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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

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

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

السعودية لن تتدّخل وال حكومة قريبًا

توافق على قهـوجي وخالف على اجللسة 
بتأخري حنو سنتني كانتا 
ظاهرة  بتكبري  كفيلتني 
اليت  االسري،  امحد  الشيخ 
العسكرية  بالعملية  انتهت 
اجليش  بها  قام  اليت 
املاضيني،  واالثنني  االحد 
امس  اهلل«  »حزب  سلم 
االمنيتني« يف  »الشقتني 
مقر  من  القريبتني  عربا 
بعدما  اجليش  اىل  االسري 
املباشر  السبب  شكلتا 

للمواجهة الدامية االخرية.
اخلطوة  هذه  ان  ومع 
مرحية  انطباعات  تركت 
حدة  ختفيف  حيث  من 
تسود  اليت  االحتقانات 
جلهة  خصوصا  صيدا، 
املتصاعدة  االعرتاضات 
عن  اثري  ما  شأن  يف 
»حزب  لـ  ممارسات 
بني  املواجهة  خالل  اهلل« 
االسري  وانصار  اجليش 
املبكر  من  بدا  بعدها،  او 
سريع  احتواء  عن  احلديث 
القائم  الوضع  ملضاعفات 
حيتاج  والذي  صيدا،  يف 
اىل ما يتجاوز هذه اخلطوة 
بكثري العادة فرض النظام 
يف  االمن  واستتباب 
من  لتوها  اخلارجة  املدينة 
ولعل  القاسية.  التجربة 
شكوك  عالمات  رسم  ما 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

التتمة صفحة 31

     منتوجات رشعني - شمال لبنان
 زيتون وزيت زيتون فاخر

 PURE OLIVE OIL   صابون بلدي
EXTRA VIRGIN

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

بإدارة موريس نصـّور
0414 418 334

بركة أم يوسف

لدينا كوارع 
0416492222
0451386570
االعالن ص 19

Walli Asr للكباب
يف مــرييالندز

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

 االعالن ص 19
201 Merrylands Rd, Merrylands

التتمة صفحة 31

السياق  هذا  يف  اضافية 
عن  »التخلي«  خطوة  ان 
الشقتني تزامنت مع خروج 
اجليش عن صمته يف شأن 
»الفضيحة  بـ  وصفه  ما 

4 قتلى يف تفجري باب توما وجملس األمن يعّزز »األندوف« 

واشنطن بدأت شحن األسلحة إىل املعارضة السورية
يف  اشخاص  اربعة  قتل 
مقر  قرب  انتحاري  تفجري 
اخلريية  اإلحسان  مجعية 

التتمة صفحة 31

ونصف  ساعتني  يف 
الساعة، زمن خطابه »كشف 
حساب« الذي ألقاه االربعاء 
أنهى الرئيس حممد مرسي 

ردود أفعال داخلية على خطاب مرسي:
»العليا لالنتخابات« تتنّحى استشعاراً للحرج

العميد بصبوص )اىل اليمني( والعميد سالم يف حفل التسليم والتسلم يف مقر قوى األمن الداخلي أمس االول )ابرهيم الطويل(

كل اآلمال يف كبح الرتدي 
صاّمًا  والسياسي،  األمين 
املطالبات  كل  عن  أذنيه 

بات العراق امس االول 
خارج احكام الفصل السابع 
املتحدة  االمم  ميثاق  من 
عام  منذ  االوىل  للمرة 
1990 عندما اجتاح الرئيس 
صدام  الراحل  العراقي 

العراق خَرج من أحكام الفصل السابع
 املالكي: خطوة الستعادة املكانة الدولية

بإدارة جديدة
خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركت
معلبات - حبوب - زيوت - أجبان - ألبان وغريها
نؤمن طلبيات املطاعم واملناسبات
24 Good St, Granville

Tel; 88409943 - 0410339744
مقابل ملحمة 

طوني فرنسيس
التفاصيل ص8

بافالم  املتصلة  االعالمية« 
مواقع  بعض  على  بثت 
االجتماعي  التواصل 
ملسلحني  مشاهد  واظهرت 
ضد  القتال  يف  متورطني 

انصار االسري مع اجليش.
القيادة  واصدرت 
العسكرية بيانا اتسم بنربة 

الشيعية والكنيسة املرميية 
املسيحي  احلي  توما  بباب 

بوسط دمشق.

»املرصد  وحتدث 
االنسان«  حلقوق  السوري 
له  مقرًا  لندن  يتخذ  الذي 
هاون  قذيفة  سقوط  عن 
ان  غري  من  املكان  يف 
املستهدفة  اجلهة  تعرف 
من  املنطقة  وتعترب  بها. 
يف  األثرية  املناطق  أهم 
املعامل  من  وهي  دمشق 

السياحية.
املرصد  مدير  وقال 
»يبدو  الرمحن:  عبد  رامي 
ان املستهدف هو اجلمعية 

اخلريية الشيعية«.
قناة  مراسل  وافاد 
قبل  أنه  اليوم«  »روسيا 
قذيفة  كانت  التفجري  هذا 
هاون قد سقطت على أحد 
من  املنطقة  يف  املطاعم 
او  خسائر  توقع  ان  غري 

إصابات. 

تبنى  إذ  الكويت،  حسني 
 2107 القرار  األمن  جملس 
باإلمجاع يف شأن العالقات 
بني الكويت والعراق، وهو 
العقوبات  رفع  على  ينص 

التتمة صفحة 31
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مــقاالت

ميشال  العماد  واإلصالح  التغيري  تكتل  رئيس  خيرق  جديدة  مرة 
عون اإلمجاع، وخيلق احلدث. اليوم، وعلى أهبة عقد جلسة للمجلس 
قهوجي،  جان  العماد  اجليش  لقائد  التمديد  فيها  يطرح  النيابي 

يرفض عون التمديد، ال بل يعلن انه سيطعن به
هيام القصيفي

يقف العماد ميشال عون وحيدًا، هذه األيام، وهو يذّكر بأنه كان 
وحيدًا يف 13 تشرين األول عام 1990 ويف أيار عام 2005. وهذا 
يعين أنه مصّر على مواقفه األخرية؛ فهو وقف ضد التمديد للمجلس 
وتأثرت  األمرين  وخسر  الدستوري  اجمللس  لدى  وطعن  النيابي 
عالقته حبلفائه يف قوى 8 آذار. لكنه، بالنسبة إليه، ربح موقفه 
املتمسك بالدستور. ووقف ضد التمديد لقائد اجليش ويكشف اليوم 
أيضًا فور صدوره  بالقانون  أنه سيطعن  »األخبار«  مع  حواره  يف 
وهو بدأ اإلعداد للطعن، انسجامًا مع مواقفه. هو يعرف ايضًا انه 
سيخسر املعركتني. لكنه متمسك مبوقفه املبدئي الذي ينطلق من 

العماد عون: سأطعن بالتمديد لقائد اجليش
الدميوقراطية  باأُلسس  متسكه  ومن  السلطة،  تداول  عدم  رفضه 
وبالدستور، وكذلك رفضه إنهاك مؤسسة اجليش وترهلها بالتمديد 
جلميع العقداء والعمداء، وليس من باب استهداف شخص معني او 

مؤسسة يف ذاتها، وسيستمر على موقفه ولو بقي وحيدًا.
يبدأ احلوار مع عون من موقفه األخري الرافض للتمديد لقائد اجليش، 

ونسأله:
■ »يف خضم فرحة الناس بانتصار عربا، وفيما ال يزال اجليش يدفن 
شهداءه، أعلنت موقفك ضد التمديد لقائد اجليش، هل كان الوقت 

مناسبًا لفتح املوضوع؟«.
جييب: »لست أنا الذي فتح معركة حول التمديد، بل الرئيس سعد 
لتمرير  اجليش  حول  الناس  همروجة  من  يستفيد  حتى  احلريري، 
التمديد وهو عمل غري قانوني. انا ضد مبدأ التمديد يف الوظائف 
العامة. هناك قوانني جيب احرتامها، واذا مل نكن نريد احرتامها، 
فلماذا نضعها ثم نقوم باستثناءات عليها؟ اآلن سيعقدون جلسة 

جمللس نواب وسيطرحون قانونًا للتمديد، وأردت أن أحدد موقفنا 
مسبقًا. كل من يعمل للتمديد ال عالقة له باجليش. والسؤال هو 

من طرح مشروع القانون وملاذا معجل مكرر؟«.
■ أليس الرئيس نبيه بري؟

حتى لو كان هو.
ملاذا  ميليشيوي،  موقف  موقفك  إن  قال  جعجع  مسري  الدكتور 
االنطباع بأن العماد عون ال يزال يشعر بأنه قائد اجليش وحيق له 

الكالم عنه فيما ال حيق لغريه؟
انا احتدث عن موضوعية وعن خربة باجليش وعن احرتام الدستور 
ال  انا  احلكم.  يف  موضوع  اي  يف  حيرتمونه  ال  وهم  والقوانني، 
احتكر اجليش، بل قلت اننا حنن من ميثل املسيحيني والرأي االول 
لنا وفقًا للتقاليد احملرتمة يف احلكم. على أي حال، إذا أراد أحد 
أن يشتم، فلن أرد عليه. قلة التهذيب صارت جزءًا من اخلطاب 

السياسي.
■ هل ستصّوت ضد قانون التمديد اذًا؟

بالتأكيد سأصوت ضده.
■ ألن يبدو االمر وكأن اكرب كتلة نيابية مسيحية تصوت ضد التمديد 
لقائد اجليش املسيحي املاروني؟ الن يفهم املوضوع بأنه فتح معركة 

رئاسة اجلمهورية مبكرًا؟
لست أنا من طرح املشكلة، بل طرحها من قام باملوضوع كله. أال 

يوجد عدد كبري من الضباط العمداء الذين يتمتعون بالكفاءة؟
■ ولكن ال توجد حكومة اليوم لتعيني قائد للجيش؟

ال يزال أمامنا ثالثة أشهر، فلماذا االستعجال؟ يبدو أن هناك نية 
ثالث  سيمدد  القانون  شيء.  كل  تعطل  بعدما  احلكومة  لتعطيل 
يف  كهول  جمموعة  لدينا  سيصبح  أي  والعقداء،  للعمداء  سنوات 
اجليش. فهل ميكن الضابط امليداني أن يعمل كاحملامي والسفري 

وراء مكتبه؟
■ ألن تشارك وتعدل؟

»شو  اجلمهورية  برئيس  جئنا  لقد  بالقانون.  اساسًا  ألعب  ملاذا 
لن  اخلطأ  اكرر  لن  وافقت.  ألني  خطئي  إنه  لي  وقالوا  طلع؟«، 
واهليكلية  االفراد  وإدارة  اجليش  خيرب  جسيم  خطأ  على  اوافق 
والرتاتبية. هل ميكن ان اضع يف شركة مخسني موظفًا وهي ال 

تتحمل اكثر من مخسة؟
■ واذا صدر القانون، ماذا ستفعل؟ هل ستطعن به؟

سأطعن بالقانون، وقد بدأت التحضري للطعن.
■ هل سبق أن مسيت قائدًا بدياًل للجيش؟

ليس  وهو  قانونًا.  طرحوا  أنهم  عرفت  شيئًا.  أحد  يسألين  مل  ـــ 
يف وقته، وقائد اجليش ال يزال يف موقعه حتى ايلول، وهناك 
حكومة ستتشكل وال اعرف ملاذ طرحوا من اآلن املشروع يف جملس 
النواب. وأكشف هنا ايضًا انهم فاحتوني باملوضوع يف أواخر 2011، 
وقالوا ألن الوضع سيكون سيئًا من أجل تعيني قائد جيش، فما 

هذه النبوءة؟
■ من فاحتك باملوضوع؟

هذا سأتركه ألقوله يف جملس النواب.
■ الرئيس سعد احلريري طرح املوضوع أمس، ولكن حلفاءك هم الذين 

طرحوه معك؟
ما املشكلة؟ البارحة طعنت بالتمديد جمللس النواب. هل أنا ملزم 
تغيري  كتكتل  قيميت  ما  الدستور.  حق  يف  ترتكب  اليت  باألخطاء 
وإصالح اذا وافقت على االخطاء بالتشريع، فيما الناس يشتمون 
احلالة اليت وصلنا اليها؟ اذا جنحت كان به، وإال أكن قد ساهمت 

يف اطالع الرأي العام.
■ الن يؤثر عليك املوقف مسيحيًا؟

ربح  الذي  اجليش  خانة  يف  القانوني  غري  التمديد  يوضع  ملاذا 
املعركة؟ انا ال اقبل تقريش تضحيات اجليش، ملاذا حتدث احلريري 
اللعبة ليست نظيفة. منذ متى اصبح حيب  باألمس،  التمديد  عن 
عليه  اجليش؟ هل حل  وتياره يشتمون  نوابه  فيما مجيع  اجليش، 

الروح القدس؟
■ هل هنأت قائد اجليش بعملية عربا؟

مل أهنئ أحدًا، ال أعرف إذا كان اعطى اوامر للجيش للقيام بهذه 
العملية او ال. لقد صدر بيان عن القيادة الساعة السابعة تطلب من 
السياسيني حتديد مواقفهم بوضوح وكانت املعركة قد أصبحت يف 
مرحلة متقدمة من احلسم. القائد امليداني تصرف على االرض كما 
جيب ان يتصرف املسؤول عندما يقع اعتداء على وحدته. الواقع 
امليداني ال ميكن أن ينتظر أوامر القيادة، فالدفاع هو ردة فعل 

طبيعية وواجبة.
■ تتمسك مببدأ تداول السلطة، ووقفت ضد التمديد للنواب، لكنه مّر، 
واليوم سيمدد لقائد اجليش، وستبقى وحدك والطبقة السياسية كلها 

ضدك؟
الطبقة السياسية تقوم مبا هو ملصلحتها، وما حيصل خيرب االدارة 
واجليش والصندوق املالي. ال نستطيع ان نوسع قاعدة الضباط 

وتصبح اكرب من العسكر.
■ ولكن اسلوب املمانعة اىل اين سيوصل التكتل؟

سأبقى احافظ على اسم التغيري واالصالح وال ميكن ان ارى كل 
معامل السلطة تهدم، وخيرق القانون والدستور واالنظمة ال حترتم. 
كيف حنكم اذا مل يكن هناك قوانني أو دستور او معايري ثابتة. 
حينها سيصبح الدستور والقانون وجهة نظر. القانون وجد لتطبيقه 
ال خلرقه. حنن نلعب كمجوعة ونغتصب السلطة ونتجاوز الدستور 
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اجلمهورية  رئيس  تلقى 
أمس  سليمان  ميشال 
وزير  من  اتصااًل  االول 
جون  األمريكي  اخلارجية 
بشهداء  عزاه  الذي  كريي 
يف  سقطوا  الذين  اجليش 
وفق  مؤكدًا  عربا،  حوادث 
لبنانية  رمسية  معلومات 
دعم  يف  بالده  »استمرار 

لبنانيات

Saturday 29 June 2013  2013 حزيران   29 السبت 

الذي  اللبناني  اجليش 
الوحيد  الضامن  انه  أثبت 
األهلي  والسلم  لالستقرار 
اإلرهابية«،  البؤر  ومكافحة 
ومثنيًا على السياسة اليت 
اجلمهورية  رئيس  يتبعها 
للحفاظ  اللبنانية  والدولة 

على االستقرار الداخلي.
حكومة  دعم  كريي  وأعلن 

 The National Plan for School تهدف
Improvement إلى الوصول بالمدارس األسترالية لتصبح 

في مصاف الدول الخمسة األولى في العالم بحلول العام 
2025. حيث تستجيب الخطة ألول مراجعة شاملة لكيفية 

تمويل المدارس منذ حوالي 40 عاًما.

لماذا؟
انخفضت نتائج أستراليا الدولية من المركز الثاني إلى 

السابع في القراءة، ومن المركز الخامس إلى الثالث عشر 
في الرياضيات خالل العقد الماضي

  بحلول الصف التاسع، يصبح الطالب المحرومون 
متأخرين بأكثر من سنتين عن أقرانهم

 انخفض عدد الطالب ذوو األداء المتميز في تعلم القراءة  
بنسبة 5% في خالل العقد الماضي

كيف؟
التدريب المستمر للمعلمين

منهاج دراسي وطني
 تمويل أكثر إنصاًفا لطالب المدارس األسترالية

متى؟
 The National Plan forمن المخطط بدء تطبيق

School Improvement في العام 2014.

 لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع
 australia.gov.au/betterschools اإللكتروني 

أو اتصل بالرقم 64 17 13.

Advertisement

مدارس أفضل 
ألستراليا

Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra

 ”التعليم أمر مهم لمستقبل أطفالي. فأنا أريد ألطفالي أن يحصلوا على
   أفضل الفرص الممكنة، وستساعد الخطة الوطنية لتحسين المدارس

  (The National Plan for School Improvement)- على  
  تحقيق ذلك“

Paula - والدة

مدارس 
أفضل تعني 
فرًصا أفضل 

ألطفالي

“

”

كريي أّكد لرئيس اجلمهورية استمرار دعم اجليش: أثبت أنه الضامن الوحيد لالستقرار ومكافحة بؤر اإلرهاب
كل  يف  للبنان  بالده 
اجملاالت، الفتًا اىل »أهمية 
يف  اخلاصة  املساعدة 
موضوع الالجئني من سوريا 
اليومي  اإلزدياد  ضوء  يف 
الوضع  بفعل  لعددهم 
بات  الذي  والعبء  القائم 
ودميوغرافيًا  أمنيًا  يشكله 

واجتماعيًا«.

األوضاع  االتصال  وتناول 
وحتديدا  املنطقة  يف 
واالتصاالت  سوريا  يف 
اإلقليمية  واملشاورات 
انعقاد  شأن  والدولية يف 
للبحث   2  - جنيف  مؤمتر 
لألزمة  املمكنة  احللول  يف 
أهمية  وتأكيد  السورية، 
يرضي  سياسي  حل  إجياد 

طريف النزاع.
عرض  آخر،  صعيد  على 
يف  اجلمهورية  رئيس 
القصر اجلمهوري يف بعبدا 
نقوال  اإلتصاالت  وزير  مع 
الوزارة يف  صحناوي عمل 
وخصوصًا  املرحلة  هذه 
شبكة  تطوير  مستوى  على 

اإلتصاالت وحتديثها.

العام  املدعي  من  واطلع 
مسري  بالنيابة  التمييزي 
النيابات  عمل  على  محود 
مع  التحقيق  يف  العامة 
عليها  احملالني  املوقوفني 
وأهمية اإلسراع يف إصدار 
املتهمني  حق  يف  األحكام 

منهم.
مدير  من  اطلع  كذلك 
اجليش  يف  املخابرات 
على  فاضل  ادمون  العميد 
واملعطيات  التفاصيل 
إنهاء  بعد  ما  مرحلة  عن 
العملية العسكرية يف عربا 
واملعلومات اليت أدىل بها 
املوقوفون املشاركون يف 

االعتداء على اجليش.
واستقبل رئيس اجلمهورية 
السيدة  قرينته  يف حضور 
وفاء سليمان وفد مؤسسة 
»Brave Heart« يف اجلامعة 
أطلعهما  الذي  األمريكية 
اجلمعية،  به  تقوم  ما  على 
اليت حتتفل يف كانون األول 

العاشرة  بالذكرى  املقبل 
معاجلة  يف  النطالقها، 
األطفال املصابني بأمراض 
مع  بالتعاون  القلب  يف 
ووزارة  األمريكية  اجلامعة 
الصحة، وهي تعاجل سنويًا 
ألطفال  حالة   700 حنو 

لبنانيني وعرب.
وقرينته  سليمان  ورّحب 
اىل  وأشارا  باجلمعية، 
أهمية الدور الذي يقوم به 
اجملتمع املدني يف جماالت 
اجملال  وأهمها  عدة، 

الصحي.
»حزب  رئيس  مع  وتناول 
اإلصالح اجلمهوري« شارل 
املتقاعد  واللواء  شدياق 
األوضاع،  املصري  شوقي 
خطوات  تأييد  وأعلنا 
على  احلفاظ  يف  اجليش 

السلم األهلي.
رئيس  بعبدا  زوار  ومن 
فؤاد  احلوار«  »حزب 

خمزومي.

رئيس الجمهورية مجتمعًا بمدير املخابرات يف قصر بعبدا 
أمس االول )داالتي ونهرا(

نفى الوزير غازي العريضي 
الرئيس  ان  من  ترّدد  ما 
الوزير  أبلغ  احلريري  سعد 
وائل ابو فاعور انه لن يقبل 
يف  اهلل«  »حزب  بتمثيل 
احلكومة، قائاًل: »املعلومات 

مل تكن دقيقة«.
جملس  رئيس  استقبل 
يف  بري  نبيه  النواب 
 hgh,g امس  التينة  عني 
ان  قال  الذي  العريضي 
بري  الرئيس  به  قام  »ما 
من جهد لتثبيت هذا اإلجناز 
الدولة  خانة  يف  احملصور 
اللبنانية ومؤسساتها، ويف 
اجليش،  مؤسسة  مقّدمها 
هو اجناز للبنان وللمؤسسة 
العسكرية، وينبغي أن يبنى 
عليه لتحقيق إجنازات أخرى 
لتثبيت األمن واالستقرار«.
اجلهد   « ان  اىل  ولفت 
اآلثار  مللمة  هو  الثاني 
وحدة  لتأكيد  والتداعيات 

مدينة صيدا.
وسئل عن تشكيل احلكومة 
وعودة الوزير أبو فاعور من 
احلريري  الرئيس  مع  لقائه 
الذي مل يوافق على وجوب 
يف  اهلل«  »حزب  متثيل 
»كل  فأجاب:  احلكومة، 
ليس  اآلن  حتى  قيل  ما 

ألن  الصحيح،  مكانه  يف 
ومل  قيل  الكالم  هذا  كل 
قد  فاعور  أبو  الوزير  يكن 
وبالتالي  لبنان،  اىل  عاد 
دقيقة.  تكن  املعلومات مل 
حنن على تواصل دائم مع 
الرئيسني بري ومتام سالم 
والرئيس احلريري، واملهم 
التواصل  هذا  أن  نركز  ان 
السياسي  والنقاش 
السياسية  واملخارج 
تكفل  اليت  هي  لألزمات 
واالستقرار،  األمن  تثبيت 
إبقاء  ينبغي  وبالتالي 
مفتوحة،  التواصل  قنوات 
النه ال بد من التعجيل يف 
وإطالق  احلكومة  تشكيل 
السياسية  احلياة  مسرية 
يف  واإلدارية  واألمنية 
عني  زوار  ومن  البالد«. 
الوزير السابق  التينة أيضًا 

جوزف اهلاشم.
املال  جلان  بري  ودعا 
والعدل  واالدارة  واملوازنة 
والداخلية  الوطين  والدفاع 
والبلديات والرتبية والتعليم 
العالي والثقافة اىل جلسة 
والنصف  العاشرة  مشرتكة 
متوز   4 اخلميس  ظهر  قبل 
سلسلة  مشروع  لدرس 

الرتب والرواتب.

جلان اخلميس لسلسلة الرتب والرواتب 

العريضي: لتشكيل احلكومة سريعًا
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لبنانيـــات

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة املاليني

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

Lucky Len . No1

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003

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

بادارة لطف اهلل حجار

Saturday 29 June 2013  2013 حزيران   29 السبت 

لقوى  العامة  املديرية  أقامت 
االمن الداخلي امس االول احتفال 
تسلم وتسليم بني املدير العام 
سامل  روجيه  العميد  بالوكالة 
بصبوص،  ابرهيم  العميد  وخلفه 
يف  العام  املقر  ثكنة  باحة  يف 
قادة  حضور  يف  االشرفيه، 
الوحدات، قادة املناطق، رؤساء 
قوى  من ضباط  وعدد  الشعب، 

األمن.
بوصول  املراسم  اسُتهلت 
على  وبصبوص  سامل  العميدين 
األمن،  قوى  موسيقى  وقع 
األمن  قوى  لعلم  التحّية  فأَديا 
الداخلي واستعرضا ثلة من سرية 
التشريفات. ثم سلم سامل علم 
خلفه  اىل  الداخلي  األمن  قوى 

وصافحا كبار الضباط.
ثم وصل وزير الداخلية والبلديات 
اىل  اجلميع  وتوجه  مروان شربل 
القى  حيث  العام  املدير  مكتب 
»نسلم  فيها:  قال  كلمة  سامل 
العميد  اىل  ومهمة  كبرية  امانة 
بوسع  النها  بصبوص  ابرهيم 
املواطن.  حياة  ومتس  الوطن 
والعريقة  الكبرية  املؤسسة  هذه 
عاشت مع املواطن أحلك الظروف 
واصعب األوقات وستستمر على 
اليت  واملشكالت  الصعاب  رغم 
مشكالتنا  ككل.  الوطن  يعيشها 

السياسة  ادت  فقد  كثرية، 
والطائفية واملذهبية دورا كبريا 
يف كل مؤسسات الدولة، وحنن 

من هذه املؤسسات«.
ثم القى بصبوص كلمة جاء فيها: 
صعبة  واملهمة  األمانة،  »انتم 
كبرية  واملسؤوليات  وشاقة، 
الداخلي  األمن  قوى  ومؤسسة 
مؤمتنة  العادية  الظروف  يف 
على حفظ األمن والنظام ومحاية 
واملمتلكات  واحلريات  احلقوق 
ومكافحة اجلرائم وخدمة الناس، 
بها  منر  اليت  الظروف  يف  اما 
تاريخ  يف  األصعب  ولعلها 
مهمتنا  فستكون  احلديث،  لبنان 
لكن  بكثري.  ومسؤوليتنا اصعب 
واالرادة  والتصميم  العزم  لدينا 
وجه  اكمل  على  لننفذ،  الصلبة 
األمنية  املديريات  مع  بالتنسيق 
مؤسسة  من  وبدعم  األخرى 
اجليش، الشقيق األكرب الذي قدم 
خالل األسبوع الفائت على مذبح 
الوطن خرية من ضباطه وشبابه«.
ووجه رسائل »اوهلا اىل زمالئي 
ونضع  لنتكاتف  الوحدات  قادة 
ان  وحناول  بعض  بأيدي  ايدينا 
وجه.  اكمل  على  مهماتنا  ننفذ 
كل عنصر يتميز بعمله سنكافئه 
لغريه، وكل عنصر  مثااًل  ليكون 
ولن  سيعاقب  فاسد  او  مقصر 
املؤسسة.  يف  مكان  له  يكون 
والثانية اىل كل الضباط والرتباء 
اطلب  املؤسسة،  يف  واألفراد 
اجلهود  مضاعفة  منهم  فيها 
ومهنية  جبدارة  املهمات  لتنفيذ 
واملناقبية  باالنضباط  والتحلي 
القانون  سقف  حتت  العسكرية 
االنسان وان  اطر حقوق  وضمن 
من  واحدة  مسافة  على  نكون 
اىل  والثالثة  املواطنني.  مجيع 
مبؤسسة  يثقوا  ان  املواطنني 
ألننا  الداخلي،  األمن  قوى 
ولسنا  للمواطن  خدمة  ننفذ 
تنفذ  فالسلطة  عليه،  سلطة 
والرسالة  اجملرمني.  على  فقط 
وسائل  اىل  اوجهها  األخرية 
األمن  قوى  مع  لتتعاون  االعالم 
بشفافية  اخبارها  مع  وتتعامل 

وموضوعية«.
بكلمة  شربل  توجه  اخلتام  يف 
»اىل السياسيني ليرتكوا األجهزة 
األمنية خارج الصراع السياسي. 
األمن  قوى  يف  جتربتنا  وخالل 

تسليم وتسلّم يف قوى األمن بني سامل وبصبوص 

شربل: فليرتك السياسيون األجهزة خارج الصراع

من  اال  نتضايق  مل  الداخلي، 
األجهزة  يف  السياسي  التدخل 
األمنية )...(. وعلى العنصر ان 
ولدي  رؤساءه.  مرجعيته  تكون 
قوى  قيادة  مبجلس  الثقة  كل 
األمن الداخلي ليعتمد مبدأ الرجل 
املناسب يف املكان املناسب كي 
نكتسب ثقة املواطن. املؤسسة 
بأشخاصها  باقية  الوحيدة  هي 
واذا اردنا ان نبين وطنًا علينا بناء 
مؤسساته العسكرية بدءًا مبؤسسة 
يف  األساس  ألنها  األمن،  قوى 
متاس  وعلى  اجملتمع،  احتضان 
والقضاء  املواطنني  مع  مباشر 

النواب  جملس  دوائر  وّزعت 
اليت  الدعوة  نص  االول  امس 
نبيه  اجمللس  رئيس  وجهها 
جلسة  لعقد  النواب  اىل  بري 
أعمال  اشرتاعية، مرفقة جبدول 

يتضمن 45 بندا.
القوانني  اقرتاحات  ابرز  ومن 
واملشاريع، اقرتاح قانون مللء 
»مؤسسة  يف  الشاغرة  املراكز 
كهرباء لبنان« من طريق مباراة 
الطلب  غب  بالعمال  حمصورة 
قانون  اقرتاح  اإلكراء،  وجباة 
العمل  لتوقف  مكرر  معجل 
بالقانون املتعلق باكتساب غري 
يف  العينية  للحقوق  اللبنانيني 
املالية  الدوائر  وتوقف  لبنان 
متابعة  عن  العقارية  والدوائر 
إليها،  واردة  معاملة  أي  تنفيذ 
مكرر  معجل  قانون  واقرتاح 
املتعاقدين  األساتذة  لتثبيت 
معاهد  يف  بالساعة  للتدريس 
ومدارس التعليم املهين والتقين 
الرمسية يف املالك التعليمي يف 
وزارة الرتبية والتعليم العالي – 
مديرية التعليم املهين والتقين، 
اقرتاح قانون معجل مكرر لتعيني 
املنصوص  الناظمة  اهليئات 
قطاع  تنظيم  قانون  يف  عليه 

الطريان  والكهرباء،  االتصاالت 
اقرتاح  البرتول،  املدني وقطاع 
قانون معجل مكرر لتعديل السن 
القانونية لتسريح الضباط الذين 
يتولون قيادة اجليش أو رئاسة 
املؤسسات  وإدارة  األركان 
الداخلي  األمنية يف قوى األمن 
الدولة،  وأمن  العام  واألمن 
اقرتاح قانون معجل مكرر إلعطاء 
تقاعد  ومعاشات  تعويضات 
للمدنيني الذين استشهدوا يف 
 ،1989/10/12 من  االغتياالت 
مكرر  معجل  قانون  واقرتاح 
اجلديد،  السري  قانون  لتعديل 
مكرر  معجل  قانون  واقرتاح 
اجليش  شهداء  ورثة  إلعفاء 
رسوم  من  املسلحة  والقوى 
القانون  وإقرتاح  اإلنتقال، 
يف  التعيني  بأصول  املتعلق 
ثانوي يف  تعليم  أستاذ  وظيفة 
املدارس الرمسية وتعيني مجيع 
املفتوحة  املباراة  يف  الناجحني 
لوظيفة   2008 يف  أجريت  اليت 
أستاذ تعليم ثانوي يف املدارس 
الرمسية، واقرتاح قانون تثبيت 
قانون  ومشروع  العدول  كتاب 
قوانني  ومشاريع  االجيارات 

اخرى.

25 بنداً على جدول أعمال 
اجللسة بينها حتديد سن 

القيادات العسكرية

األمن  قوى   . الدولة  وادارات 
الظروف  تتخطى  ان  استطاعت 
كفيني.  ضباط  وفيها  الصعبة 
مر  اليت  الصعاب  ورغم  وعلى 
والعميد  اللواء اشرف ريفي  بها 
املؤسسة،  رأس  على  سامل 
كانت دائما حالة انتاجية ولكنها 
القرارات  بسبب  كافية  تكن  مل 
مررنا  فإننا  الظاملة.  السياسية 
منر  ان  وميكن  صعبة  بظروف 
ان  علينا  لكن  اصعب،  بظروف 
ومواطنني  امن  كقوى  نتضامن 
خلالص  الدولة  مؤسسات  حول 

البالد«.

الوزير شربل يف مبنى املديرية امس االول واىل يمينه العميد بصبوص واىل يساره العميد سالم  )ابرهيم الطويل(

»التنظيم  لـ  العام  األمني  دعا 
الشعيب الناصري« أسامة سعد 
ذيول  لتصفية  »العمل  اىل 
من  هناك  كان  وإذا  احلوادث، 
خاطئة  ممارسات  أو  جتاوزات 
معاجلتها«.  على  مجيعا  فلنعمل 
يف  صحايف  مؤمتر  يف  وشدد 
مكتبه على »أن اليوم هو وقت 
واالنفتاح،  واحملبة  التسامح 
والكراهية  احلقد  ورفض 
ودعوة  والتشفي،  واالنتقام 
أجل  من  التالقي  إىل  اجلميع 
على  ترتكز  جديدة  انطالقة 
مراجعة نقدية موضوعية وشفافة 
منه  عانينا  الذي  املأزق  ألبعاد 
السابقة،  املرحلة  خالل  مجيعا 
بالتنوع  القبول  على  ترتكز  كما 
والتعدد مع رفض نهج اإلقصاء 

واالستئثار«.
يف  »جنحت  صيدا  أن  ورأى 
مظلم  نفق  يف  الدخول  جتنب 
فيه،  تدخل  أن  هلا  يراد  كان 
واجلوار  أبنائها  وعي  بفضل 
تضحيات  وبفضل  وصمودهم، 

اجليش اللبناني الباسل«.
وأعلن »أننا مند أيدينا إىل اجلميع 
للعمل معا ملا فيه مصلحة هذه 
لبنان،  من  األساسية  املنطقة 
الوطنية  املصلحة  فيه  وملا 
سائر  مع  تواصلنا  وان  عموما، 
املدينة  يف  والفاعليات  القوى 
قائم ومستمر، بغض النظر عن 

اإلختالف يف الرؤى والتوجهات 
السياسية والفكرية. وقد بادرت 
السيدة  بالنائب  االتصال  إىل 
فور  لالطمئنان  احلريري  بهية 
معرفيت مبا أصاب منزهلا. وأيضا 
أتوجه بالتعزية إىل عائالت سائر 
بغض  األخرية،  األحداث  ضحايا 
وأمتنى  انتماءاتهم،  عن  النظر 
الشفاء العاجل جلميع اجلرحى«.

واستعجل إصالح البنية التحتية 
وتسليم  املتضررين،  وتعويض 
واإلسراع يف  الضحايا،  جثامني 
وبت  املفقودين،  مصري  كشف 
واملتهمني  املوقوفني  مصري 
ونزيهة  عادلة  حماكمة  وتأمني 

هلم، ومنع اي ظهور مسلح.
مرتوبوليت  سعد  واستقبل 
للروم  ومرجعيون  وصور  صيدا 
الياس  املطران  االرثوذكس 
صيدا  أبرشية  وراعي  كفوري 
الكاثوليك  للروم  القمر  ودير 
وقال  احلداد.  إيلي  املطران 
حداد:  وباسم  بامسه  كفوري 
ونسأل  حصل،  ما  جدا  »آملنا 
سقطوا  الذين  للشهداء  الرمحة 
ونهنىء  اجلهات،  كل  من 
وعلى  عليه  نعول  الذي  اجليش 
والقوى  الشجاعة  هذه  وقفته 
سالمة  على  تسهر  اليت  األمنية 

الناس«.
وتلقى سعد اتصااًل من السفري 

املصري أشرف محدي.

سعد اتصل ببهية احلريري مطمئناً:
إنه وقت التسامح واملراجعة النقدية
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بيانا  اجليش  قيادة  أصدرت 
امس جاء فيه:«يف وقت كان 
اجليش اللبناني خيوض معركة 
مسلحة  جمموعة  ضد  شرسة 
تعمل على نشر الفتنة والعبث 
بأمن البالد، وفيما كانت تشن 
عليه محلة تكفري ودعوات اىل 
اجليش  فوجىء  اجلهاد ضده، 
حبملة إعالمية وسياسية لبنانية 
رخيصة، من خالل فربكة أفالم 
وصور  صوتية  وتسجيالت 
مركبة، عن دخول اجليش اىل 
مسلحني  ووجود  عربا  منطقة 
لقد  جانبه.  اىل  يقاتلون 
عبثا  اجليش  قيادة  انتظرت 
باحلملة  القائمون  يدرك  حتى 
حبق  يقرتفونه  ما  خطورة 
وجرحاه  وشهدائه،  اجليش 
حاالت  يف  يزالون  ال  الذين 
عرب  لبنان،  حق  ويف  اخلطر، 
بث مشاهد زائفة وبعيدة من 
مناقبية اجليش وتربية ضباطه 
قاتل  فاجليش  وعسكرييه. 
وحيدا يف صيدا، أما بالنسبة 
املدنيني  بعض  وجود  اىل 
قيادة  فتذكر  املسلحني، 
مديرية  عناصر  بان  اجليش 
اللباس  يرتدون  املخابرات 
املدني، وسبق أن حصل ذلك 

جتاوز  وأي  أماكن،  عدة  يف 
أمين أو أخالقي من قبل جندي 
سيكون  عسكرية  وحدة  أو 
العسكري  للتحقيق  عرضة 
أقصى  والختاذ  الداخلي، 

اإلجراءات التأديبية«.
قيادة  »ان  البيان:  وتابع 
بعض  لوصول  تأسف  اجليش 
وسائل اإلعالم اللبناني الذي 
قول  جمال  يف  رائدا  كان 
املستوى  هذا  اىل  احلقيقة، 
من التضليل الذي يكشفه أي 
خبري تقين بسهولة، وهي مع 
عائالت الشهداء واجلرحى، ال 
ترى يف هذه احلملة املشبوهة 
للشهداء،  ثانيا  اغتياال  إال 

وبدم أكثر برودة.
ان  تعترب  اجليش  قيادة  ان 
فضيحة  املذكورة  احلملة 
إعالمية، وهي كما مل تسكت 
عسكريا  استهدافها  عن 
عن  تسكت  لن  وأمنيا، 
إعالميا،  لشهدائها  التعرض 
اللجوء  حبق  لنفسها  وحتتفظ 
كي  اللبناني،  القضاء  اىل 
يعود احلق اىل أصحابه، وينال 
املعتدون على اجليش جزاءهم 
الشهداء يف  ويرتاح  العادل، 

مثواهم األخري«.

القيادة: اجليش قاتل وحيداً يف 
صيدا وفوجئ بفضيحة إعالمية 

وفربكة أفالم

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

Ph: 9709 8081 
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN  NSW 2200

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد 
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة .. اللقمة والخدمة

ملفات  لبنان،  سياسيو  طوى 
جمللس  والتمديد  االنتخابات 
بالتمديد  والطعن  النواب 
عربا،  وشقق  األسري«  و«جممع 
قدميا  ـ  جديدا  ملفا  وفتحوا 
و«ملف  احلكومة،  تأليف  هو 
الساعة« وهو رفع سن التقاعد 
واألمنيني،  العسكريني  للقادة 
الذي باتت تسميته »الدارجة«: 
والذي  اجليش،  لقائد  التمديد 
قبل  به  بالطعن  التلويح  بدأ 

إقراره.
أوحى  احلكومي،  للملف  بالنسبة 
العامة يف  األشغال  وزير  كالم 
غازي  األعمال  تصريف  حكومة 
رئيس  لقائه  بعد  العريضي، 
أن  بري،  نبيه  النواب  جملس 
على  آذار«   14« قوى  »فيتو« 
إشراك »حزب اهلل« يف احلكومة، 
مبباحثات  يستأثر  الذي  هو 
والعابرة  الداخلية  الكواليس 
تردد  ملا  نفيه  فرغم  للحدود. 
عن لقاء الوزير وائل أبو فاعور 
يف  احلريري  سعد  الرئيس  مع 
السعودية، وأن األخري مل يوافق 
وتشديده  احلزب،  متثيل  على 
على أن »كل ما قيل حتى اآلن 
ليس يف مكانه الصحيح«، ذكر 
متام  املكلف  والرئيس  بري  أن 
يف  املوضوع  ناقشا  سالم، 
على  و«حنن  األخري،  لقائهما 
وبري  مع سالم  دائم«  تواصل 
»إبقاء  أهمية  مؤكدا  واحلريري، 
مفتوحة«،  التواصل  قنوات 
واالستقرار  األمن  »تثبيت  يف 
املشاكل  كل  معاجلة  وبالتالي 

بيننا«.
محادة،  مروان  النائب  لكن 
جدد يف حديث لـ«صوت لبنان 
ان  القول  والكرامة«،  احلرية  ـ 
»ال حمل ألحزاب متصارعة على 
طاولة جملس الوزراء، وخصوصا 
»حزب اهلل«. واستعجل الرئيس 
فـ«أمامه  بالتأليف  املكلف 
ساعات أو رمبا أيام قليلة ليؤلف 
وشاكلة  شاكلته  على  حكومة 
رئيس اجلمهورية، وهي ليست 
حكومة أمر واقع، بل هي حكومة 
املصلحة  وحكومة  األمر  واقع 

الوطنية«.
احلق  آذار«   8 »قوى  وأعطى 
كانت  »إذا  الثقة  إعطاء  بعدم 
أرادت  و«إذا  راضية«،  غري 
أيار   7 تفتعل  ان  القوى  هذه 
لكل حادث حديث،  جديد، فإن 
وليكن اجليش هو ضمانة اللعبة 
أن  إذ  البلد،  يف  الدميوقراطية 
اجليش بعد عربا ال ميكنه القبول 

بوجود متايز بني فريق وآخر«.
دوري  النائب  حّذر  كذلك 
مشعون، يف تصريح، من »مغبة 
عمل  أي  إىل  اهلل«  »حزب  جلوء 
حكومة  تأليف  حال  يف  مسلح، 

من غري السياسيني«.
املكلف،  الرئيس  دارة  ومن 
»حزب  يف  وزميله  زارها  اليت 
سيبوه  النائب  اهلنشاك« 
سريج  النائب  قال  كالبكيان، 
»لرئيس  إن  سركيسيان  طور 
يف  وأهميته  دوره  احلكومة 
وإدارتها«.  احلكومة  تأليف 
إذا  املعطل  »الثلث  رافضا 

أردناها حكومة للجميع«.
أبدى  أيضا،  سالم  لقائه  وبعد 
األحدب  مصباح  السابق  النائب 
»سيحافظ  سالم  بأن  ثقته 
احلكومة  رئاسة  صالحيات  على 
مع  بالتنسيق  حكومة  وسيؤلف 

الرئيس ميشال سليمان«.
قيادتا  جددت  املقابل،  ويف 
اهلل« يف  و«حزب  أمل«  »حركة 
اجلنوب، يف بيان بعد اجتماعهما 
باالسراع  املطالبة  االول،  أمس 
يف تأليف »حكومة وطنية جامعة 
تضم سائر األطراف واملكونات 
السياسية، مبا يتالءم مع احلجم 

التمثيلي لكل طرف«.
الدميوقراطي  »احلزب  ودعا 
اللبناني«، يف بيان بعد االجتماع 
السياسي،  ملكتبه  الدوري 
»االبتعاد  إىل  املكلف  الرئيس 
يف  احلياد  ومعيار  نهج  عن 
تركيبته احلكومية، فال حياد يف 
الوطنية  االستحقاقات  مواجهة 
تهب  اليت  واملصريية  اخلطرية 
من كل حدب وصوب، وال حياد 
املشبوهة  املشاريع  تعطيل  يف 
ثالوث  يف  حزم  بل  حياد  وال 

اجليش والشعب واملقاومة«.

التمديد للقادة األمنيني
وبالنسبة للمواقف من »التمديد 
تكون  تكاد  فهي  العسكري«، 
نسخة طبق األصل عما قيل حول 
فالنائب  النيابي«.  »التمديد 
حديث  يف  كشف  احللو  ميشال 
»التيار  ان  »املركزية«  للوكالة 
الوطين احلر« بدأ االعداد للطعن 
أمام  اجليش  لقائد  بالتمديد 
اجمللس الدستوري »يف حال مت 

اقراره يف جملس النواب«.
نفسها،  للوكالة  حديث  ويف 
قال نائب رئيس جملس النواب 
إقرار  حظوظ  إن  مكاري  فريد 
األجهزة  لقادة  التمديد  اقرتاح 
االمنية يف اجللسات التشريعية 
مطلع األسبوع املقبل »مرتفعة، 
الكتل  كل  مبواقفة  حيظى  ألنه 
النيابية باستثناء »التيار الوطين 
هذا  »خيضع  ان  مرجحا  احلر«، 
املناقشات  من  لكثري  االقرتاح 
لكنه  اجللسات،  داخل  واجلدال 
ولفت  سيقر«.  النهاية  يف 
االنتباه حديثه عن إمكان اقرتاح 
املناقشات  خالل  النواب  بعض 
الرجعي  املفعول  فقرة  »اضافة 
ليشمل  التمديد«،  اقرتاح  على 

اللواء أشرف ريفي.
أعلن  احلكومية،  السرايا  ومن 
أن  العريضي  غازي  الوزير 
التمديد  مع  السياسي  فريقه 

لقادة األجهزة األمنية.
فإن  محادة  للنائب  وبالنسبة 
ألن  حمسوم«،  »شبه  التمديد 
الوازنة  النيابية  الكتل  »معظم 

وافقت« عليه.
زهرا، يف  انطوان  النائب  وبرر 
الشرق«،  »إذاعة  إىل  حديث 
التمديد بأنه »من أجل استقرار 
أن  إىل  مشريا  املؤسسات«، 
اقرتاح قانون رفع سن التقاعد 
ورئيس  اجليش  قائد  »يطال 
لألمن  العام  واملدير  االركان 
ألمن  العام  واملدير  العام 

 حتضريات »عونية« للطعن بالتمديد لقهوجي
اتصاالت »حكومية« على خط كليمنصو ـ عني التينة ـ جدة

الدولة«.
يف  غامن،  روبري  النائب  ولفت 
حديث إىل اذاعة »صوت لبنان 
ان  اىل  االنتباه  الضبيه«،  ـ 
وليس  الرتب  »يشمل  االقرتاح 

األمساء«.
مشعون  دوري  النائب  وأعلن 
ألن  لقهوجي،  التمديد  تأييده 
»املرحلة الراهنة ال تتحمل املزيد 

من التجارب واخلربات«.

االول،  امس  املوت  غيب 
سليم  شفيق  السابق  النائب 
عند  جثمانه  ويسجى  بدر، 
اليوم  ظهر  من  عشرة  الثانية 
يف كنيسة مار تقال احلازمية، 
لراحة  بالصالة  حيتفل  حيث 
عصرا،  اخلامسة  عند  نفسه 
وينقل بعد الصالة اىل مدفن 
العائلة يف مسقط رأسه عني 

دارة.
يذكر ان بدر من مواليد عاليه 
السيدة  من  متأهل   ،1926

ارليت صليبا.
النيابية  لالنتخابات  ترشح 
عاد  لكنه   ،1957 العام  يف 
من  وعد  مقابل  وانسحب 
الرئيس كميل شعمون بإصدار 
مرسوم بتقديم املاء والكهرباء 

لبلدة عني دارة.
يف  عاليه  عن  نائبا  انتخب 
العام 1972 على الئحة األمري 

جميد ارسالن.
جتمع   « تأسيس  يف  شارك 
عني  ثم  املوارنة«،  النواب 
دائما  عضوا   1975 العام  يف 
الربملاني  االحتاد  جملس  يف 
باإلمجاع  انتخب  كما  الدولي. 
رئيسا لرابطة النواب السابقني 

يف العام 2003.

شفيق
 بدر يف ذمة 

اهلل

اجلنوب  لعاصمة  امس  كان 
خطبة مجعة واحدة القاها مفتيها 
الشيخ سليم سوسان. توّجه كّل 
مسجد  إىل  بالصالة  يرغب  من 
الزعرتي يف صيدا، فيما اقفلت 

باقي مساجد املدينة أبوابها.
مدينة  علماء  قّرره  ما كان  هذا 
أمس  اجتماعهم  إثر  صيدا، 
برئاسة  االفتاء  دار  يف  االول 
على  »تأكيدًا  وذلك  سوسان، 
وحدة موقف املدينة ورفضا ألي 
حماولة الستباحتها أو النيل من 

كرامة أهلها«، حبسب البيان.
التقى  قد  سوسان  وكان 

من  وفد  يرافقه  األّول،  أمس 
تشكيل  املكلف  الرئيس  صيدا 
دارته  يف  سالم  متام  احلكومة 

يف املصيطبة.
كما دان مفيت صيدا وأقضيتها 
)املعنّي(،  نصار  أمحد  الشيخ 
علماء  من  ووفدا  لقائه  إثر 
الشيخ  اجلمهورية  مفيت  صيدا 
االعتداء  قباني،  رشيد  حممد 
على اجليش، وقال: »ال سالح 
غري سالح الدولة، وال اعتقاالت 
انتقامية  ممارسات  أو  تعسفية 
بذاكرة  الوراء  إىل  تعيدنا 

أليمة«.

صالة مجعة »مركزية« يف »الزعرتي«

نبيه  الرئيسني  من  كل  اتصل 
ببطريرك  ميقاتي،  وجنيب  بري 
الروم االرثوذكس يوحنا العاشر 

اليازجي.
بعد  صحته  اىل  اطمأنا  وقد 

استهدف  الذي  التفجري 
الكنيــسة املرميية يف حي باب 

توما يف دمشق.
النائب  التفجري  استنكر  كما 

طالل ارسالن.

بري وميقاتي يتصالن باليازجي
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لبنانيات

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 7 أيام يف األسبوع

تلفون: 98971113
العنوان:

60 Excelsior St, Merrylands

Saturday 29 June 2013  2013 حزيران   29 السبت 

افيد ان الشرطة العسكرية يف 
عسكرية  جمموعة  اوقفت  اجليش 
مسؤولة عن ضرب أحد املدنيني 
يف صيدا، وأحالت افرادها على 

التحقيق.
التواصل  مواقع  بعض  وكان 
االول  امس  نشر  االجتماعي 
العسكريني  من  جملموعة  صورا 
يتعرضون بالضرب واالهانة الحد 
امحد  مناصري  من  املوقوفني 

االسري يف صيدا.
ازهر  ادارة  حتدثت  ذلك،  اىل 
يف  الفتوى  لدار  التابع  لبنان 
االول  امس  بيان  يف  بريوت 
كرامة  اىل  تسيء  جتاوزات  عن 
املواطنني، اذ تعرض احد طالب 
التالوي  خالد  لبنان سرياد  ازهر 
وجهه  وتشويه  املربح  للضرب 
وتكسري اضلعه، على احد احلواجز 
جملرد  صيدا،  يف  العسكرية 
عدم محله بطاقة هويته واوراقه 
احد  يف  يرقد  وهو  الثبوتية، 

مستشفيات املدينة.
االوىل  »كان  البيان:  اضاف 
هويته،  احضار  حتى  احتجازه 

بالضرب  له  التعرض  وعدم 
واهانة كرامته. نلفت املسؤولني 
على  احلرص  ان  اىل  االمنيني 
اهانته،  وعدم  املواطن  كرامة 
من  حق  خمطئا،  كان  ولو  حتى 

حقوق االنسان االساسية«.
ووصف عضو كتلة »املستقبل« 
النائب عمار حوري االجراء بتوقيف 
»حدث  بأنه  العسكرية  اجملموعة 
اجيابي وخطوة متقدمة قامت بها 

االجهزة املختصة يف اجليش«.
ولفت قيادة اجليش اىل »ان 
اجتماعها  يف  املستقبل  كتلة 
االخري يف دارة الرئيس الشهيد 
جمدليون،  يف  احلريري  رفيق 
صحة  عن  عدة  بأسئلة  توجهت 
اهلل  حزب  من  عناصر  مشاركة 
منطقة  دار يف  الذي  القتال  يف 
عربا وحميطها، وهل كان لعناصر 
يف  ما  دور  املسلحة  احلزب 
)...( فاني من موقعي  املعارك 
بان  اذكر  ميثل،  ومبا  النيابي، 
ينتظران  العام  والرأي  الكتلة 
االجابة عن هذه االسئلة احملددة 

.)...(

توقيف عسكريني ضربوا مدنياً وحوري يسأل 
جمّدداً عن املسلحني

االولية  التحقيقات  تنشغل 
مبلف حوادث عربا اليت استشهد 
فيها 19 عسكريًا بينهم ضابطان 
وجرح  مسلحًا  و19  اجليش  يف 
آخرين. ويف املعلومات ان هذه 
التحقيقات ستأخذ حيزًا من الوقت 
اذ ستستمع اىل افادات اجلرحى 
الصحية  ظروفهم  تسمح  عندما 
تشمل  االستجوابات  فيما  بذلك، 
مفوض  وعمد   . حمتجزًا   170
العسكرية  احملكمة  لدى  احلكومة 
القاضي صقر صقر اىل االشارة 
لعدم  منهم  حمتجزًا   40 برتك 
االوىل  اجلولة  وتكشف  العالقة. 
ونفوا  افاداتهم  استمعت  ممن 
االسري  امحد  بالشيخ  عالقتهم 
ان حتلياًل تقنيًا جيري للتأكد من 
عينات  برفع  اقواهلم  مدى صحة 
من  للتأكد  اياديهم  اسطح  من 

عدم استعماهلم السالح.
املكان  عن  تكهنات  ظل  ويف 
اليه  جلأ  يكون  ان  ميكن  الذي 
االسري، ذكرت مصادر مطلعة ان 
يكون  ان  كبرية يف  مثة شكوكا 
االسري غادر املربع االمين عندما 
شعر ان األمور تتجه اىل احلسم. 
ان  السهولة  من  ليس  وعمليًا 
اىل  الفرار  من  متكن  قد  يكون 
االرض  على  لعقبات  بعيد  مكان 
حتول  تواجهه  قد  أمنية  وحماذير 
دون حرية التنقل وخصوصا من 
الناحية العددية جلهة ان كوادره 
فّرت معه من دون ان تسقط من 
معه.  متعاطفني  وجود  احلسبان 
ويف االذهان متثل مسألة كيفية 
االسالم«  »فتح  حركة  امري  فرار 
سابقًا الفلسطيين شاكر العبسي 
عندما اشاع اعوانه من املوقوفني 
وتبني   . سوريا  اىل  فّر  انه 
املشايخ  احد  حماكمة  خالل  من 
امام  امللف  هذا  يف  املوقوفني 
الدائمة  العسكرية  احملكمة 
العبسي،  ان  املاضي  االسبوع 
مكث  علنًاً،  استجوابه  حبسب 
يف منزله ثالثة اشهر اثر معارك 
خميم نهر البارد اىل حني ًأمن له 
مهرب نقله واعوانه اىل سوريا.

اختذ  آخر،  موقع قضائي  ويف 
متقدمة  خطوة  العدلي  اجمللس 
خميم  حوادث  ملف  بتجزئته 
مصادره  وقالت  البارد.  نهر 
وكان  متقدمة  اخلطوة  هذه  ان 
لوجود  قباًل  اختاذها  يقتضي 
مع  احملاكمة  بانطالق  استحالة 
امللف  يف  عليهم  مدعى   430
بينهم 90 موقوفًا. وتفريق نوعية 
املتهمني  اىل  املسندة  اجلرائم 
اجل  سيقصر  ملفات  ثالثة  يف 
احملاكمة وينظر يف كل ملف على 
تبدأ  ان  يرجح  لذلك  وتبعًا  حدة. 
احملاكمة يف ايلول املقبل ريثما 
والقرتاب  التجزئة  عملية  تنتهي 
اواسط  القضائية  العطلة  بدء 
اضافت  اذذاك،  املقبل.  متوز 
يكون  اجمللس  ان  املصادر 
بعد  للمحاكمة  للتفرغ  مستعدًا 
عالقة  اخرى  ملفات  من  االنتهاء 
بينها  منها،  االنتهاء  على  يعمل 
ملف متفجرة البحصاص وارجاؤه 
ملف  وكذلك  احلكم،  اصدار  اىل 

متفجرة عني علق.
تنشغل  قضائية  عطلة  وككل 
العسكري مبلفات  القضاء  دوائر 
امنية جديدة. فستستجوب دوائر 

العسكريني  التحقيق  قضاة 
ورفاقه  االسري  ملف  يف  تباعًا 
مل  وقت  يف  الصيف،  هذا 
بعد  العسكري  القضاء  يفرغ 
مع  التعامل  ملفات  سيل  من 
احملكمة  امام  االسرائيلي  العدو 
وحمكمة  الدائمة  العسكرية 
السواء  على  العسكرية  التمييز 

وتتابع الدعاوى اسبوعيًا.
التمييز  حمكمة  وافقت  وأمس 
القاضية  برئاسة  العسكرية 
أليس شبطيين على طلب نقض 
للموقوف جالل أبو دياب احملكوم 
عامًا   15 باحلبس  البداية  من 
طلب  على  وافقت  كانت  بعدما 
اخلوجا  جودت  للموقوف  نقض 
عامًا حبسًا. وقررت  احملكوم 20 

دوائر القضاء العسكري ستنشغل صيفاً مبلف األسري وتفريع ملف 
البارد خطوة متقّدمة حنو إقفاله

جديد.  من  حماكمتهما  اعادة 
والتمييز  البداية  حمكمتا  وتشهد 
العسكريتني كثافة ملفات جنحية 
اكرب  جهدًا  تستحوذ  اذ  وجنائية 
جلهة  وخصوصًا  اطول  ووقتًا 
االجراءات وتأمني اخلصومة وحق 
الدفاع وطلباته، اضافة اىل تعذر 
عدم  تعذر  او  تأخره  او  السوق 
وكلها  الدفاع،  حمامي  حضور 
الوقت، وكذلك  عامل  تدخل يف 
قناعة  اىل  القاضي  توصل 
الدعوى.  لبت  وقانونية  وجدانية 
مفصلية  هي  احلكم  فنتيجة 
لضمري  مثلما  احملكوم  ملصري 
القاضي االدرى مبكنونات ملفاته 
كم بها  والعقوبة اليت ميكن ان يحُ

املوقوف.

واملياه  الطاقة  وزير  تطرق 
عقب  باسيل  جربان  املهندس 
الطاقة  وزارة  يف  استقباله 
وإيران  قربص  سفريي  واملياه 
بالكهرباء  تتعلق  مواضيع  إىل 
فرتة  إنتهاء  عن  أعلن  حيث 
العقد  يف  املوجودة  السماح 
للشركة الرتكية من أجل إستقدام 
إىل  الثانية الفتًا  الكهرباء  باخرة 
أنه إبتداًء من تاريخ اليوم الواقع 
عليها  يتوجب   2013/6/27 يف 
فعليًا أن تدفع بندًا جزائيًا يوميًا 
إىل  مشريًا  دوالر  ألف   82 يبلغ 
كهرباء  ملؤسسة  كتابًا  توجيهه 
لبنان من أجل التشدد يف تطبيق 
احلاصل  التأخري  ألن  البند،  هذا 
أسباب  أحد  أن  كما  مرّبر،  غري 
البواخر  إستئجار  يف  اإلستعجال 
كان قدومها يف الوقت احملدد، 
ومبا أن املهلة قد إنقضت للباخرة 
وفق  َتدفع  أن  فعليها  الثانية 
ويوميًا  كاماًل  اجلزائي  البند  هذا 
اللبنانية  الدولة  على  وبالتالي 
للتعويض  اآليلة  السبل  جتد  أن 
على املواطنني جّراء حرمانهم من 

الكهرباء.
فتتعلق  الثانية  النقطة  أما 
بالباخرة الرتكية األوىل » فاطمة 
ضرورة  على  مشددًا  غول« 
هذه  سري  من  سريعًا  اإلنتهاء 
التحقيقات بغض النظر كيف أنها 
سياسية  خلفية  وبأي  حتصل، 
لى احلقائق  تتم، إمنا جيب أن جتحُ
مؤكدًا قيامه بكل ما يلزم يف هذا 
السياق إذ أننا أرسلنا خطيًا ملن 

يلزم«.
من  يتعاطى  »ملن  وقال:   
األجهزة الرقابية خبفة تؤدي إىل 
ذريعة  الرتكية  الشركة  إعطاء 
مبطالبات ليس هلا احلق بها حيث 
أنه عندما حصل التوقف، َخلحُصنا 
الدولة  على  ضرر  وجود  بعدم 

لكهرباء  مالي  دفع  وال  اللبنانية 
وال  الدولة،  تدفعها  نتجة  محُ غري 
نتيجة  الشركة  على  تعويض 
األعطال احلاصلة وتأمني الفيول 
البديل، لكن عندما نريد أن نبدأ 
بأن  توحي  سياسية  حبرتقات 
هناك أخطاًء على مؤسسة كهرباء 
لبنان، فكأننا بذلك ندعو الشركة 
للدولة  مالية  مطالبات  إىل 
بعلم  وليكن  ونقول  اللبنانية، 
دفع مااًل  اجلميع أننا لن نقبل أن يحُ
أي  أو  اللبنانية  الدولة  من  عامًا 
ليس  عليها  مستحقة  غري  مبالغ 
الشركة  إىل  دفعها  الواجب  من 

الرتكية،
مطالبات  أي  فإن  وبالتالي 
أكانت قصدًا أو عن غري قصد، 
نية،  أو عن سوء  نية  عن حسن 
أو عن تواطؤ ويق لنا بأن نبدأ 
بأن  ذلك  يؤدي  لن  بالشك؛ 
نقبل، ال حنن وال مؤسسة كهرباء 
لبنان فنصل إىل إقرار مبطالبات 

دفع. مالية ال جيب أن تحُ
باسيل  الوزير  حّذر  هنا  ومن 
من عدم اللعب خبلفيات سياسية 
األمر  وهذا  املوضوع،  هذا  يف 
فهويسمح  فعاًل  حصل  إذا 
موقع  كانوا يف  ولو  مبقاضاتهم 
األجهزة الرقابية إذا مل ينهوا هذا 
النتائج  قّدموا  ويحُ التحقيق سريعًا 
لوقف هذه العملية ولعدم إعطاء 
ذرائع للشركة الرتكية مبطالبات 

غري حمقة«.
أضاف: » لقد سبق وأعلّنا عن 
الكهربائية  التغذية  يف  زيادرة 
زيادة  يف  هو  اإلنتاج  أن  ومبا 
نعاني  لكننا  وإلتزمنا  سبق  كما 
من مشكلتني جيب حلهما، األوىل 
شّكل  هي خط املنصورية الذي يحُ
الكهرباء  لتوزيع  الفقري  العمود 
مرة  كل  يف  أننا  إذ  لبنان،  يف 
مشكة  أو  عطل  من  فيها  نعاني 

الكهرباء  قطع   َيتم  ما  توتر  أو 
العمود  هذا  لبنان؛ ألن  عن كل 
فإنه  وبالتالي  مقطوع،  الفقري 
جذري،  حٍل  إىل  يتاج  موضوع 
وكنا قد وجدنا احلل بكل الوسائل 
ممن  السكنية  الشقق  كشراء 
يرغب باألسعار الرائجة دون أن 
يعترب أي أحد نفسه مظلومًا؛ وأن 
هذه العملية حتتاج إىل إستكمال 
اإلدارات  املالية ويف  يف وزارة 
ال  كي  إستكماهلا  نتمنى  املعنية 
عند  املوضوع  هلذا  رهينة  نبقى 
لدينا  أننا  كما  عطل  أي  حصول 
على  القدرة  احلاضر  الوقت  يف 
إستجرار الكهرباء من سوريا كي 
نوزعها على اللبنانيني لكن بعدم 
فإننا  املنصورية؛  خط  إستكمال 

حنرم اللبنانيني هذه الزيادة.
إىل  إضافًة  هذا  أردف:« 
لبنان  لكهرباء  مستحقة  أموال 
مل  إذا  أموال  وهي  املالية،  من 
الكهرباء  إنتاج  فإن  دفعها  يتم 
حنتاج  أننا  فيما  أدنى،  سيكون 
الضرورية  الكهرباء  إنتاج  إىل 
يف فصل الصيف لنؤمن التغذية 

اليت وعدنا بها.
سفريا قربص وإيران:

هذا وكان وزير الطاقة واملياه 
قد  باسيل  جربان  املهندس 
إستقبل سفري قربص الذي وجّه 
القربصي  نظريه  من  دعوة  إليه 
مت  وقد  هذا  قربص،  لزيارة 
البحث أيضًا يف مشاريع الطاقة 
النفط  عن  والتنقيب  املشرتكة 

والغاز.
أيضًا  باسيل  الوزير  وإلتقى   
سفري إيران غضنفر ركن أبادي 
اهلبة  موضوع  اللقاء  وتناول 
كما  السدود،  إلنشاء  اإليرانية 
مت التداول يف موضوع الكهرباء 
وتزويد لبنان بها كما ومبواضيع 
سياسية تهم البلدين واملنطقة.

»لن نسمح حبرتقات سياسية مقصودة أو غري مقصودة«

الوزير باسيل: بعد إنتهاء املهلة 82 ألف دوالر بنداً جزائيـاً يوميـاً علـى الشركـة الرتكيـة الثانيـة
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Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 0.9276 0 0.00% 
AUDEUR 0.7115 -0.0017 -0.24% 
AUDGBP 0.6079 0.0021 0.35% 
AUDJPY 91.22 0.53 0.58% 
AUDNZD 1.1898 -0.0017 -0.14% 
EURUSD 1.3035 0.0028 0.22% 
GBPUSD 1.5257 -0.0054 -0.35% 
NZDUSD 0.779 0.0007 0.09% 
USDJPY 98.34 0.58 0.59% 
USDCHF 0.9451 0.0024 0.25% 
USDCNY 6.1488 0.002 0.03% 
USD INDEX 82.951 0.005 0.01% 
Equities       
DJIA 15024.49 114.35 0.77% 
S&P500 1613.2 9.94 0.62% 
Nasdaq 3401.86 25.64 0.76% 
STOXX 50 2619.86 17.05 0.66% 
FTSE 6243.4 77.92 1.26% 
DAX 7990.75 49.76 0.63% 
CAC 3762.19 36.15 0.97% 
ASX200 4811.281 79.566 1.68% 
Nikkei 13213.55 379.54 2.96% 
Shanghai 1950.0125 -1.4829 -0.08% 
Hang Seng 20440.08 101.53 0.50% 
Kospi 1834.7 51.25 2.87% 
Sensex 18875.95 323.83 1.75% 
Commodities      
Gold 1199.54 -25.03 -2.04% 
Silver 18.43 -0.05 -0.27% 
Crude Oil 96.81 1.31 1.37% 
Iron Ore 115.3 1.5 1.32% 
Copper 6750.15 15.3 0.23% 
Aluminium  1765.15 -6 -0.34% 
AU Debt Futures     
3m BBSW 2.560% -0.06%   
3 Year 2.810% -0.03%   
10 Year 3.785% -0.03%   
Govt 10-Y Bond Yields     
Australia 3.777% -0.03%   
NZ 4.170% -0.01%   
Japan 0.846% -0.03%   
Germany 1.721% -0.05%   
UK 2.438% -0.02%   
US 2.474% -0.07%   
Source: Thomson Reuters/Bloomberg 

 

 

 

This report is published solely for informational purposes and is not to be construed as a solicitation or an offer to buy any securities or related financial instruments.  This report is for distribution only under such circumstances as may be permitted by 
applicable law.  This report has been prepared without taking account of the objectives, financial situation or needs of any specific person who may receive this report.  Any such person should, before acting on the information in this report, consider the 
appropriateness of the information, having regard to the specific person’s objectives, financial situation and needs and, if necessary, seek appropriate professional or financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment 
strategies discussed in this report.  The Bank believes that the information in this report is correct and any opinions, conclusions or recommendations are reasonably held or made, based on the information available at the time of its compilation, but no 
representation or warranty, either expressed or implied, is made or provided as to accuracy, reliability or completeness of any statement made in this report.  The analysis contained in this research report is based on numerous assumptions; different 
assumptions could result in materially different results.  The Bank is under no obligation to update or keep current the information contained in this report.  The Bank, its directors, employees or agents do not accept any liability for any loss or damage arising 
out of the use of all or any part of this report. If you no longer wish to receive this information, please reply to this email with the word "Unsubscribe" in the subject heading along with your full name and company name.  

2012/13 set to end firmly in the black 

e> 

28 June 2013 Daily Market Update 

Ters1da 

 
  The German parliament votes this evening on the.  
 

The ASX 200 looks set to end the 2012/13 financial year firmly in the black with SPI 
futures pointing to a gain of 26pts on the open. While flows will be irregular due to 
pre-tax positioning, those sectors that performed best during the past 12 months, 
financials, telecoms and healthcare, will likely do most of the heavy lifting. While gold 
miners will be under pressure after the spot price tanked overnight, a +1.32% rise in 
the iron ore price should also help the big miners. Given much of the recent focus has 
been on China, should the Shanghai Composite push into the black, something it has 
only done twice in the past 18 sessions, it will likely make the difference between 
today being either a good or great session.   
A quiet session for the Australian Dollar overnight with the AUDUSD gently oscillating 
between .9260 and .9330 over the course of trade. While the currency could break in 
either direction from here, given current positioning and the price action witnessed in 
recent days, it is looking increasingly likely that the currency will have to push higher 
in the short term if the overall down move is to be sustained. Good buying is expected 
to emerge between .9220-40 with a sustained break above .9330 likely to see a test of 
resistance below the 94c level.  
Australian private sector credit data for May will be released at 11.30am. 
Abenomics will be back in focus this morning, albeit temporarily, with the release of 
manufacturing PMI, industrial production, retail sales, household spending, housing 
starts, unemployment and CPI in Japan. Elsewhere we’ll also receive Korean industrial 
and service sector activity along with New Zealand building consents. 
A busy economic calendar this evening with the release of Chicago PMI and University 
of Michigan consumer sentiment survey (final) in the States, GDP and producer prices 
from Canada, retail sales and CPI in Germany, business confidence and CPI in Italy, 
French consumer spending, Greek retail sales and the Nationwide house price survey 
from the UK. On the Fed front we’ll hear from FOMC members Lacker and Williams.  
 

US initial jobless claims fell last week with a decline of 9k reported. The 346k clip was 
in line with economic forecasts with the less-volatile 4-week rolling average sliding to 
345.75k.   
Core PCE, the preferred measure of inflation from the US Federal Reserve, inched 
higher in May with an increase of +0.1% recorded. The figure was in line with market 
expectations and left the year-on-year advance unchanged at just +1.1%.   
US pending home sales surged in May, rising +6.7% to 112.3. The result was well 
ahead of estimates for an increase of +1.0% and was the highest level seen since 
December 2006. 
US personal consumption rose modestly in May with an increase of +0.3% reported. 
The result was in line with economic forecasts and an improvement on the revised     
-0.3% contraction of April. After adjusting for inflation, ‘real’ consumption increased 
by +0.2%, well ahead of the -0.1% decline seen in April. Partly explaining that result, 
personal incomes also outperformed with an increase of +0.5% recorded. The figure 
more than doubled the +0.2% rise expected by economists and was far stronger than 
the upwardly revised +0.1% increase of April.  
German unemployment held steady in June with a rate of 6.8% reported. The figure 
bettered expectations for an increase to 6.9% with the number of persons out of 
work falling by 12k to 2.943m during the month. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Day Ahead (All times AEST) 

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

مخيم نهر البارد بعد دخول الجيش اليه )االرشيف(
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على الرغم من قساوة ما حصل ولكّنه أعاد االعتبار اىل اجليش ورفع معنوياته
العماد عون بعد اجتماع التكّتل: تضحيات اجليش ال »ُتَقرَّش« بالتمديد لقائده

يف  العقالء  عون  العماد  شكر 
فهموا  الذين  السنية   الطائفة 
عمق القضية وخطورة الدعوة اىل 
فصل السّنة عن اجليش، فشجعوا 
ما  أن  ودعموه، خصوصًا  اجليش 
وتقنيًا  مربجمًا  كمينًا  كان  حدث 
بل  اجليش  من  اعتداًء  يكن  ومل 

عليه.
مسؤولية  حيمل  عمن  وسأل 
اجليش  على  املتكررة  االعتداءات 
ملعرفة  حتقيق  فتح  اىل  داعيًا 
احملرضني واملمولني واملتورطني 
املسؤولني  إهمال  أن  اىل  الفتًا 
السياسيني واألمنيني ومتييع تّيار 
وخصوصًا  لالعتداءات  املستقبل 
تشجيع  إىل  أّديا  الشمال،  يف 
حتى  وغريها  »األسريية«  احلركة 

وصلت اىل هذا احلد.
ما  أن  اعترب  الذي  العماد عون 
من  الرغم  على  عربا  يف  حصل 
اىل  االعتبار  أعاد  قساوته  كل 
اجليش ورفع معنوياته، وسريدع 
التعاطي  من  مستقباًل  الكثريين 
أن  على  شّدد  باستخفاف،  معه 
اجليش  على  للمعتدين  إدانة  كل 
وآمل  وخبجل،  بتحفظ  تكون  ال 
من  حدث،  مما  اجلميع  يتعظ  أن 
ومسؤولني  وحكومة  مسّلحني 

أمنيني وجملس أعلى للدفاع.
احلريري  اقرتاح  على  وردًا 
إن  قال  اجليش  لقائد  بالتمديد 
»ُتقرَّش«  ال  اجليش  تضحيات 
اىل  احلريري  ودعا  بالتمديد، 
كان  إذا  احلكومة  تأليف  تسهيل 
قائد  تعيني  على  حريصًا  بالفعل 
الفراغ  الوقوع يف  وعدم  للجيش 

كما يّدعي.
  

وقال:
لقائنا  يف  بكم  وسهاًل  أهاًل 

األسبوعي.
األحداث  تناول  اليوم  اإلجتماع 
اليت حصلت يف صيدا؛ فما جرى 
هو حادث جلل خصوصًا أّنه سفك 
دماء الكثري من الشهداء. وبعده 
التلميحات  من  الكثري  حصلت 
إىل  دعا  فاألسري  والدعوات؛ 
ومل  اجليش،  عن  السّنة  إنشقاق 
تكن تصاريح البعض واضحة إزاء 
العقالء  نشكر  ولكن  األمر،  هذا 
من الطائفة السنّية الذين فهموا 
اجليش  وشّجعوا  القضّية  عمق 
على موقفه ودافعوا عنه. ال ميكن 
الّسّنة  بفصل  القبول  مّنا  ألحد 
عن اجليش، ألّننا مجيعًا مواطنون 
سواسية، وخصوصًا أّن ما قام به 
اجليش هو رّد على إعتداء، فليس 
يف  األسري  وهاجم  توّجه  من  هو 
ما  األمين.  مرّبعه  ويف  منزله 
حصل كان كمينًا مربجمًا، ومنطقة 
املرّبع األمين كانت مليئة بالقنابل 
الشوارع  قتال  وكان  واألفخاخ، 
حصل  القتال  هذا  مريرًا.  قتااًل 
هو  والكمني  كمني،  أثر  على 
اآلخر  مرور  أحدهم  ينتظر  عندما 
يصطاد  كمن  أو  عليه،  لينقّض 
حصل  ما  حتليقها.  أثناء  طريدته 
فقد  فيّن،  كمني  عن  عبارة  كان 
ضربوا السّيارتني املوجودتني يف 
املقّدمة ويف املؤّخرة بهدف إعاقة 
السرّية  وكانت  املاّرة،  السرّية 
ما  إذًا  اجليش.  ملغاوير  تابعة 
حصل كان اعتداًء مربجمًا، وكانوا 
املرّبع  داخل  لصدام  متحّضرين 
األمين. وكانوا متّيقنون أن هناك 

من سيدافع عنهم بإثارة املشاكل 
أبدًا  ننسى  لن  ولكننا  اجلانبّية.  
اليوم احلادث اجللل والكبري الذي 
افتدانا به لغاية الّساعة 17 شهيدًا 
من خرية اجلنود ومن ضّباط الّنخبة 

يف اجليش اللبناني.
مسعت  نفسه،  السياق  ويف 
اليوم تصرحيًا لسعد الّدين احلريري 
يقول فيه إّن الوضع خطر وجيب 
التمديد لقائد اجليش. هو يعطي 
ما يشبه الغاية اليت ترّبر التمديد. 
موضوع  ألّنه  التمديد  نتناول  لن 
ثانوّي نظرًا لطبيعة األحداث اليت 
أقول  أن  أحب  ولكن  حتصل، 
احلريري  الدين  سعد  للشيخ 
ُتقرَّش  ال  اجليش  تضحيات  إّن 
نعارض  أّننا  وخصوصًا  بالتمديد، 
ليس  وهذا  باملطلق،  التمديد 
تصرحيًا خاّصًا بهذه املناسبة، بل 
هو سعٌي مّنًا لعدم املّس برتاتبّية 
بقوانني  الّلعب  ولعدم  اجليش، 
اجليش املعمول بها يف كّل دول 
العامل، إذ ال جيوز أن يتناول كّل 
سجّيته.  على  املوضوع  هذا  مّنا 
من  يريدون  ثانوّي  موضوع  هذا 
خالله فتح سجاٍل مبواضيع أخرى.

باإلضافة إىل ذلك، عليهم أن 
الّرأي  بإعطاء  األوىل  أّننا  يعلموا 
للجيش.  قائد  تعيني  مبوضوع 
احلريري  سعد  من  أوىل  حنن 
وفقًا  آخر  حزٍب  أّي  من  وأوىل 
أن  جيوز  وال  التعيينات،  لتقاليد 
املوضوع،  هذا  يف  أحد  يتجاوزنا 
املسيحيني  منّثل  من  حنن  ألّننا 
منّثل  من  وحنن  احلكومة،  يف 
األكثرّية من املسيحيني يف أكثر 
ألّي  مرتهنني  ولسنا  قضاء،  من 
أحد بقراراتنا، ونتمّنى من اجلميع 
وأاّل  بها  املعمول  القواعد  احرتام 

يقوم أحد بتجاوزها.
بالعودة إىل حادث عربا، فبقدر 
سقوط  بسبب  سّيئًا  كان  ما 
حسنات،  له  كان  الشهداء، 
أن  بعد  اجليش  اعتبار  أعاد  فقد 
ما  كثرية،  حوادث  يف  أسقطوه 
وما  معنوّياته،  ضرب  إىل  أّدى 
دفعين بالّتالي إىل القول يف 15 
شباط »وكأّنهم سائرين باجليش 
على طريق السبعينيات«. كّل من 
يتابعون الّتاريخ، ومن عايشوا تلك 
املرحلة مثلنا، يعلمون جّيدًا كيف 
مّت ضرب املؤّسسة العسكرّية يف 
من  فّرغوها  وكيف  السبعينيات، 
بردود  القيام  وافتقدت  القرار 
اإلعتداءات  جتاه  الطبيعّية  الفعل 
اليت مورست عليها. أعتقد أّن هذه 
املعركة أعادت للجيش معنوّياته، 
وهي برمزّيتها وباملشهد القتالي 

الكثريين  ستمنع  اجليش،  لقوى 
مع  باستخفاف  التعاطي  من 
كانت  اليت  بالسهولة  اجليش 
حتصل به املشاكل، أي مع العلم 
لن يكون  بأّنه  املسبق ملفتعليها 
نرجو  طبيعّية.  فعل  ردود  هناك 
اليوم  من  الّرد  نوعّية  تتغرّي  أن 
الّرّد  يكون  حبيث  وصاعدًا، 
باهلروب  وليس  الفعل  مبستوى 
الصمت  التزام  أو  التنازل  أو 
والشجب،  بالتنديد  واإلكتفاء 

وتقديم العزاء بالشهداء.
هذا  بعد  العمل  ما  واآلن، 
مرتبطة  املسألة  هذه  احلدث؟؟ 
وهي  نعرفها،  أن  نريد  بدوٍل 
نعرف  أن  ونريد  ممّولة،  دوٌل 
أيضًا احمللّيني الذين مّولوا. جيب 
معرفتهم كي ُيفَتح حتقيق وحيصل 
املمّولني  كبار  مع  استجواب 
موجود يف  وبعضهم  املعروفني، 

األجهزة الّرمسية!
ال  مثاًل،  املخّدرات  تهريب  يف 
ميكننا أن نهّرب خمّدرات إىل بلٍد 
من  عميٌل  لدينا  كان  إذا  إال  ما 
املخّدرات  يتلّقى  األخرى  اجلهة 
ويدفع مثنها. وهنا نفس الّشيء، 
يقبضون  حمّليون  عمالء  يوجد  إذ 
ويوّزعون، يف أّي وظيفة هم؟ ال 
أعرف. على أّي مستوى سياسي؟ 
ال أعرف، فهذا من واجب الّتحقيق 
كشفه، وجيب أن نعرف احلقيقة.

مل  البارد،  نهر  أحداث  ففي 
مل  اآلن.  حتى  بعد  شيئًا  نعرف 
حاربوا  من  أّن  مع  شيئًا  نعرف 
منهم  »املهّمني«  ولكن  اعتقلوا، 
هّربهم.  من  نعرف  وال  ُهّربوا، 
أمنية،  هناك سجن رمسي وقوى 
وكّل مّرة يعطونهم حصانة أكثر. 
ال يوجد تفتيش ملن يدخل عندهم 
أو ألغراضهم، يعيشون ويأكلون 

و«معّززين ومكّرمني.«
هذا  من  ننتهي  أن  جيب   
أرفع  من  حتقيقًا  نريد  املوضوع، 
أن  ونريد  القضائية  املستويات 
الّتحقيق  يتّم  كيف  أيضًا  نعرف 

ومن هم املّتهمون.
يف  أي  أعوام   7 منذ  حنن 
العام 2005 حني انُتِخبنا، تقّدمُت 
باقرتاح قانون يقضي بإنشاء جلنة 
أمنية يف جملس الّنواب. أمسوها 
Intelligence Committee، كما يف 
فرنسا وإنكلرتا والواليات املتحدة 
الّلجنة  هذه  واجب  الّدول.  وكّل 
آلخر  وقٍت  من  تستدعي  أن  هو 
املخابرات  أجهزة  عن  املسؤولني 
حبضور  األمنيني  واملسؤولني 
جهاز  لكّل  تسمع  وأن  وزرائهم، 
وللوزير املختّص، أي مدير قوى 

األمن الّداخلي، مدير األمن العام، 
مدير املخابرات، مدير أمن الّدولة، 
عند  القضائية.  الّشرطة  مدير 
ولديهم  معنّي،  استقصاء  هؤالء 
خمابرتهم على األرض. ما اقرتحناه 
حنن هو أن يعقدوا َدورّيًا اجتماعًا 
هؤالء  يستفسر  كي  الّنواب،  مع 
موضوع  يريدونه يف  عما  الّنواب 
هم  يعرضون  وكذلك  األمن، 
احتياجاتهم، ونصبح حنن جمربون 
الّنواب  جملس  نطالب  أن  كلجنة 
املطلوبات  املوازنات  بإعطائهم 

وما حيتاجونه.
منهم  نعرف  أن  نريد  حنن 
تقديراتهم، كي نعلم ماذا حيصل 
يقّدرون  وكيف  األرض  على 
األرض.  على  يتطّور  أن  للوضع 
مبدئيًا أنا أعترب أّن املعلومات هي 
عندهم ولكّنهم ال ميّررونها ألحد. 
هي ال متّر عند املسؤولني األمنيني 
أنه  وبتقديري  حيتاجونها.  الذين 
املعلومات  املغاوير  لدى  يكن  مل 
األمنية املطلوبة لدى وقوعهم يف 

الكمني.
إطالقًا.  جيوز  ال  جيوز،  ال  هذا 
حيجب  من  تقصري؛  هناك 
املعلومات، من ليس لديه بصرية 
تستشرف املستقبل من يفتقر اىل 
حسن التقدير.. هو مقّصر، وماذا 
املسؤول  ُنقصي  أن  مينع  اّلذي 

غري الكفوء أو الذي يقّصر؟؟
مهّمًا  ليس  الّسياسي  الوالء 
على املستوى الوطين، بل الوالء 
الوطين هو املهم. عندما سئل أحد 
الدستوري  اجمللس  يف  القضاة 
عّينه  قد  وكان  الفرنسي، 
»مباذا  ميرّتان:  فرنسوا  الّرئيس 
تدين  لرئيس اجلمهورية؟« كان 
الوفاء.«  بقّلة  له  »أدين  جوابه: 
ألّنه كان يعرف أن واجبه يقتضي 
على  وأنه  القوانني  كّل  بدراسة 
األرجح لن تكون ردوده كّلها كما 
وهلذا  اجلمهورية.  رئيس  يريدها 
اعترب أنه سيكون قليل الوفاء معه 
ألنه سيكون كثري الوفاء للقانون 

وللدستور. 
الّدستور  الحرتام  الّنزعة  هذه 
القضايا  واحرتام  والقوانني 
هاتني  مع  نفتقدها.  الوطنية 
ويف  البارد،  نهر  يف  الّتجربَتني 
عربا، جند أن الكسل كان واضحًا 
معاجلة  يف  ومتماديًا  ومقصودًا 
أمن الّدولة. ما حصل يف مسألة 
اختصاره،  ميكننا  كان  األسري 
بداية  يف  حّده  عند  أوقف  لو 
اجلميع يف  يشتم  بدأ  منّوه، حني 
املساجد.. ولكنه تطّور حتى جعل 
وملجًأ  للّسالح  خمزنًا  اجلامع  من 

حمّصنًا.
األمنيني  املسؤولني  إهمال   
من  املوقف  ومتييع  والّسياسيني 
اّلذين  كّل  مثل  املستقبل  تيار 
خلق  عكار،  يف  املوقف  مّيعوا 
حني  قيامتهم«  و«قامت  الفراغ، 
الّسلطة.  فراغ  ميأله.  من  أتى 
عن  املسؤولني  أّول  نعتربهم 

الوضع.
إدانة  كّل  أخرى،  جهٍة  من 
تكون  ال  اجليش  على  لإلعتداء 
حماكمته  جتب  فاملعتدي  بتحّفظ، 
ووضعه يف الّسجن لتحّمل نتيجة 
القضائية  للقواعد  وفقًا  عمله 
والقوانني، وليس أن نطلق حججًا 
على  اإلعتداء  لنرّبر  وهناك  هنا 

اجليش.
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ال جيوز ألحٍد باملطلق أن يطلق 
التعليماٌت  اجليش؛  على  الّنار 
اليت تعطى للجيش واضحة، فهو 
ليس مبجرم، وال يطلق الّنار على  
يطلق  وال  نفسه،  يسّلم  شخٍص 
الّنار  ُيطلق  الّنار على شخٍص مل 
أحد  أراد توقيف  لو  عليه، وحّتى 
يصفعه..   أن  بدون  يوقفه  فهو 
على  النار  أحٌد  يطلق  أن  ال جيوز 
تعّمد  عن  اجليش  من  جندي 
وقصد، كّلما غضب أو مل يعجبه 
أطلقوا  اّلذين  مجيع  ما..  موقف 
ذلك  تعّمدوا  اجليش  على  الّنار 
نهر  اىل  عربا  اىل  عرسال  من   ،

البارد قباًل..
»يضبضبون«  مرة  كّل  يف 
خوفًا  التحقيق  ويوقفون  الوضع 
عرسال  جرمية  بعد  الفتنة!!  من 
»من  بوضوح:  قلتها  األوىل، 
عن  خبارج  اإلصطدام  خيشى 
الفتنة،  وقوع  من  خوفًا  القانون 
سيصل إليها حتمًا« ألّن املعتدي 
سينمو ويكرب مع الوقت، وسيظن 
أن  أو  خطأ  ليس  به  قام  ما  أن 
لديه حصانة، فيزداد تطاواًل حّتى 
اليوم  إليه  وصلنا  ما  إىل  يصل 

يف صيدا.
عسى أن يّتعظ مجيع املسّلحني 
أن  ثّم  أّواًل،  عنهم  واملسؤولني 
عن  واملسؤولني  احلكومة  تّتعظ 
وأعين  خاّصة  بصورٍة  فيها  األمن 
اّلذي  للّدفاع  األعلى  اجمللس  به 
يعطي اإلشارة جمللس الوزراء كي 
تعليماٍت  يعطي  أو  الّتدابري  يأخذ 

مباشرة للقوى املسّلحة.
أسئلة  عن  أجاب  ثّم 

الّصحافيني:
رضاك  عدم  موضوع  هل  س: 
رفضك  باألحرى  أو  الّتمديد  عن 

للّتمديد للعماد جان قهوجي..
هذا  فلترتك  )مقاطعًا(،  ج: 
فلقد  جانبًا،  اهلامشي  املوضوع 
عّلقت على ما قاله سعد احلريري 
ولكن  التمديد،  على  أعّلق  ومل 
بّد لي من شرحه كي ال  كان ال 
تضحيات  »بتقريش«  أحد   يفّكر 
اجليش. إذا كان احلريري خيشى 
الفراغ كما يقول فليسّهل عملية 
تشكيل احلكومة وال يقوم بتغطية 
اجملرمني،  فيصبح هناك حكومة 
تعنّي قائد جيٍش جديد. على أّي 
حال ال يزال الوقت مبكرًا للحديث 
عن هذا املوضوع، فلدينا 3 أشهر 

حّتى أيلول.
روكز  شامل  العميد  هل  س: 

هو مرّشحكم لقيادة اجليش؟
قائد  بتعيني  املعنيون  ج: 
كانوا  إذا  يعرفون  اجليش 
على  ولكن،  ال.  أو  سريّشحونه 
يف  ضابٍط  كّل  فإّن  حال  أّي 
اجليش لديه CV أو سرية ذاتية، 
الّنظر  سيتّم  أّنه  أعتقد  ما  وعلى 
استخبار  باإلضافة إىل عمّلية  بها 
جتري بني الّضباط ملعرفة ما إذا 

كان املرشح حمبوبًا أم ال.
س: هل أنت راٍض اليوم عن 
نهاية املعركة يف صيدا خصوصًا 
سياسية  تسوية  عن  حُيكى  أّنه 
األسري؟!  أمحد  تهريب  إىل  أّدت 
وما اّلذي مينع نشوء ظاهرة جديدة 

كاألسري؟
ج: كل ما حُيكى هو شائعات، 
عليها  الّرد  يتّم  ال  والّشائعات 
أشخاٌص  فثّمة  ُمغرضة،  ألّنها 
أيضًا يتحّدثون عن قضايا سابقة 

يأخذوا  كي  إلشعاهلا  حماولٍة  يف 
الّرأي العام وجيعلونه ينحرف عن 
ماذا  ولكن  ذاتها،  حبّد  اجلرمية 
سيظهر،  أين  األسري؟!  سيفعل 
أو  حي  أي  أو  مسجد  أّي  يف 
منطقة؟! على أّية حال، سنرى إذا 

كان هناك تسوية.
س: قال وزير الّداخلية عندما 
ظهر األسري ألّول مّرة إّنه أكرب من 
يؤخذ  مل  لذلك  الّلبنانية  الّدولة 
سيكون  ماذا  قرارات.  أّية  حبّقة 
مّت  أن  بعد  برأيك  األسري  مصري 

حسم املعركة أمس؟!
حتقيق  قاضي  كنت  لو  ج: 
الستدعيت وزير الّداخلية وسألته 
ملاذا قال ذلك، وملاذا األسري هو 
أكرب من الدولة ومن الذي يكربه؟ 
لوحده  له  سّرًا  ليس  األمر  فهذا 
وعليه أن يوضح الوضع للّشعب 

الّلبناني.
الّلبناني  اجليش  حتّرك  س: 
غطاٍء  أي  انتظار  دون  باألمس 
لدينا  ولكن  سياسي،  قرار  أو 
مجٌر  وهي  صيدا  كما  طرابلس 
قائد  سيّتخذ  هل  الّنار.  حتت 
أّي  يف  نفسها  اخلطوات  اجّليش 

اعتداٍء آخر عليه برأيك؟
ج: لقد سبق وقلت بعد جرمية 
اعتداٌء  حيدث  عندما  إنه  عرسال، 
على  امُلسّلحة،  القوى  على 
بالّرد  يقوم  أن  امليداني  القائد 
بإعطاء  فقط  يكتفي  وال  املباشر 
وإذا  معه،  حدث  مبا  للقيادة  خرب 
ألسباب  الرد  عن  عاجزًا  كان 
القيادة  تكون  عندها  تقنية، 
ُملزمة بإرسال قوى كافية لدعمه 
كي يقوم بالعملية. إذا أردنا أن 
حصل  ما  على  األمر  هذا  نقيس 
يتبنّي  هناك،  الواقع  أرض  على 
لنا أّنه إّما أن الضباط على األرض 
مل يكونوا كفوئني كما جيب، أو 
الوسائل  تعِطهم  مل  القيادة  أّن 

الكافية إلجراء الالزم.!!
إذا استنجد مواطٌن عادي بقّوٍة 
عسكريٍة موجودة لتمنع عنه اعتداًء، 
إىل  العسكر  يتحّول  تنجده،  ومل 
احملكمة، فكيف باألحرى إذا حدث 
أشخاصًا  نريد  عليهم؟!  اإلعتداء 
العسكرية  القوانني  يتعّلمون 
باملهّمات  يقومون  وقادًة 

العسكرية.
اّلذي  هو  الّدائم  اإلنتظار  هذا 

جيعل املوقف مهرتئًا.
على  احلملة  تقرأ  كيف  س:   
واملطالبة  اجلمهورية  رئيس 
العظمى  اخليانة  بتهمة  مبحاكمته 
على خلفية املذّكرة اّليت قّدمها يف 

ما يتعّلق باإلنتهاكات الّسورية؟
ج: أن نؤّيد مضمون املذّكرة أم 
ال فهذا موضوٌع آخر، ولكن اّتهامه 
باخليانة فكال. ميكننا اّتهامه باخلطأ 
األمر خطأ، ولكنها  أّن  إذا وجدنا 
وقع،  احلدث  أبدًا.  خيانة  ليست 
شيئًا  يّدع  ومل  خيرتعه،  مل  وهو 

مل حيصل.
لرئيس  ُيقال  أن  ميكن  لكن 
اّليت  األرض  هذه  إّن  اجلمهورية 
حتت  ليست  الّسوريون  قصفها 
حتت  ليست  حنن،  سيطرتنا 
الّسيادة الّلبنانية وصارت ممنوعة 
على اجليش الّلبناني، لذلك الحق 
السوريون هؤالء املسّلحني الذين 
جلأوا اليها... هذا أقصى ما ميكن 
اتهامه  ميكن  ال  إمّنا  ُيقال.  أن 

باخليانة.
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حممد  الدفاع  وزير  اقيل 
اليت  االشتباكات  بعد  الربغثي 
طرابلس   العاصمة  شهدتها 
قتلى،  خالهلا  وسقط  االربعاء 
وذلك يف موجة جديدة من اعمال 
توتر بني  الدامية يف ظل  العنف 
ميليشيات مسلحة يف حني حتاول 
االحداث  جتاوزتها  اليت  احلكومة 
ارض  على  نفوذها  استعادة 

ملغمة.
فقد أعلن رئيس الوزراء اللييب 
صحايف  مؤمتر  يف  زيدان  علي 
االول  أمس  التلفزيون  نقله 
الربغثي  الدفاع حممد  وزير  إقالة 
شهدتها  اليت  االشتباكات  بعد 
خالهلا  وسقط  طرابلس  العاصمة 

قتلى.
الربغثي  ان  زيدان  وقال 
الشهر  استقالته  قدم  قد  كان 
البقاء،  منه  لكنه طلب  املاضي، 
تقرر  االربعاء،  حدث  ما  وبعد 
بأنه  وصرح  منصبه.  عن  تنحيته 
للدفاع  جديد  وزير  تعيني  سيتم 

يف أقرب فرصة ممكنة.
أمس   اشتد  التوتر  وكان 
غداة  طرابلس  يف  االوالخلميس 
جمموعات  بني  عنيفة  مواجهات 
قرب  سليم  ابو  حي  يف  مسلحة 
وزارة  وافادت  العاصمة.  وسط 
عن  جديدة  حصيلة  يف  الصحة 
جرحيا  و97  قتلى  مخسة  سقوط 

يف تلك املواجهات.
وانفجرت ثالث سيارات مفخخة 
بفارق  االربعاء  أمس  من  أول 
سبها،  مدينة  يف  ساعة  نصف 
كيلومرت،   700 مسافة  على 
قتيلني  خملفة  طرابلس،  جنوب 

مصدر  افاد  ما  على  جرحيا  و17 
رمسي.

الثورة  مهد  بنغازي،  ويف 
ضابط  قتل   ،2011 سنة  الليبية 
يف اجليش أول من أمس االربعاء 
بانفجار عبوة وضعت يف سيارته، 
اغتياالت  سلسلة  من  حادث  يف 
يف  االمن  قوات  على  وهجمات 
هذه املدينة الواقعة شرق ليبيا.

يف  بنغازي  شهدت  وقد 
ضارية  معارك  اجلاري  حزيران 
بني  النفوذ  على  صراع  ضمن 
لكن  االمن.  وقوات  ميليشيات 
اىل  انتقلت  املعركة  ان  يبدو 
العاصمة حيث تنشط ميليشيات 

متعددة االفكار واالهداف.
من  مسلحة  جمموعة  وهامجت 
الزنتان مكلفة حراسة حقل نفط 
جنوب البالد، الثالثاء مقر حرس 
طرابلس  يف  النفطية  املنشآت 
بعدما استبدلوها بفريق من قبيلة 

حملية.
من  اخرى  فرق  هلم  وتصدت 
العليا  اللجنة  من  الثوار  قدماء 
بالقوة  الداخلية  وزارة  لالمن يف 
واسفرت  بعضهم  واعتقلت 
قتلى  عن سقوط مخسة  املعركة 
مصادر  حسب  االقل،  على 

رمسية.
رمسيا  املهامجون  ويرتبط 
بوزارة الدفاع، لكن قائد االركان 
بالوكالة سامل القنيدي اعلن مساء 
أول من أمس ان »القوات اليت ال 
متتثل لالوامر ليست منا«. وقال 
»حاولنا  الليبية  »االحرار«  لقناة 
تسمح  مل  وسائلنا  لكن  التدخل 

لنا بذلك«.
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بيان  بنشر  احلكومة  واكتفت 
ليل االربعاء اخلميس اعربت فيه 
مؤسفة«  »العمال  االسف  عن 
تطبيق  يف  »ارادتها«  واكدت 
غري  »امليليشيات  سحب  قرار 

القانونية« من العاصمة.
وقد اختذ هذا القرار يف املؤمتر 
هيئة  اعلى  وهي  العام،  الوطين 
سياسية يف البالد، بعد مواجهات 
دامية بني ميليشيات يف بنغازي 

قبل ثالثة اسابيع.
الليبية  السلطات  وتستنجد 
اليت جتهد عبثا يف تشكيل شرطة 
بالثوار  بانتظام  مهنيني،  وجيش 
واالمن  النظام  حلفظ  السابقني 
تستطيع  ال  لكنها  البالد  يف 

مراقبتهم.
»الثوار«  هؤالء  اصبح  وهكذا 
الذين كانوا ابطاال 2011، مصدر 
يرتددون  وال  البالد  متاعب  كل 
اجل  من  السالح  اىل  اللجوء  يف 

الدفاع عن انفسهم ومصاحلهم.
تنفق  تهدئتهم  اىل  وسعيا 
يف  كثرية  امواال  السلطات 
الرواتب والعالوات لكنها تتحول 
اىل هدف ما ان تتوقف عن دفع 

املال.
وينتقد قسم كبري من السكان 
وذلك  السلطات  »تساهل« 
التحالف اخلطري مع »امليليشيات 
تصاعد  ويتزامن  الشرعية«. 
انتخاب  مع  البالد  يف  العنف 
الوطين  للمؤمتر  اجلديد  الرئيس 
الذي  املقريف  خلفا حملمد  العام 
تبين  اثر  االستقالة  اىل  اضطر 
النظام  مسؤولي  يقصي  قانون 

السابق من الساحة السياسية.

اقتحمت جمموعة من املستوطنني 
الكنيست  عضو  من  امُلقربني 
املتطرف موشيه فيجلن، من جهة 
مرافق  وجتولوا يف  املغاربة  باب 

املسجد حبراساٍت مشددة.
وكانت جمموعة من املستوطنني 
املؤيدين للمتطرف فيجلني، دعت 
اقتحام  إىل  املاضي  األربعاء 
مجاعي وتدنيس للمسجد االقصى 
صباح أمس اخلميس حتت عنوان 
الصعود الشهري جلبل اهليكل«.

إن  األقصى  سدنة  أحد  وقال 
جمموعة من املستوطنني اقتحمت 
االقصى ضمت مخسة مستوطنني 
وسبع مستوطنات، ثم تالها جتمع 
تقدمهم  مستوطنًا   15 ضم  آخر 

فيجلن.
جتمعوا  املستوطنون  وكان 
عند ما يسمى »مشعدان اهليكل« 
بالقرب من حائط الرباق )املبكى( 
وأدوا  األقصى  املسجد  قبالة 
فيجلن:  وقال  تلمودية،  صلوات 
»نتجمع جبانب اهليكل والشمعدان 
إىل  الدخول  يف  حقنا  لنؤكد 
واعدًا  فيه«،  والصالة  اهليكل 
القتحام  بالعودة  املستوطنني 
»أنا  وقال:  األقصى،  املسجد 
جئت أقف معكم اليوم ومل أدخل 
يف  أدخله  سوف  ولكن  اهليكل 
سيطرة  لتأكيد  القادمة  األيام 

إسرائيل على هذا املكان«.
من جهة أخرى، هدمت جرافات 
زراعية  منشآت  اسرائيلية، 
واد  قرية  يف  أراض  وجرفت 
حلم  بيت  حمافظة  جنوب  رحال، 
فيما  احملتلة،  الغربية  بالضفة 
بأراٍض  النار  مستوطنون،  اضرم 

زراعية مشال شرق مدينة نابلس، 
يف الضفة الغربية.

وجاء إضرام النار يف املنطقة، 
شّنها  اعتداءات  سلسلة  بعد 
املواطنني  ضد  مستوطنون 

وممتلكاتهم وغرب املدينة.
وقال مسؤول ملف االستيطان 
الغربية غسان  الضفة  يف مشال 
عيان،  شهود  عن  نقال  دغلس، 
مستوطنة  من  مستوطنني  إن 
النار  أضرموا  شومرون«  »شايف 
أطراف  على  زراعية  حقول  يف 
إىل  مشريًا  سباسطية،  بلدة 
يف  املستوطنني  اعتداءات  أن 
تتوقف  ومل  متواصلة،  املنطقة 
وحمذرا  املاضية،  األسابيع  طيلة 
يف الوقت نفسه من إحراق مزيد 
أطراف حمافظة  األراضي يف  من 

نابلس.
االحتالل  قوات  اعتقلت 
اقتحام  خالل  شابني  االسرائيلي 
طوباس،  مدينة  يف  منزليهما 
مشال شرق الضفة الغربية، كما 
اصيب عشرات املواطنني حباالت 
اطالق  جراء  جنني  يف  اختناق 
االحتالل واباًل من القنابل الغازية 

يف مدينة جنني وخميمها.
أصيب  ُأمر،  بيت  بلدة  ويف 
قوة  داهمت  بعدما  فتية  ثالثة 
بنحو  قدرت  االحتالل  جنود  من 
عدة  أحياء  عسكرية،  آلية   12
يف البلدة واقتحمت منازل عدة، 

واعتقلت ثالثة شبان.
املعتقلني  عدد  يرتفع  وبهذا 
من بلدة بيت ُأمر منذ بدايه العام 
اجلاري 2013 اىل 66 معتقال اكثر 
الثامنة  سن  دون  نصفهم  من 

منظمة التحرير الفلسطينية تندد بقرارات إسرائيل االستيطانية يف القدس
مستوطنون يقتحمون »األقصى« ويضرمون النار يف حقول قرب نابلس

عشرة.
عضو  قالت  آخر،  سياق  ويف 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
إن  االول،  امس  عشراوي  حنان 
بناء وحدات سكنية يف مستوطنة 
القدس  يف  غنيم«  أبو  »جبل 
اهلجمات  وتكثيف  الشرقية 
استخفافا  يأتي  واالقتحامات، 
باملبادرات الدولية وإنهاء صرحيا 

حلل الدولتني.
تصريح  يف  عشراوي  وأدانت 
التخطيط  جلنة  منح  صحايف، 
االحتالل  بلدية  يف  والبناء 
 69 بناء  على  النهائية  موافقتها 
يف  استيطانية  سكنية  وحدة 
ردا  ذلك  معتربة  املستوطنة، 
الساعية  املبادرات  على  واضحا 
السياسية، عشية  العملية  إلحياء 
األمريكي  اخلارجية  وزير  وصول 

للمنطقة.
تواصل  إسرائيل  أن  واعتربت 
للمجتمع  قوية  صفعات  توجيه 
يف  الدولية  والشرعية  الدولي 
بقوهلا:  بالذات،  التوقيت  هذا 
لوضع  إعالميا  إسرائيل  »تناور 
الفلسطيين،  اجلانب  على  الالئمة 
بإفشال  تقوم  اليت  هي  بينما 
االمريكي  اخلارجية  وزير  مهمة 
مبادرات  وضرب  كريي  جون 
إىل  مشرية  بالصميم«،  السالم 
فرض  على  »تعمل  إسرائيل  أن 
إمالءاتها وخططها مبا يتناقض مع 
اجملتمع  وعلى  الدولي،  القانون 
فاعلة  مبادرات  اختاذ  الدولي 
االحتالل،  قوة  حملاسبة  وجريئة 
االتفاقات  باحرتام  وإلزامها 

والقوانني الدولية«.
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اسرتاليات

الناخبني  أن  جديد   حبث  كشف 
حيسموا  لن  الذيت  األسرتاليني 
أمرهم بعد بشأن اختياراتهم يف 
حيبذون  ال   القادمة  االنتخابات 
للجدل  املثرية   457 تأشرية  
موظفني  باستقدام  اخلاصة 
أسرتاليا  داخل  للعمل  أجانب 
ملدد زمنية حمددة. وقد تتسبب 
تلك الدراسة اجلديدة يف تشجيع 
تسعى  اليت  الفيدرالية  احلكومة 
يف  تغيريات  إلحداث  فرتة  منذ 

اخلطة.
األخرية  الفرتة  يف  وترددت 
ادعاءات عن جتاوزات وانتهاكات 
عديدة تتعلق بتلك التأشرية، كما 
إىل  األسرتالية  النقابات  تسعى 
بشأنه،  عديدة  تغيريات  إحداث 
موظفني  جلب  يتم  ال  حبيث 
أجانب إال يف حالة وجود عجز يف 
العمالة األسرتالية املتعلقة بتلك 

الوظائف.
وعالوة على ذلك، تقول احلكومة 
الفيدرالية والنقابات إن أصحاب 
للعمل  األجانب  جيلبون  األعمال 
التأشريات  تلك  نطاق  حتت 
لرغبتهم يف دفع أجور منخفضة، 
لذا يفضلون األجانب على حساب 

األسرتاليني.
CFMEUبنشر  مؤسسة   وقامت 
االستطالعات  مؤسسة  عرب  نتائج 
الرأي  استطالعات  مؤسسة  عرب 
UMR Research اليت أشارت إىل 
للتأشريات  قوية  معارضة  وجود 
بني الناخبني، ال سيما بني فئة 
املرتددين الذين مل حيسموا أمرهم 

حول ملن مينحون أصواتهم.
وقال التقرير النهائي حول نتائج 
ذلك  يف  السبب   « الدراسة: 
الرفض هو إحساس األسرتاليني 
بفقدان العديد من فرص العمل 
أجنبية  عمالة  لصاحل  والتدريب 

مؤقتة يتم استغالهلا«.
يف  »كينغستون«  دائرة  ويف 
جنوب أسرتاليا، كشف االستطالع 
 300 إمجالي  من   %58 رفض 
ناخب للتأشرية، بينما أيدها 34 

% فقط.
اهلجرة  وزير  قال  جانبه،  من 
إن  أوكونر  بريندان  األسرتالي 
التغيريات اجلديدة ستتطلب من 
أصحاب الوظائف النظر أوال داخل 
أسرتاليا قبل االستعانة مبوظفني 

أجانب.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

Saturday 29 June 2013  2013 حزيران   29 السبت 

رفض أسرتالي لتأشريات املوظفني األجانب

العقاري  القطاع  قيمة  ارتفعت 
يف سيدني مؤخرا بسبب عوامل 
عدد  زياردة  أبرزها  عديدة 

الراغبني يف الشراء.
املتزايد  اإلقبال  هذا  ولعل 
على السوق العقاري يرجع إىل 
األقل  هي  الفائدة  أسعار  أن 
ذلك  أدى  حيث  عقود،  منذ 
يف  املستثمرين  تكالب  إىل 
باتت  اليت  العقاري،  املزادات 
يف أبهى صورة هلا خالل العقد 
األخري، حبسب تصرحيات اخلبري 
أندرو  الدكتور  االقتصادي 

ويلسون.
الشهر  تقرير  ذكره  ملا  وخالفا 
مؤسسة  من  الصادر  املاضي 
اخنفاض  حول  داتا«  بي  »آر 
الشهر  العقارات  أسعار 
إن  ويلسون  قال  املاضي، 
يف  العقارات  أسعار  متوسط 

 ،%1.1 بنسبة  قفز  سيدني 
وزادت أسعار الشقق السكنية 
شهري  يف   %0.6 مبتوسط 
أبريل ومايو املاضيني، مقارنة 

بشهري فرباير ومارس.
املاضي  األسبوع  نهاية  وشهد 
منها  كل  قيمة  عقارا   11 بيع 
تتجاوز 2 مليون دوالر، يف رقم 

هو األكرب خالل هذا العام.
املباعة  املنازل  تلك  بني  ومن 
 Redfern Georgian منزل 
برندا  الراحلة  للفنانة  اململوك 

هامبل.
على  العقاري  التنافس  وزاد 
زيادة  جراء  »هانرت«  منطقة 
الطلب من املشرتين على شراء 
نوم  غرف   4 من  مكونة  منازل 

ومحام سباحة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ارتفاع قيمة القطاع العقاري يف سيدني

أسعار  تتجاوز  أن  املتوقع  من 
حاجز 1.5  أسرتاليا  البنزين يف 
أسبوعني  خالل  لرت  لكل  دوالرا 
الدوالر  قيمة  تراجعت  أن  بعد 
بنظريه  مقارنة  األسرتالي 
األمريكي، باإلضافة إىل ارتفاع 

أسعار النفط اخلام.
الدوالر  إن  نفط  خرباء  وقال 
األسرتالي لو كان قد بقى  عند 
أمريكي،  دوالر   1.03 مستوى 
وهي قيمة تداوله يف شهر أبريل 
املاضي، كان سعر لرت البنزين 
سينخفض مبعدل 9 سنتات يف 
املتوسط، لكن الرتاجع الشديد 
البنزين  سعر  دفع  قيمته  يف 
اخلالي من الرصاص إىل أسعار 
أربعة شهور،  خالل  األعلى  هي 
البنزين  لرت  سعر  ارتفع  حيث 
األسبوع  الرصاص  من  اخلالي 
سنتا   3.4 مبقدار  املاضي  

الدوالر األسرتالي يرفع أسعار البنزين
ليصل إىل 1.48 دوالرا.

األكثر  داروين  مدينة  وكانت 
 1.60 بسعر  البنزين  يف  غالء 
دوالرا لكل لرت، وكانت بريزبن 
األكثر صعودا مبقدار 8.7 سنتا 
لكل لرت ليصل سعره إىل 1.53 
دوالر، كما ارتفع سعر اللرت يف 
 1.50 ليبلغ  سنتا   7.6 سيدني 

دوالرا.
ملبورن  كانت  املقابل،  ويف 
 1.45 بقيمى  سعرا  األرخص 
دوالرا لكل لرت، كما بلغت قيمته 
يف أدياليد وبريث وكانبريا حتت 

حاجز 1.5 دوالرا.
سباستيان  سافانث  وتوقع 
االقتصادي مبؤسسة »كومسيك« 
خالل  البنزين  أسعار  ارتفاع 

عشرة أيام.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

  JWS Research استطالع  كشف 
يف  يفقد  قد  العمال  حزب  أن 
املقبلة  الفيدرالية  االنتخابات 
مقعدا  إمجالي71  من  مقعدا   35
ونشرت  حبوذته.  برملانيا 
صحيفة  يف  االستطالع  نتائج 
ريفيو«،  فايننشيال  »أسرتاليان 
حيث استطلع آراء الناخبني حول  

47 مقعدا عماليا.
وأشار االستطالع إىل أن فرصة 
عاد  إذا  ستتحسن  العمال  حزب 
كيفن راد ملقعد القيادة،  ولكن 
إجراء  بضرورة  تعتقد  ال  األغلبية 

هذا التغيري.
املصوتني  من   %  26 وقال 
االئتالف  اختيار  على  العازمني 
من  إنهم  املعارض  الفيدرالي 
احملتمل أن خيتاروا حزب العمال 
إىل  جمددا  راد  كيفن  عاد  إذا 

كرسي القيادة.
أظهر  ويلز،  ساوث  نيو  ويف 

االستطالع أن حزب العمال مهدد 
Eden-و ،Lindsay بفقدان مقاعد
 Kingsford Smith و   ،Monaro
الرتتيب  على  يتقلدها  اليت 
ومايك  برادبريي  ديفيد  الوزراء 

كيلي وبيرت غاريت.
كما أن احلزب يواجه شبح فقدان 
كوينزالند  يف  املقاعد  أغلب 
اخلزانة  وزير  مقعد  سيما  ال 
ومقعد  سوان،  واين  الفيدرالي 

وزير التجارة كريغ امرسون.
أما يف أسرتاليا الغربية فإن أبرز 
احلزب  قد خيسرها  اليت  املقاعد 
ستيفن  الدفاع  وزير  مقعد  هي 
جاري  التعدين  ووزير  مسيث، 
قد  العمال  حزب  أن  كما  غراي، 
أسرتالي  جنوب  مقاعد يف  يفقد 
واإلقليم الشمالي يف االنتخابات 
سبتمرب   14 انطالقها  املزمع 

القادم.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

استطالع أسرتالي..حزب العمال سيفقد 35 مقعدا يف انتخابات سبتمرب

سوف يتكبد مستأجرو املساكن 
ويلز  ساوث  بنيو  احلكومية 
الغرف اإلضافية ضريبة  ذات 
الذي  الوقت  يف  أسبوعية 
الوالية  حكومة  فيه  تعهدت 
بنقل 500 شخص سنويا إىل 
مساكن أقل يف عدد الغرف.

برو  تعلن   أن  املقرر  ومن 
اجملتمع  خدمات  وزيرة  غوارد 
بالوالية اليوم األربعاء تفاصيل 
اليت  السرير«  »ضريبة 
املساكن  مستأجرو  سيتكبدها 
احلكومية الذين ميتلكون غرفا 
االنتقال  ويرفضون  زائدة، 

ملساكن أصغر حجما.
العزب  األشخاص  وسيتكبد 
دوالرا  املتزوجني20  غري 
إضافية زائدة، بينما سيضطر 
يعولون  ال  الذين  املتزوجون 
دوالرا   30 دفع  إىل  أطفاال  
الضريبة  نطاق  حتت  أسبوعيا 

اجلديدة.
وقالت غوارد إن هنالك أكثر 
من 17 ألف سكن حكومي، كل 

منه حيتوي على ثالث غرف أو 
أشخاص  يقطنها  حيث  أكثر 
عزاب أو متزوجني، مبا جيعل 
الغرف  من  العديد  هنالك 

اإلضافية الزائدة.
من  أطلب    « وتابعت: 
ميتلكون  الذين  املستأجرين 
غرفا زائدة التفكري والتدبر يف 
أطفال،  لديها  اليت  العائالت 
وال يزالون على قوائم انتظار 
أمس  وهم  احلكومية،  الشقق 

احلاجة للحصول عليها«.
وأشارت إىل أن حكومة الوالية 
تنظر يف عدد من السبل اليت 
انتقال  تشجيع  شأنها  من 
أطفاال  تعول  اليت  العائالت 
الغرفات،  متعدد  سكن  إىل 
وأردفت أن الضريبة اجلديدة 
املال  مجع  إىل  تهدف  ال 
التشجيع  إىل  تسعى  ما  بقدر 
الغرف  من  االستفادة  على 

الزائدة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

وزيرة تفرض ضريبة الغرف الزائدة بوالية نيو ساوث ويلز!!

الوزيرة برو غوارد 

أن  أتوقع  »ملاذا  عنوان  حتت 
األسرتالي«  الدوالر  ينخفض 
ذكر الربوفيسور جيفري غاريت 
عميد مدرسة األعمال األسرتالية 
أربعة  ويلز  ساوث  نيو  جبامعة 
بالدوالر  تدفع  قد  أسباب 
األسرتالي حنو اهلبوط، كما هو 

موضح أدناه: 
رئيس  برنارك  بني  إعالن    -1
الفيدرالي  االحتياطي  بنك 
األمريكي بأن الواليات املتحدة 
عشر  االثين  خالل  ستحاول 
سياسة  تطبيق  القادمة  عاما 
اسم  حتمل  طبيعية  أكثر  مالية 
باإلضافة  الكمي«  »التيسري 
لشراء  الفيدرالي  الربنامج  إىل 
مبا  موسع،  بشكل  السندات 
الدوالر  قيمة  من  سيغري 
سينعكس  والذي  األمريكي، 
إضافة  األسرتالي،  على  بدوره 
إىل اخنفاض معدل البطالة يف 

أمريكا، حتى لو كان بطيئا.
منو  يف  املستمر  االخنفاض   -2
بدوره  يؤدي  أسرتاليا  اقتصاد 
إىل اخنفاض يف سعر الفائدة، 
يف  التغريات  ذلك  ويعزز 

السياسة األمريكية النقدية.
كان  املاضية  السنوات  وخالل 

هلذه األسباب ستنخفض قيمة الدوالر األسرتالي
أمواهلم  يضخون  املستثمرون 
بسبب  األسرتالي  الدوالر  عرب 
سعر  على  احلصول  ضمانهم 
فائدة مرتفع يف اإلقراض، أكثر 
الواليات  كانوا جيدونه يف  مما 
البنك  قرارات  أن  إال  املتحدة، 
بتخفيض  األسرتالي  املركزي 
على  أضاع  الفائدة،  سعر 

املستثمرين تلك امليزة.
الغاز  األمريكية يف  الطفرة   -3
يف  اخنفاضا  يعين  الصخري 
أن  حيث  األسرتالي،  الدوالر 
املشكلة اليت تواجهها أسرتاليا 
الغاز  أسعار  أن  يف  تتمثل 
الطبيعي تنخفض  عامليا بسبب 
يف  الرهيبة  األمريكية  الطفرة 
معه  يتوقع  مبا  الصخري،  الغاز 

اخنفاض الدوالر األسرتالي.
يعرتي  الذي  4-اهلبوط 
سيقلل  مبا  الصيين،  االقتصاد 
التحتية  البنية  مشروعات  من 
وبالتالي  الصينية،  للحكومة 
على  الصيين  الطلب  سيقل 
مبا  األسرتالية،  اخلام  املواد 
للدوالر  هبوط  يف  سيتسبب 

األسرتالي.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

جلنة  رئيس  كان  تريفور  قال 
ساوث  نيو  بربملان  االمتيازات 
األسبق  العمالي  الوزير  إن  ويلز 
ضلل  ماكدونالد  أيان  بالوالية 
الربملان عندما ادعى أنه ليس له 
أي دور يف إصدار رخصة تعدين 
فحم على أرض ميتلكها سياسي 
عبيد  ايدي  السابق  العمال  حزب 

وأسرته.
اليت  األسباب  اللجنة يف  وحتقق 
مئات  ظهور   عدم  إىل  أدت 
الوثائق حول رخصة التعدين رغم 

صدور أمر برملاني بنشرها.
تلبية  عن  ماكدونالد  وامتنع 
أمامها  باملثول  اللجنة  من  دعوة 
من  إقصاؤه  مت  أنه  مستندا   ،
منصبه كوزير للتعدين قبل األمر 
ال  مبا  الوثائق،  بنشر  الربملاني 

يلزمه بتنفيذ األمر الربملاني.
ويلز  ساوث  نيو  برملان  وكان 
جتميع  إىل   2009 يف  دعا  قد 

برخصة  املتعلقة  الوثائق  كافة 
واليت  بيين«،  »ماونت  تعدين 
حتقيقات  حمور  ذلك  بعد  كانت 
حول  الفساد  مكافحة  مفوضية 
من  عبيد  عائلة  استفادة  مدى 
دعا  اليت  املشبوهة  املناقصة 

إليها ماكدونالد.
كبري  جيبسون   جيمي  وقال 
املوظفني األسبق ملاكدونالد إنه 
ماونت  عن  األوىل  للمرة  مسع 
بيين من ماكدونالد، حينما طلب 
حتى  عنها،  معلومات  جتميع  منه 
نطاق  ضمن  إضافتها  ميكن 
املناقصة. وتعجب رئيس اللجنة 
من قول ماكدونالد » ليس لدي 
جيبسون  لكن  األمر«،  يف  دور 
يشرح  أن  األفضل  إن  قال 
تلك  مالبسات  بنفسه  ماكدونالد 

التصرحيات.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

هل ضلل األسرتالي ماكدونالد برملان نيو ساوث ويلز؟

 Reader’s Digest استطالع   كشف 
بوالية  األسبق  العمالي  الوزير  أن 
بني  عبيد  ايدي  ويلز  ساوث  نيو 
أقل األشخاص ثقة يف نظر الشعب 

األسرتالي.
وأوضح االستطالع الذي شارك فيه  
السياسيني هم  أن  1200 شخص 
أكثر األشخاص الذي ال يستحقون 
السياسيني  بعض  ولكن  الثقة، 
يف  حلوا  والسابقني  احلاليني 

ترتيب شديد التأخر.
الثامن  املركز  يف  عبيد  وحل 
اليت  الثقة  قائمة  يف  والتسعني 
أسرتالية،  شخصية   100 ضمت 
حتقيقات  يف  ضلوعه  خلفية  على 
مفوضية مكافحة الفساد حول مدى 
مشبوهة  مناقصة  من  استفادته 
بشأن رخصات تعدين فحم مبنطقة 
أيان  كان  وقتما  فالي  بيلونغ 
ماكدونالد وزيرا للتعدين بالوالية.

القائمة  يف  عبيد  عن  يتأخر  ومل 
رئيس  هما  فقط،  امسني  سوى 
سليرب،  بيرت  السابق  الربملان 
واملمثل ماثيو نيوتن، اللذين احتال 

املركزين األخريين.
ومن بني الشخصيات اليت احتلت 
األواخر  العشر  قائمة  يف  مكانا 
العمل  وعالقات  التوظيف  وزير 

بيل شورتن، ورجل األعمال ناثان 
الفيدرالي  اخلزانة  ووزير  تينكر، 
االتصاالت  ووزير  سوان،  واين 
كونروي،  ستيفن  الفيدرالي 
ميلن،  كريستني  اخلضر  وزعيمة 
جوليا  الفيدرالية  احلكومة  ورئيسة 
كايل  الراديو  ومذيع  غيالرد، 

سانديالندز.
وجاء مالكومل ترينبول قائد احلزب 
املركز  يف  السابق  الليربالي 
رئيس  راد  كيفن  حل  بينما   ،68
يف  السابق  الفيدرالية  احلكومة 
على  متقدما  السبعني،  املركز 
زعيم االئتالف الفيدرالي املعارض 
اخلامس  الرتتيب  يف  جاء  الذي 

والسبعني.
يف  ثقتهم  األسرتاليون  ووضع 
رموز الطب، ومسؤولي املؤسسات 
الشخصيات  صدارة  يف  اخلريية 
تصدر  إذ  الثقة،  تستحق  اليت 
ومؤسس  األعصاب  جراح  القائمة 
تو،  شارلي  اليف«  فور  »كيور 
وود،  فيونا  احلروق  وأخصائية 
املناعة  لقاحات  يف  واملتخصص 
واألب  فريزر،  أيان  السرطان  من 
 Youth Off مؤسس  ريلي  كريس 

.The Streets
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

استطالع أسرتالي: ايدي عبيد يف قاع قائمة الثقة
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معاشات  تزيد  أن  املقرر  من 
الكهربائيني وسائقي الشاحنات 
من  وغريهم  البناء،  وعمال 
العمال منخفضي األجور، بفضل 
رفع  تستهدف  حكومية  خطة 
خمصصات التقاعد يتم تفعيلها 

بداية من 1 يوليو املقبل.
جلعل  العمال  حزب  وخيطط 
أهم  ضمن  التقاعد  معاشات 
 14 النتخابات  الرتويج  عناصر 

سبتمرب املقبل.
الفيدرالي  اخلزانة  وزير  وأعلن 
واين سوان أمس حتليال مفضال 
اليت  املخصصات  زيادة  عن 
املتقاعدون،  العمال  يتقاضاها 
الزيادة  من  متويلها  يتم  حبيث 
 9 من  املعاشية  الضمانات  يف 

% إىل %12.
موضوع  أن  العماليون  ويرى 
ضعف  نقاط  من  املعاشات 
بتوفري  تعهدت  اليت  املعارضة 
ختفيضات  إلغاء  عرب  أموال 
دوالر   500 بـ  تقدر  ضريبية 
سنويا تتعلق  بأقل 3.6 مليون 
عامل من منخفضي األجور، كان 

يفرتض أن يتم متويلها من دخل 
ضريبة التعدين.

هجوما  العمال  حزب  وسيشن 
فئة  حمذرا  االئتالف  على 
يف  الزيادة  من  املتقاعدين 
 %  9 من  املعاشية  الضمانات 

إىل %12.
الفيدرالي  االئتالف  أن  ويبدو 
املعارض فطن خلطة العماليني، 
إحداث  اعتزامه  عدم  فأعلن 
تغيريات ضارة لنظام املعاشات 
يف حالة انتخابه، بالرغم من أن 
قرار أبوت بتأجيل زيادة ضمان 

التقاعد مل يكن متوقعا.
وزارة  تقرير  تفاصيل  وتكشف 
تلك  يف  الزيادة  إن  اخلزانة 
قيمة  من  ستزيد  الضمانات 
مهنة   70 حلوالي  املعاش 

خمتلفة.
الفرصة  سوان  واين  واستغل 
فقال لنيوز ليميتيد إن االئتالف 
اعتداء  »سيشن  فوزه  حالة  يف 

شريرا على معاشات العمال«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

العماليون يهامجون االئتالف 
األسرتالي بورقة املعاشات

األسرتالي  الربملان  اقرتاب  مع 
قبيل  ستاره   إسدال  من 
القادمة،   الفيدرالية  االنتخابات 
تتعلق األنظار به انتظارا لكلمة 
احلسم يف بعض القضايا اهلامة 
املؤقتة  العمل  تأشريات  مثل 
وقيادة  املدرسي  والتمويل 

حزب العمال.
الشيوخ  جملس  يضطر  وسوف 
العمل  إىل  النواب  وجملس 
يف  للنظر  إضافية  ساعات 
حزب  يرغب  قانون  مشاريع 
قبيل  مناقشتها  يف  العمال 
بينما  سبتمرب،   14 انتخابات 
االنتخابي حلزب  حيبس اجملمع  
إذا  عما  ملعرفة  أنفاسه  العمال 
راد سيبذل حماولة  كان كيفن 

لإلطاحة جبوليا غيالرد.

ومن بني مشاريع القوانني اليت 
ستناقش يف الربملان  تعديالت 
جمالس  باستفتاء  تتعلق 
التقاعد،  وتغيريات  البلديات، 
وضوابط جديدة حول املنشطات 
الوظائف  ومحاية  الرياضية، 
املشروعات  يف  األسرتالية 
تتعلق  وإصالحات  الكربى، 
وتعديالت  باملسنني،  بالعناية 

مفوضية العمل.
مشروعات  أكثر  من  لكن 
احلكومة  تهم  اليت  القوانني 
بوضع  املتعلقة  تلك  العمالية 
حد النتهاكات تأشريات العمالة 
األجنبية املؤقتة اليت حتمل اسم 
التأشرية 457، وقد يتم سحبه 

إذا مل يلق التأييد الكايف.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الربملان يناقش قوانني أخرية 
قبل إسدال الستار

قال رئيس الوزراء األسرتالي 
إن  هوارد  جون  األسبق 
جوليان  ويكيليكس  مؤسس 
إىل  دوما  يسعى  أسانج 
مستخدما  إليه  األنظار  جذب 
لتحقيق ذلك أساليب سيئة، 
متيقن  غري  أنه  أضاف  لكنه 
من قيام أسانج بارتكاب أي 

جرمية.
منحت  قد  اإلكوادور  وكانت 
السياسي،  اللجوء  أسانج 
يف  لسفارتها  دخوله  بعد 
أن  أسانج  خيشى  إذ  لندن، 
الربيطانية  السلطات  تسلمه 
إىل السويد اليت يواجه فيها 
ثم  جنسي،  اعتداء  اتهامات 
إىل  ذلك  بعد  تسليمه  يتم 
خلفية  على  املتحدة  الواليات 
دبلوماسية  وثائق  تسريبه 

سرية.
منتدى  أثناء  هوارد  وأضاف 
أمس  كانبريا  يف  دبلوماسي 

االول اخلميس: » إنه طالب 
السيء،  النوع  من  لالهتمام 
اجلزم  يف  صعوبة  أجد  لكين 

بتورطه يف أي جرائم«.
الوزير  مدح  املقابل،  ويف 
العمالي السابق جاريث ايفانز 
لنشره  ويكيليكس  موقع 
مقطع فيديو سري هلجمة جوية 
أمريكية من طائرة هيليكوبرت 
أباتشي عام 2007 يف العراق،  
تسببت يف مقتل 18 شخصا 
بينهم صحفيان  األقل،  على 
ذلك  أن  معتربا  رويرتز،  من 
الكشف يستحق اإلعجاب، ألن 
التغطية  متت  االعتداء  ذلك 
انتقد  لكنه  آنذاك،  عليه 
الالمباالة  إلظهار  ويكيليكس 
العديدة  تسريباتها  لتأثري 
االستخبارتية  العمليات  على 

واألمنية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

هوارد: أسانج منوذج سيئ

الفيدرالي  االئتالف  زعيم  قال 
إن  أبوت  توني  املعارض 
احلكومة  رئيسة  غيالرد  جوليا 
السياسية  من  أسوأ  األسرتالية 
املثرية للجدل بولني هانسون.

وأضاف أبوت أن غيالرد قسمت 
مشاعات  وختلق  أسرتاليا، 
يف  فشلها  عن  األنظار  لصرف 
إيقاف عشرات اآلالف من طاليب 
اللجوء الذين يصلون عرب مراكب 

متهالكة.
وتابع يف تصرحيات برملانية: » 
مل أختيل أن أرى يوما أن يعمد 
أي شخص يتبوأ منصب رئيس 
التقسيم  إىل  أسرتاليا  حكومة 
ألغراض  لألسرتاليني  املتعمد 
إىل  يدعو  ألمر  إنه  سياسية، 

اخلزي«.
القوانني  أن  أبوت  وتابع 
املقرتحة بإجبار أصحاب األعمال 
وظائف  عن  اإلعالن  على 
وجود  عدم  من  للتيقن  مطلوبة 
قبل  هلا  مالئمني  أسرتاليني 
أجانب  مبوظفني  االستعانة 
هي   457 التأشرية  نطاق  حتت 
مبثابة »وطنية زائفة من حكومة 

فاشلة«.
وأضاف أبوت ساخرا أن رئيس 
جوليا  لدى  االتصاالت  قطاع 

ماكرتنان  جون  هو  غيالرد 
املثرية  للتأشرية  وفقا  يعمل 
بالنفاق  ذلك  واصفا  للجدل، 
 « بسخرية:  متسائال  الكامل، 
هل ال يوجد شخص يف أسرتاليا 
يستطيع أن يؤدي وظيفة جون 
كانت  إذا   « وتابع:  ماكرتنان، 
لنفسها  منحت  غيالرد  جوليا 
احلق لتوظيف أجنيب يف مكتبها، 
ملاذا حترم أصحاب األعمال من 

ذات احلق؟«.
احلملة  على  أبوت  واعرتض 
احلكومة  متارسها  اليت  الشعواء 
على العمال األجانب قائال: » ال 
يصح القول بأن املوظف األجنيب 
األسرتالي،  من  وظيفة  سرق 
ولكن السؤال هو مدى مساهمته 

ومتيزه«.
املعارضة  زعيم  واستطرد 
متتلك  بأنها  احلكومة  واصفا 
جتلت  خطرية  سياسية  مشاكل 
محاية  يف  الكارثي  الفشل  يف 
املتزايد  والتدفق  احلدود، 
مشريا  اللجوء،  طاليب  ملراكب 
غري  املهاجرين  عدد  أن  إىل 
ألف شخص   44 بلغ  الشرعيني 
قدموا عرب قوارب متهالكة، منذ 

أغسطس 2008.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أبوت: غيالرد أسوأ من هانسون

بولني هانسون

السعة  تتضاعف  أن  املقرر  من 
اإلنرتنت يف  لبيانات  التخزينية 
لتجاوز  مرات  مخس  أسرتاليا 
أسبوعيا،  اكسابايت   1 حاجز 
أي ما يعادل مليون جيجابايت،  
حبلول عام 2016 وفقا لتوقعات 
خبري  روفمان  مات  الربوفيسور 

اإلنرتنت جبامعة أدياليد.
السعة  تلك  إن  روفمان   وقال 
متزايدا  محال  تضع  املتزايدة 
حتديث  يف  اإلسراع  بضرورة 
عرب  لإلنرتنت،  التحتية  البنية 

.NBN شبكة برودباند حملية
نقاط  إحدى   « روفمان:  وتابع 
اجلدل اليت يثريها البعض بشكل 
خاطئ هي القول إن شبكة »إن 
سعة  أسرتاليا  ستمنح  إن«  بي 
حاجة  يف  ليست  كبرية  إنرتنت 
يناقض حقائق  أمر  إليها، وهو 
مستوى  على  اإلنرتنت  تطور 
العامل، حيث أن كل سعة زائدة 

ابتكار أو اخرتاع يشغل  يقابلها 
هذه املساحة.

على  مؤخرا  روفمان  وحصد 
من  متكنه  بعد  دولية  جائرة 
حلسابات  دقيقة  ميكنة  اخرتاع 
اإلنرتنت يف أسرتاليا حتمل اسم  

.SIGMETRICS Test
إىل  وصوله  عند  أنه  وتابع 
جلامعة  وانضمامه  أسرتاليا، 
سعة  كانت   2004 عام  أدياليد 
ال  رقما  شهريا،  اكسابايت 
إىل  له، مشريا  بالنسبة  يصدق 
أن اإلقبال الرهيب على مواقع » 
فيسبوك« و » يوتيوب« أحدث 
أثرا يف زيادة سعة املعلومات.

واستعان روفمان يف حبثه املثري 
ببيانات عن شبكة اإلنرتنت يف 
مكتب  من  صادرة  أسرتاليا 

اإلحصاء.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اكسابايت أسبوعيا سعة اإلنرتنت 
يف أسرتاليا عام 2016

كولز  متاجر  سلسلة  تقوم 
يف  الزهور  وحمالت  وولورث 
أسرتاليا خبداع املستهلكني من 
خالل عرض شراء زهور مقتطفة 
من كينيا وفيتنام واإلكوادور، 
املستهلكني  إيهام  يتم  حيث 
بأنها زهور مت اقتطافها حديثا، 
بينما الواقع هو أنه قد مر على 

اقتطافها أسبوع على األقل.
وتتضمن قائمة هذه الزهور كل 
وبساتني  والورود  الزنابق  من 
إىل  نقلها  يتم  حيث  الفاكهة، 
األرفف  يف  وتظا  أسرتاليا، 
ملدة سبعة أيام بعد اقتطافها، 
صرحيا  خداعا  يعد  ما  للمستهلكني.وهو 

زهور متاجر كولز وولورث خادعة!!

وطالبت هيئات ختتص بالزهور 

يف نيو ساوث ويلز وفيكتوريا 
تتضمن  واسعة  بتعديالت 
على وضع  الزهور  بائعي  إجبار 
الزهور  على  وصفية  ملصقات 
الصالحية،  وتاريخ  املباعة 
استرياد  عملية  وأن  سيما  ال 
الكثري  تلزمها  معقدة،  الزهور 

من إجراءات احملافظة.
يف  التسريبات  تلك  وتأتي 
أعقاب قرار املفوضية األسرتالية 
املستهلك  ومحاية  للمنافسة 
برفع دعوى قضائية يف احملكمة 
كولز  متاجر  ضد  الفيدرالية 
يف  املستهلكني  خداع  بسبب 
حيث  الطازج«،  اخلبز   « عرض 
يتم بيع خبز خمزن على أنه مت 

إعداده للتو داخل خمابز كولز.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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عودة راد تثري أزمة دستورية 
يف أسرتاليا

التغيري الرئيسي على الصعيد 
السياسي يف أسرتاليا مقارنة 
جنم  أفول  هو   2010 بعام 
رئيسة احلكومة العمالية جوليا 

غيالرد.
استطالعات  أن  من  وبالرغم 
إىل  بوضوح  تشري  الرأي 
يواجه  قد  العمال  حزب  أن 
االنتخابات  يف  كاسحة  هزمية 
القادمة، إال أن انهيار شعبية 
انهيار  من  أقل  يبدو  احلزب 

غيالرد ذاتها.
بني  مقارنة  عقدنا  وإذا 
ايج-نيلسن  ذا  استطالعي 
املشرتك عام 2010، والنصف 
أن  سنجد   ،2013 من  األول 
اخنفض  غيالرد  جوليا  تأييد 
 ،%  33 بلغت  هائلة  بنسبة 
باإلضافة إىل اخنفاض تأييدها 
كرئيسة للوزراء بنسبة %16، 
لكن نسبة االخنفاض تقل إىل 
حزب  إىل  التطرق  عند   %6
مبنأى  منفصل  بشكل  العمال 

عن غيالرد.
األربعة  االستطالعات  وخالل 
حتى   ،2010 عام  من  األخرية 
يف أعقاب التسريبات، كانت 

استطالع أسرتالي: انهيار 
غيالرد يفوق حزب العمال

كيفن راد

Saturday 29 June 2013  2013 حزيران   29 السبت 

حكومة  جترب  أن  املقرر  من 
ساوث  نيو  عائالت  أوفاريل 
ويلز على دفع زيادات جديدة 
يف فواتري الطاقة ، ستضطر 
و  سيدني  عائالت  معها 
زيادة  تكبد  إىل  »هانرت« 
تصل إىل 3.2 % يف فواتري 
الكهرباء، و9.2 % يف فواتري 
يوليو   1 من  بداية  الغاز 

املقبل.
ونكث باري أوفاريل منذ توليه 
رئاسة حكومة نيو ساوث ويلز 
تكلفة  ختفيض  يف  وعوده 
موضح  هو  كما  املعيشة 

أدناه: 
السنوية  القيمة  ارتفاع    -
الوالية  يف  الغاز  لفواتري 

بنسبة 42.6 %.
يف  الزيادة   متوسط  بلغ   -
اليت يتكبدها  الكهرباء  فواتري 
سكان سيدني و » هانرت« 
 729 حوالي   14-2013 عام 
دوالرا مقارنة بعام 11-2010، 

بزيادة قدرها 58.6 %.
يف  الزيادة  متوسط  بلغ   -
سيدني  يف  الغاز   فواتري 
 247 ووولونغونغ  ونيوكاسل 

دوالرا بنسبة 37.9 % مقارنة 
بعام 11-2010.

منذ  الطاقة  فواتري  ارتفاع 
رئاسة  أوفاريل  باري  تولي 

حكومة الوالية
من جانبه، قال جون روبرتسون 
قائد املعارضة العمالية بوالية 
نيو ساوث ويلز: » أوفاريل 
كان قد وعد بتخفيض تكلفة 
أن  جيب  لذلك  املعيشة، 
يقدم تفسريا واضحا للزيادة 
الكهرباء  أسعار  يف  اجلديدة 

والغاز«.
أي  بدون   « قائال:  وتابع 
زيادات  أوفاريل  مرر  رمحة، 
يف  الكهرباء،  فاتورة  يف 
 ،2012 ويوليو   ،2011 يوليو 
تكبدت  حبيث   ،2013 ويوليو 
 729 وهانرت  سيدني  عائالت 

دوالرا إضافية.
هونيج  رون  اعترب  جانبه،  من 
وزير الطاقة يف حكومة الظل 
يف  اجلديدة  الزيادة  بالوالية 
فواتري الكهرباء والطاقة مبثابة 

كسر لوعد انتخابي.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

كيف زادت أسعار الغاز والكهرباء يف عهد 
أوفاريل

قد يؤدي حتول حزب العمال حنو 
ملقعد  جمددا  راد  كيفن  عودة 
القيادة إىل إثارة أزمة دستورية 
قد جترب احلاكمة العامة ألسرتاليا 
دراسة  إىل  برايس  كوينتني 
مثل  خمتلفة  خيارات  استعمال 
الدعوة املفاجئة للربملان الختبار 
النواب،  جملس  يف  األغلبية 
مباشرة  أبوت  توني  تعيني  أو 
كرئيس للوزراء، أو حتديد فرتة 
انتخابات  إقامة  قبل  انتقالية 

مبكرة.
ضغوط  حول  تقارير  بزوغ  ومع 
كيفن  بعودة  د  تتعلق  متنامية 
بدال  العمال  حلزب  رئيسا  راد 
فقدت  اليت  غيالرد  جوليا  من  
كثريا من شعبيتها، بدأ حمللون 
من جانب حزب العمال واالئتالف 
الفيدرالي املعارض دراسة اآلثار 
القيادة،  تغيري  على  املرتتبة 
إن  قانونيون  خرباء  قال  حيث 
تكون يف  العامة سوف  احلاكمة 
قائد  أي  ألن  دستوري،  مأزق 
أن  جيب  العمال  حلزب  جديد 

يقود بالضرورة أغلبية عمالية.
وقال الربوفيسور جورج ويليامز 
أستاذ القانون جبامعة نيو ساوث 
ويلز إن هنالك احتماالت متعددة 
قيادة  يف  التغيري  حدث  إذا 
موافقة  إحداها  العمال،  حزب 

املستقلني  الربملان  عضوي 
توني ويندسور وروب أوكشوت 
على تعيني راد رئيسا للوزراء، 
واخليار الثاني هو دعمهما لتعيني 
للوزراء،  رئيسا  أبوت  توني 
واالحتمال الثالث هو أال يذهب 
والء عضوي الربملان املستقلني 
قد  ما  وهو  حمدد،  اختيار  حنو 
جيلب انتخابات مبكرة، أو جلسة 
األغلبية  الختبار  واحدة  برملانية 

يف جملس النواب.
رفض  آخر  قانوني  خبري  وقال 
أن  املمكن  من  إنه  امسه  ذكر 
تعترب احلاكمة العامة أن األغلبية 
العمالية مل تعد كائنة، وتدرس 
قائدي  من  »خطابني«  آنذاك 
العمال  وحزب  الليربالي  احلزب 

لتعيني أحدهما.
تلك  تتسبب  أن  احملتمل  ومن 
اعتقاد  أي  توقف  يف  البلبلة 
للعماليني أن مبقدورهم التغيري 
األسبوع  احلزب  لقيادة  السلس 

القادم.
إن  ليربالي،  مصدر  وقال 
االئتالف يراقب أي حماولة حلزب 
العمال لتغيري قيادته الداخلية، 
االحتماالت  كافة  يدرس  وأنه 
ذلك  على  املرتتبة  الدستورية 

يف حالة حدوثه.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تفوق  غيالرد  تأييد  نسبة 
 52 تأييد  مبتوسط  حزبها، 
عدم  نسبة  كانت  بينما   ،%
يف  أما   ،%13 هلا  املؤيدين 
النصف األول من عام 2013، 
تأييدها  نسبة  اخنفضت  فقد 
إىل 38 % ،وبلغت نسبة عدم 

التأييد 58 % .
رئيس  تأييد  نسبة  أن  ورغم 
املعارض  الفيدرالي  االئتالف 
توني أبوت مل تزد يف استطالع 
يتعلق  فيما   %43 عن   2013
للمعارضة،  رئيسا  بأدائه 
تتجاوز  باتت  شعبيته  أن  إال 
جوليا غيالرد كرئيس للحكومة 

األسرتالية القادمة.
أنه  أيضا  االستطالع  وكشف 
رغم حماوالت غيالرد استقطاب 
العنصر النسائي إال أن 54 % 
من النساء يف املرحلة العمرية 
يؤيدن  ال  سنة   55-36 بني  

غيالرد.
تأييد  نسبة  أعلى  ومتثلت 
فيكتوريا،  والية  يف  لغيالرد 
األقل  كوينزالند  كانت  بينما 

تأييدا هلا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

غيالرد

رفض الوزير العمالي األسبق 
أيان  ويلز  ساوث  نيو  بوالية 
تطالبه  دعوات  ماكدونالد  
برملاني  حتقيق  أمام  باملثول 
وثائق  على  التسرت  بشأن 
فحم  تعدين  برخصات  تتعلق 
كان  وقتما  للجدل،  مثرية 
وزيرا للتعدين بالوالية، وهي 
حمل  كانت  اليت  االتهامات 
مكافحة  مفوضية  حتقيقات 

الفساد.
جلنة  أن  إىل  تقارير  وأشارت 
ساوث  نيو  بربملان  املميزات 
ويلز اليت تدير التحقيق كتبت 
منه  طالبة  ماكدونالد  إىل 
بأنه  رد  لكن  أمامها،  املثول 
لن ميثل دون إبداء األسباب.

سلطة  اللجنة  ومتتلك 
للشهود،  اإلجباري  االستدعاء 

ماكدونالد يرفض املثول أمام 
جلنة حتقيق برملانية

وهو ما سيتم دراسته األسبوع 
القادم.

بعد  حتقيقها  اللجنة  وبدأت 
من  مئات  اختفاء  اكتشاف 
الصفحات املتعلقة مبناقصات 

ماكدونالد.
وتدور الشبهات حول مناقصة 
تعدين فحم يف منطقة »بيلونغ 
فالي«، ومدى استفادة عائلة 
الوزير العمالي األسبق بالوالية 

ايدي عبيد.
جلنة  تعقد  أن  املنتظر  ومن 
جلسة  الربملانية  التحقيق 
خالهلا  تستمع  االثنني،  اليوم 
غيبسون  جيمي  شهادة  إىل 
يف  املوظفني  كبري  نائب 
كان  وقتما  التعدين،  وزارة 

ماكدونالد وزيرا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

غيالرد

بات حلم حتقيق أحد أكرب مشاريع 
قريب  سيدني  يف  الطرق 
احلكومة  وقعت  أن  بعد  املنال 
الفيدرالية مع حكومة والية نيو 
كل  تدفع  اتفاقا  ويلز  ساوث 
منهما مبوجبه 405 مليون دوالر 
الطريقني  لتنفيذ االتصال بني 
ام2«   « و  السريعني«اف3« 
حارتني  ذات  نفق   إنشاء  عرب 
مروريتني حتت »طريق بينانت« 
بطول 7.7 كم يف مشال غرب 

سيدني.
سوف  اجلديد  واملشروع 
للسيارات  جانبيا  طريقا  خيلق 
إىل  ملبورن  من  املسافرة 
املشروع  هذا  وظل  كوينزالند، 
يف دائرة التخطيط منذ ما يزيد 
وزير  لكن  عقود،  مخس  عن 

غاي  دنكان  بالوالية  الطرق 
صرح بأنه سيشعر بالدهشة إذا 

مل يتم بناء املشروع.
النقل  وزير  قال  جانبه،  من 
إن  ألبانيز  أنتوني  الفيدرالي 
فارقا  سيصنع  اخلاص  القطاع 

تنفيذ  يف  قدما  املضي  حنو 
سيحدث   « وتابع:  املشروع، 
ملدينة  هائال  فارقا  النفق 
سيدني، ولـ »سنرتال كوست«، 
قومي  مشروع  إنه  و«هانرت«، 

مهم«.

اتفاق بني حكوميت أسرتاليا ونيو ساوث ويلز لربط طريقي  »اف3« و » ام2«

وأضاف دنكان غاي أنه يعتزم 
طرح تفاصيل أكثر عن املشروع 
إياه  واصفا  االثنني،  غدا 
اإلصرار  بشأن  اجليد  بالنموذج 

على تنفيذ مشروع.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

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

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed
Manager 

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551
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Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

عن  يزيد  ما  األسرتاليون  ينفق 
لشراء  سنويا  دوالر  مليار   7
املخدرات، وفقا لبحث صادر من 

مكتب اإلحصاء.
القول  إىل  اخلرباء  ذلك  ودفع 
على  تدل  اإلحصائيات  تلك  بأن 
حربها  يف  الشرطة  جهود  أن 
أمام  تتقزم  املخدرات  على 
املخدرات،  على  املتزايد  الطلب 
إىل  اإلحصائيات  أشارت  حيث 
على  أنفقوا  األسرتاليني  أن 
سبعة   2010 عام  املخدرات 
يف  احلكومة  أنفقته  ما  أضعاف 
مكافحة  قوانني  تطبيق  سبيل 

املخدرات.
املخدرة  املواد  ويستأثر مصنعو 
والتجار بالنسبة األكرب من األرباح 

اهلائلة لتلك الصناعة.
ريان  جون  قال  جانبه،  من 
ملنظمة   التنفيذي  الرئيس 
أضرار  من  باحلد  املعنية   Anex
ذلك  من  دهش  إنه  املخدرات 

املخدرات  لسوق  اهلائل  احلجم 
ال شك   « وتابع:  أسرتاليا،  يف 
أن األرباح الكبرية حتفز املنتمني 
تكثيف  على  املخدرت  لصناعة 
أنشطتهم«، داعيا بإجراء حتقيق 
فوري تقوم به مفوضية اإلنتاجية 
لدراسة وعالج األسباب اليت أدت 

إىل استفحال الظاهرة.
ويف سياق مشابه، قال رئيس 
قوانني  إصالح  »مؤسسة 
إنه  ووداك  أليكس  املخدرات« 
غري  اإلحصائيات  بأن  يعتقد 
دقيقة، وتقل عن احلجم الفعلي 
األسرتالي،  املخدرات  لسوق 
مشريا إىل أن إحصائية مؤسسة 
أواخر  يف   Access Economics
تسعينات القرن املاضي، ذكرت 
آنذاك أن األسرتاليني ينفقون 5 
مليار دوالر سنويا على احلشيش 

فحسب.
 

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

األسرتاليون ينفقون 7 مليار دوالر 
سنويا على املخدرات

رغم أن العديد من األسرتاليني 
يكرهون يوم األ حد ألنه يتعني 
عليهم يف اليوم التالي الذهاب 
التالي،  اليوم  يف  العمل  إىل 
ما  األسباب  من  هنالك  لكن 
عن  التخلي  ضرورة  إىل  تدعو 
تلك النظرة السلبية واالستمتاع 
بذلك اليوم، تتمثل يف العناصر 

التالية: 
ينال  اليت  األيام  أكثر  هو   -1
من  قسط  أكرب  اجلسد  فيها 
األحد  ليلة  يف  وحتديدا  النوم، 
إذ  السبت،  يوم  انتهاء  عقب 

ملاذا يكره األسرتاليون يوم األحد؟!

ملء  النوم  اإلنسان  يستطيع 
جفنيه، دون ارتباط مبواعيد.

2- تناول الطعام مع األصدقاء
يتيح لك يوم األحد االلتقاء مع 
رائع  جو  يف  واألصدقاء  األهل 
العمل،  بضغوط  التقيد  دون 

وتناول الطعام معهم سويا
3- الرياضة بشتى أنواعها

سواء  الرياضة،  يوم  هو  األحد 
أو  التلفاز،  عرب  مبشاهدتها 

ممارستها
4- مشاهدة التلفاز ليلة األحد

ليلة  التجمع  للكثريين  حيلو 
األحد ملشاهدة التلفاز والربامج 
 Theو ,MasterChef الشيقة مثل

Mentalist وغريها من الربامج.
5- القهوة والصحف

فرصة  األحد  يوم  لك  مينح 
ارتشاف أقداح من القهوة مبزاج 
بتمهل  الصحف  قراءة  مع  عال، 

شديد
باملالبس  التقيد  عدم   -6

الرمسية
يتيح يوم األحد لألشخاص ارتداء 
من  والتخلص  النوم،  مالبس 

عبء ارتداء املالبس الرمسية
7- اللحاق باملسلسالت املفضلة 

يف موعدها
الفرصة  األحد  يوم  مينح 
لألشخاص يف متابعة املسلسالت 
إطار  املفضلة، يف  التلفزيونية 

جو من االسرتخاء واهلدوء.
8- قراءة الكتب

ظل  يف  األشخاص  ينشغل 
عن  الشديدة  العمل  ضغوط 
القراءة، لكن عطلة األحد متنحهم 
وقت  استقطاع  يف  الفرصة 
هو  فكم  املفيدة،  العادة  لتلك 
احتساء  مع  كتاب  قراءة  رائع 

كوب من الشاي الساخن.
للطهي  كاف  وقت  وجود   -9
األعمال  من  وغريها  والتنظيف 
لألسبوع  استعدادا  املنزلية 

اجلديد
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا  يف  هائل  جدل  يدور 
اللجوء  طاليب  قضايا  حول 
متهالكة،  قوارب  عرب  القادمني 
ويصل أحيانا ذلك اجلدل إىل حد 

اهليسرتيا.
اجلدل  هذا  هل  هو:  والسؤال 
األكادميي  قاله  ما  مرجعه 
املتخصص يف تعدد احلضارات 
 ،Ghassan Hage هاج  غسان 

يسمى  مصطلحا  أطلق  والذي 
والذي  اللصوص«،  »حساسية 
وسرقة  غزو  بني  رابطا  وضع 
سكانها  من  أسرتاليا  أرض 
املستوطنني  عرب  األصليني، 
وبني  عام،   200 منذ  البيض 
جتاه  احلالي  أسرتاليا  موقف 
ذلك  أن  أم  اللجوء؟  طاليب 
املوقف يعكس قلقا حقيقيا على 

أسرتاليا كدولة ذات سيادة؟.
ضوابط  وضع  قضية  واحتلت 
بشأن اهلجرة مكانا أساسيا يف 
شكال  اختذت  أن  منذ  أسرتاليا 

فيدراليا.
 ولعل » قانون تقييد اهلجرة« 
احملاوالت  أول  من   1901 عام 
على  ضوابط  لوضع  الرامية 
وضع  إذ  املهاجرين،  تدفق 

اختبارات معينة مثل اختبار اللغة 
كشرط من شروط اهلجرة.

قانون  وضع  الوقت  ذات  ويف 
 Pacific Islander يدعى   آخر 
على  قيودا   Labourers Act
منطقة  من  العاملني  تدفق 

الباسيفيك.
على  القوانني  تلك  وأمثرت 
أسرتاليا  إىل   اهلجرة  اقتصار 
يتحدثون  الذين  البيض  على 
اإلجنليزية، وهي سياسة عرفت بـ 
» أسرتاليا البيضاء«، واستمرت 
احلفاظ  بدافع  ملدة ستة عقود، 
يف  األسرتالية  الشخصية  على 
ذوي  هيمنة  معني يضمن  إطار 

البشرة البيضاء.
اتبعها  اليت  السياسة  ولعل 
جتاه  البيض  األسرتاليون 
اليت  ذاتها  هي  املهاجرين، 
أسرتاليا  سكان  جتاه  مورست 
على  تعتمد  واليت  األصليني، 
اللغوي  املوروث  احرتام  عدم 
السبب  وهو  والثقايف، 
على  ينكرون  جعلهم  الذي 
األصليني  أسرتاليا  سكان 
املواطنة  حق  األبورجينز«   «

واملوروث الثقايف.
سياسة  أن  من  الرغم  وعلى 
ختفيف  مت  البيضاء  أسرتاليا 

غري  بشكل  بعد  فيما  حدتها 
على  فرضت  أنها  إال  رمسي، 
إظهار  جتنب  املهاجرين ضرورة 

الفروق الثقافية واللغوية.
من  الفيدرالي  اخلوف  وظهر 
من  حمدد  غري  عدد  تدفق 
باسم  عرف  فيما  األسيويني 
»اخلطر األصفر«، واليت واجهها 
البيضاء  ألسرتاليا  املروجون 
حتت شعار »إما أن تكونوا معنا 

أو ضدنا«.
طاليب  من  العديد  وصول  ومع 
حقبة  يف  الفيتناميني  اللجوء 
القرن املاضي،  السبعينات من 
القوارب«  »الجئي  مصطلح  بدأ 
وخالل  االهتمام،  بؤرة  يدخل 
الفرتة بني 1976-1982، وصل 
من  صيين  جلوء  طالب   2059
عرب  أسرتاليا  إىل  هندي  أصل 
استقباهلم  ومت  مراكب،  رحالت 
العنصرية  منها  متباينة  مبشاعر 
الثقافية,  الفروق  من  والقلق 
هنالك  كان  الوقت  ذات  ويف 
اليت  واملأساة  بنكبتهم  اهتمام 

يعانيها هؤالء.
الوزراء  رئيس  عصر  وشهد 
خطوة  فريزر  مالكومل  األسبق 
يف  ذهبية  فرتة  بداية  كانت 
تاريخ طاليب اللجوء إىل أسرتاليا، 

بعد أن تقرر قبول طلبات  أكثر 
يف  كانوا  الجئ،  ألف   200 من 
معسكرات مباليزيا وهونج كونج 
وتايالند، مع منح القادمني عرب 

القوارب محاية كاملة.
وتوالت  السنون  ومضت 
احلكومات، وال تزال قضية طاليب 
اللجوء تثري جدال سياسيا، بات 
االنتخابيبني  الصراع  حماور  أحد 
ترغب  إذ  واالئتالف،  العماليني 
ما  تطبيق  العمالية يف  احلكومة 
يسمى بـ »احلل املاليزي«، اليت 
يتم على أثرها مبادلة الالجئني 
فشلت  أن  بعد  ماليزيا،  مع 
احلدود  محاية  يف  احلكومة 
األسرتالية، ومنع تدفق عشرات 
اآلالف من طاليب اللجوء، كما مل 
تثمر خطة ترحيل بعض منهم إىل 
مانوس  يف  احتجاز  معسكرات 
احلد  يف  اجلديدة  غينيا  وبابوا 
يرغب  بينما  الرحالت،  تلك  من 
القادمني  إعادة  يف  االئتالف 
عرب تلك املراكب من حيث أتوا، 

ناعتا العماليني بالفاشلني.
كما حتاول جوليا غيالرد فرض 
العمالة  تأشريت  على  قيود 
األجنبية املؤقتة بداعي أن تلك 

الوظائف تظلم األسرتاليني.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا البيضاء واملهاجرين..صراع متواصل   
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IT IS A 
VOLVO 

F16 , 485HP
لالتصال: 

0431 718 387

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

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

تراك 
قاّلب 
للبيع

Saturday 29 June 2013  2013 حزيران   29 السبت 

كتبت: جسيكا ايرفني
حول  باحلديث  ننشغل  بينما 
قوارب  ملنع  األمثل  السبيل 
القيام  من  اللجوء  طاليب 
أسرتاليا،  إىل  برحالتها اخلطرية 

من األفضل تذكر من حنن.
أسرتاليا هي بلد من املهاجرين 
أكثر  أحد  معا  شكلوا  الذين 

اقتصاديات العامل ازدهارا.
لقد استقر يف تلك البلد أكثر من 
7 مليون مهاجر منذ نهاية احلرب 
من  ومتكنوا  الثانية،  العاملية 
االندماج يف اجملتمع األسرتالي، 

وحتقيق جناحات كبرية.
وأثار تعامل أسرتاليا مؤخرا مع 
استياء  اللجوء  طاليب  قضية 

دوليا.
وبينما يستعد العامل غدا اخلميس 
أشار  الالجئني،  بيوم  لالحتفال 
اإلقليمي  املمثل  تاول  ريك 
التابعة  الالجئني  شئون  لوكالة 
لألمم املتحدة إىل اجلدال السيء 
يف أسرتاليا حول قضية طاليب 

اللجوء.
السياسة  أن  فيه  ال شك  ومما 
اللجوء  طاليب  جتاه  األـسرتالية 
يف  يتمثل  فوضى  مبرحلة  متر 
اليت   179 رقم  املركب  وصول 
حتمل طاليب جلوء إىل أسرتاليا.

راد  حكومة  قرار  ومنذ 
و«  الباسيفيك«  حل   « بإلغاء 
املؤقتة«،  احلماية  تأشريات 

تزايد  يف  اللجوء  طاليب  وعدد 
مستمر، بإمجالي 45 ألف تقريبا 
متهالكة،  مراكب  عرب  وصلوا 
بعضهم أعيد إىل من حيث أتى، 
اللجوء  طلبات  قبلت  وبعضهم 
اخلاصة بهم، ومسح هلم بالبقاء 

داخل اجملتمع األسرتالي.
يزعج معظم األسرتاليني  ما  إن 
بعض  قيام  فكرة  حقيقة 
عرب  خطرية  برحالت  األشخاص 
املاء،  منها  يتسرب  مراكب 

قاصدين أسرتاليا.
لكن ال ننسى أن أسرتاليا هي 
تعددية  العامل  دول  أكرب  أحد 
واللغوية  الثقافية  الناحية  من 

أسرتاليا بلد املهاجرين

والدينية.
إن شخصا  اإلحصائيات  وتقول 
ولد  أسرتاليني  أربعة  بني  من 

خارج أسرتاليا.
املكتب  إحصائيات  وكشفت 
أن  عن  لإلحصاء  األسرتالي 
 300 حنو  يشكلون  األسرتاليني 
أكثرهم  خمتلف،  عرقي  أصل 
من بريطانيا وأسرتاليا وأيرلندا 
وأملانيا  وإيطاليا  واسكتلندا 

والصني واليونان وهولندا.
ويتمثل  حل مشكلة طاليب اللجوء  
بني  ثنائي  اتفاق  ضرورة  يف 

احلزبني العمالي والليربالي.
املصدر املنكبوت االلكرتوني

أعلن مكتب الضرائب األسرتالي 
احلرب على احملاسبني واحملامني 
الذين ساعدوا مؤسسات ورجال 
الضريبية  املراوغة  على  أعمال 
عرب تأسيس شركات سرية خارج 

أسرتاليا.
نائب  ويليامز  غريغ  وقال 
مفوض عدم االمتثال الضرييب: 
يسهلون  الذين  سأستهدف   «
أفكار  ألن  الضريبية،  املراوغة 
لشركات  املؤسسات  إنشاء 
للتهرب  أسرتاليا  خارج  سرية 
ال  ضريبية  حيل  هي  الضرييب 

ميكن أن متر مرور الكرام«.
مكتب  أن  ويليامز  وأضاف 
الفيدرالية  والشرطة  الضرائب 
األسرتالية  اجلرائم  ومفوضية 
خيططون الستخدام سلطات فوق 
املؤسسات  الستهداف  العادة 
 « يسمى  ملا  وفقا  املخالفة 

املشروع ويكنيب«.
يف  التعليقات  تلك  وتأتي 
أنشطة  حول  تسريبات  أعقاب 
بعض  بها  يقوم  مريبة 
واحملامني  احملاسبني  عشرات 
املاليني  واملستشارين 
من  زبائنهم  يساعدون  الذين 
يف  األعمال  ورجال  املؤسسات 
تأسيس شركات باخلارج كستار 

للتهرب الضرييب.

مكتب الضرائب األسرتالي يعلن احلرب

غريغ ويليامز

 Abbott وتشمل القائمة كال من
 ANZ andو  ،Tout Solicitors
 ،Blake Dawson Waldron
واحملامني كيفن مونرو ورودني 

روزنبالم.
وتتضمن قائمة املساعدين على 
لتعمل  باخلارج  تدشني شركات 
 Virgin كمالذات ضريبية كل من

 ،Islands، the Cayman Islands
.the Cook Islandsو

دونالد  القائمة  تتضمن  كما 
جون املستشار القانوني لسيدة 
للجدل  املثرية  األعمال  األعمال 

هلني ليو.

املصدر املنكبوت االلكرتوني
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

سدني

Master License No: 409566317
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فواتري املياه يف فيكتوريا بني الصعود 

واهلبوط

اخلدمات  مفوضية  أن  رغم 
الضرورية قد وافقت على  خطة 
بوالية  املياه  فواتري  ألسعار 
سنوات  اخلمسة  خالل  فيكتوريا 
حتى 2018،  حبيث تشهد اخنفاضا 
تدرجييا يف بعض مناطق الوالية، 
إال أن الفائدة لن تعم على اجلميع 
بشكل متساوي، إذ أنه من املقرر 
أن ترتفع القيمة السنوية لفواتري 
املياه مبا يناهز 178 دوالرا بداية 
بعض  يف  املقبل  يوليو   1 من 

املناطق اإلقليمية.
زبائن  يتكبد  أن  املقرر  ومن 
اليت  ووتر«  »كوليبان  شركة 
تغطي املناطق من »بنديغو« إىل 
دوالر   178 حوالي   ،»Echuca«

زيادة يف قيمة فواتري املياه يف 
السنة املالية 14-2013.

اإلقليمية  املناطق  باقي  أما 
فسترتاوح قيمة التغري يف فواتري 
املياه بني صعود خفيف ال يتعدى 
قيمته 50 دوالرا عام 14-2013، 
وبني اخنفاض، حبسب املشروعات 

الضالعة فيها تلك املناطق.
يف   املستهلكون  ينتظر  كما 
األسبوع  سيئة  مفاجآت  ملبورن 
عن   اإلعالن  سيتم  إذ  القادم، 
فواتري  يف  ضخمة  سنوية  زيادة 
املياه يتكبدونها،   لتمويل حمطة 

التحلية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

من املقرر أن ميثل رئيس بلدية 
ايفان  للجدل  املثري  »رايد« 
بيتش أمام املفوضية املستقلة 
ليربالي  وهو  الفساد،  ملكافحة 

سابق أصبح مستقال.
يف  املفوضية  حتقق  وسوف 
كشف  بعدم  تتعلق  شبهات 
عالقاته  عن  بيتش  إيفان 
تضارب  إىل  باإلضافة  املالية، 
يف  منصبه  مع  حمتمل  مصاحل 

جملس البلدية.
كما ستحقق اللجنة يف اتهامات 
وآخرين  بيتش  بقيام  تفيد 
يف  سرية  معلومات  بتسريب 
بعض  من  انتقامية  حماولة 
العام  املدير  مثل  املوظفني 
قيل  حيث  نيش،  جون  السابق 
إن  نيش  جلون  قال  بيتش  أن 
إذا  بأمان  ستكون  وظيفته 
مشروع  دراسة  تأجيل  استطاع 
رايد  منطقة  تطوير  إعادة 

سيفيك، لكن نيش رفض.
إجازة  يف  نيش  كان  وبينما 
صوت  املاضي،  يوليو  شهر 
خدماته،  إلنهاء  البلدية،  جملس 
يف  اجمللس  غادر  وبالفعل 
أبلغ  لكنه  املاضي،  مارس 
بعدد  الفساد  مكافحة  مفوضية 

من الشبهات احمليطة باجمللس.
من  الصحفي  للبيان  ووفقا 
فإن  الفساد  مكافحة  مفوضية 
القيام  به شبهات  بيتش حتيط 
قرار  على  للتأثري  أخرى  مبحاولة 
باإلنابة  اجمللس  عام  مديرة 
دانيال ديكسون، حول مصاريف 
وأعضاء  بيتش  تكبدها  قانونية 

إيفان بيتش رئيس بلدية رايد أمام 
مفوضية الفساد

ايفان بيتش 

مأساة األسنان تتفاقم يف أسرتاليا

شخص  ألف   400 حوالي  ينتظر 
سنوات   5 إىل  تصل  لفرتات 
املؤسسات  لدى  أسنانهم  لعالج 
احلكومية، ، وزادت املشكلة سوءا 
الفيدرالية  احلكومة  قرار  عقب 
الكومنولث ألمراض  »خطة  بإلغاء 

األسنان املزمنة«.
وعلم حتقيق برملاني حول العناية 
باألسنان مأساة شاب عاجز كان 
أربعة  كل  ألسنانه  رعاية  يتلقى 
املذكورة،  للخطة  وفقا  شهور 
االنتظار  اآلن  عليه  يتعني  لكنه 
عند  دوره  حيني  حتى  عامني 

طبيب األسنان احلكومي.
يذكر أن خطة الكومنولث ألمراض 
ختصص  كانت  املزمنة  األسنان 
األسنان  ملريض  دوالر   4250
على  احلكومة  لدى  أسنانه  لعالج 
يستفيد  حبيث  عامني،  مدار 
شخص  مليون  من  أكثر  منها 
األسنان  بأمراض  املصابني  من 
غيالرد  حكومة  أن  إال  املزمنة، 
»خطة  لتمويل  بإلغاءها  قامت 
أسنان األطفال« يف نهاية العام 

املاضي.
الربملانية  اللجنة  واعرتفت 
إلغاء  سببها  اليت  باملشاكل 
اخلطة، لكنها أيدت قرار اإللغاء، 
معتربة أن ضخ 345 مليون دوالر 
األسنان  رعاية  قطاع   لصاحل 
من  يقلل  أن  من شأنه  احلكومي 

أوقات االنتظار.

وجود  اللجنة  تقرير  وكشف 
نقص حاد يف أطباء األسنان يف 
جنوب غرب سيدني، مبا يعين أن 
القاطنني يف تلك املناطق يعانون 
منها  يعاني  اليت  الصعوبة  نفس 
ساوث  نيو  ريف  يسكن يف  من 
أطباء  أعداد  ويلز، من حيث قلة 

األسنان.
اللجنة  أصدرته  تقرير  وأوضح 
أطباء  من   %13.3 أن  الربملانية 
يعملون  أسرتاليا  يف  األسنان 
مل  كما  احلكومي،  القطاع  يف 
يليب  منوا  الوظيفة  تلك  تشهد 

االحتياجات.
وتوقع التقرير وجود عجز يرتاوح 
أسنان،  طبيب   900  -800 بني 
مليون   2 أن  إىل  باإلضافة 
فرصة  يفقدون  سوف  أسرتالي 
رعاية أسنانهم لدى املستشفيات 

احلكومية.
أزمة  أن  إىل  التقرير  أشار  كما 
األسنان تتجسد بشكل واضح يف 
املناطق الريفية، وبعض ضواحي 

املدن الرئيسية.
يف  األسنان  أطباء  معدل  ويبلغ 
املدن الرئيسية 59.5 طبيبا لكل 
ينخفض  بينما  رأس،  ألف   100
يف  طبيبا   33 إىل  املعدل  ذلك 
 17.9 وإىل  اإلقليمية،  املناطق 

طبيبا يف املناطق النائية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

سعيهم  يف  البلدية  جملس 
لإلطاحة بـ »نيش«.

قال  بيتش  أن  تقرير  وذكر 
اجمللس  إن  ديكسون  لدانيال 
منصب  يف  تعيينها  سيدعم 
خلفا جلون  للبلدية  العام  املدير 

نيش.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

طفرة  يف عدد مرات الذهاب إىل األطباء

السنوي  املعدل  متوسط  وصل 
جنوب  يف  البالغني  لزيارات 
لألطباء  سيدني   وغرب  غرب 
 7.5 العامة  املمارسة  ختصص 
مرة سنويا، وهو معدل أكرب من 
ما كشف  مبوجب  املناطق،  باقي 

عنه تقرير حديث.
من  أكثر  أن  التقرير  وأوضح 
ألطباء  الزيارات  من   %95
غرب  جنوب  العامة يف  املمارسة 
نطاق  حتت  تتم  سيدني  ومشال 
»bulk billing«، وهو  ما يسمى  
نظام يندرج حتت مظلة امليديكري، 
وتقوم خالله احلكومة بدفع %85 
فواتري  عرب  العالج،  رسوم  من 
اخلاصة  امليديكري  ببطاقة  ترتبط 

باملريض.
احلالة  أن  إىل  التقرير  وأشار 
ال  معينة  ملنطقة  العامة  الصحية 
لألطباء،  الزيارات  مبعدل  ترتبط 
اهليئة  أصدرته  لتقرير  وفقا 

القومية لألداء الصحي.
وأوضح التقرير أن غرب وجنوب 
املناطق  أقل  هما  سيدني  غرب 
يف معدل اإلصابة بأمراض طويلة 
معدالت  أسوأ  بينما متثل  املدى، 
جنوب  والية  يف  الصحي  األداء 
أسرتاليا، اليت يعاني فيها 60 % 
طويلة  أمراض  من  البالغني  من 
السنوي  املعدل  وبلغ  املدى، 
ألطباء  األشخاص  ملعاودة 
مرات  مخس  العامة  املمارسة 
 bulk« سنويا بينهم 76% بنظام
الذي  للتقرير  وفقا   ،»billing
مشل حوالي 27 ألف من البالغني 

يف أسرتاليا لعام 12-2011.
وكشفت النتائج أيضا أن أفضل 
املستوى  حيث  من  املناطق 
الداخلية  املناطق  هي  الصحي 
شهدت  اليت  سيدني،  بغرب 
سنوية  زيارات   6 متوسط 
 %92 منها  العام،  للممارس 

بالنظام الطيب املذكور.
وكان إقليم العاصمة األسرتالية 
هلذا  استخداما  املناطق  أقل  هي 
زيارات   4 مبعدل  الطيب  النظام 

فقط للممارس العام سنويا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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يوليو/متوز  شهر  يف  ستأتي 
تالميذ  عالوة  من  الثانية  الدفعة 
  Schoolkids Bonusاملدارس
نفقات  يف  األهل  ملساعدة 

منتصف العام التعليمية.
لكل طفل  تبلغ قيمة الدفعة $205 
االبتدائية وما يصل  املرحلة  يف 
لكل طفل يف املرحلة  إىل $410 
الثانوية. سيتم دفع املبلغ تلقائيًا 
ابتداًء من  إىل حسابك املصريف 

-17 يوليو/ متوز 2013.  −4
تالميذ  عالوة  تتلقى  أن  ميكنك 
إذا    Schoolkids Bonusاملدارس
املرحلة  يف  طفل  لديك  كان 

االبتدائية أو الثانوية 
العائلية  الضريبة  إعانة  وتتلقى 
 A (Family Tax Benefit اجلزء 
Part A) أو إذا كنت تلميذًا يف 
الثانوية  أو  االبتدائية  املرحلة 

وتتلقى دفعة دعم الدخل.
مؤّهل  أنك  تعتقد  كنت  إذا 
لتلقي الدفعة ومل تقم حتى اآلن 
طفلك  تعليم  تفاصيل  بتحديث 
بزيارة  فقم   ،Centrelink لدى 
خدمات اإلنرتنت قبل 29 يونيو/ 
حزيران لضمان أن تتلقى املبلغ 
الصحيح وأن ُيدفع لك يف الوقت 

احملّدد.
بامسة  املؤهلة،  الوالدة  تنوي 

الدفعة الثانية من عالوة 
 Schoolkidsتالميذ املدارس

Bonus  ستأتي قريبًا
شهر  دفعة  استعمال  إبراهيم، 
يوليو/ متوزلدفع مصاريف املخّيم 

املدرسي.
وقالت السيدة إبراهيم »ستشارك 
قريبًا،  مدرسي  خمّيم  يف  ابنيت 
ومبا أن أشهرالربد ليست بعيدة 
الكنزات  بعض  إىل  حباجة  فإنها 
التحتية  واملالبس  والسراويل 
يوليو/  شهر  دفعة  إّن  اجلديدة. 
حقيقية  مساعدة  ستساعد  متوز 

يف هذه املصاريف«
املدارس تالميذ  عالوة  إّن 
حمل  حّلت    Schoolkids Bonus
التعليمية  النفقات  مسرتدات 
 Education Tax الضريبية 
يناير/  ابتداًء من شهر    Refund
فإّن  وهلذا   2013 الثاني  كانون 
العائالت املؤهلة ال تستطيع أن 
يف  التعليمية  بالنفقات  تطالب 
 2012 للعام  الضرييب  اإلقرار 

. 2013-−
مؤهاًل  كنت  إذا  ما  لتعرف 
تالميذ  عالوة  على  للحصول 
أو    Schoolkids Bonusاملدارس
املوقع  بزيارة  املزيد قم  لتعرف 

االلكرتوني

w w w . a u s t r a l i a . g o v . a u /
.schoolkidsbonus

هرست  مايكل  السري  ألقى 
ملرض  الدولي  االحتاد  رئيس 
السكري الالئمة على أولياء أمور 
املصابني  األسرتاليني  األطفال 
الثاني  النوع  من  السكري  بداء 
احلالة  يف  متسببني  باعتبارهم 

الصحية الفقرية ألبنائهم.
تصرحيات  يف  هرست  وأضاف 
الصحافة  لنادي  بها  أدىل 
القومي يف كانبريا أن أسرتاليا 
باخلجل  تشعر  أن  جيب  كدولة 
يعيشه  الذي  الصحي  للمأزق 

هؤالء األطفال.
داء  أن  من  هرست  وحذر 
السكري أصبح »كارثة ضخمة«، 
كانوا  األشخاص  أن  إىل  مشريا 
يف  املاضي يفقدون أطرافهم 
لكنهم  األلغام،  حقول  بسبب 
تداعيات  بسبب  اآلن  يفقدونها 

السكري.
أسرتاليا   962 حوالي  أن  يذكر 
من  يعانون  العشرين  عمر  حتت 
املرض، كما أنه أصاب 29700 

أسرتالي حتت عمر 39 سنة 
واعترب السري مايكل أن أسلوب 
الغذائي  والنظام  املعيشة 
حتلي  وعدم  الرياضة  ونقص 
مبسؤولياتهم  األمور  أولياء 
اإلصابة  يف  األسباب  أكرب  أحد 

داء السكري يهدد أسرتاليا

باملرض يف أعمار مبكرة.
أكثر  أن   اإلحصائيات  وتكشف 
من 1.5 مليون أسرتالي يعانون 
من دراء السكري النوع الثاني، 
كما أن حوالي 2 مليون يعانون 
جلوكوز  مستويات  ارتفاع  من 
تسبق  أعراض  وهي  الدم، 

مباشرة اإلصابة باملرض.
النوع  من  السكري  داء  وحيدث 
الثاني عندما ال يكون البنكرياس 
اإلنسولني  إفراز  على  قادرا 
الحتياجات  الكايف  بالقدر 
املرض  خطورة  وتزداد  اجلسم، 
املرتفع،  الضعط  مرضى  لدى 
والبدانة،  الوزن  زيادة  ومع 
وفقر  البدني،  النشاط  ونقص 

النظام الغذائي.
من  السكري  مرضى  ويواجه 
النوع الثاني  احتماالت إصابتهم 
مثل  خطرية  صحية  مبضاعفات 
وبرت  والعمى  الكلوي  الفشل 

األطراف.
األخرية،  سنوات  العشر  وخالل 
اسرتاتيجية  وجود  عدم  تسبب 
يف  املرض  ملواجهة  متكاملة 
ألف من مرضى   20 أطراف  برت 
آالف   10 وإصابة  السكري، 

بالعمى.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مستشار غيالرد: آسيا كنز أسرتاليا القادم

اجلنسية  الصحة  خبرية  كتبت: 
ماتي سيلفر

ما هو حقيقة اإلدمان اجلنسي؟، 
لقد تلقيت اتصاالت من أشخاص 
يعتقدون أنهم أو شركاء حياتهم 

لديهم إدمان جنسي.
األخبار  من  العديد  قرأنا  لقد 
والقصص عن مشاهري معروفني 
املتعددة،  النسائية  بعالقاتهم 
وودز  وتاجير  براند  راسل  مثل 
وتتصدر  شني،  وشارلي 
ألن  اإلعالم،  وسائل  أخبارهم 
للقراء،  جاذبة  األخبار  مثل هذه 
مثل:  مثرية  مانشيتات  مع 
العديد  ضاجع  الفالني  »النجم 
من النساء«، أو هكذا عناوين.

يتخذ  البعض  أصبح  ولألسف 
كذريعة  جنسي«  »مدمن  وصف 
السلوكية،  خروقاته  بها  يربر 

وعدم اضطالعه باملسؤولية.
من السهل أن تقوم بإغواء امرأة 
عندما تكون شهريا، وتعتقد أنك 
ال تقاوم، لكن عندما يتم ضبط 
تبدأ  اجلنس،  ميارس  منهم  أي 

ذريعة اإلدمان اجلنسي جمددا.
الدكتور  النفسي  اخلبري  يقول 
»خرافة  ديفيد لي مؤلف كتاب 
اإلدمان   « اجلنسي«:  اإلدمان 
نفسية  ظاهرة  جمرد  اجلنسي 
استخدامها  يتم  فيها،  مبالغ 
السلوكيات اجلنسية عري  لتربير 
املسؤولة«، مشريا إىل أنه ليس 

قضية طبية على اإلطالق.
بني حماوالت  الكاتب  قارن  ثم 
لدى  اجلنسي  اإلدمان  تصوير 

اإلدمان اجلنسي.. بني الواقع واخلرافة
أنه مرض جسدي،  الرجال على 
وقارنه مبا يسمى الشبق اجلنسي 
عند النساء nymphomania، كما 
تطرق إىل االعتقاد الشائع بأن 
الشذوذ اجلنسي مرض جسدي.

جلعل  حماولة  هنالك  كانت  لقد 
اإلدمان اجلنسي كمرض عضوي 
الصحة  خرباء  من  العديد  ولكن 
ويف  التوجه.  ذلك  قاوموا 
املتهم  اختذ  املاضي،  الشهر 
ارييل  واالغتصاب  باخلطف 
كاسرتو اإلدمان اجلنسي كمربر 

الرتكاب جرائمه.
نشر  املاضي،  العام  ويف 
جيس  األسرتالي  الصحفي 
عنوان  حيمل  مثريا  كتابا  فينك 
 Laid Bare: One Man's story
 of Sex. Love and Other
Disorders، حيكي قصة ممارسة 
النساء  مئات  مع  للجنس  رجل 
اإلنرتنت  على  قابلهن  الالتي 
له،  زوجته  خيانة  من  انتقاما 
مدمن  »اعرتافات  عنوان  حتت 
بأن  أقر  الكاتب  لكن  جنسي«، 
اإلدمان  مرض  عن  احلديث 

اجلنسي هراء.
وعموما هنالك رأيان يف مسألة 
أحدهما يقول  اإلدمان اجلنسي، 
الصعب  من  حقيقية  حالة  إنه 
أشخاصا  هنالك  وأن  جتاهلها، 
نطاق  عن  لديهم  اجلنس  خرج 
الثاني  الرأي  بينما  السيطرة، 
أنه خرافة تستغل كذريعة  يرى 

للقيام بانتهاكات سلوكية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يف مقابلة أجرتها شبكة »اس 
كني  الدكتور  مع  اس«  بي 
اخلزانة  وزارة  سكرتري  هنري 
اخلاص  واملستشار  السابق، 
األسرتالية،  الوزراء  لرئيسة 
واملسؤول عن ملفٍ أسرتاليا يف 
القرن األسيوي حتدث عن أمور 
أسرتاليا  مبستقبل  تتعلق  هامة 
مع  والعالقة  االقتصادي، 
واألجوبة  األسئلة  كما يف  آسيا 

التالية: 
عن  كثريا  احلديث  يرتدد  س: 
منو  حجم  يف  متوقع  اخنفاض 
االقتصاد الصيين، ولكن البنك 
إن  قال  األسرتالي  املركزي 
للصني  االقتصادي  النشاط 
يف  ويتمدد  يتسع  أن  يتوقع 
خطى ثابتة، وكذلك اليابان اليت 
ترى  فهل  مستمرا،  منوا  حتقق 
أسرتاليا  يف  األعمال  رجال  أن 
يقدرون  واحلكومة  واملساهمني 

حقا قيمة آسيا؟!
داخل  أجتول  عندما  حسنا،  ج: 
الناس  مع  وأحتدث  أسرتاليا، 
أجد  آسيا  يف  حيدث  ماذا  حول 
أن بعض األشخاص يتفهم جيدا 
الوضع يف آسيا، لكن ال يزال 
األشخاص  من  الكثري  هنالك 
ذلك  تلك  بعد  يستوعبوا  مل 
يقتصر  ال  ذلك  لكن  التطور، 
على أسرتاليا فحسب، لقد كنت 

أسرتاليا  جنوب  برملان  مرر 
أمس األربعاء  تهنئة لنيوزيلندا 
املساواة  قوانني  خلفية  على 
بزواج  تعرتف  اليت  الزواج  يف 
املثليني، وذلك قبل يوم واحد 
مشروع  على  التصويت  من 
اخلميس  اليوم  مماثل  قانون 
يف  املثليني  بزواج  لالعرتاف 

الوالية األسرتالية.
جملس  يف  التهنئة  مترير  ومت 
صوت  بفارق  بالوالية  الشيوخ 
من  عضوين  بدعم  واحد، 
املعارضة الليربالية بوالية جنوب 

أسرتاليا.
تصويت  نتيجة  اجلميع  وينتظر 
جملس  يف  اخلميس   اليوم 
قانون  مشروع  على  النواب، 
بواسطة  املقدم  املثليني  زواج 
عضوة الربملان العمالية سوزان 
السماح  سيتم  حيث  كلوس،  

احلكومة  يف  الربملان  بأعضاء 
العمالية بالتصويت احلر. وأعلن 
رئيس  ويثرييل  جاي  العمالي 
سيصوت  إنه  الوالية  حكومة 

لصاحل القانون.
شومان  هارلي  قال  جانبه،  من 
املساواة  جبمعية  املسؤول  
القانون  مشروع  إن  الزواج  يف 
جنوب  لربملان  يتيح  سوف 
أسرتاليا حتقيق نفس ما هنأ به 
»نتطلع  وأضاف:  نيوزيلندا، 
أن تقود جنوب أسرتاليا الطريق 

حنو تلك اإلصالحات اهلامة«.
اخلضر  نائبة  حثت  جهتها،  من 
فرانكس  تامي  الوالية  بربملان 
قائد املعارضة الليربالية بالوالية 
ستيفن مارشال السماح ألعضاء 
بالتصويت  الليرباليني  الربملان 

احلر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

برملان جنوب أسرتاليا يهنئ 
نيوزيلندا على زواج الشواذ

األسبوع  املتحدة  الواليات  يف 
أناس  مع  وحتدثت  املاضي، 
يعرفون أنفسهم على أنهم خرباء 
ولكن  األسيوي،  الشأن  يف 
الكثري مل  هنالك  أن  لي  اتضح 

يستوعبونه بعد.
س- حسنا، ما الذي مل يستوعبه 

هؤالء حول آسيا؟
نفسه  يطرح  الذي  السؤال  ج- 
التطور  كان  إذا  عما  هو  دائما 
املذهل الذي نشاهده يف آسيا 
سؤال  وهو  ال،  أم  سيستمر 
بشكل  األمريكي  اجلمهور  يهم 
إذا  عما  يتساءل  الذي  خاص، 
كانت الصني قادرة على إزاحة 

وحرمانها  األمريكية،  اهليمنة 
وهو  األعظم،  القوة  لقب  من 
الكثري  أذهان  يشغل  سؤال 
رغم أنه ميس جانبا حمدودا من 
القضية، والسؤال األكثر أهمية 
األشخاص  حياة  تتأثر  كيف  هو 
يف أسرتاليا وسائر دول العامل 
الصني،  يف  حيدث  ما  جراء 
وأرى أن النمو الصيين املذهل 
كبرية  انعكاسات  له  سيكون 

خالل العقود القادمة.
س- أي القطاعات ستتأثر أكثر 
واألسيوي  الصيين  النمو  جراء 

بوجه عام؟
الطلب  يف  تزايد  هنالك  ج- 
اخلام  املواد  على  الصيين 
احلديد  يف  سيما  ال  الصينية، 
والفحم، كما أن الطلب اهلندي 
والياباني والكوري اجلنوبي على 
تزايد  األسرتالية  املصادر  تلك 
تعداد  أن  إىل  باإلضافة  أيضا، 
الطبقة الوسطى يف آسيا خالل 
القادمة  عاما  عشرة  اخلمسة 
مليار،   3.2 مستوى  سيالمس 
أسرتاليا  تستثمره  قد  ما  وهو 
خدمات  لتقديم  جيد  بشكل 
ذلك  منها  يستفيد  بضائع  أو 
العدد اهلائل، ويصب يف صاحل 

االقتصاد األسرتالي.
احلكومة  أن  تعتقد  هل  س: 
إبرام  يف  فشلت  األسرتالية 
فيما  متينة،  أسيوية  عالقات 
السياسات  بتفعيل  يتعلق 

والضوابط املالئمة؟
املتعلقة  البيضاء  الورقة  يف 
مخسة  وضع  مت  آسيا،  مبلف 
مكان  لتأمني  أساسية  حماور 
األسيوي،  القرن  يف  ألسرتاليا 
أن تنفيذها بشكل جيد  وأعتقد 
هائلة  طفرة  إحداث  شأنه  من 

ألسرتاليا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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قضاء وقدر

مداهمات للجيش.. وزمحة سياسيني يف صيدا
مل تعد عربا حكرًا على »شيخها« أمحد األسري، بل حتّولت باألمس 
إىل خلية حنل للعسكريني يف اجليش اللبناني الذين مّشطوا حميط 
»مسجد بالل بن رباح«، وقاموا بعملية »تطهري« لتفكيك أو تفجري 

العبوات واأللغام اليت تركها األسري خلفه.. عن قصد.
السياسيني  فإن  املكان،  تفقدوا  الذين  األمنيون  القادة  وكما 
مع  النصر  عالمات  ورفع  باملوجة«  »اللحاق  بعضهم  حاول  أيضًا 

اجليش.
واسعة  مبداهمات  اجليش  قام  إذ  باكرًا،  بدأ  األمين  يوم صيدا 
لكل منزل أو مكان يشّك بارتباط أحد املوجودين فيه جبماعة إمام 
عناصر  من  جمموعة  مالحقة  إىل  إضافًة  رباح«،  بن  بالل  »مسجد 

األسري كانوا قد فّروا، إىل حارات صيدا القدمية واعتقاهلم.
ومتّكن اجليش من توقيف أكثر من 50 شخصًا من أنصار األسري، 
كما تعّرض إلطالق نار وإلقاء قنبلة يدوية خالل مداهماته يف صيدا 

القدمية.
ونقلت سيارات اإلسعاف الثالثاء جثث عدة لقتلى أنصار األسري، 
حيث يتم جتميعهم يف مكان واحد متهيدًا لفرزهم لتسليمهم إىل 

عائالتهم.
اجليش  قائد  وجود  من  بّد  ال  كان  العسكرية،  العمليات  وبعد 
العماد جان قهوجي للتنويه مبا قام به العسكريون. وبعد أن تفّقد 
قهوجي  اجتمع  العمليات،  يف  شاركت  اليت  العسكرية  الوحدات 
رفاقهم،  باستشهاد  التعزية  هلم  وقّدم  والعسكريني  بالضباط 
منّوهًا بـ«تضحياتهم اجلسام خالل املعركة والتزامهم روح املناقبية 

واالنضباط«.
املواطنني  لطمأنة  األمنية  اإلجراءات  »مواصلة  إىل  ودعاهم 
وترسيخ االستقرار يف املدينة، وبذل أقصى اجلهود لتسهيل عودة 

األهالي املتضررين إىل منازهلم«.
وكان قد أحكم اجليش اللبناني السيطرة على كامل املربع االمين 
للشيخ امحد االسري يف عربا، بعد معارك ضارية مع املسلحني الذين 
متركزوا يف شقق داخل اجملمع االمين ومارسوا اعمال القنص، يف 
حني مل يعرف عن مصري الشيخ االسري، وما اذا كان قد اصيب 
ام متكن من الفرار، ام أنه سيتحول اىل شاكر عبسي ثان. كما 
وطرد  احللوة  تعمري عني  املبادرة يف  استعادة  من  اجليش  متكن 

املسلحني منها.
وكانت منطقة صيدا وعني احللوة وعربا، قد شهدت ليلة االثنني 
قصفًا مدفعيًا مرتافقًا مع اقتحامات نّفذها اجليش اللبناني، واستمر 
مناشدات  ظل  يف  أالربعاء،  صباح  ساعات  حتى  متفجرا  الوضع 
إلنقاذ  بيوتهم  يف  احملاصرين  االهالي  من  استغاثة  ونداءات 

االطفال والنساء.
الثالثاء على جممع االسري  وقد احكم اجليش سيطرته بعد ظهر 
اجملمع  خيمة  داخل  اىل  الشرق، ووصل  جهة  من  عربا  االمين يف 
القناصة املتمركزة واملنتشرة على اسطح  واشتبك قبل ذلك مع 
بعض االبنية وداخل الشقق املطلة واملسيطرة على اجملمع، واليت 
كثرية  اىل شقق  الدخول  من  انه متكن  اال  اجليش.  حركة  اعاقت 
عائدة لالسري، وألقى القبض على عدد كبري من مسلحي االسري، 
كما مسح اجليش بإخالء اجلثث اليت كانت يف ابنية داخل املربع، 
احد  جثة  ان  تردد  حيث  مستشفيات صيدا،  برادات  اىل  ونقلت 
مساعدي االسري، الشيخ امحد احلريري، كانت من بني القتلى، بينما 

واصل اجليش عملية متشيط واسعة ومالحقة القناصني.
اقتحامة  خالل  اكتشف،  اجليش  ان  اىل  امنية  مصادر  واشارت 
البنية وشقق اجملمع االمين لالسري، حتّول عشرات الشقق اىل دشم 
اىل  اربعة  بني  ما  منها جمموعة  واحدة  كل  تتمركز يف  عسكرية، 
الشارع  فقط يف  ليس  القنص،  اعمال  يتناوبون  قناصة،  مخسة 
املؤدي اىل اجملمع االمين، وامنا يف الشقق املطلة على مدخل عربا 

الرئيسي.
الشقق  يف  القنص  مواقع  نشر  مسألة  ان  املصادر  وكشفت 
حول جممع االسري، كانت مسألة يف غاية التعقيد، ومشغولة بعقل 
وتأتي  للغاية،  مراقبة حديثة  بكامريات  متقدم، ومربوطة  عسكري 
اصابتها دقيقة للغاية، وتشبه اىل حد بعيد تلك اليت كانت موجودة 
مع املعارضة السورية يف سوريا. وهذا االمر هو الذي أعاق تقّدم 

اجليش وتسبب بسقوط الشهداء واجلرحى.
العائدة  اجلثث،  من  أعداد  وجود  اىل  االمنية  املصادر  وتشري 
للمجمع،  التابعة  والشقق  الطرق  يف  منتشرة  االسري،  النصار 
انهم  وتبني  املسلحني،  عشرات  على  القبض  اجليش  ألقى  بينما 
وعراقيون  وسوادنيون  سوريون  خمتلفة:  عربية  جنسيات  من 

وفلسطينيون، باإلضافة إىل لبنانيني.
يف تعمري عني احللوة، استعاد اجليش اللبناني املبادرة، ومتكن 
من السيطرة على كل املنطقة اليت كانت حتت محايته قرب املخيم، 
اتفاق مع املسلحني يقضي بعودة  ورفض بشكل قاطع عقد اي 
االمور اىل ما كانت إليه، واصر اجليش على فرض االمن بالقوة 

يف تلك املنطقة.

االسالم  وفتح  الشام  جلند  التابعني  املسلحني،  عشرات  وكان 
ولبالل بدر، قد قاموا بعملية التفاف على اجليش اللبناني عرب املدخل 

امـنيات لبنانية يف اسبوع
التحتاني للمخيم، انطالقا من منطقة السكة غرب املخيم، متجاوزين 
حاجزا عسكريا تابعا للمسؤول الفلسطيين منري املقدح، وانتشروا 
اللبناني، تضامنا  اجليش  النار على  التعمري، وفتحوا  بيوت  داخل 
ونصرة للشيخ االسري، ما اضطر اجليش اىل الرتاجع بضعة امتار، 
فأخلى حاجزه. ودارت اشتباكات عنيفة بني اجليش، الذي استقدم 
تعزيزات مؤللة، وراح يقصف املنطقة اليت انتشر فيها املسلحون، 
مما ادى اىل نزوح كثيف للسكان، بعد تصاعد وترية املعارك بشدة 
يف منطقة التعمري. بينما أدى القنص اىل مصرع مواطن يدعى حممد 
حسن الكبش، وبقيت جثته على االرض لساعات قبل أن تتمكن 
سيارات االسعاف من سحبه. كما اوقف اجليش اللبناني ابن شقيق 
فضل شاكر يف منطقة التعمري، يف حني ترددت معلومات عن مقتل 
أبو عبد مشندر، شقيق شاكر. كما صادر اجليش من منزل مشندر 
أسلحة وجتهيزات، وهي: بندقيتان حربيتان، قنبلة يدوية، ثياب 
تابعة جلبهة النصرة، رايات تنظيم القاعدة، منظار حربي، متفجرات، 

درع عسكري، حذاء عسكري، مسدس، وجواز سفر.
وبعد االنتهاء من العملية العسكرية وضع اجليش شرطا لوقف 
االنصار«  و«عصبة  »فتح«  تسّلم  بضمان  يقضي  النار،  اطالق 
االسالمي«  و«اجلهاد  »محاس«  وحركيت  خطاب«  مجال  و«الشيخ 
ومنري املقدح واللينو للحواجز، وهكذا كان، حيث عقد اجتماع عند 
مدخل املخيم بني ضباط من اجليش و«عصبة األنصار« واملسؤولني 

الفلسطينيني، مت التوافق فيه على كل التفاصيل.
واكد عضو قيادة منظمة التحرير الفلسطينية »ابوالنايف«، ان 
الفصائل مع جلنة املتابعة، بذلت جهودًا لتجنيب املخيم تداعيات 
العامل  إقحام  عدم  جلهة  اللبناني،  واجليش  االسري  بني  الصراع 
»نهر  جتربة  احللوة  عني  وجتنيب  الدائر،  الصراع  يف  الفلسطيين 

البارد«.
وحتديدا  صيدا،  أحياء  بعض  بنايات  اسطح  حتولت  ذلك  اىل 
البزري  الكبري وقرب مسجد  البستان  والرباد ومنطقة  الزهور  حي 
لشّل  اللبناني،  اجليش  على  قنص  مراكز  اىل  البحري،  والبولفار 
تطلق  مسلحة  جمموعات  انتشار  اىل  اضافة  احلركة،  على  قدرته 
النار يف اهلواء، الثارة الذعر بني املوطنني. كما اشتبك اجليش مع 

جمموعة مسلحة على الكورنيش البحري.

اتهام 3 لبنانيني مرتبطني حبزب اهلل بـ«االرهاب« يف نيجرييا

اتهمت نيجرييا 3 لبنانيني بارتكاب »جرائم مرتبطة باالرهاب« بعد 
اعرتافهم باالنتماء اىل اجلناح العسكري حلزب اهلل.

وكانت قد كشفت اجهزة االستخبارات النيجريية الشهر الفائت 
للصحافة انها عثرت على خمزن اسلحة يف كانو، اكرب مدن مشال 

البالد، داخل منزل كان يؤوي خلية حلزب اهلل.
واتهم مخسة لبنانيني بالضلوع يف هذه القضية. ووجهت ستة 
اتهامات االربعاء اىل مصطفى فواز )49 سنة( وعبداهلل طحيين )48 
سنة( وطالل امحد روضة )51 سنة( علما ان الثالثة حيملون اجلنسية 

النيجريية. وافرج عن مشتبه به خامس فيما فر السادس.
واورد القرار االتهامي »قلتم انكم تنتمون اىل اجلناح العسكري 
ارتكبتم  فقد  عليه  وبناء  دولية،  ارهابية  منظمة  وهو  اهلل،  حلزب 

جرمية«.
والثالثة متهمون بالتامر »لتلقي تدريب بهدف التحضري الرتكاب 
جمموعة  اىل  مباشر  دعم  بـ«تقديم  ايضا  واتهموا  ارهابي«.  عمل 
ارهابية«.  انشطة  )ارتكاب(  غايتها  »اسلحة  اخفاء  عرب  ارهابية« 
كذلك، سهل الثالثة عقد »اجتماع على صلة باعمال ارهابية مقبلة« 

داخل متجر كبري ومتنزه يعودان اليهم يف ابوجا.

قتيل وجرحية خالل عملية سلب يف كوسبا
قتل املواطن فريد أنطون )75 سنة( وإصابة فايزة طراف جبروح 
خطرية خالل عملية سلب يف كوسبا. ويف التفاصيل أن طوني.ط 
دخل إىل حمل متلكه فايزة طراف حماوال سلبها، وصودف وجود 
فطعنه  عنها،  الدفاع  فحاول  احملل،  داخل  أنطون  فريد  املواطن 
فأصيبت  رأسها  يف  وطعنها  احلياة.  فارق  أن  لبث  وما  بسكني 

جبروح خطرية نقلت على اثرها إىل إحدى مستشفيات املنطقة.
وعلى الفور حضرت دورية لشعبة املعلومات إىل مكان احلادث 

ومتكنت من توقيف اجلاني.

كرم ينّوه بقاِض أوقف »عصابة عقارية« يف الشمال
نّوه عضو تكتل القوات اللبنانية النائب فادي كرم بالقرار الذي 
اختذه القاضي إميل العازار بالتنسيق مع احملامي العام االستئنايف 
يف الشمال القاضي طارق بيطار بتوقيف عصابة من »العصابات 
العقارية«، أوقعت املواطنني واحملامني يف شركها وسحبت منهم 

أموااًل طائلة.
ورأى كرم انه »بالرغم من األوضاع األمنية اليت متر فيها البالد 
ومنعه  حركته  القضائي لشل  اجلسم  يتعرض هلا  اليت  والضغوط 

من ممارسة دوره الوطين كضامن للحق والعدالة، وقف ابن منطقة 
الكورة القاضي إميل العازار، وقفة بطولية، خرقت جدار الصمت 
القضائي القاتل والالمباالة اجملرمة، وساهم يف اعادة اهليبة اىل 

القضاء«.
وأثنى كرم على الدور الذي لعبته القوى األمنية واليت بالرغم مما 
تتعرض له يف من محالت وإعتداءات تعيق عملها يف فرض سلطة 
الدولة والقانون يف مناطق عدة، فإن هذه القوى يف الكورة تلعب 

دورها األساس يف توقيف املعتدين على حقوق الناس.

ملثمون يعتدون على ركاب باص يف جسر الواطي 
ويفّرون »بسكاكينهم« اىل الضاحية اجلنوبية

  
بعد  السوريني  من  معظمهم  باص  ركاب  على  ملثمون  إعتدى 
طعنًا  عليهم  وانهالوا  الفيات،  الواطي  جسر  حملة  اعرتاضهم يف 
املعتدون  فّر  وقد  جرحى.  أوقع تسعة  ما  وبالضرب،  بالسكاكني 
منطقة  اىل  ثم  الطيونة،  العدلية  باجتاه  الدفع  رباعييت  بسيارتني 

الضاحية اجلنوبية.
وأفيد عن إصابة تسعة من ركاب الباص من اجلنسيات اللبنانية 
قبل  من  والضرب  بالسكاكني  بطعنات  والفلسطينية  والسورية 
ملثمني اعرتضوا الباص الذي كان يقلهم يف منطقة سوق االحد - 
الفيات للمشاركة يف برنامج تلفزيوني من إنتاج لبناني باإلشرتاك 
مع احدى احملطات اخلارجية. ومن بني اجلرحى املصابني: اللبنانيون 
علي جعفر وهو مصاب بطعنة سكني يف الظهر، وهوفيك صابرجيان 
وهو مصاب جبرح يف كتفه وهو فاقد الوعي، ومرسيس طاماسيان 
وهي مصابة جبروح يف رجليها ويديها. وقد نقلهم الصليب األمحر 

اىل مستشفى جبل لبنان.
وهم:  األرض  على  اشخاص  ثالثة  األمحر  الصليب  عاجل  كما 
السوريان ابراهيم امحد وهو مصاب جبروح طفيفة، وحممد عيسى 
وهو مصاب بتهشم يف رجليه، والفلسطيين عبد اهلل مرار )اصابته 
طفيفة (. ونقل الدفاع املدني ثالثة أشخاص هم السوريان جوان 
خليل الذي تلقى ضربة على الرأس، وأمحد كيالوي وهو مصاب 
جبروح يف رجليه وبشطب يف الظهر والفلسطيين عبد اهلل احلداد 
مصاب بشطب يف كتفه ويده اليمنى. وقد نقلوا اىل مستشفى مار 
يوسف يف الدورة. يذكر ان ركاب الباص كانوا ينوون اإلشرتاك 
يف برنامج تلفزيوني سيعرض يف لبنان واخلارج خالل شهر رمضان 

ويسجل يف احلازمية.
وذكرت وكالة األنباء املركزية أن احلادثة تقع ضمن اطار اخلالف 
الشخصي، حيث كان الباص متوجها اىل منطقة احلازمية لتسجيل 
برنامج لشهر رمضان يف احدى حمطات التلفزة، ويبدو ان متعهد 
احلفالت الذي يؤمن اجلمهور كان على منافسة مع اشخاص آخرين 
سيارات  ثالث  هناك  ان  الباص  ركاب  وافاد  اهلوية.  جمهولي 
اعرتضت طريقهم ترّجل منها ثالثة اشخاص حيملون سكاكني وبدأوا 

بطعن من تواجد يف داخله.

إصابة 8 عسكريني حبادث سري يف طرابلس
  

الباملا يف طرابلس بني  أدى حادث سري مروع وقع عند جسر 
حافلة تنقل ركابا وعسكريني وسيارة بيك آب صغرية حمملة بأكياس 
اىل  العسكريني. وحضرت  مثانية جرحى من  االمسنت اىل سقوط 
املكان عناصر من الصليب األمحر اللبناني وعملت على نقل اجلرحى 

اىل املستشفيات.

خطف يف جرود حنلة
الطفيلي من  أقدم جمهولون قبل ظهر االربعء على خطف حممد 

بلدة دورس، أثناء وجوده يف جرود بلدة حنلة.

جريح طعناً يف كفرعقا
بطنه  للطعن يف  بلدة كفرعقا  تعرض فارس حسن موسى من 
وظهره من قبل حسن.ع الذي كان يف حال من السكر الشديد، 
ما استدعى نقله اىل مستشفى الربجي للمعاجلة، يف حني توارى 

حسن.ع عن االنظار.

إطالق نار بإشكالني فرديني يف طرابلس
وقع أالربعاء إشكال فردي يف منطقة باب الرمل يف طرابلس 
السيد من  وآل  والسمان من جهة،  آل عائشة  بني شخصني من 
جهة اخرى، وتطور اىل اطالق نار دون وقوع اصابات. وعلى الفور 

حضرت القوى االمنية وأعادت االمور اىل طبيعتها.
ختلله  التبانة  يف  قدور  آل  شارع  يف  فردي  إشكال  وقع  كما 
إطالق نار من مسدس وتدخل اجليش وعمل على إعادة اهلدوء اىل 

املنطقة، ومالحقة مفتعلي اإلشكال.
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االفتتاح الكبري يف منطقة غرينايكر لصالة 
عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل

بادارة محمد هوشر

204 B Hume Highway,  
Greenacre NSW 2190

Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

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

 4 حتى  صباحا   10 من  السبت 
بعد الظهر

االحد من 10 صباحا حتى 3 بعد 
الظهر

%2

سم 0
 OFF %20أحضر هذا االعالن واحصل على ح

!!!!

تــنزيالت لـغاية 50% بــمناسـبة االفـتتاح

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

Next to 
ANzAc St

تتوفر لدينا 
تشكيلة 

واسعة جدا 
ومميزة من 
املفروشات 
اخلارجية 
واهلدايا 
بأسعار ال 
تنافس 
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تتوفر لدينا أجبان * ألبان * مكسرات * موالح * زيوت * زيتون * مخلالت * عصائر * حمص 
* فول * تشيبس * خبز * ماء زهر * ماء ورد * برية بافاريا *  عصائر * هدايا وغريها الكثري

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

 ,Merrylands Rd 201نفتح 7 أيام يف األسبوع
Merrylands

اسعار منافسة  ومعاملة 
جيدة

 Walli Asr لحوم طازجة يوميا من ملحمة
املالصقة للمحل

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

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

- مرطبات وغريها الكثري 

االفتتاح الكبري ملحل ولي اسر  Walli Asr للكباب

Eat In or Take Away

Mob: 0416 492 222 - 0451 386 570

نؤمن طلبيات كافة أنواع املناسبات .. 
توصيالت مجانية

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

موقف مجاني للسيارات 24 ساعة

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

Saturday 29 June 2013  2013 حزيران   29 السبت 

ملك الفروج على الفحم مطعم جربيل
بمناسبة االفــتتاح
عــرض خـاص ومــغٍر

تشكيلة واسعة جدًا من 
املأكوالت اللبنانية:

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

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

- سندويشات   وسلطات 
متعددة.

ت متأخر
نفتح 7 أيام يف االسبوع حتى وق

ع املناسبات
ت كافة انوا

طلبيا
نؤمن 

cnr Raymond & Restwell Streets
Bankstown

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

www.www.

     

.com

Online at

Starting at
$4.59/Month*

.com

On your TV with

Starting at

$16.67/Month* 

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

NEW Free App
iPhone®, iPad® & 
Android™

.com

10
-1

1-
00

07Customer Service: 
Tel: +1 604.676.3812 
        1.866.294.8512

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

Provided by: Powered by:

Join Our Team: 
apply@glarab.com

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

Canberra - Lyneham

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

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

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

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

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

Parammata

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

Sydney

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

Professional system & network  (+ 61) 452-233002

Advertisements
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

Saturday 29 June 2013  2013 حزيران   29 السبت 
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 مبيع بالجملة للبنائني واملتعهدين
لدينا تشكيلة واسعة جدًا من البالط االيطالي واالسباني والدهان 

 والجيربوك وأدوات التلييس ومواد البناء
بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة                              

أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

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

االفتتاح الكبري 
ملحالت

 LOUIS 
 VALENTINO

  PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

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

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

www.facebook.com/chrisbowenmp @bowenchris

Chris Bowen  
Always available to help
Whether it’s securing funding for job seeker services in Fairfield, or assisting  
with Government departments, Chris has always been here to help. 

If you have any issues or Federal Government matters that you would like to discuss with 
Chris, please contact his office on 9604 0710 or by email: chris.bowen.mp@aph.gov.au

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

ADVERTISEMENT

Office: Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road, Fairfield West   
Phone: 9604 0710   Fax: 9609 3873   Mail: PO Box W210, Fairfield West, NSW 2165  
Email: chris.bowen.mp@aph.gov.au   Web: www.chrisbowen.net

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

خدمات  يف  ملساعدتكم  العربية  باللغة  متحدث  يتوفر 
الرتمجة يومي الثالثاء واجلمعة من كل اسبوع.
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جـمال

الصيدالنية احلسناء هيا صوبر حرباق 
احلياة اجلميلة بالعلم واالخالق 

وجه
األسبوع

اعداد:  أكرم املغوّش

عندما ترنو املرأة اىل حتصيل العلوم 
واجتهاد  جبد  الدراسة  على  وتواظب 
وتقرتن باالخالق والفضيلة وحب الوطن 
تكون قد حققت امنيتها وامنية اسرتها 

واهلها .
على  وتنطبق  تصح  املواصفات  هذه 
صوبر  هيا  احلسناء  الشابة  الصيدالنية 
عقيلة املهندس االستاذ تيسري حرباق.

يف  عمان  يف  هيا  السيدة  ولدت 
كلية  من  وخترجت  وثقافة  علم  بيت 
وهي  االردنية  اجلامعة  من  الصيدلة  
حماميه  هال  واجناهلما  زوجها  مع  مقيمة 
وعدنان ودانا يتابعان دراساتهما بتفوق 
ويزورون االهل دائمًا لالطمئنان وعلى 

وطنهم الغالي االردن .
تقول هيا :دفء العائلة رائع ومجيل 
وانا بغاية السعادة واحلمد هلل مع زوجي 
احلبيب واجنالنا االحباء ويف البال دائمًا 
احلبيبة   واسرتاليا  الغالي  ووطننا  اهلنا 

ويطيب لي ان اردد :

بالدي وان جارت عّلي عزيزة 
        واهلي وان ضنوا علّي كرام 

حرباق  صوبر  هيا  الصيدالنية  احلسناء 
وجه مجيل تهوى املطالعة وقراءة الكتب 
االدبية والشعرية والتارخيية وتستمع اىل 
فريوز   للسيدة  وخاصة  الطربية  االغنيات 
كما انها جتيد اىل جانب العربية االنكليزية 
الذين  واجدادها  ابائها  لغة  والشركسية 

تفتخر بهم وبشعبها االردني والعربي .
وتعمل جاهدة مع زوجها االستاذ تيسري 
لتوجيه اجناهلما الذين يتقنون اللغة العربية 
على  االنكليزية  جانب  اىل  وكتابة  قراءًة 
املتعددة  العظيمة  اسرتاليا  مع  التفاعل 
احلضارات والثقافات والتواصل مع االهل 
االميان  من  الوطن  حب  الن  الوطن  يف 

واالخالص له واجب مقدس.

رجل االعمال املهندس علي محود وعقيلته سيدة االعمال االكادمييه منال 
محود  يكرمان رئيسةوالية نيو ساوث ويلز كريستينا كينيللي 

عندما كانت السيدة كريستينا كينيللي رئيسة والية والية نيو ساوث ويلز قام بتكرميها رجل 
االعمال املعروف املهندس علي محود والسيدة عقيلته سيدة االعمال االكادميية منال محود حيث 
حتدث كل من االستاذ علي واالستاذة منال مرحبني بالرئيسة كريستينا امجل ترحيب .فقالت 
كينيللي كل الشكر لكما على هذا التكريم واهنئكما على جناحكما العلمي واالقتصادي والرتبية 
البيتية والوطنية لبناتكما وتعليمهّن النه بالعلم والرتبية ننجح كمجتمع ووطن، واسرتاليا فخورة 

بكم وبامثالكم نتمنى لكم مجيعًا التوفيق والسعادة.
واملعروف ان املهندس علي محود من بلدة كونني اجلنوبية املناضلة وعقيلته منال من مدينة 
طرابلس اجملاهدة وننوه ان السيناتور احملامي االستاذ شوكت مسلماني املناضل والقيادي يف 

حزب العمال ابن خالة االستاذ املهندس علي محود.
وحنن بدورنا وحنن بدورنا نهنئ االستاذ علي وعقيلته على جناحهما ونتمين هلما التوفيق.

رئيسة الوالية السابقة كريستينا كينيللي تتوسط املهندس علي واالكاديميه منال حمود والزميل اكرم املغوّش

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

حلويات La Galetteيف مرييالندز

Patisserie
La Galette

 تشكيلة واسعة من الحلويات العربية واألوروبية

02 9637 4441
www.lagalette.net.au

دراسة واختصاص يف أشهر املعاهد الفرنسية 
والبلجيكية للحلويات

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

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

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

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

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

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

0457555555@Z·”ã€a@Û‹«@fibóm˝€

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

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

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

‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT@›‡»„

Hatem 
Electrical Contracting

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

fi_œÜ˙^=Ôÿ√=#_v=ÉÈ_ä=≈Í‹£^=—ÈÉìf=⁄_ìj˘◊
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عقدت األحزاب، السوري القومي اإلجتماعي - 
املردة  تيار  أمل-  حركة   – احلر  الوطين  التيار 
التجمع  اإلجتماعي-  العلوي  املركز اإلسالمي   -
العكاري- جتمع النهضة النسائي- مجعية عدبل 
اإلسرتالية اخلريية- اجمللس العاملي للمغرتبني 
اللبنانني- دار العودة اإلجتماعي، لقاء تضامنيا 
مع اجليش اللبناني مساء األربعاء 06/26/ 2013 
السوري  للحزب  ملبورن  منفذية  مكتب  يف 

القومي اإلجتماعي حضره السادة:
عن احلزب السوري القومي اإلجتماعي: ناموس 
املندوبية السياسية يف اسرتاليا األمني سايد 
منفذية  يف  والشباب  الرتبية  وناظرة  النكت 

ملبورن السيدة روبى البوجني دياب

اجليش سياج الوطن وحامي وحدته

إدانة واستنكارا لإلعتداء الغاشم على اجليش اللبناني، وحتية إجالل وإكبار ألرواح شهدائه األبرار الذين سقطوا غدرا ويف جمابهة القوى الظالمية
اإلحزاب والقوى والتيارات القومية والوطنية واملؤسسات اإلجتماعية والنسائية اإلغرتابية يف لقاء ووقفة تضامنية مع اجليش اللبناني

يف  التيار  مسؤول  احلر:  الوطين  التيار  عن 
ملبورن السيد شربل راضي والناشط يف التيار 

السيد سليمان أبو خاطر
ملبورن  يف  احلركة  مسؤول  أمل:  حركة  عن 

السيد علي اخلليل
ملبورن  يف  التيار  مسؤول  املردة:  تيار  عن 
السيد نبيل حنا والسادة جورج دحدح وردولف 

احلصري
عن املركز اإلسالمي العلوي اإلجتماعي اإلستاذ 

راسم الباشا
رئيس التجمع العكاري السيد أمحد البعريين

طوني  السيد  اإلجتماعي  العودة  دار  رئيس 
احللو

جنى  السيدة  النسائية  النهضة  جتمع  رئيسة 
دياب

السيد  اخلريية  اإلسرتالية  عدبل  رئيس مجعية 
فايز النبوت

السيدة  اللبنانني  للمغرتبني  العاملي  اجمللس 
ماري فرنسيس

عمار  السيد  السورية  اجلالية  صوت  إذاعة 
إمساعيل

وعهد  ريدان  نواف  اإلجتماعيان  الناشطان 
اجلردي.

ألرواح  إجالال  صمت  دقيقة  الوقوف  وبعد 
مبا  اجملتمعون  تداول  األبرار،  اجليش  شهداء 
آلت اليه األمور بظل تنامي اخلطاب التحريضي 

والتسابق السياسي يف توفري الغطاء لظاهرة 
تنامي بؤر التوتر، والظاهرة األسريية إحداها، 
اليت أعدت وبتمويل خارجي ورعاية داخلية من 
أجل تفجري الوضع يف لبنان وسوق اللبنانيني 
يتوفر  وما  املهلكة،  األهلية  احلرب  أتون  اىل 
وحدة  ضامن  اللبناني  اجليش  إستهداف  عرب 

اللبنانيني وحامي سلمهم األهلي، 
هذا وأصدر اجملتمعون البيان التالي:

اجليش  على  الغاشم  االعتداء  إن   -
عابثة  مسلحة  جمموعات  قبل  من  اللبناني 
باألمن واإلستقرار ما هو إال إعتداء على لبنان 
املتوجب  النكراء  باجلرمية  ويوّصف  واللبنانيني 
فاعليها ومموليهم ومن غطاهم ورفع  حماسبة 
احلصانة عن كل من يكشف عنه التحقيق بانه 
متورط وجلبه للقضاء ليأخذ نصيبه من العقوبة 

املوجبة.
اجليش  على  الغاشم  اإلعتداء  إن   -
لإلستقرار  واضحا  إستهدافا  يشكل  اللبناني 
الداخلي والسلم األهلي ويؤسس لفتنة داخلية 
تستدرج اجليش وتثنيه عن تأدية مهامه الوطنية 
العليا يف صيانة السلم األهلي ومحاية الوطن، 
املؤسسة  العسكرية،  للمؤسسة  كما تستهدف 
تقويضها  بهدف  بإمتياز،  الوحدوية  الوطنية 
إلستهدافات  خدمة  وشرذمتها،  وتفتيتها 

خارجية باتت واضحة املرامي.
إن اجليش ، هو كرامة الوطن وشرف   -
وما  اللبنانني،  لكل  الضمانة  وهو  املواطن، 
يتعرض له من إعتداء وحشي منذ معارك البارد 
يف الشمال وصوال اىل مربع األسري يف بوابة 
املؤامرة  يندرج يف سياق  بينهما  وما  اجلنوب 
على الوطن واملواطن، واليت تؤسس هلا ثقافة 
مطلوب  واألبعاد،  املرامي  مفهومة  سياسية 
اسقاطها وإسقاط رومزها اىل غري رجعة حرصا 

على وحدة لبنان وأمن اللبنانيني ، 
كأحزاب  فكتوريا  والية   – اسرتاليا  يف  اننا 
إجتماعية  وهيئات  وقومية  وطنية  وتيارات 
وروابط نستنكر أشد اإلستنكار اجلرمية البشعة 
ضباطنا  خرية  من  كوكبة  حبياة  أدت  اليت 
وجنودنا، نهيب بكل فئات شعبنا الوقوف حبزم 
ضد العصابات املعتدية وحماكمتها وانزال أشد 
جانب  اىل  وقوفنا  نؤكد  كما  بها،  العقوبات 
متقدمني  السبل،  بكل  ودعمه  الباسل  جيشنا 
العزاء  خبالص  وأفراد  وضباطا  قيادة  منه 
دمائهم  سالت  اليت  األبطال  األبرار  بشهدائه 
من  نتقدم  كما  وعزته.  للوطن  فداء  الطاهرة 
بتعازينا  وذوويهم  وعياهلم  الشهداء  اسر 
احلارة معتربين جرحهم جرحنا وجرح كل مواطن 

شريف.
اجملد واخللود للشهداء األبرار والعزة والكرامة 

للبنان
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 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى أطباق املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

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

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

نفتح يوميا من الـ 6 صباحا حتى الـ 7 مساء

جلنة ملكة مجال لبنان 
 فرع من اجلامعة اللبنانية 

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

اجملتمع الدولي
تدعو جلنة ملكة مجال لبنان 

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

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

شهرأيار2013 
مللكة  النهائية  االنتخابات  حفل  يف  الفائزة  وستشرتك  هذا 

 2013 مجال االغرتاب الذي سيقام يف لبنان – 

برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
 العماد ميشال سليمان

ملزيد من املعلومات وللمشاركة
يرجى االتصال قبل 31 آذار 2013

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

كوزات 915 969 0401 سندرا 016 988 0421 – 

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

تابعوا اعالناتنا

Saturday 29 June 2013  2013 حزيران   29 السبت 

العماد عون: سأطعن..
تتمة املنشور الصفحة الثانية 

وقف حلفاؤك ضدك واآلن سيقفون ضدك وسيكثر أعداؤك، هل   ■
ستبقى تغرد وحيدًا من دون حلفاء؟

وجمموعة  سيئ  سلوكهن  نساء  جمموعة  فيه  حّي  هناك  كان  اذا 
الفضيلة  هو  اجلماعة  سلوك  يصبح  فهل  حسن،  صيتها  صغرية 

وسلوك األقلية هو اجلرمية؟
■ أال يوجد لديك مثل عن غري النساء؟

أن  ميكن  كيف  أكثر.  صدمة  حيدث  ألنه  أكثر.  فاقع  املثل  هذا 
الذي حيكم  للقاضي  إذا مل حنتكم  اجملتمع  قيادة  معامل  منيز يف 

بالقانون.
■ كنا نرى عند أي مشكلة مع حلفائك أنهم كانوا يقفون على خاطرك، 

اليوم ال يبدو األمر على هذا النحو؟
هذا األمر يعنيين شخصيًا.

■ هل هناك حوار بينكم؟
احلوارات معنا ال ننشرها.

■ ولكن حنن اعتدنا التنسيق واالجتماعات بينكم؟
إذا  إال  بري،  نبيه  الرئيس  مع  بل  اهلل،  حزب  مع  ليس  اخلالف 
وقف احلزب اليوم مؤيدًا التمديد. حنن اختلفنا على التمديد جمللس 
النواب، ولكن ال أعترب ذلك أساسيًا، بل ميكن إصالحه. وال أستبق 

للحدث، بل أنتظر ماذا سيحصل.
■ هل احللف بينكما ال يزال قائمًا؟

حنن مل نكن منسوخني عن بعضنا. اختلفنا يف ثالث حمطات: يف نهر 
البارد، ويف معاجلة ملف املياومني، واآلن على قانون االنتخاب. 
االختالفات حني تتكاثر تصبح مزعجة، ويصبح الواحد منا يفتش عن 

إعادة نظر.
■ هل تفتش اليوم عن إعادة نظر مع احلزب؟

كل  االختالفات.  تكررت  إذا  يفتش  الواحد  عموميات.  أحتدث  أنا 
يعود  ال  مكان  إىل  فإذا وصلت  االحتمال.  على  لديه طاقة  واحد 
فيه يتحمل يقوم بإعادة نظر. وهذه اإلعادة إما تبقيه يف مكانه أو 

تنقله، ولكنها على األرجح تنقله.
■ هل تناقشون ملف احلكومة كفريق واحد أم كفريقني؟

هو  االستشارات،  منذ  احلكومة  رئيس  مع  أتواصل  مل  اآلن  حتى 
ذهب إىل بيته ومل يعد إىل االستشارات. حنن كنا نتفق على أمر 

واحد، وكل واحد يناقش من جانبه.
■ اليوم هل ما زلتم متفقني؟

مبدئيًا متفقون، ولكن ال أعرف إذا كان سيحصل التزام أو ال.
■ ماذا تريد أنت من احلكومة حتديدًا؟

أنا اقرتحت على رئيس حكومة أن يتمثل كل فريق حبسب حجمه، أي 
ستة وزراء لتكتل التغيري واإلصالح. لكنه مل جيب حتى اآلن.

■ هل تريد حكومة سياسية؟
نأتي  هل  نعيشها،  اليت  املرحلة  هذه  إذا يف  حكومة  وأي  طبعًا، 

حبكومة مهندسني وأطباء. حكومة سياسية وبالكاد تنقذ الوضع.
■ هل تتخوف من أن مير التمديد لرئيس اجلمهورية بعد التمديد للمجلس 

وقائد اجليش؟
ال أعرف. كل شيء معقول. يكفي أن أقول إنين ضد التمديد حتى 
يتم التمديد. جيب أن يسعد من أقول إنين ضد التمديد له؛ ألنهم 

سيمددون له.
■ ما هو حل اإلنقاذ؟

اإلدارة عاطلة ومددوا هلا. أنا ال أقوم بالعجائب، ولكن أحافظ على 
ما أمتسك به. أنا سأستمر بالتمسك باملبادئ وباحرتام القانون

■ ملاذا مل تستقيلوا؟
ونقاتل،  جناهد  حنن  ويذهبون.  رداءهم  خيلعون  ممن  لسنا  حنن 

وهذه ميزتنا.
■ هل هناك حوار متطور مع السفارة السعودية؟

يطرح  ال  وملاذا  نعاديها؟  ملاذا  ولكن  اجتماعية.  عالقة  تزال  ال 
سعد  والرئيس  اهلل،  حزب  وعلى  اجمللس  رئيس  على  السؤال 

احلريري يسكن هناك.
موعدًا لك يف  إن هناك  لك، وقيل  زيارة  أن نشهد  هل ميكن   ■

السعودية؟
ميكن. أنا ال أستبعد شيئًا. سابقًا تلقيت دعوة لزيارة سوريا يف 

أيار ولبيتها يف تشرين.
■ هل تلقيت دعوة لزيارة السعودية؟

حمتمل، مل ال؟ نعلنها يف حينه.
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للتمديدات  حاتم  شركة 
الكهربائية

كانت وما زالت تقدم أفضل الخدمات 
على أنواعها

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

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

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

لالتصال بصديق الجميع سايد حاتم على احد الرقمني

TeL/ Fax: 03 9391 0686
Mobile 0417 949 650

صفحة ٢٤     

ملبورن

Page 24

Melbourne

صفحة ٢٢     

ملبورن

Page 22

Melbourne

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹flb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚfláÇ
@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@fibóm¸a

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

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 
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CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

مع إستمرار رفض املثقفني لتولي الدكتور عالء 
أهم  من  تعد  واليت  الثقافة،  وزارة  عبدالعزيز 
احلقائب الوزارية يف مصر، إنضم هلم العشرات 
من الفنانني ليعتصموا مجيعًا يف مكتب الوزير 
بالزمالك وذلك يف سابقة تعد هي األوىل من 
الوزير  يقم  مل  حيث  الوزارة  تاريخ  نوعها يف 

بالذهاب إىل مكتبه أمس.
اإلعتصام  يف  تواجدوا  الذين  الفنانني  ومن 
سهري  العدل،  حممد  يوسف،  خالد  املخرج 
سامح  جوده،  أروى  مطاوع،  حنان  املرشدي، 
سيد  السيناريست  صاحل،  خالد  الصريطي، 
السينمائي،  االقصر  مهرجان  رئيس  فؤاد 
باإلضافة إىل عشرات املثقفني، فيما مت نصب 
خيمة أمام مقر مكتب الوزير تعبريًا عن رفضهم 
إلستمراره يف الوزارة مطالبينه باإلستقالة من 

منصبه.
اإلستنفار   من  حالة  الثقافة  وزارة  وشهدت 
بعد تزايد أعداد املعتصمني من الصباح الباكر 
حيث صعدوا للجلوس يف مكتب الوزير، فيما 
بني  للفصل  املركزي  األمن  قوات  تواجدت 
مؤيدي ومعارضي الوزير حيث مت إغالق أبواب 
مع  خاصة  املتظاهرين،  بني  والفصل  الوزارة 
حلكم  املناهضة  السياسية  اهلتافات  تزايد 
مجاعة اإلخوان املسلمني وما وصفوه بـ«أخونة 
الدولة«، بينما رد أنصار الوزير بهتاف »إفرم 
التغيريات  حلركة  إشارة  يف  معاك«  وإحنا 

الواسعة اليت جيريها يف قطاعات الوزارة.
عالء  الدكتور  الثقافة  وزير  قال  جهته،  من 
عبدالعزيز إنه مل يذهب إىل مكتبه أمس بسبب 
إنشغاله باجتماع جملس الوزراء، مؤكدًا أن حق 
اإلعتصام مكفول للجميع وأنه يرحب بلقاء خمتلف 
واملعارضني  والفنانني  املثقفني  من  األطياف 
نظرهم  وجهة  إىل  اإلستماع  أجل  من  أيضًا  له 
وإطالعهم على حقيقة األمور وحيثيات قراراته.

فنانون مصريون يعتصمون 
بمكتب وزير الثقافة أحمد عدلي

يبدو أن السياسة لن تبتعد كثريًا عن املوسم الثاني 
من برنامج »آراب إيدول« فبعدما كانت الفنانة أحالم 
تربط آراءها السياسية بتقييمها للمتسابقني، دخل 
املتحدث باسم اجليش اإلسرائيلي لإلعالم العربي 
دعمه  عن  أعلن  بعدما  اخلط  على  أدرعي  أفيخاي 
للمتسابق الفلسطيين إبن قطاع غزة حممد عساف، 
على  تسيطر  اليت  محاس  حركة  يف  نكاية  وذلك 

القطاع وترفض مشاركته.
عرب  أمس  له  تدوينة  يف  كتب  أدرعي  أفيخاي 
»فيس  على  العربية  باللغة  إليه  منسوبة  صفة 
على  تتطفل  زالت  ما  محاس  أن  مدعيًا:«  بوك« 
البغيضة  قيودها  وتفرض  القطاع،  أهالي  شؤون 
على  دليل  خري  عليهم،  واملستمرة  واملستفزة 
سلوكها هذا يتمثل هذه املرة مبطالبة احلركة من 
برنامج  اإلنسحاب من  الصاعد حممد عساف  النجم 
آراب أيدول والعودة اىل غزة، وذلك يف رسالة 
تهديد مت إرساهلا له وألسرته املقيمة يف القطاع 
بنزع  وشرطتها  محاس  حكومة  أصدرتها  وبأوامر 
صور عساف عن السيارات، وعن واجهات احملالت 
التجارية، مهددًة بفرض غرامة مالية لكل من خيالف 

تعليماتها.
املعطيات  »حسب  قائاًل:  حديثه  أدرعي  وواصل 
والتقديرات فيحتل حممد عساف وضًعا جيًدا ومتألًقا 
بني املشاركني يف الربنامج حيث ارتفعت اآلمال أن 
ينال اللقب«، مضيًفا: »أنا شخصيًا اتابع من حني 
اىل آخر جمريات املسابقة ولست من مشجعي احد 
املشاركني، ولكن اليوم وبعد التضييق عليه فال 
شك أن صوت حممد احللو يغضب الذين يرفضون 
الرأي واالبداع وانا اقول انت رائع رائع رائع يا 

عساف!«.
سوى  التحكيم  جلنة  أعضاء  من  يذكر  مل  أدرعي 
عساف  يف  برأيها  استشهد  حيث  أحالم  الفنانة 
كاملاس«،  أنه  أحالم  املطربة  تقول  »كما  قائاًل: 
فيما نشر صورة للمتسابق الفلسطيين مع التدوينة 
اليت أعقبتها انتقادات حادة من متابعي الصفحة، 
حيث اعترب عدد منهم أن احنياز أدرعي له سيضره 
يف تصويت اجلمهور، فيما سخر آخرون من متابعته 

الربنامج.

إسرائيل تدعم عساف يف »آراب 
إيدول« إلغاظة حماس
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أحيا تيار املرده ملبورن، قداس إحتفالي أقيم عند الساعة 
كنيسة  يف   2013-6-16 االحد  صباح  من  عشرة  احلادية 
سيدة لبنان ملبورن.  يف الذكرى السنوية ال35 جملزرة 
إهدن اليت ذهب ضحيتها الشهداء الوزير والنائب طوني 
فرجنيه وزوجته فريا وطفلته جيهان، ومثانية وعشرين من 

أبناء زغرتا الزاوية.
  شارك يف هذا القداس إىل جانب رئيس وأعضاء اللجنة 

اإلدارية :

حبضور رمسي وشعيب وفعاليات اجلالية اللبنانية

تيار املردة ملبورن حييي ذكرى جمزرة إهدن

سعادة قنصل لبنان العام األستاذ غسان اخلطيب ،التيار 
حركة  اإلجتماعي،  القومي  السوري  احلزب  احلر،  الوطين 
أمل، احلزب الشيوعي، املركز اإلسالمي العلوي اإلجتماعي، 
اإلسالمية  العلوية  اجلمعية  الزاوية،   زغرتا  سيدة  مجعية 
األسرتالية  اللبنانية  اجلامعة  رئيس  طوق  بشارة  ،السيد 
فكتوريا، التجمع العكاري. رؤساء وأعضاء مجعيات خريية 
التلغراف،  جريدة  من  نداف   إيلي  األستاذ  وإجتماعية، 
األستاذ كميل مسعود من جريدة اهلريالد، األستاذ زاهي 

أبناء اجلالية  الزيبق من جريدة املستقبل وحشد كبري من 
اللبنانية . 

ترأس الذبيحة اإلهلية األب إدمون إندراوس، وعاونه لفيف 
من الكهنة والراهبات األنطونيات الفاضالت، اخوية احلبل 

بال دنس واجلوقة.
  قرأ الرسائل السيد طوني احللو والسيد روبري خبعازي، 
من  بالشكر  ملبورن،  املرده  تيار  وأعضاء  رئيس  يتقدم 

مجيع الذين شاركوهم الصالة عن أنفس الشهداء
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 التالعب بسهم كازينو لبنان..
 جتارة ومصاحلات

انكشفت اللعبة يف كازينو لبنان. جّتار األسهم عمدوا خالل األشهر 
والطلب  العرض  الكازينو.  سهم  بسعر  التالعب  إىل  املاضية 
والشائعات هي أدوات اللعبة. أهدافها تكمن يف دفع سعر السهم 
نزواًل وشرائه بسعر منخفض قبل توزيع أنصبة األرباح. لكن من 

أين ميّول الكازينو توزيعات األرباح؟
عقد  إىل  لبنان  كازينو  أمس  عاد  شهر،  حنو  دام  انقطاع  بعد 
اجتماعاته. اجللسة كانت خمصصة ألمرين؛ املصاحلة بني األعضاء 
املتخاصمني، واخنفاض سعر السهم إىل مستويات متدنية ودفعه 

من خالل توزيع أنصبة أرباح.
بالنسبة إىل األمر األول، كانت اجللسة املذكورة عبارة عن جلسة 
مصاحلة بني رئيس جملس اإلدارة محيد كريدي، وعضو اجمللس 
نوع يف  بعدما كال كل منهما لآلخر كالمًا من كل  هشام ناصر، 
اجللسة األخرية. غري أن هذه املصاحلة ليست األوىل من نوعها يف 
األعضاء  بني  املعارك  استمرت  حيث  لبنان،  كازينو  إدارة  جملس 
متجانس،  غري  هو جملس  »إىل شيخ صلح...  حاجتهم  وازدادت 
ختّلله الكثري من املعارك الطاحنة حول مشاريع خمتلفة ورغبات كل 
اقتطاع حّصة منها«، يقول مصدر مطلع على كواليس  طرف يف 

الكازينو.
إىل جانب هذا املشهد، كان احلديث عن اخنفاض سعر سهم الكازينو 
جلسة جملس  دار يف  الذي  النقاش  دوالرًا يف صلب   450 إىل 
بقيمة  أرباح  أنصبة  توزيع  على  باالتفاق  النقاش  انتهى  اإلدارة. 
25 دوالرًا عن كل سهم خالل الشهر املقبل. القرار كان مفاجئًا 
وخمالفًا لكل التوقعات واملؤشرات عن صعوبات يعانيها الكازينو 
وتقّلص أرباحه بسبب األوضاع الصعبة اليت يشهدها لبنان، واليت 
قّلصت املداخيل من لعبة القمار ومن احلفالت. إال أن كل التوقعات 
واملؤشرات استخدمها بعض النافذين يف الكازينو من بني اإلدارة 
تبنّي  فما  السهم،  بسعر  التالعب  بهدف  اإلدارة  جملس  وأعضاء 
جهات  على  مقتصرة  السوق  يف  والشراء  البيع  حركة  أن  الحقًا 
منخفض  بسعر  األسهم  من  كميات  بيع  يعرض  بعضها  معدودة، 
وبعضهم يشرتي... يف النهاية، متكنوا من الضغط على الكازينو 
واستنزاف أمواله يف توزيع أنصبة أرباح جديدة سيتم اقتطاعها من 

االحتياطات املالية.
يف النتيجة، هذا التوزيع هو الثاني من نوعه خالل 2013، لتصبح 
ما  وهو  سهم،  كل  عن  دوالرًا   560 اإلمجالية  الكازينو  توزيعات 
ليعود إىل  املقبلة،  األيام  السهم خالل  ارتفاع سعر  سيؤدي إىل 
مستواه الفعلي بعد همروجة التوزيع. فسعر السهم اخنفض خالل 
التداوالت يف األشهر املاضية بنسبة 23.7% ليبلغ 450 دوالرًا، 

وبالتالي فإن أي ارتفاع هو مصطنع بني جتار األسهم.

صرخة أهل عمشيت: »البحر لنا« 
مكعبات  وهي  حبر،  هو  للباطون.  جمبل  وهو  عمشيت  هي 
عن  يبحثون  ومرتادوها  البلدة  أهل  وهم  الباطون،  من  ضخمة 
عن  توّقف  لكّنه  صامد،  اجملبل  الباطون.  خلف  من  البحر... 
العمل بعد أن علت االعرتاضات ضّده، املكّعبات أيضًا صامدة، 
واملعرتضون صامدون... ألّن البحر هلم. تقوم بلدّية عمشيت 
العماد ميشال سليمان اىل منطقة سياحّية،  بتحويل كورنيش 
فضاًل  الصيف،  هذا  والرسم،  للنحت  مسبوزيوم  إلقامة  وُتعّد 
عن نشاطات رياضّية وثقافّية وفنّية. ويف املكان تعلو مئات 
املكّعبات الضخمة من الباطون اليت ستسخدم يف مشروع تأهيل 
السنسول البحرّي لعمشيت، وهو مشروع تنجزه وزارة األشغال 

العاّمة والنقل.

وعلى شاكلة مجيع املشاريع اليت جتيزها وزارة االشغال على 
الشاطئ اللبناني، من كفرعبيدا اىل نهر الكلب، مل خيضع مشروع 
املرفأ البحري يف عمشيت لدراسة األثر البيئي امللزمة. وليزيد 
الطني بلة، على بعد أمتار من مشروع ردم البحر، يقوم جمبل 
إلنتاج الباطون الستخدامه يف تأهيل املرفأ، فيذهب مباشرة من 
»املنتج اىل املستهلك«، توفريًا للكلفة اليت يتكّبدها املتعّهد 
يف حال اشرتى الباطون من اخلارج. أّما املّدة اليت حيتاج إليها 

إجناز السنسول فهي سنتان ونصف السنة فقط ال غري!
حجة أن جمبل الباطون مؤقت ال تقنع الناشطة البيئّية الدكتورة 
فيفي كالب اليت أوضحت لـ«األخبار« أّن النفط الذي تسّرب 
اىل حبرنا يف حرب مّتوز عام 2006 كان مؤّقتًا إال أّن أثره مل يكن 

كذلك، واألمر عينه حيصل بالنسبة اىل اجملبل.
وإال  أحواضه،  غسل  اىل  يومّيًا  حباجة  اجملبل  أّن  كالب  تشرح 
يلتصق فيها الباطون، وكّل ما ينتج عن ذلك من كلس ورمل 
تكمن  وهنا  البحر،  اىل  ومنها  مباشرة،  الصخور  اىل  يذهب 
اخلطورة. فالتلّوث الناتج من اجملبل يصّحر الشاطئ ويؤّثر على 
التنّوع البيولوجي وعلى الكائنات احلّية يف البحر، وأغناها يكون 

على الشاطئ.
جتزم كالب بأّن اجملبل مل تنجز له دراسة األثر البيئّي، والتلّوث 
الناتج منه يقضي على الطحالب وعلى االمساك الصغرية اليت 
عمشيت  شاطئ  فإّن  كذلك  منها.  األكرب  األمساك  بها  تتغّذى 
مهدّدة  وهي  صخوره،  على  تعيش  اليت  بالتوتياء  مشهور 
أّن  بالباطون اىل »أبد اآلبدين«، كما  التلّوث  باالنقراض جّراء 
التلّوث ينتج من الشاحنات اليت تنقل األحجار واملازوت الذي 

تستخدمه ومن انتشار الغبار.

ومن املعروف أّن الكورنيش البحرّي يعترب متنّفسًا ألبناء عمشيت 
وجوارها، يرتادونه باملئات ملمارسة رياضة املشي والدّراجات 
اهلوائّية، فضاًل عن التنّزه والصيد البحرّي. وهو الشاطئ الذي 

خيّول زائريه املشي بالقرب من البحر ومساع صوته.
ميشال  العماد  اسم  حيمل  الذي  »الكورنيش  كالب  وتضيف 
سليمان، ابن البلدة ورئيس اجلمهورّية، ال يشّوه بهذه الطريقة. 
أخرى  منطقة صناعّية  اىل  مكانه  من  اجملبل  بنقل  يكون  احلّل 
املرفأ  تأهيل  بني  »خيرّيوننا  وتضيف  الشاطئ«.  من  بعيدة 
وتسأل  اجملبل!«.  بدنا  وما  املرفأ  بدنا  نقول  وحنن  واجملبل، 
كالب »ملاذا مل حيصل التوفري يف املال إال على أيام عمشيت؟ 
كيف تؤهل املرافئ األخرى يف مناطق لبنانّية أخرى من دون أن 
تقام اجملابل بالقرب منها؟ وتردف: »الكلفة البيئية والصحّية 
األمسنت  بكثري من كلفة  أكرب  علينا  واالجتماعّية  واالقتصادّية 

وكلفة نقله«.
بيانًا  أمس،  من  أول  أصدر،  اخلوري  ناظم  البيئة  وزير  وكان 
هذا  إلنشاء  ترخيص  أي  متنح  مل  البيئة  وزارة  »أّن  فيه  أّكد 
اجملبل، ال بل إن الوزارة أبدت رأيها القانوني يف هذا املوضوع 
لدى عرضه عليها، جوابًا على كتاب املدير العام للنقل الربي 
والبحري. وقد بعث وزير البيئة بكتاب اىل وزير األشغال العامة 
تقع  الباطون  جمابل  »أن  فيه  أكد  العريضي،  غازي  والنقل 
مرسوم  ألحكام  اليت ختضع  الصناعية  املؤسسات  الئحة  ضمن 
بإنشاء املؤسسات  الرتخيص  وإجراءات وشروط  حتديد أصول 
قراره  الصناعة  وزير  إصدار  لناحية  واستثمارها،  الصناعية 
النهائي باملوافقة على طلب الرتخيص أو رفضه«. وأكد »أن 
مشاريع إنشاء املرافئ ختضع ألحكام مرسوم تقييم األثر البيئي 
لناحية ورودها ضمن الئحة املشاريع اليت تستلزم حكمًا تقرير 
الباطون  جمابل  واستثمار  إنشاء  أن  كما  البيئي،  األثر  تقييم 
ختضع بدورها ألحكام املرسوم ذاته، لناحية ورودها ضمن الئحة 

املشاريع اليت تستلزم حكمًا تقرير فحص بيئي مبدئي«.
جتدر اإلشارة اىل أن اجمللس البلدّي يف عمشيت تقّدم بكتب 
إنشاء  قرار  على  مبوجبها  اعرتض  للنقل  العاّمة  املديرّية  اىل 

اجملبل يف عمشيت، خصوصًا أّن املنطقة سياحّية.

إزاء هذا الوضع، ختلص كالب اىل أن قضية اجملبل بيئّية وال 
نريد حتويلها اىل قضية سياسّية بأّي شكل«. وختتم كالب إذا 
كان هناك من يطلب من الوزير العريضي أن يبقى اجملبل يف 
مكانه، فليتفّضل الوزير ويكشف لنا هوّيته لنحاسبه، وإذا بقي 

اجملبل يف مكانه فلكّل حادث حديث«.

 دبي من ضمن 5 بلدان تبدأ ببيع 
أحذية مصنوعة من الذهب 

أحذية  بيع  عمليات  بدأت   
مصنوعة من الذهب عيار 24 
خمتلف  عرب  مدن  مخس  يف 
أحناء العامل من ضمنها دبي.

املصنعة  الشركة  وأعلنت 
مورييت  ألبريتو  شركة  وهي 
أّنها اختارت مخس مدن لبيع 
نيويورك  هي  اجلديد  منتجها 
ولوس أجنلوس ولندن وهونغ 

كونغ ودبي.
وصنعت الشركة حذاء نسويا ذا كعب عال كما اختارت حذاء رجاليا 

لالستخدام اليومي.
ومت إطالق احلذائني على هامش سباق اجلائزة الكربى يف مونيت 
كارلو، وهما مصنوعان من مادة املخمل املغطى بالذهب عيار 25.

 سرقة أكثر من مليون دوالر على منت طائرة

فتح مكتب التحقيقات الفدرالية ملفًا للبحث يف سرقة أكثر من 
1.2 مليون دوالر أمريكي عن منت طائرة تابعة للخطوط اجلوية 
الدولية السويسرية، وفقًا ملا أشار إليه متحدث باسم الشركة، 

الثالثاء.
وأشار متحدث آخر إىل أن الطائرة نقلت جمموعة من العمالت، 
يف  الطائرة  حطت  عندما  الكلي  املبلغ  يف  النقص  واكتشف 
مطار JFK السبت، وال يعرف فيما لو متت السرقة قبل إقالع 
عند  وقعت  أنها  أم  زيورخ  السويسرية  العاصمة  من  الطائرة 

هبوط الطائرة يف مدينة نيويورك األمريكية.

بعبوة  حمفوظة  كانت  النقود  أن  إىل  ذاته  املتحدث  وأضاف 
خمصصة لشحن النقود واليت تستعملها البنوك، إضافة إىل أنها 
كانت مودعة يف صندوق للشحن، األمر الذي يتطلب استعمال 

رافعة شحن للتمكن من الوصول إىل النقود.

وأضاف مصدر مطلع على التحقيق إىل أن املبالغ الضخمة حتول 
إىل السلطات الفدرالية يف العادة، وهي اليت اكتشفت وجود 
اليت  النقود  نقل  أن  إىل  وأشار  االثنني،  املبلغ،  النقص يف 
يتوجب وصوهلا بني البنوك عرب السلطات الفدرالية، هو جمرد 

 .cnn اجراء اعتيادي وفقا" ملوقع

 صورة ريهانا تثري اجلدل بسيجارتني مارجيوانا

اعتادت النجمة العاملية ريهانا أن تثري اجلدل من وقت آلخر، 
حيث انتشرت عدة صور لريهانا باملواقع الفنية باإلضافة إىل 
نشرها على صفحتها الشخصية بـ " Instagram " وهى تدخن 

سيجارتني عمالقتني من "املارجيوانا"،

بهولندا،  أمسرتدام  العامة فى  األماكن  بإحدى  تواجدها  أثناء   
أنواع لفت األنظار وضعت ريهانا السيجارتني فى  وكنوع من 
 ،"Instagram" فمها وأشعلتهما معا، وكتبت جبانب صورتها على

إننى مثل أى فتاة فى أمسرتدام!

فى  حبفلها  املوجودين  مؤخرا  ريهانا  فاجأت  أخرى  جهة  من 
وجهه  فى  معجبيها  إحدى  بضرب  قامت  حيث  بريمينجهام، 
حنوه  جيذبها  أن  املعجب  حاول  حينما  وذلك  بـ"امليكروفون"، 
مرتني متتاليتني لتحيتها مثل باقى املعجبني، لكن كان رد فعل 
ريهانا الغريب القى انتقاد الكثريين من وسائل اإلعالم إضافة 

إىل قطاع من معجبيها.

فى  االنتقادات  من  كبريا  قدرا  مؤخرا  نالت  ريهانا  أن  يذكر 
مرة  ألول  يظهر  فيديو  بسبب  العامل  حول  اإلعالم  وسائل 
على  مؤخرا  ظهر  ولكنه   ،2011 عام  هولندا  فى  قدمته  حلفل 
 "dailymail" عدد من املواقع اإللكرتونية العاملية الشهرية مثل

و"hollywoodlife"، ومدة الفيديو 20 ثانية فقط.

 السلطات الروسية تعتقل شابا بتهمة سرقة جسر
إعتقلت السلطات الروسية شابًا بتهمة سرقة جسر، وذلك بعد 

اقتفاء األثار اليت خلفها جر اجلسر إىل منزله.
وأوضحت مصادر يف الشرطة لوكالة أنباء "نوفوسيت" الروسية 
بشمال  فولوغدا  إقليم  عامًا يف   23 العمر  من  يبلغ  "شابًا  أن 
بهدف  بشاحنته وقطره  الصغري  الفوالذي  اجلسر  البالد وصل 

بيعه كنفايات معدنية".
وأضافت أنها "اقتفت اآلثار اليت خّلفها اجلسر على األرض ما 
أوصلها إىل منزل املتهم يف قرية فرولوفو"، مشرية إىل أن 
"الشاب استخدم أداة قطع لتقطيع اجلسر إىل أجزاء صغرية، 
القبض  إلقاء  عند  باعها  قد  يكن  مل  أنه  إىل  لفتت  أنها  غري 

عليه". 
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كتب اكرم املّغوش
اعتادت مجعية كفرحلدا النموذجية ان تقيم حفلها السنوي يف مقرها 
الفخم والذي بديره السيد مسري عنداري وخبدمات وال امجل حيث 
كان لقاًء ممتعًا الهالي كفرحلدا واالصدقاء حيث حضر اختصاصي 

القلب الدكتور فرد نصر.
بداية انشدت احلسناء اندريان خوري النشيد االسرتالي  وعرفت 
السيدة هلني املر والقى رئيس اجلمعية االستاذ الياس طنوس 

كلمة مستهاًل قائاًل:
يابالدي ياجنان اخللد يا

    مهدي احملبوب يا وعدي وعيدي
انت فوق الكل انت املرجتى 

      انت اغلى من كياني ووجودي
اجل  من  حول وصيته  معتوق  رشيد  بالدكتور  واضاف مستشهدًا 
امناء البلدة وخاصة مشروع الكهرباء  واالعانات واملنح الدراسية 
للمتفوقني والدعم املادي كل عام ملستشفى تنورين خلص اىل 
القول اننا يف مجعية سنبقى على الوعد والعهد يف خدمة اجلميع 

ان شاء اهلل.
الربنامج الفين كان رائعًا حيث غنت باللغتني االنكليزية والعربية 
احلسناء الشابة ادريان خوري كماغنى منرملحم ومالك الرفاعي امجل 
املنوعات الغنائية حتى الساعات االوىل من الصباح واحلضور يف 
فرح وانشراح وانصرف اجلميع وهم يتحدثون وحنن منهم عن رقي 

كفرحلدا واهلها الكرام.

حفلة كفرحلدا السنوية.. مهرجان رائع ومجيل

معتوق، طنوس، عنداري، الزميل املغوش وونسا

طنوس، املر وحضور

آل خوري والزميل اكرم املغوش

فايز وجورج خوري وطنوس وحضور

تصوير اراكس

دعوة الجتماع عام ألبناء بنت 
جبيل 

 اسرتاليا  

تدعو الهيئة اإلدارية  لجمعية أبناء بنت 
جبيل لعقد اجتماع عام للتداول والتشاور 

بإمكانية انتخاب هيئه أداريه جديده 
يشارك فيها الجيل الصاعد من أبنائنا 
وبشكل ديمقراطي تضع برنامج عمل 
لتفعيل الجمعية بالتواصل و النشاطات 
 the coronation hall  at    املكان

 corner of Barden st and stanley
.st Arncliffe

يف مركز رابطة الجمعيات اللبنانية
الزمان:

Friday 5July at 630 pm 
الدعوة عامه و الحضور ضروري

 الهيئة اإلدارية  لجمعية
أبناء بنت جبيل
 د . علي بزي

  كيت ميدلتون تعتمد على »اليوغا«
 قبل الوالدة

حترص دوقة كامربيدج، كيت ميدلتون،على ممارسة رياضة "اليوغا" 
بانتظام، رغبًة منها يف البقاء يف صحة جيدة خاصًة قبل والدة طفلها 

األول.

احلمل  مرحلة  خالل  جسدها  تناسق  على  احلفاظ  منها يف  رغبًة  لندن: 
والوالدة، وحلرصها على التمتع بصحة جيدة، تواظب دوقة كامربيدج، 
كيت ميدلتون، على ممارسة رياضة "اليوغا"، إذ أكد مصدرمقرب من 
زوجة األمري ويليام أن كيت تواظب على لعب "اليوغا" بشكل مكثف، 

كما تداوم على املشي يوميًا خالل الصباح مع كلبها "لوبو".

وأضاف املصدر الذي أوضح أن كيت ميدلتون تتميز بأنها من األشخاص 
املهتمني دائمًا بنظام غذائهم، قائاًل:" هناك مدربة يوغا تزور كيت 
أسبوعيًا يف قصر كنسينغتون يف لندن"، مشريًا إىل أن كيت تتبع 
نظامًا غذائيًا صحيًا يعتمد على تناول وجبات طازجة مكونة من الدجاج 
أواألمساك أوالديك الرومي، مع احلرص على تناول الفواكها اجملففة 

واملكسرات.

كما قال مصدر مطلع يف قصر كنسينغتون:" كيت حتب شرب القهوة 
لذا حترص على شرب تلك املنزوعة الكافيني، كما أنها تشرب الشاي 

دون أي مشكالت".

 جينيفر أنيستون تتهم جاسنت ثورو 
باستغالهلا

جينيفر  النجمة  اتهمت 
أنيستون خطيبها املمثل 
جاسنت ثورو باستغالل 
شهرتها من أجل تعزيز 
فرص جناحاته املهنية، 
وذلك بعدما قرر األخري 

تأجيل موعد زواجهما.

رغبة  أجنلوس:  لوس 
ثورو  جاسنت  املمثل 
تأجيل  يف  املستمرة 
زواجه من النجمة جينيفر 
أنيستون جعلت جينيفر 
تشكك يف نوايا ثورو، 
اتهامه  إىل  ودفعتها 
أجل  من  يستغلها  بأنه 

مصاحله الشخصية.

زواجه  موعد  تأجيل  ثورو  جاسنت  قرر   "showbiz spy" ملوقع  ووفقا 
من جينيفر أنيستون ألجل غري مسمى، إذ أكد مصدر أن جاسنت يريد 
فعليًا الزواج من أنيستون لكنه مازال مرتددًا بعض الشيء بشأن موعد 

الزفاف.

أكثر  األمان، وأن جينيفر  وقال املصدر:" جاسنت يشعر دائمًا بعدم 
أعمال  منه شهرة وحتقيقًا للمال، لذا يريد قبل زواجه االشرتاك يف 
مستواها  يف  أنيستون  مضاهاة  يستطيع  حتى  املستوى  عالية  فنية 
الفين واملادي قبل الزواج منها"، علمًا بأن حرص جاسنت ثورو على 
تطوره املهين يف تلك األوقات هو ما جعل أنيستون تتهمه بأنه يستغل 
شهرتها وجناحاتها من أجل تعزيز فرص جناحاته املهنية، خصوصًا أنها 
أن  وتريد  جاسنت  أولويات  قائمة  متأّخر يف  مركز  البقاء يف  ترفض 

تصبح زوجته يف أقرب وقت.

 إستقبال دبلوماسي وشعيب لنجم »أراب إيدول«

حظي الفنان الشاب حممد عساف الفائز بلقب "أراب إيدول" بإستقبال 
بالقاهرة  فلسطني  املطار سفري  بإستقباله يف  كان  حيث  دبلوماسي 
بركات الفرا وأعضاء السفارة الفلسطينية، باإلضافة اىل العشرات من 
معجبيه، فيما أطل لياًل مع اإلعالمية منى الشاذلي يف برناجمها "مجلة 

مفيدة" مع املتسابق املصري امحد مجال.

برنامج  جنم  عساف  حممد  الشاب  الفلسطيين  الفنان  حظي  القاهرة: 
لدي  القاهرة  مطار  يف  ودبلوماسي  شعيب  باستقبال  إيدول"  "أراب 
عودته إليها ظهر أمس قادما من العاصمة اللبنانية بريوت، حيث كان 
يف إستقباله باملطار العشرات من معجبيه باإلضافة اىل اعضاء السفارة 
الفلسطينية بالقاهرة ويف مقدمتهم السفري الفلسطيين بالقاهرة بركات 

الفرا.
ومحل حمبو عساف الفنان الشاب على أعناقهم وقاموا بإهدائه باقات 
من الورود علما بأن الصالة اليت وصل عليها شهدت إجراءات أمنية 
مشددة بسبب تواجد الوفد الدبلوماسي الفلسطيين فيما تسبب خروجه 
يف حالة زحام بالصالة وحرص بعض معجبيه الذين تصادف وجودهم 

يف املطار على التقاط الصور التذكارية معه.
اليت وصل  الطائرة  على منت نفس  املهندس  ماجد  وجود  وتصادف 
بلقب  الفوز  على  التهنئة  له  قدموا  حيث  بريوت  من  عساف  عليها 
الربنامج وأشادوا بصوته وإمكانياته، فيما حرص على ارتداء الكوفية 

الفلسطينية خالل االحتفال مع حمبيه.
وحل عساف برفقة زميله امحد مجال ضيفا على االعالمية مين الشاذلي 
يف حلقة امس من برناجمها "مجلة مفيده" والذي يذاع على شاشة ام 
غزةخالل  قطاع  الي  للعودة  يستعد  عساف  بأن  علما  مصر،  بي سي 
ساعات حيث من املقرر ان يقوم بعبور معرب رفح الربي قبل أن يتم 

إغالقه يوم اجلمعه املقبلة.
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Saturday 29 June 2013  2013 حزيران   29 السبت 

بريطاني حيويل حديقته ألشكال حيوانات 
وشخصيات ضخمة!

أمضى مسن بريطاني 26 عامًا، بعد تقاعده يف 
حديقته  وحتويل  احلدائق،  تزيني  فن  احرتاف 
»رايد«،  مبقاطعة  »وايت«  جزيرة  الواقعة يف 
األشكال  من  رائعة  جمموعة  إىل  الربيطانية 
بشرية،  ووجوه  حليوانات وشخصيات  الضخمة 
كاشفًا أن فكرة تزيني احلديقة كانت نابعة من 

تأثره جبمال حديقة جاره.

البالغ  إدواردز،  ديفيد  الربيطاني  واستطاع 
وجبعة  ضخم  أرنب  حنت  عامًا،   70 العمر  من 
أخرى  وأشكال  وقط،  وحصان  وديناصور 
ويسهل  بسرعة  ينمو  الذي  النبات  مستغاًل 

التقطيع والنحت.

وقد استغرق العمل على الديناصور ثالثي القرن، املوضح يف إحدى الصور، 6 سنوات مت خالهلا 
منو النبات وحنته بشكل مثالي.

 ميسي يتحول لعارض أزياء يف ميالنو 
لألزياء  ميسي يشارك يف عرض  ليونيل 
إليه  املوجهة  التهم  متناسيًا  ميالنو  يف 

بالتهرب الضرييب.
ميسي  ليونيل  األرجنتيين  النجم  أظهر 
اليت  الضرييب  التهرب  مباالته لتهم  عدم 
نظمته  عرض  يف  شارك  عندما  يواجهها 
دار أزياء »دولتشي آند غابانا« اإليطالية، 

اليت تقوم حاليًا برعايته.

عرض  مشاركته يف  خالل  ميسي  ليونيل 
األزياء

ليشارك  العطالت،  فرتة  ميسي  واستغل 
يف أحد عروض أسبوع املوضة يف ميالنو 

الذي تنظمه دار األزياء الشهرية.
ووصل ميسي إىل احلدث على منت سيارة 
جاغوار مكشوفة، وهو يرتدي بذة بيضاء.

ومل تقتصر مشاركة ميسي على اجللوس على مقاعد املشاهدين، بل قدم أحد تصميمات الدار، 
وهو عبارة عن قميص أبيض ومعطف أسود وبنطال من اجلينز الرمادي. 

 الطالبة ريم عماري تتوج ملكة مجال 
اجلزائر

علوم  يف  الطالبة  توجت 
العمر  من  البالغة  املواد 
ملكة  عماري  ريم  عاما   19
حفل  خالل  اجلزائر  مجال 
نظم مساء اجلمعة يف مدينة 

وهران.

عماري  ريم  الشابة  توجت 
عاما   19 العمر  من  البالغة 
خالل  اجلزائر  مجال  ملكة 
اجلمعة  مساء  نظم  حفل 
يف مدينة وهران )الغرب( 
أعوام  عشرة  بعد  وذلك   ،
هذه  تنظيم  خالهلا  توقف 

املسابقة يف البالد.

بعد  عماري  ريم  وقالت 
تتوجيها على عرش اجلمال 
اجلزائر،  مجال  ملكة  "أنا 
وأدرس  عاما   19 عمري 

علوم املواد".

هلذه  شابة   20 وترشحت 
يف  نظمت  اليت  املسابقة 
إحدى قاعات فندق مرييديان 
حبضور ألفي متفرج. وهن 
باألزياء  بعروض  قمن 
واملعاصرة  التقليدية 
وفساتني السهرة واملالبس 

الرياضية.

املشاركات  يف  واشرتط 
ان يتمتعن بـ"قامة ال تقل 

 حسناء البارغواي سعيدة بهدية ميسي

هدية  يرسل  األرجنتيين  النجم 
القوى  ألعاب  جنمة  إىل  خاصة 

يف  الباراغواي.
احلسناء الرياضية لريين فرانكو

احلسناء الرياضية لريين فرانكو
ليونيل  االرجنتين  النجم 
احلسناء  نهار"  "يسعد  ميسي 
بطلة  فرانكو  لريين  البارغوانية 
ألعاب القوى يف منافسات رمي 

الرمح.
يهدي  العامل  يف  العب  أفضل 

قميصه اخلاص ممهورًا بتوقيعه 
للبطلة الباراغوانية.

حسابها  عرب  لريين  وكتبت 
التواصل  موقع  على  الشخصي 
قميص  أن  "توتري"  اإلجتماعي 
وعليه  مبيسي  اخلاص  برشلونة 
توقيع "الربغوث" نفسه وصلها 
يف الوقت املناسب، حيث أنها 
لفنون  الكبري  عشقها  ختفي  ال 
العامل،  يف  األفضل  الالعب 
وقد قامت بنشر الصورة وحتت 

عبارة "هذا هو مجال الرياضية.. 
وحتياتي  العبقري..  أيها  شكرا 

لزوجتك وطفلك".

مشاهري  من  فرانكو  وتعترب 
العامل،  يف  النسوية  الرياضة 
وإمنا  اجنازاتها،  لكثرة  ليس 
عروض  جمال  يف  لدخوهلا 
األزياء الساخنة وظهورها عارية 
اجملالت  من  العديد  أغلفة  على 

ومواقع اإلثارة والفضائح. 

ومقاييس  مرت   1,7 عن 
كالسيكية" للصدر والبطن 
على  تدريبهن  مع  واخلصر 
الفرنسية،  باللغة  التحدث 
احد  امزيان  محزة  حبسب 
جلنة  وعضو  املنظمني 

احلكم.

التحكيم  جلنة  وكانت 
جنفياف  رئستها  اليت 
عاما(   81( فوتوناي  دو 
للجنة  السابقة  الرئيسة 
فرنسا  مجال  ملكة  حتكيم 
مؤلفة من شخصيات فنية، 
بهية  املمثلة  بينهم  من 
راشدي والفكاهي امساعيل 

اجلزائري األصل.

انتخاب  مسابقة  وتوقفت 
ملكة مجال اجلزائر يف العام 
شرادي  وفاة  بعد   2003
يف  اسسها  الذي  محداد 
موجة  خالل   1996 العام 
العنف اليت ضربت اجلزائر، 
ابنه  احياءها  يعيد  ان  قبل 

فيصل محداد.
ولن تشارك الفائزة بلقب 
يف  اجلزائر  مجال  ملكة 
العامل  مجال  ملكة  مسابقة 
املقررة يف بالي يف ايلول/
تنظيم  تأخر  بسبب  سبتمرب 
لكنها  اجلزائرية،  املسابقة 
مسابقة  يف  ستشارك 
يف  ازياء  عارضة  "افضل 
هذا  بروكسل  يف  العامل" 

العام. 
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توافق على قهوجي..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

حادة اشارت فيه اىل انها »انتظرت عبثا حتى يعي القائمون باحلملة 
خطورة ما يقرتفونه يف حق اجليش وشهدائه وجرحاه ويف حق لبنان 

عرب بث مشاهد زائفة وبعيدة عن مناقبية اجليش«.
واذ حتدثت عن »محلة اعالمية وسياسية رخيصة«، اكدت ان اجليش 
املدنيني  بعض  وجود  اىل  بالنسبة  اما  صيدا«،  يف  وحيدا  »قاتل 
اللباس  يرتدون  املخابرات  مديرية  »عناصر  بان  فذكرت  املسلحني 
جمموعة  العسكرية  الشرطة  توقيف  مع  ايضا  ذلك  وتزامن  املدني«. 
على  واحالتها  صيدا  يف  املدنيني  احد  ضرب  عن  مسؤولة  عسكرية 

التحقيق.
وفيما ذكر ان رئيس جملس النواب نبيه بري اضطلع بدور رئيسي 
مع »حزب اهلل« يف موضوع اخالء الشقتني يف عربا، علم ان مذكرة 
مشرتكة لنائيب صيدا الرئيس فؤاد السنيورة وبهية احلريري ستسلم 
خالل ساعات اىل رئيس اجلمهورية ميشال سليمان تتضمن »املوقف 
من االعتقاالت العشوائية واالهانات ملواطين صيدا استنادا اىل اسباب 
رباح«، كما  بن  بالل  الصالة سابقا يف مسجد  او  اللحى  واهية مثل 
تتضمن املذكرة »مشاركة »حزب اهلل« يف معارك عربا ويف ممارسة 

االعتقاالت والزج باملوقوفني يف مراكز دينية«.
وقالت مصادر كتلة »املستقبل« إن »غضبا عارما يسود الرأي العام 
عموما وصيدا خصوصا من الوقائع اليت وثقتها االفالم والشهادات 
حول مشاركة »حزب اهلل« يف احداث عربا والظلم الذي حلق باملواطنني 
نتيجة املمارسات اليت أحدثت صدمة على كل الصعد. وبالتالي فان 
مرجعيته  من  انطالقا  هو  املذكرة  بهذه  سليمان  الرئيس  اىل  التوجه 
الدستور  وحامي  املسلحة  للقوات  االعلى  والقائد  للبالد  كرئيس 

واملواطنني«.

جملس النواب
يف غضون ذلك، وقبل ثالثة ايام من اجللسة النيابية العامة، توقعت 
مصادر نيابية مواكبة ان يتصاعد اجلدل حول دستورية انعقاد اجللسة 

من دون فتح دورة استثنائية.
اختار ذلك يف نطاق  التمديد  أقر  النواب عندما  وقالت ان جملس 
الدورة العادية على رغم ان احلكومة مستقيلة، فلماذا مل ينتظر اىل ما 
بعد انقضاء الدورة العادية انطالقا من مربرات الظروف االستثنائية؟ 
وكشفت ان موقفا ادىل به النائب يف »كتلة الوفاء للمقاومة« نوار 
الساحلي خالل اجتماع رؤساء اللجان ومقرريها االربعاء وفيه انه »جيب 
عدم ربط عمل اجمللس بأي توقيع من رئيسي اجلمهورية واحلكومة ألنه 
قد ال يكون هناك السنة املقبلة رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة«.

ولفتت املصادر اىل مطالعة املرجع الدستوري حسن الرفاعي الذي 
انعقاد اجمللس من دون فتح دورة استثنائية يعّرض  ان  اشار اىل 
اجللسة للطعن، كما يعّرض ما يصدر عنها من قوانني لالبطال. كما 
ورأت  مشابها.  موقفا  العدل  وزارة  يف  االستشارات  هيئة  اصدرت 
املصادر ان حسم اجلدل اليوم وغدا قبل جلسة االثنني يوفر الغطاء 

للعمل التشريعي بعيدا من احتمال الطعن. 
اعتماد  اىل جتنب  االجتاه  وراء  كان  اذا  عما  اىل تساؤالت  وحملت 
اما يف  للنيل من رئيس اجلمهورية.  الدورة االستثنائية نية  مرسوم 
موضوع التمديد لقائد اجليش العماد جان قهوجي وقيادات عسكرية 
وامنية اخرى، فعلم ان االمر يبدو مبتوتا بغالبية جملس النواب ومبوافقة 

»حزب اهلل«.
مطلعة  مصادر  فان  اجللسة،  يف  احلكومة  مشاركة  شأن  يف  وأما 
اكدت ان يف امكان احلكومة املشاركة ولو كانت مستقيلة انطالقا من 

سوابق عدة كانت آخرها جلسة التمديد جمللس النواب.

واشنطن بدأت شحن
تتمة املنشور الصفحة االوىل

يف غضون ذلك، أوردت صحيفة »الوول سرتيت جورنال« األمريكية 
أن وكالة االستخبارات املركزية »سي آي إي« بدأت نقل األسلحة اىل 
األردن عرب شبكة من مستودعات حربية سرية. وقالت ان »السي آي 
إي« تعتزم أيضا بدء تسليح عدد حمدود من مجاعات املعارضة السورية 
األمريكي  الدعم  حجم  يوسع  مما  شهر  غضون  يف  عنها  حترت  اليت 
للقوات املعتدلة اليت تقاتل ضد الرئيس بشار األسد. وأشارت إىل أنه 
جيري حتديد توقيت الشحنات اليت تشتمل على برامج تدريب من أجل 
السماح بشن هجوم منسق للثوار بدءًا من األول من آب، استنادًا اىل 
ديبلوماسيني ومسؤولني أمريكيني كشفوا النقاب عن تفاصيل خطة 

سرية جديدة وضعت بإذن من الرئيس االمريكي باراك أوباما.
وأوضحت »أن وكالة االستخبارات ستمضي ثالثة أسابيع يف نقل 
األسلحة اخلفيفة وقذائف صاروخية مضادة للدبابات إىل األردن كما 
تعتزم الوكالة متضية ما يقرب من أسبوعني فى إجراء فحص إضايف 
جملموعة أولية من املقاتلني والتأكد من انهم يعرفون كيفية استخدام 
على  املدربني  الثوار  من  األوىل  للدفعة  الطريق  ميهد  مما  األسلحة 

الطريقة األمريكية لدخول حلبة القتال.
كل  الربنامج  مبوجب  سوريا  سيدخلون  املقاتلني  مئات  إن  وقالت 
شهر اعتبارا من آب، ونتيجة هذا املعدل، يرى مسؤولون سعوديون 
قبل  اشهر  مخسة  إىل  أربعة  من  ستستغرق  العملية  أن  وأمريكيون 
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وجود ما يكفي من عناصر مقاتلة مسلحة ومدربة إلجراء تغيري جذري 
اهلل«  »حزب  من  وحلفائه  األسد  بشار  للرئيس  املوالية  القوات  ضد 

اللبناني.
مدى  يعكس  السورية  املعارضة  تسليح  أوباما  قرار  أن  وأضافت 
املخاوف االمريكية من انتصار االسد، الذي تدعمه إيران و«حزب اهلل« 

وتسلحه روسيا، ويف الصراع الدائر منذ حنو سنتني ونصف سنة.
لكن عددًا من املشرعني من احلزبني يف الكونغرس االمريكي قرروا 
طرح مشروع قرار يهدف اىل منع الرئيس اوباما من توفري أي دعم 
الكونغرس على  اال بعد مصادقة  عسكري لقوى املعارضة السورية، 
مثل هذه اخلطوة، اليت رأى هؤالء انها ستؤدي اىل توريط الواليات 
وتأتي هذه  متطرفة.  واىل مساعدة مجاعات  اهلية  املتحدة يف حرب 
اخلطوة يف ضوء قرار اوباما تزويد املعارضة اسلحة خفيفة، وردًا على 
على  اوباما  اليت حتض  الشيوخ  جملس  النافذة يف  القيادات  بعض 

التدخل عسكريًا يف النزاع يف سوريا.
وأعلن عن مشروع القرار يف مؤمتر صحايف عقده هؤالء لشرح خماطر 
النائب  النزاع السوري. وطرح املشروع  الواليات املتحدة يف  انزالق 
ميشيل  اجلمهورية  النائبة  ووقعته  غيبسون،  كريستوفر  اجلمهوري 
باكمان )ترشحت ملنصب الرئاسة العام املاضي( والنائب الدميوقراطي 
ان  غيبسون،  وقال  ويلش.  بيرت  الدميوقراطي  والنائب  نوالن  ريك 
الكونغرس جيب ان يشاركوا يف صنع  ممثلي الشعب االمريكي يف 
يتورط  ان  »بلدنا ميكن  ان  من  على ختوفه  القرار، وشدد  هذا  مثل 
فهم  ودون  الكونغرس  مصادقة  دون  من  سوريا  يف  خطري  بشكل 
واضح للظروف على االرض«. ورأى ويلش ان ما حيدث يف سوريا 
هو حرب اهلية مأسوية ووحشية، ان تزويد بعض القوى السالح يعين 
من  باكمان  وحذرت  - شيعية«.  اهلية سنية  حرب  بأمركة  »اجملازفة 
ان تزويد املعارضة السورية السالح يعين تزويد »الفئات املتطرفة« 

ورأت يف ذلك خطوة »جمنونة«.
السناتوران  قدمه  الشيوخ  مماثل يف جملس  قرار  مشروع  وهناك 
بول  راند  واجلمهوريان  موريف،  وكريس  يودال  توو  الدميوقراطيان 
املسلحة  والقوات  اخلارجية  الشؤون  جلنيت  رئيسا  وكان  لي.  ومايك 
يف جملس الشيوخ الدميوقراطيان روبرت مينينديز وكارل ليفني، اىل 
الرئيس  أخريًا برسالة اىل  السناتور اجلمهوري جون ماكني قد بعثوا 
القوة  واستخدام  أسلحة  املعارضة  تزويد  على  فيها  حضوه  اوباما 

العسكرية املباشرة للتعجيل يف اطاحة نظام االسد.

تعزيز »االندوف«
ويف نيويورك، قرر جملس االمن تعزيز قدرات التسليح لدى جنود 
قوة االمم املتحدة لفك االشتباك يف هضبة اجلوالن »اندوف« واعادة 

تكييف عملياتهم حلمايتهم من تداعيات النزاع السوري.
وينتشر جنود »االندوف« يف اجلوالن منذ 1974 ويشرفون على احرتام 
وقف النار الذي اعقب احلرب بني العرب واسرائيل يف تشرين االول 
1973. وتعرضت القوة الدولية يف االشهر االخرية الطالق نار واحتجز 

جنود فيليبينيون فيها مرتني لدى مقاتلني سوريني معارضني.
»قلقه  عن  االمن  جملس  اعرب  اعضائه،  بامجاع  تبناه  قرار  ويف 
البالغ« من هذه احلوادث وطلب من اجليش السوري النظامي ومقاتلي 
اسرائيل  بني  االمنية  املنطقة  يف  التوغل  عمليات  وقف  املعارضة 

وسوريا يف اجلوالن واحرتام مهمة القوة الدولية وامنها.
وبناء على توصية االمني العام لالمم املتحدة بان كي - مون، شدد 
اعضاء اجمللس الـ 15 »على ضرورة تعزيز قدرات الدفاع عن النفس 
لدى قوة االمم املتحدة« وخصوصا بزيادة عديدها اىل 1250 رجاًل، وهو 

احلّد االعلى املسموح به، و«حتسني معداتها للدفاع عن النفس«.
اجلنود  تزويد  اىل  يهدف  القرار  هذا  ان  ديبلوماسيون  واوضح 
الدوليني اسلحة ثقيلة )بنادق رشاشة وهجومية( ووسائل محاية افضل 

)سرتات واقية من الرصاص وآليات مدرعة(.
وكانت القوة الدولية الغت دورياتها الليلية وتنوي االمم املتحدة 
اخرى.  مواقع  امن  وتعزيز  هلا  التابعة  املراقبة  مواقع  بعض  اقفال 
بعد  امنية،  لدواع  الدولية  القوة  من  النمسا سحب كتيبتها  وباشرت 

معارك بني اجليش السوري واملعارضني.

موسكو وبيجينغ
ويف موسكو، التقى املبعوث اخلاص للرئيس الروسي إىل الشرق 
الوسط نائب وزير اخلارجية ميخائيل بوغدانوف، السفري الصيين لدى 
موسكو لي هوي، وأكدا أهمية تهيئة جو إجيابي لعقد مؤمتر »جنيف - 

2« الدولي حول سوريا.
لي  التقى  بوغدانوف  أن  الروسية  خلارجية  لوزارة  بيان  يف  وجاء 
وناقشا »مهمة تسوية األزمة السورية سياسيًا يف أسرع ما ميكن«. 
أّكدا أهمية تهيئة اجلو االجيابي الضروري لعقد  وأضاف أن اجلانبني 
املؤمتر الدولي حول سوريا، وإجراء عملية التفاوض من أجل تنفيذ بيان 
جنيف الصادر يف 30 حزيران من العام املاضي، مبا يستجيب لالتفاق 

الروسي - األمريكي الذي مت التوصل اليه يف 7 ايار املاضي«.
ويف جمال آخر، انتقد الناطق باسم وزارة اخلارجية الروسية الكسندر 
لوكاشيفيتش موقف اململكة العربية السعودية من القضية السورية، 
اجملموعات  وتسليح  متويل  مثل  اخلطرية«  »األعمال  بوقف  وطالبها 
على  ردًا  الروسي  املوقف  وصدر  واملتطرفني.  الدولية  االرهابية 
اتهم  الذي  الفيصل  سعود  االمري  السعودي  اخلارجية  وزير  تصريح 
»االبادة  يف  باملساهمة  ضمنًا  االسبوع  من  سابق  وقت  يف  روسيا 

اجلماعية« اليت تتعرض هلا سوريا.

»العليا لالنتخابات« تتنحى..

تتمة املنشور الصفحة االوىل
السلمية، وفاحتًا الباب أمام اقتتال أهلي، إن مل تكن حربًا أهلية 

ألول مرة يف تاريخ مصر احلديث.
باب قد تشرعه على مصراعيه »مجاعة اإلخوان املسلمني« اليوم، إذ 
أكدت مصادر وثيقة الصلة بـ«مكتب اإلرشاد« أن »مجاعة اإلخوان« 
قررت االعتصام بالتنسيق مع أحزاب وقوى إسالمية أخرى، يف منطقة 
رابعة العدوية شرقي القاهرة، وحتديدًا بالقرب من قصر »االحتادية«، 

حتى نهاية الشهر احلالي، موعد »متّرد«.
ويف هذا السياق، أكد النائب األول ملرشد »اإلخوان« رشاد بيومي، 
مظلة  حتت  احلوار  طاولة  على  املعارضة  مع  اجللوس  اجلماعة  رفض 

اجليش، معتربًا أن احلوار جيب أن يكون »حتت مظلة الرئيس«.
 30 جبهة  تأسيس  عن  اإلعالن  »مؤمتر  فيه  أعلن  الذي  الوقت  يف 
يونيو«، الذي عقد، أمس األول، يف مركز إعداد القادة، أن »جبهة 
30 يونيو، وهي تعلن تأسيسها يف هذه املرحلة املهمة، فإنها تؤكد 
خالل  الرأي  عن  التعبري  السلمي يف  النضال  مبسار  الكامل  التزامها 
تظاهرات الشعب بدءًا من 30 حزيران احلالي حتى حتقيق مطلبه العادل 

يف إعادة اختيار سلطة تعرب عن ثورتهم«.
تفويض  على  تنّص  السياسية  اجلبهة  رؤية  أن  إىل  البيان  ولفت 
الشخصيات  من  حكومة  رئيس  إىل  البالد  إدارة  صالحيات  كامل 
أول  أال يرتشح يف  )على  الثورة  املعربة عن خط  الوطنية  السياسية 
انتخابات رئاسية أو برملانية مقبلة(، مشريًا إىل أن »رئيس احلكومة 
سيتوىّل تشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون أولويات مهامها األمن 
واالقتصاد والعدالة االجتماعية وحتقيق املصاحلة الوطنية على أسس 

العدالة االنتقالية ودستور توافقي لكل املصريني«.
من  بداًل  القبة،  قصر  من  االول،  أمس  عمله  مرسي  باشر  وبينما 
القوات  أمامه، نشرت  التظاهر  االحتادية، الذي أعلنت قوى سياسية 
اخلطة  إطار  يف  عدة،  حمافظات  يف  والدبابات  املدرعات  املسلحة 

»إرادة«، استعدادًا لتظاهرات 30 حزيران.
وأكد مصدر عسكري »أن اخلطة تتضمن نشر قوات ومعدات القوات 
الصاعقة  قوات  على  االعتماد  مع  املهمة،  املباني  لتأمني  املسلحة 
واملظالت يف األماكن اليت توجد فيها بؤر إجرامية وعناصر جهادية«. 
قصر  وخمارج  مداخل  تطويق  اجلمهوري  احلرس  قوات  بدأت  كما 

االحتادية، وذلك بعد إغالق بوابات القصر بالكتل اخلرسانية.
وشدد، املصدر، على أن »القوات املسلحة مل تنزل الشارع حلماية 
نظام الرئيس حممد مرسي، لكنها موجودة انطالقًا من دورها الوطين 
يف محاية الشعب املصري ومنشآته، ومحاية املتظاهرين السلميني«.

وتصاعدت وترية متارين احلرب األهلية أمس األول، يف حمافظات 
عدة، كان أعنفها يف الدقهلية والشرقية واإلسكندرية.

مرسي، الذي مل يوفر جهدًا يف سكب الزيت على النار املشتعل، 
بدا راغبًا يف الذهاب إىل حافة اهلاوية القصوى، فلم يأت على ذكر 
بيان القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح 
يتم  واحد، حتى  أسبوع  املدة،  إنذارًا حمدد  والذي تضمن  السيسي، 
التوصل إىل توافق بني خمتلف القوى السياسية، وإال ستكون القوات 

املسلحة مضطرة للتدخل، ومل يبُد متفاعاًل معه بأي صورة.
إعالميني،  دليل،  دون  من  واتهم  وهدد  هاجم  مرسي،  أنه،  ثم 
ملكافحة  »وحدة  تشكيل  وقرر  وموتى،  أحياء  وسياسيني،  وقضاة، 
البلطجة«، و«جلنة إلعداد التعديالت الدستورية«، و«جلنة عليا للمصاحلة 
الوطنية«، وتعيني مساعدين من الشباب للمحافظني، وسحب تراخيص 
حمطات البنزين اليت متتنع عن توزيع حصة املواطنني، وتكليف الوزراء 

واحملافظني بإقالة كل املتسببني يف األزمات.
ويف ردود األفعال على خطاب مرسي، قال األمني العام املساعد 
كان  مرسي،  »الرئيس حممد  إن  العليم  عبد  النور« شعبان  لـ«حزب 
عليه أن حيدد آلية إقالة املتسببني يف أزمات املواطنني، والرئيس 
بذلك خالف القانون«، منّوهًا أنه قد يثري نوعًا من الفوضى بسبب هذا 

التصريح.
من جهته قال زعيم »حزب غد الثورة« أمين نور إن خطاب مرسي جاء 
آخر الشهر  السلمية  التظاهرات  »خمّيبًا لآلمال«، مؤكدًا مشاركته يف 

احلالي.
بدوره استنكر رئيس »حزب املؤمتر« والعضو املؤسس يف »جبهة 

اإلنقاذ الوطين«، عمرو موسى، هلجة خطاب مرسي ومضمونه«
وعلى صعيد متصل، وبدعوى استشعارها احلرج، ويف مفاجأة غري 
متوقعة، قررت »اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية« باإلمجاع التنّحي عن 
النظر يف الطعن على قرار إعالن فوز مرسي مبنصب رئيس اجلمهورية، 
وإعادة الطعن إىل املرافعة من جديد يف جلسة حتدد يف ما بعد أمام 
»اللجنة« بتشكيلها اجلديد الذي يتم يف األول من متوز املقبل، وذلك 
حبسب ما جاء يف بيان »اللجنة« على لسان أمينها العام املستشار 

عبد العزيز سلمان.

املالكي:خطوة
تتمة املنشور الصفحة االوىل

املفروضة على العراق، وخروجه من أحكام الفصل السابع اليت 
جتيز للمجتمع الدولي استخدام القوة لعسكرية ضده يف حال عدم 

امتثاله لقرارت اجمللس.
مهمة  خطوة  انها  املالكي  نوري  العراقي  الوزراء  رئيس  وقال 

الستعادة مكانة العراق.
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 املكمالت الغذائية »وهم« 
يدمر الصحة 

 النوم الطويل يقلل من خطر 
تطور داء السكري

وكالة  أفادت 
فيسيت«  »ميد 
الروسية  الطبية 
الطويل  النوم  بأن 
العطل  أيام  يف 
احتمال  من  يقلل 
تطور داء السكري 
من الدرجة الثانية، 
أن  إىل  مشرية 
يعتربون  العلماء 

يساعد يف  الطويل  النوم  أن 
يف  اإلنسولني  تشكل  عملية 

جسم اإلنسان.

 وقد توصل إىل هذا االستنتاج 
على  تابعوا  أسرتاليون  علماء 
رجال  حالة  سنوات   5 مدى 
أصحاء ناموا يف غضون أسبوع 
العمل 6 ساعات كل يوم، ثم 
ازدادت فرتة نومهم يف أيام 
وفحص  بساعتني.  العطلة 
مستوى  ذلك  أثناء  الباحثون 
اإلنسولني لكل من شارك يف 

مستواه  أن  واتضح  التجربة. 
األيام  يف  بكثري  أقل  كان 
ويف  العمل.  ألسبوع  األوىل 
العلماء  وصل  املطاف  نهاية 
خطر  أن  مفاده  استنتاج  إىل 
تطور داء السكري من الدرجة 
الثانية ينخفض بفضل زيادة 
العلماء  ويرى  النوم.  وقت 
حيسن  الطويل  النوم  أن 
يف  اإلنسولني  تشكل  عملية 
جسم اإلنسان مما يؤدي إىل 
اخنفاض مستوى الغلوكوز يف 

الدم.

 تناول السكر يشل حركة القلب 
والعنب حيميه من االزمات احلادة

دراسة  كشفت 
تناول  أن  حديثة 
جهدًا  السكر حيدث 
كبريًا يف الربوتينات 
املوجودة يف عضلة 
القلب ما يؤدي إىل 

توقفه عن العمل.

احذر السم 
االبيض

جامعة  من  باحثون  أجرى  فقد 
من  توصلوا  دراسة  امريكية 
ذرة  تناول  أن  إىل  خالهلا 
القلب  جتهد  واحدة  سكر 
وحتدث تغريات يف الربوتينان 
يتسبب  ما  فيه  املوجودة 
وبالتالي  الدم  ضخ  بضعف 

توقف القلب عن العمل.

واشار املعد الرئيسي للدراسة 
أنه عندما تكون عضلة القلب 
ارتفاع  بسبب  أساسًا  ضعيفة 
أمراض  وأية  الدم  ضغط 
الغلوكوز  تناول  فإن  أخرى، 
مشريا  تعقيدًا.  األمور  يزيد 
تتناول  سكر  حبة  كل  إىل 
على  قادرة  احلال  هذه  يف 
نهائيًا  القلب  بتوقف  التسّبب 

عن العمل.

ووجدت دراسة امريكية سابقة 
هرمون  مستويات  ارتفاع  أن 
الكورتيزول او مايعرف بهرمون 
على  يؤشر  النفسي  اإلجهاد 
بأمراض  اإلصابة  خطر  زيادة 

القلب والشرايني.

عن  املسؤولة  الباحثة  وقالت 
مانينسشيجني  لورا  الدراسة 
إنه "بسبب إمكانية التقاط شعر 
حول  املعلومات  الرأس  فروة 

تغرّي مستويات الكورتيزول مع 
الوقت، فإن حتليل املعلومات 
يقّدم وسيلة أفضل لنا لتقييم 

ذاك اخلطر".

مثل  القلب،  أمراض  وتشمل 
وقصور  القلبية،  السكتة 
وأمراض  االحتقاني  القلب 
السبب  وهي  اخللقية،  القلب 
الرجال  بني  للوفاة  الرئيسي 

والنساء يف احناء العامل.

ومن أهم اساليب الوقاية منها 
وخفض  التدخني،  عن  اإلقالع 
الكوليسرتول،  استهالك 
الدم،  ضغط  ارتفاع  وجتنب 
صحي  وزن  على  واحلفاظ 

وممارسة الرياضة.

اإلجهاد  ارتبط  ولطاملا 
اإلصابة  خطر  بزيادة  النفسي 
بأمراض القلب، وقال العلماء 
هرمون  مستويات  قياس  إن 
الكورتيزول، يف الشعر يشكل 
وسيلة لدراسة تأثري التعّرض 

طويل األمد المراض القلب.

وأظهرت دراسة قدمية أن تناول 
العنب حيمي من أمراض القلب 
لدى الرجال الذين يعانون من 

املتالزمة االستقالبية. 

من  أمريكي  شدد طبيب 
خطورة املكمالت الغذائية 
على الصحة، مشريًا إىل 
أنها رمبا تكون مميتة يف 
إذا مت  األحيان  كثري من 
تناوهلا دون وصفة طبية 
أو كبديل لألدوية الطبية 
ملا  وفقًا  املعتمدة، 
"دايلي  صحيفة  أوردته 

ميل" الربيطانية.

ويقول رئيس قسم األمراض 
أطفال  مبستشفى  املعدية 
أوفيت  بول  فيالدلفيا  يف 
يف  تؤمن  "هل  كتاب  مؤلف 
وأضرار  فوائد  حول  السحر؟" 
الطب البديل أن الفيتامينات 
أكثر  الغذائية  واملكمالت 
صحة  على  نفعها  من  خطورة 
أن  املمكن  من  بل  اإلنسان، 
صحية  مشاكل  إىل  تؤدي 

وخيمة.

املكمالت  تناول  أن  وأشار 
 10 أو   5 مبعدل  الغذائية 
أضعاف من املوصي بها يوميًا 
بأمراض  اإلصابة  فرص  تزيد 
وتضعف  والسرطان  القلب 
على  لإلنسان  املناعي  اجلهاز 

املدى الطويل.

وهناك دراسات عديدة سابقة 
عالقة  وجود  إىل  أشارت 
املكمالت  تناول  بني  وثيقة 
فيتامني"  "ماليت  أو  الغذائية 
بالصيدليات  يسمونها  كما 
القلب  بأمراض  الوفاة  وخطر 

والسرطان.
تناول  أهمية  إىل  أشار  فيما 
الغذائية  املكمالت  احلوامل 
فرتة  أثناء  الفوليك  ومحض 
قبل  من  واملوصوفة  احلمل 
من  منعًا  املختص،  الطبيب 
تشوهات  إىل  األجنة  تعرض 

إىل  منوهًا  الفقري،  بالعمود 
"د"  فيتامني  إعطاء  أهمية 
الذين حيصلون على  لألطفال 
وال  خالصة  طبيعية  رضاعة 
ذاته  الوقت  يف  يتعرضون 
لفرتة  الشمس  أشعة  إىل 

كافية لتقوية عظامهم.

املسنات  تناول  أهمية  وذكر 
"د"  وفيتامني  للكالسيوم 
تعرضهن  من  هلن  محايًة 
جنبًا  العظام،  ترقق  ملخاطر 
إىل جنب تناول مصادر محض 

أوميغا 3، ألنه مفيد للقلب.

ال  أنه  أوفيت  الدكتور  وقال 
"الطب  امسه  مصطلح  يوجد 
جيدًا  كان  فإذا  البديل"، 
ويعمل بكفاءة، فهذا "دواء"، 
وإن مل يكن هكذا، فال ينبغي 

أن يطلق عليه "بدياًل".

مؤسس  أن  أوفيت  وختم 
شركة آبل الراحل ستيف جوبز 
رمبا كان على قيد احلياة حتى 
إىل  يلجأ  مل  إذا  هذا،  يومنا 
بالوخز  والعالج  البديل  الطب 
يف  حبياته  أودت  اليت  باإلبر 
نهاية املطاف، مشريًا إىل أن 
البنكرياس  سرطان  مرضى 
إىل  ميثلوا  أن  املمكن  من 
الشفاء، عند خضوعهم لعملية 
جراحية فورية دون اللجوء إىل 

العالجات األخرى. 

 اغرب طلبات حملكومني 
باالعدام !! 

يقرر  املتحدة  الواليات  يف 
احملكومني باالعدام عادة وجبتهم 
تنفيذ  من  يومني  قبل  االخرية 
اما  العادة  يف  يتم  و  احلكم، 
طهاة  بواسطة  الوجبة  حتضري 
اخلارج  من  احضارها  أو  السجن 
بتكلفة ال تزيد عن أربعني دوالر 
و ذلك طبقا لقانون السجون يف 

معظم الواليات األمريكية.

السجني  اىل  الوجبة  تقديم  يتم 
تنفيذ  من  ساعات  بضعة  قبل 
حكم االعدام. معظم الطلبات اليت 
يطلبها السجناء يف الغالب عبارة 
عن وجبات سريعة و بطاطا مقلية 
و ستيك و دجاج مقلي و بوظة و 
لكن بعض الطلبات كانت يف غاية 
الغرابة و دعت الفنان و املصور 
 23  ،James Reynolds الربيطاني 

عاما،

اىل جتسيد هذه الطلبات من خالل 
طعام  صينية  مستخدما  الصور 
للطلبات  باالضافة  برتقالي  بلون 
الغريبة اليت تعرف عليها املصور 
من خالل كتاب عن طلبات الوجبة 
األمريكيني  للسجناء  األخرية 

احملكومني باالعدام.
تعرف على اغرب طلبات السجناء 

قبل احلكم باالعدام !!
*السجينة Karla Faye Tucker من 
بتهمة  سجنها  مت  اليت  تكساس 
القتل يف 1984 و مت تنفيذ حكم 
االعدام بها يف 1998 و كان ذلك 
أول حكم لالعدام المراة يف مدينة 
طلب  كان  االمريكية،  تكساس 
طبق  وجبة  الخر  السجينة  هذه 
من الفواكه و لكنها مل تتناوله. 
 Victor Harry احملكوم باالعدام*
ينفذ  سجني  آخر  هو  و   Feguer
أيوا  والية  يف  االعدام  حكم  به 
وقف  قبل   1963 عام  األمريكية 

العمل بهذه العقوبة،

جدا  عجيب  وجبة  ألخر  طلبه  كان 
واحدة.  زيتونة  عن  عبارة  هو  و 
 James باالعدام  *احملكوم 
فريجينيا،  والية  من   Hudson
الذي مت تنفيذ حكم االعدام به يف 
غاية  أيضا يف  طلبه  كان   2004
الغرابة و هو عبارة عن قطعة و 
احدة من البسكويت و 6 زجاجات 
 Lewis *احملكوم  كوال.  كوكا 
Gilbert من والية أوكالهوما طلب 
علبتان من االيس كريم قبل أن 
يف  به  االعدام  حكم  تنفيذ  يتم 

 Jackie Barron Wilson*  .2003
احملكوم باالعدام بتهمة القتل و 
االغتصاب يف 2006 طلب بصلة 
*علبة  علكة.  و  كوال  زجاجيت  و 
السجائر نوع Pall Mall و الكربيت 
يف  باالعدام  احملكوم  طلبها 
عام   Eddie Lee Mays نيويورك 
 John Wayne Gacy  *  .1963
طلب وجبة KFC قبل تنفيذ احلكم 
به عام 1994 و هو متهم بقتل و 
اغتصاب ما ال يقل عن 33 شاب 
 Thomas Treshawn  * طفل.  و 
و  )دونات(  كعك  قطعة  طلب 
موته.  قبل  باحلليب  شوكوالته 
* Gary Mark Gilmore الذي مت 
اعدامة يف 1977 يف والية أوتاه 

طلب جمموعة من البيض.

طلبات أخرى غريبة للوجبة األخرية 
قبل حكم االعدام: *أحد املساجني 
تاكو   24 طلب  تكساس  يف 
لكن  و  مكسيكي(  طعام  هو  )و 
الطباخ أعد أربعة فقط *احملكوم 
من   Philip Workman باالعدام 
توزع  أن  طلب   Tennessee والية 
البيتزا على املشردين يف ضاحية 
رفضت  السلطات   ،Nashville
وطنية  جمموعات  لكن  و  طلبه 
موته  بعد  البيتزا  بتوزيع  قامت 
حكم  تنفيذ  *قبل  له.  تكرميا 

االعدام به يف عام 2000،

طلب Odell Barnes املدان بالقتل 
من  أخرية  وجبة  االغتصاب  و 
السالم  و  املساواة  و  “العدالة 

العاملي”

احملكوم   ،1992 عام  **يف 
و   Ricky Ray Rector باالعدام 
الدماغ  تلف  من  يعاني  الذي 
نفسه  على  النار  اطالقه  بسبب 
وجبته  أكل  قتل شرطي  أن  بعد 
و  الستيك  من  املكونة  األخرية 
البطاطا املقلية و طلب أن يوفر 

فطرية اجلوز لوقت الحق

 James Edward Smith *احملكوم 
كوجبة  الرتاب  من  حفنة  طلب 
أخرية له و لكن مت رفض الطلب 
اللنب  من  بكوب  استبداله  و 
*الرئيس العراقي السابق صدام 
عليه  عرضه  ما  رفض  حسني 
الدجاج  و  الدخان  من  سجانيه 
املشوي كوجبة أخرية قبل تنفيذ 
حكم االعدام به و ذلك حسب ما 

جاء بصحيفة التاميز. 

 ماهو اسم مولودة كيم كاردشيان!؟
قررت جنمة تلفزيون الواقع 
كاردشيان  كيم  األمريكي 
ومغين الراب كايين ويست 
على  نورث  اسم  إطالق 
ذكرت  ما  على  ابنتيهما 

وسائل إعالم أمريكية.

زي"  ام  "تي  موقع  وذكر 
الذي يعنى بأخبار املشاهري 
أن شهادة والدة حتمل اسم 

نورث "مشال باإلنكليزية" مولودة 
يف مستشفى سيدرز-سيناي يف 
املمثلة  اجنبت  إذ  آجنليس  لوس 

ابنتها يف 15 حزيران/يونيو.

"كانت  يقول:  املوقع  وكتب 
بأن  أشهر  قبل  تسري  شائعات 
سيطلقان  ويست  وكايين  كيم 
االجتاهات  إحدى  يعين  امسًا 
كان  من  فعاًل!  ذلك  وحدث 

ليصدق ذلك؟".

من  كثريًا  االسم  هذا  وأثار 

إن  إذ  "تويرت"  على  التعليقات 
ويست يعين أيضًا الغرب، ووضع 
لبوصلة  كثرية  صور  املغردون 
تشري إىل الشمال الغربي "نورث 
"الصورة  عبارة  مع  ويست" 

األوىل لطفلة كيم وكايين".

رواية  إىل  الطفلة  اسم  ويعود 
للكاتب اهلزلي آلن زيوبل صدر 
"نورث".  بعنوان   1984 العام 
وهو  الراوية  بطل  ويهجر 
غري  والديه  نورث  امسه  طفل 
إجياد  إىل  ساعيًا  املستحقني 

عائلة جديدة.
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متفرقات

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Saturday 29 June 2013  2013 حزيران   29 السبت 

العرض  الصيف  هذا  “نانت”  الفرنسية  املدينة  تستضيف 
الرائع والغريب ألضخم احليوانات اآللية.

األجزاء  من  هلا  حصر  ال  وقطع  خشبية  ومواد  معدنية  آالت 
اهليدروليكية والعجالت والعتاد، كل ذلك جتمع على شكل 

حيوانات.
وسيشيد  وبيري،  فرانسيس  أيدي  على  العرض  صمم 

أضخم استعراض للحيوانات اآللية يف مدينة نانت الفرنسية !!

السفن  بناء  لرتسانات  السابق  املوقع  على  اإلستعراض 
لضخامته.

والفيل  الغامضة،  البحرية  )املخلوقات  يف  األجزاء  مجيع 
عت مبهارة  ِّ التاريخ( مجمُ الضخم، والطيور، ووحوش ما قبل 

حملاكاة حركة احليوانات.
الفيل األكثر إثارة لإلعجاب يف اإلستعراض امليكانيكي الذي 

يبلغ طوله إحدى عشر مرتًا ويزن ما يزيد على 40 طنًا.
يبدأ اإلستعراض يف 28 يونيو ويستمر إىل 31 أغسطس. 

 مدير مدرسة يضرب شرطياً ظن 
أنه طالب هارب!

طالب  عامًا   21 يبلغ  الذي  أمحد  الشرطي  أن  مدرسة  مدير  اعتقد 
هارب من املدرسة فقام بضربه يف واقعة طريفة من نوعها.

فبعد أن طلب منه مديره يف العمل القيام بالتقاط بعض املشاهد 
اخلارجية للمدارس يف دبي وختطيط الشوارع فيها متهيدًا لالستعانة 
بها ضمن دراسة شرطية، قام الشرطي باصطحاب كامريته، مرتديًا 
الزي املدني، وتوجه إىل منطقة القصيص اللتقاط الصور املطلوبة 
إلحدى  اخلارجي  السور  أعلى  يصعد  أن  أنه جيب  اكتشف  وهناك 
املدارس إلمتام مهمته، وبالفعل تسلق السور الصغري ووقف خلفه 
وما هى اال دقائق معدودة حتى وجد مدير املدرسة يصرخ ويطالبه 
بالنزول بعدما استدعى اثنني من العاملني يف املدرسة وطلب من 

احدهم الوقوف خلف السور واإلمساك به.

مل يستوعب الشرطي األمر حيث فاجأه املدير بالضرب واالمساك 
بأذنه متعجبًا من حماولته اهلرب من املدرسة بعدما ظن أنه طالب 
خاصًة وأن مالحمه ال توحي بعمره، ومل يستطع الشرطي احلديث 

من هول املفاجأة.
وأكد للمدير أنه شرطي وأنه حياول التقاط بعض الصور من أعلى 
السور إال أن املدير ظل على موقفه مسددًا له ضربات خفيفة غري 
مصدقًا لكالمه واصطحبه إىل غرفته بعدما جتمع املدرسون والطلبة 

من الفصول لرؤية ما حيدث.
وبعد أن هدأ املوقف قلياًل طلب الشرطي من مدير املدرسة الذهاب 
إىل سيارته إلحضار إثبات الشخصية وبعد إحلاح من أحد املدرسني 
اندهش،  الذي  املدير  إىل  هويته  أظهر  السيارة  إىل  رافقه  الذي 

معتذرًا له عن سوء الفهم.

 متثال فرعونى يثري الذعر بربيطانيا 
بسبب حركته مبقدار 180 درجة

ذكرت صحيفة ديلى ميل الربيطانية، أن متثااًل مصريًا يعود لعهد 
الفراعنة يثري الذعر داخل متحف فى مانشسرت بسبب مالحظة أنه 

مما  درجة،   180 مبقدار  يتحرك 
يثري خماوف مما يوصف بـ"لعنة 

الفراعنة".
وأوضحت الصحيفة، أن التمثال 
الذى يبلغ طوله 10 بوصات ومت 
أوزوريس،  لآللة  قربانا  تقدميه 
إله املوتى عند املصريني  وهو 
القدامى، مت تصويره على مرور 
الوقت بعد مالحظة أنه يقف فى 
فيه،  يوضع  ملا  خمالف  اجتاه 
التأكد من حركته على  وقد مت 
أحد  اقرتاب  وعدم  اليوم،  مدار 

منه.
التمثال

وحياول العلماء ومن بينهم الفيزيائى براين كوكس التعرف على 
متحف  فى  ويوجد  مومياء  قرب  فى  وجد  الذى  التمثال،  حركة  سر 
مانشسرت منذ 80 عامًا، لكن البعض يعتقد أن هناك تفسريًا روحيًا 
حلركة التمثال، وقال كامبل برايس، أمني املتحف الذى يوجد فى 
طريق أوكسفورد: "الحظت أن التمثال يتحرك فى حميط دائرى، 
الصندوق  مفتاح  معه  الذى  الوحيد  ألننى  غريب  أمر  أنه  وأعتقد 
صباح  فى  لكن  أخرى،  مرة  بضبطه  قمت  التمثال،  بداخله  الذى 
اليوم التاىل وجدت أنه حترك مرة أخرى.. وهو ما دفعنى ملراقبته 

بالتصوير".

وأوضح برايس، 29، وهو باحث فى علوم اآلثار املصرية القدمية، 
أنه ال ميكن مالحظة حركة التمثال بالعني اجملردة، لكن مت مالحظة 
تغيري اجتاهه عرب التصوير بالفيديو، ولفت إىل أنه حينما عثر على 

التمثال فإنه كان موضوعًا جنبا إىل جنب من املومياء الفرعونية.

وأشار الباحث الربيطانى إىل أن املصريون القدماء كانوا يضعون 
متثال جبانب اجلثة حتى أنها إذا ما حدث بها إتالف أو تدمري فإن 
السر  يكون  رمبا  وهذا  الروح  لسفينة  بديل  مبثابة  يكون  التمثال 

وراء احلركة.

لكن خرباء آخرون لديهم تفسري أكثر عقالنية، وهو أن االهتزازات 
وهى  التمثال،  حركة  إىل  تؤدى  رمبا  الزائرين  خطى  عن  النامجة 
النظرية التى يفضلها كوكس، غري أنها غري مقنعه متاما لربايس 
الذى أشار إىل أن التمثال موضوع فى مكانه على الرف الزجاجى 
منذ وقت طويل فلماذا حدث ذلك اآلن وملاذا فى حركة دائرية ، 

حبسب اليوم السابع املصرية.
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وبلغ  االوروغوياني  نظريه  من  القدم  لكرة  الربازيل  منتخب  اقتص 
املباراة النهائية من كأس القارات املقامة يف الربازيل حتى 30 احلالي، 
بفوزه عليه 2-1 االربعاء املاضي يف بيلو هوريزونيت يف نصف النهائي. 
وسجل فريد )41( وباولينيو )86( هديف الربازيل، وادينسون كافاني 

)48( هدف االوروغواي.
وتلعب اليوم يف نصف النهائي الثاني اسبانيا بطلة العامل مع ايطاليا 

وصيفتها يف بطولة اوروبا 2012.
االرض  على  مقامة  انها  خصوصا  تارخييا  طابعا  املواجهة  ومحلت 
الربازيلية بعد خطفت االوروغواي كأس العامل 1950 من فم الربازيليني 
يف عقر دارهم ملعب ماراكانا 2-1 وامام حنو 200 الف متفرج، يف مباراة 

ال تزال حتى اليوم من املعامل البارزة يف تاريخ كرة القدم.
على ملعب ملعب غوفرينادور ماغاليايش يف بيلو هوريزونيت وامام 
62500 متفرج، كان الربازيليون مطالبني بالفوز الكثر من سبب اوهلا 
الثأر خلسارة ماراكانا قبل 63 عاما وحرمان منافسيهم اىل الوصول اىل 
امللعب ذاته حيث سيقام النهائي االحد، وكذلك للخسارة االخرية على 

ارضهم وديا بالنتيجة ذاتها عام 1991.
ومن االسباب الرئيسية وامللحة بالنسبة اىل املنتخب الربازيلي لتحقيق 
حنو  منذ  البالد  جتتاح  اليت  االحتجاجات  وطأة  من  التخفيف  هو  الفوز 

اسبوعني الن اخلروج من نصف النهائي قد يؤدي اىل تأجيجها.
واستمر املدرب الربازيلي لويز فيلييب سكوالري وفيا خلطته وثقافته 
وزج بتشكيلته الكالسيكية دون اي تغيري، وكذلك فعل اوسكار تاباريز 
الذي دفع منذ البداية بثالثي اهلجوم لويس سواريز وادينسون كافاني 

ودييغو فورالن.
وكانت البداية حذرة من اجلانبني ومرت الدقائق العشر االوىل هادئة 
مع افضلية نسبية يف امليدان للربازيل، وحصل لويس سواريز على رمية 
جانبية حتولت اىل ركنية بعد ان شتتها قائد الربازيل تياغو سيلفا دون 
تركيز ادت اىل ضربة جزاء اثر خطأ ارتكبه دافيد لويز ادى اىل سقوط 

قائد االوروغواي دييغو لوغانو )13(.
ومل يرتدد احلكم التشيلي انريكي اوسيس يف احتساب الضربة الذي 
انربى هلا دييغو فورالن، لكن احلارس جوليو سيزار حرمه من تسجيل 
ومن  والثالثني  اخلامس  الدولي  واهلدف   )14( اللقاء  السبق يف  هدف 

معادلة رقم زميله يف املنتخب سواريز )35 هدفا(.
ومالت الكفة بشكل اوضح لصاحل الربازيل، وكاد فريد يضعها يف 
اليمنى  اجلهة  الفيش من  داني  بعد عرضية من  االوىل  املقدمة مرتني 
اجلهة  من  عرضية  بعد  والثانية   ،)27( عالية  فذهبت  متسرعا  تابعها 

اليسرى ارسلها مارسيلو وتابعها فريد بالطريقة ذاتها )33(.
لكن الثالثة كانت ثابتة بعدم هرب نيمار يف اجلهة اليسرى وقلب الكرة 
خلفية من امام احلارس فرناندو موسلريا الذي حاول خطفها فوصلت اىل 
لكنها  بها كما جيب  ان يتحكم  تابعها وهي طائرة دون  املندفع  فريد 

دخلت الشباك معلنة تقدم الربازيل وهدفه الثالث يف البطولة.
خالل  من  كافاني  ادينسون  الواجهة  اىل  ظهر  الثاني،  الشوط  ويف 
دفاعي  ارتباك  من  مستفيدا  قليلة  دقائق  بعد  التعادل  هدف  تسجيل 
استغله  سيلفا  تياغو  القائد  من  املرة  هذه  ايضا  وقاتل  جديد  وخطأ 
كافاني يف تسجيل هدفه االول يف البطولة عندما تابع الكرة على ميني 

جوليو سيزار )48(.
سيطر  االوروغواي  دفاع  من  مرتدة  كرة  بقوة  الفيش  داني  وسدد 
عليها موسلريا )50(، ثم على رأسية نيمار )53( قبل ان تتكثف اهلجمات 
الربازيلية فتابع فريد كرة عرضية وهي طائرة مرت فوق العارضة )66(، 
وتبادل الربازيليون الكرة بعدة نقالت داخل منطقة اخلصوم انتهت يف 
احضان احلارس )69(، وابعد تياغو سيلفا كرة خطرة برأسه كادت ختدع 

جوليو سيزار وتأتي باهلدف االوروغوياني الثاني )70(.
وسدد لويز غوستافو كرة زاحفة بني احضان موسلريا )72(، وجرب 
تياغو سيلفا حظه من كرة مرتدة بلعيدة ذهبت بعيدا )75(، وكاد كافاني 
يضيف اهلدف الثاني لكن كرته ارتطمت بدافيد لويز واحنرفت عن القائم 

االمين اىل ركنية )79(.
وعكس مارسيلو كرة خطرة من اجلهة اليسرى ابعدها دييغو غودين يف 
الوقت املناسب احنرفت قليال عن مرماه اىل ركنية )82(، وتابع مارسيلو 
مرتدة من ركنية بعيدا عن اخلشبات )84(، وتكررت ركنيات نيمار وجنح 

باولينيو من متابعة احداها برأسه يف تسجيل هدف الفوز ) 86(.
االوروغوياني  خصوصا  الطرفني  على  االخرية صعبة  الدقائق  ومرت 
الذي حاول العودة من جديد لكن الفرص واحملاوالت اخلطرة جاءت من 

 كأس القارات التاسعة لكرة القدم )الربازيل ـ 2013(

الربازيل تقتص من األوروغواي وتتأهل اىل النهائي

تبحث ايطاليا عن الثأر من اسبانيا اليت سحقتها برباعية نظيفة يف 
نهائي بطولة اوروبا 2012 لكرة القدم، عندما تواجهها، الساعة 22,00 
اليوم اخلميس بتوقيت بريوت، يف فورتاليزا، ضمن نصف نهائي كأس 

القارات يف الربازيل.
وكانت اسبانيا حققت يف 2012 لقبها الكبري الثالث على التوالي بعد 
بطولة اوروبا 2008 وكأس العامل 2010، ونصبت نفسها زعيمة كربى 
املسابقة  مشواره يف  روخا«  فوريا  »ال  ويتابع  العاملية.  القدم  لكرة 
احلالية على االيقاع عينه، إذ حقق 3 انتصارات يف الدور االول على 
حساب االوروغواي 2 - 1 وتاهييت 10 - 0 )رقم قياسي يف بطوالت 
الفيفا( ونيجرييا 3 - 0، فيما حلت ايطاليا وصيفة للمجموعة االوىل 
بفوزين على املكسيك 2 - 1 واليابان 4 - 3 وخسارة امام الربازيل 

.4 - 2
تشيزاري  املدرب  تشكيلة  تعرض  الطليان  حمنة  من  يزيد  ما  لكن 
فخذه.  يف  بالوتيللي  ماريو  اهلداف  ابرزها  اصابات  لعدة  برانديللي 
باحللول  بولونيا  مهاجم  جيالردينو  الربتو  املخضرم  حظوظ  وارتفعت 
بريلو  اندريا  الوسط  العبا  يتعافى  ان  ويتوقع  ميالن.  من العب  بدال 
مباراة  عن  االول  غاب  اذ  اسبانيا،  مباراة  قبل  مونتوليفو  وريكاردو 
على  مونتوليفو لضربة  تعرض  فيما  ربلة ساقه،  الربازيل الصابة يف 

رأسه يف املباراة عينها.
وردا على سيطرة حمتملة السبانيا على جمريات اللعب، اعترب برانديللي 
ان ايطاليا جيب ان »تكون خالقة« من الناحية التكتيكية ملواجهة ابطال 

العامل.
وذكرت الصحافة االيطالية ان مدرب فيورنتينا السابق سيعتمد خطة 
متمثال  الدوري  لقب  حامل  جوفنتوس  دفاع  على  وبالتالي   ،2  -  5  3
وساعدت  بارزاغلي.  واندريا  بونوتشي  وليوناردو  كييلليين  جبيورجيو 
االول  الدور  اسبانيا يف  مع   1  -  1 التعادل  ايطاليا على  اخلطة  هذه 
من البطولة القارية، قبل ان يغري برانديللي خطته اىل اربعة مدافعني 

وخيسر النهائي يف كييف باالربعة.
ليس  النتيجة  تكرار  ان  راموس  اسبانيا سريجيو  دفاع  قلب  ورأى 
لذا  كذلك،  وهم  والالعبني،  اللعب  طريقة  على  »حافظنا  مضمونا: 
سنكون متأقلمني مع التشكيلة. ميلكون العبني شبان وخمضرمني، وهم 

متحمسون للثأر.. الكل حيلم خبوض نهائي ماراكانا«.
من جهتها، تعاني اسبانيا من اصابة العب وسطها سيسك فابريغاس 
ومهاجم فالنسيا روبرتو سولدادو، خالل مباراة نيجرييا االخرية يف الدور 

االول. وتدرب الالعبان مبفردهما امس يف فورتاليزا.
احلارس  هوية  يقرر  ان  بوسكي  دل  بيثنيت  املدرب  على  ويتعني 
االساسي بعدما جرب ايكر كاسياس يف االوىل وبييب رينا يف الثانية 
وفيكتور فالديز يف الثالثة. ومل ختسر اسبانيا اي مباراة يف مسابقة 
رمسية منذ سقوطها امام سويسرا 0 - 1 يف الدور االول من كأس 

العامل 2010.
لكن العب وسط ايطاليا كالوديو ماركيزيو يعتقد ان ايطاليا متلك 
االقوى،  الفريق  »هم  االسبانية:  االرمادا  لضرب  الالزمة  االسلحة 
االبطال، فازوا بكل شيء، لكننا ال نلعب كي خنسر.. اسبانيا مل تتغري 
نلعب  عادة  لكننا  تكتيكنا  احيانا  نغري  جيدا.  اسلوبهم  نعرف  كثريا، 

بطريقة مماثلة«.
الذهبية  احرازها  بعد  االلقاب  من  تشكيلتها  اكمال  اسبانيا  وتنوي 
االوملبية على ارضها يف برشلونة 1992 وبطولة اوروبا وكأس العامل.

والالفت ان تاريخ مواجهات املنتخبني يشهد تعادال كامال، إذ فاز 
كالهما 8 مرات مقابل 11 تعادال، وسجل كل منتخب 30 هدفا. وتواجه 
العاب انفري االوملبية حيث فازت  املنتخبان الول مرة عام 1920 يف 
تضم يف صفوفها  كانت  عندما  النهائي،  نصف  0 يف   -  2 اسبانيا 
ارانزادي  العمالقني احلارس ريكاردو زامورا واملهاجم رافايل مورينو 
امللقب »بيتشيشي«، واللذين تركا امسيهما على جائزة افضل حارس 

وافضل هداف حتى اليوم.

 إيطاليا لرد االعتبار أمام أبطال العامل

ريـاضة

جانب الربازيل اليت كادت تعزز باهلدف الثالث لو جنح مارسيلو يف واحدة 
من تصويباته االخرية.

وجهت اللجنة االوملبية الدولية مع رابطة احتادات االلعاب االوملبية 
الصيفية )اسويف( ورابطة االحتادات الرياضية الدولية رسالة شديدة 
اللهجة اىل وزارة الرياضة املصرية تنذرها فيها بعدم التدخل يف شؤون 

االحتادات الرياضية واالندية املصرية حتت طائلة الوقف دوليا.
وعممت اللجنة االوملبية الدولية رسالتها اليت حصلت »فرانس برس« 
على نسخة منها على مجيع اللجان االوملبية يف العامل امس واملوجهة اىل 
وزير الرياضة يف مصر فاروق العامري واملوقعة من قبل مدير العالقات 

مع اللجان االوملبية بريي مريو، ومدير اسويف اندرو راين.
وجاء يف الرسالة: »لقد ابلغنا مبوضوع عاد اىل الظهور مؤخرا والذي 
االوملبية. كما اصحبنا  بالنسبة اىل احلركة  القلق  اعلى درجات  يشكل 
على بينة من رغبة وزارة الرياضة يف مصر باصدار وتطبيق القوانني 
واللوائح املتعلقة باالحتادات الرياضية واالندية الرياضية املصرية، وهذا 
ما يتعارض بوضوح مع احد املبادئ االساسية للحركة االوملبية وهو مبدأ 
استقاللية املنظمات الرياضية اليت تنتمي اىل احلركة االوملبية«. اضاف: 
»حنن نتفهم وحنرتم متاما ان املنظمات الرياضية الوطنية موجودة يف 
سياق دول ذات السيادة، ومع ذلك، فعندما تقرر احدى هذه املنظمات 
األوملبية  واحلركة  الدولية  الرياضية  املؤسسات  إىل  حبرية  االنضمام 
فانها جيب ان تلتزم باملبادئ االساسية واللوائح احملددة يف امليثاق 

االومليب ويف كل مؤسسة منظمة رياضية دولية«.
واشار ايضا اىل ان »االنتماء اىل احلركة االوملبية ليس الزاميا بل هو 
خيار حر له؛ حقوق مثل املشاركة يف االحداث الرياضية الدولية وواجبات 
مثل االمتثال اىل االنظمة ومنها استقاللية املنظمات الرياضية.. ويبدو 
واوضح:  بذلك«.  تلتزم  مل  املعنية  املصرية  السلطات  ان  لالسف 
»بناء على ذلك، نطلب بكل احرتام بتصحيح الوضع املتعلق بالقوانني 
ممكنة  فرصة  اقرب  يف  املصرية  احلكومة  قبل  من  املقررة  الرياضية 
اليت  االساسية  املبادئ  مع  تتماشى  لكي  املقبلة(  الستة  االشهر  )يف 
حتكم احلركة االوملبية، ويف غضون ذلك فان التشريعات احلالية اليت 
تتجمد  ان  جيب  الدولية  االحتادات  وقوانني  االستقاللية  مع  تتعارض 
انتخابات  اجراء اي  انه ال جيب  اقرار قوانني جديدة، وهذا يعين  حتى 
على صعيد احلركة االوملبية يف مصر على اساس التشريعات احلالية«. 
هذه  نعترب  الوضع،  خلطورة  ونظرا  احلالي،  الوقت  »يف  البيان:  وختم 
فان  واال  معها،  بالتجاوب  بابالغنا  نأمل  اوىل  وخطوة  عاجلة  الرسالة 
احلركة االوملبية املصرية ستكون لالسف معرضة لتدابري حسب امليثاق 
االومليب وقوانني االحتادات الدولية، اي ما ميكن ان يتعلق بتمثيل مصر 

على الساحة الرياضية الدولية«.

األوملبية الدولية ُتنذر وزارة الرياضة املصرية

 حسن احلاج بطل لبنان لدراجات الطرق
لبنان  بطولة  لقب  اتلتيكو(  )نادي  احلاج  الواعد حسن  الدراج  أحرز 
لدراجات الطرق لعام 2013 يف مشاركته الثالثة يف البطولة، اذ سبق 

له ان شارك عام 2011 يف بطولة لبنان ألول مرة.
اللقب متقدمًا على عدد كبري من  إحراز  وجنح احلاج )23 عامًا( يف 
لبنان  الدرّاجني يف  أبرز  أحد  بات  وهو  باللعبة،  املتمّرسني  الدراجني 
ودّون امسه يف سجالت بطولة لبنان للدراجات اهلوائية واضاف لقبًا 
توأمة  تربطهما  إذ  جينريايشن«  »بايك  من  املدعوم  ناديه  اىل  جديدًا 

وشراكة منذ سنتني.
يوميًا،  ساعات  ثالث  مبعدل  أسبوعيًا،  مرات  ست  احلاج  ويتدّرب 
بإشراف املدرب والدّراج املعروف زاهر احلاج. وال خيفي احلاج طموحه 
إىل متثيل لبنان يف الدورات اخلارجية وال سيما بعد إحرازه لقب بطولة 
لبنان لدراجات الطرق، وهو يطمح اىل تسجيل نتائج جيدة ال بل إحراز 
دون  من  ودية،  أو  كانت  رمسية  املقبلة،  السباقات  عدة يف  ألقاب 
اتلتيكو على دعمه، و«بايك جينريايشن« على  ناديه  ان ينسى شكر 
الرعاية اليت توفرها لدراجي النادي، الذين يربزون كفريق متكامل خالل 

السباقات.
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Federal Member for Blax-
land, Jason Clare MP last 
week announced that the 
Australian Jobs Expos 
that he created will come 
back to Bankstown.  
The last time there was 
an Australian Jobs Expo 
in Bankstown it created 
more than 1200 jobs. 
“The Bankstown Jobs 
Expo is a one stop shop 
for jobs,” Mr Clare said.
“It’s simple – we put local 
employers with jobs and 
people looking for work in 
the one place and we get 
results.
Mr Clare created the Aus-
tralian Jobs Expo’s dur-
ing the Global Financial 
Crisis when he was Par-

liamentary Secretary for 
Employment. 
Over the last 4 years 
more than 80 Jobs Expos 
have been held across 
Australia in unemploy-
ment hotspots. They have 
created more than 27,000 
jobs.
The Jobs Expo will be 
at Paul Keating Park in 
Bankstown on 11 July 
from 10:00AM – 3:00PM.
 For further information 
about the Bankstown 
Jobs and Skills Expo call 
13 11 58 or visit the web-
site at www.humanservic-
es.gov.au/expos.

Media contact: Veronica 
Lawler (02 9790 2466) 

Jason Clare brings Jobs Expo 
to Bankstown

Young people represent 
a significant proportion 
(19.1%) of Auburn City’s 
population with continued 
growth forecast for Au-
burn’s youth population 
(12 to 24 years).
The need for more acces-
sible youth-specific facili-
ties in the area has been 
identified as a key priority 
in Auburn City Council’s 
recently adopted Auburn 
Youth Strategy. 
Auburn City Council is call-
ing Expressions of Interest 
(EOI) for the use and man-
agement of the Wyatt Park 
Youth Facility, Lidcombe 
(formerly the Auburn Lid-
combe Youth RSL Club). 
This facility is a purpose-
built youth facility offering:
• Large gymnasium/indoor 
multipurpose sports courts 
• adaptable dance and 
program space, meeting 
rooms, office space, kitch-
en and canteen facilities
• Total building area of 
1,182sqm
• A convenient location 
close to Lidcombe train 
station and excellent sport-
ing facilities
• Opportunity for joint EOI 
applications with other 
community groups
Proposals are open to fund-
ed, community organisa-

tions for the use and man-
agement of the Wyatt Park 
Youth Facility as a shared-
use, ‘one stop shop’ youth 
centre.
The facility must be utilised 
a minimum of five days 
per week to deliver regular 
youth services and pro-
grams and be accessible to 
young people from across 
the Auburn LGA. Council 
encourages joint propos-
als which enable the co-
location of youth services 
on-site. 
ON-SITE INSPECTIONS 
WILL BE HELD:
1) 12:30pm - 1pm Thurs-
day 27 June 
2) 11:30am - 12pm Monday 
1 July
Expressions of Interest 
must be received by 4pm, 
Wednesday 31 July 2013 
and must be submitted us-
ing Council’s Expression of 
Interest Form available at: 
www.auburn.nsw.gov.au/
youth. 
Applications will be as-
sessed based on eligibil-
ity and selection criteria 
outlined in the Guidelines 
for Expression of Interest. 
For further information, 
email: linda.boustani@au-
burn.nsw.gov.au or call: 
(02) 9735 1226 / (02) 9735 
1222.

OPPORTUNITY TO MANAGE 
YOUTH FACILITY 

OPPOSITION Leader Tony 
Abbott has indicated he 
is not likely to move a 
motion of no confidence 
in the new Kevin Rudd 
government, saying he 
is not into “parliamentary 
games”. 
Mr Abbott says it’s up to 
the people of Australia to 
choose the prime minister 
and government.
“Plainly one third of the 
cabinet has no confi-
dence in Mr Rudd, they’ve 
resigned, it’s the biggest 
exodus from the cabinet 
in memory,” Mr Abbott 
told the Nine Network 
when asked if he was 
moving away from a no-
confidence motion.
“But we’re not in to parlia-
mentary games, there’ve 
been far too many parlia-
mentary games, there’s 
been far too much back-
room dealing and double 
crossing.
“Let’s let the people 
decide, that’s what we 
need.”
Mr Abbott said it was criti-
cal Kevin Rudd confirmed 
the date of the federal 
election on Thursday.
Asked why he had 
changed his mind on a 
no confidence motion, 
Mr Abbott said he had 
always argued it was the 
people’s responsibility to 
choose the prime minis-
ter and government.
“All we’ve had for the last 
three years are back room 
deals and back stabbing 
orchestrated by the face-
less men who are not in-
terested in the welfare of 
the Australian people,” he 
said.
“They’re not interested 

in the welfare of all the 
battlers out there who 
are struggling with cost 
of living pressures, who 
wonder why our borders 
are in chaos, they’re just 
interested in protecting 
their own power and pre-
rogatives.”
Mr Abbott said the politi-
cal execution of Mr Rudd 
three years ago, and now 
Ms Gillard, was vindica-
tion of what the opposi-
tion had said about the 
Labor government.
“The important thing now 
is, what is Kevin Rudd 
going to do for the Aus-
tralian people, can he 
somehow fix the border 
problem that he created, 
can he get the budget 
deficits under control that 
his cash splash helped to 
create?” he said.
“Yes, he’s had his re-
venge, but is this all 
about Kevin Rudd’s ego 
or is it about the Austra-
lian people?
“That’s what we’ll find out 
in the next day or so.”
Mr Abbott said that as 
the father of three daugh-
ters, he appreciated the 
magnitude of Ms Gillard’s 
achievement in becoming 
the country’s first female 
prime minister.
Mr Abbott said Mr Rudd 
failed to inform voters 
about his election poli-
cies in his statement on 
Wednesday night.
“He was already last night 
sounding like an alterna-
tive opposition leader 
without any vision of his 
own but his own restora-
tion,” Mr Abbott told the 
Seven Network.
“All he could say was ‘I’m 

Abbott wants Rudd to name election date 
going to lead the charge 
on Mr Abbott’.”
He also recommended the 
new Labor leader avoid 
any overseas trips before 
the election.
Mr Rudd had planned a 
trip later this week, but 
his office has yet to con-
firm if that trip has been 
cancelled.
“Kevin 7-4-7 is back,” Mr 
Abbott said.
“I think the people will 
be saying to the incom-
ing prime minister, ‘stay 
grounded, stay grounded, 
we are your real constitu-
ency, not international 
diplomats’.”
Mr Abbott said history 
was likely to judge Ms Gil-
lard harshly because she 
was a poor prime minis-
ter, not because she was 
a woman.
“Occasionally there was 

some silly, even offensive 
things said which should 
never have been said,” he 
told Fairfax Radio.
“But 99.9 per cent of the 
time she was under attack 
not for being a woman 
but for being an appalling 
prime minister and that’s 
the test - can you do the 
job, are you doing the job 
- and the Labor party said 
no, she couldn’t do the 
job.”
Mr Abbott said he had 
never said Ms Gillard was 
a bad person, just a bad 
prime minister.
“I have a feeling that his-
tory will judge her pretty 
harshly because I think it 
was a poor prime minis-
tership,” he said.
Mr Abbott said he had not 
spoken with the indepen-
dents since the leader-
ship spill.
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KEVIN Rudd says he will 
do his best as Australia’s 
28th prime minister. 
Mr Rudd was formally 
sworn in about 9.45am 
(AEST) on Thursday at 
Government House in 
Canberra.
Governor-General Quen-
tin Bryce wished him well 
in serving the people of 
Australia.
“I will do my absolute 
best,” Mr Rudd replied.
As Mr Rudd signed the 
document sealing his 
prime ministership, he 
told Mrs Bryce he did it 
wrong before.
“Really,” Mrs Bryce ex-
claimed.

This is Mr Rudd’s second 
time as Labor prime min-
ister after he was over-
thrown by Julia Gillard on 
June 24, 2010.
Also sworn in on Thursday 
was Anthony Albanese as 
deputy leader and Chris 
Bowen as treasurer.
Mr Rudd, Mr Albanese and 
Mr Bowen then walked to 
the front of Government 
House for the traditional 
official photograph with 
the governor-general.
Asked how he was feel-
ing, Mr Rudd said: “It’s a 
sunny day in Australia.”
All three men were ac-
companied by their fami-
lies.

Rudd sworn in, says he will 
do his best 

A KEY backer of Kevin 
Rudd says the new prime 
minister is not a “psycho-
path” and won’t exact re-
venge on Labor MPs who 
supported Julia Gillard 
right to the end. 
Six key ministers re-
signed following the spill 
on Wednesday evening, 
with Craig Emerson, Pe-
ter Garrett and Ms Gillard 
to quit politics entirely.
Rudd backer Richard 
Marles said revenge 
would not be on the 
agenda when the new 
prime minister set about 
forming his ministry.
“One of the important 
points he was making... 
is that retribution and 
revenge would not be a 
part of what was going 
on,” he told reporters in 
Canberra on Thursday.
“I would hope that we do 
see ministers wanting to 
serve with Kevin Rudd, 
and I’m hopeful that the 
vast majority will.”
The Liberal Party already 
has begun running tele-
vision commercials re-
hashing damning indict-
ments of Mr Rudd by 
fellow Labor MPs.
Mr Marles - who lost his 
job as parliamentary 
secretary in March for 
his role in a failed coup 
against Julia Gillard - 
rejected claims that Mr 
Rudd was a “psycho-
path”.

“That is not who Kevin 
Rudd is,” he said.
Instead, Mr Marles said 
people would see a lead-
er whose ability to con-
nect with the Australian 
people was “unparal-
leled”.
Labor backbencher 
Laura Smyth, a Rudd 
supporter, said she was 
confident Labor could 
win under the leadership 
of Mr Rudd and deputy 
prime minister Anthony 
Albanese.
“I expect everyone will 
have their shoulder to 
the wheel,” she said.
Independent senator Nick 
Xenophon had a word of 
warning for the coalition: 
Be careful what you wish 
for.
The election would be 
very closely fought now, 
he told reporters in Can-
berra on Thursday.
“I think a number of coali-
tion MPs today are think-
ing maybe they shouldn’t 
have pursued the prime 
minister as hard as they 
did,” he said.
There would be a public 
backlash if Mr Rudd de-
layed the election date 
beyond September 14, 
the senator said.
“There’s a real expecta-
tion that that’s the line in 
the sand; people want to 
get on with it, people are 
itching to give their ver-
dict one way or another.”

Revenge not on Rudd’s 
agenda: Marles 

FORMER Gillard backer 
Bill Shorten says he had 
been thinking of switch-
ing his vote to Prime Min-
ister Kevin Rudd for “the 
last couple of weeks”. 
Mr Shorten’s support for 
Mr Rudd in Wednesday’s 
caucus ballot was one of 
the key factors to drive the 
former leader’s return to 
the role after three years.
The Victorian Right pow-
erbroker said he had spo-
ken with Mr Rudd earlier in 
the week and believed he 
had “changed” his leader-
ship approach and would 
be more consultative.
However, Mr Shorten 
made up his mind to back 
Mr Rudd only after former 
prime minister Julia Gil-
lard called a leadership 
spill on Wednesday after-
noon.
“The Australian people 
want to see in our democ-
racy Labor be as com-
petitive as possible,” Mr 

Shorten told Fairfax Radio 
on Thursday.
“I don’t believe it’s in the 
nation’s interests for a 
landslide outcome to the 
conservatives.”
Mr Shorten said it had 
been “incredibly difficult” 
to change his mind about 
Ms Gillard.
“But I also know the cause 
which I serve ... is more 
than just about individu-
als,” he said.
Mr Shorten did not believe 
he had been dishonest in 
telling the media over the 
past two weeks he was 
still supporting Ms Gil-
lard.
“As I was going through 
the process of thinking 
what to do, do you think 
it is my job to be a public 
worry-wart? That just de-
stabilises the situation,” 
he said.
“Up until the spill ... I was 
going to support the prime 
minister.”

Shorten spent weeks ponder-
ing Rudd return 

ONE of Kevin Rudd>s se-
verest critics has agreed 
to serve in the new prime 
minister>s cabinet. 
Resources Minister Gary 
Gray, who backed Julia 
Gillard in the Labor lead-
ership ballot on Wednes-
day, says Mr Rudd has 
asked him to stay on.
«I will do that,» he told 
ABC radio on Thursday.
Mr Gray last week said Mr 
Rudd was good at getting 
himself in the media but 
could not govern because 
he did not have the «cour-
age and strength» that 
was required.
The minister acknowl-
edged he made the com-
ments, but now had to 
deal with a reality.
«There is a new Labor 
leader and we have to get 
on with job of a govern-
ment that is working in 

the interest of all Austra-
lians as soon as possi-
ble,» Mr Gray said, adding 
he made a «practical and 
pragmatic» decision.
But he took a swipe at 
some of his Labor col-
leagues, saying their ac-
tions in recent times were 
beneath contempt.
Environment Minister 
Tony Burke is also stay-
ing on, despite offer-
ing his resignation to Mr 
Rudd.
But more than a third of 
the Gillard cabinet has 
quit in the wake of the 
leadership ballot.
Gone are Ms Gillard, her 
deputy and treasurer 
Wayne Swan, Stephen 
Conroy, Peter Garrett, Joe 
Ludwig, Greg Combet and 
Craig Emerson.
Chris Bowen returns to 
cabinet as treasurer.

Gary Gray agrees to serve in 
Rudd cabinet 

LABOR’S new Senate leader 
Penny Wong has revealed 
she voted for Kevin Rudd 
in the leadership ballot that 
has given the former prime 
minister a second chance. 
Senator Wong says she told 
Julia Gillard of her decision 
on Wednesday, hours be-
fore the ballot.
She described the decision 
to back Mr Rudd as “the 
most difficult decision of 
my political life”.
But at no stage did she 
speak to Mr Rudd before 
the ballot nor did she her 
new role in parliament as a 

reward for backing the new 
prime minister.
“I had to decide who I 
thought would offer the 
best contest at the next 
election against Tony Ab-
bott,” Senator Wong told 
ABC radio on Thursday.
She described Ms Gillard 
as a friend, which made 
the decision even more dif-
ficult.
Senator Wong would not 
say how Ms Gillard received 
her advice.
“But I will say that she ... 
showed enormous dignity 
and enormous class.”

Wong tells why she backed Rudd 

Chris Bowen to become treasurer

THE governor-general 
has confirmed Chris Bo-

wen will be sworn in as 
treasurer on Thursday, 

replacing Wayne Swan. 
Mr Bowen resigned 

from the Gillard cabinet 
following an abortive 
leadership challenge in 
March.
Before that he was im-
migration minister and 
previously had been as-
sistant treasurer to Mr 
Swan.
Governor-General Quen-
tin Bryce will also swear 
in Kevin Rudd as prime 
minister and Anthony 
Albanese at 9.30am 
(AEST).

Chris Bowen (L) has been sworn in as treasurer by the governor-general in Kevin Rudd>s new cabinet. 
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سيدني  وخاصة  اسرتاليا  غادر 
تنصيب  حفل  لحضور  لبنان  اىل 
على  مطرانا  طربيه  انطوان  االب 
اسرتاليا  يف  املارونية  االبرشية 
هؤالء  بني  ومن  االشخاص،  مئات 
السيد  هيلز  ايست  مقعد  نائب 
موظفي  وكبري  بروكس   غلني 
بانكستاون  بلدية  عضو  مكتبه 

السيد جيم دانيال.
من  بروكس  النائب  عودة  ولدى 
الهريالد يف مكتبه يف  لبنان زارته 
ايست هيلز لالطالع على اسباب 
الزيارة واالماكن السياحية واالثرية 
واالنطباع  زارها  التي  والدينية 
واللبنانيني،  لبنان  عن  كونه  الذي 
وكان لـ »الهريالد« مع سعادته هذا 

الحوار:

حوار انطونيوس بو زرق

* سعادة النائب غلني بروكس، 
اىل  بزيارة  قمتم  انكم  علمنا 
لبنان، فكم استغرقت الزيارة؟

الزيارة حواىل  عشرة  - دامت 
مع  اسرتاليا  غادرت  اذ  ايام 
كبري موظفي مكتيب جيم دانيال 
يف 19 ايار املاضي وعدنا اىل 
الشهر  من   29 يف  اسرتاليا 

نفسه.
هل  الزيارة،  سبب  هو  ما   *
هي زيارة استجمامية ام زيارة 

عمل؟
سبب  ان  احلقيقة  يف   -
تنصيب  قداس  حضور  الزيارة 
مطرانا  طربيه  انطوان  االب 
يف  املارونية  االبرشية  على 

اسرتاليا.
*خالل وجودكم يف لبنان، هل 
الشخصيات  من  ايا  التقيتكم 

السياسية؟
وجودنا  من  استفدنا  -بالطبع، 
رئيس  والتقينا  لبنان  يف 
الدكتور  اللبنانية  القوات  حزب 
استقبلنا  الذي  جعجع  مسري 
دقائق  وعشر  ساعة  حلواىل 
حيث استحوذت اوضاع اجلالية 
اللبنانية يف اسرتاليا على معظم 
الدكتور  ووضعنا  احملادثات 
اليت  االوضاع  اجواء  يف  جعجع 

يعيشها لبنان واملنطقة.
كما التقينا النائب بطرس حرب 
وكان  احلازمية  يف  مكتبه  يف 

استقباله لنا مميزا.
االب  تنصيب  هامش  وعلى 
غبطة  استضافنا  مطرانا  طربيه 
بطرس  بشارة  مار  البطريرك 
متيز  عشاء  حفل  اىل  الراعي 
بالكرم والضيافة وجرى التطرق 
خالله اىل اوضاع اجلالية اللبنانية 
واملارونية  واملسيحية  عامة 

خاصة يف اسرتاليا.
غلني  للنائب  سبق  *هل 

بروكس وزار لبنان؟
االوىل  هي  الزيارة  هذه  ال،   -
لي اىل لبنان، ولكنها لن تكون 

االخرية.
زيارات  باي  قمتم  هل   *
خالل  وسياحية  اثرية  الماكن 

هذه الزيارة؟
وجودنا  من  استفدنا  -بالطبع، 

نائب مقعد ايست هيلز غلني بروكس لـ »اهلريالد«:
زرت لبنان حلضور تنصيب االب طربيه مطرانا وساعدتين الزيارة 

على اكتساب فهم اكرب للجالية اللبنانية يف اسرتاليا

مقابلة

غابة  بزيارة  وقمنا  لبنان  يف 
وادي  بشري،  اهدن،  االرز، 
وجلنا  قاديشا  وادي  قنوبني، 
أنطونيوس  مار  دير  ارجاء  يف 
قزحيا ووجدنا كل حفاوة واكرام 
من رئيسه رئيس دير مار شربل 
سابقا يف سيدني االب انطوان 
القيام  لنا  اتاح  الذي  طعمه 
الدير  ارجاء  سائر  يف  جبولة 
من  وعصائر  فواكه  لنا  وقدم 
منتجات الدير، وما لفت نظري 
وجود طاولة بعرض مرت ونصف 
وبطول حواىل أربعني مرتا تتسع 

حلواىل 100 شخص.
وما احب ان انوه به ذلك اخلشوع 
لدى  الزائر  على  يسيطر  الذي 
حيث  القدمية  الكنيسة  دخوله 
يشعر انه منعزل عن العامل او 

انه يف عامل آخر.
االب  الدير  رئيس  وكان 
انطوان طعمه يف منتهى الكرم 
الوجه  وبشاشة  والضيافة 

ورحابة الصدر.
كما زرنا بعض احملابس وتعرفنا 
خلدمة  حياته  نذر  حبيس  على 

الرب عازال نفسه عن العامل.
حريصا  زرنا  ذلك  اىل  اضافة 
ومغارة  وجونيه  واملعاملتني 
نظري  لفتت  اليت  جعيتا 

بفرادتها.

كونته  الذي  االنطباع  هو  ما   *
عن لبنان بعد هذه الزيارة؟

- االنطباع الذي كونته ال يوصف 
قنوبني،  وادي  ففي  بكلمات 
العصور  اىل  يعيدك  شيء  كل 
الغابرة اىل آالف السنني حيث 
تشعر بعظمة هذا البلد وعراقته 
وجتذره يف القدم وخاصة لناحية 
من  الفريدة  املعمارية  اهلندسة 
اليت  املغاور  نوعها اضافة اىل 
الرهبان  وخاصة  السكان  حوهلا 
اىل مالجئ هربا من ظلم االحتالل 

وبطشه.
كيف  اتصور  ان  وبامكاني 
احلرب  اندالع  قبل  لبنان  كان 
وملاذا اطلق عليه اسم سويسرا 

الشرق.
بها  ينفرد  اليت  امليزة  ولعل 
لبنان رمبا عن مجيع بالد العلم 
ممارسة  الفرد  بامكان  ان  هو 
املائي  والتزجل  السباحة  هواية 
على الشاطئ وبعد حواىل ساعة 
وممارسة  اجلبل  اىل  الصعود 

هواية التزجل على الثلج.
االنطباع الذي كونته عن لبنان 
والتاريخ  اآلثار  بلد  انه  هو 
والعراقة واجلمال وعن اللبنانيني 
حمب  طيب  شعب  انهم  هو 
االصالة  يف  ومتجذر  ومضياف 
وبشاعتها  احلرب  رغم  والكرم 

عظمة  ارى  هنا  ومن  وويالتها 
يستسلم  ال  الذي  الشعب  هذا 

للصعاب واملأسي.
هذه  تأثري  لنا  تصف  كيف   *
ابناء  مع  تعاملك  على  الزيارة 
االنتخابي  مقعدك  يف  اجلالية 

وفهمك هلم؟
الزيارة  هذه  ان  شك  ال   -
منحتين فهما اكرب  البناء اجلالية 
الذين  اؤلئك  وخاصة  اللبنانية 
وادركت  االنتخابي  مقعدي  يف 

الرغبة  دائما  تتملكهم  ملاذا 
لزيارة وطنهم االم لبنان.

لقد اتاحت لي هذه الزيارة فهم 
لبنان  يعيشها  اليت  االوضاع 
فهم  وكذلك  هناك  واللبنانيني 
اجلالية  ابناء  ومطالب  حاجات 
اللبنانية يف مقعد ايست هيلز 
االنتخابي مما كّون لدي اندفاع 

اكرب ملساعدتهم.
* كلمة اخرية توّد توجيهها؟

الذين  مجيع  اشكر  ان  -اود 

الزيارة  هذه  الجناح  ساعدوني 
ايوب  جوزيف  السيد  وخاصة 
مستشار  مبثابة  كان  الذي 
ودليل لنا خالل زيارتنا كما ان 

استقباله لنا كان مميزا.
بلدية  لعضو  اخلاص  والشكر 
موظفي  كبري  بانكستاون 
وألهالي  دانيال  جيم  مكتيب 
الذين  العصي  بساتني  بلدته 
لنا  واظهروا  حبرارة  استقبلونا 

كل حفاوة وضيافة وكرم. 

د. جعجع مستقبال غلني بروكس، كال عصفور وجيم دانيال

النائب غلني بروكس امام تمثال القديس شربل

النائب غلني بروكس يتوسط كبري موظفي مكتبه جيم دانيال والزميل انطونيوس بو رزق

صورة تذكارية للنائب غلني بروكس يف وادي قنوبني

النائب غلني بروكس يف دير ما انطونيوس قزحيا
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

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

مؤسسة  توتوس األوىل يف اسرتاليا

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

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت 
بحرية

 Pizza - Pasta -

Steak - Seafood 

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية 

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

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



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

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

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات 
العربية ترضي جميع أفراد العائلة

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  لالتصال: قيصر  

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
الدوائر االسرتالية

مع
ABN & ASIC 

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

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن

$ 600

اآلن بـ 

450$ فقط

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

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

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

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

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

بتغريات االنرتنت
فمثاًل  البلدان  حسب  مجموعات  يف  متسلسلة  القنوات 

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

التي تريدون مشاهدتها

تضع العالم بني يديكم

العالناتكم يف جريدة اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345
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