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نتعهد كافة املشاريع من األبنية
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم
الخريطة إىل تسليم املفتاح
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مقاتلو الغوطة يطالبون بإمدادات من اجلنوب

باريس :مزيد من املشاورات قبل التسليح

«فلتان مربمج» ..حملاصرة املقاومة بالفتنة؟

علم لبناني والفتات ضد التمديد للنواب خالل التظاهرة امس االول يف الوسط التجاري (عباس سلمان)

إىل معظم «شوارع» لبنان
السياسية ــ األمنية ،من
أقصى البقاع الشمالي
إىل أقصى عكار مرورًا
بالبقاعني األوسط والغربي

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

االعالن ص 19

201 Merrylands Rd, Merrylands

بإدارة :آدي سركيس

عشية االجتماع املقرر ان
تعقده جمموعة «اصدقاء
الشعب السوري» يف
الدوحة للنظر يف طلبات
قدمها
اليت
التسليح
«اجليش السوري احلر»،
قالت موسكو انها واثقة
من وقوع االسلحة الغربية
اليت ستسلم اىل املعارضة
السورية يف ايدي «جبهة
النصرة» اليت اعلنت والءها
لتنظيم «القاعدة».
وقال وزير اخلارجية
الفرنسي لوران فابيوس
للصحافيني خالل زيارة
ملعرض باريس اجلوي يف
مطار لوبورجيه« :ال جمال
إلرسال أسلحة يف ظل
ظروف لسنا واثقني منها
وهذا يعين أننا لن نرسل
أسلحة لتتحول ضدنا...
هذا أحد األسباب اليت جتعلنا

بركة أم يوسف

Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

يف حاجة اىل اجراء مزيد من
املشاورات مع اللواء سليم

إدريس القائد امليداني».

التتمة صفحة 31

اجلبهة السلفية ترفض إسقاط مرسي
وتشارك يف مليونية للقوى اإلسالمية

أعلنت
مشاركتها
اإلسالمية
املليونية

اجلبهة السلفية
القوى
مع
يف
األخرى
املقرر تنظيمها

اجلمعة (امس) عند مسجد
رابعة العدوية يف القاهرة،
مؤكدة رفضها دعوات

التتمة صفحة 31

احلمد اهلل قدم استقالة مفاجئة اىل عباس
احتجاجاً على مصادرة نائبيه صالحياته

يف خطوة مفاجئة ،قدم
رئيس الوزراء الفلسطيين
رامي احلمداهلل استقالته
حممود
الرئيس
اىل
عباس بسبب خالف على

الصالحيات مع نائبيه زياد
ابو عمرو وحممد مصطفى
اللذين يتصرفان كأنهما
رئيسان للحكومة.

التتمة صفحة 31

Hamze Bros Fruit Market

بإدارة موريس نصـّور
0414 418 334

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

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

Confined Spaces

أمس ،جتديد املخاوف على
طرابلس اليت مل خترج بعد
من تداعيات جولة املوت

التتمة صفحة 31

e-mail: info@meherald.com.au

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

pp: 255003 / 09613

وصو ً
العاصمة
إىل
ال
بريوت ،من دون إغفال
اليت
الشرارة
حقيقة
انطلقت من جرود عرسال،
ومرت يف صيدا ،وأعادت،

www.southwestbuilders.com.au
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قهوجي :اجليش لن يتهاون يف محاية الناس
كان من املفرتض أن
يفتح اللبنانيون عيونهم
اليوم على صيف جديد
جديد
نيابي
وجملس
ومؤسسات تشي بأن
الدولة ما زالت موجودة،
ولو باحلد األدنى الذي
يطمئن اللبنانيني ،إىل
حاضرهم قبل غدهم.
غري أن اجمللس النيابي
املشتهى ،صار حلم ليلة
صيف ،أما الصيف ،فصار
مومسًا للقلق والفراغ..
ّ
حل
وأما الفراغ ،فإنه
حمل األرزة اللبنانية وكل
مؤسسات الدولة من رأسها
حتى أمخص قدميها.
حسنًا فعل أولئك الذي
ّ
االول،
أمس
ذكروا،
املتواضع،
حبراكهم
ومهما
اللبنانيني
بأن
كانت اجلدران من حوهلم
مسدودة ،فإنهم ينظرون
بأمل إىل مستقبل بلدهم
صرون على احلد األدنى
ُ
وي ّ
من الدميوقراطية ولو كانت
مزيفة بلباس الطوائف
و»قانون
واملذاهب
الستني البائد».
تبدى مشهد
باألمس،
ّ
عب عن نفسه
أمين خطري ،رّ
بنزول مربمج ومدروس،

خربة طويلة وصدق يف التعامل

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

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

179 Merrylands Rd, Merrylands
التفاصيل صTel: 9760 1886 8

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

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

حني يُقتل الدستور ويصبح املسيحيون خــارج الصفقة
مل تنته مفاعيل التمديد للمجلس النيابي رغم انه اصبح امرًا
واقعًا .ورغم االنشغال بالوضع االمين املرتدي ،مثة قراءات
مستمرة وارتدادات ال يزال صداها يرتدد يف الوسط السياسي
وحماوالت الستشكاف آفاق املرحلة املقبلة

هيام القصيفي

ليس اسهل من تعداد من ربح او خسر يف معركة قانون االنتخاب
والتمديد للمجلس النيابي وتعطيل اجمللس الدستوري.
وليس اصعب من حقيقة واحدة خلصت اليها املعركة االخرية،
تكمن يف ما قاله أحد السياسيني وهي ان الدستور يقتل ألف مرة
ّ
يرف جفن احد من الذين ساهموا
كل يوم يف لبنان من دون ان
ّ
املسلمات اليت وضعت يف مقدمة الدستور.
يف اطاحة كل
حني عدل الدستور عام  1948من اجل التمديد للرئيس بشارة
اخلوري كتب ميشال شيحا «من حُ
يتم التعاطي
املزن واملؤسف أن ّ
مع املواد الدستورية والشأن العام بهذه الطريقة .فهذا دليل

تردي األخالق السياسية وعلى احلاجة إىل تقوميها».
على ّ
اليوم قد تكون عبارة شيحا كافية لوصف ما حصل يف االسابيع
االخرية من متديد اجمللس النيابي اىل فرط جلسات اجمللس
الدستوري ووضعه يف دائرة االستهدافات السياسية ،وصوال
اىل مرحلة جتميد الوضع السياسي واخلشية املتزايدة من فراغات
امنية تبدأ بقيادة اجليش وتنتهي مبوقع الرئاسة.
لكن الواقع القانوني والدستوري ملا جرى يف كفة والوضع
االمين والسياسي الذي رجح عدم اجراء االنتخابات يف كفة
اخرى ،لذا ختتلف قراءة االطراف املعنيني حول ارتداد مفاعيل
التمديد على مستوى فريقني:
االول يدعو اىل وضع ما جرى يف اطاره السياسي ال القانوني،
خصوصا أننا على ابواب مرحلة اقليمية ولبنانية حساسة ،تستدعي
ّ
املسلمات .فعلى اهمية الوضع االمين الذي ال
احيانًا القفز فوق
يسمح بارجاء االنتخابات ،وال سيما ما ذهبت اليه يف اليومني
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®
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/30 days
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How to Buy : text 6500 to 3535
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1300 854 607

www.lycamobile.com.au
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االخريين من توترات مذهبية ،فإن احلرب السورية ومشاركة
حزب اهلل فيها ،هي اليت ّ
حتمت االنتظار السياسي جلالء صورة
الوضع السوري ،واليت على اساس نتائجها ميكن بناء مستقبل
الطبقة السياسية يف لبنان .حبسب هذا الفريق فان االفادة من
جنوح الوضع السوري حنو تثبيت النظام السوري رجليه تدرجيًا،
قد يشكل حلظة حامسة لقوى  8آذار من اجل قلب موازين القوى
مرة اوىل واخرية بالطرق الدستورية ،اي باجراء االنتخابات بعد
أن يستتب نظام الرئيس بشار االسد بعد متوز عام .2014
بالنسبة اىل هذا الفريق ،ال ميكن الركون اىل معطيات العماد
ميشال عون بأن االنتخابات اليوم فرصة استثنائية النه وفريق
 8آذار قادر اليوم على تغيري خريطة الربملان ،اذ ال جيوز السماح
حاليًا بأي فرصة لالخطاء اليت ميكن ان تقلب كل ما هو مرسوم
لتطبيع الوضع الداخلي.
الفريق الثاني يرى ان ما حصل ،وعلى أهمية اخلوف من االنفجار
املذهيب يف لبنان (الذي جعل بعض معارضي حزب اهلل ينضمون
اليه يف تسوية التمديد) ،حرب على الدستور ،وليست معركة
على حصص نيابية او الثلث املعطل يف حكومة قيد التأليف.
وهذا الكالم ليس ابن ساعته ،بل هو فتح منذ اعوام مع احلديث
عن اجتاه الثنائي الشيعي اىل فرض املثالثة اليت باتت اقرب
اىل التحقيق مع احتمال فرض تسوية اقليمية كبرية تكون على
حساب التوازنات احلالية يف لبنان.
حينها ظل الثنائي يردد ان هذا الكالم سراب ،وليس سوى
نظرية .لكن النظرية حتولت امرًا واقعًا ،بفعل التطورات
السياسية واالحداث االمنية .فمن هو القاسم املشرتك والطرف
السياسي الوحيد الذي متكن من اخلروج راحبًا ،منذ حرب متوز عام
 2006اىل  7ايار عام  2008واتفاق الدوحة اىل اسقاط حكومة
الرئيس سعد احلريري والتدخل يف سوريا ووقف اجراء االنتخابات
والتمديد للمجلس النيابي وتعطيل اجمللس الدستوري؟
كربت قوة الثنائي الشيعي اىل احلد الذي مل يعد الدستور احلالي
يالئمه او يتماشى مع حجمه احمللي او االقليمي.
ورغم انه ال ينفك ينفي نيته تعديله ،فإن جردة بسيطة ميكن
معها طرح اسئلة واقعية .كيف ميكن للرئيس نبيه بري اال يعقد
جلسة للتصويت على املشروع االرثوذكسي بسبب امليثاقية
املكونان الدرزي والسين؟ ولكن اين امليثاقية حني
اذا غاب
ّ
تطلب املرجعيات السياسية من ثالثة اعضاء ،شيعيان ودرزي،
يف اجمللس الدستوري التغيب عن اعمال اعلى سلطة قضائية
مستقلة؟ وملاذا يريد بري من السلطة التنفيذية وقف تدخلها يف
اعمال السلطة التشريعية ،فيما رئيس السلطة التشريعية يتدخل
يف اعمال القضاء ويشيد مبقاطعة القضاة العمال اجمللس؟ واين
هو البند «هاء» من مقدمة الدستور اليت تقول ان «النظام قائم
على مبدأ الفصل بني السلطات وتوازنها وتعاونها؟».
كيف ميكن للثنائي الشيعي ان يشجع رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي على االستقالة ويسمح بتكليف الرئيس متام سالم ،وهو
عامل متاما ان السلطة التنفيذية ستتعطل وان البلد سيكون
على ابواب ازمة حكومية طويلة؟ وكيف ميكن هلذا الثنائي ان
يتفق يف لقاء بني بري والرئيس فؤاد السنيورة مع اخصامه
على التمديد للمجلس النيابي ،ويتخلى عن حليفه يف «ورقة
التفاهم»؟ وكيف هلذا الثنائي ان يقنع اآلخرين انه ال يفرض
شروطه على اللعبة السياسية الداخلية ،وهو ميعن يف فرض
دفرت شروطه على االطياف االخرى؟
يف احملصلة ،اصبح التمديد ،كفعل ،امرا واقعا ،لكن اوىل
نتائجه انه ارتد على عالقة رئيس اجلمهورية برئيس اجمللس
النيابي نبيه بري واليت مل تتأثر مع رئيس جبهة النضال الوطين
وليد جنبالط ،واصاب من جهة اخرى عالقة حزب اهلل بالعماد
ميشال عون املتوترة اصال عالقته بربي.
وخطورة احلالتني انهما تسبقان استحقاقات اقليمية وحملية حتتاج
اىل سلة تفاهمات حول التمديد لقائد اجليش وتشكيل احلكومة
واالستعداد النتخابات رئاسة اجلمهورية .ويف كل هذه امللفات
ومع عودة بري رئيسا للمجلس النيابي ،يعود دوره احملوري يف
التسويات او اجرتاح حلول من خارج املألوف ألزمات دقيقة ،ولو
اقتضى ذلك القفز فوق املسلمات البديهية حبسب معارضي
بري ،وخصوصا انه يف ظل التوقعات ان تبقى الرئاسة الثانية
وحدها يف العمل فيما تفرغ كرسي الرئاستني االوىل والثالثة.
فهؤالء ال يرون يف االتفاق الذي ارساه مع جنبالط امرًا جديدًا
ما دام االثنان يغزالن عالقة وطيدة مل تفرت مع الزمن منذ ايام
يدوران الزوايا لبعضهما ،وال سيما
احلركة الوطنية .وكالهما
ّ
يف ما يتعلق بالشأن االقليمي .واالتفاق االخري على التمديد،
يصبح مفهومًا ولو كان غري قانوني وبعيدًا عن مبدأ تداول
السلطات ،اذا وضع يف اطار ترتيب االثنني وضعهما للمرحلة
السياسية املقبلة ،اليت تتزامن مع االستعداد لسنة رئاسية يف
لبنان وسوريا معًا ،ما يعين ان يف امكان الطرفني ان يساهما
يف حتصني دورهما ،كل من موقعه .يف حني بقي ثالثة افرقاء
خارج التسوية احلالية :رئيس اجلمهورية والعماد ميشال عون
وتيار املستقبل .لكن خصوصية الطرف االخري انه سين ،ولربي
وجنبالط مصلحة اكيدة حملية واقليمية يف اعادة مد جسور احلوار
معه ،وهذا ما بدأ فعليا .اما التضحية بالفريقني املسيحيني،
ومعهما بكركي ،فقد تكون اهون الشرور.
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لبنانيات

عرض مع وزير اخلارجية املذكرتني الدولية والعربية ..سليمان يبلغ اجلامعة العربية باخلروق السورية
سلم رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان
امس االول يف قصر
بعبدا ،اىل سفري اجلامعة
العربية ومدير مركزها
القانوني يف بريوت عبد
الرمحن الصلح مذكرة
خطية موجهة اىل االمني
العام للجامعة العربية

حييطه
العربي،
نبيل
علما باخلروق السورية
اليت يطالب لبنان بعدم
تكرارها ،آمال حض مجيع
االطراف على االلتزام
الفعلي بواجب احرتام
سيادة لبنان وحرمة حدوده
واراضيه وعدم التورط
يف االعمال العدائية على

طريف احلدود.
ويتوقع ان يغادر بريوت
لسبب
السفري
اليوم
وذلك
طارئ،
عائلي
للمشاركة يف حضور مؤمتر
وزراء العدل العرب الذي
سينعقد هناك بدعوة من
وزير العدل السعودي.
وردا على سؤال حول

املذكرة اليت سلمه اياها
رئيس اجلمهورية العماد
وعن
سليمان
ميشال
موعد تسليمها اىل االمني
العام للجامعة العربية نبيل
العربي قال الصلح :لقد مت
ابالغ االمني العام جلامعة
الدول العربية نبيل العربي
وهذه
املذكرة،
بهذه

املذكرة برأيي متثل موقفا
حكيما ،معتدال وتأخذ بعني
االعتبار الظروف السائدة
على الساحة اللبنانية.
واستقبل رئيس اجلمهورية
وزير اخلارجية واملغرتبني
عدنان منصور وعرض
الراهنة
لالوضاع
معه
واملذكرتني اىل كل من

Advertisement

ﺗﻬﺪﻑ The National Plan for School
 Improvementﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ
ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 .2025ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﻨﺬ ﺣﻮﺍﻟﻲ  40ﻋﺎﻣًﺎ.
ﻟﻤﺎﺫﺍ؟
ÊÊUﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
 Uﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ،ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﻮﻥ
ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﻗﺮﺍﻧﻬﻢ
ÊUﺍﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺫﻭﻭ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %5ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻛﻴﻒ؟
ÊUﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ÊUﻣﻨﻬﺎﺝ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻭﻃﻨﻲ
ً
ﺇﻧﺼﺎﻓﺎ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ
 Uﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﺘﻰ؟
ÊÊUﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺑﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖThe National Plan for
 School Improvementﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2014
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ australia.gov.au/betterschools
ﺃﻭ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ .13 17 64

“
ﻣﺪﺍﺭﺱ

ﺃﻓﻀﻞ ﺗﻌﻨﻲ
ﻓﺮﺻﺎ ﺃﻓﻀﻞ
ً
ﻷﻃﻔﺎﻟﻲ ”

”ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻃﻔﺎﻟﻲ .ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﻷﻃﻔﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ،ﻭﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
) -(The National Plan for School Improvementﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ“

 - Paulaﻭﺍﻟﺪﺓ

ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺃﻓﻀﻞ
ﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ

Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra

االمني العام لالمم املتحدة
بان كي مون واالمني
العام جلامعة الدول العربية
نبيل العربي ،املتعلقتني
بتعرض االرض اللبنانية
خلروقات واعتداءات من
افرقاء الصراع يف سوريا.
وكان سليمان اطلع من
وزير الرتبية والتعليم
العالي حسان دياب على
التدابري والرتتيبات اليت
اختذتها الوزارة الجراء
االمتحانات الرمسية يف
املناطق اللبنانية كافة.
وتناول مع النائب قاسم
االوضاع
العزيز
عبد
السياسية واالمنية السائدة

على الساحة الداخلية.
وعرض رئيس اجلمهورية
مع الوزير السابق زياد
بارود لعدد من املسائل
واالنتخابية
القانونية
إضافة اىل املراحل اليت
إلجناز
التحضري
بلغها
مشروع قانون الالمركزية
االدارية.
وزار بعبدا مدير مؤسسة
العميد
فارس
عصام
املتقاعد وليم جملي الذي
قدم اليه كتابًا بعنوان
ّ
اللجان الوزارية من اجل
دولة لوطن ،يتضمن ما
قامت به اللجان الوزارية
اليت رأسها فارس.

اجلميل التقى سفريي االحتاد االوروبي
وسلوفاكيا ودعا لتشكيل حكومة ال تستثين احداً
أمني
الرئيس
دعا
اجلميل اىل جتاوز منطق
ّ
احملاصصة ولغة االرقام
وتشكيل حكومة ال تستثين
احدًا وتكون قادرة على
مواجهة االعباء الثقيلة اليت
يرزح حتتها لبنان سواء
يف السياسة أو االمن
أو االقتصاد أو القضايا
قضية
أو
املعيشية
النازحني.
وقال بعد استقباله سفرية
االحتاد االوروبي اجنلينا
حبث
اليت
اخيهورست
معها يف الوضع السياسي
االوروبية-
والعالقات
واالستعدادات
اللبنانية
االوروبية للمساعدة يف
ملف النازحني السوريني:
ان تأليف احلكومة جيب
أن خيرج من لعبة األرقام
املصطنعة
والتوازنات
ّ
واهلشة ،والتسليم بوجود
مكونات يف لبنان ال
ّ
ميكن الغاؤها او عزهلا
أو جتاوزها ،وتوجه اىل
رئيس اجلمهورية والرئيس
املكلف بطرح احلكومة
املناسبة مللء الفراغ الذي
مل يعد يتحمله البلد ،الفتًا
اىل ان القرارات السيادية
والوطنية ال ميكن بلوغها
يف لبنان اال بتوافق وامجاع
واي خروج عن اإلمجاع يف
املسائل الكربى هو غري
آمن.
اجلميل
الرئيس
وشدد
ّ
على اهمية نقل السجال
واخلالفات من الشارع
اىل داخل جملس الوزراء
وداخل املؤسسات وقال:
ان اي تأخري يف التأليف
اليوم يصبح غري مفهوم
وغري مربر خاصة وان
تطويق التأليف بشروط
تعجيزية ال يتالءم والوضع
املأسوي الذي يعيشه
من
واملطلوب
البلد،
رئيس اجلمهورية ورئيس
احلكومة طرح حكومة جتمع
التمثيلية
الصفة
بني
مواجهة
على
والقدرة
االستحقاقات الدقيقة يف
لبنان واملنطقة.

حتفيز االمكانات

وقال

ردًا

على

سؤال

رئيس
مراجعة
حول
اجلمهورية جملس االمن
واجلامعة العربية بشأن
السورية:
االنتهاكات
بد ً
ال من توجيه االنتقاد
اىل رئيس اجلمهورية
على خماطبة جملس االمن
واجلامعة العربية خبصوص
السورية
االنتهاكات
للسيادة اللبنانية ،كان
االجدى بالفرقاء حتفيز
االمكانات لتشكيل حكومة
تتحمل مسؤولياتها ازاء
السيادة الوطنية.
اجلميل
وجدد الرئيس
ّ
دعوته حلزب اهلل بوقف
احلرب
قرار
مصادرة
والسلم وبتقصري اقامته
يف سوريا والعودة اىل
ّ
والكف عن توريط
لبنان
البالد مبخاطر ال عالقة له
بها ،وهي مبثابة انتحار
وتعريض
الصحابها
لسيادة لبنان وسالمة
شعبه وارضه ،وجتويف
عالقاته الدولية...
ودعا الرئيس اجلميل اىل
احتواء البؤر األمنية يف
املناطق وليس استحداث
خط متاس جديد يف صيدا.
معتربا ان اجلميع حباجة
لإلستقرار وهذا حق لكل
مواطن يف كل لبنان.
بدورها قالت اخيهورست:
اللقاء كان ممتازًا مع
حيث
اجلميل
الرئيس
ّ
تناولنا الوضعني اللبناني
واالقليمي ،وكانت مناسبة
لالطالع من رئيس الكتائب
على قراءته للتحديات اليت
تواجه لبنان .وشددت
من جهيت على اهمية
حتصني الشراكة اللبنانية
االوروبية وأهمية الدعم
املادي واملعنوي للبنان.
اىل
االجتماع
وتطرق
احملادثات اليت أجرتها
منسقة السياسة اخلارجية
لالحتاد االوروبي كاترين
آشتون مع املسؤولني
اللبنانيني.
والتقى الرئيس اجلميل
سفري سلوفاكيا يف لبنان
ايفان سوركوس ومت خالل
اللقاء عرض األوضاع
العامة.
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لبنانيـــات

سليمان لـ«السفري» :السوريون جلأوا إىل
الشكاوى ..و«البادئ أظلم»

هي الرسالة ذاتها ،اليت وجهها
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان اىل االمني العام لالمم
املتحدة بان كي مون حول
اخلروقات السورية للسيادة
اللبنانية ،بعث بها امس اىل
االمني العام للجامعة العربية
نبيل العربي ،عرب مندوب اجلامعة
العربية يف لبنان السفري عبد
الرمحن الصلح ،مع اختالف
بعض العبارات ،معتربًا أنه معين
بدرء االخطار عن لبنان ،وحماولة
استباق تدحرج االمور مبا يصعب
معها السيطرة على الوضع
الحقا.
وينقل زوار رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان عنه
قوله« :انها ليست املرة
االوىل اليت يوجه فيها رئيس
مجهورية لبنان رسالة اىل االمني
العام لالمم املتحدة او للجامعة
العربية ،وطبعا ال يستطيع ان
يطلب ارسال قوات يونيفيل
اىل احلدود ،او طلب انعقاد
جملس االمن الدولي واختاذ
اجراءات ،ألن هذا الطلب حيتاج
اىل قرار جملس الوزراء جمتمعا،
اما القول انه ال يستطيع بعث
رسالة ،فكيف إذا يقبل اعتماد
السفراء ويرفض اعتمادهم؟
وكيف يعتمد السفراء يف
اخلارج؟ وكيف يربم املعاهدات
الدولية؟ هذا حق لرئيس
اجلمهورية ،وهناك سوابق يف
هذا اجملال».
ويضيف سليمان« :كما يقال:
«البادئ اظلم» ،والبادئ هم
السوريون ،واملراسالت اليت
بعثوا بها اىل االمم املتحدة
يف مضمونها اقوى بكثري من
املراسلة اليت ارسلتها ،كما
انين استخدمت ذات العبارة اليت
استخدمت يف الرسائل السورية
«ارجو ابالغ نسخة من هذه
الرسالة اىل رئيس جملس االمن
واصدارها كوثيقة رمسية من

وثائق جملس االمن» ،وضعت
ذات العبارة حتى ال يقال اننا
ننطلق من نوايا غري سليمة،
واكدت على استقرار سوريا كما
هم اكدوا على استقرار لبنان،
لذلك من املستغرب التعاطي
مع هذه املسألة وكأنين مارست
عمال خطريا ،وعلى اجلميع اخلروج
من هذا املنطق .وحنن اكتفينا
بارسال الرسالة اىل االمني
العام لالمم املتحدة ،بينما هم
ارسلوا رسائلهم اىل االمني
العام ورئيس جملس االمن ،كما
اننا اشرنا اىل خروقات طريف
الصراع يف سوريا».
ويوضح سليمان انه «لوال
الرسائل السورية املتتالية اىل
االمم املتحدة وجملس االمن
ملا كنا سلكنا االسلوب ذاته،
والكل يعلم وقع املفاجأة عندما
ارسلوا الرسالة االوىل ،الننا منذ
البداية كان خيارنا معاجلة االمور
بالطرق الثنائية ،ولسنا حنن من
نقل امللف اىل االمم املتحدة.
اما القول ملاذا مل يستبق رئيس
اجلمهورية الشكوى باالعرتاض
اجملموعات
خروقات
على
املسلحة؟ فهذا الكالم مردود
على اصحابه ،اذ يف كل مرة
حيصل فيها خرق اعلن موقفا
واصدر بيانات تتضمن االدانة
االمر
ووصل
واالعرتاض،
باملعارضة السورية اىل توجيه
تهديدات مباشرة لي واصدروا
بيانات ضدي».
يتابع سليمان« :ان يصل األمر
لدى البعض حد التجين والقول
ان ما يهمين هو املعارضة
السورية ،هؤالء يعلمون ان ما
يهمين هو صون لبنان وعدم
تعريض اي مواطن لبناني
للخطر ،وعندما سقط ضحايا يف
بلدات مشالية ،ومنهم مصور
«تلفزيون اجلديد» ،اعرتضت
ورفعت الصوت وعمدنا اىل
معاجلة املوضوع ضمن املعقول

ومل نشتك ،وعندما تعرضت
بلدات يف بعلبك واهلرمل اىل
اعتداءات من مسلحني ،كان
لنا موقف حازم على مستوى
كل مؤسسات الدولة الرمسية،
السياسية والعسكرية واالمنية،
اما اآلن فقد بدأ الطريان
يقصف ،ماذا نفعل؟ هل نكشف
املناطق اللبنانية لكي تتدحرج
كرة الثلج ،وال يؤمن رئيس
اجلمهورية الغطاء للمؤسسات
للقيام
املعنية
واالجهزة
بواجباتها ومهامها؟».
ويؤكد سليمان ان الواجب
يفرض على رئيس اجلمهورية
السهر على محاية لبنان من
كل االخطار« ،لذلك كان ال بد
من من توجيه هذه الرسالة،
ومل اطلب اختاذ اجراءات ،واذا
تكررت االمور سأوجه رسالة
جديدة ،اما توجيه الرسالة اىل
االمانة العامة جلامعة الدول
العربية ،فألنها اعرتفت باالئتالف
السوري املعارض وبالتالي صار
بإمكاني ان اشتكي لديها على
املعارضة».
ويوضح سليمان انه «طلب مرارا
لفت انتباه االشقاء السوريني
اىل التعاطي وفق مبدأ االحرتام
املتبادل ،خصوصا ان عالقات
لبنان مع سوريا قائمة ،وهناك
اطر ثنائية ملعاجلة االمور ،ولكن
من دون ان القى التجاوب،
علي
لذلك تصرفت مبا ميليه
ّ
الدستور ،ومن يقول ان تصريف
غري دستوري فهو خمطئ ،النين
مل اطلب اختاذ اجراء غري خاضع
لقرار جملس الوزراء ،علما ان
رئيس اجلمهورية من موقعه
الدستوري ،ويف حال حصول
امر خطري سياسي او يتصل
بسيادة لبنان ميكنه التصرف،
النه وفق الدستور هو حيافظ
على سالمة الوطن وسالمة
اراضيه وسيادته ،ورغم ذلك مل
اطلب اختاذ اي اجراء».

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

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

ميقاتي تناول االوضاع مع فنيش

سفري فرنسا لزيادة املساعدات للنازحني

تابع رئيس احلكومة املستقيل
جنيب ميقاتي ملف النازحني
السوريني يف لبنان يف خالل
يف
الديبلوماسية
لقاءاته
السراي .ويف هذا االطار
إستقبل سفري فرنسا باتريس
باولي الذي قال بعد اللقاء:
لقد عدت من مهمة يف باريس
لعدة أيام ألسباب خمتلفة ،وفور
عودتي جئت ملقابلة الرئيس
ميقاتي للبحث يف عدد من
املسائل ،خصوصا املوضوع
الذي يشغلنا مجيعا اىل أقصى
حد وهو مسألة النازحني
السوريني والعبء الذي تشكله
على لبنان .لقد كررت للرئيس
ميقاتي أوال اىل أي مدى حنن
نقدر اجلهد املبذول من قبل
لبنان واللبنانيني على كافة
األراضي اللبنانية الستضافة
النازحني .فاليوم ،العدد املسجل
يناهز  550ألف نازح وهو عدد
هائل ،وذلك اضافة للمسائل
األخرى منها موضوع الالجئني
الفلسطينيني الذين جاءوا اىل
لبنان ويقارب عددهم الستني
ألفا ،وحنن نرى حجم هذا العبء
على البلد ونالحظ اجلهد املبذول
يف هذا اإلطار .وأكرر مرة أخرى
تقديرنا لتعامل اللبنانيني مع
هذا الواجب االنساني ،فاحلدود
بقيت مفتوحة وجيب أن تبقى
كذلك للسماح باغاثة من هو
حباجة ومن هو يف خطر .لقد
احتلت هذه املسألة أولوية
لدينا حنن الفرنسيني ودول
اإلحتاد االوروبي ،وقد ساهمنا
يف االحتاد االوروبي مببلغ يناهز
املليار ومئيت مليون يورو منذ
بداية األزمة لكل الدول املعنية
ومنها سوريا واألردن ولبنان
وغريها.
أضاف :حنن ندعم بقوة اجلهود
املبذولة وسنستمر بذلك ،لقد
شاركنا يف االجتماع الذي عقد
منذ يومني يف السرايا برئاسة
الرئيس جنيب ميقاتي لتجنيد
اجلهود وإعادة جتنيدها،وحنن
مستمرون يف بذهلا .لقد أعلن
االحتاد األوروبي عن مساهمة
إضافية مببلغ  400مليون يورو
مما يرفع جمموع املساهمة اىل
مليار ومئيت مليون يورو .يف ما
يتعلق بلبنان بشكل خاص ،حنن
نعي متاما العبء امللقى على
هذا البلد وجيب اجياد السبل
الكفيلة إلجناز األمور .إننا
نبحث مع أصدقائنا اللبنانيني
وشركائنا األوروبيني يف أفضل
الوسائل للقيام باملزيد بالنسبة
هلذه املسألة اليت هي يف
صلب اهتماماتنا ،وهي ليست،
بالنسبة لنا مسألة إنسانية
فقط بل مسألة أوسع تتعلق
باستقرار البلد .حنن ندرك متاما
حجم هذه القضية الشائكة،
وهلذا السبب حنن نتحرك ونقف
اىل جانب اللبنانيني ،ونبحث
اليوم عن أفضل السبل ،إن
كان على املستوى االوروبي أو
على مستوى العالقات الثنائية
اللبنانية -الفرنسية ،وهذه هي

الرسالة اليت محلتها اليوم اىل
الرئيس ميقاتي.
وعن األزمة السورية ،قال :لن
أعلق على األزمة السورية ،فأنا
سفري لفرنسا يف لبنان وال
أعلق سوى على تداعيات األزمة
السورية على لبنان ،وهذا
ما يشغلنا يف الدرجة األوىل
ونرغب يف العمل مع األصدقاء
اللبنانيني والوقوف اىل جانبهم
وإجياد السبل الكفيلة بتلبية
احلاجات بأفضل الطرق.

سفري اليابان

كذلك عرض الرئيس ميقاتي
السوريني
النازحني
ملف
مع سفري اليابان سيتشي
أوتوسوكا الذي وزع بعد اللقاء
بيانا أعلن فيه أنه َّ
سلم الرئيس
ميقاتي رسالة من رئيس وزراء
اليابان تتضمن مواقف بالده
وهي جتديد دعم سياسة النأي
بالنفس اليت يؤيدها القادة
اللبنانيون لتفادي الفلتان
األمين والسياسي ،وكذلك
تدهور األوضاع يف لبنان،
وتأكيد احلكومة اليابانية العمل
على زيادة مساعدتها اإلنسانية
للنازحني يف سوريا من خالل
اإلتصاالت والتعاون مع وكاالت
األمم املتحدة واملعارضة يف
حال صعوبة وصول األمم
املتحدة اىل تلك املناطق.
وشدد البيان على أن احلكومة
اليابانية تزيد دعمها للبنان
بسبب إستقباله أعدادا كبرية
من السوريني مما جعله يواجه
أعباء مالية ضخمة ،وهي تشعر
بضرورة التجاوب بأسرع ما
ميكن مع النداء الطارىء الذي
أطلقته وكاالت األمم املتحدة
يف السابع من حزيران اجلاري،
لتوفري حاجات السوريني يف
الداخل وخارج سوريا ،وكذلك
الدول اليت تستضيف النازحني
السوريني .من هذا املنطلق،
قررت احلكومة اليابانية تقديم
مبلغ عشرة ماليني دوالر
أمريكي اىل كل من سوريا،
لبنان ،األردن ،تركيا والعراق
من خالل وكاالت األمم املتحدة،
من بينها مبلغ  ٢.٦مليون دوالر
أمريكي للبنان.
كما استقبل الرئيس ميقاتي
وزير الدولة لشؤون التنمية
اإلدارية يف حكومة تصريف
األعمال حممد فنيش وحبث معه
األوضاع العامة يف البالد.

أبي رميا

والتقى الرئيس ميقاتي النائب
سيمون أبي رميا الذي قال
بعد اللقاء :إجتمعت اليوم مع
دولة الرئيس بهدف البحث يف
شؤون تتعلق بتسيري اإلدارات
العامة خاصة الوزارات اخلدماتية
وحتديدا وزارة األشغال العامة
وعالقتها مع وزارة املال يف
ظل حكومة تصريف األعمال،
ألننا نشعر أن هناك بعض
اإلشكاالت اليت متنع إيصال
احلقوق للمواطنني ،خاصة على

صعيد وزارة األشغال .أبلغت
دولة الرئيس ميقاتي عن إجتماع
عقدته مع وزيري االشغال غازي
العريضي واملال حممد الصفدي
إلجياد حل لتتمكن وزارة
األشغال من القيام مبهماتها
وواجباتها جتاه املواطنني.
أضاف :كما حبثنا يف الوضع
السياسي العام ،ولدينا شعور
بالقلق املتزايد على املستقبل
يف املدى املنظور على الصعيد
اللبناني ،فاملؤسسات الدستورية
يف حال انهيار من أعلى سلطة
رقابية ،وهي اجمللس الدستوري
الذي برهن عن فشله بالوصول
اىل قرار نهائي يف الطعن
اىل اجمللس النيابي الذي مدد
له ،ما يناقض متاما األعراف
واألصول الدميوقراطية ،وكذلك
على صعيد جملس الوزراء
الذي يعيش حكومة تصريف
أعمال ،ورئاسة اجلمهورية اليت
تعيش حالة النأي بالنفس
عن األمور اليت يعاني منها
املواطن ،وبالتالي حبثنا يف
إمكان تشكيل حكومة يف املدى
املنظور والشروط التعجيزية
اليت تطرح من قبل البعض يف
هذا اإلطار.
وقال :كذلك تطرقنا اىل امللف
القاسي ،وهو ملف النازحني
السوريني ،وما يشكله من
إنسانية
وإشكاالت
عوائق
وحياتية وأمنية على اجملتمع
احلوادث
وكذلك
اللبناني،
األمنية املتنقلة من طرابلس
وعرسال وعكار وصيدا ما يدل
على أن اجملتمع اللبناني يف
حال إحنالل مع إستقالة تدرجيية
من قبل املؤسسات املعنية
مبتابعة هذه امللفات .الصورة
سوداوية ،وأنا كنائب مسؤول
اؤكد أنه علينا العمل للوصول
اىل حلول لكل هذه اإلشكاالت،
وآمل أن نتمكن من ذلك يف
املدى املنظور.
واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا
من أندية الروتاري يف لبنان
برئاسة احملافظ اجلديد لألندية
مجيل معوض الذي سيستلم
مهامه يف أول شهر متوز املقبل.
وقال معوض بعد اللقاء :زرنا
اليوم دولة الرئيس ميقاتي
ووجهنا اليه دعوة حلضور حفل
التسليم والتسلم يف أول شهر
متوز املقبل .كما عرضنا له
املشاريع اليت حنضرها للسنة
املقبلة ،منها تأمني مياه الشفة
لكل املدارس الرمسية يف كل
املناطق اللبنانية ،واجناز مشروع
التشجرييف كل املناطق ،وكذلك
مشروع حمو األمية املعلوماتية،
ومشروع عدم اعتبار من يتعاطى
املخدرات جمرما بل مريضا جيب
معاجلته يف مراكز طبية.
وأجرى الرئيس ميقاتي إتصاال
باألمني العام للهيئة العليا
لالغاثة العميد ابراهيم بشري
وطلب منه العمل على تكليف
اجليش اللبناني مسح األضرار
الناجتة عن األحداث األخرية يف
مدينة صيدا.
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لبنانيــات

توتر واطالق نار بني اللبوة وعرسال
واعتصامات واقفال يف سعدنايل وجمدل عنجر
شهدت املنطقة اجلردية بني
بلدتي عرسال واللبوة صباح
امس االول 3 ،ساعات من
االشتباكات ،قبل أن يتدخل
اجليش اللبناني العادة اهلدوء
ووضع حد للمعارك.
اىل ذلك ،أقدم مسلحون على
اقامة حاجز عند مدخل بلدة
اللبوة على الطريق املؤدية
اىل عرسال ،وقاموا بتفتيش
السيارات والتدقيق باهلويات،
لكن سرعان ما انتشر اجليش
على الطريق ومنع اي احد من
قطعها .كما منع مسلحون
سيارة كانت تسلك طريق
اللبوة ،وتقل جرحيا سوريا ،من
املرور من بلدة عرسال باجتاه
بعلبك ،واجربوا السيارة على
العودة اىل عرسال .وأفادت
املعلومات أن السيارة تعرضت
الطالق نار ما أدى اىل تضررها
وجرح سائقها.
واكد رئيس بلدية اللبوة رامز
أمهز أن بعض املتضررين من
قمع الفتنة املذهبية اليت كانت
مدبرة للبقاع ،يقوم اليوم بتوتري
ّ
االجواء بني اللبوة وعرسال،
مشريا اىل أن االهالي ينتظرون
أن توقف الدولة اجلناة ،مؤكدا
أنهم موجودون يف عرسال،
الفتا اىل أن الطريق مفتوح بني
املنطقتني لكن ال ينصح أهالي
عرسال بسلوكها حرصا على
سالمتهم ،ألن ال أحد يضمن
عدم التعرض هلم يف ظل هذه
الظروف.
رئيس بلدية عرسال علي
احلجريي قال ان عرسال ترتك
االمور بعهدة الدولة واجليش،
وهي تصر على حسن اجلوار
والعيش املشرتك.
اىل ذلك ،أوقفت استخبارات
اجليش أحد املشتبه بهم يف
جرمية وادي رافق ،ويدعى
صاحل عبد اهلل الفليطي ،وتقوم
حاليا بالتحقيق معه.
وقد قام االمني العام للمجلس
االعلى للدفاع اللواء حممد خري
يرافقه قائد سرية حرس رئاسة
احلكومة العقيد امحد احلجار
ومستشار رئيس احلكومة بالل
محد ،بزيارة تفقدية ملناطق:
اهلرمل ،النيب عثمان ،اللبوة
وعرسال قدموا يف خالهلا
التعازي باسم رئيس احلكومة
جنيب ميقاتي اىل اهالي
االشخاص الذين قتلوا يف
االحداث االخرية يف منطقة
البقاع.
واطلع خري من االهالي على
ظروف مقتل ابنائهم واالحداث
اليت رافقتها ،ودعاهم اىل
وضرورة
النفوس
تهدئة
االبتعاد عن التشنج والشحن
املذهيب ملا فيه مصلحة لبنان
واللبنانيني.
واكد ان الدولة هي املالذ
الوحيد لكل اللبنانيني وال متييز
بني املواطنني اال بقدر االنتماء
للوطن ،مشددا على ان الرئيس
ميقاتي اىل جانب كل مظلوم
ولن نقبل التعدي على الدولة
وال على اي سلطة وخصوصا
اجليش وكلنا يد واحدة ضد

الظامل.

وفد من عكار

ويف اطار مساعي التهدئة،
أمت وفود من قرى البقاع
الشمالي وعكار ،آل جعفر يف
اهلرمل معزية ،وكان تأكيد على
ضرورة منع الفتنة واحملافظة
على العيش املشرتك الواحد
وتعميق اواصر احملبة ورفض
االجنرار اىل مشاكل داخلية،
حبسب ما جاء يف كلمة
مفيت عكار الشيخ زيد حممد
بكار زكريا الذي حضر معزيا
على رأس وفد من مشايخ
املنطقة.
ومساء امس االول قالت
الوكالة الوطنية لالعالم أن
أهالي سعدنايل قطعوا الطريق
اجلامع،
قرب
باالجتاهني،
تضامنا مع عرسال وأهلها.
كما نظم أهالي بلدة جمدل عنجر
اعتصاما عند نقطة املصنع
تضامنا مع اهالي عرسال.
واصيب يف االعتصام املواطن
حممد أمحد أبو عباس وإصابته
خطرة ،وماهر حممود ميني من
جمدل عنجر ونقال إىل مستشفى
االطباء يف املنارة.

املستقبل

هذا وصدر عن منسقية تيار
املستقبل يف عرسال ،امس
االول ،البيان اآلتي :مضى
مخسة أيام والطريق من وإىل
بلدة عرسال ال تزال مقطوعة،
من قبل من يعتربون أنهم
يعاقبون عرسال على جرمية
وادي رافق البشعة ،واليت مل
يرتكبها أهل عرسال ،ال من
قريب وال من بعيد.
إن منسقية تيار املستقبل يف
عرسال ،ومن منطلق احلرص
على السلم األهلي يف منطقة
البقاع الشمالي ،تلفت إنتباه
املعنيني إىل أن حصار عرسال،
بالشكل الذي يتم فيه ،من
شأنه أن يزيد األمور تأزما،
مبا يضع الدولة اللبنانية أمام
مسؤولياتها يف معاجلة هذا
التأزم احلاصل قبل أن يتطور
من سيء إىل أسوأ ،وتطالب
الدولة وحكومة تصريف األعمال
بالتحرك يف أسرع وقت ،عرب
اجليش اللبناني والقوى األمنية،
لفك احلصار عن عرسال ،ولفتح
الطرق ،بدل اإلستمرار يف
التفرج على قطعها املتواصل
منذ مخسة أيام ،والقيام بأبسط
واجبتها يف احلفاظ على األمن
وتأمني سالمة املواطنني يف
عرسال وحميطها.
إن منسقية تيار املستقبل يف
عرسال ،تطالب الدولة أن ال
تتخلى عن عرسال ،ألن عرسال
مل ولن تتخلى يوما عن الدولة،
وتشدد على أن عرسال مل ولن
تتخلى يوما عن جريانها ،يف
ظل ما حنن بصدده من خمطط
خبيث يسعى إىل جعل ما حصل
من جرمية بشعة ،حمطة لسلخ
عرسال عن حميطها ،ودب
التفرقة بني أهلها وجريانهم
يف البلدات اجملاورة.

عمليات تدشيم يف صيدا وختوف من انفجار جديد

سعد حيذر من حفلة جنون والشيخ محود يدق ناقوس اخلطر
أثبتت األحداث اليت اندلعت يف
عربا وحارة صيدا ،أن الوضع
األمين يف هذه املناطق ال
يوحي بالطمأنينة ،وانه قابل
لالنفجار يف اي حلظة ،مع تلكؤ
الدولة وانفراط العقد العام يف
عاصمة اجلنوب ،وعدم التحرك
جديًا لوقف هذه األحداث ال بل
مع التصرحيات اليت تطلق بني
احلني واآلخر حول انتظار انفجار
أمين كبري يف منطقة صيدا،
التدشيم
لعمليات
اضافة
احلاصلة على اكثر من حمور
ومنطقة.
وقد عقد امني عام التنظيم
الدكتور
الناصري
الشعيب
اسامة سعد مؤمترًا صحافيًا
امس هو الثاني خالل الساعات
ال  ٤٨املاضية ،حيث اعلن
االلتزام التام من قبل التنظيم
الشعيب الناصري بضبط النفس
اىل اقصى احلدود منعًا لالجنرار
اىل الفتنة.
وحول تهديدات الشيخ امحد
االسري ،اعترب سعد ان هناك
خطأ حصل من مرجع ديين كبري
يف صيدا تعهد بأنه سوف حيل
املشكلة وأعطى موعدًا يوم
االثنني املقبل ،وهذا خطأ ألن من
يتعهد عليه ان ميتلك املعطيات
حلل هذه املشكلة .فاملوضوع ال
حيل بهذه الطريقة ،والكالم عن
حتويل منطقة عربا  -حارة صيدا
اىل جبل حمسن وباب التبانة
خمتلف كليًا نظرًا للتنوع الديين
واملذهيب والسياسي ،اال اذا
وصل اجلنون اىل القيام بفرز
سكاني فيكون البلد دخل حبفلة
جنون كربى.
ودعا سعد ملمارسة كل اشكال
الضغط السياسي لوقف هذا
نر أي
اجلنون احلاصل ألننا مل َ
اجراء حصل يف املدينة يوحي
باالطمئنان.
شاهد
لقد
سعد:
وقال
اللبنانيون باستهجان شديد
وغري
املقنعني،
املسلحني
املقنعني ،يستبيحون صيدا
وشوارعها وأبنيتها وناسها
حتت انظار القوى العسكرية
اليت مل حترك ساكنًا .ومسعنا
باألمس جملس األمن الفرعي
يف اجلنوب يتحدث عن منع
التحريض املذهيب ،والتصدي
ألي ظهور مسلح ،وعن اختاذ
اجراءات ميدانية رادعة .اال
اننا لألسف الشديد مل نلمس
شيئًا من ذلك ،بل على العكس
ال تزال محالت التحريض
واالستفزاز والتهديد تتصاعد.
وال تزال حركة املسلحني
واملربعات االمنية على حاهلا.
كما مل نلحظ اي وجود لالجراءات
األمنية املشددة اليت حتدث
عنها جملس االمن الفرعي.
وأضاف :جرى احلديث عن عزم
القضاء على التحرك ملالحقة من
عبث باألمن ،واطلق النار على
املواطنني العزل ،واعتدى على
حرمة البيوت واملؤسسات .غري
أننا مل نلمس شيئًا من ذلك.
لذلك حنن ننبه وحنذر من

مواصلة الدولة ومؤسساتها
وأجهزتها هلذا السلوك السليب.
وندعوها اىل ترمجة أقواهلا اىل
أفعال.

مؤمتر الشيخ محود

من جهته عقد امام مسجد
القدس الشيخ ماهر محود
مؤمترًا صحافيًا يف مكتبه محل
فيه بشدة على املسؤولني
معتربًا ان ما صدر عن جملس
االمن الفرعي يف اجلنوب
والتصرحيات االمنية مل تطبق
على االرض ميدانيًا ،وهذا ما
جيعلنا خنشى من جتدد ما حدث
يف عربا وحارة صيدا وبشكل
أوسع وأكرب .لذا ندق ناقوس
اخلطر من جديد درءًا ملا ميكن
أن حيدث قبل فوات األوان.
وقال الشيخ محود :احلدث األمين
الذي حصل بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٨
كان أمرًا مدبرًا مت التحضري له
قبل ايام بدليل كالم االسري
عدة مرات وحديثه عن الرد
على معركة القصري ،وقوله
ان املهلة املزعومة للشقق قد
انتهت ...اخل ،كما ان القاء
املازوت على الطريق كان
قبيل الثالثة اي قبل االنتشار
املسلح .كما يدل على ذلك
حجم االنتشار وشكله والتحضري
له منذ الصباح ...اخل .وهنا

ال بد من سؤال ،كم هو حجم
اخلارج يف هذه املؤامرة ،وكم
حجم الداخل؟ ..من الواضح
ان املؤامرة مت االتفاق عليها
من اخلارج ،وان الالعبني يف
الداخل منفذون صغار.
وأضاف :نوافق االسري على ان
السبب مل يكن حادث سري كما
ذكر بيان اجليش بل كان هنالك
اعتداء على سيارة لتوزيع املياه
ألجمد األسري ولكن االعتداء
سببه اعتداءان أو ثالثة وكانت
ردة الفعل على طريقة القط
والفأر ،وباليقني مل يكن هذا
األمر يستوجب كل هذا األمر
وكل هذا االنتشار املسلح
والرصاص والقنص والقذائف.
باليقني ايضًا وأيضًا لقد انتشر
مسلحو االسري يف احناء كثرية
من صيدا وظل يطلق الرصاص
ويقنص على حارة صيدا وسقط
الشهيد حممد ابراهيم حشيشو
برصاص القنص وجراء ذلك.
لقد استمر املسلحون التابعون
الرصاص
يطلقون
لألسري
والقذائف لساعة كاملة من
الزمن من حواىل الساعة الثالثة
حتى الرابعة دون أن يرد عليهم
أحد.
وتابع يقول :موضوع الشقق،
هو جمرد ذريعة يتذرع بها
الفتعال املشاكل وانها ليست

سبب االستفزاز ،كما يقول،
وال يشعر بوجودها أحد .ال
يوجد هذا االستفزاز اال يف
خميلة األسري ومن معه.
وكما اخرتع قبل ذلك أسبابًا
كثرية ليسري التوتر ،ككالم
الشيخ يزبك وقتها ،ثم السالح
اللعبة الذي ينطق بالشتائم،
على زعمه ،ثم قطع الطريق وما
اىل ذلك .اال اننا حنذر اجلميع
انه يف قضية التعمري استجاب
حزب اهلل لكل املطالب املزعومة
وأزال الرايات والشعارات
واليافطات وألغى اجملالس
احلسينية اليت مت التذرع بها
الثارة الفتنة وعندما حصل كل
ذلك غافل االسري ومجاعة من
املسلحني اجلميع وذهب اىل
التعمري هجم على منزل آل
الديراني وكان ما كان.
لو افرتضنا اننا ضغطنا باجتاه
حل هلذه الشقق ،من يضمن
ان ال يطالب مبطالب تعجيزية
جممع الزهراء،
أخرى مث ًال.
ّ
مكاتب حزب اهلل يف صيدا،
الوجود الشيعي يف صيدا مث ًال
وأفالم كثرية يف هذا الصدد..
من يضمن؟
نطالب نائيب صيدا الرئيس
فؤاد السنيورة والسيدة بهية
احلريري باعالن موقف واضح
من الذي حصل.

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

الرئيس خط امحر والقوى السيادية لن تسمح بتكبيله

شربل ترأس اجتماع جملس االمن املركزي مبشاركة قرطباوي وفهد:

السعد دعا سالم لتشكيل حكومة امر واقع رئيس اجلمهورية ليس مكسر عصا بل يكمل واليته حتى آخر حلظة
اشار النائب فؤاد السعد
اىل ان رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان خط امحر ،ولن
تسمح القوى السيادية يف لبنان
باهليمنة عليه وتكبيله .ودعا
رئيس احلكومة املكلف متام سالم
اىل تشكيل حكومة يف اسرع وقت
ممكن وعلى قاعدة االمر الواقع،
معتربا ان االنتظار اىل حني
حصول توافق مع حزب اهلل كمن
ينتظر عودة االموات اىل احلياة.
وقال السعد :ان قوى  8اذار
جمتمعة تعمل وبتوجيهات من
حزب اهلل والنظام السوري على
تطويق الرئيس سليمان ردا على
مواقفه الوطنية بامتياز وتصديه
النتهاك السيادة اللبنانية ،معتربا
ان مهمة حزب اهلل ال تقتصر فقط
على الغاء دور اجليش والقفز
فوق القوانني واحكام الدستور
امنا ايضا على خطف دور الرئاسة
االوىل وتكبيل صالحياتها عمال مبا
تقتضيه مصلحة حتالفاته االقليمية
ودوره العسكري فيها ،ومشريا
اىل ان اهمية املذكرة اليت رفعتها
قوى  14اذار اىل الرئيس سليمان
انها تدعم مواقف االخري وتسدد
خطواته يف مواجهة تعديات النظام
السوري على السيادة اللبنانية،
وتؤكد على اهمية دوره الطليعي
واالساسي يف محاية البالد من
اخطار وتداعيات انغماس حزب
اهلل عسكريا يف احلرب السورية.
ولفت اىل ان مقولة  8اذار
لن ندع سليمان حيكم يف السنة
االخرية من عهده جمرد وهم
وخيال غري قابل للصرف ،وذلك
العتباره ان الرئيس سليمان خط
امحر لن تسمح القوى السيادية
يف لبنان باهليمنة عليه وتكبيله،
خصوصا انه املرجعية الرمسية
احلرة والوحيدة املتبقية للبنان
يف مواجهة حماوالت افراغ الدولة

من مؤسساتها ،بعد ان متكن حزب
اهلل وحليفه الربتقالي العماد عون
من االنقالب على حكومة الرئيس
احلريري وخطف حكومة الرئيس
ميقاتي املستقيلة ومنع الرئيس
املكلف متام سالم من تشكيل
حكومته ،مؤكدا حلزب اهلل ان
البالد لن تكون يوما ال بتصرفه
وال بتصرف اسياده وقادته يف
احملاور االقليمية او اقله لن تكون
يوما متنفسا للنظام السوري يف
حربه ضد الثورة والثوار.
كلمة الفصل
واكد السعد ان حزب اهلل مل
يعتد يوما بفعل حقبة الوصاية
السورية على وجود مواقف حرة
وسيادية لدى رئاسة اجلمهورية،
وذلك نتيجة اعتقاده بان لسالحه
كلمة الفصل يف صناعة سياسة
الدولة وتوجهاتها على املستويني
احمللي واخلارجي ،وهو ما ترمجه
عمليا ما يسمى زورا بوزير
خارجية لبنان يف حكومة تصريف
االعمال عدنان منصور من خالل
مترده على تعليمات الرئيس
سليمان حيال تعديات النظام
السوري على االراضي اللبنانية
وانتهاكه لسيادة الدولة مشريا
اىل ان حزب اهلل يضع مهمة
تطويق الرئيس سليمان سياسيا
وخنق صوته السيادي على سلم
اولوياته احمللية وهو ما لن يتحقق
ما دامت قوى  14اذار حزبيني
ومستقلني وقواعد شعبية اىل
جانبه.
من جهة اخرى ،اعلن السعد
انه لوال استقواء بعض القرى
والعائالت البقاعية بسالح حزب
اهلل غري الشرعي ،ملا جترأ احدهم
على جتاوز دور القوى االمنية
والقضاء ،وعلى قطع الطرقات
والتهديد سلفا بالويل والثبور
وعظائم االمور عازيا اسباب

انتشار الفوضى االمنية أكان يف
البقاع او يف صيدا وطرابلس اىل
خروج حزب اهلل من مركب الدولة
ومترده على الشرعية وعلى دور
املؤسسة العسكرية حتت عنوان
محاية املقاومة ومقارعة املشاريع
االسرائيلية يف لبنان واملنطقة،
ناهيك عن ان حلزب اهلل مصلحة
بانتشار الفوضى على كامل
االراضي اللبنانية ال سيما يف
املناطق املتامخة للحدود السورية
وذلك لثالثة اهداف رئيسية وهي:
 -1اثبات عدم قدرة اجليش على
ضبط الوضع االمين عمال بسياسة
اضعافه -2 ،اثبات وجوده كالعب
اساسي على مستوى التهدئة
االمنية ما خيوله فرض معادلة
سياسية  -امنية متكنه من احلصول
على الثلث املعطل وليس الضامن
يف التشكيلة احلكومية املرتقبة،
 -3ابقاء موضوع التكفرييني
وجبهة النصرة والقاعدة مشاعة
يعلق عليها اسباب تدخله العلين
والسافر يف احلرب السورية.
وختم بدعوته الرئيس املكلف
متام سالم اىل تشكيل حكومته
احليادية او اقله السياسية من
غري احلزبيني يف اسرع وقت ممكن
وعلى قاعدة االمر الواقع شاء من
شاء وأبى من أبى وذلك العتباره
ان االنتظار اىل حني حصول
توافق مع حزب اهلل هو كمن ينتظر
عودة االموات اىل احلياة ،مشريا
اىل ان اكثر ما يريح حزب اهلل هو
امران ال ثالث هلما ،اما تشكيل
حكومة يعطى فيها الثلث املعطل
لضمان انهاء عمرها ساعة يشعر
خبروج مقرراتها عما يؤمن مصلحته
الثورية ومصلحة النظام السوري،
واما ابقاء الوضع يف دوامة
البحث عن حكومة االمر الذي حيرر
مشاركته يف احلرب السورية من
كل التزام بالدولة اللبنانية.

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

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة

نفتح  7أيام يف األسبوع
تلفون98971113 :

العنوان:
60 Excelsior St, Merrylands

رفض وزير الداخلية يف حكومة
تصريف االعمال مروان شربل ان
يهدد احد رئيس اجلمهورية او
رئيس احلكومة او رئيس جملس
النواب وقال :لكل مسؤول
حدوده ويعرف صالحياته ،ورئيس
اجلمهورية ليس مكسر عصا
بل يكمل واليته حتى آخر حلظة
وبالقوة نفسها اليت هو فيها،
طاملا حيرتم الدستور والقوانني.
فقد ترأس الوزير شربل يف
الوزارة ،اجتماعا استثنائيا جمللس
االمن املركزي ،شارك فيه وزير
العدل يف حكومة تصريف االعمال
شكيب قرطباوي ورئيس جملس
القضاء االعلى القاضي جان فهد،
وحضره االعضاء الدائمون :النائب
العام لدى حمكمة التمييز باالنابة
القاضي مسري محود ،املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم،
مدير املخابرات يف اجليش
اللبناني العميد الركن ادمون
فاضل ،املدير العام لقوى االمن
الداخلي بالوكالة العميد روجيه
سامل ،حمافظ الشمال وحمافظ
بريوت بالتكليف ناصيف قالوش،
نائب رئيس االركان للعمليات يف
اجليش العميد الركن علي محود
وأمني سر جملس االمن املركزي
العميد الياس اخلوري .كما شارك
يف االجتماع املدير العام المن
الدولة اللواء جورج قرعة وقائد
معهد قوى االمن الداخلي العميد
ابراهيم بصبوص.
بداية شكر شربل قرطباوي
وفهد اللذين سيشاركان يف
مناقشة جدول االعمال للوقوف
على آرائهم الصائبة ،النه ال
ميكن فصل القضاء عن االمن وال
االمن عن القضاء النهما مرتبطان
ببعضهما البعض ،فعندما يكون
القضاء سليما يستقر االمن
وعندما يكون االمن مستقرا يتمكن
القاضي من اختاذ قراراته حبرية،
مشريا اىل ان وزارة الداخلية
تتلقى دعما كبريا من القضاء
ملعاجلة امللفات املطروحة.
وحدد عناوين املواضيع اليت
ستتم معاجلتها يف االجتماع
اعادة
كاالتي:
االستثنائي
توزيع فائض عناصر قوى االمن
الداخلي املوجلة محاية الشخصيات
السياسية والقضائية ،االوضاع
االمنية العامة يف البلد وخباصة
املستجدة يف منطقة صيدا،
وضع السجون يف لبنان وتسريع
املتعلقة
وخباصة
احملاكمات
يف
االسالميني
باملوقوفني
سجن رومية ،أوضاع النازحني
السوريني وضبط احلدود الربية
اليت لو كانت مضبوطة مئة باملئة
ملا استشهد الشبان االربعة يف
وادي رافق وال كان أحد استطاع
التسلل لتنفيذ العملية ،وستأخذ
هذه املسألة حيزا من البحث جلهة
االمكانيات املتوافرة ملساعدة
اجليش اللبناني الذي يبذل
قصارى جهده يف القيام بواجباته
ضمن امكانياته.

التهديدات بعهدة القضاء

وردا على اسئلة الصحافيني،
أكد شربل ان التهديدات اليت
أطلقها البعض يف صيدا باتت
يف عهدة النيابة العامة ،والقضاء
اللبناني يتحرك ولن يسكت
ازاءها ،مشريا اىل ان عنصر االمن
ال ميكنه ان يؤمن احلماية الكاملة

اليت تتطلب ايضا جتهيزات
تقنية متطورة وآليات واقية من
الرصاص وغريها وكذلك اخضاع
عناصر احلماية اىل تدريبات دورية
ومتواصلة ،اذ ال ميكن فصل
عنصر درك من املخفر للقيام
بهذه املهمة .واستشهد باغتيال
رئيس احلكومة االسبق رفيق
احلريري واللواء وسام احلسن
حيث االجراءات االمنية وعناصر
احلماية مل تتمكن من منع حصول
هذا االغتيال ،الفتا اىل ان الدولة
حتتاج اىل  50الف عنصر لقوى
االمن الداخلي و  150الف عسكري
للجيش اللبناني حتى تتمكن من
حتمل مسؤولية فرض االمن
وعندما تتوفر هذه االمكانيات ال
حتتاج اىل الغطاء السياسي.
وقال :ال أحد يهدد رئيس
اجلمهورية وال رئيس احلكومة
وال رئيس جملس النواب ،فلكل
مسؤول حدوده ويعرف صالحياته،
ورئيس اجلمهورية ليس مكسر
عصا بل يكمل واليته حتى آخر
حلظة وبالقوة نفسها اليت هو فيها
طاملا حيرتم الدستور والقوانني.
أضاف :الوضع يف طرابلس
نتابعه بدقة وهو قيد املتابعة
واجليش اللبناني الذي قدم 11
شهيدا يف تلك املنطقة ،يضبط

وضعها ولن يتهاون يف حفظ
االمن والنظام.
ودعا اىل تعاون وسائل االعالم
يف هذه الظروف الدقيقة الن لبنان
يف خطر ومير يف وضع صعب جدا
حيث اخلالفات السياسية تتحول
اىل خارجية تنعكس على الوضع
الداخلي اللبناني.

قرطباوي

من جهته ،أكد قرطباوي ان
النيابة العامة حتركت يف شأن
االحداث يف صيدا ،والنائب
العام التمييزي والنائب العام
يف اجلنوب يقومان بواجباتهما
خصوصا ان الشخص املعين
تقدم بشكوى والتحقيقات ستأخذ
جمراها الن ما نعاينه غري مقبول.
وضم صوته اىل صوت شربل يف
ما خص ميثاق شرف بني وسائل
االعالم واالمن والقضاء ،متمنيا
على السلطة الرابعة مساعدة
لبنان مثل القضاء والقوى االمنية
والعسكرية وسائر السلطات النها
مسؤولة وطنيا يف احلفاظ على
لبنان وان كان السبق االعالمي
مهما ،يبقى لبنان االهم واالغلى.
وأعلن التشدد اىل أقصى
احلدود مع جتار املخدرات وعمليات
اخلطف واجلرائم والتهديدات اليت
تضر مبصلحة الوطن.

ميشال مساحة مثل أمام احملكمة العسكرية يف
جلسة استمرت دقيقتني وأرجئت اىل  ٣كانون األول

مثل الوزير السابق ميشال
مساحة أمام احملكمة العسكرية
حملاكمته يف أول جلسة علنية ،يف
التهم املسندة اليه واىل رئيس
مكتب االمن القومي السوري
اللواء علي مملوك ،وهي تأليف
عصابة مسلحة بقصد ارتكاب
اجلنايات على الناس والنيل
من سلطة الدولة ،وحماولة قتل
سياسيني لبنانيني ورجال دين
ونواب ومواطنني ،واحلض على
التقاتل يف منطقة عكار يف مشال
لبنان ،وحيازة متفجرات ونقلها
من سوريا اىل لبنان بقصد
القيام بأعمال ارهابية والقتل،
غري ان هذه اجلرائم مل تتحقق
ألسباب خارجة عن ارادتهما.
لكن اجللسة مل تستغرق أكثر
من دقيقتني ،لعدم ّ
تبلغ مملوك
موعد هذه اجللسة.
وكانت هيئة احملكمة العسكرية
التأمت عند الساعة احلادية عشرة
ومخس دقائق برئاسة العميد
الركن الطيار خليل ابراهيم،
وحبضور املدعي العام لدى
احملكمة العسكرية القاضي سامي
صادر ،وقد أحضر مساحة امام
قوس احملكمة خمفورًا من دون
قيد يف حضور وكالئه احملامني:
صخر اهلاشم ،يوسف فنيانوس،
مالك السيد .كما حضرت زوجته
وبناته الثالث وأشقاؤه وعدد
من اقاربه ورفاقه ،وكان مساحة
يرتدي بزة كحلية اللون وقميصًا
رمادية وربطة عنق زرقاء ،وكان
شاحب الوجه وحنيل اجلسم ،وبدا
فاقدًا لكثري من وزنه .وقد تكلم
بصوت خافت ومتقطع خالفًا
للهجة اليت كان يتحدث بها.
يف مستهل افتتاح اجللسة
سأله رئيس احملكمة عن هويته

ومكان والدته واقامته فأجاب:
امسي ميشال فؤاد مساحة،
مواليد  ١٩٤٨اجلوار  -قضاء
املنت ،والدتي أليس ،رقم سجل
 ١اجلوار ،متأهل ،وأقيم يف
األشرفية  -جادة الرئيس الياس
سركيس.
بعدها نودي على املتهم علي
مملوك ،فتبني ان ورقة تبليغه
مل تعد ،فقررت رئاسة احملكمة
اعادة تبليغه جمددًا ،وارجاء
اجللسة اىل  ،٢٠١٣/١٢/٣واعادة
سوق مساحة.
ولدى اخراجه من قاعة احملكمة
حيا مساحة عائلته وأقاربه
ّ
بيده ،ثم أعطى رئيس احملكمة
إذنًا لزوجته وبناته مبقابلته يف
مكتب جانيب ،قبل أن يعاد اىل
مكان توقيفه يف سجن الشرطة
العسكرية يف الرحيانية.
وبعد اجللسة أدىل وكيل
مساحة احملامي صخر اهلاشم
بتصريح مقتضب أوضح فيه أن
ارجاء اجللسة مت بسبب عدم تبلغ
علي مملوك ،وبناء لقرار احملكمة
باعادة تبليغه ،موضحًا أنه يف حال
تعذر تبليغ مملوك وفق األصول،
سيصار اىل ابالغه لصقًا على
باب احملكمة العسكرية ،وبعدها
حيدد موعد للبدء باستجواب
مساحة وجاهيًا ومملوك غيابيًا،
مبديًا أسفه لتأجيل اجللسة اىل
موعد بعيد.
أما احملامي مالك السيد ،فأمل
بأن يصار اىل ابالغ مملوك وفق
األصول ،ومبا يراعي االتفاقيات
واملعاهدات املوقعة بني لبنان
وسوريا ،وأشار اىل أنه يف
حال مت تبليغ مملوك لصقًا يف
مرحلة الحقة سيعرتض على هذا
االجراء.
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لبنانيات

إنقاذ الوطن يف تضامن أهله ،ومستع ّد للتعاون مع كل من يريد مصلحة لبنان

العماد عون بعد اجتماع التكتل:من يريد احلياد عليه أن يكون قويّاً كي حيفظ حياده ،وإال تطاول عليه اجلميع
ّ
أكد العماد عون أنه مستعد
للتعاون مع كل من يريد
مصلحة لبنان« ،حتى ولو مل
نكن ّ
متفقني معه سياسيًا»
 ،داعيًا «كل األوادم» إىل
يقظة ضمري إلنقاذ البلد «إذ ال
أحد ميكنه القيام بهذه املهمة
مبفرده».
اجمللس
موضوع
ويف
الدستوري مل يتوقع أن تأتي
جلسة اجلمعة جبديد ،وأسف
للمناظرات السياسية اليت ُتطلق
بهذا الشأن «خصوصًا وأن
تقدم بالطعن والتزم
التكتل
ّ
اهلدوء بانتظار النتيجة».
العماد عون الذي كان
يتحدث بعد االجتماع األسبوعي
شدد
لتكتل التغيري واالصالح ّ
على أن «الطبيعة تكره الفراغ»
و»السيادة ال تتجزأ» ،مستغربًا
«املهرجان اخلطابي» القائم
يوميًا بشأن سوريا وموقف
حزب اهلل ،والذي يتجاهل متامًا
احلقبتني اللتني سبقتا تدخل
حزب اهلل واللتني أوصلتا اىل
هذا التدخل؛ فالفراغ األمين
الذي لف املناطق احلدودية
مسح للمسلحني بإقامة منطقة
عازلة يدخلون عربها السالح
أدى
والرجال اىل سوريا مما ّ
حكمًا اىل تدخل احلزب بعد أن
بدأ اخلطر يقرتب منه.
ومحل مسؤولية ما حيصل
ّ
على احلدود اىل كل املعارضة
وبعض املواالة يف حكومة
الرئيس ميقاتي ،حبيث «اختبأ
البعض وراء العجز والبعض
اآلخر وراء االنتظار» ومل يبق
سوى املزايدات اليت يطلقونها
اليوم بكثافة.
ويف موضوع تأليف احلكومة
واحلديث املتجدد عن «حكومة
حيادية» لفت اىل أن «من يريد
أن يكون حياديًا جيب أن يكون
قويًا كي يستطيع أن حيفظ
ّ
ّ
الضعيف
ألن احليادي
حيادهّ ،
تتطاول عليه مجيع ّ
الناس».
ويف ما يلي النص الكامل
للحديث:أه ًال وسه ًال بكم يف
لقائنا األسبوعي.
متحور موضوع البحث اليوم
يف الوضع القائم .كان
أن اليوم هي اجللسة
باعتقادنا ّ
الدستوري،
األخرية للمجلس
ّ
أن هناك جلسة
ولكن يبدو ّ
يوم اجلمعة القادم يف احلادي
والعشرين من اجلاري ،وعندها
ّ
النهائي .ال
سيصدر القرار
أن هناك ما هو غري
أعتقد ّ
مرتقب يف القرار النهائي ،إذ
أن ّ
يتأمن ،متامًا
النصاب لن
ّ
ّ
كما حصل اليوم وكما حصل
قدمنا
يف اجتماعاته السابقةّ .
الطعن والتزمنا اهلدوء ،ومل
بأي
نقم ببحثه ال
سياسيًا ال ّ
ّ
شكل من األشكالّ ،
إال ّ
اننا بدأنا
ٍ
السياسية مبا
نسمع املناظرات
ّ
ّ
الدستوري،
يتعلق باجمللس
ّ
جدًا.
وهذا األمر مؤسف ّ
استعرضنا أيضًا «املهرجان
اخلطابي» الذي يطغى اليوم،
وهو مبجمله يتناول اخلارج،
وكأن
أي سوريا وحزب اهلل،
ّ

خال من املشاكل اليت
لبنان
ٍ
علينا معاجلتها .يبدو ّ
أننا نسينا
أدت إىل
أيضًا احلقبة اليت ّ
ما حنن عليه اليوم .املسألة
جدًا :كان جيب على
بسيطة ّ
بعض املسؤولني الشرعيني
ّ
ّ
ولكنهم
يتولوا محاية لبنان،
أن
بدل القيام بواجباتهم ،أودوا
بلبنان إىل الفراغ ،وهذا
الفراغ استجلب املسلحني،
ّ
بعد
استجلبوا
واملسلحون
قوة أخرى خائفة تريد
ذلك ّ
الدفاع عن نفسها .خطابهم
ّ
يتناول فقط احلقبة ّ
الثالثة .ال
ّ
يتكلمون عن احلقبة األوىل ،أي
يوم تقاعس املسؤولون عن
ّ
يتكلمون
القيام بواجباتهم ،وال
ّ
الثانية يوم ّ
مت
عن احلقبة
تكريس املنطقة منطقة عازلة
إلنطالق املسلحني والسالح
ّ
يتكلمون فقط
إىل سوريا.
عن «السيادة» اليوم ،وكأن
متتد
السيادة تتجزأ ..السيادة
ّ
أيضًا من مشاريع القاع إىل
«الزبداني» اليت أعلنها رئيس
ّ
مجهورية خاصة
بلدية عرسال
ّ
ّ
به .أال تشمل السيادة هذه
املنطقة؟؟!! السيادة واحدة
تتجزأ .الفراغ هو
وال ميكن أن
ّ
تعد على السيادة ...الطبيعة
ٍّ
تكره الفراغ ،والفراغ الشرعي
ّ
ّ
واملسلحون
املسلحني
استجلب
استجلبوا حزب اهلل .أريد فقط
إعطاء هذه الصورة من دون
أن أطيل الكالم بهذا املوضوع
ألن البحث لن ينتهي طاملا
ّ
أن
أن هناك أناس يعتربون ّ
ّ
ما حصل يف املرحلة األوىل
أن آخرين
صحيح ،يف حني ّ
أن ما حصل يف
يعتربون ّ
املرحلة ّ
الثانية صحيح .اآلراء
ّ
ألنه
منقسمة حول املوضوع
ّ
عما جيب أن
ما من أحد
يتكلم ّ
يكون أو عن األمور اليت جيب
أن تكون باملطلق صحيحة .إىل
أين قد تصل األمور؟؟ ما من
ّ
مذكرات تستطيع أن توقفها
وما من ّ
مذكرات أيضًا تستطيع
أن تعاجلها ،فاألمر ّ
ختطى مجيع
القوى املوجودة يف لبنان..
تسألون َ
مل ّ
ختطى ّ
كل القوى؟؟
ّ
ألنه ما من أحد يرفع صوته يف
لبنان مبا فيه مصلحة لبنان..
مستعدون للتحاور مع ّ
كل
حنن
ّ
من يريد مصلحة لبنان بصرف
كنا ّ
النظر إن ّ
ّ
سياسيًا
نتفق معه
ّ
أو ال .نسأهلم ماذا يريدون؟؟

يريدون فقط أن ينسحب حزب
اهلل من القصري ومن سوريا
متنفرجًا يف لبنان.
ويبقى
ّ
ماذا يريدون بعد انسحاب
حزب اهلل؟؟ ال يريدون قانونًا
جديدًا لإلنتخاب ،وال يريدون
باملؤسسات
أي شيء قد يدفع
ّ
ّ
الشرعية ُقُدمًا !!..ملاذا ّ
عطلوا
ّ
البلد منذ تشكيل احلكومة منذ
العام 2011؟؟ أمل يقم بعض
من كانوا يف احلكومة ّ
بالتعطيل
ّ
يعطلوا املشاريع
أيضًا؟؟ أمل
اإلعمارية واإلنفاق وحسن سري
ّ
األعمال يف احلكومة ّ
حتى يف
أوج األزمة اللبنانية؟؟ ماذا
ّ
عن التعطيل اإلداري وتعطيل
التعيينات؟؟ أليست ّ
كل هذه
األمور عبارة عن مسلسل
إنقالبي على ّ
الذات؟؟ يأخذون
ّ
ويعلقون عليها
قطرة من حبر،
ّ
كل أحاديثهم وتصاريهم،
متناسني ماذا جنت أيديهم!!..
كل ما حيصل على احلدود
ّ
ّ
كل
اللبنانية هو من نتاج
املعارضة وبعض املواالة يف
عهد حكومة الرئيس ميقاتي.
ّ
كل املعارضة وبعض املواالة
آنذاك أوصلوا باألمور إىل ما
هي عليه اليوم ،وال نسمع ّ
إال
أيًا منهم
نر ّ
املزايدات ..مل َ
ّ
يتخذ قرارًا بوجوب أن يكون
اجليش مسؤو ً
ال عن منطقة
عرسال وجوارها .لقد حصلت
عدة جرائم ّ
حبق اجليش هناك،
ّ
ّ
املسلحة ،ومل
القوات
وتركت
ّ
تعد هناك ردود فعل طبيعية
للمؤسسة العسكرية! العسكري
ّ
ّ
الذي ال يقاتل خياف ،وعندما
خياف العسكري يفقد املبادرة
 .ولكن ،على الرغم من كل
قوة،
شيء ،ال يزال لدينا بعد ّ
وجيب احلفاظ عليها ،وال ميكننا
أن نقوم بذلك إال إذا قامت
القوى املسلحة بعملها وفقًا
للقوانني العسكرية يف حفظ
األمن ووفقًا للقوانني العسكرية
ضمن القتال احلربي.
يتأمل
اللبناني
الشعب
الكثري من اجليش فأين العجز؟
اليوم هناك مشكلة أمنية
يف عربا فلماذا سمُ ح هلا أن
تتطور؟ كم كان حجمها يف
ّ
صغريًا وحمدودًا
بداياتها؟
وميكن ضبطه ..بينما اآلن
ّ
ويتعلق باجلميع
أصبح كبريًا
ومل يعد سه ًال ضبطه.
معارك نهر البارد يف العام

أي دول
 2007من قام بها؟ ّ
ّ
أي دول
أرسلت
املسلحني؟ ّ
سحبت مقاتليها من هنا؟
ملاذا سكتوا عنها يف القضاء؟
ملاذا سكتوا عنها يف القيادة
العسكرية؟ ملاذا ُق ِت َل فرنسوا
ٌ
خائف على
احلاج؟ ملاذا بعضهم
فر
نفسه؟ ما
ّ
السبب؟ ملاذا ّ
السجن؟
املساجني الكبار من
ّ
هربهم؟ من أهمل على
من
ّ
مدى سنوات؟
ّ
كل هذا اإلهمال املتمادي
وهذا ّ
التالعب من قبل بعض
املسؤولني يف قوى األمن
الداخلي ويف بعض املواقع
ّ
األخرى أوصلنا إىل هذه احلالة
ّ
اليت حنن فيها.
أتوجه اىل ضمري «األوادم»
ّ
يف هذا البلد ،أيًا يكن
انتماؤهم ،للعمل سويًا حتى
ّ
خنلص البلد ،ألنه إذا اقتصر
األمر على املزايدات وكثرة
الكالم فلن نصل إىل مكان،
وليس هناك من أحد قادر أن
ّ
خيلص لبنان لوحده.
ّ
وهنا أحذر من التعميم ،تعميم
املسؤوليات ،تعميم اخلطأ،
فليس اجلميع متشابهني ،وحنن
ّ
وبكل فخر ،صوتنا
الوحيدون،
من رأسنا ،بينما كثريون
مصدر أصواتهم من أمكنة
أخرى ،من الشرق ،من أمريكا
من أوروبا ،من أفريقيا ..لكن
مجيعهم يعلو صوتهم هنا،
ومن صوتهم نعرف لونهم.
لذلك أدعو من ليس لديه
ارتباط وصوته من رأسه ،أن
ألن البلد حيتاج إىل
نعمل معًا ّ
إنقاذ .وإنقاذه لن يكون ال يف
الدول العربية ،ال يف
جامعة ّ
األمم املتحدة ،وال عند أمريكا،
وال عند روسيا ،إنقاذ الوطن
هو يف تضامن أهله للمحافظة
عليه.
عن

أسئلة

أجاب
ثم
ّ
الصحافيني:
ّ
س :قال الوزير جربان
ّ
«الشرق
باسيل اليوم لصحيفة
إن حزب اهلل طعن
األوسط» ّ
ّ
ّ
سكني يف موضوع
أول
التيار ّ
ّ
التمديد للمجلس ّ
النيابي وغرز
السكني أكثر يف موضوع
ّ
تعطيل ّ
النصاب يف اجمللس
الدستوري .متى يطلق حزب
ّ
ً
رصاصة على العالقة مع
اهلل
التيار وعلى ورقة ّ
ّ
التفاهم؟
ج :الصحيفة – املعروفة
ّ
السياسي – عنونت
التوجه
ّ
ٍ
بطريقة خاطئة رمبا
الكالم
قراءها .أما الواقع
لرتضي
ّ
ّ
بالتمديد،
فإن اجلميع طعننا
حيدنا أصوات حزب اهلل
فلو ّ
ّ
ّ
التمديد
التمديد.
ملا سقط
كان طعنة من اجلميع ،من
وتيار
والقوات
الكتائب
ّ
ّ
املستقبل وكتلة  14آذار
وفريق  8آذارّ ..
مددوا
كلهم ّ
ما عدانا حنن.
أولئك
وباملناسبة،
املتظاهرون أمام اجمللس
الدستوري ّ
الذين قاموا برمي
البندورة على صور ّ
النواب،

وصورنا ضمنًا ،أال يعرفون
التمييز؟! كيف سنحرتمهم
وهم
سنصدقهم
وكيف
ّ
مدد ومع من
من
مع
تعاطوا
ّ
رفض التمديد وطعن به
بنفس الطريقة؟؟ماذا يعين
ذلك؟! يعين أنهم فوضويون
يستعرضون ،وال فائدة ترجتى
من حركتهم!
ال أطلب منهم أن يكونوا
معي ،ولكن أطلب منهم فقط
التمييز ،صدف أن اتفقنا
بالرأي على قضية رفض
التمديد فلماذا يتصرفون كما
أن أحدًا مل يعرتض على
لو ّ
ّ
التمديد غريهم؟!
التعميم وعدم التمييز ال
إن
جيوز ،دائمًا نسمع من يقول ّ
اجلميع يسعون لتخريب لبنان،
بينما هذا األمر غري صحيح وغري
دقيق ..حنن نعمل داخل لبنان
ومجيع املواطنني يعلمون أن
أحدًا مل ّ
يؤثر على رأينا ّ
الذي
هو ملصلحة لبنان .نستطيع
أن نتحالف مع هذا الفريق أو
ذاك أو أي فريق آخر ،ولكن
األحداث األخرية خصوصًا يف
مسألة قانون اإلنتخاب أظهرت
ّ
أننا أحرار وتبينّ ذلك من خالل
تعاوننا مع من هم حلفاؤنا يف
ضدنا
السياسة ومع من هم
ّ
ّ
أيضًا كي نستطيع الوصول
أما الباقي فأنتم
إىل قانونّ ،
علم به.
على ٍ
ّ
ّ
كتكتل
تلقيتم
س :كيف
تغيري وإصالح قول البطريرك
املاروني مار بشارة بطرس
بأن فريقي  14و 8آذار
الراعي ّ
ّ
ّ
الدولة؟
عطال ّ
ج :ال أعلم ما املقصود من
ّ
التعميم على الفريقني ،ولكن
حنن لسنا ال فريق  8آذار وال
فريق  14آذار .لقد ّ
كنا أساس
ٍ
ّ
ولكننا
مرحلة ما
 14آذار يف
انسحبنا منها ّ
ألنه دخل عليها
الكثري من ّ
التشويش ،فأصبحنا
تكتل ّ
ّ
التغيري واإلصالح .لقد
تفاهمنا مع حزب اهلل ولكن
تكتل ّ
ّ
التغيري
إمسنا ال يزال
واإلصالح وليس  8آذار.
الرئيس ّ
متام
س :لقد جاء ّ

ّ
ً
حكومة
يشكل
سالم كي
لإلنتخابات ،ولكن لن يكون
فأي
انتخابات اليوم.
هناك
ٌ
ّ
ٍ
حكومة حتبون ن أن تكون
ّ
تفضلون أن
الدولة ،أهل
يف ّ
ً
حكومة حيادية أو حكومة
تكون
وحدة وطنية؟
ج :من يريد أن يكون
قويًا
حياديًا جيب أن يكون
ّ
كي يستطيع أن حيفظ حياده،
ّ
الضعيف مجيع
ألن احليادي
ّ
ً
ّ
الناس تتطاول عليه .إذا ،حنن
ّ
نفضل حكومة وحدة وطنية مع
ّ
الذين يريدون أن يسرتجعوا
ّ
أصواتهم املوظفة يف اخلارج،
وندعوهم لكي يأتوا كي ّ
نتفق
ٍ
إنقاذ للوطن.
على برنامج
س :ما هو موقفك من احلملة
ضد رئيس اجلمهورية ميشال
ّ
سليمان من قبل بعض حلفائكم
يف فريق  8آذار ،إذ نالحظ
ّ
أنها تزداد خصوصًا ّ
التسريب
األخري لرئيس اجمللس ّ
النيابي
بري وهجومه على رئيس
نبيه ّ
اجلمهورية..
ج :هم أقرب منيّ
إىل
رئيس اجلمهورية ،ويعرفون
ماذا جيري بينهم.
إن اجلميع طعنوك
س :قلتم ّ
ّ
بالتمديد .من طعنكم يف
الدستوري؟ أليسوا
اجمللس
ّ
حلفاءك؟
ّ
التغطية
ج :هناك لعبة
َّ
املمثل داخل اجمللس،
للقسم
ّ
يغطون أعمال بعضهم البعض.
ّ
هناك من غطوه ّ
بالتمديد ،ومن
ّ
الدستوري.
غطوه يف اجمللس ّ
ستفهمون ما أقوله الحقاً
ّ
وبالتفصيل أكثر.
س :كيف ترى كالم األمني
السيد حسن
العام حلزب اهلل
ّ
ّ
نصراهلل ّ
«سنتدخل حيث
بأننا
جيب ّ
التدخل»؟
أن هناك
ج :حيث ّ
يقدر هو ّ
خطرًا عليه ،سيقوم مبا يلزم.
ّ
يتطلب
كالمه واضح وال
شرحًا.
ّ
تؤيد تدخله خارج
س :هل
ّ
احلدود ّ
اللبنانية؟
ج :سبق وأعطيت رأيي
باملوضوع.

سالم حبث وعبد العزيز االوضاع
الراهنة والتقى وفدي نقابة
املستشفيات وعرسال
متام
احلكومة
تشكيل
املكلف
الرئيس
استقبل
سالم يف دارته يف املصيطبة ،النائب قاسم عبد
والتطورات.
االمور
خمتلف
يف
البحث
ومت
العزيز،
واستقبل الرئيس سالم وفدا من نقابة اصحاب املستشفيات
اخلاصة برئاسة النقيب سليمان هارون ،الذي متنى للرئيس سالم
التوفيق يف مهامه ،وطالبه باالسراع يف تشكيل احلكومة ملا فيه
خري للبنان ،موضحا انه وضع الرئيس سالم يف املعاناة اليت
تعانيها املستشفيات يف هذه الظروف الدقيقة اليت متر بها البالد.
واستقبل الرئيس املكلف وفدا من فعاليات بلدة عرسال
برئاسة الشيخ مسيح عز الدين الذي وضعه يف اجواء ما
حيصل يف البلدة وضواحيها .وابلغه حرص االهالي على
ضرورة تهدئة االوضاع يف املنطقة ونزع فتيل التشنج.
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خالف بني كريي ورئيس األركان
األمريكي حول جدوى غارات على
مواقع سورية
اوردت صحيفة امريكية ان
رئيس اركان اجليوش االمريكية
اجلنرال مارتن دمبسي اختلف
خالل لقاء يف البيت االبيض مع
وزير اخلارجية جون كريي حول
فوائد شن ضربات عسكرية ضد
النظام السوري .وكتب جيفري
غولدبرغ يف صحيفة بلومربغ ان
كريي دافع عن شن غارات على
قواعد جوية للنظام السوري
تستخدم إلطالق اسلحة كيميائية
ضد املقاتلني املسلحني ،وذلك
خالل اجتماع يف البيت االبيض
االسبوع املاضي .اال ان دمبسي
حذر بشدة من ان الغارات اجلوية
تنطوي على خماطر كبرية وان
شل الدفاعات اجلوية السورية
سيتطلب ضربات جوية على
نطاق واسع.
وتابعت الصحيفة حبسب
مصادر عدة فان دمبسي وجه
انتقادات اىل كريي وطالب
بطرح خطة ملرحلة ما بعد
الغارات اجلوية ،واشار اىل ان
وزارة اخلارجية ال تدرك فعال
حجم ومدى تعقيد مثل هذه
العملية.
واقر مسؤولون امريكيون
بوجود نقاش وجدل حول
السياسة الواجب اتباعها ازاء
سوريا لكنهم حاولوا التقليل مما
اوردته الصحيفة بان املسؤولني
جتادال على صوت عال .وصرح

مسؤول يف وزارة الدفاع ان
رئيس االركان كان واضحا
عندما قال اننا حباجة لفهم كل
اخليارات وكل العواقب.
وتابع هذا املسؤول الذي
رفض الكشف عن هويته ان
دمبسي يعترب ان دوره هو
اسداء افضل نصيحة حول
عواقب اي عملية عسكرية لكنه
مل يتخذ موقفا رافضا ملثل
هذا التدخل .واضاف املسؤول
مل يقل انه ليس علينا القيام
بذلك .ومضى يقول ان ما
اوردته الصحيفة بالغ يف
تصوير النقاش وشدد على ان
اي حوار صريح بني مسؤولني
كبار لدرس خماطر ومنافع
اي سياسة هو الطريقة اليت
يفرتض ان تسري بها االمور.
وصرحت املتحدثة باسم وزارة
اخلارجية جني بساكي لصحافيني
لقد اطلعت على بعض االخبار
حول هلجة النقاش وهي ليست
دقيقة ابدا .واضافت بساكي
ان كبار املسؤولني يف وزارتي
اخلارجية والدفاع دورهم هو
اعطاء افضل النصائح اىل
الرئيس حول منافع ومساوئ
اي خيار.
باسم
املتحدث
ورفض
دمبسي الكولونيل ديف البان
التعليق حول ما مساه نقاشات

اجليش احلر يطالب أصدقاء سوريا تزويده بأسلحة بينها صواريخ مضادة للطريان

أكد عدد من أعضاء االئتالف
الوطين السوري املعارض
امس االول ،عدم تلقيهم

دعوة رمسية حلضور اجتماع
أصدقاء سوريا املزمع عقده
يف العاصمة القطرية الدوحة

أجنلينا جولي من خميم الزعرتي:

أناشد قادة العامل ان يتّحدوا
إلنهاء العنف بسوريا

االمريكية
املمثلة
دعت
واملبعوثة اخلاصة للمفوضية
العليا لشؤون الالجئني يف
االمم املتحدة اجنلينا جولي
امس االول قادة العامل اىل
وضع خالفاتهم جانبا واالحتاد
لوقف العنف وانهاء معاناة
النازحني السوريني.
وقالت جولي خالل مؤمتر
صحايف مبخيم الزعرتي يف
األردن اناشد قادة العامل
وارجوهم ان يضعوا خالفاتهم
جانبا وان يتحدوا النهاء العنف
واجناح الدبلوماسية .واضافت
على جملس االمن الدولي ان
يتحمل مسؤولياته ،مطالبة
مجيع اطراف الصراع يف سوريا
املدنيني
استهداف
بوقف
والسماح بوصول املساعدات
االنسانية.
وقالت جولي إنه علينا أن
نتذكر بان األزمة السورية هي
االشد تأثريا على اجملتمعات
املستضيفة لالجئني السوريني
الذين فروا حبثا عن األمن
واالستقرار والعيش الكريم.
وأضافت أن هناك 6ر 1مليون
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الجئ سوري معظمهم من
فئة االطفال ،نتيجة األحداث
السيئة اليت تشهدها األراضي
السورية.
وقدمت شكرها للشعب
واحلكومة األردنية اضافة اىل
دول اجلوار السوري الذين
فتحوا حدودهم مع اجلارة سوريا
الستقبال الالجئني السوريني
على اراضيها ،مؤكدة ان ليس
مبقدور هذه الدول القيام
بوحدها من أجل خدمة الالجئني
السوريني على أراضيها.
ولفتت اىل انها قابلت العديد
من النازحني السوريني الذين
كانوا ينتابهم اخلوف واهللع
من جمريات األحداث الدامية
واخلطرية يف مناطقهم اليت
قدموا منها يف بلدهم سورية،
مبينة انهم شكوا هلا أنهم
خسروا منازهلم وعائالتهم.
واكدت ان العناية بالالجئني
اينما ّ
حلوا ،هو استثمار مهم
لكي يعودوا اىل اوطانهم من
أجل بنائها من جديد ،مشرية
اىل ان ذلك يتطلب جهدا دوليا
وعمال مشرتكا.

اليومالسبت.
املكتب
عضو
وقال
لؤي
لالئتالف
السياسي
الصايف :إن االئتالف مل
يتلق دعوة رمسية حلضور
مؤمتر الدوحة ،كما مل تتم
أيضًا مناقشة املشاركة من
قبل االئتالف يف حال وصلت
الدعوة ،مؤكدًا على عدم وجود
مانع أمام االئتالف حلضور
املؤمتر حتى لو وصلت الدعوة
يف اللحظات األخرية كما حدث
يف مؤمتر عمان الذي انعقد
نهاية الشهر املاضي.
وتعقد  11دولة عضوة
يف جمموعة أصدقاء سوريا
اجتماعا يف العاصمة القطرية
غدًا السبت لبحث سبل تقديم
للجيش
ملموسة
مساعدة
السوري احلر ،حبسب ما أعلن
مسؤول يف وزارة اخلارجية
الفرنسية.
وقد طلب اجليش السوري
احلر من جمموعة أصدقاء سوريا
خصوصا بصواريخ
أن متده
ً
للطريان
مضادة
حممولة
وللدروع وبإقامة منطقة حظر
متعهدا بأال تصل
جوي،
ً
أبدا إىل أيدي
األسلحة
هذه
ً
متطرفني.
وقال لؤي املقداد ،املنسق
اإلعالمي والسياسي للجيش
احلر ،إن مطالبنا واضحة.
وضعنا قائمة بها وسلمناها
حمذرا من
للدول الصديقة،
ً
كارثة إنسانية يف سوريا يف
حال عدم تلبية هذه املطالب.
وأضاف أو ً
ال نريد ذخرية
لألسلحة اليت لدينا ،واألهم

هو صواريخ مضادة للطريان
حُتمل على الكتف من نوع مان
باد ،وصواريخ مضادة للدروع
أرض-
صغرية
وصواريخ
أرض.
وذكر أن اجليش احلر طلب
مدفعية من نوع هاون وغريها،
وسيارات قتالية مدرعة ،فض ًال
عن االحتياجات اللوجستية مثل
جتهيزات االتصاالت وسرت
واقية من الرصاص وأقنعة
للغاز.
وحبسب مقداد ،فإن اجليش
احلر طلب أخذ اإلجراءات الالزمة
إلقامة منطقة حظر جوي ،ألننا
متخوفون من استخدام النظام
صواريخ سكود مع رؤوس
غري تقليدية لقصف املناطق
احملررة ،وبالتالي حنن حباجة
ملالذ آمن.
وقال يف هذا السياق :إذا
مل يعطونا األسلحة ،سنكون
أمام كارثة إنسانية ،ألن كل
منطقة يقتحمها النظام يقوم
متهما امليليشيات
فيها مبذحبة،
ً
األجنبية اليت تعاون النظام،
مثل حزب اهلل الشيعي اللبناني،
وهي ال تلتزم بأي مواثيق أو
معاهدات دولية.
وأضاف أن املعركة األساسية
اآلن ترتكز يف ثالث مناطق
هي :ريف دمشق والشمال
مشريا إىل أن النظام
والوسط،
ً
حيشد قواته يف هذه املناطق.
وقال :هناك مسؤولية جيب أن
يتحملها اجملتمع الدولي وما
نطلبه من االجتماع هو أن يكون
أصدقاء سوريا معنا كالروس
واإليرانيني مع األسد.

الفروف :اخلالف مع الغرب حول سوريا يتعلق بطرق
التسوية وليس باهلدف النهائي
كشف وزير اخلارجية الروسي
سريغي الفروف امس أن
اختالف روسيا مع الغرب يتعلق
بطرق تسوية األزمة السورية
وليس يف األهداف النهائية،
مؤكدا أن اجلميع ال يريدون
تكرار السيناريو العراقي يف
سوريا.
ونقلت قناة روسيا اليوم
عن الفروف قوله :إن القيادة
ملوسكو
أكدت
السورية
موافقتها على توصيات قمة
الثماني وجددت استعدادها
للمشاركة يف جنيف .2-
وأشار الفروف إىل أن الدول
الغربية ليست متأكدة من أنها
ستتمكن من إقناع املعارضة
السورية بضرورة املشاركة يف
هذا املؤمتر ،مؤكدا أن موسكو
ال تشك يف أن جبهة النصرة
اإلرهابية ستحصل على أسلحة
غربية يف حال توريدها إىل
سوريا.
من ناحية اخرى ،قال مسؤول
ايراني امس ان دعوات وعاظ
اىل اجلهاد ضد احلكومة
تذكي
وحلفائها
السورية
التطرف يف املنطقة.
وقال حسني أمري عبد اللهيان
نائب وزير اخلارجية االيراني

للشؤون العربية واألجنبية
للصحافيني يف الكويت هناك
اجراءات وفتاوى من وعاظ
مثل السيد القرضاوي .هذه
الفتاوى تصعد وتشجع على
التطرف يف املنطقة.
وأضاف عبد اللهيان ان
املتطرفني يف سوريا يهامجون
كل الطوائف ويثريون اخلالفات
بني اجملتمعات .ودعا اىل حل
سياسي لألزمة اليت قتل فيها
ما يزيد على  90ألف شخص.

ونفى عبد اللهيان -الذي
يزور الكويت لالجتماع مع
وزير اخلارجية الشيخ صباح
اخلالد الصباح -ان تكون
ايران تقدم مساعدات عسكرية
للجيش السوري .وقال نقدم
وسياسيا
اقتصاديا
دعما
واعالميا لسوريا .واضاف ان
حزب اهلل يتدخل فقط من أجل
محاية احلدود اللبنانية السورية
وحلماية اللبنانيني املقيمني
يف سوريا من العنف.

مسلحون حيتجزون ضابطني و ٩جنود
لإلفراج عن سجني من قبيلة يف اليمن
من رجال القبائل ،أحد عشر
جنديا مينيا بينهم ضابطان،
بهدف الضغط على السلطات
لإلفراج عن فرد من القبيلة
مسجون منذ سنوات على خلفيه
ارتكابه جرمية جنائية.
وذكر مصدر قبلي ميين،
يف تصريح له ،امس االول،
أن أفراد قبيلة املراقشة يف
حمافظة أبني احتجزوا عقيدين
يف اجليش وتسعة جنود

للمطالبة يف املقابل باإلفراج
عن أحد أفرادهم ويدعى أمحد
املراقشة .وقال جنل أمحد
املراقشة :نريد اإلفراج عن
والدي املسجون منذ 2008
العسكريني.
حترير
مقابل
ويشهد اليمن ،حوادث خطف
جلنود أو مواطنني أجانب من
جانب قبائل مسلحة تلجأ إىل
هذا األسلوب لتحقيق مطالبها
لدى السلطات.
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سياسيات

وزير اخلارجية العراقي :بالدنا يف أصعب موقف وسط
األضطرابات اإلقليمية والصراع يف سوريا
قال وزير اخلارجية العراقي
هوشيار زيباري إن بالده
تتعرض لضغوط من طريف
الصراع الدائر على اجلانب
اآلخر من احلدود يف سوريا
وإن سياسة بغداد الرمسية
اصبحت
باحلياد
املتسمة
مهددة مع حتول الصراع إىل
حرب بالوكالة يف املنطقة
بأسرها.
وقال وزير اخلارجية هوشيار
زيباري يف مقابلة مع رويرتز
نبذل ما يف وسعنا للحفاظ
على موقف حمايد ،لكن
الضغوط هائلة وإىل متى
ميكننا الصمود أمر يتعلق
بتطور االحداث يف سوريا.
وقال زيباري العراق يف أصعب
موقف وسط هذه االضطرابات
االقليمية والصراع يف سوريا
أصبح صراعا اقليميا بكل
املعايري.
ويقول مسؤولون أمريكيون
وأوروبيون إن العراق ال

يبذل جهدا كافيا ملنع إيران
من استخدام جماله اجلوي يف
نقل السالح لقوات النظام
السوري.
وقال زيباري ردا على ذلك
وعلى حركة مقاتلني عراقيني
عرب احلدود حسب معرفتنا
بديناميكية الصراع الدائر يف
سوريا ،اختذنا موقفا اكثر
حذرا .ليس حبا يف النظام...
ولكن بدافع من خماوف
كبرية على املصاحل الوطنية
العراقية.
واضاف هناك مبالغة بشأن
األلوية أو الوحدات العراقية
اليت تقاتل يف سوريا...
حقيقة فإن عددا حمدودا من
املتطوعني ذهب إىل هناك
دون إذن أو موافقة أو دعم
من احلكومة او النظام العراقي
أو الزعماء السياسيني.
وقال زيباري ال أحد يسيطر
على زمام األمور ،ال النظام وال
املعارضة وهذا هو املقلق يف

قائمة أقل  10وظائف أجرا يف أسرتاليا

كشفت إحصائيات أصدرها
املكتب األسرتالي لإلحصاء
أن طهاة األطعمة السريعة هم
األقل حصوال على أجور يف
أسرتاليا.
وبالرغم من االنطباع التقليدي
بأن الوظائف األدنى أجرا
تتطلب مهارات قليلة ،إال أن
الدراسة أوضحت أن عددا من
الوظائف متدنية األجر يف
مؤهالت
تتطلب
أسرتاليا،
رمسية معينة ،مثل تصفيف
الشعر واالعتناء باجلمال.
وفيما يلي ترتيب الوظائف
العشرة األدنى أجرا يف
أسرتاليا ،مرتبة بشكل تنازلي:
 -10النادل(اجلرسون)41909 :
دوالر سنويا
مع مالحظة أن اجلرسونات
الذين يعملون يف أقسام
األغذية واملشروبات بالفنادق
واملطاعم واألندية ،يتحصلون
على مبالغ أعلى قليال من
نظرائهم العاملني يف املقاهي
 -9املمرضة البيطرية41376 :
دوالر سنويا
 -8عمال املقاهي40420 :
دوالر سنويا
تتشابه مهام عمال املقاهي نوعا
ما مع اجلرسونات والشيف ،يف

األمر ...وليس هناك توافق
دولي ..وما مل يبذل اجملتمع
الدولي وجملس األمن جهودا
جادة -لنكن صرحاء -للتدخل،
سيستمر هذا احلال لفرتة
طويلة ألن أيا من الطرفني ال
ميكنه أن حيقق النصر.
وقالت وكالة رويرتز انه بني
احلجاج اإليرانيني ومسؤولي
الشركات األجانب والسياح
كان جيلس يف قاعة انتظار
املسافرين يف مطار بغداد
 12شابا عراقيا يف طريقهم
إىل سوريا للمشاركة يف
احلرب الطائفية ليس يف
صف مقاتلي املعارضة وإمنا
ضدهم.
وهؤالء الشبان الذين يرتدون
اجلينز وقصروا شعورهم،
هم عراقيون من بني مئات
يتوجهون للمشاركة فيما يرون
أنه نضال من أجل الدفاع عن
السوريني ومراقدهم املقدسة
ضد مقاتلي املعارضة.

اشتون تقوم جبولة تفقدية يف قطاع غزة:

نطالب إسرائيل برفع احلصار وفتح املعابر
العالقات
مفوضة
طالبت
اخلارجية والسياسات األمنية
يف االحتاد األوروبي كاثرين
االحتالل
دولة
آشتون،
اإلسرائيلي برفع احلصار
املفروض على قطاع غزة،
وفتح كافة املعابر احلدودية،
وحتسني حياة املواطنني يف
القطاع.
وقالت آشتون ،خالل مؤمتر
صحايف مشرتك مع مفوض
عام وكالة غوث وتشغيل
الفلسطينيني
الالجئني
األونروا فليبو غراندي ،يف
مدرسة غزة اجلديدة لالجئني،
غرب مدينة غزة ،عقب جولة
تفقدية امس االول ،يف
خميمات األونروا الرتفيهية
يف مدينة غزة :اليوم هو يوم
الالجئ العاملي وأنا سعيدة
بوجودي هنا ،أنا هنا لكي
أشري إىل األوضاع هنا يف
قطاع غزة ،ولكي أقول إننا
ندعم الالجئني وندعم األونروا

أسرتاليا متنح املخنثني ومتحولي
اجلنس اخلانة «اكس»

وعملها هنا يف القطاع.
وأضافت آشتون :لقد كنت
هنا عدة مرات ،واألهم من
زيارات املسؤولني هنا لغزة
ماذا ينتج عن هذه الزيارات.
أود أن أقول إن لدينا التزاما
أشارككم به بأننا نريد أن نرى
املعابر مفتوحة واالقتصاد
يتحسن ،وهؤالء األطفال
الذين يلعبون هنا يف برامج
ألعاب الصيف أن يكون هلم
مستقبل أفضل أيضًا .أشكر
غراندي واألونروا على كل
األعمال اليت يقومون بها.
وتابعت آشتون أنه دون
األونروا األوضاع ستكون أكثر
سوءًا وأنا ألتزم بأننا سنبقى
املساندين لألونروا ،ليس
فقط املساعدات املالية،
اليت حتتاجها بل أيضًا الدعم
السياسي هلا ،وأنا سعيدة
جدة ويشرفين أن أكون يف
غزة اليوم.
من جهته ،أشار غراندي إىل أن
وجود آشتون يؤكد تضامنها
مع الالجئني الفلسطينيني
واألونروا اليت تقوم خبدمة
الالجئني الفلسطينيني هنا يف
قطاع غزة ،وأيضًا باملناسبة
اليوم هو يوم الالجئ العاملي.
وقال غراندي ،لقد حتدثت
اليوم مع آشتون عن األوضاع
القاسية اليت حيياها قطاع
غزة ويف األوقات املاضية،
وحتدثت هلا عن استمرار
احلصار وخيبة أمل وإحباط

الالجئني الفلسطينيني من
استمرار هذا احلصار ومؤثراته
على االقتصاد وحياة الناس
وحركتهم يف قطاع غزة،
وأيضًا حتدثت مع آشتون عدة
مرات واليوم عن األوضاع
الصعبة اليت حيياها الالجئون
الفلسطينيون يف سوريا.
قد مسعت باألمس فقط من
عمليات األونروا يف سوريا
ولبنان أن حوالي 12ألف
فلسطيين عربوا احلدود إىل
لبنان ،ورغم أن سوريا هي
منطقة واحدة لكن هذا عنصر
مهم جدًا أن وضع الالجئني
الفلسطينيني يف سوريا جيب
أال ينسى.
وشدد غراندي على أنه من
املهم جدًا احلديث أمام آشتون
مبناسبة اليوم العاملي لالجئني
أنه يف عملية السالم وإعادة
إحياء عملية السالم جيب
أال ينسى موضوع الالجئني
الفلسطينيني ،ألنه املوضوع
األساسي يف هذه القضية.
وعب عن شكره آلشتون
رّ
ولالحتاد األوروبي ألنه األهم
وأقوى مانح وداعم لالجئني
الفلسطينيني ولألونروا يف
هذه املنطقة.
يذكر أن آشتون وصلت ظهر
أمس االول غزة ،عرب معرب بيت
حانون إيريز زيارة تفقدية
ألوضاع الالجئني واملواطنني
يف القطاع تستمر لساعات
قليلة.

نيو ساوث ويلز تزيد فواتري الكهرباء 17
إعداد األطعمة واملشروبات
وتقدميها للزبائن ،بعد معرفة
طلباتهم ،وتنظيف املناضد،
لكنهم
األطباق،
وغسيل
يتحصلون على أجور أقل
 -7أخصائية العناية باجلمال-
 40165دوالرا سنويا
مهامها تتجسد يف عمل مساج
للجسد والوجه ، ،وغريها من
األمور ،وهي مهنة تتطلب
احلصول على شهادة .AQF
 -6مساعد صيدلي 39369
دوالرا سنويا  39369دوالرا
سنويا
 -5عامالت ماكينات اخلياطة:
 39250دوالرا سنويات
 -4مصففي الشعر38865 :
دوالرا سنويا
 -3مرشدو املغامرات اخلارجية-
 38319دوالر سنويا
مثل الذين يرشدون املواطنني
عن الكيفية األمثل للصيد
وتسلق اجلبال وغريها من
املغامرات
 -2عمال قطاع الضيافة اآلخرون
 38054دوالرا سنويا
مثل حاملي األمتعة
 -1طهاة األطعمة السريعة
 37705دوالرا سنويا.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

دوالرا فقط!!

وضعت أسرتاليا ضوابط جديدة
على حتديد اجلنس ،يسمح
للمخنثني وغري حمددي اجلنس
وضع أنفسهم يف خانة تصنيفية
ثالثة ليست ذكرا أو أنثى كما
هو معتاد.
ووفقا إلرشادات قومية جديدة،
سيتم منح األسرتاليني عند حتديد
هوياتهم ثالثة اختيارات يف
خانة اجلنس أوهلما  Mأو ذكر،
والثاني  Fأو أنثى ،والثالث
 Xوهم املخنثني وغري حمددي
اجلنس ،حبيث يتم وضع تلك
البيانات يف سجالت شخصية
لدى املؤسسات والوكاالت
احلكومية ابتداء من  1يوليو.
وقال املدعي العام الفيدرالي

مارك دريفوس إن التغيريات
اجلديدة ستمنح حتسينات عملية
واملتحولني
املخنثني
حلياة
جنسيا ،ومن على شاكلتهم من
غري حمددي اجلنس.
وتابع قائال « :متحولو اجلنس
واملخنثون يف أسرتاليا يواجهون
مشاكل عديدة يف مسألة حتديد
اجلنس مبا يتوافق مع ميوهلم
احلقيقية ،والنظرة اجملتمعية
هلم».
يذكر أن احلكومة الفيدرالية حتاول
زيادة نسبة الدقة والتطابق يف
السجالت احلكومية فيما خيص
خانة اجلنس ،مبا جيلبه من نتائج
إجيابية على التكامل اجملتمعي.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

يستطيع سكان نيو ساوث
ويلز تنفس الصعداء بشأن
فواتري الكهرباء ،بعد أن قررت
اهليئة احملددة لألسعار زيادة
 %1.7فقط.
اجلديدة
التعديالت
وتعين
زيادة فواتري الكهرباء مبقدار
 17دوالرا عام  ،14-2013بينما
كانت التوقعات تدور حول
زيادة تبلغ 63دوالرا.
يأتي ذلك يف أعقاب ما شهدته
السنوات املاضية من زيادة
مستمرة يف أسعار الطاقة
بلغت لدى بعض العائالت 80
 %خالل مخس سنوات.
التسعري
حمكمة
وأصدرت
اليوم
املستقلة
والتنظيم
االثنني تقريرها النهائية حول
أسعار الكهرباء والغاز املقرتحة
بداية من يوليو القادم وحتى
يوليو .2016
وقررت احملكمة زيادة أسعار
فواتري الغاز مبتوسط ،% 8.5
حبد أدنى  46دوالرا ،وحد
أقصى  76دوالرا.
من جانبه ،قال وزير الطاقة
بالوالية كريس هارتشر إن

الشهر القادم سيكون مبثابة
نقطة حتول ألسعار الطاقة بنيو
ساوث ويلز ،ال سيما الكهرباء،
وأضاف « :نعلم أن العائالت
تكافح من أجل تسديد فواتري
الطاقة الباهظة ،لكن ما نؤكده
هو عدم عودة الزيادة الكبرية
مرة أخرى اليت امتست بها حكومة
الوالية السابقة العمالية».
من جانبه ،قال بيرت بوكسال
رئيس احملكمة إن الزيادة
الطفيفة يف أسعار الكهرباء
ترجع إىل اخنفاض أسعار
توليدها.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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حمكمة األجور األسرتالية ترفع
راتب غيالرد إىل نصف مليون دوالر

السنوي
الراتب
سيتخطى
لرئيسة احلكومة الفيدرالية جوليا
غيالرد نصف مليون دوالر كجزء
من خطة زيادة رواتب أعضاء
الربملان.
وأعلنت حمكمة األجور اخلميس
زيادة رواتب كافة أعضاء
الربملان بنسبة  % 2.4ابتداء من
 1يوليو القادم ،وتركت الباب
مفتوحا ملزيد من الزيادات خالل
الشهور االثين عشر القادمة.
وقالت حمكمة األجور ،اليت تعد
هيئة تشريعية مستقلة ،إن
الزيادة اليت قررتها أقل من
اجتاه زيادة األجور خالل العام
املنصرم ،لكنه جاء متاشيا مع
حالة عدم التيقن اليت حتيط
بالنمو االقتصادي.
وتعين التعديالت اجلديدة أن
الراتب األساسي السنوي لعضو

الربملان سريتفع من 190555
إىل  195128دوالرا.
وبوجب الزيادة اجلديدة ،سريتفع
الراتب السنوي لرئيسة احلكومة
الفيدرالية جوليا غيالرد إىل
 507338دوالرا ،كما سيحصل
نائبها واين سوان على 440016
دوالرا سنويا.
ويف ذات السياق ،سيحصل
كل وزير على  336599دوالرا
سنويا ،بينما سيبلغ راتب وزير
حكومة الظل  243912دوالرا
سنويا.
وتعد هذه الزيادة يف أجور أعضاء
الربملان الرابعة منذ أكتوبر .2009
ودافعت غيالرد عن عملية حتديد
رواتب السياسيني واصفة إياها
باملستقلة متاما.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

 84ألف أسرتالي تعرضوا للنصب
اإللكرتوني يف 2012

كشف تقرير أصدرته «اللجنة
األسرتالية للمنافسة ومحاية
املستهلك» عن تعرض ما يزيد
عن  84ألف أسرتالي للنصب
اإللكرتوني ،العام املاضي،
حبجم خسائر هائل بلغ  93مليون
دوالر.
وتباينت طرق النصب اإللكرتونية
اليت تعرض هلا األسرتاليون بني
رسوم خلدمات معينة ،وعروض
تسوق إلكرتوني ،ويانصيب،
أو عرب القرصنة اإللكرتونية،
وغريها من طرق النصب .وبلغ
املتوسط العمري لألسرتاليني
ضحايا النصب اإللكرتوني بني
 45-33سنة.
كما قال  % 30من ضحايا
املواعدة اإللكرتونية إنهم خسروا
ما يزيد عن  100ألف دوالر بعد
أن مت خداعهم بإرسال أموال
ألغراض وهمية ،مثل بناء ملجأ
لأليتام ،أو القيام بشراكة عمل

متبادلة ،أو السفر سويا ،أو
ألسباب تتعلق بأمراض وهمية.
وأوضح التقرير أن متوسط
املبالغ اليت خسرها أسرتاليون
جراء حمتالي الرومانسية بلغ 21
ألف دوالر.
من جانبها ،قالت ديليا ريكارد
نائبة رئيس اللجنة « :إن
احملتالني ال يستولون على أموال
الضحايا فحسب لكنهم يكسرون
قلوبهم».
وتبدأ العالقة اإللكرتونية الوهمية
على مواقع مواعدة يرتادها
حمتالون من مناطق خمتلفة
من العامل ال سيما يف أوربا
الشرقية ،ونيجريا ،ويدعون
تقلدهم لوظائف وهمية ،مثل
وظيفة مهندس يعمل يف اخلليج
الفارسي ،أو جندي أمريكي،
ليكسبون ثقة الضحايا ،ومن ثم
ينفذون خطة االحتيال.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني
تصنيف مخسة جنوم على منتجات
الغذاء يف أسرتاليا
قد حتمل املنتجات الغذائية يف
القريب العاجل ملصقا حيمل
تصنيفا صحيا أشبه بتصنيف
كفاءة الطاقة الذي يوضع
على الثالجات والغساالت.
وكانت احلكومة الفيدرالية قد
اقرتحت وضع تصنيف بالنجوم
لعبوات األغذية واملشروبات،
يف إطار برنامج ملكافحة
البدانة ،وجعل املستهلك
يتناول ما هو أفضل لصحته
العامة.
ويرتاوح التصنيف املقرتح من
نصف جنمة إىل  5جنوم حبسب
للمنتج،
الغذائية
القيمة
وانعكاساته على الصحة،
باإلضافة إىل احتوائه على
معلومات توضع كم الكيلو
سعرات احلرارية اليت ميدها
املنتج للجسد البشري.
كما يشمل املقرتح اجلديد
توضيح مدى توضيح القدر
اليومي الذي جيب أن يكتسبه
اجلسد من املنتجات الغذائية
املتنوعة.

وساهم يف تطوير النظام
املقرتح العديد من اجلهات
محاية
منظمات
تتضمن
من
وممثلني
املستهلك،
احلكومة الفيدرالية ،وبعض
واملؤسسات
اهليئات
الغذائية.
اجمللس األسرتالي
لكن
للغذاء والبقالة عرب عن خماوفه
إزاء املقرتح اجلديد ،ال سيما
الشركات
سيكلف
وأنه
املصنعة للغذاء أعباء مالية
لتغيري ملصقاتها التوصيفية،
الطريقة
إىل
باإلضافة
املستخدمة لتحديد إىل أي
النجوم يندرج املنتج الغذائي،
الصحي
للتصنيف
وفقا
املقرتح.
وعلى النقيض ،رحب ائتالف
باملقرتح
البدانة
سياسة
اجلديد ،لكنه طالب بتعميمه
على كافة األغذية ،حتى حيدث
تأثريا فعاال.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

توقعات بارتفاع أسعار الغاز يف
أسرتاليا رغم طفرة التصدير

أسرتاليا تشهد رقما قياسيا يف احتجاز
األطفال الالجئني

بلغ عدد األطفال الالجئني
الذين يتم وضعهم يف مراكز
احتجاز تابعة لوزارة اهلجرة
األسرتالية رقما قياسيا بالرغم
من سياسة حكومة غيالرد اليت
تطالب مبنع احتجاز األطفال يف
تلك املراكز.
وكشفت إحصائيات حديقة أنه
يوجد حوالي  2000طفل من
يف جزر مانوس
احملتجزين
وكوكوس،
وكريسماس
ومراكز االحتجاز األخرى عرب
أسرتاليا ،وهو ما تسبب يف
موجة نقد شديدة من قبل
منظمات حقوقية وسياسيني.
وتتخطى تلك اإلحصائية عدد
األطفال الفرتة اليت قال فيها
وزير اهلجرة الفيدرالي آنذاك
كريس بوين إن اهلدف هو
إخراج أغلبية األطفال من تلك
املراكز حبلول يونيو .2011
من جانبه ،قال فيل غلندننغ
رئيس جملس الالجئني يف

أسرتاليا إن وجود هذا العدد
الكبري من األطفال يف مراكز
احتجاز طاليب اللجوء دليل على
السياسة الفاشلة.
وتابع قائال« :مراكز االحتجاز
ليست مكانا مالئما لألطفال ،ال
يفرتض أن نكون دولة يسجن
فيها األطفال».
اهلجرة
وزير
قال
بينما
األسرتالي برندان أوكونر« :يتم
فقط احتجاز طاليب اللجوء إلجراء
فحوصات أمنية وصحية ،ومبجرد
اجتيازها ،يطلق سراحهم يف
أقرب وقت ،مع وضع األطفال
يف أولوية من يطلق سراحهم».
ويف املقابل ،علق وزير
اهلجرة يف حكومة الظل سكوت
موريسون قائال إن حكومة
غيالرد لديها السجل األسوأ من
أي حكومة سابقة فيما يتعلق
باألطفال احملتجزين.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

األجانب يهيمنون على معظم الوظائف
اجلديدة يف أسرتاليا

حذرت دراسة جديدة أجراها
معهد غراتان من صعود كبري
يف أسعار الغاز داخل أسرتاليا
مبقدار يصل إىل  170دوالر
توقعات
سنويا ،تزامنا مع
بأن حتتل أسرتاليا صدارة دول
العامل يف تصدير الغاز الطبيعي،
حبلول عام  .2017وقال املعهد
إن احلكومة الفيدرالية ال جيب أن
تعارض املطالبات حبماية أسعار
الغاز من االرتفاع.
ويف تقرير جديد حيمل اسم
«احلصول على حق الغاز..
حتديات الطاقة يف أسرتاليا»،
رفض املعهد تأجيل مشاريع
تنمية الغاز اجلديدة ،مشريا
إىل أن ذلك سيؤدي إىل

معدل استثمارات أقل ،وارتفاع
األسعار.
ومن املتوقع أن تبلغ حصيلة
صادرات الغاز األسرتالية حبلول
عام  2017حوالي  53مليار دوالر
سنويا ،لتضحى الدولة األوىل
عامليا يف جمال تصدير الغاز،
لكن املعهد اعترب أن لذلك
انعكاسات داخلية سيئة على
أسعار الغاز يف أسرتاليا ،اليت
ظلت طيلة سنوات جديدة أقل
من األسعار العاملية ،ولكن مبجرد
أن تشهد أسرتاليا ذلك النشاط
اهلائل املتوقع يف تصدير الغاز،
سريتفع أسعار الغاز احمللي مبا
يتناسب مع سعر التصدير.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كشفت إحصائيات حديثة أن
القادمني من خارج أسرتاليا
استحوذوا على ثالثة أرباع
صايف النمو يف الوظائف ذات
الدوام الكامل خالل العامني
املاضيني ،بالرغم من أنهم
ميثلون  % 31من تعداد البالغني
يف أسرتاليا.
وقارن حتليل فريفاكس ميديا
األرقام الصادرة من املكتب
األسرتالي لإلحصائيات ،بني
الستة شهور بني أكتوبر 2012
حتى أبريل  ،2013بالستة شهور
املناظرة منذ عامني ،حيث وجد
أن الزيادة يف عدد وظائف
الدوام الكامل خالل تلك الفرتة
بلغت  131ألف وظيفة ،مبعدل
وظيفة جديدة لكل  5أشخاص
جدد.
وأشار التحليل إىل أن األشخاص
أسرتاليا
خارج
املولودين
استأثروا خالل تلك الفرتة بـ

 97ألف من تلك الوظائف ،بينما
استحوذ األسرتاليون الذين
ولدوا داخل أسرتاليا بـ 34000
وظيفة فقط.
وتطرح النتائج اجلديدة شكوكا
متزايدة حول ادعاءات أصحاب
يضطرون
بأنهم
الشركات
أجانب
موظفني
الستقدام
بسبب النقص الواضح يف
عدد األسرتاليني ،مبا يشري إىل
أن املوظفني األجانب يأخذون
فرص عمل عديدة من حق
األسرتاليني.
وكانت أكثر مظاهر التناقض
يف الوظائف بني األجانب
والية
يف
واألسرتاليني
استحوذ
حيث
فيكتوريا،
القادمون اجلدد خالل الفرتة
املذكورة على  41ألف وظيفة
بدوام كامل.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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استطالع أسرتالي :عودة راد ترفع تأييد حزب العمال إىل %50

«نيلسن»
استطالع
كشف
اخنفاض نسبة تأييد حزب العمال
إىل  ،% 29فيما حصل االتئالف
على .% 47
وعلى أساس وجود حزبني
فقط ،حصل حزب العمال على
 % 43مقابل  % 57لالئتالف،
لكن املدهش أن كل منهما
حصل على  % 50بافرتاض
عودة كيفن راد لقيادة احلزب.
كما أشار االستطالع إىل أن أن
نسبة تأييد النساء حلزب العمال
أكثر من الرجال.
مصادر عمالية إنه ال
لكن
يبدو يف األفق بوادر أي حترك
لإلطاحة جبوليا غيالرد من قيادة
احلزب ،تزامنا مع اجتماع الكتلة
الربملانية حلزب العمال اليوم
الثالثاء ،استعدادا آلخر أسبوعني
يف الربملان.
وكانت غيالرد قد أدلت
بتصرحيات أمس االثنني ،ركزت
خالهلا على أهمية أن ميرر الربملان
التعليمية
اإلصالحات
خطة
«مشروع قانون غونسكي» الذي
وضعه احلكومة العمالية.
وأفاد مصدر مطلع داخل احلزب
تعليقا على احتماالت عودة راد
لقيادة احلزب قائال « :ال أحد
يعلم ماذا يفعل».
وقال كيفن راد يف تصرحيات

كيفن راد

أدىل بها يف كانبريا ردا على
سؤال عما إذا كان كان مستعدا
لقيادة دفة العماليني جمددا إذا
طلب منه رفاقه يف احلزب ذلك:
« ليس لدي ما أضيفه عما قلته
من قبل» ،يف إشارة إىل قوله
السابق بأنه ال يعتزم حتدي
غيالرد جمددا حتت أي ظرف.
وقلل مساعد وزير اخلزانة
الفيدرالي ديفيد برادبريي من
أهمية استطالعات الرأي اليت
أفادت بأن فرصة العماليني
أفضل إذا عاد كيفن راد،

كما قال عضو املقاعد اخللفية
املتقاعد ستيف جيبونز إنه
لن يدعم أبدا عودة كيفن راد
جمددا ،قائال « :لقد أبلغته رأيي
يف مسألة عودته «.
ويف املقابل ،قال توني أبوت
الفيدرالي
االئتالف
رئيس
املعارض « :الشعب األسرتالي
من سريك
أصابه امللل
كانبريا ،ويرغب يف حكومة قوية
ومستقرة».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

رئيسة حكومة أسرتاليا يف مأزق
تواجه جوليا غيالرد رئيسة
احلكومة الفيدرالية تهديدا
كبريا تزامنا مع آخر أسبوعني
للربملان الفيدرالي الثالث
واألربعني ،يف وقت كشفت
فيه املزيد من استطالعات
الرأي مزيدا من التدهور يف
شعبيتها يف أعقاب تصرحياتها
املتعلقة بتمويل اإلصالحات
التعليمية.
وترغب غيالرد يف كسب
جبهة التعليم قبل انتخابات 14
سبتمرب ،وسط توقعات بتمرير
جملس الشيوخ ما اصطلح
على تسميته «مشروع قانون
غونكسي» اخلاص بإصالح
التعليم.
و كانت غيالرد قد دعت
يف تصرحيات إعالمية أمس
األحد رئيس حكومة فيكتوريا
دينيس نابثاين لالنضمام
إىل نيو ساوث ويلز وإقليم
العاصمة األسرتالية وجنوب
أسرتاليا يف التوقيع على
التعديالت اجلديدة ،وأضافت:
« أدعو ناباثني إىل عدم جتاهل
أطفال فيكتوريا».
لكن غيالرد تعيش يف مأزق

الضغوط تدفع طالب كوينزالند نيو ساوث ويلز ختصص 6.4
مليار دوالر للبنية التحتية
إىل العالج النفسي

كشف حتقيق بوالية كوينزالند
أن الضغوط الواقعة على طالب
املدارس العليا بالوالية جتعلهم
يلجأون إىل األدوية النفسية
للتعايش معها.
واستدعى ذلك إجراء حتقيق
بالوالية حول الضغوط غري
املسبوقة الواقعة على الطالب،
ال سيما طالب السنتني ،11
و  12الذين زادت نسبة
تناوهلم لألدوية املضادة للقلق
واالكتئاب.
وأخرب املدرسون وأولياء األمور
حتقيقا برملانيا يف كوينزالند
عن مدى العبء الثقيل امللقى
على عاتق الطالب جراء نظام
التقييم يف دراسة الرياضيات
والكيمياء والفيزياء.
من جانبه ،قال وزير التعليم
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جون بول النغربوك إن احلكومة
بدأت ذلك التحقيق يف أعقاب
خماوف عديدة بشأن املعاناة
اليت مير بها الطالب.
من جانبه ،قال نورم فولر،
رئيس مجعية كوينزالند ملدراء
املدارس الثانوية إن الضغوط
امللقاة على عاتق الطالب
مقلقة ،ولكن بعضها يرجع إىل
عمل بعضهم يف وظائف بدوام
جزئي ،واالرتباط بأنشطة خارج
املناهج املدرسية.
وقالت الطبيبة النفسية آن
ايفانز إن بعض األعراض اليت
يعانيها الطالب تتمثل يف
االكتئاب ورفض الذهاب إىل
املدرسة ،وإدمان اإلنرتنت،
ومستوى التحصيل الباهت.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

من املتوقع زيادة كفاءة
بوالية
العامة
املواصالت
نيو ساوث ويلز وفقا خلطة
استثمارات تبلغ  6.4مليار
دوالر يف مشروعات البنية
التحتية ،وفقا لتصرحيات أدىل
بها باري أوفاريل رئيس حكومة
نيو ساوث ويلز.
ومن املنتظر أن يتم إعالن
موازنة الوالية غدا الثالثاء،
حيث قال أوفاريل أن متويل
البنية التحتية سيصل إىل
مستويات غري مسبوقة خالل
السنوات املقبلة ،مبا سيحدث
تغيريا كبريا ،ال سيما يف
سيدني عاصمة الوالية.
ومن املقرر أن تنفق احلكومة
عرب األربعة سنوات املقبلة 6.4
مليار دوالر ،أغلبها يف جمال
السكك احلديدية.
وأعلن أوفاريل األحد املاضي
عن ختصيص  4مليار دوالر يتم
صرفها على مشروع خط سكة
حديد بطول  36كم يبدأ تنفيذه

العام املقبل.
وتتضمن موازنة 14-2013
ختصيص  800مليون دوالر
هلذا املشروع ،على أن يتم
توفري باقي مبلغ التمويل يف
األعوام القادمة.
ووفقا للمشروع اجلديد ،سيتم
إنشاء  8حمطات قطار جديدة
يف شرييربوك وكاسل هيل
وشوجراوند ونوروست وبيال
فسيتا وكيليفيل وروس هيل
و  ،Cudgegong Roadباإلضافة
إىل  40000موقف انتظار
للركاب.
وفور انتهاء مشروع القطار
اجلديد ،من املقرر أن يبلغ زمن
التقاطر يف أوقات الذروة بني
قطار والتالي مخس دقائق.
وقال وزير اخلزانة بالوالية
مايك بريد إن التمويل سيتم
استخدامه لشراء أي عقارات إذا
دعت الضرورة يف سبيل إمتام
املشروع.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تكهنات حديثة بعودة كيفن
راد إىل مقعد قيادة حزب
العمال  ،بالرغم من تصرحيه
بأنه ال يعتزم حتديها جمددا.
وأظهر استطالع جديد ملؤسسة
«غاالكسي» أن عودة راد
لقيادة احلزب سوف متنح
العماليني ست نقاط إضافية،
وحيفظ هلم  18مقعدا من
االنتخابات
يف
الضياع
الفيدرالية القادمة املزمع
انعقادها  14سبتمرب.
كما محل استطالع نيلسن

املزيد من األخبار السيئة حول
نسبة تأييد جوليا غيالرد.
من جانبها ،قالت جولي
بيشوب نائبة رئيس االئتالف
إن
املعارض
الفيدرالي
الشعب األسرتالي أصابه
امللل من لعبة دوارة اخليل
اليت ميارسها العماليون،
وتابعت « :ال أعتقد أن
حظوظ حزب العمال ستختلف
حتت قيادة غيالرد أو راد،
ألن كليهما يتبنيان نفس
السياسة الفاشلة يف محاية
احلدود».
وأردفت قائلة « :أعتقد أن
الناس أصابهم امللل من تلك
اللعبة».
بينما قال واين سوان وزير
اخلزانة الفيدرالية ونائب جوليا
غيالرد إن احلكومة العمالية ال
تركز على استطالعات الرأي،
مفسرا ذلك بقوله« :كانت
معتادا أن جترى استطالعات
الرأي كل شهر ،ثم أصبحت
كال أسبوعني ،ثم كل أسبوع،
واآلن يتم إجراؤها يوميا».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

نيو ساوث ويلز تؤجل ختفيض منحة السكن
األول إىل 2016

من املقرر أن تقوم حكومة
والية نيو ساوث ويلز بقيادة
باري أوفاريل مبد ما يطلق
عليه « منحة مشرتي السكن
األول» واليت تقدر بـ  15ألف
دوالر عامني إضافيني ،قبل
أن يتم ختفيضها إىل  10آالف
دوالر لتشجع شراء مساكن
جديدة.
وقال وزير اخلزانة بالوالية
مايك بريد أمس السبت إن
اخلطة شهدت زيادة % 60
يف عدد املنح املقدمة خالل
الشهور األوىل من ،2013
مقارنة بذات الفرتة من العام
املاضي.

وكان من املقرر أن تنخفض
قيمة املنحة إىل  10000دوالر
بداية من العام القادم ،2014
لكن القرار اجلديد أجل تطبيق
ذلك عامني إىل عام ،2016
إعطاء
سيستمر
وبالتالي
مشرتي السكن األول  15ألف
دوالر منحة لكل منهم ،حتى
عام .2016
وأضاف بريد « :كجزء من
حزمة قرارات بناء الوالية يف
ميزانية العام املاضي ،وجدنا
تأثريا إجيابيا لقرار منحة
السكن األول على القطاع
العقاري».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

صفحة 12

Page 12

Saturday 22 June 2013

السبت  22حزيران 2013

الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

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

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

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

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة
صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

Glass & Glazing

For all your glazing needs

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

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

Safwat Arfan - Sayed

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

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

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

Mob: 0410 606 786

Opposite Crowne Plaza Hotel

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

51 Philip St, Parramatta

BG

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

للخياطة الرجالية

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

تسعرية مجانية

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر
لألفراد والشركات
نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

صفوت عرفان

يف جميع حاجاتكم الضريبية
)(Bell Tower Centre
Unit 24 / 191 Parramatta Rd,
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozmail.com.au
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

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

لعبة الذكر واألنثى تنقلب
على غيالرد!!
كشف استطالع حديث أن
احلكومة
رئيسة
حماوالت
األسرتالية جوليا غيالرد تأليب
النساء على منافسها يف
االنتخابات القادمة توني أبوت
رئيس االئتالف الفيدرالي
املعارض ،وادعاءاتها بأنه
سيهمش دور املرأة إذا فاز
برئاسة احلكومة قد جلبت هلا
انهارت
نتيجة عكسية إذ
شعبيتها بني الرجال.
وأوضح استطالع فريفاكس-
نيلسن تعثرا ملحوظا يف
شعبية حزب العمال بالنسبة
قدره
باخنفاض
للرجال،
 ،%7باإلضافة إىل الفشل
يف حتقيق زيادة ملحوظة يف
شعبيتها لدى النساء ،وكانت
نسبة التأييد لغيالرد كرئيسة
وزراء مفضلة هي األسوأ هلا
خالل عام.
واخنفض مستوى تأييد حزب
العمال حتت حاجز الثالثني
باملائة للمرة الثانية هذا
العام ،فيما حصل االئتالف
على  ،%47يف سؤال حول
احلزب املفضل يف االنتخابات
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القادمة.
ويف سؤال حول احلزب
املفضل بني حزب العمال
واالئتالف ،بلغت نسبة تأييد
األخري  ،% 57مقابل % 43
لألول.
وكانت املفاجأة يف حصول
أكرب حزبني على نسبة متساوية
عندما طرح سؤاال افرتاضيا،
حول عودة كيفن راد لتقلد
رئاسة حزب العمال ،إذ حصل
كل منهما على  % 50من
نسبة التأييد.
من جانبه ،قال طوني أبوت
إنه لن يشغل باله كثريا
اليت
الكثرية
بالتقلبات
تشهدها استطالعات الرأي،
لكنه علق على اخنفاض شعبية
غيالرد بني الرجال بقوله« :
أعتقد أن احلكومة األسرتالية،
ورئيسة وزراء أسرتاليا جيب
أن تسمو فوق اللعب مبثل
هذه األوراق ،مثل الرتكيز على
التمييز بني الذكر واألنثى ،أو
الطائفية ،جيب االرتقاء فوق
تلك املمارسات».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

خلل بني اخلرجيني وسوق
العمل يف أسرتاليا
السؤال الذي يشغل ذهن
اخلرجيني يف أسرتاليا هو هل
سيجدون وظائف تتناسب مع
مؤهالتهم ،وماذا يتعني عليهم
فعله يف حالة عدم العثور على
الوظيفة املنشودة؟!.
ومنذ عام  ،2012مت السماح
للجامعات احلكومية بتحديد
عدد الطالب امللتحقني بها
شهادات
على
للحصول
الليسانس فيما عدا كليات
الطب ،حيث حتصل اجلامعات
على دعم فيدرالي حبسب
عدد الطالب.
وتهدف العديد من اجلامعات
إىل زيادة عدد طالبها
مستفيدة من التشريع اجلديد،
مثل جامعة ال تروب اليت ختطط
لزيادة  % 30يف الفرتة بني
.2017-2013
لكن املشكلة حاليا أن بعض
املهن باتت تعاني من التدفق
الزائد يف عدد اخلرجيني ،مبا
يفوق احتياجاتها ،ال سيما
يف اجملال الطيب ،مبا يطرح
تساؤالت حول كيفية حتديد
معيار دقيق ألعداد اخلرجيني.
وهنالك جماالن بوجه خاص

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

يشهدان تكدسا يف أعداد
اخلرجيني مقارنة باحلاجة الفعلية
لسوق العمل ،وهما طب
األسنان ومشاكل التخاطب،
حيث زادت نسبة اإلقبال
على دورات علم التخاطب،
بشكل مل تشهده أسرتاليا من
قبل ،ولكن ال يتناسب هذا
الفيض من اخلرجيني اجلدد
بوظائف مالئمة للمجال ,ولذا
يضطر بعض اخلرجيني الذين
ال جيدون وظائف هلم االجتاه
إىل العمل اخلاص.
بات واضحا أن اجلامعات
تستغل رغبة الطالب يف
احلصول على دورات تضمن
هلم وظائف مستقبلية مبهرة،
دون النظر إىل حاجة السوق
الفعلية ،يف اهتمام واضح
بالكم وليس الكيف.
لكن الربوفيسور بيرت بروكس
والربوفيسور مايك مورغان
يساندان الزيادة يف عدد
أطباء األسنان بداعي أن
هنالك حاجة متزايدة يف سوق
العمل لتلك الزيادة.
وعموما ،جيب على الطالب أن
يدرسوا جيدا أي من اجملاالت
اليت تتيح هلم احلصول
على فرص عمل مالئمة بعد
التخرج.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أصدقاء مردوخ يف أسرتاليا
مصدومون من الطالق

منذ أسابيع قليلة كانت احلياة
الزوجية مللياردير اإلعالم
وزوجته
مردوخ
روبرت
الثالثة ويندي دينج تسري
يف شكلها الطبيعي ،قبل أن
حيدث الطالق املثري للجدل.
ورغم أن وسائل اإلعالم
يف العامل سارعت اجلمعة
املاضي باالدعاء بأن مردوخ
ودنج كانا شبه منفصلني
قبل الطالق ،إال أن أصدقاء
مردوخ يف سيدني قالوا
إنهم شعروا بالصدمة عندما
علموا أن مردوخ البالغ من
العمر الثانية والثمانني بدأ
إجراءات طالقه رمسيا من
ويندي دينغ وقدم طلبا
بذلك يف نيويورك ،بعد 14
عاما من الزواج ،الذي أمثر
عن ابنتني ،إحداهما غريس،
 11سنة ،واألخرى كلو8 ،
سنوات.
وقال أحد أصدقاء مردوخ
املقربني« :مسعنا مجيعا
التقارير اليت تناثرت حول
عالقة مردوخ وويندي ،ولكن
أستطيع التأكيد على أنهما
كانا يعيشان معا بشكل
طبيعي منذ فرتة قريبة
جدا».
األسبوع
مردوخ
وكان
املاضي يف سيدني بدون

ويندي دينغ ،قبل أن يطري
إىل الواليات املتحدة ،األحد
املاضي ،وانضم إليه جنله
الشالن.
ويف صباح اجلمعة ظهرت
سارة مردوخ والدة الشالن
يف حدث يتعلق باملوضة،
لكنها مل تعلق على أخبار
طالق مردوخ من ويندي
دينغ.
وذكرت تقارير أن ويندي
اختاروا
وابنتيها
دينغ
االستقرار يف منزل األسرة
بكاليفورنيا ،حيث وطدت
ويندي دائرة من األصدقاء
يف لوس أجنلوس ،تتضمن
املمثلة نيكول كيدمان وهيو
جاكمان
والتحقت االبنتان غريس
وكلو مبدرسة يف نيويورك،
واليت ابتاعت فيها العائلة
شقة تطل على حديقة
«سنرتال بارك» ،وبلغ سعر
 44مليون دوالر
الشقة
أمريكي.
وال تزال األسباب حول قرار
الثمانيين مردوخ طالق زوجته
ويندي جمهوال ،لكن يتوقع
أن تكون مادة خصبة لوسائل
اإلعالم يف الفرتة القادمة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ثورة نساء أسرتاليا على أعضائهن التناسلية!!

باتت أعداد متزايدة من نساء
أسرتاليا تتهافت على عمليات
جتميل للمهبل ،حبيث يأخذ شكال
مجاليا ،وهو ما يدفع احلكومة
األسرتالية إىل التفكري يف عدم
إدراج مثل تلك العمليات يف
خطة الدعم الصحي «املديكري».
وعلى امتداد العشر سنوات
املاضية ،زاد معدل طلبات
عمليات التجميل وفقا خلطة الدعم
الطبية إىل  1500حالة سنويا بعد
أن كانت ال تتجاوز  200حالة،
وهو ما جنم عنه ارتفاع التكلفة
إىل  740ألف دوالر سنويا ،بدال
من  40ألف دوالر ،مبا حدا إىل
مراجعة حكومية للوقوف على
جدوى هذه اإلجراءات.
يذكر أن الكلية األسرتالية
النساء
ألطباء
النيوزيلندية
والتوليد ال تشجع عمليات
جتميل املهبل ما مل يكن هنالك
سببا طبيا قهريا ،كما أن
اآلثار السلبية اليت قد تنجم
عن تلك العمليات مصدر قلق
شديد ،وتتضمن حدوث تشوه
دائم وندبات ،وعدوى ،وآالم
شديدة.
ولكن ملاذا تتكالب العديد من
األسرتاليات على جراحات جتميل
املهبل ،واليت تتضمن االنتقاص
من النسيج الشفوي البارز احمليط

بالعضو التناسلي األنثوي؟
واألجابة هي عدم قبوهلن لشكل
املهبل لديهن ،وهو ما كشفت
عنه دراسة حديثة ،وجدت أن
ما يزيد عن  % 50من نساء
أسرتاليا يشعرن بعدم السعادة
من حجم وشكل الشفرين أو
ما يطلق عليه «الصغريين»،
وأشارت دراسة أخرى إىل أن
 %40من النساء يدرسن إجراء
عملية جتميل للمهبل.
وتبدو الزيادة الكبرية يف

عمليات جتميل املهبل ،كثورة
نسائية داخل أسرتاليا على
الصورة التقليدية له ،حيث
يفضلن أن يأخذ شكال رقيقا،
أشبه بدميات الباربي.
ويلقي بعض اخلرباء اللوم على
األفالم اإلباحية اليت تصور
املهبل كما لو كان جمرد شق
صغري ،مبا جيعل بعض نساء
أسرتاليا يرغنب يف تقليد ذلك
املظهر.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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انتخابات أسرتاليا وأمريكا..الشخص فوق السياسة!! حكومة العمال تطلق منح للجمعيات املتعددة احلضارات
بقيمة  4.55مليون دوالر واخر موعد للحصول على
املنح هو نهاية شهر حزيران /يونيو اجلاري

االنتخابية
احلمالت
باتت
األمريكية قريبة الشبه من
نظريتها األمريكية ،حيث يكون
الرتكيز الكلي على قائد احلزب،
وليس على السياسات اليت
سينفذها احلزب يف حالة تقلده
سدة احلكم ،ولعل أوضح مثال
على ذلك احلملة االنتخابية
لكيفن راد يف انتخابات 2007
واليت محلت اسم «كيفن 07
« ،وهي مثال للرتكيز على
الشخص وليس السياسة ،يف
ظاهرة بدأت يف أسرتاليا مع
وايتالم عام  1972يف محلته
اليت مسيت «.»It’s time
ال تزال مسألة القيادة يف
أسرتاليا مثار العديد من
تشري
فبينما
التكهنات،
استطالعات الرأي إىل تفوق
كاسح لالئتالف يف انتخابات
سبتمرب القادمة ،تشري تقارير
إىل احتمالية قيام العماليني
باإلطاحة بزعيمتهم غيالرد،
واستبداهلا بكيفن راد ليخوض
السباق االنتخابي ،لتاليف هزمية
باتت شبه مؤكدة .ولكن السؤال
هو هل يستطيع راد بالفعل أن
حيدث أي تأثري إجيابي على حزب
العمال ،وجينبه هزمية مدوية؟!.
عموما ،جيب أن ينصب تركيز
األسرتاليني على السياسات،
واالبتعاد عن النظرية الشخصية

يف االختيار ،مع مالحظة أن من
سيتم اختياره هو رئيس وزراء
أسرتاليا ،وليس رئيسها ،مبعنى
أن مهمته هو قيادة حكومة تنفذ
سياسات معينة.
وإىل نتائج استطالع «دراسة
االنتخابات األسرتالية» ،بشأن
مدى التقبل للقيادات األسرتالية
على مدار  20عاما ،حبيث يشري
« « 0إىل عدم الرضا الكامل،
و» »5إىل احلياد ،و « »10إىل
الرضا الكامل ،ومتت بلورة
النتائج االستطالع التالي الذي
السياسية
القيادة
يشمل
املتنافسة يف انتخابات أسرتاليا

أسرتاليا يف الفرتة بني -1990
 ،2010كما هو موضح أدناه:
 اخنفاض ملحوظ لشعبية رادعام  2010مقارنة بـ 2007
 نسبة مؤيدات غيالرد منالنساء  ،5.3ومن الرجال 4.5
فقط مبستوى رضا إمجالي
 ،4.8مبا يوحي بوجود فجوة بني
اختيارات اجلنسني
 أبوت أسوأ يف شعبيته منرئيس الوزراء األسبق بول
كيتينغ ،لكنه أعلى من قليل
احليلة أندرو بيكوك الذي قاد
حزبا عماليا منقسما عام .1990
املصدر املنكبوت االلكرتوني

اطلقت وزيرة التعددية احلضارية
كايت الندي حبضور الوزير طوني
بورك وعدد من الوزراء وقادة
اجملتمع برنامج بناء جمتمعات
املتعددة الثقافات (Building
Multicultual
Communities
 )Programالذي تعتمده حكومة
العمال الفيدرالية بقيمة 4.55
مليون دوالر
وقد حث نائب رئيس بلدية
جملس
ورئيس
كانرتبري
خضر
احلضارية
التعددية
واملراكز
اجلمعيات
صاحل
الدينية واالجتماعية اللبنانية
العربية االسراع للتقدم بطلبات
للحصول على هذه املنح اليت
متويليتي :
تشمل على فئتني
نْ
الفئة ِ :1م َنح ترتاوح قيمتها
من  1,000دوالر إىل 10,000
البنى التحتية غري
دوالر لدعم ُ
الثابتة ومشروعات املعدات
أجهزة
وتشمل:متويل شراء
أجهزة الطباعة ـ
الكمبيوتر،
أجهزة النسخ ،االثاث  ،معدات
املطبخ واملعدات الرياضية.
الفئة  :2منح حبدود أقصى
 150,000دوالر لدعم األشغال

الوزيرة كايت الندي والنائب طوني بورك وبدا نائب رئيس
بلدية كانرتبري خضر صالح

العامة (مثل القاعات اجملتمعية/
قاعات التعدد الثقايف) تقفل
الطلبات يوم  28يونيو/حزيران.
يتوافر مزيد من املعلومات عن
الربنامج على موقع الدائرة على
شبكة اإلنرتنت على العنوان:
www.immi.gov.au/bmcp

والبنى التحتية الثابتة
الرئيسية
ُ
جتمع اجملتعات
وتشمل أماكن
ُّ
متعددة الثقافات  ،املباني ذات
اهلدف (مثل حمطات اإلذاعة
واستوديوهات
اجملتمعية،
االستعراضات) غرف االجتماعات
ّ
جزءا من املباني
تشكل
اليت
ً

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

Ready for work....

IT IS A
VOLVO
F16 , 485HP

لالتصال:
0431 718 387

Volvo

Make

F1689A

Model

Item Condition Good
Year 1988
*Price $45,000
WHITE

Colour

81000

GCM

26500

GVM

BK49UR

Registration

Category Trucks
Tipper

Sub-Category
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الدولي الذي حيظر إرجاع طاليب
اللجوء إىل بالدهم إذا كانوا
سيتعرضون لالضطهاد.
وأصرت جولي بيشوب نائبة
الفيدرالي
االئتالف
رئيس
املعارض على أن املقرتحات
اجلديدة ال حتمل انتهاكا للقانون
الدولي.
من جانبه ،وجه وزير اهلجرة
أوكونر
بريندان
األسرتالي
انتقادات حنو اخلطة ،واصفا
إياها بأنها جزء من محلة توني
أبوت لبث اخلوف يف اجملتمع.
ويف ذات السياق ،انتقدت
سيناتورة اخلضر سارة هانسون-

يونغ خطة إرسال الالجئني إىل
أقطار رمبا يتعرضون فيها للخطر،
واصفة إياها بغري القانونية،
وتابعت « :توني أبوت يعلم
ذلك ،ولكن شهيته حنو الرتويج
للمخاوف ال تشبع».
ومن املتوقع أن حيث أوكونر خالل
األسبوعني املتبقيني من جلسات
الربملان الفيدرالي االئتالف
واخلضر ملساندة « خطة املبادلة
املاليزية» ،اليت تهدف إىل تبادل
طاليب اللجوء مع ماليزيا للحد من
اهلجرة غري الشرعية اليت تعاني
منها أسرتاليا.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

األمان اجلوي..قضية تشغل أسرتاليا

ﺻﻔﺤﺔ ٢٢
ﺻﻔﺤﺔ
٢٢

ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١
١١ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺴﺒﺖ ٤

عندما واجهت الطائرة A380
كوانتس
لشركة
التابعة
خماطر كارثية إبان رحلتها يف
إندونيسيا قبل ثالث سنوات،
انتقلت مشاعر التوجس واليأس
إىل املسافرين ووجهوا سؤاال
مفاده « :كيف ميكن للشركة
األكثر أمانا يف العامل ،من وجهة
نظرهم ،أن تواجه تهديدات مثل
هذه؟.
وباملثل ،واجهت شركة «إير
فرانس» إحدى أكرب شركات
الطريان يف العامل انتقادات
مماثلة عندما قتل  228من
ركابها يف احمليط األطلسي عام
 ،2009يف فاجعة وصفت بأنها
كانت ميكن جتنبها.
من
اآلالف
مئات
وألن
األسرتاليني يسافرون أسبوعيا
عرب رحالت جوية تابعة لشركات
«اخلطوط اجلوية القطرية ،و
«طريان اإلمارات» ،و»االحتاد
اإلماراتية» اليت تتبع حكومات
خمتلفة ،لذا دارت تساؤالت
حول الدرجة اليت جيب أن
يثق بها األسرتاليون يف تلك
الشركات.
وتعد مسألة األمان يف الطريان
من األمور اهلامة يف أسرتاليا يف
بلد يسافر ثلث سكانه للخارج
كل عام ،حبسب اإلحصائيات.
وهي قضية شغلت بال الكاتب
األسرتالي جوف توماس  ،حيث
كتب كثريا عن قضية األمن
اجلوي ،كما أقدم األسبوع
املاضي على إطالق موقع
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االئتالف يقرتح إلغاء تأشريات اجملرمني األجانب
وجهت انتقادات الذعة خلطة
االئتالف بإرجاع طاليب اللجوء ذوي
اخللفية اإلجرامية إىل األقطار اليت
جاءوا منها ،حيث مت وصف اخلطة
بأنها غري قانونية ،ألنها تعرض
حياة طاليب اللجوء إىل اخلطر.
الفيدرالي
االئتالف
وكان
املعارض قد أعلن األحد hglhqd
أن طاليب اللجوء وباقي األجانب
املدانني بتهم خطرية عقابها
السجن ألكثر من عام ،جيب أن
يتم إلغاء تأشرياتهم ،وترحيلهم
يف احلال.
ووفقا للتغيريات املقرتحة ،فإن
األشخاص الذين سيتم إلغاء
تأشرياتهم ،سيفقدون فرصة
االستئناف على قرارات اإللغاء.
من جانبه ،قال جورج برانديس
املدعي العام يف حكومة الظل إن
التغيريات اليت اقرتحها االئتالف
تهدف إىل محاية األسرتاليني من
أي أجنيب ذات خلفية إجرامية،
مضيفا أن فشل العماليني يف
محاية احلدود جعل الشوارع
األسرتالية أقل أمانا.
وردا على سؤال عما إذا كان
االقرتاح يشمل ترحيل طاليب
اللجوء حتى لو أن حياتهم معرضة
للخطر ،قال برانديس« :سوف
نلغي تأشرياتهم» ،يف تناقض
واضح مع ما ينص عليه القانون
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أمان أعلى من شركة «ليون
.airlineratings.com
املثال،
سبيل
على
اإلندونيسية
كبري
بشكل
ويركز هذا املوقع
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حادث طائرة «بيونغ  »737التابع لشركة «ليون اير» اإلندونيسية يف وقت سابق من
العام الجاري ،إال أن ركاب الطائرة نجوا بحياتهم

على األمور اليت تتعلق بشئون
الركاب ،جبانب عنصر األمان،
باإلضافة إىل االستعانة خبرباء
لإلجابة على أسئلة أساسية
حول أمان الطريان أبرزها« :
كيف يعرف الركاب درجة األمان
شركات الطريان؟»
ويرى توماس أن هنالك أمورا
غري منطقية يف االنطباع السائد
عن أمان الطريان ،مثل وضع
شركة «اير فرانس» يف معدل

بالرغم من أن ركاب طائرة تابعة
للشركة األخرية جنوا مجيعا من
حادث هبوط اضطراري على
سطح املاء ،مقارنة بالفاجعة
اليت حدثت للشركة الفرنسية،
عام .2009
وتساءل الكاتب عن السبب
وراء منح شركة «جيت ستار»
درجة أمان  7من  7بالرغم من
ارتباطها بالكثري من احلوادث.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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حمكمة أسرتالية تنطق باحلكم يف قضية جلد كريستيان مارتينيز
أصدرت حمكمة أسرتالية حكما
حببس وسيم فياض ملدة 16
شهرا بعد أن عاقب كريستيان
مارتينيز أحد املتحولني إىل
اإلسالم باجللد  40مرة بداعي
تطبيق الشريعة لتجرعه الكحول،
وتعاطيه للمخدرات.
جاء ذلك يف جلسة النطق باحلكم،
بعد أن أدان القاضي بريان
مولوني يف وقت سابق كل من
وسيم فياض 45 ،سنة ،وزكريا
رعد 21 ،سنة ،وتوجلا سيفسي،
 21سنة ،وجنجايز كوسكني22 ،
سنة ،بتهمة مهامجة كريستيان
مارتينيز يف يوليو .2011
وأصدر القاضي مالوني حكما
بسجن فياض عامني كحد أقصى،
بتهمة االعتداء الذي أحلق ضررا
جسديا.
كما أصدر حكما على املتهمني
الثالثة اآلخرين بالسجن 18
شهرا مع إيقاف التنفيذ ،بتهمة
انقيادهم وراء فياض يف تنفيذ
العقاب على مارتينيز.
وعلمت احملكمة أن فياض قام
جبلد مارتينيز  40مرة بسلك
كهربائي يف منزل األخري بـ
«سيلفر ووتر» ،بينما ساعده
اآلخرون على تقييد مارتينيز يف
السرير أثناء اجللد .ويعتقد أن
تلك القضية األوىل من نوعها يف
أسرتاليا.
وعلمت احملكمة أن بداية واقعة
اجللد حدثت حينما طلب مارتينيز
من فياض ،الذي كان مبثابة
مرشده الديين ،املساعدة لإلقالع
عن املخدرات ،فأجابه فياض:
« هذا يعين أنين سوف أقوم

Melbourne

الحكم على وسيم فياض بالسجن  16شهرا لجلده كريستيان مارتينيز  40جلدة
بسلك كهربائي

كريستيان مارتينيز
بتقييدك أخي ،ألن ذلك هو ما جلبت اخلزي الكبري بتصرفك
حتتاجه» ،قبل أن يقوم فياض هذا للعقيدة اإلسالمية ،لقد
وباقي املتهمني بالتوجه إىل استم تصرفك مع مارتينيز باملكر
منزل مارتينيز ،وقام فياض واخلداع وعدم األمانة ،فتصرفت
جبلده  40مرة من اخللف ،بينما بعنف مع مارتينيز حتت ستار
كان املتهمون اآلخرون يقيدونه ،التدين».
وسط بكاء مارتينيز الذي توسل وتابع القاضي أن القضية
إىل الرجال أن يرتكوه ،وظل ليست حول العقيدة أو الشريعة
دفع
22على
لكن إلجباره
اإلسالمية،
أسبوع
ملدة
يعاني من آالم مربحة
Saturday
11June
2011
Saturday
4 June
2011
Page
Page
22
ديونه.
عقب احلادث.
وقال القاضي لفياض« :لقد املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:

Hold a first Aid certificate
Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation




Be reliable
;We have the following security positions available
Crowd Control
)(Events

RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


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

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

تكشف سر ثورة نسائية ضغوط على شرطة فيكتوريا أسرتاليا تتحرى دقة اإلنرتبول
لتقليد التجربة الربيطانية حول طالب جلوء مصري
ضد أبوت
احلكومة
رئيسة
اتهمت
الفيدرالية جوليا غيالرد قائد
جوليا
الفيدرالية
املعارضة
غيالرد مبمارسة منوذج سلوكي
يتسم بنقص احرتام املرأة.
وانتقدت غيالرد أعضاء الربملان
الذين عاتبوها على طرح قضية
اإلجهاض يف خطابها أمام بعض
نساء حزب العمال يف حدث
جرت وقائعه الثالثاء املاضي
يف سيدني حتت مسمى «نساء
ألجل غيالرد»
وتابعت غيالرد يف تصرحيات
أدلت بها األربعاء املاضي من
بريث« :كال من ستيفن جونز
واد هوسيك مل يكونا يف
الربملان عندما ثارت نساء احلزب
الليربالي على طوني أبوت الذي
كان وزيرا للصحة آنذاك ،حيث
كانوا غاضبات من موقفه جتاه
دواء اإلجهاض .»RU486
وتابعت « :حسنا ،لقد كنت يف
الربملان ،وكنت وزيرة للصحة
يف حكومة الظل آنذاك ،ورأيت
النساء قي ثورة على طوني
أبوت ،وأعتقد أن ذلك أبلغ
إشارة لتوجهات أبوت».
واستطردت مدافعة عن قرارها
بطرح استجواب حول سلوك
االئتالف جتاه املرأة ال سيما

وأن األخري وعناصر أخرى من
االئتالف الفيدرالي املعارض
أقدموا على تصرفات حتمل إهانة
للمرأة على حد قول غيالرد ،مثل
وقوف أبوت جبوارات لوحات
تصف غيالرد بطريقة مشينة،
وقيام الليرباليني بالسخرية من
وفاة والدها.
وقام وزراء فيدراليون بدعم
استفساراتها
يف
غيالرد
حول الطريقة اليت يعتزم بها
االئتالف معاملة املرأة ،حيث
قالت وزيرة الصحة تانيا
بليربسك إن من حق املواطنني
معرفة مواقف السياسيني يف
القضايا احلساسة.
بينما انتقدت جولي بيشوب
نائبة أبوت إقحام غيالرد لقضية
اإلجهاض كنوع من ختويف
النساء للتصويت ضد توني
أبوت.
وقالت كريستني ميلن زعيمة
اخلضر إنها ال تعتقد أن قضية
مثل اإلجهاض جيب أن توضع
يف األجندة السياسية ،لكنها
طالبت مبحادثات مباشرة مع
توني أبوت ملعرفة سياسته
املستقبلية يف قضايا املرأة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كولز أمام القضاء
بسبب اخلبز
يتم حاليا التحقيق مع سلسلة
املتاجر الشهرية «كولز»
للزبائن
تضليلها
بسبب
حول أحد عروض اخلبز الذي
حيمل اسم «خيبز اليوم ويباع
اليوم».
وكانت جلنة املنافسة ومحاية
املستهلك األسرتالية قد
اختذت إجراءات قضائية يف
احملكمة الفيدرالية ضد متاجر
كولز ،بسبب اخلبز اليت جيهز
وجيمد خارج املتاجر ،ثم ينقل
إىل املتاجر ،ويباع وكأنه
خبز طازج يف تضليل واضح
للمستهلك.
وقالت اللجنة يف دعواها إن
عرض كولز املسمى «خيبز
اليوم ويباع اليوم» ،والذي
يوهم املستهلك بأن اخلبز
يتم خبزه حديثا ،يضلل
املستهلكني حيث يعتقدون
أن اخلبز يتم جتهيزه داخل
خمابز كولز يف نفس اليوم
الذي يتم خالله الشراء.
من جهته ،قال رود سيمز
رئيس اللجنة يف تصرحيات لـ
«نيوز ليميتيد»« :ما وجدناه

هو أن عروض اخلبز الطازج
تشكل جزءا هاما من الطريقة
اليت تروج بها متاجر كولز
لنفسها».
وأردف« :أرسل إلينا شخصا
من كوينزالند شكوى مفادها
أن اخلبز الذي تعرضه كولز
بارد أو جممد».
خدعت
«كولز
وتابع:
مستهلكيها عندما أوهمتهم
أن اخلبز يتم جتهيزه داخل
املتجر ،بينما الواقع هو
أنه يتم جتهيزه باخلارج،
ثم جتميده ،ثم ينقل إىل
املتاجر».
وتواجه كولز غرامة تصل إىل
 1.1مليون دوالر يف حالة
ثبوت إدانتها.
يذكر أن الدعوى القضائية
أعقبت عاما من التحقيقات
اليت أثارها رئيس حكومة
جيف
األسبق
فيكتوريا
كينيت ،والذي أرسل عينات
من اخلبز املعروض يف املتجر
للجنة كي حتقق يف ممارسات
تضليل املستهلك.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

طالبت مراكز قانونية أسرتالية
بضرورة أن تطبق شرطة
فيكتوريا التجربة الربيطانية يف
احلد من استهداف األشخاص
على أساس عرقي أو عنصري.
وقال أنتوني كيلي املسؤول
التنفيذي ملركز فليمنغتون
كينسنغتون القانوني إن النتائج
اليت ظهرت يف التقرير الربيطاني
« »Stop and Think Againتزيد
من الضغوط الواقعة على كني
الي مفوض شرطة فيكتوريا،
لتجنب التوجهات العنصرية من
شرطة الوالية.
وتابع كيلي أن التقرير الربيطاني
يقدم دليال حامسا على أن احلد
من املمارسات العنصرية للشرطة
يزيد من كفاءتها يف السيطرة
على اجلرائم ،كما يعمق مساحة
ثقة اجملتمع بالشرطة.

وأمثرت الضوابط اجلديدة يف
بريطانيا عن اختزال يف معدالت
اجلرائم يف أعقاب التغيريات
اليت دعت إليها جلنة املساواة
وحقوق اإلنسان الربيطانية.
واستطرد كيلي أن اإلجراءات
الربيطانية اجلديدة قللت من
ظاهرة تركيز الشرطة على
األقليات العرقية ،والبعد عن
النمطية التقليدية يف استهداف
فئات معينة على أساس
عنصري.
ويف سياق مشابه ،قالت تامار
هوبكنز احملامية مبركز فليمنغتون
احلقوقي أن املفوض كني الي
أمامه التزام بإحداث تغيريات
يف شرطة فيكتوريا مبا يتالءم
مع التجربة الربيطانية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

هل فقد علي عيسوي
بار العصائر يف أسرتاليا
بسبب األسد؟!

قال صاحب أحد احملالت
بانكستاون
يف
التجارية
حملكمة بسيدني إن رجال هدد
بسحق كل املوالني للرئيس
السوري بشار األسد ،قبل
أن يقوم ثالثة رجال بابتزازه
وإجباره على بيع بار العصائر
الذي ميلكه.
والرجل مسلم شيعي يدعى
على عيسوي وهو صاحب أحد
بارات العصائر ،حيث أخرب
حمكمة «داوننج سنرت لوكال
كورت»أن رجال يدعى جالل
مريم 24 ،سنة ،من بانشبول
قام بتهديده حبرق البار أو
استهدافه بالرصاص إذا مل
يقم ببيعه.
وحبسب عيسوي ،فإن هذه
التهديدات حدثت يف يونيو
من العام املاضي ،وسبقها
تهديد آخر تلقاه عيسوي،
املسلم الشيعي ،من رجل
مل يتم الكشف عن امسه
مدعيا أنه قال له« :إذا
وجدنا أي شخص يف املنطقة
يساند بشار األسد سنسحقه
بأقدامنا».
ومت توجيه تهم االبتزاز إىل
ومتهمي آخرين
جالل مريم
نْ
هما أمحد هوتشر وشقيقه عبد
اهلل من بانشبول.
وعلمت احملكمة أنه يف
يوليو من العام املاضي قام
عيسوي بتوقيع أوراق بتحويل
ملكية بار العصائر إىل أمحد

هوتشر ،مقابل  10000دوالر
فقط أمواال نقدية .وأضاف
عيسوي للمحكمة أنه كان قد
تكبد  75ألف دوالر يف شراء
املتجر ،وجتديده ،وشراء
أجهزة تربيد.
وعلم القاضي جون فافريتو
أن مريم أخرب عيسوي يف
يونيو املاضي « :حنن اإلخوة
مريم ،معروفون يف املنطقة،
وقررنا شراء املتجر منك»،
يف هلجة تهديدية واضحة
حبسب ادعاء عيسوي ،الذي
أجابه قائال « :أنا لست راغبا
يف بيع احملل» ،فهدده مريم
بقوله« :ستواجه العديد من
املشاكل يف األيام القادمة،
وسيتم إحراق احملل ،أو
إطالق الرصاص جتاهه»،
فعقب عيسوي قائال« :ملاذا،
أنا برئ ومل أقم بإيذاء أي
شخص» ،لكن مريم صمم
على رأيه حبسب ادعاء
عيسوي.
وقال الرقيب ريك مانسلي
إن عملية بيع بار العصائر
باسم أمحد هوشر مل تتجاوز
قيمتها  10آالف دوالر ،وهو
مبلغ يقل كثريا عن القيمة
احلقيقية ،مقارنة مبا تكبده
عيسوي ،وهو أكرب دليل على
أن عملية البيع مل تتم بإرادته
احلرة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

طالب اللجوء املصري سيد أحمد عبد اللطيف

الفيدرالية
الشرطة
تبحث
األسرتلية يف ادعاءات حول
معلومات مغلوطة بشأن طالب
جلوء مصري يدعى سيد أمحد عبد
اللطيف ،الذي أدين بتهم إرهابية
يف نظام الرئيس السابق ،لكنه
هرب إىل أسرتاليا ،طالبا اللجوء،
وسط شكوك حول مالبسات
إدانته ،باإلضافة إىل وضعه يف
النشرة احلمراء لإلنرتبول .وقال
بيرت درينان نائب مفوض الشرطة
الفيدرالية « :حناول الوصول إىل
احلقيقة بأسرع ما ميكن».
وكان عبد اللطيف مثار جدل
سياسي واسع النطاق يف
أسرتاليا األسبوع املاضي ،حينما
صعد االئتالف األمور احتجاجا
على بقائه ملدة عام يف معسكر
احتجاز منخفض اإلجراءات األمنية
جبوار أدياليد.
وانتقل عبد اللطيف إىل مركز
احتجاز شديد اإلجراءات األمنية
يف سيدني ،ولكن عقب شهور

من معرفة وزارة اهلجرة إلدانته
باتهامات إرهابية.
لكن بعض احلقوقيون طرحوا
ظالل شك حول مدى دقة إدانة
عبد اللطيف ،أو املعلومات اليت
مررها اإلنرتبول إىل الشرطة
األسرتالية.
وورد اسم عبد اللطيف يف
النشرة احلمراء عام  ،2001قبل
أن يعاد نشر امسه يف .2011
وأضاف دينان أن الشرطة
نقلت
األسرتالية
الفيدرالية
املعلومات اليت وصلتها إىل
وزارة اهلجرة ،لكنه أشار إىل أن
عدم تلقي ما يفيد رغبة مصر يف
تسليم املتهم.
واستطرد دينان أن اإلنرتبول
جيب أن يتخذ حتريات صارمة قبل
إدراج أي اسم يف النشرة احلمراء
اليت تعد مبثابة مذكرة اعتقال يف
بعض الدول ،ليس من ضمنها
أسرتاليا.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

املنظمات غري الرحبية األسرتالية يف ورطة
أوضح مسح جديد أجراته مؤسسة
،P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s
و«مركز التأثريات االجتماعية»
أن النسبة األكرب من املنظمات
غري الرحبية تعاني من عدم
قدرتها على تلبية النفقات،
ال سيما يف ظل وجود تهميش
حكومي مستمر لتلك املنظمات.
وظهرت خماوف التعثر املالي
منذ املسح األول الذي مت إجراؤه
عام  ،2012يف ظل عدم قدرة
واضحة من تلك املنظمات على
جذب عاملني جدد بها ،واإلبقاء
على موظفيه.
يذكر أن قطاع املنظمات غري
الرحبية شهد منوا بلغ  % 5خالل
العقد املنصرم ،حيث يوظف
أكثر من  % 8من سوق العمل
األسرتالي ،لكنه قطاع يعاني من
ضعف املوارد وزيادة التكاليف.

من جانبه ،قال ديفيد كروسيب
الرئيس التنفيذي لـ «اجمللس
اجملتمعي األسرتالي» إن البعض
يطالب املنظمات غري الرحبية
بفعل املزيد رغم مواردها
احملدودة ،وتابع« :املسألة
ليست حجم التمويالت اليت
تتلقاها تلك املنظمات ،بقدر ما
هو حجم النفقات اليت تتكبدها،
وقدرتها على تلبيتها».
وعرب د .أندرو يونغ الرئيس
التأثريات
ملركز
التنفيذي
االجتماعية عن قلقه العميق من
نتائج املسح الذي مشل 362
منظمة غري رحبية ،ال سيما يف
ظل اقتصاد أسرتالي مرتفع،
وهو ما يتناقض مع الصعوبات
املالية اليت تعاني منها تلك
املنظمات اهلامة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
اشتباكات صيدا ّ
توقفت وال معاجلة نهائية

احلريري ترفض النزاع املسلّح واألسري يلوّح بـ «ح ّل
عسكري»
على الرغم من استعادة صيدا وجارتيها عربا اجلديدة وحارة
صيدا هدوءها وعودة احلياة الطبيعية ،فان القوى والفاعليات
الصيداوية وخصوصًا السياسية واحلزبية منها ظلت منقسمة على
نفسها ،وبقي كل طرف فيها متمسكًا مبواقفه وتوجهاته املؤيدة او
املعارضة لطريف النزاع على الساحة الصيداوية.
منذ ساعات الصباح فتحت االسواق التجارية واملصارف ابوابها
كاملعتاد وبدت حركة الشارع طبيعية ،وخصوصًا بعد سحب اجليش
قواته املؤللة اليت استقدمها من بريوت ،وطغى على الشارع
الصيداوي سؤال واحد متى تتجدد االشتباكات؟ يوم االثنني
املقبل ،ام سيصار اىل تأجيل؟ اما يف بلدة عربا اجلديدة اليت
كانت مسرحا للعمليات فأبقى اجليش قوة ثابتة متمركزة بني مدخل
مسجد بالل بن رباح وشقق يقيم فيها عناصر او عائالت حمسوبة
على «حزب اهلل» ،وبدت االضرار جسيمة يف بعض االبنية .وظهرًا،
شيع يف مسجد الشهداء يف صيدا جثمان حممد ابرهيم حشيشو
ّ
( 45عامًا) الذي قتل برصاصة اصابته يف خاصرته ،اثناء عودته
من صيدا اىل منزله على طريق حارة صيدا عني الدلب ،وهو أب
الربعة اوالد .وشارك األمني العام لـ»التنظيم الشعيب الناصري»
اسامة سعد وهيئات صيداوية يف التشييع ،وعزت النائبة بهية
احلريري ومعظم الفاعليات عائلته.
وواصل املفيت الشيخ سليم سوسان لقاءاته مع فاعليات صيدا
وجوارها بهدف تأكيد العيش الوطين «ورفض اي اقتتال ال خيدم
اال العدو االسرائيلي».
وعقد سعد مؤمترا صحافيا دان فيه ما قال انه «االستباحة املخطط
هلا ملدينة صيدا وجوارها من مجاعة الشيخ امحد األسري ،وما رافقها
من إطالق الرصاص والقذائف عشوائيًا» .واتهم «تيار املستقبل»
بنشر مسلحني يف صيدا .ورد «تيار املستقبل» يف اجلنوب على
سعد ،معتربًا ان كالمه «حمشو باملغالطات واالفرتاءات» .كما اصدر
«اللقاء االسالمي» يف صيدا بيانًا اثر اجتماع يف مقر «اجلماعة
االسالمية» استنكر «استهداف مدينة صيدا بالرصاص والقذائف
العشوائية».
ويف مؤمتر صحايف عقده يف عربا ،طالب أمام مسجد بالل بن
رباح الشيخ أمحد االسري «بوجود جيش لبناني لكل اللبنانيني وليس
لفئة دون االخرى» ،الفتا اىل «ان اجليش املوجود يف املنطقة هو
حلماية شقق حزب اهلل ،وهم يتوسعون يف هذه الشقق املدججة
بالسالح» .وقال ان وزير الداخلية يف حكومة تصريف االعمال
مروان شربل «اتصل وأعلن عن مبادرة حلل ملف الشقق السكنية
يف صيدا يف مدة  15يومًا ،وال نتيجة حتى اآلن .واذا مل يتم اقفال
الشقق حتى االثنني فأمامنا حلول عدة ،من ضمنها احلل العسكري،
ألن وجود هذه الشقق يشكل تهديدا أمنيا ومعنويا».
واكدت النائبة احلريري من جهتها ان صيدا «لن تقبل اال الدولة
وحدها اليت حتفظ األمن يف املدينة ،ومتنع كل انواع االشكاالت
اليت ميكن ان تؤدي اىل نزاعات مسلحة كما حصل الثلثاء ،وان
اي سالح خارج سالح الدولة هو مرفوض» ،معتربة ان «صيدا لن
تكون اال مدينة للعيش املشرتك ،وان اخلالف السياسي يف املدينة
دميوقراطي ،على أال يؤدي اىل اي نزاع مسلح يأخذ األبرياء رهائن
ولن يكون فيه رابح».
وحتدثت احلريري اثر اجتماع «اللقاء التشاوري الصيداوي» الذي
عقد يف جمدليون بصورة طارئة لتدارس األوضاع يف املدينة.
وشددت على «منع تكرار هذه احلالة الغريبة على املدينة واليت
لن يرضى أهلها وال فاعلياتها وال قواها السياسية واألهلية
والدينية بأن تتكرر».

مقتل  4لبنانيني ..و عشريتا «جعفر»
و»أمهز» تسعيان للثأر من «عرسال»
كمني ُم ّ
سلح يف وادي رافق الكائن بني جرد
ُق ِت َل  4لبنانيني يف
ٍ
القاع ورأس بعلبك ،فاشتعلت املنطقة هناك وتدهور الوضع األمين
ّ
املسلحون إىل الشوارع وأقيمت
يف حميط بلدة عرسال سريعًا ،نزل
حواجز للتدقيق يف اهلويات.
املرة ،القتلى من أكرب عشائر البقاع،
العراسلة هم اهلدف هذه
ّ
جعفر وأمهز ،حال ذوي الضحايا أصعب من أن توصف ،فالنار
املعتملة يف النفوس ال ُت ّ
فكر يف غري الثأر ،هكذا ُق ِط َعت الطرقات
يف اللبوة وتل األبيض ،ترافق ذلك مع انتشار مسلح ألبناء
العشائر.
التحرك بقيام اجليش اللبناني بوضع وحداته يف
هذا
قوبل
ّ
حال تأهب واستنفار تام يف املراكز العسكرية واحلواجز كافة يف
ردات فعل ،وانتشرت عناصر اجليش اللبناني
البقاع،
حتسبًا ألي ّ
ّ
أن احلركة
على الطريق الدولية من مفرق اهلرمل باجتاه اللبوة ،علمًا ّ

ّ
مسلحي آل جعفر وآل أمهز رفضوا إزالة
أن
كانت شبه معدومة ،غري ّ
حواجزهم قبل توقيف املتورطني يف تنفيذ كمني عرسال ،ترافق
شبان من آل جعفر بإقفال احملال التجارية اليت ميلكها
ذلك مع قيام ّ
أهالي عرسال يف اللبوة.
كان الوضع هسترييًا ،إطالق النار يف اهلواء مل يهدأ ،اجلميع
ُيطالب بالثأر ،صوت والد شريف أمهز ،ابن العشرين عامًا ،كان
تفجعًا ،كان األخري ُيطلق النار يف اهلواء قائ ًال« :دم شريف
األكثر
ّ
لن أقبل مقابله أقل من مائة عرسالي» ،حال الوالد ال خيتلف كثريًا
عن حال شقيق القتيل ،شقيقاته حتاولن تهدئتهّ ،
لكنه حيمل سالحه
صارخًا ّ
مير من هنا».
بأنه سيقتل «أي عرسالي ّ
ّ
سيطلق النار على نفسه إن
ليس هذا فحسبُ ،يرفقها بأنه
ُ
أما علي أمهز ،ابن عم الضحيتني ،فقد
حاول أي أحد كان منعهّ ،
عمي» و «راح شريف وبنتو بعد ما
ركز بني اثنتني« :قتلولي ابن ّ
صار عمرها سنة».
صال مع «الشرق»ّ ،
وخالل ّ
عمه ال ينتمي
ات ٍ
أكد علي ّ
أن ابن ّ
حتدث عن عالقة الصداقة الوطيدة اليت كانت تربط
إىل أي حزبّ ،
عمه ّ
بأنه
املغدور بأبناء عرسال ،نفى أمهز ُكل ما ُنسب إىل ابن ّ
يعمل يف تهريب املازوت ،كاشفًا أن األخري كان يعمل يف معمل
ألحجار الباطون.
أما والد الضحية الذي مل يكن خرج من وقع الصدمة فكان يسأل
ّ
من دون أن ينتظر األجوبة ،كان ُيكرر سؤا ً
ال واحدًا« :ليش بدن
يقوصوا» ،هكذا كانت أحوال كل من عشريتي آل جعفر وآل أمهز
ّ
اللتني مكثتا يومهما تنتظران مرور ٍ
أحد من العراسلة.
ّ
أكد أهالي عرسال ،يف بيان صدر عنهمّ ،
أنهم «برآء من
ً
أيا كانت هوياتهم»،
املسؤولني عن مقتل  4يف وادي رافق ّ
أن «إعتداء وادي رافق يرمي إىل االيقاع بني أهالي
مشددين على ّ
عرسال وأهالي املنطقة بقصد إشعال الفتنة».
رجحت أن يكون «هذا
جتدر اإلشارة إىل أن املعلومات األمنية ّ
ردًا على مقتل علي أمحد احلجريي قبل أيام»،
الكمني قد جاء ّ
موجهة أصابع االتهام إىل»جمموعة أصولية سورية» ،مماثلة لتلك
ّ
اليت سبق أن ّ
اعتداء ضد اجليش اللبناني وقتلت عددًا من
نفذت
ً
عسكرييه.
يف موازاة ذلك ،أقدم جمهولون يستقلون سيارة جمهولة
املواصفات ،على خطف املواطن اللبناني مهند عدنان حميي الدين
من بلدة تعلبايا ألسباب جمهولة ،فتداعى أهله وأقاربه فورًا إىل
تنفيذ حترك احتجاجي قرب املسجد يف تعلبايا.

قتيل و 4جرحى يف عني احللوة
توتر الوضع االمين داخل خميم عني احللوة مساء ااالثنني على
إثر إطالق حسني يعقوب العراقي من انصار الناشط االصولي
بالل بدر ،النــــار على احد عنـــاصر حركة «فتح» حممد شيخان
واصابتـــــه يف رأســــه لدى مروره عنــــــد مدخل ســــــــوق اخلضـــر
يف الشــــارع الفــوقـــاني.
وحصـــل عــــلى األثـــــر اطــــالق نــــــــار وانتشار للمسلحني يف
احمللة داخل املخيم وجرح  4اشخاص عند مدخل «مستشفى النداء
االنساني» بينهم عنصر من «اجلبهة الدميوقراطية» كان يصطحب
ابنته للعالج يف املستشفى.
واتهم عضو قيادة االمن الوطين الفلسطيين يف عني احللوة
وخميمات لبنان حممود عبد احلميد عيسى العروف بـ «اللينو» يف
تصريح «جمموعة بالل بدر املأجورة واملشبوهة بالعمل على تفجري
الوضع يف عني احللوة» ،ودعا جلنة املتابعة الفلسطينية اىل «العمل
فورا على توقيف اجلاني املعروف اهلوية واالنتماء وحماسبته لئال
تتكرر مثل هذه احملاوالت التخريبية يف املخيم».

نقابة اطباء االسنان استنكرت قتل ليلى العلي يف
الرياض
استنكرت نقابة اطباء االسنان يف لبنان ،يف بيان« ،اجلرمية اليت
تعرضت هلا الدكتورة ليلى العلي يف اململكة العربية السعودية،
وادت اىل وفاتها طعنا داخل شقتها يف مدينة الرياض».
وطالبت «املسؤولني واالجهزة االمنية يف اململكة بالكشف عن
اجملرمني وسوقهم اىل العدالة».

فتح طريق املدينة الرياضية بعدما قطعها
حمتجون
قطع حمتجون من عائلة اجلزيين طريق املدينة الرياضية بعد
ظهر امس باالطارات املشتعلة وحاويات النفايات واالتربة وبعض
االخشاب واخلردة ،احتجاجا على توقيف احد ابناء العائلة من
املطلوبني للقضاء مبلف امين.

وبعد قطعها ألكثر من ساعة ،مما تسبب بزمحة سري خانقة يف
احمللة ويف الطرق اجملاورة اليت تأثرت بتوقف حركة السري على
االتوسرتاد الرئيسي الذي يعد الشريان االول ملنطقة بريوت،
متكن اجليش والقوى االمنية من اعادة فتحها امام السيارات ،يف
اطار «صفقة» تردد انها قضت باطالق املوقوف ،من دون ان
يتسنى تأكيد ذلك.

ازالة مرتاس يف طرابلس
أزالت وحدات من اجليش االثنني جدارا من اخلفان يف منطقة
الريفا يف طرابلس ،كان يعترب مبثابة مرتاس بني منطقيت حمور
اجلبل والريفا.

الداخلية :سحب عناصر احلماية حتمته التطورات
أوضح املكتب االعالمي لوزير الداخلية والبلديات مروان شربل
أن القرار الذي اختذه جملس االمن املركزي ،جاء مبوافقة مجيع
أعضائه ،وقضى بسحب عناصر قوى االمن الداخلي االضافية مع
آلياتهم العسكرية اليت كانت موجلة محاية الشخصيات السياسية
والقضائية وغريها ،وأخذ يف االعتبار املخاطر الفعلية احملدقة بهم
وحجم التهديدات اليت تتعرض هلا بعدما متت دراسة حاجتها اىل
تلك العناصر.
وأكد املكتب االعالمي يف بيان أن القرار املتخذ «حتمته التطورات
الراهنة حيث احلاجة ملحة اىل عناصر قوى االمن الداخلي للقيام
بواجب دعم االستقرار االمين يف بعض املناطق احلساسة ،علما أن
محاية الشخصيات هي على عاتق جهاز أمن الدولة التابع لرئاسة
احلكومة وليس على عاتق قوى االمن الداخلي».
وشدد على أن «القرار املتخذ يقضي بسحب الفائض من عناصر
قوى االمن الداخلي اليت يتم استخدام البعض منها للخدمات اخلاصة
وليس للحماية ،فيما تتطلب الضرورات الوطنية من هذه العناصر
ممارسة واجبها يف حفظ االمن والنظام ومؤازرة اجليش يف محاية
السلم االهلي يف الظروف الدقيقة اليت مير بها الوطن».

قتيل سوري يف اجلديدة
اطلق جمهولون النار فجر االثنني يف اجتاه السوري زين العابدين
حممد موسى ( 32عاما) قبالة «شركة «سوزوكي» للسيارات يف
حملة اجلديدة فقضى على الفور.
وعملت دورية من فصيلة اجلديدة يف قوى االمن الداخلي على
التحقيق يف احلادث ملعرفة مالبساته ،كما حضرت سيارة للدفاع
املدني ،عملت على نقل جثة القتيل اىل براد مستشفى بعبدا
احلكومي.

اجتماع قريب للجنة حقوق اللبنانيني يف العراق
أعلن االثنني ان موعد اجتماعات اللجنتني اللتني شكلتا من لبنان
والعراق للبحث يف مستحقات اللبنانيني العالقة يف العراق قد حدد
يومي  24و 26حزيران اجلاري يف مقر غرفة بريوت وجبل لبنان.
وتضم اللجنة اللبنانية عبد الودود النصولي ،شكيب شهاب
واحملامي اندره نادر ،أما اللجنة العراقية فستكون برئاسة رئيس
الدين العام يف وزارة املال العراقية.

توقيف  3يف أبلح بالسلب واملخدرات
اوقفت دورية لقوى االمن الداخلي ليل الثالثاء سيارة رباعية
الدفع نوع «إنفوي» سوداء يف سهل أبلح ،وبداخلها كل من فيصل
وجيه الشجاع ( 31سنة من بشامون) ،والسوريني غالب حمسن
اخللف ( 31سنة) ،وحممد أمحد اخللف ( 38سنة) بعد قيامهم بعملية
سلب سوري على طريق عام الفرزل قبالة مصرف االعتماد اللبناني.
وعثر يف حوزتهم على  3غرامات من اهلريويني.

 3طائرات إسرائيلية خترق األجواء
صدر عن قيادة اجليش  -مديرية التوجيه البيان اآلتي« :عند
الساعة  6,50خرقت طائرة استطالع تابعة للعدو االسرائيلي االجواء
اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طريانا دائريا فوق
منطقة اجلنوب ثم غادرت االجواء عند الساعة  11, 30من فوق بلدة
علما الشعب.
وعند الساعة  12,05خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو
االسرائيلي االجواء اللبنانية من فوق بلدة كفر كال ونفذتا طريانا
دائريا فوق املناطق اللبنانية كافة ثم غادرتا االجواء عند الساعة
 55،13من فوق بلدة الناقورة.
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كــتاب

اإلبراء املستحيل...يف سدني
كلودين جرمانوس

طوني رزق

صورة جماعية للجنة التيار

صورة جماعية للجنة التيار مع آدي سركيس وسالمة والعشي والزميلني املغوش وحافظ

وقوفا للنشيدين

وقوفا للنشيدين

بخعازي ،طوق ،الهاشم ومنصور مع الحزب القومي

عضو بلدية هولرويد آدي سركيس مع رئيس التيار طوني طوق

جانب من الحضور ويبدو ريتشارد طنوس وجان فارس

جانب من الحضور ويبدو كامل جبور والياس بو ملحم

أحمد ديب وحضور

حسني الحاج وحضور

أقام التيار الوطني الحر يف سدني  -اوسرتاليا حفل إطالق
كتاب "االبراء املستحيل " يف هولرويد سنرت ،وقد حضر الحفل
حشد كبري من أبناء الجالية واالحزاب والصحافة .وتمثلت
الهريالد بمدير العالقات العامة الزميل اكرم املغوش.
قدمت الحفل كلودين منصور جرمانوس ،وألقى نائب رئيس
التيار يف سدني طوني رزق بالنيابة عن رئيس التيار االستاذ

تصوير أراكس

الياس بو ملحم ،ايلي ناصيف ،ماما حريكي وحضور

طوني طوق كلمة شدد فيها على دور التيار يف محاربة الفساد يف الختام ،أجاب النائب كنعان على اسئلة الصحافيني وأبناء
املستشري يف أركان الدولة  ،ومن ثم أطل أمني سر تكتل الجالية.
اإلصالح والتغيري النائب إبراهيم كنعان مباشرة عرب سكايب ثم تناول الحضور الضيافة.
شارحاً أسباب وضع الكتاب واكد هذا العمل موضوعي وليس
موجهاً ضد أحد ،فالكتاب هو من التيار لجميع اللبنانيني،
- UALMالتيار الوطني الحر  -سدني
يحتوي على حقائق وحسابات ،ويدفع بإتجاه الشفافية .
مسؤول اإلعالم  -جوني مرعب
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اعـالنات

مطعم جربيل

ملك الفروج على الفحم

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

مشاوي على انواعها  -تبولة-
فتوش -حمص  -تشيبس -بابا
غنوخ -برغر -فالفل  -كفتة
شيش طاووق -بيتزاRibs - سندويشات وسلطاتمتعددة.
cnr Raymond & Restwell Streets
Bankstown
ن

ن

فتح

ؤمن

7
أيام

طلب
يات

Tel: (02) 97082219

يف ا

ال
سبوع

ا

لحوم طازجة يوميا من ملحمة Walli Asr
املالصقة للمحل
لدينا كباب دجاج  -كباب غنم  -كباب
أضنا  -بريغر غنم  -عيش بخاري -
كراعني  -خبز طازج  -تشكيلة واسعة
من مأكوالت األرز  -شورباء  -سلطات
متنوعة  -مانتو  -عصائر طازجة  -قهوة
 مرطبات وغريها الكثرينؤمن طلبيات كافة أنواع املناسبات ..
توصيالت مجانية

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

Mob: 0416 492 222 - 0451 386 570

www.jibrils.com.au

ح
ك
افة انو تى و
اع

ملناس

االفتتاح الكبري ملحل ولي اسر  Walli Asrللكباب

قت
متأخ

بات

ر

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

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

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

نفتح  7أيام يف األسبوع

اسعار منافسة ومعاملة
جيدة

201 Merrylands Rd,
Merrylands
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Advertisements

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

.com

NEW Free App
iPhone®, iPad® &
Android™

Online at
.com

Starting at

$4.59/Month*

On your TV with
Starting at

$16.67/Month*





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

Provided by:

Canberra - Lyneham
Arabic IPTV............................. (+ 61) 4 100 60 100
Geelong
Nima Satellite........................... (+ 61) 401729598
Melbourne
Ishtar Persian Bazar............... (+61) 393-549-212
Austech Telecom.................... (+61) 410-514-439
Bamyan Halal Butchers........ (+61) 397-932-636
Super Gulf………................. (+ 61)398-502-992
Nas Data Communication....(+61) 387-949-876
Powered by:

.com

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

Customer Service:
Tel: +1 604.676.3812
1.866.294.8512

Join Our Team:
apply@glarab.com

Sydney
AVA Satellite............................ (+61) 401-491-546
Super Sahel............................. (+61) 294-176-766
Tech Solutions........................ (+61) 402-666-555
Bullono..................................... (+61) 0433008974
Niavaran Market .................... (+61) 294771 772
Broadcasting Australia Satellite .....(+61)298912551
Sahibi Supermarket..................(+61)2-86777927
Thomastown
Professional system & network (+ 61) 452-233002

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

10-11-0007

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

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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اعالنات
ADVERTISEMENT

Chris Bowen MP

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

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

االفتتاح الكبري
ملحالت
LOUIS
VALENTINO
PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

مبيع بالجملة للبنائني واملتعهدين

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

بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة
أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

22 ANZAC ST, GREENACRE
 مالصق ملبنى:مالحظة

ً عصرا5  صباحاً حتى6.30  أيام يف األسبوع من ال6 نفتح

02 9709 3002 :لالتصال

E: mohamad@wickedwickerhome.com.au
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أفراح

عرس امللوك  -ملك األعراس

جوني احلليب وناتالي بولس ...تعارفا ،تفاهما ،حتابّا فتزوجا

والدا العريس ميالد وديان الحلبي

شقيقا والد العريس جميل وفرج

العروسان مع االشابني واالشبينات

االب اندراوس يبارك االكليل

العروسان يف صورة تذكارية

العروسان يدخالن الصالة على قرع الطبل والزمر

العروسان يرقصان

األب اندراوس يبارك الطعام

زغلول الزغرين يلقي قصيدة

العريس يتوسط والده ميالد واعمامه حنا وجميل وفرج وجوزيف

األب اندراوس والنائب االسمر والوزير فني

ما مجعه اهلل ال يفرقه انسان ..بهذه الكلمات املقدسة بارك
قدس االب ادمون اندراوس رئيس دير مار شربل يف ملبورن
اكليل الشاب اجلنتمان جوني جنل السيد ميالد احلليب والسيدة
ديان زوجته من ذات الصون والعفاف احلسناء ناتالي كرمية
السيد ميالد بولس والسيدة منتهى عقيلته وذلك ظهر يوم
االحد ما قبل املاضي يف كنيسة سيدة لبنان املارونية يف
ملبورن.
كان االشابني الياس احلليب شقيق العريس ،غسان غصن،
اميل الياس وطوني حنا ..واالشبينات ليليان بولس شقيقة
العروس ،جاكي قزي ،رميا بولس وجوسلني بولس ،وحامال
اخلوامت والزهور جو احلليب ِ
وميا ( )Miaالقزي.

التتمة على الصفحة 24

العروسان يف سيارة العرس

العروسان امام قالب الحلوى واملفرقعات النارية

والد العريس واصدقاء

سايد حاتم وعقيلته ووالد العريس واصدقاء
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Melbourne

جوني احلليب وناتالي بولس ...تعارفا ،تفاهما ،حتابّا فتزوجا
Saturday 19 January 2013
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Melbourne

تتمة املنشور على الصفحة 23
فنيا احيا احلفل العامر الفنانون بديع مظلوم وغسان عيسى
جديد ،فاكتملت الفرحة بوجودكم ..فاهال بكم.
حضر هذه الفرحة الكبرية ،اضافة اىل والدي العروسني واالهل تعود بي الذاكرة الثنتني وعشرين سنة ،يوم ُولد جوني ،وكنت ولويس كتورة وحلود احلدشييت باالشرتاك مع املوسيقار فؤاد
ّ
أمنن النفس بنموه وشبابه ،واذا بالسنوات متر كاحللم ألرى هذا حراقة.
واالقارب ،عدد كبري من االصدقاء فاق عددهم الـ  550شخصا
جاؤوا من سائر احناء والية فيكتوريا وباقي الواليات ملشاركة الطفل اهلادئ عريسا يشق بنفسه درب احلياة اليت وبكل فرح والقى الشاعر انطوان برصونا زغلول الزغرين قصيدة باملناسبة
Electrical
Contracting
وهذا بعض ما جاء فيها:
واملر.
آل احلليب وبولس فرحتهم ،كما حضر من لبنان عما العريس اراه يتقاسم معنا حلوها
ّ
ّ
ِ
مجيل وفرج احلليب خصيصا ليكونا اىل جانب العائلة يف هذه جوني ،يا ّ
بين ،يا صديقي ما عساني اقول لك يف يوم فرحك؟ االنسان يلي عالوفا رابي
يا بو جوني بينال اعجابي
الفرحة املباركة اليت هي األوىل يف بيت رجل االعمال السيد لقد ربيناك يا ولدي على احملبة والتواضع واالستقامة واالميان
واالخالق ،هذه القيم واملبادئ هي رأس مالك ورصيدك يف بالرغم اني عرفتك من سنني
ميالد احلليب.
ما عرفت انك عز أصحابي
ومن احلضور الوزير ديفيد فني وعقيلته ،النائب نزيه االمسر اجملتمع ،فحافظ عليها .علمناك يا جوني على الكرم والشجاعو
ّ
تتخل عنها ..هذه القيم بهنيّ اجلميع بفرحة احللوين
وعقيلته ،النائب مارلني كريوز وحشد من ابناء اجلالية اللبنانية االخالص والتفاني وها انت تعيشها فال
يا ّ
جبونا ضبابي
بين جتعلك لصيقا بعروستك ،خملصا هلا ،ساهرا على راحتها،
لعرس املا خال ّ
وفعالياتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وبعد مراسم الزفاف قال االب ان��دراوس للعروسني ان ما حنونا ،عطوفا ومعطاء ..فهي من اآلن اصبحت اجلزء االهم وقليب هلن رح قدمو قرابني
هدية العرس واقلب جيابي
مجعه اهلل ال يفرقه االنسان ،وصييت لكما ان حتافظا على واالحب يف حياتك ..لقد اخرتت ناتالي فأحسنت االختيار.
هذا الزواج املقدس كي يرزقكما اهلل بنني صالني .ثم تقبل هذه العروس اجلميلة منحها اهلل اخالقا وعلما وتربية صاحلة يا بو ميشال املا حنيت جبني
مشوخك مشوخ األرز حبسابي
العروسان التهاني وذهبا اىل احدى حدائق ملبورن اللتقاط فضعها بني حناياك.
ِ
ِ
تركت بيت اهلك اىل بيت وحياتك بعدك جبل صنني
وانت ايتها االبنة الغالية ناتالي،
الصور التذكارية.
ِ
ِ
وبعرف شو عين حكيت بغيابي
فأصبحت ابنتنا وستبقني ..ناتالي ،يا ابنة البيت الكريم
اهلك
وعند الساعة السادسة مساء اقيمت حفلة عامرة على شرف
العروسني يف صالة  The Manorالفخمة يف احدى ضواحي الذي أحببناه مجيعا ،بيت ميالد ومنتهى بولس ،اهال ِ
بك يف نقدم تهاني كلنا جايني
ألحلى قمر والشمس ّ
ِ
جذابي
عرفناك طوال الفرتة
عائلتنا ،يف قلوبنا والصدور والعيون..
ملبورن اليت غصت باملئات من املدعوين.
ِ
فيك الصدق والرتبية..ايها العروسان احلبيبان قولو معي يا أهل يا حمبني
وعند الساعة السادسة والنصف ابتدأ احلفل حيث دخل والدا املاضية وخربنا
انشاهلل الفرح يشمل عموم الناس
ليس لكم اال بعض ،فتمسكا الواحد باآلخر ،وكونا شخصا واحدا
العريس تبعهما والدا العروس واالشابني واالشبينات.
عزابي
ثم دخل العروسان بشكل ملوكي اىل الصالة على قرع الطبول الن البيت الذي ينقسم على نفسه يسقط.
وما يضل يف حلوين ّ
والدي ناتالي ،لقد احسنتما الرتبية وبعد منتصف الليل قطع العروسان قالب احللوى ثم تقبال
حل العروسان على االكتاف بينما كانت االسهم اما انتما يا ميالد ومنتهى يا
ّ
والزمر ثم مُ ِ
النارية تضيء الصالة الكثر من نصف ساعة على قرع الطبل وكنتما الشجرة الصاحلة اليت اعطت مثرا صاحلا ..فشكرا لكما التهاني وسافرا اىل الواليات املتحدة االمريكية لقضاء شهر
يعد بالفعل
وصوت الزمر والزغاريد ثم انعقدت حلقات الدبكة والرقص وتأكدا ان ابنتنا ناتالي هي بؤبؤ العني ونبض القلب.
العسل ،ليغادر بعدها احلضور ويف ذاكرتهم عرس ّ
ايها احلفل الكريم ..شهدمت معنا الليلة على زواج جوني وناتالي من امجل األعراس يف فيكتوريا.
الغربي والشرقي.
***
انها شهادة نعتز بها فأهال بكم مجيعا وشكرا لكم.
كلمة والد العريس
وبعد ان بارك االب ادمون اندراوس الطعام واستمتع احلضور اما ِ
انت يا زوجيت احلبيبة ديان ،يا ام جوني ،فرحتك اكتملت اسرة جريدة اهلريالد يف ملبورن وسيدني ،اليت تربطها صداقة
باملائدة السخية والغنية القى والد العريس السيد ميالد احلليب وتربيتك امث��رت واحالمك حتققت فافرحي وافرحي وافرحي ،متينة بآل احلليب ،تتقدم من العروسني ووالديهما بأحر التهاني
ِ
محليه جلوني ليعيده القلبية سائلة اهلل ان يكلل حياتهما بالفرح والسعادة والبنني
والذي عليه تعاهدنا انا
وانت وعليه نسريّ ،
كلمة جاء فيها:
الصاحلني ..الف مربوك.
لنا بنني وبنات..
من أين أبدأ ،تلك هي احلكاية؟
***
هل ابدأ بفرحتنا ،زوجيت وانا واالوالد ام بفرحة العروسني اهال بكم ودامت االفراح يف دياركم عامرة.
الشكر من مجيع
 eجبزيل
وديان احلليب
كما القى والد العروس السيد ميالد بولس كلمة مماثلة مفعمة يتقدم والدا العريس ميالد
ﹸT
l/Fax:
جوني وناتالي ام بفرحة مشاركتكم لنا؟
ابدأ ايها االحبة ،ايها االهل وكلكم اهلنا ،بالرتحيب بكم ،حيث باحملبة واحلنان جتاه العروسني وبالشكر لوالدي العريس على الذين شاركوهم فرحتهم هذه ان كان باحلضور الشخصي او
جئتم تشهدون على بناء عائلة مسيحية جديدة وبيت لبناني تربيتهما الصاحلة وبشكر احلضور مجيعا على مشاركتهم يف باالتصال اهلاتي او عرب االنرتنيت والفيسبوك طالبني للجميع
ان تبقى االفراح يف ديارهم عامرة.
هذه الفرحة.
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ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻷﻛﺮﺒ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﳴﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

*Ap
*Ap
Cel
*In

ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ  ..ﺻﺪﻕ ﳲ ﺍﳴﻌﺎﻣﻠﺔ ..ﻛﻔﺎﻟﺔ ﳲ
ﺍﻟﻌﻤﻞ

„»‡›@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT

◊˘ﬁ_œÜ˙^=Ôÿ√=#_v=ÉÈ_ä=≈Í‹£^=—ÈÉìf=⁄_ìj
03 9391 0686
0417 949 650

Mob:
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العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581
ترقبوا

أفران ّ
عكار

بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة بالبيض
وأصنافا أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يومياً
نظافة تامّة وخدمة مميزة

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

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

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

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

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

الحفلة السنوية لجمعية
سيدة زغرتا الزاوية يف
ملبورن يف صالة ال مرياج
تابعوا اعالناتنا
جلنة ملكة مجال لبنان
فرع من اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل – فيكتوريا
التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام
اجملتمع الدولي

تدعو جلنة ملكة مجال لبنان

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

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

يرجى االتصال قبل  31آذار 2013
على األرقام التالية :غولدا – 0447 176 293
إيف 0433 773 766
سندرا  – 0421 988 016كوزات 0401 969 915

صفحة 26

Saturday 22 June 2013

السبت  22حزيران 2013

Page 26

ملبورن

Hatem

املرحومة وردة شربل يف ذمة اهلل
انتقلت اىل رمحة ربها تعاىل مؤخرا يف بلدة
بقرزال يف لبنان املأسوف على فضائلها

املرحومة وردة شربل

ارملة املرحوم عقل شربل ووالدة املرحوم
املونسنيور سركيس شربل  ,وذلك عن عمر
قضته بالصالة والتقوى .
سيقام قداس وجناز لراحة نفسها الطاهرة ,
عند الساعة السادسة من مساء السبت الواقع
فيه التاسع والعشرين من حزبران اجلاري يف
كنيسة سيدة لبنان املارونية الكائنة على
العنوان التالي:
230 normanby ave thonbury
الداعون:
ابنها :طوني شربل وعاءلته
ابنتها :مورا زوجة يوسف الطحش وعائلتها
وعموم االهل واالقارب يف اسرتاليا
الرجاء اعتبار الدعوة عامة
***

شكر

يف هده املناسبة االليمة  ,اود ان اتوجه
بالشكر اجلزيل من ابناء اجلالية الكرام الذين
غمرونا على مدى االيام املاضية  ,بكثري من
العاطفة واحملبة والشعور النبيل  ,سواء من
سيدني او ملبورن او كانربا او ادليد او لبنان,
وامسح لنفسي ان اخص بالشكر سفري لبنان
يف اسرتاليا جان دانيال ,قنصل لبنان العام
يف فكتوريا غسان اخلطيب ,السفري السابق
طنوس عون ,القنصل السابق لويس فليفل
,رئيس التفتيش االداري يف لبنان املدير
العام طانيوس احلليب ,مدير معهد الرسل
يف جونية االب مالك بو طانوس ,السناتور

ديفيد فني ,النائبني نزيه االمسر ومارلن
كريوز ,راعي الطائفة املارونية يف فكتوريا
املونسنيور جو طقشي  ,املونسنيور يوسف
توما  ,رئيس دير مار شربل االب ادمون
اندراوس ,االباء شارل حيت  ,الن فارس ,
اسكندر افرام ودميرتي بارودي  ,والراهبات
االنطونيات  ...كما واشكر الرئيس االقليمي
للجامعة اللبنانية الثقافية يف اسرتاليا ونيوزلندا
طوني يعقوب ورئيس جملس والية فكتوريا
يوسف سابا ونائب الرئيس العاملي جو عريضة
ورئيس اجلمعية اللبنانية االسرتالية بشارة
طوق والرئيس العاملي لثورة االرز جو بعيين
ومفوض حزب الوطنيني االحرار يف اسرتاليا
كلوفيس البطي  ...كما واشكر احزاب التقدمي
االشرتاكي  ,الكتائب اللبنانية  ,التيار الوطين
احلر  ,القوات اللبنانية  ,تيار املستقبل  ,تيار
املردة  ,الوطنيون االحرار  ,الشيوعي اللبناني
 ,السوري القومي االجتماعي والتجمع الشعيب
العكاري ....كما واشكر رئيس غرفة التجارة
والصناعة اللبنانية يف فكتوريا فادي الزوقي
ورئيس غرفة التجارة والصناعة العربية يف
اسرتاليا روالوند جبور واملدير يف وزارة العدل
يف ملبورن حممد خرياهلل ,والزمالء شربل بعيين
مدير تلفزيون واذاعة وجملة الغربة جنوى فراكس
و ايلي النداف عن التلغراف وزاهي الزيبق عن
املستقبل وكميل مسعود عن اهلريالد وجورج
زعيط عن صوت لبنان  ...كما واشكرصحيفيت
النهار واالنوار املؤسسات الثقافية واجلمعيات
اخلريية واالجتماعية والنوادي الرياضية ورجال
االقتصاد والتجارة واالدباء والفنانني  ,سائال
اهلل سبحانه وتعاىل ان جيازي اجلميع خريا
وصحة وطول بقاء .

ال مرياج

طوني شربل

Electrical Contracting

شركة

للتمديدات
حاتم
الكهربائية

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

نعمل  24/24ساعة يف اليوم
لالتصال بصديق الجميع سايد حاتم على احد الرقمني

TeL/ Fax: 03 9391 0686
Mobile 0417 949 650

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

مة
ة،
ثة

ع.
يب
ىل
اع
ىل
يف
ص

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

ﻮﺭﻥ
ﺭﻥ

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

 Be reliable
We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)


RSA certificate

Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹ﬂ
@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<ÌÈ
@äb»édi@@Úñb©a
<ÌÈﬂ”
Úèœb‰ﬂ
FFF

›‡

NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ

Email: employment@ipssecurity.com.au

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

ëÏmÏm@Úè

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده

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

..
ابتسامة
..
معاملة
..
خربة
Steak - Seafood
نظافةﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
..
خدمة
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية
ﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات
101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053
Pizza
–
Pasta
–
Ste
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112
ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا
www.totospizzahouse.com
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متفرقات

خالد وميساء يف القفص الذهيب

القربانة االوىل للمالك كايتلن نقفور

العروسان خالد وميساء

كايتلن بني االهل

بفرحة كربى مت زواج العروسني خالد ناصر خليل واحلسناء
ميساء حسني خضر حيث اقيمت على شرفهما حفلة رائعة يف
الويستيال الكربي حبضور االهل واالصدقاء وقد قطع العروسان
قالب الفرحة على اضواء فيديو زينون فهدا واشعاع فالش
اراكس وتقبال التهاني من اجلميع ..الف مربوك.

اعداد وتصوير اراكس

موقع جبيل األثري :احرسوني
األهم يف لبنان ،على مساحة  8هكتارات.
األثري من
يعترب موقع جبيل
ّ
ّ
اجلولة يف املوقع تظهر ّ
أنه حباجة اىل محاية عدد من معامله ،فض ًال
املعنيي
عن حراسته وتزويده بكامريات املراقبة .باختصار هو يناشد
نّ
الوسطي
«احرسوني» .تنشط يف املوقع أعمال ترميم الربج الرئيسي
ّ
للقلعة ،وهي عند انتهائها ستتيح للزائرين والسائحني الوصول اىل
ّ
والتمكن بالتالي من رؤية جبيل القدمية .وستفتتح أعمال
أعلى الربج
األهم أن
ويبقى
املوقع.
هذا
يف
جديدة
صفحة
انتهائها
الرتميم بعد
ّ
تأخذ األعمال بعني االعتبار جوانب أخرى من موقع جبيل حتتاج هي األخرى
اىل ترميم وتأهيل ومحاية.
ومنوعة من زجاجات
الفينيقية التسع جمموعة كبرية
امللكية
يف أحد القبور
ّ
ّ
ّ
البالستيكية الفارغة ،زجاجات العصري ،أكياس الشيبس وغريها.
املياه
ّ
القرب الذي حيتوي على فتحة يف أعاله مل يسلم من أيادي زائرين ارتووا
وأكلوا وشبعوا قبل أن يرموا «زبالتهم» فيه .على بعد أمتار ،قرب آخر
يشهد بدوره على جمموعة من زجاجات املياه الفارغة فض ًال عن جهاز Ipod
بد ّ
أنه وقع من يد أحد الزائرين.
ال ّ
أن حجارة وأساسات بعض املساكن القدمية
ويف استكمال اجلولة ،يظهر ّ
اليت تعود اىل حنو  5000سنة قد وقعت أو تبعثرت خالل مرور الزائرين
والسائحني ،وهي بالتالي حباجة اىل إعادتها اىل أماكنها املناسبة.
األثري اليت انهار جزء
يتكرر مع أدراج معبد البعلة
املشهد عينه
ّ
ّ
ّ
تغطي األعشاب أساسات
حي ما قبل التاريخ يف املوقع،
منها .ويف ّ
املدن اليت عمرها  8آالف سنة .هنا أيضًا انهيار أجزاء من احلائط.
انهيارات حباجة اىل عامل آثار لتأهيلها وإعادتها اىل شكل «ما قبل
بدائية من
فإن األعشاب جيب أن تزال بطريقة
االنهيارات» .كذلك
ّ
ّ
كيميائية ،لكون هذه األخرية تقضي على أزهار
مواد
دون استخدام
ّ
فإن
األقحوان واخلشخاش الذي يشتهر املوقع بها .كذلك أيضًا
ّ
الفارسي يف املوقع.
العني تكشف انهيارات يف قسم من البناء
ّ
يبقى املسرح الروماني الشهري ،ومدرجه ليس يف أحسن حاالته،
يهتز من مكانه ما جيعله عرضة لالنهيار.
أن عددًا من أدراجه
ّ
خصوصًا ّ
ّ
املطل على البحر يعاني هو اآلخر من
القرميدي القديم
وبعد ،بيت جبيل
ّ
انهيار جزء من سقفه بعد أن ضربت العام املاضي صاعقة قرميده من
جهتني.

املالك كايتلن نقفور

املالك كايتلن نقفور واالهل

قرى راشيّا الوادي عطشى

ما إن انتهى فصل الشتاء ،حتى عادت أزمة مياه الشفة إىل قرى
عزة ،البرية ،كفردينس ،مدوخا ،خربة روحا ،احمليدثة
راشيا الواديّ :
وضهر األمحر.
وباألخص
القرى،
فأهل
القطاع.
هلذا
اخلاطئة
اإلدارة
يف
السبب يكمن
ّ
القاطنون على جانيب الطريق الرئيسية بدءًا من املصنع وصو ًال إىل مرج
الزهور يف اجلنوب ،يعانون من انقطاع املياه بشكل شبه دائم ،حتى
حتولت األزمة إىل هاجس ملا تكبدهم إياه من أكالف إضافية ،يف ظل
أوضاع اقتصادية سيئة ،وانعدام فرص العمل.
أنهك حممد عساف ،من بلدة الرفيد ،عدد غالونات املياه اليت عّبأها
وأفرغها يف خزان املياه ،بعدما فشل يف إجياد صهريج لتعبئة املياه
عساف ال ختتلف عن حال أمحد هاجر يف بلدة خربة روحا،
منه .وحال ّ
الذي يعيد سبب انقطاع املياه عنده إىل التعدي الواضح على شبكة
مياه الشفة من قبل مواطنني وحتى مزارعني .ويضيف« :ما عم نشوف
املي إال ساعة أو ساعتني أسبوعيًا .خفيفة وما بتطلع على السطح».
حاول هاجر ّ
حل املشكلة بشرائه خزانًا ثانيًا وضعه يف دار منزله .لكن
حتى ذلك مل ّ
حيل مشكلته ،فهو يضطر إىل شراء صهرجيني أسبوعيًا،
تبلغ كلفة الواحد منهما  40ألف لرية.
«ما ّ
رددها وجيه حممود
عبارة
كمان!».
بكفي فاتورتني كهربا ،واملي
ّ

مع شقيقتها واالهل

يف ضهر األمحر أكثر من مرة ،ليختصر بها كلفة انقطاع املياه الباهظة،
وعساف
الشهرية .يوضح حممود
اليت تضاف إىل أعباء ميزانيته
ّ
ّ
املعنية ّ
حلل األزمة ،فما كان من هؤالء
وغريهما ،أنهم راجعوا اجلهات
ّ
إال أن أعادوا أسباب األزمة إىل انقطاع التيار الكهربائي ،وقلة عدد
ساعات التغذية ،ألن هذه القرى تتغذى مبياه الشفة من آبار بلدة
جتر بواسطة املضخات اىل خزانات
لوسيه يف البقاع الغربي ،ومنها ّ
ّ
مضخات أخرى على شبكات البلدات الداخلية.
توزعها
القرى ،بينما ّ
من جهتهّ ،
أن املشكلة
هاجر
الرمحن
عبد
روحا
خربة
بلدية
رئيس
أكد
ّ
ّ
متعلق أيضًا
إن جزءًا منها
يضيف
لكنه
الكهربائي،
التيار
تبدأ مع أزمة
ّ
جبر املياه إىل بلدة السلطان على مدار 13
تقوم
اليت
لوسيه
ببلدية
ّ
أية أهمية للبلدات األخرى .ولفت
تعري
أن
دون
من
اليوم،
يف
ساعة
ّ
أن بلديته قامت حبفر بئر يف البلدة يف حماولة ّ
حلل املشكلة،
إىل
هاجر
ّ
لكن «رغم ذلك تبقى مشكلة بلدة خربة روحا أو بلدات البرية والرفيد
وضهر األمحر هي معاناة مجيع املواطنني الذين يسكنون طريق اجلنوب
الرئيسية» .وطالب هاجر مصلحة املياه ووزارة الطاقة «بإرسال
جلنة تفتيش اىل املنطقة ملعرفة مصري مياه الشفة ،ألننا عجزنا
للتعدي على املياه وبيعها للمزارعني
عن معرفة األسباب احلقيقية
ّ
والصناعيني».

كايتلن وشقيقتها ووالديهما
يف جو من القداسة احتفل رجل االعمال مدير ويستباك بنك
السيد دايفد نقفور وعقيلته الفاضلة سيدة نقفور بتناول
كرميتهما املالك كايتلن نقفور القربانة االوىل مع رفيقاتها
يف كنيسة سيدة لبنان يف هارس بارك يف قداس احتفالي
خاص البناء الرعية تراسه املونسنيور شورا ماري وحضره اهالي
الطلبة وعدد من املؤمنني.
بعد الكنيسة واحتغاء بهذه املناسبة اقام والدا املالك كايتلن
ديفيد وسيدة نقفور مأدبة فاخرة يف مطعم السمرلند اقتصرت
على االهل واالقارب وعلى انغام املطرب طوني رباط وادارة
املطعم اليت سهرت على راحة احلضور باخلدمة املمتازة عمت
الفرحة قلوب اجلميع وخاصة جدها عفيف وجدتها ماريات
نقفور ..ويف اجواء السعادة حتلق االهل حول املالك كايتلن
اليت قطعت قالب احللوى وزادت الفرحة فرحتني حني صودف
عيد ميالد والدة كايتلن السيدة سيدة نقفور وغنى هلا اجلميع
هابي بريث داي وشربوا خنبها وخنب كايتلن متمنني هلا قربانة
مباركة ولالن سنني عديدة ملؤها الفرح.
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متفرقات

الفيتامينات «دون احلاجة هلا»
ميكن ان تشكل خطرا على الصحة

فوائد الباذجنان يف الوقاية من أمراض السرطان
الثمار ذات الطعم قليل املرارة والقوام اإلسفنجي للباذجنان،
متثل مصدرًا عاليًا للحصول على املواد املضادة لألكسدة .يف
حني أنه ظل ملدة طويلة حبيس أوهام شائعة بأن مرارة طعمه
سبب يف اإلصابة بالسرطان أو اجلذام أو اجلنون.
وتتشابه مثار الباذجنان كثريًا مع مثار الطماطم ،فكالهما من
فصيلة نباتات ظل الليل .اليت تضم باإلضافة هلما البطاطا
والفلفل البارد وغريهما .وأنواعها الكثرية جتعل املوجود منها
على سطح األرض بطيف واسع من األلوان ،يبدأ من البنفسجي
الداكن القريب إىل األسود ذي األشكال املتفاوتة احلجم
والطول ،واألخضر كالكوسا ،والربتقالي ،وصو ً
ال إىل اللون
األبيض ذي الشكل الطويل أو البيضاوي املتوفر يف بعض
مناطق اهلند ،الذي من أجله ُتسمى الثمار باللغة اإلجنليزية
بالبيض النباتي.

يؤكد خرباء التغذية ،على ان االنسان جيب ان يتناول الفيتامينات
فقط عندما ال يتمكن من احلصول على نسبتها املطلوبة يف
الغذاء اليومي.
ولكن جيب ان جيري ذلك مبوجب وصفة طبية ،الن تناول
الفيتامينات من دون احلاجة اليها يشكل خطرا كبريا على
الصحة .وحسب قول رئيس قسم االمراض املعدية يف
مستشفى االطفال يف فالديلفيا ،بول أوفيت ،فان اخلطورة
االكثر ضررا تكمن يف تناول الفيتامينات املعقدة ،دون وصفة
الطبيب املختص .فاذا كان تناوهلا جملرد «الوقاية» فان
ذلك ميكن ان يؤدي اىل امراض القلب والسرطان وخيفض
من طول العمر .ويتحدث أوفيت يف مقالته عن املخاطر اليت
ميكن ان تواجه االنسان الذي يتناول الفيتامينات ،واليت ال
يشري اليها(املخاطر) منتجوها .وعلى الرغم من ان الفيتامينات
ضرورية لالنسان ،إال ان تعاطيها بكثرة ميكن ان يؤثر سلبا
على جهاز املناعة يف اجلسم .فبدال من حتسني الصحة فإنها
(الفيتامينات) تسيء اليها .ويعتقد أوفيت بوجود عالقة
مباشرة بني تناول الفيتامينات وخطر الوفاة بامراض القلب
والسرطان .ويؤكد االطباء ،على ان افضل طريقة للحصول على
نسبة الفيتامينات املطلوبة هي الغذاء اليومي املتوازن املتضمن
كمية كبرية من اخلضروات والفواكه .وهنا جتب االشارة اىل انه
ليس من السهولة تشخيص احلاالت املرضية املرتبطة بنقص
الفيتامينات ،وذلك النها تتشكل خالل مرحلة زمنية طويلة.
لذلك ينصح االطباء بعدم تناول أي نوع من الفيتامينات قبل
اجراء الفحوصات والتحليالت املطلوبة ،وعند وصفها من قبل
الطبيب جيب التقيد باجلرعات املقررة ،الن مقولة «كلما اكثر –
كان ذلك افضل» ال تنطبق على الفيتامينات.

الراحة بعد تناول الطعام مباشرة «عادة سيئة»
كشفت البحوث
الطبية احلديثة
ممارسة
أن
رياضة املشي
لفرتة قصرية
وجبة
بعد
الغذاء ،تساعد
كبار السن على
من
الوقاية
خماطر
زيادة
اإلصابة مبرض السكري النوع الثاني،
وذلك عن طريق احليلولة دون إرتفاع مستوى السكر يف
الدم عقب تناول الطعام ،واليت تطرأ عقب ملء املعدة
بالطعام.
املتوصل
كما حذر الباحثون من وجوب التأكد من النتائج
ّ
التحليلية على
إليها بإجراء املزيد من البحوث والدراسات
ّ
ً
قطاع أكرب من كبار السن ،مشددين على ان أخذ قسطا من
الراحة بعد تناول الطعام مباشرة ،هو من أسوء العادات اليت
تعرض اإلنسان للكثري من األخطار الصحية.
ّ

وباإلضافة إىل قائمة من العناصر الغذائية اهلامة كالفيتامينات
واملعادن ،فإن مثار الباذجنان غنية بعناصر نباتية ،كثري منها
ذو خصائص نشاط مضاد لألكسدة كمركبات الفينول مثل
كافييك وكلوروجينك ،ومركبات فالفونويد مثل ناسيونني.
والدراسات اليت تناولت مركبات ناسيونني الحظت تركيزه
العالي يف قشرة الثمرة للباذجنان .وهي املركبات اليت حاول
العلماء توضيح تأثرياتها على خاليا اجلسم ،وأشارت يف هذا
اجلانب دراسات عدة ُأجريت على أنسجة حيوانات املختربات،
وأظهرت أن مركبات ناسيونني من املواد املضادة لألكسدة
واليت تسهم يف ختلص اجلسم من اجلذور احلرة ،مما حيمي
جدران اخلاليا من التلف .وحتديدًا حتمي وجود الكوليسرتول يف
بنية جدران خاليا الدماغ.
ومن املعلوم أن مادة الكوليسرتول ليست موجودة عبثًا يف
اجلسم ،بل هلا أدوار حيوية عدة توجب احملافظة على وجودها
فيه ،ومن أهمها أنها تعمل على التصاق اللبنات املكونة جلدران
خاليا اجلسم والدماغ ،إضافة إىل دورها يف إنتاج هورمونات
الذكورة واألنوثة ،وتكوين أمالح أمحاض عصارة املرارة الالزمة
المتصاص بعض أهم الفيتامينات .ووجود الكوليسرتول بنسبة
متوازنة يف اجلسم وحتديدًا يف بنية جدران اخلاليا حيمي اخلاليا
نفسها من تأثريات اجلذور احلرة ،وبالتالي يسهل دخول املواد
الغذائية إىل اخلاليا وخروج الفضالت منها.

اهمية الباذجنان

* الواقع هو أن االهتمام الطيب بالباذجنان أخذ دفعة معتربة
حينما أعلن الباحثون من قسم خدمات أحباث الزراعة التابع
لإلدارة احلكومية للزراعة يف الواليات املتحدة عام  ،2004أن
حتليل سبعة أنواع من مثار الباذجنان املختلفة ،بني أنها مجيعًا
حتتوي كميات عالية من مركبات فينوليك املضادة لألكسدة
أيضًا ،ويف أجزائها كلها .وهي باألصل موجودة يف هذه الثمار
حلمايتها من عمليات األكسدة الضاغطة ومن امليكروبات اليت
تغزو الثمار كالفطريات والبكترييا .والنوع اهلام من مركبات
فينوليك املوجود يف الباذجنان هو محض كلوروجينيك ،الذي
ُيعد بذاته من أقوى مضادات األكسدة النباتية .وآثار هذا احلمض
هو الوقاية من التغريات ُ
املخلة برتاكيب احلمض النووي يف
نواة اخللية احلية ،وبالتالي الوقاية من نشوء اخلاليا السرطانية.
إضافة إىل دورها يف الوقاية من عدوى امليكروبات خاصة
الفريوسات ،ودورها يف خفض نسبة الكوليسرتول اخلفيف
الضار باجلسم.
وللمالحظة فإن هذه املادة القوية املضادة لألكسدة هي
املسؤولة عن طعم املرارة يف مثار الباذجنان ،وعن سرعة تغري
اللون األبيض للب إىل اللون البين عند تعرض شرائحه النيئة
للهواء .ولذا يعكف الباحثون يف قسم أحباث الزراعة بالواليات
املتحدة على إنتاج أنواع من الباذجنان ذات توازن يف حمتوياتها
من املواد املرة النافعة كي تكون حمببة الطعم ومفيدة يف آن
واحد.
وفوائد الباذجنان على القلب مت اختبارها أيضًا على حيوانات
املخترباتْ ،
إذ تبني للباحثني مبجمل نتائج عدة دراسات أن كمية
ترسب طبقة الكوليسرتول يف الشريان األورطي تقل لدى
تناوهلا لعصري مثار الباذجنان ،وعضالت جدران الشرايني ارختت
بدل انقباضها وتضييقها جملاري الشرايني ،مما رفع من معدل
جريان الدم من خالهلا.
اجلانب اآلخر الذي تناولته الدراسات العلمية للمواد املضادة
لألكسدة يف الباذجنان هو قدرتها على القيام بدور املادة

املنظفة للجسم من السموم أو ارتفاع نسبة بعض املعادن
الضارة ارتفاعها كاحلديد أو النحاس أو الزئبق .والضرر مث ًال
من ارتفاع نسبة احلديد هو يف زيادة ترسبات الكوليسرتول ويف
تغريات اخللية املؤدية إىل السرطان ،ويف نشوء االلتهابات يف
املفاصل .وهو ما تناولت الدراسات تأثري مركبات ناسيونني
فيه.
واحلقيقة أن الدراسات الطبية حول فائدة تناول اإلنسان
لثمار الباذجنان حتتاج إىل مزيد من البحث وحتديدًا تأثري تناول
اإلنسان له يف حال الصحة ويف حال إصابته بأمراض معينة.
وعموميات البحث العلمي حتى اليوم حيتاج إىل تأكيد ،خاصة يف
وجود حتذيرات قدمية ومتوارثة دومنا أساس بالطريقة العلمية
املتبعة اليوم يف البحث والدراسة.
* مكونات الباذجنان واحتياطات من كثرة تناوله .أتت مثار
الباذجنان كنباتات برية يف اهلند كما تشري املراجع التارخيية،
ومنها انتقلت يف القرن اخلامس قبل امليالد إىل الصني ،ثم
مناطق الشرق األوسط وأفريقيا .ودخلت أوروبا من البوابة
اإليطالية يف القرن الرابع عشر .واليوم تعترب إيطاليا وتركيا
والصني ومصر واليابان من أعلى الدول إنتاجا للباذجنان.
والباذجنان أحد املنتجات النباتية القليلة عالية احملتوى من مادة
أوكزاليت ،وهي مادة طبيعية توجد يف النباتات واحليوانات،
وتتسبب عند زيادة تركيزها يف اجلسم بنشوء حصوات يف
الكلى أو املرارة .كما أنها متنع سهولة امتصاص اجلسم
للكالسيوم .ولذا تشري بعض مراجع التغذية إىل أن من يشكو
من نقص يف الكالسيوم ويتناول أدويته ،فعليه أن يقلل من
تناول الباذجنان أو أن يتناوله قبل  3ساعات من تناول حبوب
الكالسيوم .كما تشري هذه املصادر إىل أنه ال توجد دراسات
على اإلنسان تدعم هذه الفرضية كنصيحة وال تدعم كذلك
الظن بأن تناول الباذجنان يزيد من أعراض أمراض املفاصل.
وبتحليل كوب حبجم  250مليلرتا من قطع مثار الباذجنان ،فإنه
حيتوي نسبة كمية حاجة اجلسم اليومية من األلياف مبقدار
 ،%10و %7من البوتاسيوم واملنغنيز والنحاس وفيتامني بي
ـ ،1و %5من فيتامني بي ـ %4 ،6من الفوليت واملغنسيوم
وتريبتوفان وفيتامني بي ـ.3

بيونسيه لن تدفع  100مليون دوالر
وصلت املغنية األمريكية ،بيونسيه نولز ،إىل اتفاق تسوية
لدعوى قضائية بقيمة  100مليون دوالر يف إطار خالفها
القانوني مع شركة لصنع ألعاب الفيديو.
وذكرت صحيفة (نيويورك بوست) أن بيونسيه ،توصلت
إىل اتفاق تسوية مع شركة ألعاب الفيديو «غايت فايف»،
اليت قاضتها على خلفية تراجعها عن اتفاق بصنع لعبة فيديو
حول الرقص بعنوان «قوة النجمة :بيونسيه».
وقال حمامي الشركة ،بيرت غاالغري« :لقد توصلنا إىل تسوية
حبية ..ال أستطيع مناقشة الشروط ،ولكن املسألة قد
ّ
حلت».
من جهتها ،تقول بيونسيه إنها انسحبت من املشروع ألن
الشركة مل تؤمن التمويل الذي وعدت به.
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مشاهري و نجوم

ليدي غاغا تتحوّل إىل إمرأة صاحبة أنوثة كيم كرداشيان تنجب طفلتها األوىل بلوس
بارزة وإثارة طاغية
أجنلوس

هنالك فرد جديد يف عائلة
أعلنت
إذ
كرداشيان،
مؤسسة  !Eاملسؤولة عن
تصوير العائلة يف برنامج
الواقع «Keeping up with
 ،»the Kardashiansأن جنمة
الربنامج ،كيم كرداشيان
أجنبت طفلة السبت يف أحد
مستشفيات لوس أجنلوس.
وهذه هي املولودة األوىل
وجنمة
األزياء
لعارضة
تلفزيون الواقع كيم ،اليت
يبلغ عمرها  32عامًا ،وهي
معروفة بشعبيتها الواسعة

اليت ختطت  18مليون متابع
حلسابها الشخصي على
موقع التواصل االجتماعي،
تويرت.
أما والد الطفلة فهو مغين
الشهري
األمريكي
الراب
كانيي ويست الذي رافق
حمبوبته خالل عملية الوالدة،
إذ أعلن العاشقان تواعدهما
العام املاضي ،بعد أن أنهت
كرداشيان زواجها بالعب كرة
السلة كريس هامرفيس بعد
زواج دام  72يوما.
ورغم أن والدة الطفل

أتت بشكل مفاجئ ومبكر
بأكثر من أسبوعني ،إال أن
جنس املولودة أعلن خالل
إحدى حلقات الربنامج خالل
زيارة للطبيب خالل محل
كرداشيان.
وتعترب املولودة اجلديدة ثالث
حفيدة لوالدة كرداشيان،
كريس ،اليت كانت متزوجة من
أحد حمامي العب البيسبول أو
جي سيمبسون ،واليت تزوجت
الحقًا بالنجم األومليب سكوت
ديسيك ،وحفيداها اآلخران
هما طفال شقيقة كرداشيان
كورتين.

«ملكة مجال كونيكتيكت» تفوز بلقب ملكة
مجال الواليات املتحدة
لتقطت عدسات كامريات
الباباراتزي صورًا للنجمة ليدي
غاغا خالل تنقلها للتسوق يف
نيويورك .
وبدلت غاغا البالغة من العمر
ّ
 27عامًا ،مالبسها مرتني يوم

األربعاء ،ارتدت يف بداية
اليوم فستانًا أسود يفصل
قوامها .
بعدها ارتدت بلوزة قصرية
بيضاء  ،مع تنورة قصرية
باللون نفسه  ،فيبدو أن غاغا

ختلت هذه الفرتة عن جنونها
يف املالبس لتصبح سيدة
طاغية األنوثة واإلثارة .
وكنا قد نشرنا أن غاغا حضرت
هذا األسبوع زفاف صديقتها
يف املكسيك بفستان أنثوي
مميز أيضًا.

بيونسيه لن تدفع  100مليون دوالر
توصلت املغنية األمريكية،
بيونسيه نولز ،إىل اتفاق
تسوية لدعوى قضائية بقيمة
 100مليون دوالر يف إطار
خالفها القانوني مع شركة
لصنع ألعاب الفيديو.
وذكرت صحيفة (نيويورك
بوست) أن بيونسيه ،توصلت
إىل اتفاق تسوية مع شركة
ألعاب الفيديو «غايت فايف»،
اليت قاضتها على خلفية
تراجعها عن اتفاق بصنع لعبة
فيديو حول الرقص بعنوان
«قوة النجمة :بيونسيه».

وقال حمامي الشركة،
بيرت غاالغري« :لقد
توصلنا إىل تسوية
حبية ..ال أستطيع
الشروط،
مناقشة
ولكن املسألة قد
ّ
حلت».

من جهتها ،تقول
بيونسيه إنها انسحبت
ألن
املشروع
من
تؤمن
مل
الشركة
التمويل الذي وعدت
به.

توجت ملكة مجال كونيكتيكت
إيرين برايدي على عرش
اجلمال وفازت بلقب "ملكة
مجال الواليات املتحدة" للعام
.2013
إيرين برايدي ملكة مجال
الواليات املتحدة
وأقيم حفل انتخاب "ملكة
املتحدة"
الواليات
مجال
يف الس فيغاس ،ففازت
برايدي باللقب ،يف حني
حلت "ملكة مجال أالباما"
ماكورد
مارغريت
ماري
وصيفة أوىل ،و"ملكة مجال
إيلينوي" ستايسي جوريس
وصيفة ثانية.
وقدم احلفل الذي أقيم يف
كازينو "بالنيت هوليوود" يف
الس فيغاس كل من نيك
جوناس وجوليانا رانكيك.
يشار إىل ان برايدي يف
الـ 25من العمر ،وهي حائزة
على إجازة يف االقتصاد من
جامعة كونيكتيكت ،وهي
تعمل حماسبة يف شركة

 Prudential Retirementيف
هارتفورد.
وكانت برايدي واحدة من 15
ملكة مجال أمريكية وصلن
إىل احلفل النهائي من
بني  51متبارية ،بعد إجراء

مقابالت معهن ومنافسات
بينهن خالل األسبوع الذي
سبق احلفل املتلفز.
وستشارك برايدي يف حفل
انتخاب ملكة مجال الكون يف
وقت الحق من هذه السنة.
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تتمــات

باريس :مزيد من..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
امليداني» .وعلى رغم تقدم اجليش النظامي يف بعض املناطق،
رأى فابيوس انه «ليس ممكنا أن حيقق األسد يف هذا الوضع
نصرا كامال».
وكشفت مصادر فرنسية أن «قرارا سياسيا» اختذ على
مستوى اجملموعة األساسية من الدول الـ 11مبساعدة إدريس،
ولكن ال يزال يتعني على الدول حتديد ما ستقدمه من أسلحة.

موسكو

ووقت يناقش «اصدقاء الشعب السوري» التسليح ،حذر
وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف يف حديث اىل قناة
«روسيا  ،»24 -من أن «جبهة النصرة» هي اهليئة األكثر
فاعلية يف املعارضة السورية ،وأن غالبية األسلحة املصدرة
إىل سوريا ستوزع من خالل هذا التنظيم ،الذي وصفه بأنه
«األكثر تنظيما وتنسيقا».
وقال إن اختالف روسيا مع الغرب يتعلق بطرق تسوية األزمة
السورية وليس باألهداف النهائية ،مؤكدًا أن اجلميع ال يريدون
تكرار «السيناريو العراقي» يف سوريا.
وشدد على ضرورة ضمان حقوق مجيع الطوائف واألقليات
يف سوريا .ويف الوقت عينه أشار الفروف إىل أن الدول
الغربية ليست متأكدة من أنها ستتمكن من إقناع املعارضة
السورية بضرورة املشاركة يف هذا املؤمتر.
وأفاد إن موسكو طالبت بتحديد موعد عقد املؤمتر ،إال أن
الدول الغربية أصرت على أن عقده جيب أن يكون يف «القريب
العاجل» من دون ذكر موعد حمدد .وأعرب على اعتقاده أن
املؤمتر جيب عقده ليس ملطالبة احلكومة باالستسالم ،واصفا
إصرار بعض دول اخلليج على تسليم السلطة إىل املعارضة
بأنه «إهانة مباشرة» ملوسكو وواشنطن.
وعن صواريخ «اس  »300 -املضادة للطائرات ،أكد الفروف
أن موسكو «تنفذ كل صفقاتها» ،مشريا إىل أن الصفقة اخلاصة
بتسليم سوريا صواريخ «اس  »300 -مل تنفذ بعد كاملة.
من جهة أخرى ،قال إن موسكو مل تتلق بعد أية ايضاحات من
واشنطن عن خطط لنشر قوات أمريكية على احلدود السورية -
األردنية وإقامة منطقة حظر طريان يف سوريا.
وعن استخدام االسلحة الكيميائية يف سوريا كرر أن املعطيات
األمريكية والربيطانية والفرنسية عن استخدام احلكومة السورية
هذه االسلحة غري مقنعة على اإلطالق.

مقاتلو الغوطة

وقد تكون آمال مقاتلي املعارضة يف حتويل دفة املعارك
يف دمشق ملصلحتها معلقة حاليا على املساعدة العسكرية من
داعمني غربيني وعرب .وصرح الناطق الرمسي باسم «جتمع
أنصار اإلسالم» يف دمشق أبو معاذ األغا ،بأن هؤالء عقدوا
اجتماعات عدة يف األردن وأنقرة وحبثوا يف فتح خطوط اإلمداد
باألسلحة من األردن ملقاتلي املعارضة يف دمشق.
وتوقع مساع أنباء طيبة قريبًا وإنهم سيحصلون على أسلحة
متقدمة لكنه رفض حتديد نوعها .وقال إن املعارضة ال تزال
حتتاج إىل وقت لتخطيط شبكة ايصال األسلحة ،آم ًال يف حصول
تغيريات على األرض خالل  30يومًا.
وقال ناشط يدعى عمران عرب خدمة «سكايب»« :حنن
حماصرون داخل الغوطة وال طريق مطلقا إىل داخل املنطقة إذا
مل يأت اجملاهدون يف اجلنوب لفتح اجلبهة».
وقال آخر إنه يعتقد أن لدى مقاتلي املعارضة يف دمشق
فرصة جيدة للصمود إىل أن تصل إمدادات السالح من األردن،
غري أن فرصة السيطرة على منطقة السيدة زينب ضاعت على
األرجح .واضاف« :رجالنا هنا خانوا القضية  ...إخواننا يف
اخلارج هم أملنا الوحيد اآلن».
وأقر مقاتل طلب عدم ذكر امسه :بأن «النظام يتقدم يف
منطقة املرج وقد سيطر على عدد من البلدات يف جزء مهم من
قاعدة املعارضة املسلحة هنا .تقع مسؤولية هذا ويا لألسف
على عاتقنا بقدر ما تقع على عاتقهم».
وأضاف« :بعض الكتائب األكرب هنا تركز على تعزيز سيطرتها
على بلدات معينة لنهب املصانع والسيطرة على كل اإلمدادات.
جتاهلوا القضية الكربى».

توقع مليوني الجىء

ووجهت منظمات غري حكومية يف مناسبة يوم الالجىء
العاملي ،نداء للتعبئة ملصلحة الالجئني السوريني ،متوقعة ان
يتجاوز عدد هؤالء مليوني الجىء خالل بضعة اسابيع مما يشكل
اخطر ازمة انسانية يف القرن احلادي والعشرين.
ونبه ائتالف ملنظمات غري حكومية يف بيان اصدره يف باريس
اىل ان «عدد الالجئني السوريني سيتجاوز عتبة املليونني يف

االسابيع التسعة املقبلة».
وشددت هذه املنظمات على «ضرورة (وضع) اسرتاتيجية
و(اعالن) التزامات مالية على املدى البعيد وقت يتواصل تدفق
الالجئني».

املقداد

ويف دمشق ،أعرب نائب وزير اخلارجية السوري فيصل
املقداد لشبكة «إي بي سي نيوز» األمريكية للتلفزيون عن ثقته
الشديدة بقدرة اجليش السوري على استعادة مجيع املناطق
اليت متكن مقاتلو املعارضة من السيطرة عليها .وأوضح أنه
يرى أن النصر بات وشيكا لقوات النظام ،على رغم ما وصفه
بـ»الكميات اهلائلة من األسلحة واجلماعات املسلحة اليت تتدفق
إىل داخل سوريا ملقاتلة القوات احلكومية «.
وأضاف أن الثقة بني سوريا والواليات املتحدة حتطمت بعد
قرار الرئيس األمريكي باراك أوباما تسليح املعارضة السورية،
مطالبا واشنطن بالتوقف عن دعم املعارضة ،إال أنه يف الوقت
عينه أكد قدرة النظام السوري على الدفاع عن البالد.

اجلبهة السلفية..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
إلسقاط النظام يف  30حزيران ،واصفة الداعني اىل ذلك
بأنهم أقلية حتاول أن تعتدي على حق الشعب املصري الذي
اختار رئيسه.
وقالت إنه على رغم معارضتها سياسات الرئيس مرسي يف
كثري من املواقف ،ترفض اجلبهة رفضا تاما حماوالت إسقاطه،
ال دفاعا عن نظام حاكم ،وإمنا دفاعا عن الدولة املصرية وحق
ماليني املصريني الذين انتخبوه.
يف غضون ذلك ،واصلت محلة «مترد» مجع التواقيع للحملة
املطالبة باستقالة مرسي.
وأفاد منسق احلركة يف السويس مصطفى السويسي ان
عدد موقعي استمارات احلركة يف السويس بلغ .91,353
على صعيد آخر ،أيدت حمكمة جنايات القاهرة برئاسة
املستشار شعبان الشامي ختلية الرئيس السابق حسين مبارك
على ذمة التحقيقات يف قضية اتهامه بالكسب غري املشروع،
إذ رفضت احملكمة الطعن يف االستئناف الذي قدمته النيابة
العامة ،على قرار غرفة املشورة يف حمكمة اجلنح املستأنفة
الصادر أخريًا بتخلية مبارك.
اىل ذلك ،أمرت حمكمة مصرية بتخلية رئيس الوزراء سابقًا
أمحد نظيف لتجاوزه أقصى فرتة للحبس االحتياطي على ذمة
قضية كسب غري مشروع احتجز بسببها بعد «ثورة  25يناير «
اليت أطاحت الرئيس السابق حسين مبارك.
وكان نظيف رئيسا للوزراء منذ  2004اىل ان اقاله مبارك
حتت ضغط مظاهرات «ثورة  25يناير» قبل حنو أسبوعني من
اطاحته.
ومن املتوقع أن تعاد حماكمة نظيف يف القضية اليت صدر
عليه احلكم فيها يف أيلول املاضي بالسجن ثالث سنوات
وغرامة قيمتها أربعة ماليني و 586ألفا و 120جنيها ( 654ألف
دوالر) وإلزامه وابنني له رد مبلغ مماثل.

احلمد هلل قدم..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
وقالت مصادر فلسطينية رفيعة املستوى ان احلمد اهلل «قدم
استقالة غري مسببة اىل الرئيس عباس يف لقاء هلما ظهرا».
وأوضحت ان «احلمد اهلل اكتشف بعد تأليف اللجان الوزارية
انه ووزراء املال واالقتصاد والتخطيط والزراعة والعمل (
اللجنة االقتصادية برئاسة مصطفى) ووزارة اخلارجية انضمت
اللى اللجنة السياسية واخلارجية (برئاسة ابو عمر) وعضوية
وزير اخلارجية ،وان الداخلية تابعة مباشرة للرئاسة و ال والية
هلم على وزاراتهم  ،وان النائبني يديران الوزارات املذكورة
بالتشاور مع الرئيس عباس دون املرور برئيس احلكومة».
وأضافت املصادر ان «االستقالة قد تكون ورقة ضغط على
الرئيس العادة الصالحيات اليت يعطيها القانون االساسي
لرئيس احلكومة ،وان عباس قد ال يقبلها ويقنعه بالعودة عنها
مع وعد باحلديث مع مصطفى وابو عمرو لعدم جتاوز احلمد اهلل
يف اي قرار سياسي واقتصادي من اختصاص احلكومة».
وذكرت ان» ابو عمرو كان حضر لقاء املمثلة العليا لالحتاد
االوروبي للشؤون اخلارجية والسياسة االمنية كاترين اشتون
االربعاء مع الرئيس عباس من دون حضور وزير اخلارجية كما
مل يشارك يف اجتماعها مع رئيس احلكومة .كذلك شارك يف
لقاءات الرئيس مع عدد من وزراء اخلارجية الذين زاروا رام اهلل
يف االسبوعني االخريين».
وقالت مصادر فلسطينية اخرى إن «االستقالة املفاجئة تعين

عدم ادراك احلمد اهلل طبيعة اخلالف الذي ادى اىل استقالة
سلفه سالم فياض من رئاسة احلكومة».
وشككت يف ان «يصر احلمد اهلل على االستقالة اذا رفضها
عباس وكلفه االستمرار يف مهمته».
ورأت ان «االستقالة هي عبارة عن احتجاج علين على
الصالحيات ليس إال ،خصوصا ان أوساطا يف مكتب الرئاسة
الفلسطينية تعتقد ان النائب الثاني زياد ابو عمرو يتقصد
احراج احلمد اهلل كي تصري االستقاله نافذة وتفتح الطريق
امام تكليفه هو تأليف حكومة جديدة قد تطول واليتها النسداد
االفق أمام املصاحلة».

«فلتان مربمج» حملاصرة..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
والعنف والدمار األخرية.
لكأن السيناريو نفسه يتكرر :لتفتح كل اجلبهات بوجه «حزب
اهلل» وحلفائه ،حتمًا سيجد هؤالء أنفسهم أعجز عن خوض كل
هذه املواجهات ،وتدرجييًا سيجد «حزب اهلل» نفسه مضطرًا
لسحب قواته من األراضي السورية ،ليدافع عن نفسه على
أرضه بدل أن يدافع عن النظام السوري هناك.
غري أن «حزب اهلل» الذي كان قد بعث برسائل واضحة يف
كل االجتاهات منذ اليوم األول الخنراطه يف معركة القصري،
ذهب أبعد من ذلك ،بأن وضع جهازه املقاوم يف الساعات
األخرية ،يف حالة جهوزية كاملة على طول احلدود مع فلسطني
احملتلة ،يف رسالة أراد توجيهها للداخل وملن أعطى األوامر من
اخلارج« ،بأنه لو وجدنا أنفسنا يف «مواجهة مثلثة األضالع» ،فلن
نرتدد يف خوض معركة وجودية ،ولكن على طريقتنا وبتوقيتنا
ّ
وأسلوبنا وليس على طريقة اآلخرين وتوقيتهم وأسلوبهم».
ويف مواجهة خمطط انفالت األمن ،وبطريقة ممنهجة ومربجمة،
جاء قرار قيادتي «حزب اهلل» و»أمل» بضبط النفس وتفادي أي
اجنرار إىل أي اشتباك والبقاء يف موقع الدفاع عن النفس.
وقد القت قوى سياسية وازنة يف «ساحتها» وال سيما
التوجه ،فأعطى أسامة سعد تعليمات واضحة
يف صيدا ،هذا
ّ
ملناصريه بضبط النفس ،ال سيما بعد انكشاف أمر االنتشار
العسكري واألمين الذي ّ
سمي
نفذه تنظيم إسالمي تارخيي ُي ّ
نفسه «وسطيًا» ،يف قلب عاصمة اجلنوب ،قبل يومني ،على
هامش االشتباك الذي جرى يف منطقة عربا.
وسط هذا املشهد اخلطري ،والدخان الذي ّ
زنر شوارع مناطق
لبنانية كثرية ،أمس االول ،أكدت مصادر عسكرية لبنانية
لـ»السفري» أن الوحدات العسكرية وضعت يف الساعات
األخرية ،يف أعلى درجات االستنفار لضرب كل مظاهر الفتنة
ومسببيها ،واحلؤول دون تكرار حماوالت العبث باألمن ،سواء
ّ
عزز فيها إجراءاته ووحداته ،امس
يف عرسال أو يف صيدا اليت ّ
االول ،او يف طرابلس وبريوت.
وشددت على وجوب التصدي ألية حماولة لإلخالل باألمن
ّ
واحداث الفوضى وقطع الطرق كما حصل لي ًال يف بعض
املناطق اللبنانية.
وقال قائد اجليش العماد جان قهوجي لـلزميلة »السفري»
اللبنانية« :ال تهاون على اإلطالق يف امن اللبنانيني
املس
واستقرارهم ،واجليش سيكون باملرصاد لكل من حياول
ّ
به».
وأكد قهوجي أن املرحلة شديدة احلساسية وبالغة الصعوبة،
وتتطلب من اجلميع من دون استثناء التنبه اىل خماطرها واىل
ما قد يرتتب عنها ،وهذا يوجب باحلد األدنى التعاون ،وبذل
اجلهود لتخفيف التوتر واالحتقان .وقال إن اجليش سيقوم مبا
هو مطلوب منه وأكثر ..يف كل ما من شأنه ان يؤدي اىل
اخراج البلد اىل بر االمان.
ومن األمن املفتوح اىل السياسة ،وفى رئيس اجلمهورية
بوعد الشكوى العربية ،بعد سابقتها الدولية ،فيما كان جملس
النواب ،يدخل اعتبارًا من اليوم يف مرحلة الوالية املمددة ،على
وقع احلراك األمين يف معظم مناطق لبنان.
ومن املتوقع أن يكون شهد اجمللس الدستوري ،امس
اجلمعة  ،اختبارًا صارت نتيجته معروفة ،للمرة الرابعة على
التوالي ،علمًا أن مهلة بت اجمللس بالطعنني الرئاسي والعوني
بقانون التمديد ،تبقى متاحة حتى الثالث من متوز املقبل ،تاريخ
انتهاء مهلة الشهر ،بدءًا من  3حزيران تاريخ تقديم طعن
«تكتل التغيري واالصالح».

وعليه تبقى كل االحتماالت واردة ،حتى انقضاء املهلة بعد
أسبوعني ،اال اذا قرر رئيس اجمللس القاضي عصام سليمان
إصدار بيان يعلن فيه فشل اجمللس يف التوصل اىل قرار
وبالتالي سريان التمديد عمليًا ،لينتقل البحث سياسيًا اىل
مقلبني أساسيني ،اوهلما تشكيل احلكومة ،وثانيهما ملء شواغر
اجمللس العسكري ،من دون إغفال امللف األمين الذي أصبح
حيتاج اىل عناية سياسية عالية.
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منوعات

نصائح غذائية ملرضى احلصوات البولية
يف هذا الوقت من السنة ومع
اشتداد درجة احلرارة وارتفاع
نسبة اجلفاف احلاصل داخل
اجلسم ترتفع نسبة اإلصابة
حبصوات الكلى واملسالك
البولية عند املرضى املهيئني
لتلك احلصوات .ومن واقع
زيارة بسيطة ألحد أقسام
اإلسعاف يف أحد املستشفيات
الكربى يف الرياض جند يف
هذا الوقت أن نسبة مراجعي
الطوارئ ممن يشكون من
مغص كلوي تزيد على %50
من جمموع اإلحاالت الطبية
ألطباء املسالك البولية.
احلصوة البولية واليت هي
عبارة عن بلورات ملحية
تنفصل من البول وتتجمع
على اجلدار الداخلي للكلى
أو املثانة تتكون إذا توافرت
ثالثة عوامل هلا:
 اإلشباع (أو زيادة تركيزاألمالح يف البول).
 والتبلور (أي الرتسب حولبعضها البعض).
 وأخريا اجلفاف (قلة السوائلداخل الكلية).
وأكثر أنواع احلصوات انتشارًا
حتتوي علي الكالسيوم مع
الفوسفات أو األوكساالت
وهذه الرتكيبات موجودة بشكل
طبيعي يف الغذاء اليومي لكل
فرد ،كما تدخل يف تكوين
أهم أجزاء جسم اإلنسان مثل
العظام والعضالت.
وهناك أنواع من احلصوات
البولية تكون ساكنة (صامتة)،
أي ال يوجد هلا أعراض ظاهرة
ويتم اكتشافها فقط عن
طريق األشعة وهذه احلصوات
قد متر دون مالحظتها.
وقد يتم اكتشاف حصوة
الكلى أيضًا عن طريق عمل
األشعة لشخص يعاني من
وجود دم يف البول أو أمل يف
اخلاصرة أو التهابات متكررة
يف البول.
وتعطي األشعة فرصة كبرية
للطبيب لفحص مدى حجم
ومكانها
احلصوة
وشكل
يف اجلسم .أما بالنسبة
الختبارات الدم والبول فهي
تساعد على اكتشاف أي مواد
غريبة قد تساعد يف تكوين
حصوة مع مرور الوقت مثل
زيادة يف األمالح أو وجود
عالمات التهاب ،كما يساعد
فحص البول ملعرفة إذا
ماكانت احلصوة قابلة لإلذابة
باألدوية.

أعراض اإلصابة حبصوة
الكلى:

تبدأ األعراض األوىل حلصوة
الكلى بأمل شديد ومفاجئ
عندما تبدأ احلصوة باحلركة يف
قناة جمرى البول ،وبالتالي
حيدث حك أو انسداد يف
القناة ،وقد يشعر املريض
بأمل شديد وشد عضلي علي
جانيب منطقة الكلى أو يف
أسفل البطن ،كما قد حتدث
أحيانًا حالة من القيء والغثيان
مصاحبة لألمل.
أما إذا كان حجم احلصوة كبري
ويصعب خروجها من قناة جمرى

البول فيزيد األمل بشكل كبري
حيث تقوم العضالت املوجودة
يف جدار احلالب بعصر هذه
احلصوات حملاولة إخراجها إلي
املثانة ،وعندما تكرب احلصوة
أو تتحرك قد جيد املصاب دمًا
يف البول.
وعندما توجد احلصوة يف
أسفل احلالب وبالقرب من
املثانة ،قد يشعر املريض
حباجة ملحة ومستمرة للتبول
ويشعر أيضًا حبرقة شديدة
أثناء التبول .جتدر اإلشارة
إىل أنه إذا شعر املريض
بارجتاف وسخونة مصاحبة
هلذه األعراض السابقة فقد
تكون هناك إصابة بالتهاب
بكتريي مع انسداد يف الكلية
وهو ماحيتم مراجعة الطبيب
دون تأخري.
وجيب على املريض أن يراجع
الطبيب املختص مبجرد ظهور
أي من األعراض السابقة وكلما
كان التشخيص مبكرًا كانت
دائرة العالج واسعة .ومبا أن
تكون احلصوات البولية وحتى
تكرار اإلصابة بها يعتمد
اعتمادا كبريا على النمط
الغذائي للشخص املصاب،
فإن إتباع نظام غذائي حمدد
يعترب وسيلة من الوسائل اليت
تقلل من اإلصابة أو معاودة
تكون احلصى.

نصائح ملرضى حصيات
الكالسيوم:

• اإلكثار من شرب املاء
وخصوصًا أثناء ارتفاع درجات
حرارة اجلو وجيب شرب ما ال
يقل عن  2لرت من السوائل أي
ما يعادل مثانية أكواب حبجم
 250مل.
• االمتناع عن شرب مياه
احلنفيات إال بعد استخدام فلرت
عام داخل البيت أو غلي مياه
احلنفيات إىل درجة ال تصل إىل
الغليان ثم ُترتك حتى ترتسب
األمالح أسفل الوعاء ويصب
املاء برفق لتبقى ترسبات
األمالح ثم ُيشرب املاء وترتك
األمالح.
• االمتناع عن شرب املشروبات
الغازية وعصري اجلريب فروت
والتقليل من شرب القهوة
اإلكثار
وحماولة
والشاي
من شرب عصري الليمون
والربتقال.
• التقليل من تناول األغذية
احملتوية على الكالسيوم مثل
اللنب ومشتقات الزبد واجلنب
وبياض البيض والطماطم

الطازجة ،بينما يف حالة حصى
حامض اليورك فالوقاية منها
باالمتناع أو التقليل من
اللحوم وخصوصًا احلمراء
واألبقار
األغنام
كلحوم
واجلمال ويفضل استبداهلا
باللحم األبيض كاألمساك أو
الدجاج الحتوائه على نسبة
قليلة من حامض اليورك.
• قد ينصح الطبيب بتقليل
تناول امللح (الصوديوم)
يف حالة اإلصابة حبصى
الكالسيوم .وتتكون حصى
الكالسيوم نتيجة لوجود نسبة
عالية من الصوديوم واليت
تفقدك املزيد من الكالسيوم
يف البول مما يعرضك ملزيد
من تكون احلصى.
• جيب التنسيق مع الطبيب
وأخصائي التغذية عند تناول
جمموعة فيتامني  ,Bفيتامني
 ،Cفيتامني  ،Dوزيوت كبد
السمك أو املكمالت املعدنية
اليت حتتوي على الكالسيوم
ألن املكمالت الغذائية ميكن
أن تزيد من فرص تشكيل
احلصى.
ومن أهم النصائح الغذائية
حصيات
من
للوقاية
األوكساالت:
• جتنب األطعمة اليت حتتوي على
نسبة عالية من األوكساالت
مثل الفول السوداني والشاي
والقهوة السريعة التحضري
والشوكوالته والتوت األمحر
والفراولة واجلزر والفاصوليا
والبطاطس املقلية والبطاطا
احللوة واخلضروات الورقية
كالسبانخ
اللون
الداكنة
والكرفس.
• اإلكثار من شرب السوائل
بكمية ال تقل عن  2لرت يف
الشتاء و  3ليرت يف الصيف.
• اإلكثار من شرب عصري
الليمون احللو واحلامض.
• قد ينصح الطبيب بتقليل
األطعمة اليت حتتوي على
الربوتني احليواني مثل اللحوم
والبيض.
• الرتكيز على استعمال
البقدونس إذ يعترب نبات
البقدونس من النباتات املدرة
اليت متنع تكون حصاة الكلية،
وقد أثبتت الدراسات أن عمل
شاي من البقدونس مبقدار
ملعقة صغرية من اجلذور
اجلافة للنبات لكوب من املاء
الذي سبق غليه ويشرب
مرتني إىل ثالث مرات يف
اليوم مفيد ملرضى احلصوات
البولية.

الداالي الما القادم ..قد يكون امرأة
أعلن الزعيم الروحي للتيبت
تينزين غياتسو ،املعروف
بالداالي الما ،اليوم اخلميس
إن لدى النساء مزايا القائد
َ
خلفه
وبالتالي قد يكون
امراة.
ونقلت وسائل إعالم اسرتالية
عن الداالي الما قوله يف بداية
زيارة ملدينة سدني تستمر 10
أيام إن لدى النساء رقة أكرب
جتاه اآلخرين« :وإن كانت
الظروف مناسبة أكثر ألن
يكون الداالي الما امرأة،
فإن داالي الما أنثى ستأتي
تلقائيًا».
احلكومة
رئيسة
وكانت

جوليا
االسرتالية
غيالرد اتهمت قائد
املعارضة الفيدرالية
طوني أبوت مبمارسة
منوذج سلوكي يتسم
اإلحرتام
بنقص
للمرأة.
وبشأن هذا اجلدال
املتعلق بنوع اجلنس
قال الداالي الما ،
إن العامل يواجه «أزمة
أخالقية» تتعلق بعدم
واملعاناة
املساواة
وحيتاج لقادة رمحاء.
وأضاف« :يف هذا السياق،

وبيولوجيًا ،فإن لدى النساء
هن أكثر رقة
إمكانيات أكربّ ..
جتاه الغري».

صنع هاتف غاالكسي» اس  « 4مطلي بالذهب بـ  2600دوالر!
GoldGenie
شركة
قامت
بتصنيع نسخ من هاتف
 Samsung Galaxy S4مطلية
بالذهب أو البالتينيوم أو
الذهب الوردي بعد أن قامت
الشركة سابقا بإنتاج نسخ من
أجهزة آبل مطلية بالذهب.
وستوفر الشركة نسختني من
اهلاتف ،واحدة باللون األبيض
واألخرى باألسود ،وهو اللون
الذي سيظهر يف واجهة اجلهاز
وخلفيته ،وسيصل سعر هذه
النسخة من  Galaxy S4إىل
حوالي  2600دوالر أمريكي ،وهو
أكثر من أربعة أضعاف السعر
األصلي للهاتف ،وبالتأكيد
ستكون هذه النسخة مفتوحة
على مجيع شبكات االتصال.
وتأتي هذه النسخة مبساحة
ختزين  16جيجابايت وببقية
مواصفات اهلاتف األصلية،
وحسب ما هو واضح يف

موقع الشركة ،فإن نسخ
 Galaxy S4املطلية بالذهب
قد نفذت يف الوقت احلالي،
وهي غري متاحة للطلب.
يذكر أن الشركة تقدم العديد
من املنتجات املطلية بالذهب
مبا فيها الساعات واألسلحة

واألجهزة اإللكرتونية.
والفيديو التالي يوضح إحدى
التجارب على اهلاتف و هذه
املرة مع هاتف Galaxy S4
نسخة  Googleو إختبارات
الصمود اليت جتري يف إحدى
املعامل يف اليابان.

طائرة مشسية تهبط يف واشنطن يف رحلة عرب الواليات املتحدة
هبطت طائرة تعمل بالكامل
بالطاقة الشمسية يف واشنطن
امس االحد يف احملطة قبل
االخرية من رحلة عرب الواليات
املتحدة بهدف تعزيز الدعم
لتكنولوجيا الطاقة النظيفة.
وقال منظمون ان الطائرة هبطت
يف مطار داالس الدولي خارج
واشنطن آتية من سانت لويس
وستبقى يف العاصمة االمريكية
اىل ان تقلع اىل نيويورك يف
االول من متوز /يوليو يف اخر
حمطة هلا يف رحلتها التارخيية.
سوالر امبالس
واذا اكملت الطائرة التجريبية
الرحلة وفقا ملا هو خمطط هلا
فستكون تلك املرة االوىل
اليت تعمل فيها طائرة بالطاقة
الشمسية بشكل مستمر للطريان
عرب الواليات املتحدة.
وقال الطيار السويسري برتراند
بيكارد يف بيان "انها تثبت
مصداقية وامكانات التكنولوجيا
النظيفة وهذا امر حاسم يف دفع
رسالتنا لالمام".

وتعد الطائرة سوالر امبالس
اليت يعادل وزنها سيارة
صغرية منوذجا جتريبيا لطائرات
اكثر تطورا يعتزم الفريق بناءها
للسفر حول العامل يف .2015
وبدأت سوالر امبالس اول رحلة
هلا من داالس اىل سانت لويس
ثم طارت اىل واشنطن يف حنو
 30ساعة طريان على مدى
يومني.
وبدأ هذا املشروع يف 2003
مبيزانية تغطي عشر سنوات
حجمها  90مليون يورو(112

مليون دوالر) .وضم املشروع
مهندسني من شركة شيندلر
السويسرية لصناعة املصاعد
ومساعدة حبثية من جمموعة
سلوفاي الكيماوية البلجيكية.
وقامت الطائرة يف اول رحلة هلا
عرب القارات من اسبانيا للمغرب
يف حزيران /يونيو . 2012
وتعمل الطائرة بطاقة تتوافر
من  12الف خلية مشسية يف
جناحيها تعيد يف الوقت ذاته
شحن البطاريات للعمل خالل
الليل.
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متفرقات

“قهوة براز الفيل” األغلى يف العامل

باع خامت زوجته النفيس..
بعشرة دوالرات
باع رجل أمريكي
عن طريق اخلطأ
زوجته
خامت
البالغة قيمته 23
ألف دوالر بعشر
دوالرات فقط.

كشف مقاول كندي عن قهوة طعمها لذيذ ،بالرغم من مثنها
الباهظ ،ومستخرجة من براز الفيلة يف تايالند.
وأشار إىل ان السر وراء مذاق قهوته الفريد هو قطيع
فيلة يف تايالند يأكل حبوب القهوة ثم خيرجها مع برازه
ما يساهم يف التخلص من الطعم املر فيها ،وعندما يأكل
الفيل القهوة تنتج معدته محضًا يفكك الربوتني يف احلبوب،
وهو املسؤول عن مذاقها املر.
وأضاف أن النتيجة هي قهوة ذات مذاق سلس للغاية،
وسعر الكيلو الواحد من هذه القهوة هو حوالي  230دوالرًا،
وحتصل املؤسسة على  8%من املبيعات.

لص يبتلع سلسة ذهبية أثناء
القبض عليه!
مباحث
متكنت
القاهرة ،من القبض
على لص منازل
مبصر اجلديدة ،بعدما
ابتلع سلسة ذهبية
أثناء القبض عليه،
حالة قيامه بسرقة
منزل صيدلي ،وأمر
اللواء أسامة الصغري
مدير أمن القاهرة،
بإحالته إىل النيابة اليت تولت التحقيق.
ً
بالغا ،من نبيه
وكان قسم شرطة مصر اجلديدة قد تلقى
شارل ،باكتشافه وجود كسر بباب شقتة وسرقة جهازى
الب توب و 300دوالر.
وأمر اللواء مجال عبدالعال ،مدير اإلدارة العامة ملباحث
القاهرة ،بسرعة كشف غموض احلادث حيث تبني أن وراء
ارتكاب الواقعة حسونة حممد.
متكن العقيد حممود فراج ،رئيس مكافحة جرائم سرقات
املساكن ،من ضبطه وحبوزته  1900جنيهًا مصريًا وسلسلة
ذهبية قام بابتالعها أثناء ضبطه ،ومت حتويله لتوقيع الكشف
الطيب عليه ،وورد تقرير طيب بأنه يتم استخراج السلسلة
من أمعاء املتهم.

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

ونقلت شبكة "أيه
بي سي" اإلخبارية
عن
األمريكية
راكيل كلوتييه
( 31عامًا) من
كا ليفو ر نيا ،
صاحبة خامت تبلغ
ً
قيمته  23ألف دوالر قوهلا "سنويا تقوم مجاعيت ببيع أغراض
مستعملة وكنت ألد يف املستشفى حني قرر زوجي أنه من
املمتع أن يشارك يف ذلك مع األطفال".
واختار الزوج ،إيريك ،بعض األغراض اليت اعترب أن العائلة
وتبي الحقًا
ال حتتاجها ومن ضمنها علبة قدمية ظنها فارغة
نّ
أنها حتتوي على خامت لزوجته تبلغ قيمته  23ألف دوالر.
ومل تالحظ الزوجة ضياع اخلامت ّ
إال بعد يوم من عودتها من
املستشفى لتكتشف أن زوجها باع العلبة اليت كان فيها
بعشر دوالرات من دون أن يعلم ما يف داخلها.
وقالت الزوجة إن سيدة اشرتت العلبة اليت حتتوي على
اخلامت ولكن العائلة ال تعرف هويتها.

“الصبيان احلوامل” تثري ضجة بشيكاغو !
صدمة وتسليط الضوء على
قضية محل املراهقات وتأثري
ذلك السليب على اجملتمع.

أثارت محلة إعالنية اطلقتها
يف
الصحية
السلطات
مدينة شيكاغو حملاربة محل
املراهقات موجة واسعة من
اجلدل.
وظهرت امللصقات اإلعالنية
"املثرية" واليت يظهر فيها
شباب وقد انتفخت بطونهم
كاالنساء احلوامل متامًا ،يف
كافة وسائل املواصالت
العامة بشيكاغو.

وأضافت" :بنات األمهات
األكثر
هن
املراهقات
احتماال للحمل وهن مراهقات
أوالدهن
بدورهن..أما
فهم األكثر ترجيحا بدخول
السجن ..هذه حتديات تتعدى
بنت أو امرأة واحدة.

وتقول السلطات الصحية يف
شيكاغو إن احلملة وعنوانها:
"غري متوقع؟ ..هذا هو
حال معظم حوادث محل
املراهقات" ،هدفها إحداث

وركزت السلطات الصحية
يف شيكاغو محلتها الدعائية
حول املدارس واملناطق اليت
تكثر بها معدالت احلمل بني
الفتيات الصغريات

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

فضيحة جنسية تهز اجليش األسرتالي

أعلن قائد اجليش األسرتالي الفريق ديفيد موريسون اليوم
(اخلميس) أن  17من عناصر القوات املسلحة بينهم ضباط،
خيضعون للتحقيق يف فضيحة جنسية مرتبطة برسائل إلكرتونية
وصور تسيء إىل مسعة نساء بعضهن يف اجليش.
وقال موريسون يف مؤمتر صحايف يف كنبريا ،إن االتهامات
اليت يتم التحقيق حوهلا "مشينة" و"أسوأ من فضيحة
سكايب" اليت هزت وزارة الدفاع عام  2011حني اكتشفت
إحدى اجملندات أن عالقة جنسية أقامتها مع أحد زمالئها
مت بثها على اإلنرتنت وشاهدها زمالؤها من دون علمها.
وأشار موريسون إىل أن  17من عناصر اجليش بينهم ضباط
خيضعون حاليًا للتحقيق حول تبادل رسائل إلكرتونية وصور
"فاضحة وكريهة" ،قائ ًال إنه حتدث إىل أربع نساء من بني
ضحايا الرسائل والصور واعتذر منهن.
مقدم والباقون برتبة رائد
واألعلى رتبة بني املتهمني
ّ
ونقيب وضابط صف ورقيب وعريف ،أما النساء ضحايا
الفضيحة فعدد منهن عناصر يف اجليش وأخريات موظفات
يف مؤسسات رمسية ونساء من العامة.
وأعرب موريسون عن حزنه ألن هذه االتهامات ظهرت بعد
تشجيع النساء على االنضمام إىل اجليش والبقاء فيه.
وقال إنه يف بعض الرسائل هناك إشارة إىل استخدام
حمتمل للمخدرات أيضًا.
وقال اجلنرال األسرتالي إنه مت فصل ثالثة عناصر من اجليش
ويتم درس فصل مخسة آخرين كما جيري التحقيق يف أدلة
عن عالقة تسعة آخرين بالقضية.
ً
ً
وأشار إىل أنه من املمكن أن يكون  90موظفا دفاعيا معظمهم
من اجليش مرتبطون بشكل أو بآخر بالفضيحة.
وأوضح أن املوضوع مرتبط بإنتاج وتوزيع مادة "غري الئقة
أبدًا" على أنظمة كومبيوتر وزارة الدفاع واإلنرتنت يف
السنوات الثالث املاضية.
ويأتي التحقيق اجلديد بعد تقرير للحكومة صدر العام
يفصل أكثر من ألف اتهام بتحرش جنسي وغريها
املاضي
ّ
من االنتهاكات يف القوات املسلحة من مخسينيات القرن
املاضي حتى اليوم.

شاعر يعرض “خصيتيه” للبيع من أجل
رحلة ألوروبا!

عرض شاعر وصحفي كولوميب "خصيتيه" للبيع لتوفري
األموال من أجل رحلة يقدم فيها أعماله لألوروبيني.
وقال رافائيل مدينا بروتشريو  52عاما أمس األربعاء إلذاعة
راديو كاراكول ،إنه سوف يبيعهما إىل أول شخص يوافق
على دفع  375مليون بيزو ( 197ألف دوالر) كى يتمكن من
السفر إىل أوروبا.
وأضاف الشاعر الذى ألف  11كتابا ،أنه ميكن أن تزرع
خصيتاه لدى شخص عقيم.
وقال ،إن فكرة بيع خصيتيه جاءته بعدما نفد ما لديه من
مال خالل جولة فى أمريكا اجلنوبية عام  ،2012وقام برهن
خامت زواجه.

اهالًوسهالً بالسيدة ام حممد االيوبي
وصلت قادمة من لبنان السيدة الفاضلة ام حممد االيوبي
ارملة املرحوم االستاذ املربي الفاضل علي الشيخ وحلت
ضيفة مكرمة يف منزل ابنها احملامي الشاب ربيع الشيخ كما
وصل معها ابنها االستاذ زياد الشيخ وعقيلته االستاذه منى
حسني حامد الشيخ .
احلاج حسني حامد وعائلته يرحبون امجل ترحيب بالسيدة ام
حممد وابنته وصهره واهال وسه ًال.

صفحة 35

Page 35

Saturday 22 June 2013

السبت  22حزيران 2013

كتابات

وجه
األسبوع
اعداد :أكرم املغوّش

ف
ل
س

اجلامعية احلسناء ادريان خوري
تتخصص باالعالم وتغين باللغتني
العربية واالنكليزية

ط
ني
الشاعر السيد أمحد احلسيين

ي��ا ج��راح��ات ال��ع��رب ي��ا ك��رام��ات العرب
اني ارى املوت سعادة يف ساحات الغضب
م��������ن ات������ك������ل ع�����ل�����ى اهلل مح�����اه
ف����ر م���ن رمح���ت���ه خ���ذل���ه وط����واه
وم����ن
ّ
ومن يئس من التقوى يف حفر النار رماه
وس����������������واه
خ�������ل�������ق ال����������ع����������رش
ّ
ّ
������������ث ال�����ع�����ق�����ل يف حم�����ت�����واه
وب�
��ر م���ن ف��ض��ائ��ل عطاياه
وال������روح ط���ه� ٌ
وال���ن���ف���س س��ج��ي��ة اخل��ي�ر م���ن سجاياه
أسلمت امري هلل فهو البصري وهو النصري
ُ
ي��ا ام���ة االس��ل�ام ان���ا ال��ق��دس أعرفوني
ي��ا ام��ة االس�ل�ام ان��ا األق��ص��ى ّ
دنسوني
ضيعوني
ي��ا ام��ة االس�ل�ام ان��ا فلسطني ّ
ّ
ق�����ط�����ع�����وا اوص�����ال�����ي
م�����زق�����ون�����ي
ويف زواي����������ا ال����ن����س����ي����ان رم����ون����ي
االرض مح��را س��راب��ي��ل ال��دم��اء ألبسوني
أورث���������ون���������ي ج��������راح��������ات ال���������ردى
غ�����ّي����رّوا ط����ع����م امل�����ع�����امل وال����ف����دى
فلسطني يتيمة ال��ع��ص��ر ض��اع��ت سدى
فلسطني ح��زي��ن��ة ال ص���وت وال صدى
أوه�����ن�����ت�����ه�����ا ص�������داق�������ة ال�����غ�����رب
�������رب
�������ع�
ِ
م�����زق�����ت�����ه�����ا مح�������اق�������ة ال� ُ
س�����ل�����خ�����وا ع����ن����ه����ا ث���������وب احل�����ي�����اء
اوق�����ع�����وه�����ا يف م����ت����اه����ات ال����ب��ل�اء
ّ
ن���ك���ف ع����ن الغباء
ح���ق���ا ح���ق���ا م���ت���ى
م�����ت�����ى ن����ل����ب����س ل���ل���ه���ي���ج���ا رداء
رب ال����س����م����اء
ون�����ت�����ك�����ل ع�����ل�����ى ّ
ون���ك���ون يف احل�����رب رج�����اال ال نساء
ه������ذا خ���ط���اب���ي ل���ك���م ان������ا فلسطني

ق������������دس وأق���������ص���������ى ون������������داء
ك���ف���ى ك���ف���ى ع����روب��ت�ي ك���ف���ى جفاء
ك��������ف��������ى ك����������������ذب وري����������������اء
اق��������ت��������ل��������ون��������ي اذحب����������ون����������ي
�������ق ال مت���ن���ع���ون���ي
ع������ن ق��������ول ح� ٍ
نسيب
حبيب ولالقصى
ان��ا للقدس
ٌ
ٌ
غريب
غ���ري���ب يف ع���امل���ي ان����ا
ان����ا
ٌ
ٌ
غريب
��ب يف وح���دت���ي ان����ا
ٌ
ان����ا غ���ري� ٌ
وادي�����ب
ش���اع���ر
ان����ا ع���رب���ي ع���رب���ي
ٌ
ٌ
نصيب
ام������ا ل���ل���ح���ق يف ق����ول����ي
ٌ
ه��ل تسمعوني ي��ا ش��ه��ام��ات العرب
ه��ل تسمعوني ي��ا ع��اش��ق��ات الطرب
س����ي����ف����ك����م يف احل�����������رب خ���ش���ب
ي��ش��رئ��ب م���ن ل��ظ��ى ن�ي�ران���ه الغضب
ت�����ل�����وح م����ن����ه ع���ل��ام������ات ال���ع���ت���ب
فلسطني مت��وت ال تعرف اي��ن السبب
عجب عجب ان يصبح الرأس هو الذنب
ٌ
اقتلوني مزقوني ان��ث��روا للطري حلمي
اب��������������دًا ل�������ن ت������ه������دأ ث�����ورت�����ي
ه����������ل ه�������������ذا ام�������������ر م�����ري�����ب
امس���������ع���������ون���������ي امس�������ع�������ون�������ي
��ب
م�����ا زال يف ال�����ع�����رب ش���ه���ي� ٌ
��ب
م������ا زال يف ال������ع������رب ح���ب���ي� ٌ
سليب
ف��ل��س��ط�ين ارض ووط������ن
ٌ
قريب
ل��ي��ن��ت��ف��ض م���ن ه���و ب��ع��ي��د ام
ٌ
ام�������ي�������ة يف ال��������ش��������ام ت���ب���ك���ي
وال�����رش�����ي�����د يف ب�����غ�����داد يبكي
وان��������������ا ي���������ا ام�����������ة االس�����ل�����ام
اب�����ك�����ي ال م����ع��ي�ن وال رق���ي���ب

ما أمجل وأسعد العائلة اليت ترى أفراد
اسرتها يتسابقون على حتصيل العلوم
وحيافظون على الرتاث ويتفاعلون مع
الوطن اجلديد ويتواصلون مع الوطن
االم .ومن افراد هذه االسرة السعيدة
الشابة اجلامعية احلسناء ادريان خوري
كرمية رجل االعمال الشاب انتوني
خوري واجلامعية احلسناء فيفيان سابا
خوري .
ولدت ادريان يف سيدني وتواصل
دراستها يف كلية االعالم يف جامعة
( )UTSوتعود جبذورها اىل بلدة
كفرحلدا يف الشمال اللبناني حيث
زارتها وفرحت بلقاء أقاربها ومتتعت
جبمال لبنان وهي تتقن الغناء
باللغتني العربية واالنكليزية حيث
كتب هلا جدها الشاعر فايز خوري
كلمات الغنية بعنوان (:نبقى أخوة)
حلنها الفنان احملامي اليكس يزبك
وصورتها فيديو كليب وبثتها بعض
احملطات الفضائية اللبنانية .
تقول أدريان بكل اعتزاز أغين
باللغتني االنكليزية والعربية واتابع
دراسيت اجلامعية يف كلية االعالم

..احنين امام اهلي االحباء على تربيتهم
وسهرهم الدائم علينا واحيي جدي الشاعر
الغالي وامتنى جلاليتنا احلبيبة واسرتاليا
الغالية ولبنان احلبيب وبالدنا العربية
العزيزة كل التوفيق والعزة وعودة
اراضينا احملتلة .ويطيب لي ان اقول:
احملبة هي عنوان لالنسانية فيجب علينا
ان حنب بعضنا البعض وننشد السالم
دائمًا وابدًا الن اهلل حمبة.
احلسناء ادريان خوري وجه مشرق
متتلك الثقافة واجلمال والصوت البديع
وتسعى لتصبح اعالمية وفنانة اصيلة
تغين للسالم بعد ان خيرج احملتل الغاشم
من بالدنا ويرتفع علم الوحدة العربية
خفاقًا يف مساء بالدنا ان شاء اهلل .

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

الناشط االجتماعي غسان العويط يكرم خاله الشاعر املعروف انطوان رعد

محار يتدرب للمحافظة على لقبه يف مسابقة مجال باملغرب
يعود احلمار مربوح للدفاع عن لقب
أمجل محار ،الذي سبق وحازه يف
الدورة العاشرة ملهرجان بين عمار
زرهون " "FESTIBAZسنة .2012
مربوح يعود هذه األيام إىل قرية
زرهون مشال مدينة مكناس ،بعدما
قضى فرتة استجمام دامت سنة
استمتع فيها بالراحة والعلف.
ومفاد قصة رحيله عن القرية اليت
ولد فيها ،حسب تصريح حملمد
بلمو مدير املهرجان لـ "العربية
نت" ،أن إحدى الشخصيات
البارزة مل ترد أن تعلن عن نفسها
تبعا له ،أعجبت مبربوح وأرسلت
يف طلبه من صاحبه الفقري مببلغ
باهظ أدخل الفرحة على هذا األخري
وهو حوالي (  30ألف درهم).

ويقول بلمو ،إن هذه الشخصية
أودعت احلمار يف ضيعتها
وأوصت العاملني باالعتناء به،
ومع اقرتاب الدورة احلادية
عشرة ملهرجان احلمري ،قامت
نفس الشخصية بتقديم مربوح
كهدية منها إىل اجلمعية املشرفة
على تنظيم هذه الفعاليات اليت
ستجري أطوارها طيلة أيام 6 / 5
 7 /يوليو.
وأوضح بلمو أن مربوح خيضع اآلن
لتدريبات للتخفيف من الوزن ألجل
استعادة رشاقته ليكون جاهزا
خلوض املسابقة على اللقب الذي
تنافسه فيه األتان خلود بالدرجة
األوىل واليت تعد أول أنثى تدخل
املسابقة يف تاريخ املهرجان.

وكشف بلمو ،أن املهرجان
سيسلط الضوء من خالل أنشطته
املوازية على جمال االستثمار يف
مشتقات ألبان احلمري ،وخاصة
األجبان اليت يصل الغرام الواحد
منها يف األسواق األوروبية إىل
 500دوالر.
وأبرز أن اهلدف من الندوة ،هو
حتفيز الفالحني واجلهات املعنية
بالقطاع الفالحي والرتبية احليوانية
إلعادة النظر يف هذه الكائنات
الوديعة باعتبارها مصدرا لثروة
ال يستهان بها ،واليت كان
املغرب يتوفر منها على مليون
رأس سيعرف اخنفاضا إىل 900
ألف رأس جراء تصديرها حنو
اخلارج.

الشاعر انطوان رعد يتوسط االستاذ غسان العويط والزميل اكرم املغوش (ارشيف)
قبل سنوات وفد اىل سيدني الشاعر املعروف االكادميي االستاذ انطوان رعد وأقيمت له
حفالت تكرمييه تقديرًا لدوره املميز وهو صاحب املؤلفات املهمة يف هذا املضمار .
وقد أقام له ابن شقيقته رجل االعمال والناشط االجتماعي االستاذ غسان العويط الذي انتخب
نائبًا لرئيس الرابطة املارونية حف ًال تكرمييًا كبريًا حضرته شخصيات روحية وسياسية واجتماعية
مرموقة .وقد حتدثنا مع الشاعر الكبري االستاذ انطوان رعد حول الوضع العربي وهو املناضل
الذي كان يشارك يف كافة املنتديات وخاصة يف مهرجان املربد يف بغداد قبل االحتالل االمريكي
 الربيطاني  -الصهيوني فقال :علينا كعرب أن ننسى خالفاتنا ونتوحد لدرء االخطار ويكفينانكبات ومآسي..الشاعر الكبري انطوان رعد شاعر وأديب مناضل عرفته املنديات االدبية يف
لبنان والوطن العربي ودول االنتشار شاعرًا مناض ًال صادقًا كرميًا له منا كل احملبة والتقدير.
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MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS Senator the
Hon. Bob Carr

Unions set to abandon Julia Gillard, their floundering skipper

When Taj Zaroual had breakfast with his mother last Thursday he didn’t know he’d be
having lunch with two Foreign
Ministers.
Mr Zaroual is a 13 year-old student of Moroccan-background
at Punchbowl Boy’s High
School in Sydney’s Western
Suburbs.
Foreign Minister Bob Carr and
Environment Minister Tony
Burke visited the school for a
Q&A session with students on
Thursday morning.
When Senator Carr said he was
meeting the Moroccan Foreign
Minister for lunch he asked
students if they knew anything
about Morocco.
Mr Zaroual confidently stood up
and gave a little speech about
Morocco and said that his family came from Casablanca.
Senator Carr was so impressed
that he invited Mr Zaroual and
his mother along to the luncheon.
“It is a wonderful example of
Australian multiculturalism,”
Senator Carr said.
“I am proud that one can walk
into any classroom in Australia
and find students from such a
diverse range of backgrounds.
“Those backgrounds help Australia to connect with dignitaries in other countries – Taj
Zaroual is an example of what
is so great about this country.”
Morocco’s Minister for Foreign

support he is suggesting, it’s available to him
to make a challenge.”
Two Rudd supporters, Kim Carr and Doug
Cameron, on Monday
launched an attack on
Ms Gillard in the Senate, claiming her self-described “captain’s pick”
treatment of fellow Labor
senator Trish Crossin who was dumped by Ms
Gillard from the Labor
ticket in favour of indigJulia Gillard and Bill Shorten in Parliament. Source: News Limited
enous Olympian star
Prime Minister Julia Gil- also in support.
either,” Mr Combet said. Nova Peris - was “abomilard and partner Tim The AWU said last week “I mean if he has got the nable”.
Mathieson at the Mid- it would not direct cauwinter Ball at Parliament cus members on how to
House in Canberra last vote in any leadership ART WORKSHOPS HELP TAMIL REFUGEES
night / Pic: Gary Ramage contest - despite claimSource: The Daily Tele- ing it still supported Ms
Gillard as leader.
graph
BILL Shorten has been And yesterday the counin discussions with key try’s peak union, the
senior union officials ACTU, echoed the call,
aligned with Julia Gillard claiming it had no say in
over the past two days who was prime minister in signs that her indus- a declaration seen as an
trial support base could indication that it would
be readying to abandon not stand in the way of
a change back to Kevin
her.
Senior Labor sources Rudd.
The Sydney Tamil Women’s ences in the civil war.
have confirmed Mr Short- “We don’t get to choose
Welfare Group will be hold- This project was designed
en, who is still publicly who the leader is,” ACTU ing a special event at Auburn to help ease them into the
backing the PM, and of- national secretary Dave Centre for Community on 24 Australian community by reficials from the country’s Oliver told the ABC. “The July 2013 to celebrate their ducing social isolation, prolargest union, the Shop, ACTU is backing the gov- achievements in card mak- viding therapeutic relief from
Distributive and Allied ernment.”
ing and fabric painting.
the traumas of the past, and
Employees’ Association, But key Gillard support- Up to 40 women participated helping the refugees become
have been in crisis talks ers yesterday sought to in the workshops at Auburn more employable.
over the leadership. The goad Mr Rudd, claiming Centre for Community every The workshops also promote
SDA, along with the Aus- if he had the numbers he week and their finished work entrepreneurial skills and
will be on display for all to help to build self-esteem.
tralian Workers’ Union, should challenge.
The project was delivered in
have been the key union Climate Change Minister see.
Last
year,
the
Sydney
Tamil
partnership with TAFE Lidpower base for Ms Gil- Greg Combet said if Mr
Women’s Welfare Group re- combe.
lard outside parliament Rudd thought he had the
ceived a $4840 from Auburn To see their amazing work
with significant influence numbers he should chal- City Council’s Community on display, come along to
lenge.
over caucus members.
Grants Program to assist Auburn Centre for CommuIt is believed Mr Shorten Mr Combet has been them in a series of design- nity on Northumberland Rd,
has been sounding out named as one of the key ing, card making and fabric from 10am-12 noon on 24
their position on the lead- ministers - along with painting workshops.
July.
ership, with suggestions Mr Shorten - who would The workshops were de- Auburn City Council’s Comit may be “softening”. have to publicly declare signed to promote bonding, munity Grants Program
“There have been plenty support for a change as friendship, cohesion and so- (CGP) provides financial asof phone calls over the a condition of Mr Rudd’s cial interaction among Tamil sistance to local non-profit
community and cultural
past few days,” said one acceptance of being women.
source close to Mr Short- drafted back into the job. A large number of Tamil ref- based organisations, for
“I don’t think the Prime ugees from Sri Lanka have one–off projects and initiaen and the unions.
settled in Auburn. Almost all tives that aim to address
It is believed Mr Short- Minister is going to step
of these refugees are from a the community development
en would not support a down and I don’t see my disadvantaged background and social support needs of
change of leadership un- colleagues heading off to and often suffer from trauma the Auburn Local Governless the key unions were ask Kevin Rudd to return as a result of their experi- ment Area.

PUNCHBOWL BOYS’ HIGH STUDENT ATTENDS LUNCH WITH AUSTRALIAN AND MOROCCAN FOREIGN MINISTERS

Affairs and Cooperation, HE Dr
Saad Dine El Otmani, visited
Australia as a Guest of the Australian Government from 12-16
June, the first such visit by a
Moroccan Foreign Minister.
Dr Otmani’s successful visit
followed Foreign Minister Bob
Carr’s visit to Morocco – the
first by an Australian Foreign
Minister – in June 2012.
Both Ministers noted strong
community links between Australia and North Africa, including through Moroccan students
awarded Australian Government
scholarships.
Senator Carr said his visit to
Punchbowl Boys’ High School
concluded with a song.
“It’s a majority Islamic Lebanesebackground school, but there’s
also a minority at the school with
Pacific Islander backgrounds,
and they bring something from
their culture too, they sing,”
Senator Carr said.
“Three boys got up and sang
a song that they wrote which
praised the school – a school
with cultural diversity, a school
that’s proud of Australia, a
school based on respect.
“A wonderful thing. That’s the
Australia we want to see - an
Australia that respects all its
different people and cultures.
An Australia that is a world
leader united in its respect for
one another.”
Media Contact: 0419 206 068
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Abbott likens PM to Hanson in 457 attack

Tony Abbott on Pauline Hanson... She «set out to divide this
country». Photo: Simone De Peak

Opposition Leader Tony
Abbott has lectured Prime
Minister Julia Gillard on
what ‘’true love for this
country’’ means, labelling
her crackdown on skilled
foreign workers as ‘’false
patriotism’’.
While accusing Ms Gillard of using class, gender, and now country of
birth, to score political
points he made a veiled
reference to former senator Pauline Hanson who
15 years ago ‘’set out to
divide this country’’.
‘’We saw a member of this
parliament set out to make
perfectly decent Australians feel like strangers
in their own country,’’ he
said.
Mr Abbott said he never
thought he would see the
day when it was not just
an independent member of parliament but the
Prime Minister setting out
to deliberately divide Australian from Australian to
serve a political purpose.
‘’It is an embarrassment,’’
he said.
The rousing speech
against the government’s
tough new measures to
tackle 457 visa abuse
came as key independents crucial to the bill’s
fate refused to say how
they would vote.
NSW MP Rob Oakeshott
confirmed on Thursday
that he would oppose
the measures – including
rules forcing companies
to prove they first tried

to hire local workers – on
the grounds current penalties for misuse were adequate.
The government needs to
win over at least five of
the seven crossbenchers
to secure the passage of
the controversial bill before the election.
But independent Tony
Windsor said on Thursday that he was still working out how he would
vote and former Liberal
Peter Slipper also refused
to declare his hand.
If the pair vote with Mr
Oakeshott and the Coalition against the bill, it will
fail.
In parliamentary debate
on Thursday, Mr Abbott
said he believed all MPs
loved their nation ‘’but
true love for this country
is expressed by trying to
unite us, not by setting
out to divide us’’.
‘’What this bill is, it’s false
patriotism from a failing
government and that’s
why it should not be proceeded with,’’ he said.
Mr Abbott accused the
government of demonising foreign workers, before he tried to turn the
focus back onto asylum
seeker boat arrivals by
denouncing the ‘’border
protection disaster’’ and
‘’illegal arrivals by boat’’.
Unions have strongly
backed the measures,
which include new powers for Fair Work inspectors and new rules for em-

ployers to show they have
tried to hire suitable local
workers, for example by
placing job ads.
But Mr Abbott said the
government’s bill was
troubling because it implied people who came to
Australia to work and pay
taxes were stealing local
jobs.
‘’This is a contemptible
and false suggestion,’’ he
said.
‘’The people who came to
this country to work and
pay taxes from day one
are not stealing our jobs;
they are building our nation.’’
Immigration
Minister
Brendan
O’Connor’s
spokeswoman said the
debate would continue
next week, during the final parliamentary sitting
before the election.
The crackdown on 457
visa rorts has been a central part of the Gillard government’s election-year
agenda and an attempt
to reconnect with Labor’s
working class base.
Business groups and
the opposition accused
Prime Minister Julia Gillard of xenophobia after
she campaigned in western Sydney campaign in
March with a vow to ‘’stop
foreign workers being put
at the front of the queue’’.
Independent MP Craig
Thomson, who had already flagged his support, said the Coalition’s
record on asylum seekers
meant the party’s claims
about foreign workers
were ‘’extraordinary’’.
‘’We now have an opposition claiming the government is demonising
foreign workers through
the 457 visas process.
I’m speechless,’’ said Mr
Thomson, a former Labor
MP.
‘’Here they are now, the
friend of foreign workers.’’
Mr Thomson said Australian workers should be

given the benefit of the
doubt.
‘’If that means a business
has to go out and market test to see if there’s
someone who can do the
job, well terrific,’’ he said.
But Mr Oakeshott said
businesses hiring people
under the skilled foreign
worker program already
signed forms obligating
them not to abuse the
scheme.
Existing laws also included penalties for misuse
including barring sponsors from hiring workers
on 457 visas and thousands of dollars in fines.
Mr Oakeshott said when
the government began its
tough-talking rhetoric on
the 457 visa program earlier this year, he asked for
evidence of widespread
rorting, but was not satisfied with the figures produced.
While Mr Abbott was criticising Ms Gillard, Australian Workers Union head
Paul Howes sought to
clarify his position on the
Prime Minister.
Mr Howes said he and his
union continued to support Ms Gillard to remain
as Labor leader.
‘’We never have and we
never will direct MPs how
to vote. What we do is
form an opinion and we
communicate that opinion publicly,’’ he told Sky
News.
‘’The Labor movement’s
best chance is to unite
behind the Gillard government under the leadership of Prime Minister
Gillard.’’
He said the broader union
movement was also ‘’united as we are behind the
Gillard government’’.
At the weekend, Mr Howes
dismissed a report claiming the AWU had withdrawn its support for Ms
Gillard, saying she would
‘’absolutely’’ lead Labor
to the September election.

Rinehart family money war
heats up

Gina Rinehart. Picture: Supplied

GINA Rinehart’s son
John Hancock has made
“highly disparaging” remarks about his youngest sister which undermine his suitability as
proposed trustee of the
multi-billion-dollar family trust, a Sydney court
has heard.
The bitter Rinehart family battle returned to the
Supreme Court on Tuesday for a brief pre-trial
directions hearing.
Mr Hancock and his sister, Bianca Rinehart, are
seeking to oust their
mining magnate mother
Gina Rinehart as trustee, claiming she acted
“deceitfully” and with
“gross dishonesty” in
her dealings with the
trust, set up in 1988 by
her father, Lang Hancock, with her children
as the beneficiaries.
The pair was previously
supported by their sister Hope Welker, but
she withdrew from the
case earlier this year.
Ms Rinehart is supported by her youngest
daughter, Ginia.
Mr Hancock has been
put forward as a proposed alternative trustee, along with Adelaide
businessman
Bruce
Carter.
Richard McHugh, SC,
representing Ginia Rinehart, said he was seeking to subpoena certain
newspapers for their
notebooks in relation to
comments Mr Hancock

allegedly made about
his youngest sister.
“There are things John
Hancock has said which
are highly disparaging of my client, one of
the people for whom he
wishes to be appointed
trustee,” Mr McHugh
said.
Mr Hancock had not
denied he made the
comments, but had “declined to agree he said
it,” the court heard.
“It goes toward the suitability of John Hancock
to be trustee for my
client, Ginia Rinehart,
when he has manifested a great deal of animus towards her,” Mr
McHugh said.
Christopher Withers,
representing Mr Hancock, told the court Mr
Hancock would clarify
his position on the matter by the end of the
week.
Justice Patricia Bergin made an order for
the newspapers, which
were unidentified, to be
subpoenaed if necessary.
“If it is not needed, well
and good,” she said.
The court heard the subpoenas would not go
towards the controversial issue of identifying
sources, but would seek
to confirm Mr Hancock
said what was reported.
The civil trial is set down
for October 1, with Ms
Rinehart expected to
appear in person.
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جيسيكا منصور ملكة االغرتاب اللبناني يف اوسرتاليا
فازت اآلنسة جيسيكا منصور بلقب ملكة االغرتاب
اللبناني يف اسرتاليا لعام  2013فيما فازت بلقب
وصيفة أوىل االنسة كوزات سابا وحلت وصيفة
ثانية جانيل صعب محزة
أقامت اجلامعة اللبنانية الثقافية قي العامل يف والية
فيكتوريا برئاسة يوسف سابا واجمللس القاري برئاسة
طوني يعقوب ،احتفا ً
ال حاشدًا يف ملبورن حضره أكثر
من  500شخص ،النتخاب ملكة مجال االغرتاب يف
أوسرتاليا للعام  .2013افتتح االحتفال بالنشيدين
الوطنيني األوسرتالي واللبناني ،وقدمت فقراته
ساندرا جباني وإيف الشيخ ،حضره ممثل سفري لبنان
الدكتور جان دانيال قنصل لبنان العام يف فيكتوريا
غسان اخلطيب ،رئيس اجمللس التشريعي يف والية
فيكتوريا وعضو اإلقليم الشرقي يف الوالية بروس
أتكنسون وعقيلته ،وقنصل عام سلطنة عمان يف
فيكتوريا الدكتور أمد العلوي ونائبه مسلم العمري،
والنائب الفيدرالي والسكرتري الربملاني للتجارة
كيلفن تومسون ،ورئيس بلدية مورالند أوسكار
يلديز وعقيلته ،ونائب الرئيس العاملي للجامعة
اللبنانية الثقافية يف العامل يف أوسرتاليا جو
عريضة ،وجنال فخري ملكة مجال االغرتاب اللبناني
يف أوسرتاليا لعام  ،2012وباتريسيا نوجا الوصيفة
الثانية للعام  ،2012والرئيس السابق لبلدية موني
فالي جان سبايك وعقيلته ،واخلوري الياس متى
وعقيلته ،إضافة إىل ممثلني عن الغرفة التجارية
األوسرتالية اللبنانية ،والبنك العربي ،والقوات
اللبنانية ،والوطنيني األحرار ،واحلزب السوري القومي
االجتماعي ،وتيار املردة ،ومجعية القديس رومانوس
حدشيت ،ومجعية دار بعشتار اخلريية ،ومجعية بقرزال
اخلريية ،وأبناء هنيبعل زحلة ،ومجعية احلاكور اخلريية،
ومجعية كفرحبو اخلريية ،ومجعية زغرتا اخلريية ،وأبناء
األرز ،ومؤسسات لبنانية ،وأعضاء اجلامعة يف والية
العاصمة كانبريا وجنوب أوسرتاليا ،ورؤساء فروع
اجلامعة اللبنانية وأعضاء اجلامعة يف الوالية واجمللس
القاري وحشد من أبناء اجلالية.
ألقت سندرا جباني كلمة يوسف سابا رئيس والية
فيكتوريا للجامعة اللبنانية وجاء فيها:
أيها السيدات والسادة الكرام ،يسعدني أن أرحب
بكم مجيعًا دون استثناء ،فردًا فردًا ،باسم يوسف
سابا رئيس والية فيكتوريا للجامعة اللبنانية ،مقدرة
لكم حضوركم يف هذا اليوم اخلاص يف تاريخ جاليتنا
يف أسرتاليا ،يف ليلة رائعة لنحتفل معًا يف اختيار
ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف هذه الديار ،حيث
سيتم من بني  12مرشحة اختيار واحدة منهن كملكة
متثل مجال االغرتاب اللبناني  -األسرتالي يف احتفال
كبري سيقام بتاريخ  10آب  2013يف بلدة ضهور
الشوير يف لبنان ،برعاية فخامة رئيس اجلمهورية
اللبنانية العماد ميشال سليمان ،مع الشكر والتقدير
لبلدية ضهور الشوير ورئيسها األستاذ حبيب جماعص
للجهد الكبري الذي يبذلونه بهذه املناسبة يف لبنان.
هذا االحتفال الذي ستنقل تفاصيله عرب تلفزيون
(أم تي يف) إىل أرجاء العامل ،ومع تكرار الشكر
والتقدير لداعمي هذا احلفل يف والية فيكتوريا،
أكرر سعادتي حبضوركم متمنية لكم سهرة ممتعة
مع اجلمال والفن.
اخلطيب:
هذا وألقى قنصل لبنان العام يف فيكتوريا غسان
اخلطيب كلمة باسم السفري دانيال جاء فيها« :إن
مناسبة انتخاب ملكة مجال لبنان املغرتب هي مناسبة
سعيدة جدا ينتظرها الكثري من املغرتبني ،ألنها تعرب
عن فرحة عارمة يف نفوس الشباب اللبناني املغرتب.
وهي صورة مضيئة يف حياة اجلالية اللبنانية يف
أوسرتاليا ويف حياة اجلاليات اللبنانية يف بالد
االنتشار .أضاف« :يف يوم االنتخاب ،سترتبع على
عرش اجلمال ملكة جتمع بني سحر لبنان وثقافته
وانفتاحه على العامل .فهي تنقل إىل العامل الصورة
الراقية واحلضارية عن الوطن ،الصورة احلقيقية
للبنان املتألق يف مجاله وسياحته ،الذي عاد وأخذ
دوره الريادي جمددًا يف املنطقة ويف العامل على
اخلارطة السياحية العاملية .وهذا االنتخاب سيتم
حتت رعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد
ميشال سليمان ،وبرعاية وزير السياحة فادي عبود».
وختم« :انتم أيها املغرتبون ،ما زلتم مفخرة لبنان
وثروته احلضارية ،وقد ساهمتم يف نشر تراثه وإعالء
شأنه .متنياتي لكم بالتوفيق وشكرنا للجامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل (فيكتوريا) واللجنة املنظمة يف

لبنان ويف دول االغرتاب ،مليشال الدويهي الرئيس
العاملي اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل ،ورئيس
اجمللس القاري طوني يعقوب ،ورئيس جملس والية
فيكتوريا يوسف سابا ومجيع العاملني معهم».
أتكنسون:
ثم ألقى بروس أتكنسون كلمة قال فيها :قائ ًال:
«ملكة مجال لبنان – أسرتاليا  ،2013هو العنوان
الذي يقتدي به املواطن الصاحل ،ألنه يربز الصورة
اإلجيابية للجالية اللبنانية اليت جعلت من أسرتاليا
موطنًا هلا .وهو عنوان لالفتخار يف اهلوية الثقافية،
اليت تربز جي ًال من الشبيبة الذين سيتبأوون املناصب
القيادية يف أسرتاليا يف املستقبل .وهذا العنوان
هو أيضا دليل على إبراز الشخصية ،والقيم املدنية،
اخلاصة بكم ،كما تربز أفضل ما لديكم من املعرفة،
واملواهب ،والطاقات ،على تقديم املساهمة اإلجيابية
يقرب
جملتمعنا األسرتالي .إن هكذا عنوان هو الذي ِّ
بني الناس يف اجملتمع ،وهو عنوان يعد إجنازًا يف
حد ذاته ،بل هو نقطة انطالق ميكن من خالهلا حتقيق
املزيد من اإلجنازات أكثر أهمية .شخص واحد فقط
سيحمل اليوم لقب امللكة ،مع أن كل املشاركات
يستحقن ذلك ،واجلميع اآلن يشاركن يف التحدي
املتمثل يف التقريب بني الناس ،وإبراز إمكانيات
جديدة للمجتمع األسرتالي اللبناني ،وهذا ما يشجع
ويلهم اآلخرين ،وال سيما الشبيبة ومنحهم األدوار
القيادية».
بعدها أعلن عن أمساء جلنة التحكيم املؤلفة من:
رئيس اجمللس التشريعي فيكتوريا بروس أتكنسون،
ستيال تورانس ،أالن لو كال وسنتينا بيفاتو الذين
أخذوا أماكنهم بعيدًا عن أماكن احلاضرين ليسجل كل
منهم مالحظاته بعني ثاقبة خبرية ،حركات املشاركات
وأدائهن.

أما املشاركات فهن

كوزات سابا ،جانفياف يرق ،وغيتا عيسى ،وهيلني
سكر ،وجانيت مقدسي ،وجامسني صبح ،وجانال
صعب محزة ،وجيسيكا منصور ،ونادين العنطوري،
وسارة عبد الصمد ،وسارة صدقة وزينب طالب.
ويف الدورتني الثانية والثالثة شارك جمموعة من
األطفال يلوحون باألعالم األوسرتالية واللبنانية مع
دخول املشاركات القاعة ،حيث قدمت كل منهن
رقصة منفردة على أغاني وموسيقى لبنانية وعاملية.
ومع بدء اسرتاحة الدورة الثالثة من احلفل قدمت
فرقة كاتومبا الربازيلية للرقص لوحة من الرقصات
الربازيلية املنوعة نالت إعجاب احلضور وتقديرهم.
ثم قدم األخوان سرجون ومسري جمموعة من األغاني
اللبنانية.
ومع بدأ العد العكسي للحظة اختيار امللكة وبني
اهللع النفسي والفرح العارم ،عادت املشاركات إىل
املسرح حيث قدمت كل منهن عرضًا أخريًا بأزيائهن
الرائعة ،حيث تسمرن على املسرح يف انتظار إعالن
نتيجة جلنة التحكيم ،حيث مت توزيع هدايا خاصة
ومميزة جلميع املشاركات يف احلفل كالتالي :أرق
وأمجل صورة جانفياف يرق – وأرق شخصية غيتا

عيسى  -واألناقة سارة عبد الصمد – وكاريزما
هيلني سكر– والصداقة جانيت مقدسي – والعيون
اجلميلة جانال محزة – وملكة الرقص جامسني صبح –
والذكاء جيسيكا منصور – وموهبة نادين العنطوري
– ومجال املواهب زينب طالب  -والرياضة سارة
صدقة – وحب السفر كوزيت سابا.
ومع اقرتاب الساعة منتصف الليل أعلن رئيس
اجمللس التشريعي فيكتوريا بروس أتكنسون عن
أمساء الفائزات ،باسم جلنة احلكم نتيجة قضاة
التحكيم ،يف اختيار الوصيفة الثانية جانال صعب
محزة اليت قدمت هلا الوشاح باتريسيا نوجا وقدم
هلا نائب الرئيس العاملي للجامعة جو عريضة باقة
من الزهر .الوصيفة األوىل كوزات سابا ،وقدم هلا
الوشاح الرئيس القاري طوني يعقوب ونائب رئيس
اجلامعة يف فيكتوريا سايد حامت باقة من الزهر ،أما
امللكة فكانت جيسيكا منصور ،قدم هلا التاج جنال
فخري ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف أسرتاليا
لعام  ،2012والوشاح رئيس والية فيكتوريا للجامعة
يوسف سابا وباقة الزهر القنصل اللبناني العام
غسان اخلطيب.
وقدمت اجلامعة إىل غولدا الشيخ مدربة الرقص هدية
تقديرية وشكر خاص على ما بذلته من جهد كبري
ومميز يف اإلعداد وتنظيم احلفل وتدريب املشاركات
قدم كل من األطفال سابا
يف أنواع الرقصات .ثم ّ
اليو ،إينا روزا ،كريستني وملودي الشيخ هدية رمزية
لكل قاضي حتكيم عربون تقدير وشكر ملشاركتهم يف
اختيار امللكة ووصيفتيها.
ووزع كتيب يتضمن صور املشاركات وكلمات
اخلطباء وكلمة الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية
ميشال الدويهي وكلمة رئيس بلدية ضهور الشوير
حبيب جماعص ،كلمة السفري اللبناني وكلمة رئيس
اجمللس التشريعي .وستغادر امللكة إىل لبنان لتمثل
أوسرتاليا ضمن جمموعة مؤلفة من  35ملكة من
ملكات االغرتاب اللبناني من أرجاء العامل ،للمشاركة
يف االحتفال الذي سيقام يف  10آب  2013يف بلدة
ضهور الشوير ،برعاية رئيس اجلمهورية اللبنانية
العماد ميشال سليمان.
وقد اختتم احلفل بوصلة رائعة من الغناء اللبناني
املميز للفنانني سرجون ومسري واملشرف على تقديم

املوسيقى مهندس الصوت سامي سعود.
باملناسبة تشكر اجلامعة اللنانية الثقافية يف العامل –
فيكتوريا مجيع الذين ساهموا بإجناح هذا احلفل:
 AL ANKABOUT- AL ANWAR NEWSPAPERAL GHORBA TV - AN NAHAR NEWSPAPER
- ANOUJOUM MAGAZINE - AUSTRALIAN
 MIDDLE EAST MEDIAEL HERALD
 NEWSPAPER - EL TELEGRAPH NEWSPAPER3ZZZ - MISS LEBANON – VOICE OF LEBANON
Dance Trainer and Choreographer, Mrs Golda
Elsheikh - COLOUR ME FLAWLESS, Dianne
 Tawil - HAIR & MAKEUP ARTIST, ROULAMAKEUP2ENHANCE BEAUTY & MAKE UP
ARTISTRY, Rania
 GLAMOURS HAIR DESIGNS, Nehme BitarAnthony Moussa and George Barkoh
Alin Le Kal - GOWNS EVENING WEAR Brunswick
- LE CHATEAU BLANC COUTURE Brunswick
 - MOTHER OF THE BRIDE, South YarraSPURLING FORMAL WEAR NIDDRIE - LA
- MIRAGE RECEPTION - RIVOLI RECEPTION
 ZOUKI Group - MUSICIAN Sargon & SamirTRIMEDIA Jorgio El Zein - VIDIO Johnny Obeid
- HOT GOLD PRINTING - ROTANA TRAVEL,
Diana Abou Sattout
ANGELIQUE SKIN CLINIC & DAY SPA Essendon
- BEAUTY FIRST AESTHETICS, Dr Ayman Aouad
- SUNRAY BEAUTY, Inaam Bejjani - HAIRHOUSE
WARHOUSE ESSENDON DFO - FIFTH AVENUE
COLLECTION, Rita Khouri - ANTI PASTA ST.
KILDA - CAFÉ ROJO, Yousef Saba - First Choice
Finance, Josh Ibrahi- HATEM ELECTRIC,
Sayed Hatem - HELEN EDWARDS - KHONITA
ELKHOURi - RANA ZAKHOUR - SAID HADDAD
- TIMES SQUARE WATCHES & JEWELLERY, Maz
Elhajj - TRIANGLE HOSPITALITY SERVICES,
Fadi and May Abou-zeid - TRINITY MOBILE,
Maggie, Pierre and Joseph Yacoub - WORLDMARK
TRAVEL PRESTON
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أفـــراح

كيلدا زادة وجاميس ماكولي يف القفص الذهيب
وسط جو من الفرح والسعادة
تم زفاف ذات الصون
والعفاف الحسناء كيلدا زادة
اىل الشاب املهذب جايمس
ماكولي وذلك كنيسة سانت
جايمس يف سيدني.
فأمام مذبح الرب وقف
العريس والعروس وقلباهما
يغمرهما الحب والسعادة
تشع يف عينيهما ..ويف سؤال
للكاهن ما اذا كانا يريدان
بعضهما زوجا وزوجة أجابا
بـ «نعم» لتنطلق بعدها
رحلة الحياة سوية يف السراء
والضراء بشهادة االشابني
كريت ايفنز وويسلي ايفنز

العروسان مع االشابني

العروسان جاميس ماكولي وكيلدا زاده

وروبرت كروليش وجايمي ماكولي وفيليب زادة واالشبينات
هيلن سعيد ولورا زادة وساره فام ونيكول ماكولي وآنا زادة.
بعد االكليل كان بانتظار الجميع حفلة عامرة يف صالة ال
رينيسانس يف ليدكمب تحدث فيها والدا العروسني وكذلك
العريس وقطع خاللها العروسان قالب الفرحة وسط التصفيق
والهتاف وتمنيات الجميع لهما بالفرح والسعادة.
وكان هناك برنامج فني حافل باملوسيقى العربية والغربية
رقص عليها الحضور وانعقدت حلقات الدبكة لتزرع الصالة
بهجة وسعادة.
وكانت فرحة اهل العروس وخاصة والدا العروس الياس وشفيقة
زادة وكذلك شقيقها فيليب زادة واهل العريس غريغ وباميال
ماكولي كبرية يف هذه املناسبة السعيدة ..ألف مربوك.

العروس تتوسط والديها الياس وشفيقة زادة

العروسان مع االهل

االفتتاح الكبري يف منطقة غرينايكر
لصالة عرض للمفروشات اخلارجية
واهلدايا للمنازل
بادارة محمد هوشر

لدينا تشكيلة واسعة ومميزة من املفروشات
الخارجية والهدايا باسعار ال تنافس
تــنزيالت لـغاية
 %50بــمناسـبة االفـتتاح

نفتح من االثنني حتى الجمعة من 9
صباحا حتى  5بعد الظهر
السبت من  10صباحا حتى  4بعد الظهر
االحد من  10صباحا حتى  3بعد الظهر

 www.wickedwickerhome.com.auاحضر هذا االعالن واحصل
sales@wickedwickerhome.com.au
على حسم %20

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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

العالناتكم يف جريدة اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن
تضع العالم بني يديكم
تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم
العالم العربي بأكمله مع مجموعة واسعة من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية املتنوعة
جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

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

لالستفسار يمكنكم االتصال بقسم املبيعات يف سيدني وملبورن ليقدموا لكم
الخدمة املمتازة والسريعة على رقم املكتب1300 922 788 :

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم

0
0
$6
ا
آل
ن
بـ

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

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

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

ط

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

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

لالتصال :قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6

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

