggested Mr Garrett’s 
visit would be used as a po-
litical stage.
But the Australian Council 

PRIME Minister Julia Gil-
lard may face a frosty 
reception from West 
Australian Premier Colin 
Barnett on her flying visit 
to the state. 
Ms Gillard flew into Perth 
on Wednesday morn-
ing for a 24-hour visit in 
which she will meet lead-
ers from both sides of 
politics.
The WA liberal govern-
ment has refused to sign 
up to either the Gonski 
education reforms or the 
DisabilityCare scheme, 
and has been a vocal 
critic of Canberra’s de-
cision to give back only 
44 cents in the dollar of 
WA’s contribution to the 
GST.
Mr Barnett said the talks 
were likely to include 
education, disability, re-
sources projects and the 
economy.

“But the federal govern-
ment don’t want to (ne-
gotiate). Julia and I get 
on pretty well personally, 
but we do have some pol-
icy differences,” Mr Bar-
nett told ABC radio.
Ms Gillard will also have 
talks with WA Labor lead-
er Mark McGowan.
The two have not met 
since the state election in 
March, when Ms Gillard 
was criticised for failing 
to take part in the cam-
paign.
Mr McGowan missed her 
on a post-election visit 
because he was on annu-
al leave after a gruelling 
campaign.
His spokesman said 
the Prime Minister and 
Mr McGowan would be 
meeting “for coffee and a 
catch-up”.
The prime minister flew 
to Adelaide on Thursday.

Gillard faces difficult 
talks in WA 

Newman government slammed over Garrett ban
of State Schools Organisa-
tions (ACSSO), a peak body 
representing parents, pupils 
and school communities, 
said politicians of all stripes 
must be free to visit schools 
and democratically discuss 
their ideas and plans.
“Where’s the transparency 
here? It seems to be lack-
ing in this case,” ACSSO 
president Peter Garrigan 
told AAP.
“People need to know 
what’s being said by the 
current government in rela-
tion to Gonski funding and 
what’s also being said by 
the Queensland govern-
ment.”

PRIME Minister Julia Gillard 
has met Terminator film 
star Arnold Schwarzeneg-
ger and echoed his famous 
“I’ll be back” line in refer-
ence to the federal elec-
tion. 
The encounter at a five-
star hotel in Perth early 
on Thursday followed the 
former governor of Califor-
nia’s appearance at a busi-
ness leadership forum and 
the Labor leader’s Q and A 
session with Ben Elton on 
Wednesday night.
Ms Gillard said she would 
have liked to have talked 
about his movies as she 
was a fan, but instead they 
discussed a shared con-
cern: climate change.
“He of course led Califor-
nia to putting a price on 
carbon, to reduce carbon 
pollution,” she told ABC 
radio.
“He is from the conserva-
tive side of politics, a Re-
publican. If he was here in 
Australia, he would be on 
the Liberal-National side 
of politics, but he saw his 

way to putting a price on 
carbon as the best way of 
tackling climate change.
“So we talked about his ex-
perience in California and 
how we’ve put a price on 
carbon here.”
Ms Gillard declined to 
comment on polls after 
The West Australian news-
paper claimed WA could 
lose all three of its federal 
seats, citing a leaked inter-
nal Labor Party document.
“There will be plenty of ru-
mour and plenty of specu-
lation,” she said.
“Everyone engaging in that 
speculation is just wasting 
their breath and I’m not go-
ing to waste mine on it.”
And asked whether Mr 
Schwarzenegger’s best-
known catchphrase applied 
to her for the coming elec-
tion, Ms Gillard wouldn’t 
repeat the line - but said 
she was “confident”.
“I am confident when peo-
ple vote on the 14th of Sep-
tember and they are facing 
such a clear choice ... they 
will choose Labor.

PM meets Arnie - but will she ‘be back’
OPPOSITION Leader Tony 
Abbott has ruled out doing 
any deals on federal fund-
ing with an anti-abortion 
senator if the coalition 
wins government. 
Two days after Prime Minis-
ter Julia Gillard said an Ab-
bott-led government would 
make abortion a “political 
play thing”, Mr Abbott re-
iterated that abortion law 
was a matter for state and 
territory jurisdictions.
“I make it crystal clear that 
the coalition has no plans 
to change in this area, 
none whatsoever,” Mr Ab-
bott told reporters at Now-
ra on the NSW South Coast 

on Thursday.
“It is fundamentally an area 
for the states.”
The Liberal leader was 
asked about Democratic 
Labor Party Senator John 
Madigan’s private mem-
bers’ bill to stop any public 
funding of abortions used 
to select boys or girls.
Asked about a possible 
deal between a coalition 
government and Senator 
Madigan, Mr Abbott said: 
“I do rule out any deals.”
The Victorian senator 
might end up holding the 
balance of power in the 
upper house after the Sep-
tember 14 federal election.

Abbott rules out deals with DLP senator 

 SYDNEY Water will spend 
more than $350 million on 
water mains after it emerged 
leaky pipes would waste 
more than 40 billion litres 
this year. 
The utility says its track re-
cord on leaks makes it one 
of the top water providers 
worldwide.
The NSW opposition has 
obtained state government 
data revealing that in 2013, 
Sydney Water expects to 
lose 40.515 billion litres, 
the equivalent of more than 
16,000 Olympic swimming 
pools.
The figures, made public 
on Wednesday, also reveal 
Hunter Water expects to 
lose 5.510 billion litres to 
leaks.
Sydney Water said that over 

the past decade it had re-
duced overall breaks and 
leaks by half.
The company also said it 
had brought leakage levels 
down to eight per cent in the 
last eight years and saved 
about 26.5 billion litres a 
year detecting leaks and re-
newing water mains.
“This places us among the 
best water providers in 
the world with a top rating 
under international guide-
lines,” a spokeswoman said 
on Thursday morning.
“Over the next four years 
we will spend more than 
$350 million on renewing 
water mains and we’re lead-
ing the way in a $16 million 
international research proj-
ect into predicting leaks and 
breaks.”

Water wastage is down: Sydney Water



Page 39صفحة 39     

مـقابلة

Saturday 15 June 2013  2013 حزيران   15 السبت 

عاد اىل اسرتاليا رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور بعد زيارة اىل لبنان 
استمرت حواىل اسبوع كانت حافلة باللقاءات والنشاطات.

اىل  زيارتي  كانت  »الهريالد«  لـ  عصفور  السيد  قال  الزيارة  هدف  وعن 
وبشري  تنورين  بلديات  رؤساء  مع  خاللها  اجتمعت  عمل  زيارة  لبنان 

واملنية واتحاد جمعياتها.
وصرح السيد عصفور لـ »الهريالد« انه أجرى محادثات مع رئيس بلدية 
تشجيع  على  تعمل  البلدية  ان  عن  له  كشف  الذي  طربيه  منري  تنورين 
السياحة يف املنطقة وانه سوف يرسل املشروع متى أصبح جاهزا لبحث 

امكانية التعاون.
واضاف رئيس بلدية بانكستاون يقول: كذلك اجتمعت مع رئيس اتحاد 
على  انهم حصلوا  على  أطلعه  الذي  عقل  السيد مصطفى  املنية  بلديات 
مساعدة مالية من دولة الكويتللبدء بمشروع شراء آليات لجمع النفايات 

وكذلك تحديث املشاريع القائمة.
وتابع السيد عصفور يقول ان رئيس اتحاد البليات السيد مصطفى عقل 
اجل  من  والصحي  البيئي  الوضع  تحسني  املشروع  من  الهدف  ان  أخربه 
مع  املدني  املجتمع  هيئات  واشراك  املجتمع  ابناء  وتوعية  املنطقة  نهضة 

البلديات يف تحمل املسؤولية عن الصحة العامة.
النفايات  آليات لرفع  وكشف السيد عقل عن ان املشروع يتضمن شراء 
للمجمعات  كبرية  ومستوعبات  السكنية  للوحدات  مستوعبات  وشراء 

رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور يعود اىل اسرتاليا بعد زيارة اىل لبنان اجتمع فيها مع 
رؤساء بلديات وزار أماكن أثرية وحضر تنصيب املطران طربيه على أبرشية اسرتاليا املارونية

السكنية.
السيد  قال  لبنان  وجوده يف  خالل  بها  قام  التي  االخرى  النشاطات  وعن 
عصفور »استفدت من زيارتي اىل لبنان وقمت بزيارة بعض الشخصيات 
السياسية مثل الدكتور سمري جعجع وزرت أرز تنورين ومتحف األديب 
كما زرت  عنايا  مار شربل يف  ودير  العاملي جربان خليل جربان  اللبناني 

حردين وبريوت وجونيه والكسليك.
لألبرشية  راعيا  طريبه  أنطوان  املطران  تنصيب  قداس  حضرت  كذلك 
نيافة  البطريرك  غبطة  القداس  ترأس  حيث  اسرتاليا  يف  املارونية 

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
وخالل زيارتي اىل لبنان صودف وجود وزير الخارجية االسرتالي السيناتور 
بورك  طوني  االسرتالي  البيئة  وزير  بحضور  معه  فاجتمعت  كار  بوب 

ونائب ايست هيلز غلني بروكس وعضو بلدية بانكستاون جيم دانيال.
وعن االنطباع الذي كونه عن لبنان بعد زيارته قال: رغم الحرب واالوضاع 
الشاذة التي عاشها ويعيشها لبنان فما زال هذا البلد يضج بالحيوية والحياة 
ويعج بالحركة، فقد كانت الزيارة فرصة للتعرف اىل الشعب اللبناني عن 
قرب مع اننا نعرفه من خالل الجالية اللبنانية الكريمة يف اسرتاليا وخاصة 
املال واالعمال حيث  ابنائها من مجال  الكثري من  التي برع  يف بانكستاون 
ان العديد من املصالح يملكها لبنانيون الذين يساهمون يف انماء املنطقة 
وازدهارها وتقوية اقتصادها وكذلك يساهمون يف اغناء التعددية الثقافية 

من اليمني: كال عصفور، وزير اخلارجية بوب كار واملطران انطوان  طربيهخالل تنصيب املطران طربيه

رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور مع رئيس احتاد بلديات املنية مصطفى عقل ورؤساء بلديات و... اجلائزة التقديرية كال عصفور مع رئيس بلدية بشري

والحضارية يف مجتمع بانكستاون خاصة واملجتمع االسرتالي العريض عامة 
وأنا فخور بأن تكون نسبة كبرية من سكان بانكستاون من اصل لبناني.. 
كذلك بحثت خالل الزيارة يف لقاءاتي مع رؤساء البلديات امكانية التعاون 

البلدي والثقايف يف املستقبل.

الزميل أنطونيوس بو رزق ورئيس بلدية بانكستاون كال عصفور



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

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

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

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

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

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

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات 
العربية ترضي جميع أفراد العائلة

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  لالتصال: قيصر  

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
الدوائر االسرتالية

مع
ABN & ASIC 

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

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن

$ 600

اآلن بـ 

450$ فقط

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

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

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

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

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

بتغريات االنرتنت
فمثاًل  البلدان  حسب  مجموعات  يف  متسلسلة  القنوات 

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

التي تريدون مشاهدتها

تضع العالم بني يديكم

العالناتكم يف جريدة اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345
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