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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

ال اخرتاق يف الصالحيات واجللسة يف موعدها

سالم ُيطلق جولة جديدة من مشاورات التأليف

الذي  اجلمود  رغم  على 
السياسي  الوضع  يسود 
االهتمامات  يبقي  والذي 
تداعيات  على  مركزة 
شهدتها  اليت  االحداث 

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 32

     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 32

على  ستكون  واليت  صيدا 
متالحقة  حتركات  مع  موعد 
حتى  )امس(  اجلمعة  من 
االحد، بدا امس االول ان 
اليت  الرئاسية  اللقاءات 

مصر بدأت عملية االنتقال السياسي يف محى العسكر
محلة اعتقاالت واسعة لقيادات »اإلخوان« ال تستثين املرشد

احملكمة  رئيس  أدى 
عدلي  العليا  الدستورية 
منصور أمس االول اليمني 

التتمة صفحة 32

السوري  الرئيس  رأى 
حكومته  ان  االسد  بشار 
االهلية  احلرب  ستتجاوز 

نداء للمعارضة إىل تدّخل فوري إلنقاذ محص

األسد يؤكد أن حكومته سيتجاوز احلرب

عباس يضع إكلياًل من الزهر على نصب الشهداء يف وسط بريوت امس االول )حسن عسل(

ميكن  ما  كل  حتملت  النها 
املعارضة ان تفعله الطاحته 
وانه ليس مثة ما ميكن ان 

بعبدا  قصر  يف  انعقدت 
مساء االربعاء أعادت اطالق 
بأزميت  املتصلة  اجلهود 
وفض  احلكومة  تأليف 

موقتا  رئيسا  الدستورية 
 24 من  أقل  بعد  ملصر، 
اجليش  عزل  من  ساعة 

مرسي  حممد  الرئيس 
وانهاء حكم مجاعة »االخوان 
املسلمني«، استجابة لنداء 

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

Granville Fresh Fruit Market

Tax Save and Accounting Solutions

نقدم جميع الخدمات 
املحاسبية والضرائبية 

لألفراد والشركات

50%
off

نضمن أكرب مرتجع ضريبي 
التفاصيل ص 6بسرعة زمنية قياسية

املاليني الذين تدفقوا اىل 
الشوارع منذ االحد املاضي، 
مطالبني بتنحية أول رئيس 
مدني منتخب بعد سنة من 
وبذلك،  السلطة.  تسلمه 
مرحلة  عمليًا  البالد  دخلت 
رمسها  صعبة  انتقالية 
أكد  الذي  اجليش  هلا 
من  بعيدا  سيبقى  أنه 
السياسة، وباركها الزعماء 

املتحدة،  الواليات  بعد 
»املوند«  صحيفة  نشرت 
وكالة  أن  الفرنسية 
اخلارجية  االستخبارات 
على  تتجسس  الفرنسية 
اهلاتفية  االتصاالت 

فرنسا  تتجّسس على مكاملات 
مواطنيها وبريدهم اإللكرتوني

وبريدهم  للفرنسيني 
ونشاطهم  االلكرتوني 
التواصل  مواقع  يف 

االجتماعي.
الوكالة  هذه  إن  وقالت 

التدخل  سوى  هذا  يغري 
املباشر  االجنيب  العسكري 

التتمة صفحة 32
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أعالن

 ما ينبغي عمله ...
دائما كونوا مدركني ومتنبهني ملا تشرتونه.

اذا كان لديكم اي أسئلة او استفسارات،
فالرجاء ال ترددوا يف ان تسألوا بائع املفرّق ما اذا 

كان املنتـَج ذا نوعية تصديرية أصيلة.
تفحـّصوا الكيس وفتـّشوا وابحثوا عن التفاصيل 

الصحيحة.
اذا علمتم بعد الشراء ان املنتـَج ليس ذا نوعية 

تصديرية أصيلة أعيدوا املنتـَج اىل املحل الذي 
اشرتيتموه منه.. ويجب ان يكون لكم حق استعادة 

املبلغ كاماًل.
البديل اآلخر هو أن تبلغوا سلطات األطعمة 

املحلية بما حصل معكم.
اذا كنتم تحتاجون لهذه التفاصيل فالرجاء ان ال 

   Katooba Trading   ترتددوا يف االتصال بـشركة
وهم سوف  يقدمون لكم املساعدة.
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اجلمهورية  رئيس  عرض 
ميشال سليمان،  العماد 
يف القصر اجلمهوري يف 
مع  االول،  امس  بعبدا 
تصريف  حكومة  رئيس 
ميقاتي،  جنيب  االعمال 
السياسية  لألوضاع 
راهنا  السائدة  واالمنية 
وخطوات  لبنان  يف 

معاجلتها.

لبنانيات

الرئيس سليمان  ورأس 
اىل  حضره،  اجتماعا 
وزراء  ميقاتي،  الرئيس 
يف  الوطين  الدفاع 
االعمال  تصريف  حكومة 
الداخلية  غصن،  فايز 
شربل  مروان  والبلديات 
نقوال  واالتصاالت 
العام  املدير  صحناوي، 
ألمن الدولة اللواء جورج 

سليمان ترأس اجتماعا حبث دور داتا االتصاالت يف كشف اجلرائم وحفظ االستقرار
املخابرات  مدير  قرعة، 
يف اجليش العميد ادمون 
العام  املدير  فاضل، 
الداخلي  االمن  لقوى 
ابراهيم  العميد  بالوكالة 
فرع  رئيس  بصبوص، 
قوى  يف  املعلومات 
االمن العقيد عماد عثمان 
واملستشار العسكري يف 
رئاسة اجلمهورية العميد 

عبد املطلب احلناوي.
االجتماع  خالل  يف  ومت 
متابعة البحث يف موضوع 
االتصاالت ودورها  داتا 
اجلرائم  كشف  يف 
هذه  يف  واالرتكابات 
الالزمة  والتدابري  الفرتة 
اآليلة اىل املساعدة يف 
واحلفاظ  االخطار  درء 

على االستقرار.

وتسلم رئيس اجلمهورية 
سفري  اعتماد  اوراق 
خيمي  اجلديد  املكسيك 
آمارال.  غارسيا  انريكي 
القصر  يف  اقيمت  وقد 
الالزمة  التشريفات 

للمناسبة.
القائم  بعبدا  زوار  ومن 
بأعمال كولومبيا موريشيو 

افيال رودريغيز.

التغيري  تكتل  عضو  اعترب 
سليم  النائب  واالصالح 
النائب  زيارة  ان  سلهب 
العماد ميشال عون لرئيس 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
تهدف  االربعاء،  سليمان، 
النظر  وجهات  تقريب  اىل 
احتقان  من  والتخفيف 
االزمة  نتيجة  الشارع 
اليت  واالمنية  السياسية 
اىل  الفتًا  لبنان،  يعيشها 
حالة  يضفي  اللقاء  ان 
السياسي  االستقرار  من 

واالمين اكثر من السابق.
اىل  حديٍث  يف  واكد 
ان  املركزية  األنباء  وكالة 
يصّب  حوار  بداية  الزيارة 
خالل  من  البلد  مصلحة  يف 
اليت  االمور  بعض  حلحلة 
مشريًا  معاجلتها،  نستطيع 
اىلان الزيارة مل حتمل حاًل 
نهائيًا لالزمة اليت نعيشها.
التموضع  سياسة  وعن 
رأى  عون،  للعماد  اجلديد 
االنفتاح  خّط  ان  سلهب 
الذي اظهره العماد عون هذا 
االسبوع من خالل استقباله 
السعودي  السفريين 
منذ  له  احملّضر  وااليراني، 
فعل  كرّدة  يأِت  مل  فرتة، 
ما،  موقف  على  معينة 
موضحًا ان التغرّي االقليمي 

والداخلي حيّتم على العماد 
عون ان يأخذ هذا املوضوع 
من  للتخفيف  االعتبار  يف 
اليت من  االقليمية  االضرار 
الوضع  على  التأثري  شأنها 
سياسة  وان  اللبناني 

االنفتاح ستشمل اجلميع.
االنفتاح  كان  اذا  وعما 
سيشمل جنبالط، قال هذه 
السياسة لن حتجب عن اي 
سيقوم  خطوة  وكل  فريق، 
بها عون حتتاج اىل حتضري 
فارغًا  اللقاء  يكون  ال  كي 
مشّددًا  جدوى،  دون  من 
على ان اي لقاء من شأنه 
والتخفيف  املسار  تصحيح 
من االضرار على اللبنانيني 
ميكن ان حيصل، معتربًا ان 
هذه السياسة ستنتج بعض 
الصعيد  على  االجيابيات 

الوطين وسنستمر بها.
وعن لقاء قيادي بني التيار 
اهلل،  وحزب  احلّر  الوطين 
التنسيق  اىل  سلهب  لفت 
الدائم بني القيادتني حول 
ان  شك  وال  عّدة،  مسائل 
بني  التعامل  يف  الوضوح 
الفريقني يسمح لنا بالتباين 
مضيفًا  النظر،  وجهات  يف 
ال اعلم ان كان هناك لقاء 
عون  العماد  بني  قريب 

والسيد حسن نصراهلل.

زيارة عون لبعبدا تساعد على االستقرار

سلهب: االنفتاح سيشمل اجلميع
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أكد رئيس حزب الكتائب 
امني  الرئيس  اللبنانية 
يف  حصل  ما  أن  اجلميل 
وقاطع  جديد  دليل  صيدا 
أن ال حل وال أمن واستقرار 
اىل  بالعودة  اال  وسالم 
تتحمل  اليت  الدولة  كنف 
اجلميع  جتاه  مسؤولياتها 
سالح  اال  هناك  يكون  وال 
الدولة الشرعي الذي حيمي 

اجلميع.
الرئيس اجلميل  زار  فقد 
يف  احلريري  بهية  النائبة 
دارة الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري يف جمدليون يرافقه 
نائب رئيس احلزب سجعان 
اجتماع  عقد  حيث  القزي، 
دام اكثر من ساعة شارك 
فيه مفيت صيدا واقضيتها 
سوسان  سليم  الشيخ 
ومنسق عام تيار املستقبل 
ناصر  الدكتور  اجلنوب  يف 
بلدية صيدا  ورئيس  محود 
السعودي  حممد  املهندس 
ورئيس بلدية عربا املهندس 
وليد مشنتف. ومت التشاور 
يف ظروف وتداعيات أحداث 
يف  العامة  واألوضاع  عربا 

لبنان واملنطقة.
قام  االجتماع  وبعد 
مبشاركة  اجلميل  الرئيس 
بتوقيع  واحلضور  احلريري 
خوف  بيكفي  محلة  عريضة 
من  جمموعة  اطلقتها  اليت 

املدني  اجملتمع  ناشطي 
الشباب من صيدا على اثر 

األحداث األخرية.
اجلميل  الرئيس  وحتدث 
اىل الصحافيني، فقال: من 
واجب اي مواطن لبناني من 
اي منطقة ان يتضامن يف 
هذا الظرف بالذات مع ابناء 
صيدا بعد هذه املعاناة اليت 
تعرضوا هلا وعاشوها خالل 
األيام األخرية، وزيارة هذا 
طبيعية  زيارة  هي  البيت 
ألننا نعتربه بيت اللبنانيني 
بيت  انه  ننسى  وال  مجبعا، 
احلريري  رفيق  الشهيد 
شرارة  انطلقت  منه  الذي 
ثورة األرز واملرحلة اجلديدة 
اليت نعيشها، وكذلك األمر، 
السيدة  تلعبه  الذي  الدور 
الوطين  الصعيد  على  بهية 
اليت  اجلهود  نقدر  وكلنا 
األخرية  اآلونة  يف  بذلتها 
األزمة  هذه  تعاجل  حتى 
هلا  تعرضت  اليت  اخلانقة 
وتصرفت  واملنطقة  صيدا 
بكل شجاعة وحكمة ودراية 
وحمبة لكل الناس، من جهة 
تعمل على وقف هذا النزف 
تبلسم  ثانية  جهة  ومن 
جانب  اىل  وتكون  اجلرح 
هذا االنسان اللبناني الذي 
الفرتة  يتأمل يف هذه  كان 
مرت  اليت  األحداث  بسبب 

بها صيدا.

اجلميل من جمدليون: ال أمن 
واستقرار اال بالعودة لكنف الدولة
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لبنانيات

الثالثي  اللقاء  يكتسب 
الذي مجع رئيس اجلمهورية 
سليمان  ميشال  العماد 
النواب  جملس  ورئيس 
احلكومة  بري ورئيس  نبيه 
ميقاتي  جنيب  املستقيل 
اهمية كبرية بعد فرتة من 
التشنج والفتور يف العالقة 
بني سليمان وبري من جهة 

Saturday 6 July 2013  2013 متوز   6 السبت 

Advertisement

 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 for من المخطط بدء تطبيق

School Improvement في العام 2014.

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

بالرقم 64 17 13.

يساعد الدعم 
اإلضافي 

للمعلمين على 
توفير دعم 

إضافي ألطفالنا

“

” كمعلمين وأولياء أمور، نلعب مًعا دوًرا رئيسًيا في مساعدة أطفالنا 
على تحقيق إمكاناتهم بالكامل. حيث تساعد الخطة الوطنية لتحسين 

 (The National Plan for School Improvement) المدراس
المعلمين في كل أنواع المدارس على نيل الدعم الذي يحتاجونه لمنح 

أطفالنا أفضل تعليم ممكن.“

Lucille - معلمة

”

مدارس أفضل 
ألستراليا

Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra

من  وميقاتي  بري  وبني 
جهة ثانية.

سليمان  مع  العالقة  يف 
االيام  يف  بري  حاول 
اجلليد  كل  اذابة  املاضية 
باالخري  اتصاله  عرب  فيها 
اجلانب  يف  مرة  من  اكثر 
واجملاملة  الربوتوكولي 

كان  كما  الرؤساء  بني 
ملسته  سليمان  للرئيس 
حني  العالقة  تصويب  يف 
بري  بالرئيس  اتصل 
مستفسرًا عن صحة اجللسة 
ايام   10 منذ  التشريعية 
لفتح  مرسوم  اىل  واحلاجة 
جمللس  استثنائية  دورة 

النواب.

بري  بني  العالقة  ويف 
االمور  تبدو  وميقاتي 
عكسته  ما  وهذا  متوترة 
املركزية  االنباء  لوكالة 
اذ  بري  من  مقربة  اوساط 
ميقاتي  لرهانات  اسفت 
قبوله  واستغربت  اخلاطئة 
احلكومي  دوره  توظيف 
تعطيل  يف  والتنفيذي 

تصريفها  ال  االعمال 
واستهداف  وتسهيلها 
الرئاسة  ومقام  موقع 
اللحاق  حماولة  يف  الثانية 
مبركب تيار املستقبل الذي 
من  بري  الرئيس  يوفر  مل 
ضده  املتصاعدة  محالته 
واتهامه  اهلل  حزب  وضد 
وسالحه  دوره  بتغطية 

واهليمنة  الدولة  وقضم 
على مؤسساتها.

يف  الثالثي  اللقاء  وحول 
بعبدا االربعاء نفت االوساط 
اي تبدل يف كالم الرئيس 
بري او طروحاته فاجمللس 
ودستورًا  حكمًا  منعقد 
وجود  ظل  يف  وقانونًا 
وحيق  املستقيلة،  احلكومة 
له التشريع ومزاولة اعماله 
كلها باستثناء الرقابة على 
تعترب  اليت  احلكومة  عمل 
منقوصة صالحياتها بسبب 

االستقالة.
اجللسة  خص  ما  ويف 
حدد  اليت  التشريعية 
 16 يف  موعدها  بري 
شرعيتها  اكدت  اجلاري، 
تطبيق  بعد  ودستوريتها 
نص املادة 69 من الدستور 
جدول  على  واالتفاق 
مكتب  هيئة  يف  اعماهلا 
اجمللس. كما شددت على 
دورة  بفتح  املطالبة  ان 
غري  للمجلس  استثنائية 
واقعية وتهدف اىل اضاعة 
يلزم  ال  ما  ولزوم  الوقت 

مقاطعي  على  واقرتحت 
واشرتاطهم  اجللسة 
حصرها ببند التمديد لقائد 
وتأمني  حضورها  اجليش 
على  والتصويت  نصابها 
يريدونه  الذي  االقرتاح 
على  التصويت  وجتاهل 
طبعًا  وهنا  االخرى  البنود 
اذا صفت النيات وصارت 
اكثر  السياسية  املواقف 

واقعية وعقالنية.
صيغة وسطية: وكان تردد 
يف االوساط النيابية اليوم 
ان الرئيس سليمان عرض 
حاًل يقوم على صيغة وسطية 
الرئيس  يوقع  ان  مفادها 
ميقاتي مرسوم فتح دورة 
استثنائية للمجلس فيوقعه 
وحييله  سليمان  الرئيس 
الذي  بري  الرئيس  اىل 
جلسة  اىل  ويدعو  يوقعه 
ببند  حمصورة  تكون  عامة 
االمنيني  للقادة  التمديد 
جلسة  اىل  يدعو  ان  على 
الجناز  اسبوع  بعد  مماثلة 
واملشاريع  االقرتاحات  كل 

املتاخرة.

لقاء الرؤساء يف بعبدا بّدد التشنجات وبري متمسك مبواقفه جتاه اجللسة التشريعية

زهرا  انطوان  النائب  رأى 
يف حديث اىل اذاعة لبنان 
احلر: ان اية مقاربة اليوم 
ظل  يف  الطائف،  التفاق 
املوجودة  القوى  موازين 
للهيمنة،  السالح  ومشروع 
هي عملية انتحارية للسيادة 
الوطنية وللتوافق اللبناني، 
مقدس  ال  ان  التأكيد  مع 
اال املصلحة العليا للناس، 
مس  بأي  املغامرة  ولكن 
بتوافق وطين كبري كأتفاق 
الطائف الذي كرس امليثاق 
الوطين، هو خروج على هذا 
حزب  وراء  وسري  امليثاق 
املؤسسات  اهلل يف ضرب 
والرتكيبة اللبنانية ملصلحة 

مشروعه االقليمي.
املطارنة  بيان  ان  وقال: 
مقارنته  ميكن  املوارنة 
ووضوحه  وعمقه  بأهميته 
اسس  الذي  االول  بالنداء 
بهذا  الثاني،  لالستقالل 
الشفافية  وهذه  الوضوح 
وبهذا التوجه املباشر الذي 
بأمسائها  االشياء  يسمي 
يستجر  السالح  ان  ويقول 
موقف  ويعلن  السالح 
التورط  موضوع  حاسم يف 
الشؤون  يف  التدخل  او 
مبا  السورية  الداخلية 
يتالقى مع السياسة املعلنة 
ويتالقى  اللبنانية  للحكومة 
مع اعالن بعبدا للسري قدما 
لبنانية  سياسة  اجتاه  يف 

واضحة.
البيان  ان  اضاف: 
كل  حل  عن  ايضا  حتدث 
مبا  العسكرية  التنظيمات 
جعله يعود اىل التأكيد على 
ومندرجاته،  الطائف  اتفاق 
االوىل  اخلطوة  خصوصا 
سلطة  بسط  اعادة  يف 
االراضي  كل  على  الدولة 
قالت  واليت  اللبنانية، 
ودون  استثناء،  دون 

واالجتهادات  الفذلكات 
سالح  لتربير  اعتمدت  اليت 
مل  وهو  الحقا،  اهلل  حزب 
لبناني  فصيل  اي  يستثن 
لبناني من ضرورة  او غري 
اىل  السالح  وتسليم  احلل 
وبسط  اللبناني  اجليش 
كل  على  الدولة  سلطة 

االراضي اللبنانية.
القوة  ان  اىل  لفت  واذ 
بالوضع  املتمثلة  القاهرة 
االمين املت التمديد وليس 
قانون  انتاج  عن  العجز 
انه  زهرا  اوضح  انتخابي، 
مع  الدولة  مرجعية  بشأن 
املسلحة،  التنظيمات  حل 
يوازي  بكركي  فبيان 
باالهمية نداء بكركي االول 
بداية  يكون  ان  وميكن 
لبناء  تأسيسية  مرحلة 

الدولة الفعلية يف لبنان.
النائب  لقاءات  وعن 
االخرية،  عون  ميشال 
وقف  عون  ان  زهرا  ذكر 
طويل  المد  متعمد  بشكل 
مع النائب حسن فضل اهلل 
لفرتات  السوري  والسفري 
باألمس،  بعبدا  يف  طويلة 
به من  يقوم  ما  ان  معتربا 
مناورات  خمتلفة  لقاءات 
على  الشروط  لتحسني 
الرئاسة  انتخابات  مشارف 
ووصول احد املقربني منه 
حيث  اجليش  قيادة  اىل 
يرى ان حسابات حزب اهلل 
االسرتاتيجية تتجاوز الوعود 
املعطاة  االساسية  غري 
منذ  عون  والعماد  لعون، 
التفاهم  ورقة  وقع  ان 
يرتك  مل  اهلل  حزب  مع 
اخلروج ساعة  لنفسه حرية 
يف  يأتي  وانفتاحه  يشاء 
حلفائه  على  املناورة  اطار 
القناعهم بأن لديه خيارات 
اخرى متنعهم من عدم تلبية 

الوعود اليت قطعت له.

زهرا: لقاءات عون االخرية مناورات لتحسني 
الشروط على مشارف االنتخابات الرئاسية
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أكد الرئيس الفلسطيين حممود 
الشأن  يف  التدخل  عدم  عباس 
القول  اللبناني، جمددًا  الداخلي 
أن الفلسطينيني يف لبنان هم 
فوقه،  وليس  القانون  حتت 
الذي ضحى  لبنان  بدور  وأشاد 
لواء  ويرفع  رفع  والذي  الكثري 
مشددًا  الفلسطينية،  القضية 
على أن الفلسطينيني يف لبنان 
ليسوا يف حاجة اىل السالح ألن 

اجليش اللبناني حيميهم.
جملس  رئيس  أشاد  بدوره 
باملوقف  بري  نبيه  النواب 
أحداث  خالل  األخري  الفلسطيين 
اسرائيل  أن  اىل  منبها  صيدا، 
حتاول إقامة أشرطة حدود حوهلا 
تغّيب  بأمور  نتلهى  حنن  فيما 
القضية  أي  املركزية  القضية 

الفلسطينية.
فقد استقبل الرئيس بري امس 
الرئيس  التينة  عني  يف  االلو 
املرافق  والوفد  الفلسطيين 
لبنان  يف  الفلسطيين  والسفري 
السفارة  وأركان  دبور  أشرف 
يف حضور وزير اخلارجية عدنان 
منصور والوزير عالء الدين ترو 
اخلارجية  الشؤون  جلنة  ورئيس 
اللطيف  عبد  النائب  النيابية 
حركة  قيادة  من  ووفد  الزين، 
احلركة  رئيس  نائب  ضم  أمل 
املكتب  رئيس  مجعة،  هيثم 
النائب  حايك،  مجيل  السياسي 
املكتب  وأعضاء  خريس  علي 
حممد  شرارة،  بالل  السياسي 
جباوي، بسام كجك واملستشار 
علي  بري  للرئيس  اإلعالمي 
لشؤون  العام  واملدير  محدان، 
الرئاسة يف اجمللس علي محد.

اجلامعة  سفري  اللقاء  حضر  كما 
الرمحن  عبد  بريوت  العربية يف 
لالحتاد  العام  واألمني  الصلح 
الدين  نور  العربي  الربملاني 

بوشكوج.
االستقبال يف عني التينة

الفلسطيين  للرئيس  وأقيمت 
حيث  رمسي  استقبال  مراسم 
كان الرئيس بري يف استقباله 
عند مدخل قصر عني التينة قبل 
أن يستعرضا ثلة من موسيقى 
وشرطة  الداخلي  األمن  قوى 
النشيدين  عزف  بعد  اجمللس، 
واللبناني.  الفلسطيين  الوطين 
الرئيسان  عقد  اإلجتماع  وبعد 
صحافيًا  مؤمترًا  وبري  عباس 
استهله رئيس اجمللس بالرتحيب 
بالرئيس الفلسطيين فقال: من 
بفخامة  الرتحيب  القول  نوافل 
الرئيس أبو مازن حممود عباس 
العريق ليس فقط بفلسطينيته 
مسعتم  كما  بلبنانيته  أيضًا  بل 
أقواله وكلماته وخصوصًا امس 
لدى اللقاء مع رئيس اجلمهورية 
اللبنانية العماد ميشال سليمان. 
الزيتون،  غصن  حاماًل  نستقبله 
ياسر  ببندقية  أيضًا  ونستقبله 
ننسى  وال  اهلل،  رمحه  عرفات 
ومن  القداسة  بلد  من  هو  أنه 
بلد اإلسراء واملعراج، ومن بلد 
بزيارته  ع  املسيح  السيد  مولد 
بلد  هي  اليت  ايضًا  لبنان  اىل 

قداسة.
هذا من جهة أما من جهة ثانية 
بدأت  وقد  بالشكر،  أبدأ  فإنين 

اليت  احملادثات  خالل  بالشكر 
بدأت بيننا اآلن للدور الفلسطيين 
إّبان األحداث املؤسفة واملتتالية 
موقع  من  أكثر  يف  لبنان  يف 
وخصوصًا ما حصل يف عاصمة 
للموقف  أن  إذ  صيدا،  اجلنوب 
يف  األبرز  الدور  الفلسطيين 
عدم امتداد هذه األحداث ال بل 
علينا  أنه  وأقول  إطفائها،  يف 
مجيعًا أن نتنبه اآلن يف املنطقة 
العربية وال نغرّت دائمًا مبا يسمى 
بالربيع العربي وبكل صراحة إن 
األكرب  املستفيد  هي  إسرائيل 
وهي  املوضوع  هلذا  بالنسبة 
حدود  أشرطة  توجد  أن  حتاول 
سواء كان يف اجلوالن او سيناء 
او يف اكثر من بلد حنن نتلهى 
املركزية  القضية  تغيب  بأمور 
اليت كانت جتمعنا القضية اليت 
فأهاًل  مازن  أبو  باألخ  تتمثل 
وسهاًل بكم وأقول كلمة واضحة 
الفلسطينية  للمصاحلة  بالنسبة 
منكم  مسعت  الفلسطينية،   -
خدمة  وإننا يف  القلب  يثلج  ما 
هذه القضية كما كنا يف خدمة 
فلسطني وسنبقى إن شاء اهلل.

عباس
الفلسطيين  الرئيس  تكلم  ثم 
البلد  لبنان  يف  هنا  أنا  فقال: 
قلوبنا  على  العزيز  الشقيق 
الفلسطينيني،  حنن  مجيعًا 
الكثري وقدم  الذي ضحى  البلد 
من  زال  وال  الكثري  الكثري 
البلد  فلسطني،  قضية  اجل 
لواء  يرفع  وأبدًا،  دائمًا  الذي 
أقدم  منذ  الفلسطينية  القضية 
السنني  عشرات  منذ  العصور 
ويستمر  العبء  هذا  وهو حيمل 
التقدير  كل  له  وبالتالي  فيه، 
أبناء  كل  قلوب  يف  واإلحرتام 
الشعب الفلسطيين، إن ما جرى 
يف األيام األخرية وما جيري هو 
كل  حنن  به،  سنستمر  واجب 
البلد  هذا  وحدة  هو  يهمنا  ما 
النظر  دون  وأمنه  واستقراره 
اىل أي ظروف أخرى وبذلك قمنا 
مبا جيب علينا أن نقوم به وهو 
أبسط األشياء اليت نفعلها جتاه 
ورحب  استضافنا  الذي  لبنان 
من  ضحى  والذي  وكّرمنا  بنا 
أجلنا، وأقول كما قلت باألمس 
موقتون،  ضيوف  هنا  حنن 
وإن  اليوم  سيأتي  وبالتأكيد 
شاء اهلل سيكون قريبًا أن نعود 
اىل وطننا واىل بالدنا شاكرين 
حامدين هذا البلد على ضيافته 
لنا، وحنن ما دمنا ضيوفًا فنحن 
حتت قانون البلد ولسنا فوقه، 
وال ميكن أن نفكر أو حنلم بأننا 
سنكون فوق القانون حنن حتت 
املشرع  يقرره  وما  القانون، 
اللبناني  والرئيس  اللبناني 
واملسؤول  اللبناني  والربملان 
اللبناني حنن نلتزم به مبحبة بكل 
البلد  هلذا  الوفاء  وبكل  احلب 

الكريم.
أضاف: هناك قضيتان أريد أن 
أشار  ما  األوىل  إليهما:  أشري 
إن  املصاحلة  إن  الرئيس  إليه 
تتأثر  ولن  ستستمر  اهلل  شاء 
املنطقة.  بها  متر  ظروف  بأي 
وطنية  مصلحة  هي  املصاحلة 
الفلسطيين،  للشعب  حيوية 

زار عني التينة والسراي واستقبل سالم واجلميل ومنح راغب عالمة اجلنسية الفلسطينية

عباس: ال نتدخل بالشأن الداخلي اللبناني وحنن ضيوف وحتت القانون

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
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الوطنية  للوحدة  عودة  هي 
الفلسطينية ولذلك سنستمر يف 
زمن  منذ  بدأناها  اليت  مساعينا 
طويل وكأن شيئًا مل يكن حولنا، 
ال نلتفت اىل ما جيري حولنا من 
أجل حتقيق هذه املصاحلة وآمل 
أن تتحقق وبأقصى سرعة ممكنة 
اإلنتخابات  نطلبه  ما  كل  وهي 
وأنتم تعرفون، أنتم من اكثر ال 
أقول الدول العربية بل من أكثر 
بالدميوقراطية  حبًا  العامل  دول 
معناها،  وتعرفون  وممارسة هلا 
خط  يف  نسري  ان  نريد  وحنن 
يف  بدأنا  كما  الدميوقراطية 
نريده  ما  وكل   ،1996 العام 
حصلت  ما  وإذا  اإلنتخابات  هو 
اإلنتخابات سنكون سعداء  هذه 
ثانيًا  الوحدة،  نستعيد  ألن  جدًا 
اجلانب  مع  اآلن  نتفاوض  حنن 
األمريكي من إجل إفساح اجملال 
للدخول يف مفاوضات مع اجلانب 

اإلسرائيلي.
مشكورين،  تطوعوا  األمريكيون 
وأنا أقول أن لديهم اجلدية يف 
يقربوا وجهات  العمل لكي  هذا 
املعنية،  األطراف  بني  النظر 
وآمل أن ينجحوا وأن نعود اىل 
أن  وآمل  قريبًا،  املفاوضات 
وأقول  نهائي.  حل  اىل  نصل 
حل  اىل  وصلنا  إذا  هنا  لكم 
نهائي جيب أن يكون هذا احلل 
مبوافقة كل الشعب الفلسطيين 
بهذا  يتأثر  من  كل  ثم  أواًل 
الصراحة  ومبنتهى  أي  احلل، 
تتأثر  اليت  اجملاورة  الدول 
سوريا،  لبنان،  كثرية،  لظروف 
حدود  هناك  ومصر.  األردن 
إنسانية،  عوامل  مشرتكة هناك 
أن  هناك طلبات وغريها. جيب 
ال  األطراف،  هذه  كل  تكون 
جيب  وإمنا  بذلك  علمًا  تأخذ  أن 
توافق على ذلك. فمن هنا  أن 
متسكنا الشديد باملبادرة العربية 
قمة  يف  اعتمدت  اليت  للسالم 
جرت  واليت   2002 عام  بريوت 
أو  تغيريها  أجل  من  حماوالت 
تبديلها، وهذا الكالم ال ميكن أن 
مير ألننا لن نسمح بتغيري هذه 
املبادرة، املبادرة اعتمدت بقمة 
وتعود اىل قمة أخرى لتقرر. إمنا 
ليست قمة عربية واحدة وليست 
أقول  إمنا  واحدة،  إسالمية  قمة 
عشرات القمم ألنه يف كل قمة 
أو  عربيًا  سواء  اعتمادها  يعاد 
إسالميًا، وبالتالي هذه املبادرة 
يف نظري ويف نظر اجلميع هي 
بها  نتمسك  أن  جيب  مقدسة 

حتى حتقيقها.
حوار:

إقليميًا  مطبخًا  هناك  أن  يقال 
حق  إلسقاط  يعمل  ودوليًا 

العودة من أي مفاوضات؟
العربية  املبادرة  اىل  عدنا  -إذا 
جيدًا  تقرأها  أن  أرجو  للسالم، 
فهي تقول حل عادل يتفق عليه 
القرار  حسب  الالجئني  لقضية 
فالقرار  املناسبة  ويف   194
194 هو القرار الوحيد املرجعية 
لقضية الالجئني وكان الكثريون 
وبالذات اسرائيل تريد أن ختفي 
هذا القرار نهائيًا، هم يعادون 
وال  و194،   181 القرار  قرارين 
حيبون أن يذكروه، وقد ذكر يف 

أصبحت  اليت  العربية  املبادرة 
وجمللس  املتحدة  لألمم  قرارًا 
األمن ألنها هي جزء من خمطط 
خارطة الطريق، ولذلك أعيد هذا 
أخرى  مرة  الوجود  اىل  القرار 
للسالم  العربية  املبادرة  بفضل 

ولن نرتاجع عنه.
وردًا على سؤال قال: السياسة 
اليت اتبعناها منذ سبع سنوات، 
مع  فيها  التقينا  مرة  أول  منذ 
هي   2005 عام  بري  الرئيس 
سياستنا. هذا هو موقفنا وهو 
إطالقًا  تدخل  أي  حيصل  ال  أن 
اللبنانية،  الداخلية  الشؤون  يف 
التدخل،  مننع  بالعكس  بل 
وحنن ملتزمون وفصائل منظمة 
أحد  خيرج  قد  ملتزمة،  التحرير 
من هنا وهناك وهو خارج على 
وخارج  علينا  وخارج  القانون 
ولكن  حيصل  قد  لبنان  على 
وبكل  صراحة  بكل  نشجبه  حنن 
قوة. وكما حصل قبل أيام يف 
موضوع صيدا موقفنا هو هو لن 
يتغري بل بالعكس سيتوثق أكثر 

فأكثر.
مصر  حصل يف  ما  أن  شك  ال 
القريب  العامل  على  سيؤثر 
والبعيد، كيف تنظرون اىل هذا 

التطور؟
عهدًا  أنفسنا  على  أخذنا  لقد   -
نقول  ال  أن  أو  نتدخل  ال  أن 
كالمًا معلنًا ملزمًا ولشعبنا حنن 
نتدخل  ال  حنن  البداية  من  قلنا 

كل  الداخلية،  الشؤون  يف 
بأموره وبقضاياه.  أدرى  شعب 
مصر  أن  قليل  قبل  قلنا  وكما 
أدرى بشعابها. ألن ما حصل يف 
مصر أمر مهم وكبري، ال أستطيع 
أنه مل  وأقول  عيين  أغمض  أن 
حصل  فالذي  شيئًا،  حيصل 
أن يستفيد  شيء كبري، ونرجو 

الشعب املصري مما حصل.
بري  تبادل  اللقاء  وخالل 
الرئيس  وعباس اهلدايا، فقّدم 
الفلسطيين لربي هدية تذكارية 
عبارة عن آنية من صناعة يدوية 
الرئيس  له  وقّدم  فلسطينية، 
تربع  مصرية  لعملة  مناذج  بري 
للشعب  املصري  الشعب  بها 

الفلسطيين أثناء النكبة.
ان  على  بري  الرئيس  وشدد 
واجلوهرية  املركزية  القضية 
ولألسف  فلسطني  قضية  تبقى 
فإننا حتت عنوان الربيع العربي 

نضّيع البوصلة.
يف السراي

الفلسطيين  الرئيس  زار  ثم 
السراي حيث كان الرئيس جنيب 
ميقاتي يف استقباله يف الباحة 
اخلارجية، وتوجها معا اىل منصة 
موسيقى  عزفت  ثم  الشرف، 
النشيدين  الداخلي  األمن  قوى 

اللبناني والفلسطيين.
بعد ذلك عرض الرئيسان عباس 
حرس  سرية  من  ثلة  وميقاتي 
صافح  ثم  احلكومة،  رئاسة 

أعضاء  الفلسطيين  الرئيس 
صافح  كما  اللبناني،  الوفد 
الوفد  أعضاء  ميقاتي  الرئيس 

الفلسطيين املرافق.
وعقد الرئيس ميقاتي والرئيس 
الفلسطيين إجتماعا ثنائيا أعقبه 
عن  فيه  شارك  موسع  إجتماع 
رئيس  نائب  اللبناني:  اجلانب 
مقبل،  مسري  الوزراء  جملس 
واملغرتبني  اخلارجية  وزير 
شؤون  وزير  منصور،  عدنان 
املهجرين عالء الدين ترو، وزير 
العمل سليم جريصاتي، األمني 
الدكتور  الوزراء  جمللس  العام 
العام  األمني  بوجي،  سهيل 
اللواء  للدفاع  األعلى  للمجلس 
احلوار  جلنة  رئيس  خري،  حممد 
الدكتور  الفلسطيين  اللبناني- 
واملستشارون  الشريف  خلدون 
زهري محدان، جو عيسى اخلوري 

ومصطفى أديب.
الفلسطيين:  اجلانب  وحضر عن 
عضو اللجنة املركزية يف حركة 
لبنان  ملف  ومسؤول  فتح 
رئيس  نائب  األمحد،  عزام 
عمرو،  أبو  زياد  الوزراء  جملس 
جمدالني،  أمحد  العمل  وزير 
الرئيس  باسم  الرمسي  الناطق 
ردينة  أبو  نبيل  الفلسطيين 
والسفري الفلسطيين لدى لبنان 

أشرف دبور.
الرئيس  أشاد  اللقاء،  خالل 
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لبنانيات

عقد املكتب التنفيذي يف تيار 
استثنائيا،  إجتماعا  املستقبل، 
الشهيد رفيق  الرئيس  دارة  يف 
خالله  مت  جمدليون،  يف  احلريري 
اإلطالع من النائبة بهية احلريري 
على تطورات الوضع يف صيدا، 
والتوقف عند ما تقوم به من حراك 
ذيول  ملعاجلة  ومدني  سياسي 
شهدتها  اليت  األليمة  األحداث 

املدينة ومنطقة عربا حتديدا.
احلريري  النائبة  استهلت 
فيها  ترحيب، مثنت  بكلمة  اللقاء 
التنفيذي  املكتب  اعضاء  حضور 
على  وحرصهم  اىل صيدا  للتيار 
هذا  االستثنائي  اجتماعهم  عقد 
لذلك  ان  معتربة  جمدليون،  يف 
هلا،  بالنسبة  وهاما  كبريا  معنى 
مستعرضة األحداث اليت شهدتها 
وما  حزيران  و24   23 يف  صيدا 
تركته من تداعيات على املواطنني 
يف املدينة وعلى عالقة املواطن 
يشعر  املواطن  وقالت:  بدولته، 
غري  مواطنيته  ان  يوم  بعد  يوما 
حماوالت  بسبب  العناصر  مكتملة 
مستدام  بشكل  الدولة  اسقاط 
من  زاد  صيدا  يف  رأيتموه  وما 
من  وزاد  املواطن  عند  الشعور 
الشرخ بني الناس وبني الدولة. 
الدولة ليست اشخاصا وامنا هي 
مؤسسات امنية ومؤسسات ترعى 
شؤون الناس، وحنن اكثر مدينة 
رمبا حاولت ان تربط بني العناصر 
اليت ختدم الناس، لكن مع ذلك 
بالنسبة  األمور سقطت  هذه  كل 

للمواطن.
رأيناه،  ما  ان  اىل  وأشارت 

أو  طائفتني  بني  صراعا  ليس 
وطائفة  اجليش  بني  صراعا 
معينة، ألن القضية ليست قضية 
طائفة، وامنا هي قضية مشروع 
خطري  حصل  ما  وقالت:  الدولة. 
ودقيق. وحنن حاولنا منذ اللحظة 
األوىل استدراك األمور وال سيما 
يف موضوع املوقوفني واملالحقني 
اليت  واملمارسات  والشائعات 
كانت  اليت  والعنرتيات  رأيناها 
آخر،  على  فريق  بانتصار  توحي 
احد  ينتصر  مل  النهاية  يف  لكن 
حياولون  الذي  الوهم  وهذا 
اشاعته ال يصرف عند احد وال يف 
مذكرة  بوضع  وقمنا  مكان.  اي 
اجلمهورية  رئيس  اىل  رفعناها 
واملطالب  اهلواجس  كل  ضمناها 
املوجود  الوجع  وكل  املوجودة 

وكل الثوابت للمدينة.
نفسه  الوقت  ويف  اضافت: 
اعتقد  مدنية  حركة  تتبلور  بدأت 
انها نافذة ضوء جيب ان ندعمها 
خوف،  بيكفي  حبملة  ومتثلت 
طرابلس  من  دعوة  وتلقينا 
إلطالق احلملة مع اجملتمع املدني 
هناك وايضا من بريوت ومن كل 
ليست  احلملة  وهذه  املناطق، 
محلة ذات طابع ديين او مناطقي 
او طائفي، هي محلة وطنية ألن 
وصيدا  املستهدف،  هو  لبنان 
وهي  السلم  بوابة  هي  تارخييا 
بوابة احلرب، وحنن نريدها بوابة 
تكون  ال  وان  الوطين،  اخلالص 
الدائر  السجال  استحضار  بوابة 
مدينة  اىل  اللبنانية  الساحة  على 

صيدا. هذا ال يفيد احدا.

وتابعت: حنن حنمل أمانة رفيق 
واعتز  لبنان  احب  الذي  احلريري 
بكل  واعتز  اللبنانيني  وبكل  به 
التنوع والنظام اللبناني واستشهد 
ألجل لبنان، هذه أألمانة جيب ان 
نبقى مكملني بها ضمن األولوية 
لدينا للبنان. حنن يف حلظة حامية 
ودقيقة جدا جيب ان نتعاطى معها 
بعقل بارد وليس لدينا خالص اال 
كانت  اذا  الدولة  لكن  الدولة، 
خمطئة جيب ان نصوبها. والدولة 
فرض  اختبار  امام  هي  اليوم 
وجودها يف صيدا فاذا جنحت يف 
صيدا جنحت يف كل لبنان، وهذه 
الكأس املرة اليت جترعتها صيدا 
نتمنى ان ال يتجرعها احد او اي 
ونأمل  لبنان،  يف  أخرى  منطقة 
حصل  مما  اخلروج  نستطيع  ان 
ليس  فهذا  الوطن.  مساحة  اىل 
ووجودكم  صيداويا،  موضوعا 
هنا يدل على انه موضوع لبناني 
بامتياز ليس له عالقة حبركة او 

بتيار بل له عالقة مبصري وطن.
أهمية  على  احلريري  وشددت 
وتفعيلها  املدنية  احلركة  تنشيط 
ألن التعصب ال يؤدي اىل مكان، 
او  طائفيا  او  دينيا  كان  سواء 
مذهبيا، معتربة ان ال شيء يلغي 
حق املواطن يف ان يعيش بسالم 
ويف ان تكون لديه دولة حتميه. 
ان  نريد  فعال  كنا  اذا  وقالت: 
ان  نعترب  ان  علينا  لبنان  ننقذ 
مشكلة  ليست  صيدا  مشكلة 
صيداوية وليست مشكلة مذهبية 
وامنا هي مشكلة وطنية بامتياز، 
الدولة  شعارنا  سيبقى  وحنن 

اجتماع استثنائي ل املستقبل يف جمدليون تبعه لقاء مع اجلماعة:
تأكيد التمسك بالدولة واستكمال معاجلات االحداث االخرية
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عضو
يف نقابة 
احملاسبني 

العامني

حتتوي  ان  تستطيع  اليت  املدنية 
االختالف.  املوجود وترعى  التنوع 
االعتبار  يعيد  مدنيا  جمتمعا  نريد 
احلريري  رفيق  فمدرسة  للفرد، 
قامت  التيار  عليها  اسسنا  اليت 
الفردية،  بالقدرات  االميان  على 
وجنحت ألن هؤالء الشباب الذين 
واعطاهم  وعلمهم  عليهم  راهن 
النجاحات  من  الكثري  حققوا  حرية 
كله..حنن  العامل  يف  واالبداعات 
املبادرات  من  املزيد  اىل  حباجة 
على مساحة الوطن كله ألن اسوأ 
ما ميكن ان نقع فيه هو االحباط 
وان نشعر اننا غري قادرين على 

املبادرة.
بيان

ما  يف  مطوال  التداول  وبعد 
جرى يف صيدا، صدر عن املكتب 
التنفيذي يف ختام االجتماع البيان 

اآلتي:
أوال: ينوه تيار املستقبل حبكمة 
أهالي مدينة صيدا ووعيهم خلطورة 
يستهدف  كان  الذي  املخطط 
مدينتهم، مدينة الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري، مبا متثله من مدينة 
للحياة وعاصمة لإلعتدال وللعيش 
كما  األهلي.  وللسلم  املشرتك 
ينوه بتمسكهم بدولتهم اللبنانية، 
األمنية  وقواها  الوطين  وجبيشها 
عن  املسؤولة  الوحيدة  باعتبارها 
إىل  واإلستقرار  األمن  إعادة 
يف  سالح  اي  ورفض  املدينة، 

املدينة غري سالح الشرعية.
املستقبل  تيار  جيدد  ثانيا: 
بدعم  واحلازم  احلاسم  موقفه 
اللبناني يف مهامه حلفظ  اجليش 
األهلي  السلم  ومحاية  األمن 
دون  اللبنانية  املناطق  كل  يف 
إعتداء  أي  أن  ويؤكد  استثناء، 
يطال اجليش، من أي جهة أو فئة، 
إمنا يطال كل لبنان واللبنانيني، 
املستقبل،  تيار  مقدمهم  ويف 

املستمرة  مواقفه  جتسد  الذي 
على  حرصه  والدائمة  والواضحة 
هيبة اجليش وتضحياته، ويطالب 
الوقت نفسه  تيار املستقبل يف 
بالتحقيق  العسكرية  املؤسسة 
احداث  يف  والسريع  الشفاف 
صيدا وكل ما رافقها واعقبها من 
أبرياء  مدنيني  طالت  ممارسات 
وأخبار عن  معلومات  تداول  ومن 
مشاركة قوى غري نظامية يف تلك 

األحداث.
املستقبل  تيار  يلتزم  ثالثا: 
اليت  الصرحية  الرسالة  مبضامني 
وجهها الرئيس سعد احلريري إىل 
ناقوس  دقت  واليت  اللبنانيني، 
اخلطر إزاء املخاطر احملدقة بلبنان 
من جراء تورط فريق من اللبنانيني 
يف القتال يف سوريا واستدراج 

نار هذه احلرب اىل لبنان.
املستقبل  تيار  يشدد  رابعا: 
اليت  املذكرة  بنود  كل  على 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  رفعها 
والنائبة بهية احلريري اىل رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
الدولة،  يف  املسؤولني  وباقي 
بكل  تطبيقها  مبتابعة  ويطالب 
الضرب  ألن  ومسؤولية،  أمانة 
جزء  على  للقضاء  حديد  من  بيد 
من املشكلة، والرتاخي مع أصل 
املشكلة وفصلها، لن يزيد األمور 

إال تأزما.
املستقبل  تيار  يؤكد  خامسا: 
الوحيد  اخليار  هي  الدولة  ان 
اجليش  وان  اللبنانيني.  جلميع 
وكل  والقضاء  الداخلي  واألمن 
وحدها  هي  األمنية  املؤسسات 
املواطن  على  احلفاظ  بها  املناط 
الذي  األمر  بالدولة،  املؤمن 
لتحقيق  مسؤوليتها  أمام  جيعلها 
طرف  أي  يشعر  ال  كي  العدالة 
أو أي فرد بالغنب، وان املطلوب 
االستقواء  منطق  مواجهة  هو 
على الدولة بإعادة اإلعتبار هلذه 
وثقته  املواطن  ولعالقة  الدولة 
الدولة  بتعزيز سيادة  بها وذلك 
على أرضها وحتملها مسؤولياتها 
اجملتمع،  هذا  يف  فرد  كل  جتاه 

وحقه يف  األهلي  سلمه  وحبماية 
واملعتقد  والرأي  التعبري  حرية 
معه  دولته  بوقوف  يشعر  وان 
وانها مالذه اآلمن الذي يستطيع 

ان يلجأ اليه يف كل قضاياه.
املستقبل واجلماعة

تيار  قيادتا  عقدت  ذلك  اىل 
االسالمية  واجلماعة  املستقبل 
دارة  يف  اجتماعًا  اجلنوب  يف 
احلريري  رفيق  الشهيد  الرئيس 
التيار  عن  حضره  جمدليون،  يف 
وعضو  احلريري  بهية  النائب 
املهندس  السياسي  املكتب 
اجلماعة  وعن  النقيب  يوسف 
االسالمية املسؤول السياسي يف 
واملسؤول  محود  بسام  اجلنوب 
اجلردلي  امحد  التنظيمي 
ابو  حسن  االجتماعي  واملسؤول 
حسن  اجلماعة  قيادة  وعضو  زيد 
اللقاء  خالل  يف  ومت  مشاس. 
وصيدا  عربا  يف  جرى  ما  عرض 
خالل األسبوع املاضي من أحداث 
كانت هلا ارتداداتها السلبية على 
املدينة ككل وما اعقب ذلك من 
وحراك  وامنية  سياسية  معاجلات 
ذيول  لتطويق  واهلي  مدني 

وتداعيات تلك األحداث.
هذا  يف  اجملتمعون  وأكد 

السياق على ما يلي:
لكافة  املعاجلة  -استكمال 
املرتبطة  العالقة  القضايا 
على  سيما  ال  األخرية  باألحداث 
ووقف  املوقوفني  قضية  صعيد 

املالحقات.
مسح  عملية  وتسريع  -تفعيل 
التعويضات  آلية  واقرار  األضرار 
عودة  تسريع  يف  يساهم  مبا 
الناس اىل بيوتها املتضررة يف 

عربا والتعمري.
-مطالبة الدولة اللبنانية بفرض 
دائم  بشكل  واالستقرار  األمن 
كافة  انهاء  خالل  من  صيدا  يف 
الشرعية  غري  املسلحة  املظاهر 
وبأن  عربا،  احداث  لتكرار  منعا 
األمنية  الدولة  مؤسسات  تكون 
والعسكرية وحدها املمسكة بأمن 

املدينة.
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موقفنا من التمديد مبدئي ألنه ضد مصلحة املؤسسة وضد القوانني واملبادئ واألنظمة

العماد عون بعد اجتماع التكتل: لغاية اليوم مل نتمكن من اجتياز الدويالت والوصول اىل الدولة
رفضه  أن  عون  العماد  أكد 
أعلن  مبدئي  موقف  هو  التمديد 
يف  الوظائف  ألن  زمن  منذ  عنه 
التزامًا  ليست  العامة  املؤسسات 
ضد  هو  والتمديد  احلياة،  ملدى 
القوانني  املؤسسة وضد  مصلحة 

واملبادئ واألنظمة.
التمديد  ولفت اىل أن مشروع 
بني  خالفات  بسبب  اليوم  معلق 
أنهم  الظن  »مع  إليه  الداعني 
سيستأنفونه بعد أن يتفقوا على 
القيمني  ألن  وأِسف  الصفقة«، 
على حكم البلد ال جيتمعون إال على 
خرق الدستور وتكسري القوانني.

لفت  احلكومة  موضوع  وعن 
إحياء،  أو  حياة  مؤّشر  »ال  أن 
سنة  األمر  إرجاء  يريدون  ولرمبا 
حكومة  ليشكلوا  أشهر  ومخسة 

انتخابات«!!
السفري  زيارة  ربط  ورفض 
احللفاء،  مع  بالعالقة  السعودي 
فعل  بردود  يقوم  ال  انه  موضحًا 
جذورها  هلا  والزيارة  إرجتالية 
ملوضوع  وسابقة  وأسبابها 

التمديد.
العماد عون الذي كان يتحّدث 
لتكتل  األسبوعي  االجتماع  بعد 
التغيري واالصالح شّبه وضع البلد 
هائج،  حبر  يف  صغرية  بسفينة 
سالمة  على  اخلطر  أن  مؤكدًا 
بل  اخلارج  يتأتى من  السفينة ال 
احلاكم،  السياسي  الطقم  من 
داعيًا املواطنني اىل االختيار بني 

الدولة والالدولة.
يف  بكم  وسهاًل  أهاًل  وقال: 
لقائنا األسبوعي.مل يكن الربنامج 
يسيطر  اجلمود  ألّن  غنّيًا،  اليوم 
سنرتك  ولذلك  الوضع،  على 
بها  يتسّلون  الشائعات  للّناس 
مبواضيع  تسليتهم  من  أكثر 
أساسّية. سنعطيهم هدنة إىل أن 

نعلم ما الذي سيحصل.
اإلثنني  يوم  تعّطلت  اجللسة 
الفائت، وكانوا مجيعهم متوافقني 
وال  اختلفوا  أّنهم  إاّل  عليها، 
ولكّنهم  اختالفهم،  أسباب  أعلم 
أّن  تصارحيهم  يف  يقولون 
ريفي.  أشرف  اللواء  هو  السبب 
ومنذ  مبدئي،  موقف  هو  موقفنا 
مرسوم  أّول  منذ  أي  األساس 
العام 2011،  نهاية  أصدروه يف 
يف  للتمديد  رفضنا  عن  عربنا 
املوضوع  هذا  وطرحنا  الوظائف، 
عبارة  مّرات عديدة، فاألمر ليس 
تنتهي  ال  مبشاريع  التزامات  عن 
إاّل مع نهاية العمر، وكذلك األمر 
بالنسبة لرجال املؤّسسات، حبيث 
يسعى كّل منهم للتمديد من دون 
النظر إىل النتائج اليت ترتّتب على 
التمديد يف الوظائف. كّل الناس 
يريدون التمديد: يسعون للتمديد 
اإلدارة  يف  وكذلك  الوزارة  يف 
وغريها  األمنّية  املؤّسسات  ويف 
األمر  العاّمة... هذا  الوظائف  من 

غري سليم.
حنن، وفقط حفاظًا على مصلحة 
املؤّسسة، وبعد أن سبق ورفضنا 
منوذج التمديد لّلواء أشرف ريفي 
يف قوى األمن، ال جيوز أن نقبل 
يناقض  ذلك  ألّن  آخر،  بنموذج 
واملبادئ  والقوانني  املؤّسسات 
شيء.  وكّل  واألنظمة  واملعايري 
لنؤكد  نعود  وقلنا،  سبق  وكما 
خرق  على  إاّل  يتوافقون  ال  أّنهم 

اليت  القوانني  وتكسري  الّدستور 
من الواجب احرتامها لتكون املرجع 
األكيد الذي يهدينا يف قراراتنا. 
الظّن  مع  معّلق،  اليوم  التمديد 
أعلم  ال  إستئنافه.  يريدون  أّنهم 
عالَم سيّتفقون وكيف سيقومون 
أّنه  األكيد،  أّن  إاّل  بالصفقة، 
كل  بأخرى،  أو  بطريقة  سيتم 
شيء ينتصر يف لبنان إاّل القانون 

والدستور.
ذلك،  كّل  إىل  باإلضافة 
حاولوا إعطاء هذا املوضوع طابعًا 
يكن  مل  عامني  منذ  شخصيا. 
هناك أّي سبب شخصّي، واليوم 
أيضًا ال يوجد أّي سبب شخصّي، 
نذرنا  عاّمة  مصلحة  فقط  وهناك 
نفسنا للدفاع عنها وسنستمّر يف 
الّدفاع عنها. ومن يّدعي أّن هناك 
تناقضًا يف مواقفنا منذ مزاولتنا 
اليوم،  ولغاية  السياسي  للعمل 
أّي  يوجد  ال  وليربزه.  فليتفّضل 

تناقض يف مواقفنا..!!
شأن  يف  سيحصل  ماذا  أما 
من  هناك  فليس  احلكومة  تأليف 
مؤّشٍر إلحياء عملية تأليفها. منهم 
من يقول إّن الّتأليف سيحصل يف 
لن  إّنها  يقول  من  ومنهم  أيلول 
سيرتكونها  ولرمبا  اآلن..  تتألف 
أشهر  واخلمسة  العام  نهاية  اىل 
ألّنه  انتخابات!!  حكومة  فيؤلفون 
إذا ظّلت األمور هكذا فسنظّل من 

دون حكومة اىل ذلك احلني.
لدينا جملس نّواب ولكن كيف 
ينّفذ لست أدري. من يف الّسلطة 
اإلنفاق؟.  ُيَوّزع  كيف  الّتنفيذية؟ 
تفريغ  حترّي.  أموٌر  أيضًا  هي 
بالّتمديد،  أتوا  ثّم  بدايًة،  اإلدارة 
ثّم الّتجديد، وكأّننا سفينة صغرية 

تتأرجح يف حبر هائج.
أحد  يعتقد  فال  السبب  أما 
يف  ليس  هو  اخلارج،  يف  أنه 
وال  أمريكا  يف  وال  الّسعودية 
يف قطر وال يف إيران.. هو يف 
احلاكم  الّسياسي  الّطقم  وجود 
يف لبنان، واّلذين هم زمالء لي، 
الفكر  نفس  نتقاسم  ال  ولكننا 
إىل  الّنظرة  نفس  وال  الّسياسي 
صارت  الّدولة  الّدولة.  إقامة 
لديه  دويالت، كّل فريق صارت 
وبقدر  مكتسبة،  ويعتربها  حقوق 
اآلخر  على  يسطو  أن  ميكنه  ما 

سيقوم بالّسطو.
وصلنا  اّلذي  اجملتمع  هو  هذا 
تفسري  يف  اإلجتهاد  بعد  إليه 
الوفاق  واإلّتفاقات.  القوانني 
الوطين لسنا كّلنا مّتفقني عليه! 
ال  اّلذي  الوطين  الوفاق  هذا  فما 

ُيرَتَجم باملمارسة؟.

اليوم  ُعِرَضت  األمور  هذه  كّل 
يف  نزال  ال  حنن  طبعًا  ولكن 
وسنزّودكم  نغادر  ومل  الّساحة 
الّثوابت  ومن  األخبار  من  باملزيد 
لقد  نعيشها،  اّليت  والوقائع 
مفاهيم  إرساء  من  األمل  فقدنا 
الّدولة فلغاية اليوم مل نتمكن من 
اىل  والوصول  الدويالت  اجتياز 
قائمًا  يزال  ال  والصراع  الدولة، 
فقوموا  الالدولة،  و  الّدولة  بني 
واالنتخابية  املستقبيلة  خبياراتكم 

على هذا األساس.
أسئلة  عن  أجاب  ثّم 

الّصحافيني:
س: دعا الّرئيس بّري جللسات 
جبدول  متوز  و18   17  ،16 يف 
ستكون  ماذا  نفسه.  األعمال 
هذه  يف  تشاركوا  حتى  مطالبكم 

اجللسات؟
وهذا  مطلب  عندنا  ليس  ج: 
األمر مل يعد يعنينا. األمر واضح. 
ميّر؟!  ال  ثاٍن  وقانوٌن  ميّر  قانوٌن 
قانون الغاز يوّفر على املواطنني 
مليون،  و100  مليار  سنوّيًا 
ال  فلماذا  هلم.  رحبًا  يشّكل  أي 
نتابعه؟! ما الّسبب؟! ما العذر؟!

ومن  خطرًا  تشكل  أنها  يّدعون 
املمكن أن حترتق.. ما هذه الكذبة 
الّتقنية!! هذه السيارات موجودة 
يف معظم دول العامل، من الّدول 
املتطّورة إىل دول العامل الّثالث، 
مل نسمع أن باريس أو برلني أو 
احرتقت  آباد  إسالم  أو  طهران 
بسبب سيارات الغاز أو املازوت 

األخضر فيها!!
األموال،  توّفر  الّسيارات  هذه 
وتسّبب تلّوثًا أقّل. فلماذا عرقلة 
القانون اخلاص بها؟؟ هل ألّنهم 
يأخذون نسيًا  مئوية على األرباح 
من شركات النفط فرييدون إبقاء 

سيارات البنزين؟!
من  اّلذين  األشخاص  أما 
املازوت  يكون  أن  مصلحتهم 
ساكتني  فيظّلون  متوّفرًا  والغاز 
أّنهم  أي  مبساعدات،  ويطالبون 
أنفسهم  على  يوّفروا  أن  بدل 
طائلة  مبالغ  الّدولة  خزينة  وعلى 
يعمدون  للمحروقات  شراء  من 
للمطالبة مبساعدات ألّنهم اعتادوا 
أسهل  فهي  »الّشحادة«  على 
للحياة  أخرى  وسائل  توفري  من 

الكرمية.
س: اعترب الّرئيس أمني اجلمّيل 
لألزمة  احلّل  مفتاح  أّن  باألمس 
الّسياسية يف لبنان اليوم هو بيد 
حزب اهلل ألّنه بانغماسه يف احلرب 
يف سوريا أّدى إىل عدم تشكيل 
اجمللس  تعطيل  وإىل  احلكومة 

عالقة  ختريب  وإىل  الّنيابي 
لبنان بعدٍد كبرٍي من دول العامل 

وخصوصًا الّدول اخلليجية..
ج: هذا كان موقفه باألمس؟!

س: نعم.
ج: ما كان موقفه يف األّول من 

أمس، واليوم؟
س: نفس املوقف.

اهلل  حزب  فليسأل  إذًا،  ج: 
مباشرًة.

س: هل نفهم أّنكم ستقاطعون 
الّتشريعية  اجللسات  كّل 

للربملان؟
ج: كاّل، سيكون كالئحة الّطعام، 
يعجبنا،  اّلذي  الّطبق  منها  خنتار 
خصوصًا أّن الّدولة أصبحت كّلها 
اّلذي  ما  األمر.  هذا  على  قائمة 
القانون  الّذهاب؟!  على  يلزمنا 
األعمال  جدول  الختيار  بالّنسبة 
لو   . الّطعام  قائمة  مثل  صار 
لكّنا  األصناف  مجيع  فيه  وضعوا 
ولكن  نريد،  ما  واخرتنا  ذهبنا 
عندما يريدون أن يعطونا القانون 

اّلذي يروق هلم، فلن نذهب.
أعمال  جدول  عن  بعيدًا  س: 
أمس  برز  الّتشريعية  اجللسة 
واضحًا  توّترًا  هناك  وكأّن 
احلكومة  رئاسة  صالحّيات  بني 
وقد  الّنواب،  جملس  ورئاسة 
حتّدث الّرئيس نبيه بّري عن عدم 
املساومة على صالحّياته. البعض 
فيما  دستورية  اجللسة  إّن  يقول 
ليست  إّنها  اآلخر  البعض  يقول 
بدستورية  يقبل  من  دستورية، 

هذه اجللسة؟
وقضايا  استشاراٌت  مّثة  ج: 
كّل  من  هناك  إذًا،  وتشريع، 
املؤّسسات  فليسأل  لذا  شيء، 

املعّنية بالبّت بهذه القوانني.
بالعالقة  ٌر  توتُّ هناك  هل  س: 

مع حزب اهلل؟
ٌر  توتُّ هناك  )ممازحًا(  كاّل.  ج: 

عاٍل يف إمدادات الكهرباء .
الّسفري  زيارة  هل  س: 
هي  اليوم  للّرابية  الّسعودي 
لدغدغة مشاعر حلفائك كي تقول 
اإلرتباط  لفّك  مستعدٌّ  إّنك  هلم 

عندما تشاء؟
شخصًا  لست  فأنا  أبدًا،   ج: 
وال  ارجتالية،  فعٍل  بردود  يقوم 
أنا  أحد.  إغاظة  بهدف  بأمٍر  أقوم 
ُمطلق،  بشكٍل  القضايا  أحبث 
هي  الّسعودي  الّسفري  ودعوة 
واخلالف  الّتمديد  ملوضوع  سابقة 
األخري، فهذه الّدعوة هلا جذورها 

وأسبابها.
لبناني  ألف   350 لدينا  حنن 
ولدينا  الّسعودية  يف  موجودون 
أيضًا  اخلليج  يف  نفسها  الّنسبة 
وهم يعاملونهم جبوٍّ من الّصداقة. 
ومنذ مّدة ومسار تبادل الّزيارات 
وقد  قائم  الّسعودي  الّسفري  مع 
ُأخذ هذا األمر علينا ومحل شكوكًا، 
ولكن ميكننا أن نقول إّننا حناول 

إجياد سياسة تقارب وصداقة.
إذا أردمت أن تعرفوا ماذا قلنا 
فلرتاجعوا ويكيليكس وستعرفون 
بـأّنين ال أحتّدث حبقِّ أحٍد، كما ال 
كي  أخرى  دولة  مساعدة  أطلب 
الوطن،  يف  آخر  فريقًا  أؤذي 
أمام  إمّنا أقول معتقداتي وآرائي 
الّشخص الذي أقابله. ويكيليكس 
تقييم  يف  األفضل  املرجع  هي 

طريقة تعاطّي الشأن العام. 
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السفارة اللبنانية تهنئ
بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك أتقدم من أبناء 
أسرتاليا  يف  الكريمة  واالسالمية  اللبنانية  الجالية 
بأطيب التهاني بحلول شهر رمضان املبارك متمنيًا 
والربكة،  واليمن  بالخري  عليكم  يعيده  أن  اهلل  من 
ويمنحكم سبحانه تعاىل وعائالتكم الصحة والتوفيق، 

وعلى وطننا الحبيب لبنان باليمن والربكات. 
كانبريا يف 2013/7/1
سـفري لبنـان
جـان دانيـال

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

العام حلزب  األمني  نائب  اعترب 
حفل  يف  قاسم  نعيم  الشيخ  اهلل 
توزيع جوائز مسابقة االمام اخلميين 
الذي أقامته مجعية اآلفاق الرتبوية 
اخلريية يف مطعم الساحة ان كل 
وزعيمتها  العامل  يف  السياسة 
أوال  املصلحة  من  تنطلق  أمريكا 
بوجه  الوقوف  إىل  ذلك  أدى  ولو 
املصلحة  أن  قاعدة  على  املبادئ 

مقدمة.
اضاف: حنن يف حزب اهلل مجاعة 
واضحا  دليال  وليقدموا  مبدئيون، 
يقول أننا قمنا بأمر خيالف املنطق 
نعم  واالنسانية،  والوطنية  واحلق 
ضبطونا أننا حررنا اجلنوب اللبناني 
من االحتالل االسرائيلي، ضبطونا 
كثرة  من  إسرائيل  خنيف  أننا 
االستعدادات واإلمكانات املتوفرة 
أن  نقبل  ال  بأننا  ضبطونا  لدينا، 
نذل على األرض، وهذا شرف لنا. 
فيتهموننا أننا حزب والية الفقيه، 
أن نكون كذلك،  الشرف  لنا  نعم 
هو  الفقيه،  والية  حزب  فمعنى 
احملمدي  باالسالم  االرتباط  حزب 
األصيل والطاعة هلل تعاىل، وهذا 

مقابل حزب الشيطان وأعوانه.
واضاف: نقول جلماعة 14 آذار 
أيهما  املكلف،  احلكومة  ولرئيس 
سياسية  أوزان  حكومة  أفضل؟ 

أم  النيابية  األوزان  مع  تنسجم 
البلد،  يف  اآلن  املوجود  التعطيل 
آذار   14 شروط  أن  نعترب  وحنن 
املكلف  الرئيس  على  أملوها  اليت 
تشكيل  وتعيق  أعاقت  اليت  هي 
آخر  إىل  سهلنا  بينما  احلكومة، 
درجة عندما طلبنا أن يكون التمثيل 
منسجما مع قدرة القوى السياسية 
لتشعر مجيعا أنها مشاركة يف بناء 

هذا البلد.
من  العرب  أخذ  إىل  ندعو  وختم: 
التطورات، وأن خنطو خطوات فيها 
وسياسي  ونيابي  حكومي  تعاون 
أقول  بل  ومؤسساته  البلد  إلنقاذ 
أكثر من هذا: حنن حاضرون إلقفال 
صفحة املاضي بالكامل، والتحاور 
بعقالنية، ومناقشة هواجس الطرف 
اآلخر وإعالمه بهواجسنا على قاعدة 
إىل  واالحتكام  بأخالق  التخاطب 
النهوض  خطة  ووضع  الدستور، 
أمام  اليت تصمد  الدولة  لبناء  معا 
العاتية،  السياسية  املنطقة  رياح 
بدل  العمل  هو  املركزي  واهلدف 
أن  حناول  دائما  حنن  اهلدم. 
نتحمل وأن نصرب ونقدم املبادرات 
ونأمل أن يأخذوا بعني االعتبار أن 
مستقبل لبنان ال يبنى إال بتكاتف 
اجلميع، ولن يستطيع أحد أن جيعل 

لبنان مزرعة لنفسه.

قاسم: حاضرون القفال صفحة املاضي 
ومناقشة هواجس الطرف اآلخر

مواقع  من  عدد  على  انتشر 
التواصل االجتماعية علي االنرتنت 
أمحد  للشيخ  صوتي  تسجيل 
 LBC اذاعت نصه حمطة  االسري، 
راية  لرفع  سنعود  فيه:  ويقول 
الوطنية  الوكالة  وقالت  احلق. 
يف  غزيرًا  نار  اطالق  إن  لالعالم 
اهلواء سجل يف طرابلس، ابتهاجًا 

بكلمة الشيخ االسري.
اىل ذلك ادعى مفوض احلكومة 

القاضي  العسكرية  احملكمة  لدى 
يف  شخصا   37 على  صقر  صقر 
بينهم  األخرية،  صيدا  أحداث 
سوريني  ثالثة  منهم  موقوفا   27
اىل  باالضافة  وفلسطينيان، 
بينهم  العدالة  من  فارين  عشرة 
إمام مسجد بالل بن رباح الشيخ 
والفنان  وولديه  األسري  أمحد 
وشقيقه  شاكر  فضل  املعتزل 

عبدالرمحن.

القضاء يدعي على 3٧ شخصاً بأحداث عربا

تسجيل صوتي لألسري: سنعود
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منصور  عدلي  املستشار  أدى 
العليا  الدستورية  احملكمة  رئيس 
رئيسا  امس  القانونية  اليمني 
موقتا ملصر بعد االطاحة بالرئيس 
يعتزم  انه  وقال  مرسي.  حممد 
اجراء انتخابات جديدة. وقد التقى 
اول  الفريق  الدفاع  وزير  الحقا 

السيسي.
اليمني  منصور  اداء  وقبل 
هليكوبرت  طائرات  حلقت  بقليل 
القاهرة  مساء  يف  عسكرية 
االمحر  بألوانه  مصر  علم  ورمست 
امام  واألسود. ووقفت  واالبيض 
عربتان  الدستورية  احملكمة  مقر 
مدرعتان بداخلهما جنود من اجليش 
وحنو 100 من أفراد شرطة مكافحة 
الشغب حيملون دروعا كتب عليها 
االمن املركزي ويف اجلهة املقابلة 
من الطريق الذي توجد فيه احملكمة 
وقف بضع مئات من مؤيدي مرسي 

حيملون صوره.
وقال منصور يف كلمته: تلقيت 
والتوقري  والتقدير  االعتزاز  ببالغ 
واإلجالل، أمَر تكليفي بتولي رئاسة 
االنتقالية  الفرتة  خالل  اجلمهورية 
إصداَره،  ميلك  ممن  القادمة 
السيُد  العظيم،  ِمصَر  شعُب  وَهو 
السلطات  مجيع  وَمْصَدُر  والقاُئد 
بعد أن قام يف الثالثني من يونيو 
بتصحيح مسار ثورته اجمليدة اليَت 
من  والعشرين  اخلامس  يف  متت 

كانون الثاني سنة 2011.
إن أعظم ما مت يف الثالثني من 
ه بغري  حزيران أنه مجع الشعَب كلَّ
للشباب  وكان  متييز،  وال  تفرقة 
فضُل املبادرة واملبادأة، والرياِدة 
والقياِدة، وأنبل ما يف هذا احلدث 
عن ضمري  تعبريًا  جاء  أنه  العظيم 
األمه وجتسيدًا لطموحاتها وأمانيها، 

ومل يكن دعوة إىل حتقيق مطالب 
خاصة أو مصاحل شخصية.

إن ضمان استمرار روح الثورة 
وأطياَف  األمل  بشاَئر  لنا  حيمل 
هذه  مببادئ  التمسك  يف  الرجاء 
ويف  اجلديدة  وقيمها  الثورة 
غري  إىل  تنتهي  أن  مقدمتها 
ختلق  اليت  احلاكم  عبادُة  رجعية 
كُل  َتْسُقط  وأن  إله،  نصف  منه 
واحلمايِة واحلصانِة  القدسيِة  أنواِع 
اليت يضفيها الضعفاُء على احلكام 
والرؤساء، وأن نتوقف عن إنتاجنا 
الطغاة فال نعوُد نعبُد  يف صناعة 
من دون اهلل - جل جالله - صنمًا 

وال وثنًا وال رئيسًا.
عن  الثوار  يرحل  أال  أرجو  إنين 
هناك  املصريون  يظُل  امليدان، 
جيل  بعد  ِجياًل  الرايَة  يتناقلون 
ُيَسطرون هلذه الثورِة آياِت اخللود 
والرفعة، وال أقصد بامليدان حدود 
التواجد اجلسدي فيه،  املكان وال 
امليدان يف  روح  تتجدد  أن  وإمنا 
متوثبًة  مجيعًا  املصريني  نفوس 
يف  وحترسها  الثورة  حتمي  يقظًة 

ُمستقبِل األيام والسنني.
التطلع لالنتخابات

إجراء  إىل  نتطلع  إننا  وقال: 
انتخابات رئاسية وبرملانية بإرادة 
ذلك  مزيفة،  غري  حقيقية  شعبية 
أجل  من  الوحيد  اآلمُن  املدخل  هو 
حرية،  وأرحَب  إشراقًا،  أكثر  غد 
عداًل،  وأوفَر  دميقراطية  وأوفى 
وأكَثر وعيًا، وأطهَر سلوكًا، تتحقق 

فيها رفعُة الوطن وعزُة الشعب.
الثائر  املصري  للشعب  حتية 
للدنيا  أثبت  الذي  الصامد  الصابر 
وال  ينحين  وال  يلني  ال  أنه  كلها 

ينكسر.
اجلسور  املصري  للشباب  حتية 

الرئيس املوقت ملصر أدى اليمني:
 نتطلع اىل انتخابات رئاسية وبرملانية بارادة شعبية غري مزيفة

24 Good St, Granville
Tel; 88409943 - 0410339744

مقابل ملحمة 
طوني فرنسيس

خضار 
وفواكه 
طازجة 

يوميا من 
املاركت

سمانة عربية - معلبات - حبوب - 
زيوت - أجبان - ألبان - عصائر وغريها

نؤمن طلبيات املطاعم واملناسبات
خدمة صادقة ومعاملة جيدة

الشعب،  الذي كان طليعَة  الرائع 
طريق  ارتياد  يف  له  ودلياًل 

االنتصار حتى بلوغ نهايته.
الباسلة  املسلحة  للقوات  حتية 
وكعهدها   - دومًا  كانت  اليت 
أمنه  وحصَن  أمتها،  - ضمرَي  أبدًا 
حلظة  ترتدد  مل  واليت  ومحايته، 
واالستجابِة  الوطن  نداِء  تلبية  يف 

إلرادة الشعب.
الشامخ  املصري  للقضاء  حتية 
الشجاع  املستقل  احلر  العادل 
الذي حتمل - بصرب ال ينفد - كل 
استقالله،  على  العدوان  حماوالت 
والنيل من قضاته، فارتدت سهُام 
املعتدين إىل حنورهم، ووقف إىل 
قضاياه  عن  مدافعا  شعبه  جانب 

حتى أذن اهلل بالنصر.
الذين  الشرطة  لرجال  حتية 
أدركوا بيقني أن مكانهم احلقيقي 
إىل جوار اجلماهري وبني صفوفها 
ملطالبها  وتأمينًا  هلا  حراسة 

ومصاحلها حتت رايِة القانون.
حتية لإلعالم املصري الذي كان 
ِمشعاًل أضاء الطريق أمام الشعب 
وكشف الغطاء عن سوءات النظام 

السابق.
السياسية،  القوى  لكل  حتية 
اختالف  على  الشعب  ومجوِع 
أفكارهم ومعتقداتهم رجااًل ونساًء 
شاركوا  الذين  وشبابًا  وشيوخًا 
يوم  اجمليد  اليوم  هذا  صنع  يف 
والذين  حزيران  من  الثالثني 
يف  اهلل  بإذن  معا  سيشاركون 

صياغة مستقبل هذا الوطن.
مصر  حيفظ  أن  اهلل  أسأل 
الفنت  شر  ويقيها  وشعبها 
املوىل  نعم  إنه  واالنقسامات. 
عليكم  والسالم  النصري.  ونعم 

ورمحة اهلل وبركاته.

احتفلت حشود يف احناء القاهرة 
واملدن املصرية وهتفت بشعارات 
االلعاب  وأطلقت  للجيش  مؤيدة 
النارية بعدما عطل الدستور مؤقتا 

وأطاح بالرئيس حممد مرسي.
وأطفال  ونساء  رجال  ولوح 
احللوى  ونثرت  املصري  بالعلم 
فوق احملتفلني الذين محل بعضهم 
بعضا على األكتاف، كما التقطت 
األسر صورا هلا يف ميدان التحرير 
اجتذبت  اليت  االحتجاجات  مركز 
ومجاعة  مرسي  ضد  املاليني 
ينتمي  اليت  املسلمني  االخوان 
إليها. وهتف احلشد قائال اجليش 

والشعب إيد واحدة.
املصريني  الوف  مئات  وبقي 
مساء  من  متأخرة  ساعة  حتى 
التحرير  ميدان  يف  االربعاء 
بالقاهرة بعد ان أعلن اجليش أنه 
هتافات  ورددوا  مبرسي.  أطاح 
بينما  وابتهجوا  للجيش  مؤيدة 
حتلق  هليكوبرت  طائرات  كانت 
فوق  استعراضية  تشكيالت  يف 
باالعالم  هلا  يلوحون  متظاهرين 

املصرية.
اجلوية  القوات  قدمت  كذلك 
املصرية عرضا فوق القاهرة امس 
أداء  من  دقائق  قبل  اخلميس 
الرئيس املؤقت اليمني القانونية. 
وحلقت 14 طائرة على شكل حرف 
يف فوق وسط القاهرة قبل وقت 
قصري من اداء عدلي منصور رئيس 
احملكمة الدستورية اليمني القانوية 
ليصبح رئيسا مؤقتا للبالد. وبعد 
أخرى  طائرات  تسع  حلقت  ذلك 
على ارتفاع منخفض تاركة ورائها 
االمحر  بااللوان  الدخان  من  ذيال 
واالبيض واالسود يف اشارة اىل 

علم مصر.
ومسع أزيز تشكيل من الطائرات 
النفاثة اليت قدمت عرضا لاللعاب 
تلقى  اليت  البارعة  البهلوانية 

شعبية لدى كثري من املصريني.

وكان عشرات األدباء والفنانني 
بدأوا قبل 2٩ يومًا اعتصامًا مفتوحًا 
الثقافة عالء عبد  يف مكتب وزير 
العزيز مطالبني بإقالته بعد اتهامه 
وأخونة  الوطنية  الثقافة  بتجريف 
بدء  بيان  يف  جاء  كما  الوزارة 
انهم  فيه  أعلنوا  الذي  االعتصام 

لن يغادروا حتى يسقط النظام.
بهاء  البارز  الروائي  ورحب 
املثقفني  أوائل  من  -وهو  طاهر 
االعتصام-  يف  املشاركني 
باإلجراءات اليت متت لعزل مرسي 
اليت  الشعب  إرادة  على  نزوال 
جتلت يف احلشود العظيمة يف 30 
حزيران واليت قدرت باملاليني يف 

عموم البالد.
لقصور  العامة  اهليئة  وقالت 
الثقافة التابعة لوزارة الثقافة إن 
دون  املصريني  جلميع  ملك  مصر 
يتسع  الوطن  وأن  بينهم  تفرقة 

استمرار االحتفاالت بإنهاء حكم اإلخوان... وعروض جوية يف مساء القاهرة
من  وتؤكد  كافة...  للمصريني 
واقع مسؤوليتها الثقافية احنيازها 
الشعب  مجاهري  إىل  الكامل 
األحد  يوم  خرجت  اليت  املصري 
سلمية  مظاهرات  يف  حزيران   30
التاريخ  يف  مسبوق  غري  بشكل 
أعلنتها يف  اليت  مطالبها  لتحقيق 

مجيع ميادين مصر.
العنف  نبذ  على  البيان  وحث 
الدماء املصرية  وشدد على حرمة 
احلني  بني  تنزف  اليت  الزكية 
واآلخر معربا عن األمل يف حتقيق 

التحول الدميقراطي اجلدير مبصر.
وكتب الشاعر سعيد حامد شحاتة 
قبل  القصاص  عنوانها  قصيدة 
الرحيل يتغنى فيها بقدرة الشعب 
املستحيل..  مساه  ما  صنع  على 
إن صرخة مصر مدفع-وإن ضحكة 
اللي  الشعب  نيل-وإننا  مصر 

يقدر-ينتصر ع املستحيل.

Saturday 6 July 2013  2013 متوز   6 السبت 

قال مصدر أمين إن اشتباكات 
وقعت امس االول اخلميس بني 
مؤيدين للرئيس املصري املخلوع 
حممد مرسي والشرطة أمام جامعة 

القاهرة وإن مصابني سقطوا.
ملرسي  مؤيدين  إن  وقال: 
يف  وجسر  شارع  غلق  حاولوا 
أحبطت  الشرطة  وإن  املنطقة 
الغاز  قنابل  بإطالق  حماولتهم 
وأضاف  عليهم.  للدموع  املسيل 
الشرطة  رشقوا  املؤيدين  أن 
ردت  الشرطة  وأن  باحلجارة 

عليهم مما أوقع مصابني.
املؤيدين  ألوف  ويعتصم 
منذ  القاهرة  جامعة  أمام  ملرسي 

أيام.
وطبية  أمنية  مصادر  وذكرت 

اليت  االشتباكات  قتلى  عدد  إن 
ارتفع  مرسي  عزل  بعد  وقعت 
 14 وكان  قتيال.   16 إىل  امس 
اشتباكات يف  قتلوا يف  شخصا 
عدد من املدن أمس األول ويف 
الساعات األوىل من صباح امس 

االول.
ضابطا  إن  املصادر  وقالت 
أول تويف  برتبة مالزم  بالشرطة 
املنيا  مدينة  يف  االول  امس 
بإصابته  متأثرا  القاهرة  جنوبي 
يف اشتباكات بالرصاص وقعت 
من  وقوات  مرسي  مؤيدي  بني 
مبنى  أمام  والشرطة  اجليش 

مديرية أمن املنيا.
مبنى  إن  الشرطة  وقالت 

مديرية األمن تعرض للهجوم.

16 قتيالً ومئات اجلرحى سقطوا باشتباكات بعد 
اإلعالن عن عزل مرسي
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اسرتاليات

الفيدرالية  احلكومة  أعلنت 
ختصيص  عن  املاضي  االثنني 
خلطة  متويال  دوالر  مليون   6.6
املهاجرين  مساعدة  إىل  تهدف 
مناسبة،  وظائف  إجياد  على 
بني  البطالة  نسبة  من  واحلد 

تلك الفئة.
إحصائيات  ظل  يف  ذلك  يأتي 
أشارت إىل أن أكثر من نصف 
ال  أسرتاليا  إىل  املهاجرين 
يف  مهاراتهم  من  يستفيدون 
وظيفتهم األوىل يف أسرتاليا.

وأعلن وزير العمل بيل شورتن 
أعقاب  احلكومي يف  الدعم  عن 
الربملان  عضو  مارسها  ضغوط 
باندت،  آدم  اخلضر  حزب  عن 
اليت  املأساة  عرض  الذي 
حيياها املهاجرون غري القادرين 
يف  مؤهالتهم  استخدام  على 

أسرتاليا.
من  صادرة  أرقام  وكشفت 
املكتب األسرتالي لإلحصائيات 
أن معدل البطالة بني املهاجرين 
 %  85 مبقدار  يزيد  اجلدد 

األسرتاليني،  بني  معدله  عن 
من   %  65 أن  إىل  باإلضافة 
يف   يكن  مل  اجلدد  املهاجرين 
حوذتهم شهادات دراسية قبل 
هجرتهم إىل أسرتاليا، وأن 51 
% فقط يستخدمون مؤهالتهم 
يف وظيفتهم األوىل بأسرتاليا.
وقال باندت إنه يشعر بسعادة 
بسبب ذلك التمويل، مشريا إىل 
أن وضع املهاجرين بات سيئا، 
سائقي  نرى   « بقوله:  مردفا 
تاكسي من املهاجرين من محلة 
املاجستري، كما أن نسبة كبرية 
من خرجيي اجلامعات ال ميكنهم 

إبرام مقابالت عمل«.
األساسية  العقبة  اللغة  وتعد 
العمل  فرص  على  تؤثر  اليت 
تقل  حيث  اجلدد،  للمهاجرين 
يفتقد  ملن  الوظائف  فرص 
باللغة  التحدث  على  القدرة 
هم  مبن  مقارنة  اإلجنليزية، 

يستطيعون.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

قواعد  تسهم  أن  املقرر  من 
جديدة يف مساعدة األسرتاليني 
املسافرين إىل اخلارج على جتنب 
فواتري احملمول الصادمة النامجة 
التجوال  خلدمة  استخدامهم  عن 

أثناء تواجدهم باخلارج.
كيفن  حكومة  أعلنته  ملا  ووفقا 
إجبار شركات  فإنه سيتم  راد، 
و  »تلسرتا«  الثالثة  احملمول 
»أوبتاس« و » فودافون« على 
مبعلومات  املستخدمني  إمداد 
احلقيقية  التكلفة  حول  مفصلة 
رسائل  وإرسال  للمكاملات 
اإلنرتنت  عرب  والتجول  نصية 
أسرتاليا،  خارج  تواجدهم  أثناء 

باستخدام خدمة التجوال.
يأتي ذلك يف أعقاب زيادة 70 
بشأن  الشكاوى  عدد  يف   %
واليت  الباهظة،  التجوال  فواتري 
احمللية  األسعار  أحيانا  تفوق 

مبقدار 150 ضعفا.
ويف أسوأ احلاالت، فوجئ بعض 
قيمتها  بفواتري  املستخدمني 
استخدام  مقابل  دوالر   9000
أسرتاليا  خارج  التجوال  خدمة 
ملدة يوم واحد، يف مثال صارخ 

وضع ضوابط صارمة خلدمة املوبايل

به  تتسم  الذي  التخبط  على 
أسعار تلك اخلدمة.

وقال وزير االتصاالت الفيدرالي 
الضوابط  إن  ألبانيز  أنتوني 
يبدأ  سوف  اجلديدة  املشددة 
حيث  سبتمرب،   27 يف  تنفيذها 
سيتم إجبار شركات االتصاالت 

على اآلتي: 
لكافة  نصية  رسائل  إرسال   -
خارج  عند سفرهم  املستخدمني 
زيادة  من  وحتذيرهم  أسرتاليا، 

تكلفة خدمة التجوال
بإمكانية  املستخدمني  -تبليغ 
قد  خدمات  على  حماسبتهم 
تكون جمانية داخل أسرتاليا، إال 
السفر  عند  جمانيتها  تفقد  أنها 

للخارج
إبالغ املستخدمني عن كيفية   -

إغالق خدمات التجوال
املكاملات  أسعار  توضيح   -
واإلنرتنت  النصية  والرسائل 

املتعلقة خبدمة التجوال.
عند  املستخدمني  تنبيه   -
وصول فاتورة التجوال إىل 100 

دوالر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

فواتري  تنخفض  أن  املتوقع  من 
الكهرباء بنسبة 7.5 % يف حالة 
إقدام رئيس احلكومة األسرتالية 
الكربون،  ضريبة  إلغاء  على 
أسعار  لتعويم  لتعويم  واللجوء 

االنبعاثات الكربونية.
حول  عديدة  تكهنات  ودارت 
لورقة  احملتمل  راد  استخدام 
محلته  الكربون يف  ضريبة  إلغاء 
اليت  الضريبة  وهي  االنتخابية، 
املاضي،  يوليو  يف  تطبيقها  مت 
أسعار  صعود  يف  وتسببت 

الكهرباء بنسبة %10.
وبداية من 1 يوليو اجلاري، ارتفع 
ليبلغ  الكربون  انبعاثات  سعر 
أن  ويتوقع  دوالرا/طن،   24.15
 25.40 الضريبة مستوى  تالمس 
يوليو   1 من  ابتداء  دوالرا/طن 
2014، ورغم ذلك ذكرت تقارير 
إىل  يلجأ  سوف  راد  كيفن  أن 
ليتماشي  الكربون  سعر  تعويم 
مع األسعار الدولية، اليت ال تزيد 

حاليا عن 6.10 دوالرا/طن.
جوردان  تيم  قال  جانبه،  من 
إلغاء ضريبة  إن  األملاني  احمللل 
أسعار  اخنفاض  يعين  الكربون 
أن  جوردان  وتوقع  الكهرباء. 
مبقدار  الكهرباء  سعر  ينخفض 
فيما  ساعة  سنتا/كيلووات   1.5
التجزئة،  سعر  مبتوسط  يتعلق 
إىل  مشريا  اإللغاء  ذلك  مت  إذا 
أن ذلك سيخفض األسعار بنسبة 

.% 7.5
وتعين األسعار املتوقعة اجلديدة 
كهرباء  فواتري  تدفع  عائلة  أن 
لن  دوالر   2000 بقيمة  سنويا 
تضطر إذا مت إلغاء الضريبة سوى 

إىل دفع 1850 دوالرا سنويا.
توقع  السياق،  ذات  ويف 
بروس  األسرتالي  االقتصادي 
ماونتينز اخنفاض أسعار الكهرباء 

بنسبة 7.5 %.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسعار الكهرباء قد تنخفض إذا ألغيت ضريبة الكربون

السكرتري  هوسيك  اد  يواجه 
الوزراء   لرئيس  الربملاني 
أمامية  مقاعد  نائب  وأول  
الفيدرالي  الربملان  مسلم يف 
األسرتالي  مضايقات عنصرية 
أن حيلف  اختار  أن  بعد  بالغة 
وليس  القرآن  على  اليمني 

اإلجنيل.
من  لسيل  هوسيك  وتعرض 
املناهض  العنصري  السباب 
لإلسالم، على مواقع التواصل 
»إنه  قال  إنه  إال  االجتماعي 
لن يقفز بسبب كلمات عنيفة 

قيلت يف زوايا مظلمة«.
الرمسية  الصفحة  وعرب   
التواصل  هلوسيك على موقع 
االجتماعي »فيسبوك« انتشرت 
التعليقات الغاضبة اليت تتهم 
األسرتالي  الدستور  بنبذ  إد 

لصاحل الشريعة.
وكتبت مستخدمة تدعى »روس 
بيس« تعليقا يقول: » العار، 
من  حمبطة  أنا  العار،  العار، 
عجز تلك احلكومة على احلفاظ 

على القيم األسرتالية«.
يدعى  آخر  مستخدم  وكتب 
خماطبا  تعليقا  كري  ستيف 
عار  أنت   « بقوله:  هوسيك 

على وطننا العظيم«.

العمر  من  يبلغ  وهوسيك 
جنل  وهو  واألربعني،  الثالثة 
على  وعلق  بوسين،  مهاجر 
بقوله  العنصري  اهلجوم  ذلك 
إن من حق األشخاص التعبري 
عن خماوفهم، لكنه دافع عن 
يف  القرآن  باستخدام  قراره 
القسم، وتابع: » أنا هو أنا، 
ال أستطيع بوضوح أن أقسم 
الناس  على اإلجنيل، من حق 
ولكن  بتساؤالت،  اإلدالء 
املتطرفني  من  العديد  هنالك 
عن  دائما  يبحثون  الذين 

تقسيم املواطنني«.
اليهودي  الربملان  عضو  وعرب 
الليربالي جوش فرايندبرغ عن 
التعليقات  تلك  من  استيائه 
هلا  تعرض  اليت  العنصرية 
هوسيك جملرد أن حلف اليمني 
جيب   « قائال:  القرآن  على 

احرتام احلريات الدينية«.
أحد  كان  هوسيك  أن  يذكر 
كيفن  لعودة  املؤيدين  أقوى 
الوزراء  رئيس  ملنصب  راد 
غيالرد،  جوليا  حساب  على 
حيث مت تعيينه مؤخرا سكرتريا 

برملانيا لرئيس الوزراء.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

قسم القرآن يثري محلة ضد »اد هوسيك«

هوسيك يقسم اليمني على القرآن الكريم امام الحاكم العام ويبدو راد 

أعلنت حكومة كيفن راد العمالية 
بناء  إعادة  خطة  بتنفيذ  التزامها 
الكباري مبساعدة رجال  عدد من 
األعمال، مع الدخول يف مباحثات 
مع جموعة تتضمن مائة من أكرب 
أصحاب الشركات يف أسرتاليا.

راد  الوزراء كيفن  رئيس  وكان 
قد  وونغ  بيين  املالية  ووزيرة 
جملس  من  ممثلني  مع  التقيا 
بقيادة   BCA األسرتالي  األعمال 
رئيس اجمللس توني شيفرد يف 

كانبريا اليوم الثالثاء.
األسبوع  راد  كيفن  وعقب متكن 
املاضي من إقصاء جوليا غيالرد، 
طالبه شيفرد مبحاولة إعادة الزخم 
مبرحلة  مير  الذي  األعمال  لقطاع 
إعادة  إىل  باإلضافة  اهتزاز، 
طالبه  كما  للمستهلك،  الثقة 
بضرورة ختفيض أسعار انبعاثات 
العاملي،  املستوى  إىل  الكربون 
التعديالت يف  تلك  عن  والرجوع 
اليت  املؤقتة  التأشريات  نظام 

حتمل اسم  457.
 « وونغ:  السيناتورة   وقالت 
من املهم الدخول يف مفاوضات 
واالقتصاد  باإلنتاجية  تتعلق 
بقاء  من  والتيقن  العاملي، 
صورة  يف  احمللي  االقتصاد 

قوية«.
على  التعليق  وونغ  ورفضت 
تنتهجه  كانت  الذي  األسلوب 
جوليا غيالرد قائلة: » لن أخوض 
مرحلة  ختص  انتقادات  أي  يف 

سابقة«.
وتساءل زعيم االئتالف الفيدرالي 
أهمية  أبوت عن  توتي  املعارض 
اللقاء الذي مجع كيفن راد وبيين 
وونغ مبمثلي BCA. واصفا اللقاء 
بأنه جمرد »حمادثة«، وتساءل: » 
هل مت إلغاء ضريبة الكربون؟ ال، 
هل توقف اهلجوم على تأشريات 
املؤقتة؟..ال«،  األجنبية  العمالة 

إذن مل يتغري أي شيء«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

راد يلتقي مع كبار رجال األعمال

متثل  العقارات  باهظة  الثمن اليت 
األسرتالي  الوزراء  رئيس  ميتلكها 
مع  حادا  تناقضا  راد  كيفن 
العديد من منازل الناخبني الفقراء 

املتواضعة.
فارهة  منازل  راد  كيفن  وميتلك 
يف كانبريا وبريزبن و صن شاين 
مليون   10 إمجالية  بقيمة  كوست، 
بريزبن  يف  عقار  تتضمن  دوالر، 
ابتاعه  دوالر،  مليون   1.4 بقيمة 

منذ عامني.
ويف ذات العام، ابتاع راد وزوجته 
لشراء  دوالر  مليون   3 بدفع  تريز 
Castaways Beach جبوار  منزل يف 

»نوسا«.
 ،Ocean Blue اسم  العقار  وحيمل 
العطالت مقابل  و يتم تأجريه يف 
أثناء  الليلة،  يف  دوالرا   1054
سبعة  أدنى  حبد  الذروةـ،  ساعات 

أيام إقامة مقابل 7378 دوالرا.
وحيتوي املنزل املطل على احمليط 
معيشة  وغرفيت  محامات  ثالث 
إحداهما لألطفال واآلخر للوالدين.

يف  منزال  راد  كيفن  ميتلك  كما 
بريزبن،  نهر  على  يطل  كوينزالند 
مليون   1.5 حبوالي  سعره  ويقدر 

دوالر.
فإن  راد،  كيفن  منازل  وخبالف 
يف  احلق  لديه  الوزراء  رئيس 
احلكومية  اإلقامة  مقري  استخدام 
 Kirribilli « يف »لودج« بكانبريا و

House« يف سيدني.
من  وزوجته  راد  كيفن  وانتقل 
العقار ذات الغرف اخلمسة منذ 18 
شهرا بعد أن أنهى ابنهما األصغر 

املرحلة الثانوية يف كانبريا.
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منازل راد الفاخرة تتناقض مع فقراء أسرتاليا
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أسرتاليا ختصص 6.6 مليون دوالر لدعم 

وظائف املهاجرين

األسرتالية  املنظمات  تعاني 
تقديم  جمال  يف  املتخصصة 
إىل  باإلضافة  للمشردين،  خدمات 
القانونية،  املساعدات  منظمات 
وتلبية احتياجات الشباب، وإغاثات 
يف  األكرب  الضغوط  من  الطوارئ 

جمال القطاع اجملتمعي.
إطار  يف  النتائج  تلك  وجاءت 
اجملتمعي  للقطاع  السنوي  املسح 
اجمللس  جيريه  والذي  األسرتالي، 

األسرتالي للخدمات االجتماعية،
ومشل املسح 532 منظمة اجتماعية، 
املعنية  املنظمات  احتلت  حيث 
الذين ال سكن  املشردين  بشئون 
هلم املركز األول يف حجم التعرض 
من   %  66 قال  حيث  للضغوط، 
املشاركة  املنظمات  تلك  ممثلي 
تلبية  كبرية يف   مشقة  جتد  إنها 

احتياجات املشردين، 
وجاءت منظمات اخلدمات القانونية 

حيث  من  الثاني  املركز  يف 
الضغوط امللقاة على عاتقها، حيث 
قالت 63 % منها إنها ال تستطيع 
األشخاص  مجيع  احتياجات  تلبية 
قانونية،  مساعدات  يطلبون  الذي 
مبساعدة  املعنية  املنظمات  ثم 

الشباب.
وتال ذلك يف قائمة األكثر تعرضا 
للضغوط املنظمات املعنية خبدمات 
العنف  وجمابهة  النفسية  الصحة 
االعتداءات  من  واحلد  املنزلي 

اجلنسية.
للصحة  األسرتالي  املعهد  ونشر 
تظهر  إحصائيات  واجملتمع 
من  شخص  ألف   157 استفادة 
تقدمها  اليت  اخلاصة  اخلدمات 
يف  املشردين  مساعدة  منظمات 
من  وديسمرب  يوليو  بني  الفرتة 

العام املاضي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

منظمات املشردين األكثر تعرضا للضغوط يف أسرتاليا

صورة ملنزل كيفن راد يف كانبريا بقيمة 2.25 مليون دوالر
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يف  هنا  املسلمني  لكل  أمتنى  ماركفيل  سكان  عن  بالنيابة 
اسرتاليا ويف سائر احناء العامل شهر رمضان سعيد ومبارك.

العامل بشهر رمضان شهر  املسلمون يف مجيع أحناء  حيتفل 
التضحية والتواضع والتأمل الروحي.

جرياننا  اىل  ايضا  أفكارنا  تتجه  املبارك  الشهر  هذا  خالل 
ماركفيل  بلدية  أخوات  املدن  سكان  اىل  وخاصة  اخلارجيني 
مثل الرنكا يف قربص وصافيتا يف سورية وخاصة بيت حلم 

يف فلسطني.

Martin Zaiter
Real Solutions for Parramatta

Get in touch with Martin: Phone 0421 996 535  Email martin.zaiter@nsw.liberal.org.au  
Post PO Box 266, Parramatta NSW 2124  Web martinzaiter.com.au  Facebook zaiter4parramatta

Martin Zaiter, Liberal Candidate for Parramatta, 
would like to acknowledge the Australian Muslim 
community for the Holy month of Ramadan.

We hope this special occasion will bring peace, 
joy and prosperity to the Muslim community and 
to the whole Australian community.

ADVERTISEMENT

Authorised by Mark Neeham, 100 William Street, East Sydney NSW 2011. 

Advertisement
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Advertisement

يتقدم رئيس 
االتحاد الفيدرالي 

للمجالس 
االسالمية  

 AFIC))
 Muslims

Australia

الحاج حافظ قاسم
بأحر التهاني من الجالية العربية عامة واالسالمية خاصة بمناسبة حلول 

شهر رمضان املبارك، شهر الصيام والخري والربكات..
 اعاد اهلل هذه املناسبة على اوطاننا باألمن والسالم وعلى اسرتاليا 

باالزدهار والتقدم..  رمضان كريم

Glenn Brookes MP 
Member for East Hills

غــلني بــروكس يـهنئ 
يتقدم نائب أيست هيلز 

غــلني بـروكس
بأحر التهاني من اجلالية االسالمية 

وخاصة يف منطقة ايست هيلز مبناسبة 
حلول شهر رمضان املبارك شهر الصيام 

والصالة وعمل اخلري،
أعاد اهلل هذه املناسبة على اجلميع 

باخلري واليمن والربكات
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الدليل التجاري
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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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Australian Newsاسرتاليات

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

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

ألغى رئيس الوزراء األسرتالي 
املقرتح  املوعد  راد  كيفن 
 14 يف  الرئاسة  النتخابات 
املوعد  وهو  املقبل،  سبتمرب 
جوليا  سلفته  كانت  الذي 
راد  لكن  اختذته،  قد  غيالرد 
عرب  بها،  اإلطاحة  من  متكن 
تصويت الكتلة الربملانية حلزب 

العمال.
و يدرس راد احتمالني أحدهما 
تقديم موعد االنتخابات، واآلخر 
يف  فرصته  لزيادة  تأجيله 
الشعبية يف  الثقة  بناء  إعادة 
احلكومة العمالية بعد انهيارها 

على يد جوليا غيالرد.
لتعديل  راد  يستعد  وبينما 
الوزراء  فراغ  مللء  وزاري 
تقدموا  الذين  السبعة 
راد،  عودة  بعد  باستقاالتهم 
إنه سيتبع ذات  األخري   أعلن 
النهج الذي سار عليه سابقوه 
احملدد  املوعد  يكون  أن  يف 

لالنتخابات من اختياره.
أعلن  ذلك،  على  وعالوة 
االئتالف  لرئيس  حتديه  راد 
الفيدرالي املعارض توني أبوت 
يف مناظرة حول االقتصاد يف 

نادي الصحافة الوطين.
معسكر  يف  البعض  وينصح 
بتقديم  راد  كيفن  العماليني 

الستثمار  االنتخابات  موعد 
اليت  الرأي  استطالعات 
توضح ارتفاع شعبيته، أبرزها 
منح  الذي  مورجان،  استطالع 
مقابل   ،  %  49.5 العماليني 
50.5 % لالئتالف، مبا يكشف 

التأثري اإلجيابي لعودة راد.
وأعلن وزير الدفاع األسرتالي 
ستيفن مسيث اعتزامه اخلروج 
بعد  السياسية  احلياة  من 
الربملانية  احلياة  من  عقدين 

احلافلة.
كما قدم الوزيران  العماليان 
اميرسون  كريغ  السابقان 
استقالتيهما،  غاريت  وبيرت 
احلياة  عن  ابتعادهما  أعلنا  و 

السياسية.
أن  إىل  تقارير  وأشارت 
السيناتور كيم كار سيحل حمل 
غريغ  املستقيل  املناخ  وزير 
الرابع  الفائز  ليصبح  كومبت، 
تولي  بعد  راد،  عودة  بعد 
نائب  منصب  ألبانيز  أنتوني 
أصبح  كما  الوزراء،  رئيس 
 ، للخزانة  وزيرا  بوين  كريس 
كولينز  جاكنيتا  والسيناتورة 
للتعليم  وزيرة  ستصبح  اليت 

املدرسي.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

راد: االنتخابات لن تكون يف 14 أيلول

رئيس  حياول  أن  املتوقع  من 
راد  كيفن  الفيدرالية  احلكومة 
اليت  الكربون  ضريبة  إلغاء 
غيالرد  جوليا  سلفته  وضعتها 
اآلثار  لتخفيف  حماولة  يف 
السياسية السلبية اليت أحدثتها 

الضريبة على حزب العمال.
الديلي تلغراف  وعلمت صحيفة 
أن ضريبة الكربون املقرر هلا أن 
ترتفع مبقدار 1.15دوالرا للطن 
للطن  دوالرا   24.15 لتبلعغ 
تتصدر  سوف  املقبل،  األسبوع 
أجندة أول اجتماع وزاري لكيفن 
االثنني  انعقاده  املزمع  راد 

القادم.
الصلة  قريبة  مصادر  وقالت 
من كيفن راد إن مسألة ضريبة 
الكربى،  األهمية  متثل  الكربون 

وتتصدر أجندة رئيس الوزراء.
ويف إشارة إىل أنه لن يتصرف 
راد  كيفن  قال  فردي،  بشكل 
يتخذ  لن  إنه  املقربني  لبعض 
دون  تغيريات  بإحداث  قرارا 

موافقة أعضاء حكومته.
ويف حالة إلغاء الضريبة، سيلجأ 

هل يلغي رئيس الوزراء 
أسرتاليا ضريبة 

الكربون؟
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على  االعتماد  إىل  مباشرة  راد 
السوق  »أسعار  يسمى  ما 
تعويم  آخر  مبعنى  أو  العائمة«، 
كما  السوق،  حبسب  األسعار 
اليت  الكبرية  التكلفة  يدرس 
الفيدرالية يف  تتكبدها احلكومة 

تعويضات ضريبة الكربون .
تعويم سعر  إىل  اللجوء  ويؤدي 
كبري  اخنفاض  إىل  الكربون 
ما  الكربون إىل  انبعاثات  لسعر 

يقارب 6 دوالر لكل طن.
لكن اخلطورة أن اخلطوة اجلديدة 
مليارات  احلكومة  ستفقد 
من  جتمعها  كانت  الدوالرات 
على  سلبا  سيؤثر  مبا  الضريبة، 

الدخل العام.
مع  يتعارض  اإللغاء  ذلك  لكن 
مواقف أخرى سابقة لكيفن راد 
املدافعني  أشد  من  خالهلا  كان 
عن ضريبة الكربون، مشريا إىل 
التحدي  هو  املناخي  التغري  أن 
األجيال  يواجه  الذي  األكرب 

احلالية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الربملان  عضو  حمامي  قال 
الفيدرالي كريغ طومسون حملكمة 
 Melbourne Magistrates Court
أمس االثنني إنه سيتقدم بطلب 
حملاكمة موكله  بصورة خمتصرة 
على اتهامات تبديد أموال نقابية 
على عاهرات وشراء مواد إباحية 
حبيث ال يتم حماكمته أمام قاض 

أو هيئة حملفني.
املستقل  الربملان  ويواجه عضو 
وقتما  وسرقة  غش  تهمة   173
اخلدمات  لنقابة  أمينا  كان 

الصحية.
وقال ممثل النيابة كريان جلجان 
سيتقدم  الذي  الطلب  ذلك  إن 
سوف  طومسون  حمامي  به 

طومسون يطلب »حماكمة خمتصرة«

إىل  مشريا  عليه  الطعن  يتم 
تؤخذ  أن  جيب  أخرى  اعتبارات 

يف احلسبان.
ويف حالة قبول طلب طومسون، 
فإن ذلك يعين أن أقصى عقوبة 
ميكن أن يناهلا هي السجن ملدة 
حالة رفض  أما يف  5 سنوات، 
عقوبة  يواجه  فقد  الطلب، 

السجن ملدة 10 سنوات.
يذكر أن فضيحة طومسون الي 
العمال  حزب  على  كان حمسوبا 
من القضايا اليت أضرت بسمعة 
ودفعت  كثريا،  العمال  حزب 
ليتحول  منه،  التربؤ  إىل  احلزب 

إىل عضو برملان مستقل.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

طومسون

قال رئيس الوزراء كيفن راد إن 
االئتالف  يعتزم  اليت  السياسة 
الفيدرالي املعارض توني أبوت 
االنتخابات  يف  فاز  إذا  اتباعها 
مراكب  إرجاع  بشأن  القادمة 
طاليب اللجوء قد تثري حربا حبرية 

بني أسرتاليا وإندونسيا.
العائد  الوزراء  رئيس  وأضاف 
أن فوز أبوت قد يطرح احتماالت 
إصرار  ظل  يف  أسرتالية  حرب 
سياسة  تغيري  على  االئتالف 

التعامل مع طاليب اللجوء.
بعض  عودته  منذ  راد  وأعلن 
التغيريات  يف سياسة سلفته 
»خطة  اسم  تغيري  مثل  غيالرد 
غونسكي« إىل »برنامج غونسكي 
املدرسي«  التعليم  إلصالح 
مردوده  أفضل  بشكل  لتعكس 
وقرر  أسرتاليا.  أطفال  على 
املقرر  األمد  مد  رالد  كيفن 
األسرتالية  الواليات  حلكومات 
 30 من  اخلطة  على  للتوقيع 

يونيو إىل منتصف يوليو.
إحداث  إمكانية  إىل  وأملح  
حتويل  نظام  يف  تغيريات 
من  العزباوات  األمهات 
األطفال  تربية  لبدل  مستحقات 
إىل بدل البطالة عند بلوغ أصغر 

أبنائهن عمر الثامنة.
وأعرب عن اعتزامه إنهاء سياسة 
تفجرها  من  بالرغم  االنقسام 
بوضوح داخل حزب العمال إىل 
لكيفن  مؤيد  أحدهما  معسكرين 
راد واآلخر ال يزال انتماؤه حنو 

جوليا غيالرد.
وأملح راد إىل حدوث إصالحات 
بنيو  العمال  حزب  يف  جذرية 
ساوث ويلز حني وصف ضلوع 
بوالية  األسبق  العمالي  الوزير 
عبيد  ايدي  ويلز  ساوث  نيو 
مكافحة  مفوضية  حتقيقات  يف 

الفساد بأنه »مثري لالمشئزاز.
رئيس الوزراء األسرتالي كيفن 
االئتالف  رئيس  يصافح  راد 
الفيدرالي املعارض توني أبوت

راد  كيفن  أن  تقارير  وذكرت 
اختياره على كل من كيم  وقع 
وجويل  كرين  وسيمون  كار 
كولينز  وجاكينتا  فيتزغيبون 
وريتشارد مارلز بدال من الوزراء 
السبعة املستقيلني، وسط أنباء 
عن رفض أنصار غيالرد لعودة 
بايرن  وأنتوني  شامبيو  نيك 
اللذين يرغب راد يف عودتهما.

املعارضة  زعيم  راد  ووصف 
توني أبوت بأنه »الفيلد مارشال 
توني«، حمذرا من  خطط االئتالف 
بإعادة قوارب طاليب اللجوء ضد 

راد: أبوت قد يتسبب يف حرب بني 
أسرتاليا وإندونيسيا

ما   « وتابع:  إندونيسيا.  رغبة 
أحتدث عنه هو صراع دبلوماسي، 
لكنين أتوجس من إمكانية تطور 

ذلك الصراع«.
وحذر رئيس احلكومة األسرتالية 
من أي حماوالت لتشويه سلفته 
أسامح  لن   « قائال:  غيالرد 
جوليا  مسعة  يشوه  شخص  أي 

غيالرد«.
كما تعين عودة راد تأييدا كامال 
وانعكس ذلك  املثليني،  لزواج 
رئيس  أول  سأكون   « بقوله: 
وزراء أسرتالي يؤيد بشكل تام 

زواج املثليني«.
موعد  حتديد  عن  راد  وامتنع 
حمدد لالنتخابات اليت كان مقررا 
عن  أعلن  كما  سبتمرب،   14 هلا 

تغيريات يف ضريبة الكربون.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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استشهد طوني  أبوت رئيس 
املعارض  الفيدرالي  االئتالف 
غيالرد  جوليا  بتصرحيات  
عندما أقصت كيفن راد عام 
حكومة  وصفت  حينما   2010
واملختلة،  بالفوضوية  راد 
أن  أظن  ال   « أبوت:  وتابع 
وجود  إىل  هنالك سببا يشري 

أي اختالف اآلن«.
راد  تعليقات  أن  واعترب 
بشأن احتمال حدوث أزمة مع 
إندونيسيا إذا أقدم االئتالف 
إرجاع  سياسة  تنفيذ  على 
بقوله:  اللجوء  طاليب  مراكب 
» كيفن راد القديم مل يتغري، 
أنهم  وزراء  مثانية  أعلن  لقد 
مع  االستمرار  يستطيعوا  لن 

حكومة يقودها راد«.
وأضاف  توني أبوت أن رئيس 
احلكومة األسرتالية كيفن راد 
الزيادة يف ضريبة  يلغي  لن 
الكربون ألن احلكومة  ستحاول 

سد الفجوة يف املوازنة.
يأتي ذلك رغم أن كيفن راد 
أعلن عن اعتزامه إلغاء الضريبة 
واالنتقال إىل خطة االنبعاثات 
األوربي،  بالسعر  املرتبطة 

وتعويم سعر الكربون.
وقال أبوت يف تصرحيات أدىل 
اإلخبارية :   «  7« بها لشبكة 
حاليا  يتحدث  راد  كيفن   «
عن االنتقال من ضريبة ثابتة 
كان  إذا  السعر،  تعويم  إىل 
عليه  جيب  ذلك  يف  صادقا 

الضريبة  يف  الزيادة  إلغاء 
اليت حدثت يوم االثنني«.

من   ابتداء  الضريبة  وزادت 
 1.15 من  املاضي  االثنني 
 24.15 إىل  للطن  دوالرا 

دوالرا األسبوع املقبل.
»مهما  قائال:  راد  واستطرد 

أبوت: كيفن راد القديم مل يتغري
رئيس  أن  تقارير  كشفت 
الوزراء األسرتالي العائد كيفن 
راد سيستعني بثالث نساء جدد  
ضمن تشكيل حكومته لتعويض 
استقالة  من  املتولد  الفراغ 
جوليا  وزراء حكومة  العديد من 

غيالرد.
الوزراء  رئيس  نائب  وقال 
القائمة  أن  ألبانيز  أنتوني 

ثالث نساء جدد يف حكومة راد
مت  اجلدد  للوزراء  النهائية 
االنتهاء منها، ومل يتبق سوى 

اإلعالن الرمسي عنها.
وزراء  ثلث  عن  يزيد  ما  وكان 
أعلنوا  قد  غيالرد  حكومة 
استقالتهم منذ جناح كيفن راد 
يف إقصاء أول امرأة تتوىل هذا 
املنصب يف أسرتاليا، بعد أن 
حلزب  الربملانية  الكتلة  صوتت 

حماولة  راد يف  لصاحل  العمال 
قبل  إنقاذه  ميكن  ما  إلنقاذ 
الوطيس  حامي  انتخابي  سباق 

ضد االئتالف.
يف  اجلدد  الثالثة  والوزيرات 
السيناتورة  هن  راد  حكومة 
اليت ستشغل  كولينز،  جاكنيتا 
منصب وزيرة الصحة النفسية،  
جولي  الربملان  وعضوتي 
حقيبة  ستشغل  اليت  كولينز، 
وأوضاع  واملشردين  اإلسكان 
كينج،  وكاثرين  املرأة،  
الشؤون  وزارة  ستتوىل  اليت 
عدد  يصل  وبذلك  اإلقليمية،  
الفيدرالية  احلكومة  يف  النساء 

إىل 11 وزيرة.
الوزراء  رئيس  نائب  وقال 
راد  كيفن  إن  ألبانيز  أنتوين 
حكومته  قائمة  عن  سيعلن 
االثنني  صباح   الكاملة 

املاضي.
يأتي ذلك يف أعقاب استطالع 
كيفن  عودة  عقب  غاالكسي 
بني  الفارق  ضاق  إذ  راد، 
املعسكرين إىل نقطتني لصاحل 
 51 على  حصل  الذي  االئتالف 
% مقابل 49% حلزب العمال، 
اإلجيابي  التأثري  يعكس  مبا 

لعودة راد على العماليني.
»التعديل  ألبانيز:  وأضاف 
حيوية  إلعادة  فرصة  الوزاري 
أنها  أعتقد  اليت  احلكومة، 

ستكون مؤثرة جدا«.

املصدر املنكبوت االلكرتوني
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ضريبة  عن  راد  كيفن  قال 
الكربون، فما حدث فعليا هو 
ألنه  وذلك  الضريبة،  زيادة 
الفجوة  لتعويض  ذلك  حيتاج 

يف املوازنة«.

املصدر املنكبوت االلكرتوني

»رتشتيل«  استطالع  كشف 
االئتالف  بني  املنافسة  أن 
والعماليني باتت حامية منذ أن 
متكن كيفن راد من إقصاء جوليا 
رئيسا  جمددا  وعودته  غيالرد، 
حزبه  ليمثل  أسرتاليا،  لوزراء 
يف االنتخابات القادمة اليت كان 
قبل  سبتمرب   14 يف  هلا  مقررا 
تغيريات  إىل  تقارير  تشري  أن 

حمتملة يف موعدها.
أجرى  الذي  االستطالع  وأوضح 
ليلة اخلميس املاضي أن عودة 
حزب  فوز  احتماالت  رفعت  راد 
 %48 إىل   %42 من  العمال 

مقابل 52 % لالئتالف.
كانت  غيالرد،  جوليا  وخبالف 
بني  راد  كيفن  تأييد  نسبة 
بني  شعبيته  من  أكرب  الرجال 
النساء وأشار االستطالع إىل أن 
بنسبة  زادت  العماليني  شعبية 

انتخابية  دوائر  ثالثة  يف   10
بغرب سيدني وملبورن.

يف   الرأي  استطالعات  وكانت 
قبل  يونيو  وأوائل  مايو  شهر 
منحت  قد  راد  كيفن  عودة 
 %16 بنسبة  تقدما  االئتالف 
مقعدي  يف  العمال  حزب  على 
بغرب  ومكماهون  بالكساند 
يف  ماريربنونغ  ومقعد  سيدني، 
استطالع  لكن  ملبورن،  غرب 
عودة  بعد  أجرى  الذي  رتشتيل 
إىل  الفارق  ضيق  راد  كيفن 

.%6
الشرقية ملدينة  الضواحي  ويف 
ملبورن مل حيدث فارق بعد عودة 
راد، ففي مقعد »شيشومل«، ال 
آنا  الربملان  تزال حظوظ رئيسة 
بريك هي األقوى،  ومل تنخفض 
شعبيتها سوى مبقدار 0.6 %.

املصدر املنكبوت االلكرتوني

استطالع: راد يضيق الفارق مع 
»االئتالف« اىل 4 نقاط

األسرتالية  املفوضية  أصدرت 
قرارا  واملستهلك  للمنافسة 
العمالقة  كولز  متاجر  بتغريم 
بيع  خلفية  على  دوالر   61200
فواكه مستوردة من اخلارج على 

أنها أسرتالية املنشأ.
جاء ذلك يف أعقاب شكاوى من 
قيام  حول  املستهلكني  بعض 
والكيوي  الربتقال  ببيع  كولز 
حتت الفتة تقول »لدعم الزراعة 
رمز  وضع  مع  األسرتالية«، 
أن  على  يدل  الذي  املثلث 
أسرتاليا،  يف  زرعت  الفاكهة 
املفوضية غشا  اعتربته  ما  وهو 

وتدليسا.
وكشفت مراجعة للمفوضية يف 
من  ومايو  مارس  بني  الفرتة 
العام اجلاري أن ذلك التصرف 

مل  »كولز«  عليه  أقدمت  الذي 
يقتصر على الفاكهة، لكنه امتد 

إىل اللوز ونبات اهلليون.
وكانت تقارير قد اتهمت كولز 
اخلبز  عرض  يف  باخلداع  أيضا 
الطازج، حيث تبيع للمستهلكني 
خبزه  مت  أنه  على  خمزنا  خبزا 

للتو.
قد  تكون  أن  كولز  ونفت 
إىل  وأشارت  القانون،  انتهكت 
وضعها  متت  العالمات  تلك  أن 
متحدثة  وقالت  قصد،  غري  من 
ملتزمة  كولز  إن  الشركة  باسم 
املنتجات  من   %  96 بنسبة 
أن  معتربة  الصنع،  األسرتالية 

األمر ال يتجاوز سوء فهم.

املصدر املنكبوت االلكرتوني

تغريم »كولز« بسبب عبارة »زرع 
يف أسرتاليا«

بني  القائم  وبالتعاون  الفلسطينية   - اللبنانية  بالعالقات  ميقاتي 
حنرص  ما  بقدر  وقال:  الفلسطينية.  والسلطة  اللبنانية  احلكومة 
على توطيد هذه العالقات على الصعد كافة وتسهيل إقامة االخوة 
الفلسطينيني يف لبنان اىل حني عودتهم اىل وطنهم، نتمنى أن 
يلتزم االخوة الفلسطينيون قرار السلطة الفلسطينية عدم التدخل 
بتحويل  كان  ألي  السماح  وعدم  الداخلية  اللبنانية  الشؤون  يف 
الفتعال  منطلق  اىل  لبنان  يف  املوجودة  الفلسطينية  املخيمات 

احداث امنية تضر باألمن اللبناني وبالعالقات بني اجلانبني.
عباس  الفلسطيين حممود  الرئيس  مبوقف  اإلطار  هذا  وأشاد يف 
الفلسطيين خارج املخيمات وداخلها  السالح  أن مسالة  أكد  الذي 
نأمل  وقال:  تقرره.  وما  اللبنانية  احلكومة  اىل  فيها  القرار  يعود 
ان يصار يف هذا االطار اىل زيادة التنسيق بني االجهزة الرمسية 

اللبنانية واملسؤولني عن ادارة املخيمات الفلسطينية.
من سوريا  النازحني  ملف  حاليا ضغط  يعاني  لبنان  إن  وأضاف: 
بسبب االحداث هناك، ومن بينهم اعداد من الفلسطينيني نزحوا 
الواقع  هذا  ضبط  اىل  ندعوكم  لذلك  سوريا،  يف  املخيمات  من 
وعدم  األزمة  انتهاء  بعد  سوريا  اىل  عودتهم  حني  اىل  املستجد 
السماح بإدخال املخيمات ملصلحة أي طرف يف سوريا ضد اآلخر، 
الصراع  يف  لبنان  يف  املخيمات  بادخال  السماح  عدم  وكذلك 

الفلسطيين الداخلي.
وأكد أن هناك تعاونا قائما بني احلكومتني اللبنانية والفلسطينية 
العامة  األمانة  مستوى  على  االدارية  اخلربات  تبادل  صعيد  على 
جمللس الوزراء، وقد وصلتنا رسالة من اجلانب الفلسطيين تتمنى 
االستمرار يف هذا التعاون إلفادة اخلربات الفلسطينية من التجربة 

اللبنانية، وحنن على استعداد لذلك.
مؤمتر صحايف

ويف ختام احملادثات، عقد الرئيس الفلسطيين مؤمترا صحافيا يف 
الشقيق،  للبنان  الزيارة  بدأنا  أمس  منذ  حنن  فيه:  قال  السراي 

وكانت ضرورية جدا ألسباب كثرية، أبرزها استمرار متتني العالقة 
اللبنانية-الفلسطينية يف ما يضمن مصلحة لبنان ومصلحة الشعب 
الفلسطيين، كذلك هناك قضايا أخرى تتعلق باملسرية السياسية 
اتفاق جيعلنا  أن نصل اىل  نأمل  األيام واليت  اليت خنوضها هذه 
نعود اىل طاولة املفاوضات، هناك قضايا أخرى عربية هي الوضع 
ترون  كما  والذي  العربي،  العامل  يعيشه  الذي  الراهن  العربي 
يعيش خماضا عسريا صعبا، ولكن أيضا كما تعلمون، إن املوقف 
الفلسطيين هو بعدة كلمات، حنن ال نتدخل يف الشؤون الداخلية 

العربية، وحنن نراقب ما جيري من احداث تقع يف هذه البالد.
أضاف: النقطة االخرى هي قضية املصاحلة الفلسطينية اليت مضى 
عليها زمن طويل دون ان تتحقق، وكانت هناك اتفاقات ابرزها 
واهمها وآخرها هو اتفاق الدوحة الذي ُعزز يف اتفاق القاهرة والذي 
انتخابات  واجراء  التكنوقراط  من  فلسطينية  حكومة  بإنشاء  يقول 
تشريعية ورئاسية، هذه النقاط مل نوفق يف الوصول اليها لكن 
يف اي وقت يتم االتفاق عليها ومبعنى أوضح توافق حركة محاس 
على الذهاب اىل االنتخابات التشريعية والرئاسية، ستكون األمور 
ممهدة اىل عملية املصاحلة بشكل كامل. حنن مل نفقد األمل ال زال 
عندنا األمل بأن نصل اىل املصاحلة الفلسطينية، هذا ما لدي وهذا 
ما حتدثت به مع فخامة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان، 

وأيضا ما حتدثت به االن مع الرئيس ميقاتي.
هل هناك التزام واضح منكم بعدم تدخل املخيمات يف الشؤون 

اللبنانية؟
أن خيرج  أحد  من  أو  ألحد  نقبل  وال  االلتزام،  هذا  عندنا  دائما   -
لكن  هناك  او  هنا  تكون  قد  أطرافا  هناك  أن  نعرف  حنن  عنه، 
الرأي واملوقف الذي أعرب عنه بإسم السلطة الفلسطينية ومنظمة 
لواء  حتت  املنضوية  الفلسطينية  والفصائل  الفلسطينية  التحرير 
منظمة التحرير هو املوقف الصارم، ألننا ال نريد أي عمل من شأنه 

أن يعبث بأمن لبنان.
هل سنشهد تغريا بطريقة تعاطي الفلسطينيني داخل املخيمات، 

وال سيما جلهة ضبط السالح؟

- لقد قلت أكثر من مرة بالنسبة اىل السالح، وقلت هذا الكالم 
يف العام 2005 وحنن اليوم يف العام 2013، حنن بصراحة لسنا 
حباجة اىل سالح، حنن حمميون من الشعب اللبناني واجليش اللبناني 
نسحب  أن  نريد  حنن  اللبنانية  احلكومة  تقول  فعندما  واحلكومة، 
وإذا  والطاعة،  السمع  علينا  فنحن  املخيمات،  خارج  اىل  السالح 
ارأدوا ايضا أن ينظموا السالح يف داخل املخيمات أو جيدوا اي 
طريقة تناسبهم فعلينا السمع والطاعة، فنحن ضيوف يف هذا البلد 

وبالتالي ما يقرر ينفذ.
وعن رأيه يف األوضاع يف مصر قال: لقد قلت إننا ال نتدخل يف 
الشؤون الداخلية للدول العربية، حنن نراقب كل األحداث، وحنن 
يف النهاية بشر وعرب وجزء من هذه األمة، فال نستطيع ان نقول 
انه ليست لنا عالقة وما جيري جيري، كال، لكن موقفنا السياسي 
تلك، حنن  أو  اجلهة  هلذه  مؤيد  رأي سياسي  عن  نعرب  ال  أن  هو 
مصر  وأهل  وبالقرار،  بالتعبري  أقدر  املصري  الشعب  ان  نعتقد 

أدرى بشعابها.
وتوّجه عباس اىل ساحة الشهداء حيث وضع اكليال من الزهر على 
الوزراء  من  عدد  فيه  شارك  رمسي  احتفال  يف  الشهداء  نصب 
معزوفة  اجليش  موسيقى  عزفت  وقد  االجتماعية،  والفاعليات 

املوت.
فندق  يف  اقامته  مقر  يف  الفلسطيين  الرئيس  استقبل  وعصرًا 
قال  الذي  متام سالم  احلكومة  بتشكيل  املكلف  الرئيس  فينيسيا 
لدى مغادرته: ان املساعي اليت اقوم بها مع كل الفرقاء ومبواكبة 
من رئيس اجلمهورية، هي للتوصل اىل حكومة متكننا من مواجهة 

احلوادث والتطورات.
امني  الرئيس  الكتائب  حزب  رئيس  عباس  الرئيس  استقبل  ثم 
غازي  الوزير  برئاسة  االشرتاكي  التقدمي  احلزب  فوفد  اجلميل. 
العريضي، ثم السفراء العرب املعتمدين يف لبنان وبينهم السفري 

السوري علي عبد الكريم علي.
ومنح ابو مازن اجلنسية الفلسطينية وجوازًا دبلوماسيًا اىل الفنان 

راغب عالمه.

تتمة املنشور ص 5

عباس: ال نتدخل بالشأن الداخلي اللبناني وحنن ضيوف وحتت القانون
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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

هوارد: كيفن راد حرباء 
السياسة األسرتالية

األسرتالي  الوزراء  رئيس  قال 
اخلطأ  إن  هوارد  جون  األسبق 
حكومتا  ارتكبته  الذي  األكرب 
كيفن راد وجوليا غيالرد يتعلق 

بسياسة محاية احلدود.
االئتالف  أن  إىل  إشارة  ويف 
متزايد  بشكل  يركز  سوف 
احلالية  السياسة  تغيري  على 
اللجوء  طاليب  مع  التعامل  يف 
االنتخابات  يف  فوزه  حالة  يف 
الليربالي  وصف  القادمة،  
باملتلونة  كيفن  سياسة  هوارد 
واصفا إياه بـ » حرباء السياسة 

األسرتالية«.
وكان هوارد قد قوبل برتحيب 
حار من أنصار املعسكر الليربالي 
انتخابية  محلة  تواجده يف  أثناء 

مبلبورن.
التحذيرات  إىل  هوارد  وتطرق 
اليت وجهها كيفن راد باحتمال 

أسرتاليا  بني  صراع  نشوب 
االئتالف  طبق  إذا  وإندونيسيا 
طاليب  قوارب  إرجاع  سياسة 
تصرحيات  إىل  مشريا  اللجوء، 
قال  عندما   ،2007 عام  لراد 
إنه يعتزم إيقاف قوارب طاليب 
اللجوء، كما أشار إىل تعليقاته 
عندما أقصته غيالرد من منصبه 
عام  أسرتاليا  وزراء  كرئيس 
يف  رفاقه  حث  عندما   2010
حزب العمال بعدم التخاذل يف 

سياسة محاية احلدود.
العمال  حزب  أن  هوارد  وتابع 
اليت  العظيمة  اإلجنازات  حطم 
حنو  الليربالي  احلزب  فعلها 
أسرتاليا. أنه عندما ترك منصبه 
االقتصاد  كان   2007 عام 

األسرتالي مثار حسد العامل.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

االنتخابات  أن  تقارير  ذكرت 
األسرتالية قد يتم إجراؤها يف 
اجلدل  وسط  القادم  أغسطس 
عودة  منذ  موعدها  على  الدائر 
بعد  للوزراء  رئيسا  راد  كيفن 
متكنه من إقصاء جوليا غيالرد.

وعالوة على ذلك، شكك الوزير 
من  كومبت  غريغ  املستقيل 
راد  كيفن  ينفذ  أن  إمكانية 
الكربون  ضريبة  بإلغاء  وعده 

واللجوء إىل تعويم السعر.
الوزراء  رئيس  نائب  وقال 
أي  يوجد  ال  إنه  ألبانيز  أنتوني 
املضي  يف  دستورية  عوائق 
قدما حنو إجراء االنتخابات، يف 
أغسطس القادم، باإلضافة إىل 
إجراء استفتاء احلكومات احمللية 

يف نفس الوقت.
ومل يستبعد ألبانيز أيضا إجراء 
االنتخابات يف وقت الحق، لكن 
األرجح أن تقام يف الفرتة بني 

24-31 أغسطس.
 14 موعد  تغيري  ألبانيز  وبرر 
جوليا  حددته  الذي  سبتمرب 

حتديد  يف  الرغبة  يف  غيالرد 
جلسات  النتهاء  أقرب  موعد 
االئتالف  منتقدا  الربملان، 
بسبب  املعارض  الفيدرالي 
فيها  املبالغ  املتكررة  الدعوات 

لالنتخابات.
لكن طوني أبوت زعيم االئتالف 
يف  قال  املعارض  الفيدرالي 
راد  أن  »أعتقد  له:  تصرحيات 
سوف حياول التمسك يف البقاء 
مبنصبه أطول فرتة ممكنة قبل 

بداية االنتخابات«.
وزير  شكك  آخر،  سياق  ويف 
غريغ  املستقيل  املناخ  تغري 
كومبت يف تصرحيات كيفن راد 
حول إلغاء ضريبة الكربون واليت 
طن،  لكل  دوالرا   24.15 تبلغ 
واالنتقال لتعويم سعر انبعاثات 
الكربون  وربطه بأوربا قبل عام 
2015 قائال إن ذلك لن يكون 
باألمر السهل. وأضاف كومبت 
توقيعها  مت  جتارية  عقودا  أن 

جيب االلتزام بها.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

آب القادم موعد حمتمل 
لالنتخابات

إندونيسيا تدخل حلبة 
الصراع االنتخابي يف أسرتاليا

األسرتالي  الوزراء  رئيس  متسك 
توقع  اليت  بتعليقاته  راد  كيفن 
زعيم  سياسة  تؤدي  أن  فيها 
املعارض  الفيدرالي  االئتالف 
توني أبوت بإرجاع قوارب طاليب 
االنتخابات  يف  فاز  إذا  اللجوء 
القادمة إىل صراع بني أسرتاليا 

وإندونيسيا.
الصحفي  املؤمتر  يف  راد  وقال 
منذ  املاضي  اجلمعة  له  األول 
غيالرد  جوليا  إقصاء  من  متكنه 
إن سياسة االئتالف بشأن طاليب 
تصادمية  سياسة  هي  اللجوء 

التصريح  وهو  إندونيسيا،  مع 
باملندفع  االئتالف  وصفه  الذي 

والالمسؤول.
وردا على سؤال له أمس السبت 
عما إذا كان قد شعر بالندم على 
كيفن  قال  التصرحيات،  تلك 
راد: » أنا متمسك بكل ما قلته، 
واجيب  أن  حقيقة  على  مستندا 
كرئيس وزراء أسرتاليا أن أضمن 
الدرجة األوىل  وجود عالقات من 
تعداد  يبلغ  اليت  إندونيسيا  مع 

شعبها 250 مليون نسمة«
ويرغب أبوت يف إحياء السياسة 
اليت اتبعها رئيس وزراء أسرتاليا 
حيث  من  هوارد  جون  األسبق 
البحرية األسرتالية  القوات  إعطاء 
أوامر بإرجاع قوارب طاليب اللجوء 
إىل إندونيسيا، مبا حيد من ظاهرة 
تدفق املهاجرين غري الشرعيني، 
لكن  أسرتاليا،  تؤرق  باتت  اليت 
ذلك،  تنفيذ  استحالة  يرى  راد 
أعلنت  إندونيسيا  أن  إىل  مشريا 
عدم اعتزامها التعاون مع مقرتح 

االئتالف.
وتابع راد أن على زعيم االئتالف 
اإلجابة على سؤالني بشأن إرجاع 
قوارب طاليب اللجوء،: »السؤال 
عندما  سيحدث  ماذا  هو  األول 
العودة،  رحلة  يف  مركب  تغرق 
ماذا  فهو  الثاني،  السؤال  أما 
إندونيسيا  أعادت  إذا  سيحدث 
املركب جمددا؟«، وتابع: » هذه 
بغرض  فاشلة  مقرتحة  سياسة 
كسب بعض األصوات فحسب«.

باسم  املتحدث  قال  جهته،  من 
تيوكو  اإلندونيسية  اخلارجية 
التصرحيات  تلك  إن  فايزاسياه 

شأن أسرتالي داخلي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

كومبيت املستقيل حيذر من إلغاء 
ضريبة الكربون 

غريغ  حذر 
وزير  كومبت 
املناخي  التغري 
من  املستقيل 
املالية  العواقب 
ت  عيا ا لتد ا و
مت  إذا  السلبية 
مقرتح  تنفيذ 
احلكومة  رئيس 
كيفن  الفيدرالية 
راد بإلغاء ضريبة 
اليت  الكربون 
حكومة  املصدر: العنكبوت االلكرتونيوضعتها 

Saturday 6 July 2013  2013 متوز   6 السبت 

توني أبوت وجون هوارد وجو هوكي

كومبيت

خطة  إىل  واللجوء  غيالرد، 
االحتكام  خالهلا  يتم  أخرى 
إىل السعر األوربي النبعاثات 
يسمى  ما  خالل  من  الكربون 

»تعويم السعر«.
حتقيق  أن  كومبت  وأضاف 
لراد  االنتخابي  الوعد  ذلك 
الصعوبة  شديدة  األمور  من 
إىل  مشريا   2015 عام  قبل 
أن االنتقال من سعر 24.15 
سعر  إىل  طن  لكل  دوالرا 
دوالرا/طن   6.50 يناهز 
تغيريات  أيضا  ستتتطلب 
من  العديد  وختلق  تشريعية، 
املشكالت جراء بعض العقود 

املربمة.
وأردف كومبت يف تصرحيات 
أدىل بها للقناة العاشرة أنه 
وقت  لقضاء  السياسة  ترك 
أطول مع األهل واألصدقاء، 
بشكل  بصحته  ولالعتناء 

أفضل.
وأضاف أن خسارة كيفن راد 
ملنصبه قبل ثالث سنوات كان 
أمرا قاسيا كان له تداعيات 
العمال،  حزب  داخل  كثرية 
جوليا  أن سقوط  إىل  مشريا 
غيالرد مؤخرا مل يكن السبب 

وراء قرار اعتزال السياسة.
حول  الدائر  اجلدل  واستمر 
األسرتالية  االنتخابات  موعد 
 14 هلا  حمددا  كان  اليت 
توني  توقع  حيث  سبتمرب، 
االئتالف  رئيس  أبوت 
الفيدرالي املعارض أن يؤجل 
كيفن راد املوعد ألطول فرتة 
ممكنة، وتابع: » ال أعتقد أن 
الشعب األسرتالي يرغب يف 
تأجيل االنتخابات، إنه يتطلع 
له  تسمح  اليت  الفرصة  إىل 
احلكومة«،  رئيس  باختيار 
رئيس  نائب  أشار  فيما 
إىل  ألبانيز  أنتوني  الوزراء 
احتمال إجراؤها يف أغسطس 

القادم.
وتابع أنه مل يندهش من أحد 
استطالعات الرأي اليت أشارت 
إىل تفوق كيفن راد كرئيس 
 51 بنسبة  املفضل  الوزراء 
لطوني   %  34 مقابل   %
أبوت قائال: » دائما أقول إن 
الفوز يف االنتخابات من مقعد 
قمة  تسلق  يشبه  املعارضة 
ايفرست، لقد كنت أتوقع أن 
يضيق الفارق، حتى يف حالة 

استمرار جوليا غيالرد«.

كتبت: نيكي ماكووترز
لقد عاد كيفن راد جمددا، وبدا 
األسطوري  العنقاء  طائر  وكأنه 
وبزغ  موته  بعد  استيقظ  الذي 
فجأة من بقايا الرماد، لكنه طائر 
ذو شعر فضي، وحيبه  مبتسم، 
هل  هو  السؤال  لكن  األطفال، 
يستطيع كيفن راد احلفاظ على 
العرش العمالي، أم أنه سينهار 

أمام املصاعب؟.
أنا شخصيا أحب كيفن، ال سيما 
املراكز  أحد  يف  قابلته  وأنين 
التقاط  على  ووافق  التجارية، 
املراهق  حفيدي  مع  صورة 
ألنه  حمبوب  إنه  وأصدقائه، 
كيف  يعرف  حقيقي،  سياسي 
يزيد من شعبيته، حتى أنه اهتم 
أحواهلم  عن  املراهقني  بسؤال 

يف املدرسة.
تتذكرون كيف مأل األمل جنبات 
راد  كيفن  قال  عندما  أسرتاليا 
مجلته الشهرية: »أعتذر ملضيفينا 
من سكان أسرتاليا األصليني«، 

كاتبة أسرتالية: ملاذا حنب  راد؟
أذرفت دموع  العبارة اليت  وهي 
الكثريين، ورفعت كيفن راد يف 

مصاف املنقذ.
مشاعر  أن  ذلك  يغفل  ال  لكن 
االنتقام من جوليا غيالرد كانت 
مسيطرة على كيفن راد منذ أن 
أطاحت به عام 2010، فكان مثل 
بينما  دوره  ينتظر  الذي  نريو 

يشاهد روما حترتق.
لقد شعر العديد من األسرتاليني 
اختيارهم  من  حرموا  أنهم 
جتريد  مت  عندما  الدميقراطي، 
عام  سلطاته  من  راد  كيفن 
لكن  رأيهم،  أخذ  دون   ،2010
المرباطوره  اآلن  عاد  العرش 

الشرعي.
قد  غيالرد  جوليا  أن  وأعتقد 
تعلمت من هذا الدرس القاسي 
إذا   « مفادها:  بالغة  حكمة 
تطعمك،  اليت  اليد  عضضت 
الباب  من  اخلروج  هو  فاحملتم 

اخللفي..هكذا احلياة!!«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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املساعد  غيبسون  جيمي  نفى 
األسبق  التعدين  لوزير  السابق 
أيان  ويلز  ساوث  نيو  بوالية 
قام  قد  يكون  أن  ماكدونالد 
مستندات  بتدمري  متعمد  بشكل 
تعدين  رخصة  بقضية  تتعلق 
الفحم اليت كانت احملور الرئيسي 
يف حتقيقات املفوضية املستقلة 

ملكافحة الفساد.
حتقيق  يف  غيبسون  وسئل 
االثنني  بالوالية  برملاني 
املاضي، عما إذا كان قد أقدم  
بشكل متعمد على حذف أو تدمري 
اليت  بالرخصة  تتعلق  سجالت 
يتم  مل  حيث  ماكدونالد،  منحها 
العثور عليها عام 2009 بعد أن 
طلبها الربملان، وأجاب غيبسون: 
» مل أفعل ذلك بشكل متعمد«، 
مفسرا أن ذلك الوقت تزامن مع 
احلكومة،  من  ماكدونالد  إقصاء 
التشريعي  اجمللس  طلب  بعد 
االطالع على الوثائق، وتابع: » 

األمر ليس متعمدا«.
جريمي  اخلضر  نائب  إليه  ووجه 
كان  إذا  عما  سؤاال  باكينغهام 
له  كان  ماكدونالد  أن  يعتقد 
دخل يف عدم العثور على الوثائق 

غيسون: ال يوجد تعمد يف إتالف 
مستندات ماكدونالد

املذكورة، فأجابه غيبسون: »يف 
تلك املسألة حتديدا ليس له أي 

دخل«.
وحتقق مفوضية مكافحة الفساد 
يف مدى استفادة الوزير العمالي 
األسبق ايدي عبيد من مناقصة 
وقتما  مشبوهة،  فحم  تعدين 
وزيرا  ماكدونالد  أيان  كان 
واالستفادة  بالوالية،  للتعدين 
بشأن  سرية  معلومات  من 

املناقصة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أبوت: الشعب األسرتالي يقرر من يقوده
الفيدرالي  االئتالف  زعيم  وجه 
املعارض طوني أبوت انتقادات 
يف  حدثت  اليت  التغيري  حلركة 
صوتت  حينما  العمال،  حزب 
على  للحزب  الربملانية  الكتلة 
لصاحل  غيالرد  جوليا  سقوط 

كيفن راد.
وقال أبوت إن الشعب األسرتالي 
حزب  يف  الفوضى  تلك  كره 
عقد  بضرورة  طالبا  العمال، 
انتخابات يف أسرع فرصة ممكنة 

كي يقول الناخبون كلمتهم.
وطلب أبوت من كيفن راد أن 
يوضح موعد االنتخابات، مشريا 
يف  اخلوض  يرفض  أنه  إىل 
إشارة  يف  برملانية«،  »ألعاب 
إجراء  اعتزامه  عدم  إىل  قوية 
تصويت لسحب الثقة من كيفن 
راد. وتابع أبوت: » األسرتاليون 
ليقرر  انتخابات،  إىل  حاجة  يف 
الشعب من ميثله يف احلكومة«.

يف  املعارضة  زعيم  وأضاف 
مؤمتر صحفي: » فقط أذكرهم 

من املقرر أن ُيطلب من املدخنني 
قبل  العادة  تلك  عن  اإلقالع 
إجراء عمليات جراحية، كما سيتم 
مراكز ملساعدتهم  إىل  حتويلهم 
على التخلص من السجائر أثناء 

وجودهم يف قائمة االنتظار.
ضوابط  ظل  يف  ذلك  يأتي 
وضعتها  التدخني  ضد  مشددة 
الكلية األسرتالية والنيوزيلندية 
ألطباء التخدير، حبيث يطلب من 
أسابيع  قبل  اإلقالع  املدخنني 
جراحية،  لعمليات  إجرائهم  من 
وحتويلهم إىل أماكن ملساعدتهم 

على حتقيق ذلك األمر.
لن  اجلديدة  السياسة  لكن 
أو  إلغاء  سلطة  للطبيب  متنح  
تأجيل اجلراحة، لكنها متنح هؤالء 
لإلقالع  ذهبية  فرصة  املدخنني 
يد  وتقديم  القاتلة  العادة  عن 

الدعم والعون هلم.
فرتة  استغالل  اخلطة  وتتضمن 
على  املدخن  املريض  وجود 
جراحية،  لعملية  االنتظار  قائمة 
برنامج  يف  بالدخول  وإقناعه 
أربعة  بني  ترتاوح  ملدة  لإلقالع 
إجراء  قبل  أسابيع  ستة  إىل 
اجلراحة، وحتذيره من التداعيات 
اليت يتسبب فيها التدخني، مثل 

النوبات القلبية والعدوى.
من جانبها، قالت ليندي روبرتس 
تأتي  عندما   « الكلية:  رئيسة 
جراحة،  إلجراء  املستشفى  إىل 
للتفكري يف  جيدة  فإنها فرصة 
صحتك بشكل أكثر مشوال، ومن 
ثم يكون الوقت مناسبا لالمتناع 

عن التدخني«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تطلب من املدخنني 
اإلقالع قبل العمليات اجلراحية

حبقيقتني بسيطتني، أوهلا أنكم 
 2007 عام  أصواتكم  منحتم 
عام  ويف  راد،  كيفن  لصاحل 
2010 لصاحل جوليا غيالرد، وإذا 
كررمت منح ثقتكم للعماليني عام 

2013، فمصريكم جمهول«.

واستطرد قائال: » جيب التفكري 
ذلك  إيقاف  يستطيع  من  يف 
طاليب  من  املتزايد  الفيض 
وإلغاء  أسرتاليا،  إىل  اللجوء 
والتعدين،  الكربون  ضريبيت 

وإنعاش املوازنة«.
على  الرتكيز  االئتالف  وحياول 
من  لكل  الشاغرين  املقعدين 
توني ويندسور وروب أوكشوت 
من  استقالتيهما  أعلنا  اللذين 
حياول   كما  الربملاني،  منصبهما 
يف  اهلامشية  باملقاعد  الفوز 

استعدادا  وملبورن  سيدني 
ملعركة انتخابية شديدة املراس 

مع كيفن راد.
وقال مصدر داخل االئتالف إن 
العمال  حلزب  يعيد  التغري  هذا 
املفقودة،  شعبيته  من  بعضا 
»تصحيحا  البعض  اعتربه  حيث 
إىل  إشارة  يف  خاطئ«  لوضع 
انتزاع غيالرد القيادة من كيفن 

راد منذ ثالث سنوات.
نفوس  يف  القلق  يثري  وما 
الكبرية  الشعبية  هي  العماليني 
يف  راد  كيفن  بها  يتمتع  اليت 
العرقية،  األصول  ذات  الدوائر 
واليت يكثر فيها الناخبون ذوو 
األصول الصينية والعربية بوجه 
خاص، ال سيما يف مقاعد رايد 

وبارتون ومكماهون.
استغالل  االئتالف  ويعتزم 
التعليقات اليت أدىل بها الوزراء 
العماليون مثل واين سوان ضد 
يف  تصرحيه  مثل  راد،  كيفن 
فرباير العام املاضي حينما قال: 
» احلزب أعطى كيفن راد كافة 
الفرص يف العامل، لكنه أضاعها 
املختلة،  قراراته  بسبب  مجيعا 
وإهانته لآلخرين، ال سيما زمالئه 

يف الكتلة الربملانية«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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جيمي غيبسون

الربملانية  الكتلة  بدأت  عندما 
 102 من  املؤلفة  العمال  حلزب 
مصري  على  التصويت  عضوا  
حزب  وقائدة  الوزراء  رئيسة 
تباينت  غيالرد،  جوليا  العمال 
بقائها  الرغبة يف  املشاعر بني 
مقنعة  أسباب  وجود  وبني 

بضرورة رحيلها.
 ولكن ما الذي دفع أول امرأة 
حكومة  رئيسة  منصب  تتقلد 
يف  الفشل  ذلك  إىل  أسرتاليا 
ثقة  وفقدان  منصبها،  تأمني 

األسرتاليني؟.
حكم  فرتة  أن  التنويه  جيب 
إجنازات  من  ختل  مل  غيالرد 
بناء  مشروعات  جمال  يف 
اجتماعي  دعم  وبرامج  الوطن 
برنامج  مثل  مؤثرة،  وصحي 
واخلطة  األطفال  أسنان  خدمات 
العجز،  على  للتأمني  الوطنية 
وبرنامج  التقاعد،  دخل  وزيادة 
املدرسي  التعليم  إصالحات 

املعروف باسم« غونسكي«.
إلغاء  يف  دورا  غيالرد  ولعبت 
الذي  العمل«  »اختيارات  نظام 
وحلت  هوراد،  حكومة  وضعه 
بدال منه »قانون العمل العادل«  

.the Fair Work Act
وركزت غيالرد خالل فرتة توليها 
على  أسرتاليا  حكومة  لرئاسة 
تعول  وكانت  والعجز  التعليم 
االنتخابات  يف  الكثري  عليهما 

القادمة.
كان  اخلارجي،  املستوى  وعلى 
الكثري  مؤثر يف  تواجد  لغيالرد 
من احملافل واملنظمات الدولية 
 ،APEC مثل جمموعة العشرين و
مؤثرة  زيارات  هلا  كان  كما 

ودهلي  ولندن  واشنطن  يف 
وبكني.

لكن اخلطأ السياسي األكرب الذي 
ضريبة  هو  غيالد  فيه  وقعت 
الكربون اليت فتحت عليها حربا 
خصمها  بقيادة  فيها  هوادة  ال 
أبوت،  توني  اللدود  السياسي 
الذي ركز على أنها نكثت وعدا 
الضريبة،  تلك  بفرض  انتخابيا 
يبني  ضارية  حبملة  وقام 
على  السلبية  القرار  انعكاسات 

اجملتمع األسرتالي.
الضريبة  تلك  فرض  وكان 
منحنى  يف  كبرية  حتول  نقطة 
بدأت  حيث  الرأي،  استطالعات 
العمال  وحزب  غيالرد  شعبية 
يف  أدى  ما  وهو  اهلبوط،  يف 
النهاية إىل متكن كيفن راد من 

إسقاطها.
إىل  أدت  أخرى  عوامل  أن  كما 
فشل  أبرزها  غيالرد  سقوط 
طاليب  بشأن  املاليزي«  »احلل 
اللجوء الذي استمروا يف التوافد 
بأعداد هائلة على أسرتاليا على 
منت قوارب متهالكة، وحماولتها 
رغم  طومسون  كريغ  محاية 
فضائحه، باإلضافة إىل فضيحة 
على  أجرب  الذي  سليرب  بيرت 
عالوة  الربملان،  من  االستقالة 

على فشل ضريبة التعدين.
يذكر أن غيالرد أعلنت اعتزامها 
اعتزال العمل السياسي بعد أن 
حلزب  العمالية  الكتلة  جردتها 
احلزب،  رئاسة  من  العمال 
عاد  الذي  راد  كيفن  لصاحل 

قائدا للعماليني.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ملاذا سقطت جوليا غيالرد؟!

طوني ابوت

شرطة  ضباط  أربعة  يواجه  قد 
اتهاما  ويلز  ساوث  نيو  بوالية 
يعاني  رجل  على  النار  بإطالق 
من مرض عقلي، كما قد يواجه 
تأديبيا  إجراءا  آخرين  ثالثة 
ألسباب تتعلق بالتحقيق الفاشل 

يف احلادث.
الشركة  نزاهة  وكانت مفوضية 
نتائجها  أودعت  قد   )PIC(
لربملان الوالية أمس األربعاء حول 
الذي  آدم سالرت،  مقتل  قضية 
كان يف السادسة والثالثني من 
عمره وقت قتله، بعد أن وجهت 
إليه الشرطة رصاصة يف مطبخ 
»الكمبا«  بضاحية  والده  منزل 
يف نوفمرب 2008، أثناء حماولته 
حيث  الرقبة،  يف  نفسه  طعن 

كان يعاني من مرض عقلي.

املتورطون،  الضباط   وقال 
النار  أطلقت  شرطية  بينهم 
تدعى الرقيب شريي بيسيت إن 
ضابط  مع  يتصارع  كان  سالرت 
شرطة زميل هلم يدعى أبيل، مبا 
استدعى استخدام السالح، رغم 
الضحية  ووالد  املسعفني  أن 
قالوا إنه مل يكن هنالك احتكاك 
وضابط  املتهم  بني  مباشر 

الشرطة.
أشارت   « التقرير:  وكتب   
احتكاك  وجود  عدم  إىل  األدلة 
وبني  أبيال  الضابط  بني  بدني 
سالرت قبل إصابته برصاصة«.

وانتقد »احتاد الشرطة«  نتائج 
مساندته  عن  معلنا  التقرير 

الكاملة للضباط.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اتهامات لشرطة نيو ساوث ويلز 
بقتل مريض عقلي
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“I wish all Muslims in our community 
a holy and blessed Ramadan. 
Ramadan Kareem”

Craig Laundy
Real Solutions for Reid

Get in touch with Craig: Phone 0408 876 213  Email craig.laundy@nsw.liberal.org.au  
Post PO Box 545, Strathfield NSW 2135  Web craiglaundy.com.au  Facebook craiglaundy4reid

ADVERTISEMENT

Authorised by Mark Neeham, 100 William Street, East Sydney 2011. 

»أمتنى لكل املسلمني يف جمتمعنا شهر رمضان  
مقدس ومبارك. رمضان كريم«

وعمل  والتقوى  والصالة  الصيام  شهر  هو  املبارك  رمضان  شهر 
اخلري.

وبهذه املناسبة السعيدة أتقدم، باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن 
أعضاء اجمللس البلدي ومجيع املوظفني، بأحر التهاني من اجلالية 
العربية عامة واالسالمية خاصة وباألخص يف منطقة أوبرن طالبا 

من اهلل ان يكون شهر خري وبركات وسالم على اجلميع..
وأعلن ان أبواب البلدية مفتوحة خلدمة اجلميع وانها على استعداد 

لالستماع اىل شكاوى ومطالب املواطنني.. رمضان كريم.

رئيس بلدية مدينة أوبرن

نادر عطية

Ned Attie
Mayor of Auburn city Council

Advertisement
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اعــالن

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 

Saturday 6 July 2013  2013 متوز   6 السبت 
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اعـالنات

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

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

 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

يوجد لدينا حريس طازج للفطور
رمضان كريم

Saturday 6 July 2013  2013 متوز   6 السبت 
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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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اعـالنات

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 6 July 2013  2013 متوز   6 السبت 
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اعالنات

 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.

Saturday 6 July 2013  2013 متوز   6 السبت 
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التفاصيل صفحة 39

يتقدم أصحاب

 مؤسسة الزوقي التجارية
 بسام وجوزيف وفادي الزوقي بأحر 
التهاني من اجلالية االسالمية خاصة 
والعربية عامة مبناسبة حلول شهر 

رمضان املبارك
جعله اهلل صيامه مقبوال وافاض فيه  

اخلري والربكات على اجلميع

 Zouki Group of
Companies  يتقدم رئيس 

غرفة التجارة 
والصناعة 

االسرتالية اللبنانية يف فيكتوريا 
السيد فادي الزوقي وجميع اعضاء 
اللجنة االدارية بأحر التهاني من 

الجالية االسالمية خاصة والعربية 
عامة بمناسبة حلول شهر رمضان 

املبارك شهر الصيام والصالة 
والتضحية..

جعله اهلل شهر خري وبركات على 
الجميع.

 بأحّر التهاني من اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة مبناسبة 
حلول شهر رمضان املبارك، جعله اهلل شهر خري وبركات على اجلميع.

وكل عام وأنتم بألف خري

يتقدم سعادة النائب يف برملان 
فيكتوريا عن املنطقة الغربية 

مللبورن

االسـتاذ خليل عـيده

تــــهنئة



Page 24صفحة 24     

Melbourneملبورن

Saturday 6 July 2013  2013 متوز   6 السبت 

Your blue ribbon service provider
24 hours operation
1300 660 586

Fax 1300 572 627
www.ipssecurity.com.au

يتقدم رئيس اللقاء اللبناني املغرتب ورئيس 
IPS Security مجلس ادارة شركة

للحراسة االمنية الخاصة،  رجل االعمال 
السيد ايهاب مطر 

من الجالية العربية عامة واللبنانية خاصة بأحر 
التهاني بحلول شهر رمضان املبارك شهر 
الصيام والصالة والعطاء.. رمضان كريم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتقدم  أعضاء المجلس التشريعي و نواب البرلمان العمالي في نيو ساوث ويلز  
 من أبناء الجالية اإلسالمية

بأصدق األمنيات بحلول شهر رمضان المبارك. سائلين اهللا أن تكون أيام هذا الشهر الفضيل مناسبة للتالقي والمحبة وخير المجتمع.   
 

Labor Members of the New South Wales Parliament 

Would like to wish the Muslim community the very best during the holy month of Ramadan. 
 

Mr Ron Hoenig, MP 

Member for Heffron 

Mr Robert Furolo, MP 

Member for Lakemba 

 

Mr Guy Zangari, MP 

Member for Fairfield 

The Hon. Shaoquett Moselmane, MLC Ms Tania Mihailuk, MP 

Member for Bankstown 

Ms Noreen Hay, MP 

Member for Wollongong 

The Hon. Peter Primrose, MLC The Hon. Luke Foley, MLC 

Leader of the Opposition 
in the Legislative Council 

Mr John Robertson, MP 

Member for Blacktown 
Leader of the Opposition 

The Hon. Linda Burney, MP 

Member for Canterbury  
Deputy Leader of the Opposition 

The Hon. Amanda Fazio, MLC 

Opposition Whip in the 
Legislative Council 

The Hon. Barbara Perry, MP 

Member for Auburn 

The Hon. Carmel Tebbutt, MP 

Member for Marrickville 
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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

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

Saturday 6 July 2013  2013 متوز   6 السبت 
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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     
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 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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âfl@·ÿmbuby
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@äb»édi@@Úñb©a
Úèœb‰fl

FFF
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@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

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

 مهرجانات بعلبك تنقل حفالتها إىل بريوت
 أعلنت جلنة مهرجانات بعلبك الدولية 
يف   2013 للعام  فعالياتها  إقامة  عن 
 La Magnanerie يف  الكربى  بريوت 
باجلديدة، وقالت اهليئة اإلدارية للجنة 
سنة  "منذ  هلا:  بيان  يف  املهرجان 
1956 تاريخ تأسيس مهرجانات بعلبك 
كميل  اجلمهورية  رئيس  رعاية  حتت 
أن  مهرجاننا  مهمة  كانت  مشعون،  
الرفيع  املستوى  من  فنانني  يستقدم 
وأن  للبنان  الثقايف  العزم  تبث  وأن 
يف  فريد  موقع  يف  احلفالت  تقيم 

العامل، عنينا هياكل بعلبك".

أن  الظروف  شاءت  "لقد  وأضافوا: 
نعمل على التأقلم مع الصعوبات اليت 
ما حصل فعاًل  املنطقة، وهذا  بها  متر 
عام 2006 عندما عملنا على تقديم حفلة 
واليت  األول  كانون  شهر  يف  فريوز 
وقد  الصيفي  للربنامج  معدة  كانت 
السنة،  وهذه  قاهرة،  ألسباب  ألغيت 
برنامج هو موضوع فخٌر  أعلّنا عن  لقد 
األوبرا  مغنية  فإن  احلظ  ولسوء  لنا. 
إلغاء  على  أقدمت  فالمينغ"  "رينيه 
 30 يف  حمّددة  كانت  اليت  حفلتها 

حزيران 2013.  كما أن الفنان عاصي احلالني، باإلتفاق مع اهليئة اإلدارية، فضل تأجيل حفلته 
إىل السنة القادمة يف هياكل بعلبك".

كما قالوا: "لذا جتاه تطور الوضع العام، وبعد مشورة السلطات، لقد إخرتنا أن نستمر مبهرجاننا 
وذلك بتقديم احلفالت األخرى يف مكاٍن جديد بصورة إستثنائية. إن الفنانني  "ماريان فيثفول" 
ومن  خليفة"  و"مرسيل  احلاج"  طمب  و"فاديا  الشرقاوي"  الربي  و"سيدي  إلياس"  و"اليان 
يواكبهم، سيسلكون الطريق معنا حنو بريوت إلبراز الرسالة الثقافية الفاعلة ملهرجانات بعلبك، 
وإمنا خارج األسوار، ويف مكان، له طابع تراثي، غين  بالتاريخ، يف مصنع سابق للحرير يعود 

للقرن التاسع عشر يف جديدة املنت حيث يقدم فيه ألول مرة مهرجان".
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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
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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
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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*
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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 
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Melbourneملبورن

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

البالغني  األشخاص  يلزم  قانونا  الصينية  السلطات  أصدرت 
بزيارة الوالدين وتفقدهما يف شيخوختهما وخبالف ذبك يقعون 
حتت طائلة املالحقة القانونية وميكم ملن خيالع هذا القانون أن 

يعاقب بالغرامة املالية أو السجن.
مل يعد اآلباء واألمهات الصينيون وحدهم الذين حيثون اطفاهلم 
البالغني على زيارتهم بل انضمت اليهم الدولة مستخدمة قوة 
األشخاص  يلزم  جديدا  قانونا  الصني  اصدرت  إذ  القانون.  
وخبالف  شيخوختهما  يف  وتفقدهما  الوالدين  بزيارة  البالغني 
ذبك يقعون حتت طائلة املالحقة القانونية ويواجهون عقوبات 
على عقوقهم.  ودخل القانون الذي يعدل القانون القديم حيز 
التنفيذ ابتداء من يوم االثنني بسبب الصعوبة املتزايدة اليت 

تواجه الصني يف العناية بسكانها املسنني. 
اآلباء واألمهات املسنون يف الصني يقاضون اطفاهلم  وكان 
البالغني يف احملاكم بتهمة اهماهلم عاطفيا قبل صدور القانون.  
على  يتعني  اليت  املرات  عدد  حيدد  ال  اجلديد  التعديل  ولكن 

الشخص ان يزور والديه أو العقوبات اليت تواجه املخالف. 
 

أصدرت  اجلديدة  القانون بصيغته  منذ صدور  قرار  اول  ويف 
حمكمة يف مدينة ووشي شرقي الصني امرا اىل زوج وزوجته 
بأن يزورا محاة الزوج وخبالفه سُتفرض عليهما غرامة مالية أو 

رمبا يودعان السجن. 
وقال احد صانعي التشريع اجلديد شياو جينمنغ استاذ القانون 
يف جامعة شاندونغ ان القانون اجلديد يهدف اىل رفع مستوى 

الوعي بأهمية العناية بالوالدين. 
 

يهدف  القانون  ان  شياو  عن  برس  اسوشيتد  وكالة  ونقلت 
اإلعالة  يف  املسنني  حق  "تأكيد  اىل  الرئيسية  بالدرجة 

العاطفية.... ونريد ان نشدد على وجود حاجة كهذه". 
وقالت وانغ يي )57 عاما( وهي عاملة تنظيف تعيش مفردها 
يف شنغهاي ان القانون اجلديد "أفضل من ال شيء" مشرية 
اىل ان ولديها يعمالن على بعد مئات الكيلومرتات يف اقليم 
غوانغدونغ جنوبي الصني وهي ال تراهما إال حني يلتئم مشل 

العائلة مرة واحدة يف السنة. 
 

السنة  واحدة يف  مرة  هلا  ولديها  زيارة  ان  يي  وانغ  وقالت 
"قليلة جدا بكل تأكيد" واضافت "حنن الصينيني نربي اطفالنا 

لكي يعتنوا بنا يف شيخوختنا".  
وأمرت احملكمة يف مدينة ووشي زوجا وزوجته بأن يزورا سيدة 
بالغة من العمر 77 عاما وتعيش على بعد 40 كلم مرة واحدة 
االلزامية يف  الزيارات  اىل  باالضافة  شهرين  كل  األقل  على 
ايام العطل واالجازات واألعياد وخبالفه سُتفرض عليهما غرامة 
ورمبا يعاقبان بالسجن ، كما افادت صحيفة "القضاء الشعيب" 

الرمسية. 
 

واصدرت الصني القانون اجلديد بعد تزايد التقارير عن االهمال 
القانون  ويلزم  البالغني.   أبنائهما  من  الوالدان  يلقاه  الذين 
بتوفري  عاما   60 على  والديه  عمر  يزيد  الذي  البالغ  الشخص 

حاجاتهما املالية والروحية اليومية.
 

ورغم ان احرتام الكبري ثقافة راسخة يف اجملتمع الصيين فان 
ثالثة عقود من االصالحات باجتاه اقتصاد السوق عملت على 
تفكيك العائلة الصينية التقليدية وال توجد بدائل زهيدة الكلفة 

مثل بيوت رعاية املسنني. 
وقال الربوفيسور شياو انه حتى قبل صدور قانون تعديل قانون 
محاية حقوق املسنني ومصاحلهم كانت هناك قضايا عديدة يف 
التخلف  بتهمة  اطفاهلم  على  الوالدين  دعاوى  سببها  احملاكم 
بالتوصل  عادة  القضايا  هذه  وُتسوى  عاطفيا.   إعالتهم  عن 
زياراتهما  زيادة  على  البنت  أو  االبن  فيها  يوافق  اىل صيغة 

للوالدين.  وعادة ال يكون للمال دور يف هذه التسوية. 
 

ومن املتوقع ان يرتفع عدد األشخاص يف سن الستني فما فوق 
يف الصني من 185 مليونا اآلن اىل 487 مليونا أو 35 يف املئة 
من السكان حبلول عام 2053 ، حبسب ارقام جلنة الشيخوخة 
تعمري  متوسط  ارتفاع  اىل  الزيادة  وتعود  الصينية.   الوطنية 
عاما اىل 73 عاما يف غضون مخسة  الصيين من 41  املواطن 
األطفال يف  عدد  اليت حتدد  األسرة  عقود وسياسات ختطيط 

املدن عموما بطفل واحد للعائلة.  
وتشكل الشيخوخة السريعة تهديدا الستقرار الصني االجتماعي 
من  املتزايد  العدد  إعالة  عبء  النتقال  نظرا  واالقتصادي 
الذين يتناقص عددهم  العاملني  املسنني اىل كاهل السكان 

مع بقاء شبكة األمان االجتماعي ضعيفة.  
اقليم  من  عاما(   36( يي  جانغ  اجلامعية  االستاذة  وقالت 

القانون  ان  برس  اسوشيتد  لوكالة  الصني  جنوبي  جيانغسو 
"ليس عقالنيا" وميارس ضغوطا شديدة على الذين يهاجرون 
من ديارهم حبثا عن العمل أو االستقالل. واشارت جانغ اىل ان 
زيارة الوالدين صعبة جدا وباهظة الكلفة على الشباب الذين 
يعيشون يف اخلارج أو يعملون يف اماكن بعيدة.  واوضحت انها 
كثريا ما تزور والديها وتتصل بهما ولكن "إذا كان الشاب ال 

يريد ذلك فإني أشك يف ان يكون القانون جمديا". 

 حبس 7 أشخاص بتهمة إساءة معاملة »الدجاج«
ألقت  األمريكية  جورجيا  والية  يف  الشرطة  أن  مصادر  أكدت 
القبض على سبعة مراهقني ذحبوا دجاجتني ليتأكدوا إذا كان 

الدجاج املذبوح سيجري بدون رأسه أم ال,

وقالت السلطات أن هؤالء املراهقني دخلوا خلسة إىل حظرية 
أحد األشخاص وقاموا بعملهم الساذج.

وقضت احملكمة اليت اتهمت املراهقني بسوء معاملة احليوانات 
كما   ، اجلرمية  ارتكاب  مكان  بتنظيف  منهما  اثنان  يقوم  بأن 
ألزمت املتهمني مجيعًا بقراءة كتب عن كيفية الرفق باحليوانات 

والطيور واحرتام مشاعرهم.
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إليكم بعض النصائح اليت ميكن تنفيذها يف املنزل لتفادي احلاجة 
إىل ملينات األمعاء القاسية.

كثريا ما نعاني من بعض اإلمساك، وهذا األمر ليس هينا، فعندما 
بأن  فإنك تشعر  أيام  لعدة  املياه  دورة  إىل  الذهاب  ال تستطيع 
استمرار  ويؤدي  للغاية.  سيئة  حالة  من  وتعاني  تضخمت  بطنك 
تدلي  أو  البواسري  مثل  اخلطرية  املشكالت  من  املزيد  إىل  احلالة 

نسيج املستقيم.

ويواجه من 40 إىل 60% من البالغني مشكلة اإلمساك رغم أن هذا 
غري مرتبط بالتقدم يف السن. ويفسر الدكتور ستانلي روزينبريغ، 
األستاذ املساعد بكلية الطب جامعة هارفارد واختصاصي اجلهاز 
تصاحب  احلالة  »هذه  الطيب:  إسرائيل  بيت  مركز  يف  اهلضمي 
التقدم يف السن أو عدم ممارسة األنشطة الرياضية اليت تساعد 
اليت  العقاقري  هو  السبب  يكون  ورمبا  األمعاء.  حركة  انتظام  يف 

يتناوهلا البالغون«.

* أسباب اإلمساك من أهم العوامل اليت تسبب حدوث اإلمساك هو 
النظام الغذائي. ويساعد تناول أطعمة غنية باأللياف مثل الفواكه 
واخلضراوات الطازجة واحلبوب الكاملة على انتظام حركة األمعاء. 
ويقول  السوائل.  من  كافية  كمية  تناول  الضروري  من  كذلك 
روزينبريغ: »حتتفظ األلياف باملاء يف األمعاء وبالتالي ختتلط مع 

الفضالت فتجعلها لينة«.
إذا كنت تتناول كمية كافية من األلياف والسوائل لكن ال زلت 

تعاني من إمساك، فرمبا يكون ذلك ألحد األسباب التالية:
* تناول العقاقري مثل املسكنات ومضادات االكتئاب ومضادات 
احلموضة اليت حتتوي على األملنيوم وعقاقري الضغط وعقاقري عالج 

مرض باركنسون ومكمالت احلديد.
* عدم ممارسة التمرينات الرياضية.

* جتاهل نداء الطبيعة كثريا.
* اإلصابة بأمراض مثل السكري أو نقص إفراز الغدة الدرقية.

* العالج رمبا تبدو ملينات األمعاء أسرع وأسهل حل، لكنها ليست 
فكرة جيدة على حد قول الدكتور روزينبريغ؛ الذي حيذر قائال: »إذا 
جلأ الناس فورا إىل العقاقري امللينة لألمعاء، رمبا تأخذ أجسامهم 
اتباع  حاول  دواء ملني،  أي  تناول  ولذا وقبل  عليها«.  باالعتماد 
على  للسيطرة  احلياة  بنمط  واملتعلقة  الغذائية  التالية  النصائح 

اإلمساك.
* جتنب حدوث اجلفاف. تناول من 4 إىل 6 أكواب من السوائل 
اإلمساك.  ملنع  األفضل  هي  واملاء  فالعصائر  يوميا،  األقل  على 
مثل  الكافيني  على  حتتوي  اليت  املشروبات  من  التقليل  وحاول 

املياه الغازية والقهوة اليت متتص السوائل من جسدك.
* اعتمد على األلياف. حاول تناول 25 غراما من األلياف يوميا على 
والتفاح  بروكلي«  »كرنب  بكثرة يف  األلياف  هذه  وتوجد  األقل. 

والتني وحبوب اإلفطار الكاملة والفول.
أمعائك،  داخل  الفضالت  تراكمت  فكلما  يومي،  جبدول  التزم   *
انتظام  »وهلذا فإن  روزينبريغ:  ازدادت صعوبة خروجها. ويقول 
الفضالت  من  التخلص  »وألن  ويضيف:  مهمة«.  اإلخراج  عملية 
يكون أفضل بعد تناول الوجبة، أنصح مرضاي بتناول وجبة إفطار 
جيدة والذهاب إىل دورة املياه واجللوس ملدة 10 دقائق وانتظار 

النداء«.
إىل  ذلك  يؤدي  فقد  الفضالت،  إخراج  على  نفسك  ترغم  ال   *
البواسري أو شرخ يف املستقيم أو تدلي نسيج املستقيم. تناول 
املزيد من األلياف والسوائل أو جرب ملينا للرباز من أجل تسهيل 
حركة األمعاء. وإذا كنت ال تستطيع إخراج الفضالت وتريد تناول 
الكس«  »مريا  مثل  األمسوزي  النوع  تعاطي  حاول  ملني  دواء 
MiraLax أو »غريي كري« Geri Care، نظرا لقلة أضراره ومفعوله 
النوع من  الدكتور روزينبريغ. كذلك يعمل هذا  اجليد كما يوضح 
امللينات من خالل سحب املاء برفق من األمعاء مما جيعل ملمس 
الفضالت أكثر نعومة فيسهل إخراجها. وقد أوضحت دراسة حديثة 
نشرت يف دورية »االحتاد الطيب الكندي« أن امللينات األمسوزية 

هي األكثر فاعلية بالنسبة إىل البالغني.

بزيارة  عليك  اإلمساك،  من  تعاني  زلت  وال  جربت كل شيء  إذا 
الطبيب فهو القادر على تقييم حالتك الصحية وحتديد مشكلتك. 
اتصل بالطبيب فورا إذا عانيت من أي أعراض لإلمساك ومنها أمل 
يف البطن أو قيء أو انسداد يف األمعاء أو تضخم يف البطن أو 

العجز عن اإلخراج متاما. 

 ختفيف اإلمساك بطرق طبيعية 

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

 فوائدة عظيمة وكبرية لثمرة الفراولة الصغرية
رغم انتشارها حول العامل فى أكثر من ستمائة صنف ونوع خمتلفة 
النكهة متباينة احلجم تظل لثمرة الفراولة تلك اهليئة األنيقة على 
شكل القلب فى غاللة محراء قانية تعلوها تاج أخضر يغطى القمة 

العريضة.
فى  الفرصة  تلك  تضيع  فال  الفراولة  موسم  يزدهر  األيام  تلك 
االستمتاع مبذاق فريد وحمتوى غذائي عظيم القيمة. تلك مثرة تزهو 
العمر  أوراقها اخلضراء فإذا ما قطفتها بدت قصرية  بذاتها بني 

سريعة العطب.
ولكن جيب علينا عند تناوهلا مراعاة اآلتي:

* من األفضل تناوهلا طازجة حرصا على ما حتوى من فائدة.
األنواع  فاخرت  باملبيدات  رشها  يتم  التى  الفواكه  أكثر  من   *

العضوية.
ك  ج،  لفيتامني  ممتازر  مصدر  األكسدة  مبضادات  مليئة   *

واأللبان.
* حتتوي على الفوليات واملنجنيز والبوتاسيوم وفيتامني ب.

* ميكن حتضري شراب دافئ من أوراقها بعد غليها وإضافة ملعقة 
عسل لعالج املعدة املضطربة.

كوب ملىء بالفراولة ميكن أن ميدك مبا حتتاجه يف يوم كامل من 
الفراولة  مثار  ما حتتويه  جانب  إىل  مليجرامات(   103( ج  فيتامني 
من ألياف، فوليات )محض الفوليك أحد أعضاء عائلة ب املركب(، 

بوتاسيوم، منجنيز.
القيمة  من  ملا حتتويه  وفقا  قارنتها  ما  إذا  الصغرية  الثمرة  تلك 
بني  الرتتيب  فى  جلأت  املفيد  الطعام  من  صنف  مبائة  الغذائية 

العشرين األوائل هكذا يصنفها إخصائيو التغذية الطبية.

الفراولة.. ثمرة صغرية ذات فائدة صحية كبرية

حتتوى الفراولة على قدر من مضادات األكسدة فريد. ما حتتوى 
مقاوما  يعد  لاللتهاب  املضاد  األثر  ذى  الفالفونية  من  الفراولة 
مساويا  أيضا  يعد  السرطانى.  والنشاط  القلب  شرايني  ألمراض 
التهاب  عن  الناجم  األمل  مقاومة  فى  واألبوبروفني  االسربين  ألثر 
العظام واملفاصل حتتوى أيضا األنثوسيانيدين الذى مينحها ذلك 
مضادات  من  حتتويه  ما  أقوى  ويعد  البهيج  القانى  األمحر  اللون 

األكسدة.
حراريا  سعرا  وثالثني  باثنني  فقط  متده  الفراولة  من  غرام  مئة 
لذا تأتى على قمة اختيارات من يرغب فى االحتفاظ بوزن مثاىل. 
جرام   7.7 دهون،  جرام   3. بروتني،  جرام   7. على  أيضا  حتتوى 
كربوهيدرات و2 جرام من األلياف وخليط من اجللوكوز والفراكتوز 

فيما ال يزيد على 4.7 جرام.
* مضادات األكسدة فى الفراولة تقى من أمراض شرايني القلب 
جدرانها  على  الدهون  لرتسب  املقاومة  للشرايني  الواسع  ألثرها 

وتكوين اجللطة فيما بعد.
* الفراولة أيضا جيدة لوظائف املخ ملا بها من مضادات األكسدة 
تقاوم أثر الشوارد احلرة على خاليا أنسجة املخ وتسهم فى عملية 
التى ختلف مواد  الغذائى  التمثيل  آثار عمليات  ختلص اخلاليا من 

ضارة.
كيف ميكن االحتفاظ بالفراولة ألطول مدة ممكنة؟

الفراولة مثرة سريعة العطب لذا جتب مراعاة شرائها طازجة وتناوهلا 
الثالجة فى درج  فى أقرب وقت ممكن واالحتفاظ بها دائما فى 

جيد التهوية.
صنع مربى الفراولة إحدى العادات املعروفة فى املنازل املصرية 
تلك أيضا إحدى الطرق حلفظها وإن كانت قيمتها الغذائية تظل 

فى السكر املضاف إليها.
ميكن حفظها فى الفريزر فى أى شكل مرغوب فيه إما بعد ضربها 
فى اخلالط وتوزيعها فى أدنى أو أكياس بالستيكية مسيكة معدة 

لذلك.
وتنشيفها  وتهويتها  جيدا  غسلها  بعد  سليمة  حفظها  أيضا  ميكن 
بأوراق املطبخ املاصة وإضافة بعض قطرات الليمون إليها. تلك 
الطريقة حتفظ هلا حمتواها من فيتامني ج وتتيح استخدامها وقت 

احلاجة إليها.

ميكن االحتفاظ بها بتلك الطريقة ملدة عام كامل.
هل هناك حتفظات على تناول الفراولة؟

ــ الفراولة أحد مسببات احلساسية لدى البعض لذا جيب االنتباه.
من  عنده  يتوقف  أن  جيب  األوكساالت  على  الفراولة  احتواء  ــ 
يعانون من حصوات الكلى خاصة من لديهم حصوات من الكالسيوم 

واألوكساالت.
باملبيدات  زارعوها على رشها  التى حيرص  الثمار  الفراولة من  ــ 
بصورة أكرب من فواكه أخرى لذا جيب غسلها مرات قبل تناوهلا أو 

يفضل املزروعة عضويا بال مبيدات أو أمسدة كيماوية.

هل حتب التجريب؟
تناول الفراولة طازجة أو فى شكل عصري أمور مألوفة. إذا أردت 
فائدة حقيقية من الفراولة لك أن جتربها فى وصفات أخرى قد 

تضيف إليها طعما خمتلفا وفائدة أكرب.
لسرييال  والقرفة  العسل  من  وملعقة  الفراولة  شرائح  إضافة  ـ 

الصباح إضافة بهيجة مفيدة.
ــ إضافة شرائح الفراولة للسلطة اخلضراء أو أوراق السبانخ الفراولة 
فى تلك األحوال تسهم يف تسهيل امتصاص احلديد الحتوائها على 

فيتامني ج.
ــ كوب من عصري الفراولة مضاف إليه ملعقة عسل وقدر من اخلل 

البلسمى له أثر ملطف خلفض ضغط الدم.
ــ شرائح الفراولة مع القرفة وبعض من عصري الليمون والعسل 

تعد إضافة شهية للبان كيكي والكريب الفرنسي.
أى وقت  تناوهلا فى  بالفائدة ميكن  عامرة  الفراولة مثرة صغرية 

وفى صور كثرية كلها بال شك مفيدة.

جملس اجلالية اللبنانية يهنئ
يتقدم مجلس الجالية اللبنانية من ابناء 

الجالية االسالمية عامة واللبنانية خاصة بأحر 
التهاني واطيب االمنيات بمناسبة حلول 

شهر رمضان املبارك شهر الخري والربكات 
وكل عام والجميع بخري.

يتقدم مجلس الجالية اللبنانية من قيادة 
الجيش اللبناني وعائالت شهداء الجيش 
بأحر التعازي ويستنكر املجلس ويدين 
االعتداءات على ضباط وافراد الجيش 

اللبناني دون مربر يف وطننا الحبيب لبنان.
صادر عن االعالم
جهاد حيدر
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Advertisement
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

Jim Daniel 
Councillor for Bankstown Council

جـيم دانـيال يـهنئ
يتقدم عضو بلدية بانكستاون، 
كبري موظفي مكتب نائب مقعد 

ايست هيلز غلني بروكس 
جيم دانيال

بأحر التهاني من اجلالية 
العربية عامة واالسالمية خاصة 

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك،
أعاد اهلل هذه املناسبة على اجلميع باخلري والربكات والسالم
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يتقدم
أصحاب 
محالت

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر

من الجالية العربية عامة واالسالمية 
خاصة بأحر وأصدق التهاني بحلول 

شهر رمضان املبارك..
جعله اهلل شهر خري وبركات وسالم 

على الجميع..
رمضان كريم

للتجهيزات املنزلية

الوزير كريس بوين يهنئ
رمضان هو شهر 
التضحية والصيام 
والصالة والتقوى 

وعمل الرّب.
يف هذه املناسبة 
الكريمة  واملباركة 

أتمنى لكم 
ولعائالتكم كل 
الخري والربكات 
والصحة والسالم.

Chris Bowen MP
Federal Tresurer

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.  ،وكوني ممثلكم يف الربملان الفيدرالي
فانني على استعداد ملساعدتكم يف املسائل 
الحكومية الفيدرالية املتعلقة بمجتمعكم.. 

رمضان كريم

آدي سركيس يهنئ
بمناسبة شهر رمضان 

املبارك،  شهر 
التضحية والصيام 

والصالة وعمل الخري،
يتقدم العضو املستقل 

يف مجلس بلدية 
هولرويد

آدي سركيس
بأحر التهاني من 

Eddy Sarkis
 Independent

Councillor Of Holroyd
الجالية العربية عامة واالسالمية خاصة متمنيا 

للجميع صياما مقبوال وشهرا مباركا.
رمضان كريم

جمعية أبناء الضنية الخريية تهنئ
تتقدم جمعية 
أبناء الضنية 

الخريية 
بأحر التهاني 
من الجالية 

العربية عامة 
واالسالمية 

خاصة بحلول 
شهر رمضان املبارك شهر الصيام والخري 

والربكات
جعل اهلل هذه املناسبة املباركة مناسبة خري 
ووئام وسالم يف بالدنا العربية واسرتاليا 

والعالم..
رمضان كريم
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سالم يطلق..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

وحكومة  النواب  جملس  رئاسيت  بني  الصالحيات  على  االشتباك 
هلاتني  وشيكة  خمارج  حيال  أوهام  دون  من  االعمال  تصريف 

االزمتني.
وعلم يف هذا السياق ان االجتماع الذي ضم رئيس اجلمهورية 
النواب نبيه بري ورئيس حكومة  ميشال سليمان ورئيس جملس 
االربعاء حبث يف  مساء  بعبدا  ميقاتي يف  االعمال جنيب  تصريف 
التباين احلاصل حول تفسري املادة 69 من الدستور وجرت حماوالت 
أجل  من  وميقاتي سليمان  بري  واستمهل  النظر  وجهات  لتقريب 
موعد  قبل  مشرتكة  قواسم  الجياد  عرضت  اليت  املعطيات  درس 

اجللسة العامة جمللس النواب.
بري

وكانت اخللوة بدأت بني سليمان وبري فاقرتح رئيس اجلمهورية 
اللقاء  »كما ترغب«. وخالل  بري:  اليهما فأجاب  انضمام ميقاتي 
بنتائج  البحث مل خيرج  العامة لكن  عرض بري موقفه من اجللسة 
جديدة غري تلك اليت سجلت سابقا. وسألت »النهار« بري: هل من 
خمرج من هذه املعضلة فأجاب: »اجللسة كما قلت ال تزال قائمة 
يف موعدها وعلى اجلميع ان حيضروا ليتم النقاش يف املشاريع 
وللنائب أخذ املوقف الذي يريد«. وهل اشرتط تيار »املستقبل« 
أشرف  للواء  التمديد  قهوجي  جان  العماد  اجليش  لقائد  للتمديد 
ريفي؟ أجاب: »هذا الكالم مل أمسعه رمسيا ومل يصدر عن كتلة 
املستقبل حتى االن، لكنه صدر عن بعض نواب الكتلة. وسألت 
ال  ان  لي  فأكدا  املوضوع  هذا  عن  وميقاتي  سليمان  الرئيسني 
علم هلما به«. واعترب بري ان تقرير االمر يعود اىل جملس النواب 

جمتمعا.
ويف قصر بعبدا جرت دردشة بني بري ورئيس الوزراء املكلف 
متام سالم . وقال بري ان سالم »ال يزال على موقفه املعلن من 
يعيشها  اليت  االزمة  أفضل وسيلة حلل  »إن  وأضاف:  احلكومة«. 
البلد هي تأليف احلكومة على غرار ما حصل مع احلكومة املستقيلة، 
عندئذ يسري عمل جملس النواب بصورة طبيعية لينسحب على سائر 
املؤسسات«. وعن العقبات يف طريق تأليف احلكومة قال بري إن 

ال جديد لديه حتى اآلن ال سلبا وال اجيابا.
استثنائية  دورة  بفتح  مرسوم  الصدار  حتضريا  مثة  ان  وعلم 
جدول  من  جزء  ابقاء  موازاة  يف  املقبل  االسبوع  النواب  جمللس 
على  التفاهم  بعد  بـ«املنطقي«  مواكبة  مصادر  وصفته  االعمال 
اقرتاحات القوانني وصياغتها يف اجللسة العامة، حبيث ال تبدو أي 
من السلطات قد تراجعت عن موقفها. وتوقعت املصادر ان تعاود 
االتصاالت بني الرئيس بري وكتل 14 آذار لتوضيح الصورة. وقد 
ساهمت يف تربيد االجواء اتصاالت جرت بعيدة عن االضواء متثلت 

يف حركة موفدين ومكاملات هاتفية.

احلكومة
وتوقعت مصادر مواكبة لتأليف احلكومة ان ينطلق الرئيس سالم 
االطراف  مع مجيع  مشاورات  حركة  االسبوع يف  نهاية  قبل  ورمبا 
تتناول موضوع احلكومة اجلديدة يف ضوء ما استجد من معطيات. 
واذا ما متكن سالم من طرح تشكيلته قبل معاودة جملس النواب 
التشريع يكون ذلك عامال مهما يف ختطي اجلدل القائم حول املادة 
69 من الدستور. أما تزامن التأليف مع معاودة جملس النواب عمله 

فهو ايضا ميثل تطورا اجيابيا مبا يعيد انتظام عمل السلطات.
اىل ذلك، وصفت أوساط الرئاسة االوىل أجواء اللقاء الذي مجع 
الرئيس سليمان والنائب ميشال عون مساء اول من امس بأنها 
كانت »جيدة جدا« ومشل اللقاء جولة أفق لكل املواضيع باستثناء 

تأليف احلكومة الذي يبحث فيه مع رئيس الوزراء املكلف.
عون انفتاحا من االخري  ورأت مصادر سياسية يف لقاء سليمان – 
بعدما تقاربت املواقف بني اجلانبني يف عدد من املواضيع ابتداء 

حبادث القصري السورية وصوال اىل التمديد جمللس النواب.
عباس

على صعيد آخر، واصل الرئيس الفلسطيين حممود عباس لقاءاته 
الرمسية امس االول يف بريوت مع املسؤولني وعدد من الزعماء 
السياسيني والنواب وشدد تكرارا على رفض أي عمل من شأنه 
ان يعبث بأمن لبنان وقال: »عندما تقول احلكومة اللبنانية حنن نريد 
ان نسحب السالح اىل خارج املخيمات فنحن علينا السمع والطاعة«. 

)التفاصيل ص5(
صيدا

لتحركات  مركزا  االحد  حتى  اليوم  من  ان صيدا ستكون  وعلم 
بهية  والنائبة  السنيورة  فؤاد  الرئيس  اطلقها  لتوجهات  داعمة 
احلريري يف مذكرتهما خالل حمنة املدينة االخرية. فاليوم يستقبل 
الرئيس السنيورة املطران بولس مطر، وغدا يعقد اجمللس الشرعي 
االسالمي جلسة استثنائية يف جمدليون اليت تستقبل بعد غد االحد 

لقاء حاشدا لقوى 14 آذار.
وبث أمس االول تسجيل صوتي نسب اىل الشيخ أمحد االسري مل 
يتم التأكد من صحته او موعد تسجيله عرض فيه املتحدث أحداث 
عربا حامال على اجليش و«حزب اهلل« وأطراف يف 8 آذار و14 آذار 

ودعا اىل تظاهرات بعد صالة اجلمعة )امس(.

محلة اعتقاالت..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

الزعماء السياسيون والدينيون، ويفرتض أن متهد الطريق النتخابات 
رئاسية مبكرة وانتخابات نيابية مل حيدد موعدهما.

قيادات  البرز  اعتقاالت  موجة  االنتقالية  املرحلة  بداية  ورافقت 
»االخوان«، وعلى رأسهم املرشد االعلى للجماعة حممد بديع، يف 
ما يشكل خطوة دراماتيكية مل يقدم عليها نظام الرئيس السابق 
حسين مبارك وال انظمة أسالفه اليت حظرت اجلماعة سنوات طويلة، 
العامة  النيابة  وتتهم  عقود.  منذ  مرشدها  سجن  جتنبت  أنها  اال 
املرشد العام بالتحريض على قتل املتظاهرين امام املقر الرئيسي 
للجماعة. وكان مثانية اشخاص قتلوا يف صدامات امام هذا املقر 

يف 30 حزيران.
ويف اطار احلملة على »االخوان أيضا، افاد مصدر قضائي انه 
املصري  الرئيس  مع  املقبل  االثنني  من  اعتبارا  التحقيق  سيجري 
املعزول حممد مرسي ومثانية متهمني آخرين معظمهم من قيادات 
»االخوان املسلمني« يف االتهامات املوجهة اليهم »باهانة القضاء«. 
واوضح املصدر ان قاضي التحقيق يف هذه القضية اصدر قرارا 
احلرية  حزب  رئيس  وهم  االخرين  واملتهمني  مرسي  سفر  مبنع 
يف  والقياديون  الكتاتين  سعد  »االخوان«  من  املنبثق  والعدالة 
اجلماعة حممد البلتاجي ومهدي عاكف وصبحي صاحل، اىل عضوي 
الشورى مجال جربيل وطاهر عبد احملسن وعضوي جملس  جملس 

الشعب السابقني عصام سلطان وحممد العمدة.
اىل ذلك، أوضح مصدر عسكري ان الرئيس املصري املعزول 

»حمتجز احرتازيا«.
وتثري احلملة اليت يشنها اجليش على »االخوان« تساؤالت عن 
الشكل املرتقب للعالقة بني اجلماعة والنظام السياسي اجلديد اليت 
حيظى حبماية العسكر، علمًا أنها أكدت أمس االول وقوفها »ضد 
االنقالب العسكري على الشرعية والدستور«، و«عدم التعامل مع 
السلطة املغتصبة«، رافضة ما مسته »ارهاب الدولة البوليسية«. 

ودعت أحزاب اسالمية اىل التظاهر اليوم »رفضا لالنقالب«.
ردود

وفيما عاد اجليش اىل تصدر املشهد السياسي يف مصر وحتول 
الذي  سنة(   58( السيسي  الفتاح  عبد  أول  الفريق  الدفاع  وزير 
أبرزت الصحف الصادرة امس االول صوره، الرجل القوي يف البالد 
الغرب  تعامل  جديدة،  مهمات  اي  نفسه  مينح  مل  كونه  رغم  على 
احرتام  اىل  داعيا  االخواني،  الرئيس  صفحة  طي  مع  برباغماتية 
املطالبة  حد  اىل  يذهب  أن  غري  من  ولكن  الدميوقراطية  العملية 

باعادة الرئيس املنتخب اىل منصبه.
وشددت دول أوروبية خصوصًا على ضرورة العودة سريعًا اىل 
العملية الدميوقراطية يف مصر بعد ازاحة اجليش مرسي حتت ضغط 

شعيب.
ويف املنطقة، برز انقسام حيال التطورات املصرية، إذ نددت 
تونس وتركيا مبا وصفتاه بأنه »انقالب«، بينما رحب زعماء دول 

اخلليج مبا حصل، وهنأوا الرئيس املوقت.
وحتى أمري قطر اجلديد الشيخ متيم بن محد الذي وّفرت بالده 
ملصر مساعدات مبليارات الدوالرات، وّجه برقية تهنئة اىل منصور. 

واختذت ايران موقفا حذرًا.
قفز  إذ  اجيابي،  حنو  على  مرسي  اطاحة  األسواق  واستقبلت 
املؤشر الرئيسي للبورصة املصرية اىل أعلى مستوى يف شهر عند 
االفتتاح مرتفعًا بنسبة 6,4 يف املئة، وعزز مكاسبه إىل 7,3 يف 

املئة عند االقفال.
االسد يؤكد..

تتمة املنشور الصفحة االوىل

املباشر وهو احتمال بعيد.
ويف املقابل، اجتمع »االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة 
السورية« يف اسطنبول الختيار رئيس له وليثبت للحكومات الغربية 
والعربية اليت تدعمه انه موضع ثقة وميكنه ان يتسلم أسلحة متطورة 

للتصدي للهجوم املنسق تشنه تنفذه قوات االسد.
يف غضون ذلك، أغار سالح اجلو السوري على االحياء القدمية 
النظامية محلتها الستعادة هذه  القوات  يف محص، حيث تواصل 

املناطق من املقاتلني املعارضني.
وأفاد »املرصد السوري حلقوق االنسان« الذي يتخذ لندن مقرًا 
له ان القوات النظامية »مل تتمكن بعد من اقتحام هذه االحياء او 
التقدم يف داخلها«، مع انها حماصرة منذ اكثر من سنة، وتقيم 

فيها حنو مئة عائلة.
ويف نيويورك، أعاقت روسيا مشروع بيان جمللس االمن يطالب 
بامكان وصول العاملني يف الوكاالت االنسانية بشكل عاجل اىل 

مدينة محص يف وسط سوريا اليت حياصرها اجليش السوري.
السماح للمنظمات  السورية  البيان يطلب من احلكومة  ومشروع 
»العالقني  بالوصول حبرية اىل محص واخراج املدنيني  االنسانية 

فيها«.
وكان النص وضع مبوجب االجراءات املرعية ضمن مهلة تنتهي 
ظهر االربعاء، واذا مل تعرتض عليه اي من الدول االعضاء الـ 15 
يف اجمللس عند نهاية املهلة احملددة، يعتمد. وطلبت روسيا حليفة 
النظام السوري أول االمر متديد املهلة حتى صباح امس، قبل ان 

تعلن عزمها على اقرتاح ادخال تعديالت على النص.

اعلن  كما  مضادا  اقرتاحا  االن  حتى  تقدم  مل  موسكو  لكن 
ديبلوماسي يف اجمللس، مشريًا اىل ان الروس »يريدون ان يثبتوا 

انه من غري املمكن االتفاق على سوريا«.
وخالفا لقرار يصدر عن جملس االمن، فان البيان يتطلب امجاع 

الدول الـ 15 االعضاء من اجل اصداره.
ومشروع البيان يطالب »بالسماح فورا وبشكل آمن ومن دون 
مساعدة سكان محص  اىل  االنسانية  املنظمات  بوصول  عراقيل« 
الذين حيتاجون ملساعدة انسانية طارئة، ويذكر دمشق »مبسؤوليتها 

االساسية« يف محاية املدنيني.
اجلهود  اقصى  ببذل  االطراف يف سوريا  »كل  النص  ويطالب 
حلماية املدنيني مبا يشمل السماح هلم مبغادرة محص وجتنب وقوع 
السورية يف  للحكومة  االساسية  باملسؤولية  ويذكر  مدنية  خسائر 

هذا الصدد«.
ويف اسطنبول، وجه »االئتالف الوطين نداء للمساعدة واحلصول 
فرح  االئتالف  عضو  وصرحت  محص.  سقوط  ملنع  أسلحة  على 
»انه نداء سياسي اخالقي وانساني. ندعو  االتاسي للصحافيني: 
اىل تدخل فوري لكسر احلصار املفروض على محص«. وحضت على 
تزويد املقاتلني »يف جبهة محص ويف كل سوريا أسلحة متطورة 

لصد عدوان األسد«.
وقال عضو آخر يف االئتالف هو عبد الرمحن برتا: »نوجه نداء اىل 
وسائل االعالم كي تولي الوضع يف سوريا املزيد من االهتمام«، 
مبديًا األسف ألن الصحافة الدولية تركز انظارها على الوضع يف 
مصر فقط. وأضاف: »يف مصر لدى املصريني جيش حلمايتهم. 
يف سوريا، يقاتل السوريون أربعة جيوش: االول هو جيش النظام 
احلرس  قوات  والثالث  )اللبناني(  اهلل  حزب  ميليشيات  والثاني 
الثوري االيراني والرابع التكنولوجيا الروسية اليت تزّود الصور عرب 

االقمار االصطناعية«.

فرنسا تتجسس..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

اعرتضت إشارات من أجهزة كومبيوتر وهواتف داخل فرنسا وبني 
فرنسا ودول أخرى من أجل وضع خريطة لشبكة املتحدثني، وإن 
تكن ال تتنصت على حمتوى املكاملات. وأضافت ان هذا العمل غري 

مشروع.
وأكدت أن »كل اتصاالتنا جيري التجسس عليها«، مشرية اىل 
أن تقريرها اعتمد على مصادر استخبارات مل تكشفها، فضال عن 
تصرحيات علنية ملسؤولني يف االستخبارات. واشارت انه »لسنوات 
طويلة جيري ختزين رسائل الربيد االلكرتوني والرسائل القصرية 

وسجالت اهلواتف ودخول مواقع فايسبوك وتويرت«.
وتشبه هذه النشاطات تلك اليت تقوم بها وكالة األمن القومي 
إدوارد  الوكالة  مع  السابق  املتعاقد  كشفها  واليت  األمريكية 
الوكالة تتنصت  أن  الوثائق  سنودن يف وثائق مسربة. وأظهرت 
على كميات هائلة من املعلومات على االنرتنت مثل رسائل الربيد 
االلكرتوني وغرف الدردشة وتسجيالت الفيديو من شركات كربى 

مثل »فايسبوك« و«غوغل« ضمن برنامج يعرف بـ«بريزم«.
من  واليت  الفرنسية  الوطين  االمن  جلنة  إن  »املوند«  وأفادت 
االستخبارات  وجلنة  حمددة  جتسس  بعمليات  السماح  مهامها 
إطار  يف  تعمالن  انهما  وقالتا  التقرير  نفتا  الوطنية  اجلمعية  يف 

القانون.
وأمس االول، طلب الربملان االوروبي من واشنطن » إيضاحات 
مؤسسات  على  املتحدة  الواليات  جتسس  ادعاءات  عن  فورية« 
هذه  يف  التحقيق  جلانه  احدى  وكلف  اوروبيني  ومواطنني 

املمارسات.
»بشدة  الربملان  ندد   ،93 وعارضه  نائبا   483 أيده  قرار  ويف 
النواب  وحذر  االوروبي«.  لالحتاد  تابعة  ممثليات  على  بالتجسس 
االوروبيون من انه يف حال تأكدت هذه املعلومات فانها »ستؤثر 

على العالقات عرب االطلسي«.
االثنني  االستخبارات  متخصصون يف  اوروبيون  خرباء  ويشارك 
املقبل يف واشنطن مع نظرائهم االمريكيني يف اول اجتماع جملموعة 
االجتماع يف  املعلومات. ويعقد  االمريكية جلمع  الربامج  عمل حول 
احلر  للتبادل  منطقة  على  اتفاق  اىل  للتوصل  أول  اجتماع  موازاة 
االوروبي  االحتاد  زعماء  بني  االربعاء  اتفاق  مبوجب  االطلسي  عرب 

والرئيس االمريكي باراك اوباما.
وقال مصدر اوروبي ان فرنسا اصرت على ان يعقد االجتماعان 

يف املدينة ذاتها يف اليوم عينه.
وكانت تشكيلة اجملموعة االوروبية ومستوى متثيلها وتفويضها 
موضع حبث بني السفراء االوروبيني يف بروكسيل. وقال مصدر 

اوروبي إن هذا االتفاق أتاح تفادي ازمة بني فرنسا واملانيا.
قالت  كما  االثنني  جتارية  مفاوضات  بدء  ايدت  برلني  وكانت 
املفوضية االوروبية، لكن باريس كانت تطالب بـ«تعليق موقت« 
اىل حني احلصول على املعلومات املطلوبة من واشنطن عن جتسس 

الواليات املتحدة على مؤسسات اوروبية.
باتينو  ريكاردو  االكوادوري  اخلارجية  وزير  كشف  كيتو،  ويف 
الثلثاء ان اجهزة استخبارات بالده عثرت على مذياع خمبأ يف السفارة 
االكوادورية يف لندن اليت جلأ اليها مؤسس موقع »ويكيليكس« 
جوليان أسانج قبل سنة. ونفى ان يكون »يلمح« اىل صلة بني 
املصدر  ان  »اعتقد  وقال:  املذياع وقضية سنودن،  على  العثور 

خمتلف، سنعرف االمر غدا«.
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 * 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
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ستقام سلسلة من الندوات هذا الشهر ملواصلة مساعدة أصحاب 
املشاريع الصغرية من اخللفيات غري الناطقة باللغة اإلجنليزية إىل 
فهم أفضل للمساعدة املتاحة يف إطار مبادرة مستقبل من الطاقة 

النظيفة للحكومة األسرتالية. 
الطاقة  من  ملستقبل  التمويل  وبرامج  املبادرات  ساعدت  وقد 
النظيفة )CEF( األمة للحد من التلوث، وحتسني القدرة التنافسية 

واالستدامة ودفع االستثمار يف التقنيات والعمليات النظيفة. 
وقال وزير املشاريع الصغرية، Bernie Ripoll ، اليوم أن سلسلة 
احللقات الدراسية للمعلومات هي جزء من التزام احلكومة لضمان 
حصول اجلميع، مبا يف ذلك أربعة ماليني وأكثر من الذين يتحدثون 
لغات أخرى غري اللغة اإلجنليزية، على حقائق حول تسعرية تلوث 

الكربون. 
ميكن  ما  أسهل  جنعله  أن  نريد   “  :  Bernie Ripoll الوزير  وقال 
بالنسبة ألصحاب املشاريع الصغرية من اخللفيات الناطقة بلغات 
غري اإلجنليزية الحتضان مستقبل أسرتاليا من الطاقة النظيفة وفهم 
الفرص واملزايا املتاحة هلم بينما تنتقل أعماهلم إىل اقتصاد منخفض 
الكربون. ميكن للشركات الصغرية حتسني كفاءة استخدامهم للطاقة 
يف الكثري من الطرق املختلفة، واحلد من تكاليف الطاقة اخلاصة 

بهم والتوفري يف نهاية املطاف “. 
وأضاف قائاًل: “إّن الشركات الصغرية ال تدفع مثن تسعرية تلوث 
أسرتاليا.  يف  امللوثني  أكرب  يدفعه  الذي  الثمن  وهو   - الكربون 
تسعرية تلوث الكربون ال تؤثر بشكل كبري على الشركات الصغرية. 
النظيفة املساعدة  الطاقة  الواقع، تتضمن حزمة مستقبل من  يف 
للمتقاعدين واألسر ذات الدخول املنخفضة واملتوسطة الدخل، من 
خالل خفض الضرائب وزيادة املدفوعات، حتى يتمكنوا من مواصلة 

دعم الشركات الصغرية يف جمتمعهم احمللي “. 
الشركات الصغرية يف حاجة إىل تفهم كيف ميكن ألي زيادات يف 
التكاليف غري املباشرة من تسعرية تلوث الكربون أن تؤثر عليها، 
ومعرفة ما لدى احلكومة األسرتالية من املوارد املتاحة ملساعدتهم 

على التكيف. 
سوف تشرح الندوات كيفية قيام مبادرات CEF بقيادة االستثمار 
التدابري  النظيفة، وختطيط  والتقنيات  املتجددة  الطاقة  يف جمال 
مثل زيادة عتبة الشطب لألصول الفورية لألعمال التجارية الصغرية 
معدات  يف  واالستثمار  النمو  على  الصغرية  الشركات  ملساعدة 

جديدة أكثر كفاءة يف استخدام الطاقة،. 
سوف توضح الندوات اخليارات للشركات الصغرية لتحسني كفاءة 
أفضل  اإلضاءة  وأنظمة  والتربيد  التدفئة  خالل  من  لديهم  الطاقة 
وأكثر ذكاء أو يف استخدامها؛ إحتياجات التربيد والتقنيات وتقليل 

نفايات املاء الساخن. 
عن  إتصل  الدراسية،  احللقات  حول سلسلة  املعلومات  من  ملزيد 
Jessica@culturalpartners. العنوان  على  اإللكرتوني  الربيد  طريق 
com.au أو على اهلاتف رقم 0287527688  . ملزيد من املعلومات 
الشركات  على  يتعني  النظيفة،  الطاقة  مبادرة مستقبل من  حول 

.cleanenergyfuture.gov.au  زيارة
Chris Ramsay:االتصال اإلعالمي

Ripoll( 02 62774934 سكرتري مكتب الوزير(

تـهنئة
يتقدم املصور عفيف نقفور )اراكس( بأحر 

التهاني من الجالية االسالمية بمناسبة حلول 
شهر رمضان املبارك اعاده اهلل على الجميع 

بالخري والربكات.

 CLEAN( ندوات حول مستقبل من الطاقة النظيفة
ENERGY FUTURE( لدينا، بلغة اجلميع

 الرضاعة الطبيعية هواية كيم كارداشيان اجلديدة 
تلفزيون  جنمة  صديق  حتدث 
الواقع املقرب لكيم كارداشيان 
كيم  رضاعة  عن  أنتني"  "روبني 
لطفتها "نورث" من حبيبها النجم 

كانيي ويست .

وتابع روبني لـus weekly :"عندما 
دخلت لرؤية كيم ، كانت حتتضن 
أنت  إهلي  يا  هلا  فقلت  إبنتها، 
طبيعية ، ورّدت علّي :أعلم األمر 

عجيب".
وأكد مصدر مقّرب من كيم أن الرضاعة الطبيعية هي أفضل هواية 
لكيم يف الوقت احلالي، وحتب األمر كثريًا، كما تقوم به بإستمرار 
النه يغذي الطفلة الصغرية يف احلجم لكنها مجيلة جدًا ، على حد 

قول املصدر.

وورد يف التقارير الصحافية األمرييكية أن ممارسة كيم للرضاعة 
الطبيعية قد تكون بهدف خسارة الوزن، الن األخرية حترق ما يصل 

إىل 500 سعرة حرارية يف اليوم. 

 العمل بالطريان للنساء فقط “ألنهن أقل وزناً”
طريان  شركة  حتججت 
هندية بأسوء عذر ممكن 
نساء  توظيف  لتربير 
اخلدمة  طاقم  ضمن 
أنهم  بدعوى  بأسطوهلا 
أقل حجما وبالتالي أقل 
ترشيد  يعين  ما  وزنا 
وتوفري  الوقود  انفاق 

املالي.
معظم  تلجأ   ويف حني 
الطريان  شركات 

 GoAir "لتوظيف اجلنس الناعم نظرًا جلاذبيتهن، ترى شركة "غو أير
االقتصادية فيهن عامل جذب آخر هو أنهن أقل وزنا من أقرانهن 

الرجال ما بني 15 إىل 20 كيلوغرامًا.

وتزعم الشركة أن كل كيلو إضايف يكفيها حنو 3 روبيات )0.05 
فإن  تلك  التوظيف  سياسة  وبتطبيق  طريان،  ساعة  خالل  دوالر( 

الشركة ستوفر قرابة نصف مليون دوالر سنويًا، على حد قوهلا.

بتقليص حجم اجملالت  بل قامت  بذلك فقط،  الشركة  ومل تكتف 
اخلاصة بالرحلة، وخزانات املياه مبلئها بنحو ما بني 35 يف املائة 
إىل 40 يف املائة من طاقتها االستيعابية، على حد ما نقلت جملة 

"تاميز أوف انديا" عن الرئيس التنفيذي، جورجيو دي روني.

ويشار إىل أن العمل بسياسة التوظيف اجلديدة لن تؤثر على طواقم 
طائرات الشركة احلالي، ويبلغ 330، بل خطط التوظيف املستقبلية 
حيث من املتوقع أن تستوعب "غو أير" قرابة ألفي وظيفة جديدة 

خالل األعوام السبع املقبلة.

وأسعار الوقود تشكل هاجسا يؤرق شركات الطريان العاملية اليت 
التنفك عن إجياد وسائل مبتكرة خلفض استهالكها منها تلك اليت 
تتماشى  بفرض رسوم  مؤخرًا  بتطبيقها  أير"  بدأت شركة "ساموا 
ووزن املسافر، يف خطوة وصفها حمللون اقتصاديون بأنها رمبا 

الوسيلة األمثل الحتساب قيمة التذاكر.
ويشار إىل أن أسعار الوقود اليت تشكل ما بني ثلث إىل نصف من 

كلفة التشغيل لشركات الطريان وال تزال تواصل االرتفاع. 

 ليدي غاغا ملثلّي اجلنس: رأيت اهلل فيكم

ألقت النجمة ليدي غاغا خطابا تضامنيًا مع مثلّي اجلنس، وذلك خالل 
احتفالية بدء "أسبوع الكربياء" الداعم حلقوق املثليني.

نيويورك: بعد أن ُأجربت على إلغاء حفالت جولتها الفنية العاملية 
بسبب اإلصابة اليت تعرضت هلا، كان أول ظهور علين للنجمة ليدي 
غاغا أمس عندما شاركت بإلقاء خطاب يف االحتفال ببدء "أسبوع 
املعنية  املؤسسات  تنّظمه  الذي   pride weekend"  " أو  الكرامة" 

بالدفاع عن حقوق املثليني.

مشاركتها  خالل  األمريكي  الوطين  النشيد  بغناء  قامت  اليت  غاغا 
يف حفل بدء "أسبوع الكرامة"، كان خطابها مؤثرًا وفقا لعدد من 
التقارير الصحفية، إذ حرصت على ذكر مدى أهمية قضية حقوق 
املثليني بالنسبة هلا وشعورها باملسؤولية جتاههم، وقالت: "عندما 
كنت يف املدرسة الثانوية واإلبتدائية كنت أشعر أني منبوذة ومل 
أكن أجد مكانًا يشبهين وسط اجلموع، فنادرًا ما كنت أجد أشخاصًا 
يتقبلوني كما أنا وحيبوني لشخصييت، لكين يف النهاية وجدتكم".

وأضافت غاغا موّجهة كالمها للمؤسسات املعنية بالدفاع عن حقوق 
املثليني :"لقد انقذمت حياتي، لقد رأيت اهلل للمرة األوىل يف وجه 

كل واحد منكم".

يشار إىل أن ليدي غاغا انتقدت خالل خطابها اهلجمات األخرية اليت 
تشنها بعض احلكومات والشعوب على مثلّي اجلنس، وعلقت: "حنن 

جزء من هذا العامل، وحان الوقت لنكون فيه الفئة السائدة".

 بيونسي تنشر صوراً هلا وهي متارس أمومتها
النجمة  نشرت 
على  بيونسي 
على  صفحتها 
 "Tumblr" موقع 
جديدة  صور 
إيفى  بلو  إلبنتها 
كارتر، وذلك رغم 
بيونسي  حرص 
احلفاظ  على 
خصوصية  على 

طفلتها.
    لوس أجنلوس: رغم حرص النجمة بيونسي على إبعاد ابنتها بلو 
إيفي كارتر )17 شهرًا( عن األضواء وعدسات املصورين، إال أنها 
 "Tumblr" تنشر هلا بني احلني واآلخر صورًا عرب صفحتها على موقع

إلظهار اللحظات احلميمية اليت جتمعهما.
واحدة  كارتر,  إيفي  لبلو  صورتني  صفحتها  على  أمس  ونشرت 
وأخرى  امللوك،  بتاج  تاجًا شبيه  ترتدي  وهي  الطفلة  فيها  تظهر 
وهي نائمة وتداعبها، علمًا بأن بيونسي قد بررت نشرها الصور 
اجلديدة البنتها إىل رغبتها كأي أم يف الكشف عن بعض حلظات 

األمومة اخلاصة.
بيونسي اليت احتلت املرتبة الرابعة يف قائمة "فوربس" ألكثر 100 
شخصية تأثريًا يف العامل واليت تصدرتها اإلعالمية أوبرا وينفري، 
قالت عن جتربتها مع األمومة:" ابنيت تأتي يف مقدمة أولوياتي، 
ألني  جدًا  حمظوظة  أني  وأشعر  والدتها  بعد  كليًا  تغريت  فاحلياة 
أكرب  معنى  حلياتي  أصبح  ذاته  الوقت  أريد ويف  ما  أفعل  مازلت 

وأعمق".
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الشاعر السيد أمحد احلسيين

يا صرخة ضمري الواعية واهلل اشهدي
زغردي واملشاتل  البيادر  ف��وق 
وباركي الشجعان اّلي صانوا احلمى
رّددي ب��امل��ع��ارك  اهلل  وآي�����ات 
الدما بسيل  النصر  حّققوا  اّل��ي 
املرعدي واالس��ود  الشهادة  اهل 
رمى وبنارو  العار  لبس  اّل��ي  غري 
مرتدي وال��ع��م��ال��ة  اخل��ي��ان��ة  ث���وب 
ومسا ب���أرض  نصرنا  زّف���وا  اّل���ي 
فيالق سّددي يا  ع��ّزك  وص��اروخ 
بالوما حنكي  عيب  اه��ان��ة  كفى 
الردي والطبع  الشر  نوايا  وحنمل 
اهلل يقطع العربان اّلي صابن عمى
واجلدي العرمرم  ب��ن  ف��رّق��وا  م��ا 

سفري لبنان الدكتور لطيف ابو احلسن يكرم الشاعر شربل بعيين

اقام سفري لبنان لدى اسرتاليا ونيوزلندا الدكتور لطيف ابو احلسن حفلة تكريم على شرف 
والفكرية  الثقافية  لنشاطاته  تقديرًا  بعيين  سركيس  شربل  االستاذ  املميز  والشاعر  االديب 
والوطنية واالجتماعية واخلريية والرتبوية وخاصة بعد عودته من بغداد حيث لبى دعوة رمسية 

للمشاركة يف مهرجان املربد العراقي، العربي، العاملي .
وقد  حضر التكريم عميد السفراء العرب سفري السعودية االستاذ عبد الرمحن العوهلي وسفري 
العراق االستاذ انور احلديثي وعدد من الدبلوماسن وهيئة الرتاث االساتذة الشاعر نعيم خوري، 
فؤاد منور وعصمت االيوبي وجرجس بصبوص طوق وسكرتري رابطة الرتاث العربي الزميل اكرم 
راهبات  ورئيسة  الباشا  كونستانس  االم  برئاسة  املقدسة  العائلة  وراهبات  املّغوش  برجس 

البرتون الضيفة الدكتورة فريونا زيادة .
بك  الكرام وقال :حنن فخورون  والضيوف  بعيين  بالشاعر  ابو احلسن مشيدًا  السفري  حتدث 
وبامثالك باندفاعك الوطين واالدبي  ومشاركتك يف مهرجان  املربد اىل جانب كبار شعراء وادباء 
العرب والعامل . واملعروف ان االستاذ شربل كان الشاعر الوحيد من اسرتاليا الذي تلقى الدعوة 

وشارك بهذا املهرجان الرفيع .
وحتدث الشاعر بعيين شعرًا ونثرًا شاكرًا للسفري ابو احلسن والسيدة عقيلته هذا التكريم معتربًا 
انه لكل االدباء والشعراء والناشطن العرب ثقافيًا ووطنيًا والقى عدة قصائد اهداها لسفري 
باملرتبة  فازت  اليت  العصماء  بقصيدته  توجها  ابو احلسن..  السفري  الصحيحة  والوطنية  االدب 
االوىل يف املربد الذي افتتحه القائد الفذ االستاذ شبلي العيسمي الذي خطفه الصهاينة مؤخرا 

من لبنان.
وخلص اىل القول ان الدبلوماسية اللبنانية اليت ميثلها سفرينا الدكتور لطيف ابو احلسن  هي 
بالف خري النه مثال حي لبين معروف الذين ارسوا قواعد احلرية والدميقراطية منذ اسس دولة 
لبنان احلرة امرينا املعين الكبري وشهيد احلرية االمري فخر الدين وسفرينا على خطاه يسري وميضي 

شكرًا لكم .
كما حتدث السفراء والشعراء والراهبات حيث اثنوا على الشاعر بعيين وشكروا السفري ابو 
احلسن وعقيلته.. ونؤكد معهم ان جالية يتواجد فيها امثال الشاعر الكبري شربل بعيين صاحب 
املؤلفات ومؤسس ومصمم جائزة جربان للرتاث العربي  وصاحب ومؤسس جملة وتلفزيون الغربة 
االلكرتوني والذي استضاف يف دارته كبار الضيوف من شعراء وادباء وسفراء ورجال دين ودنيا 
منهم الدكتور نديم نعيمه وعصام حداد وحممد الشريف وهنري زغيب ولطيف ابو احلسن وسواهم  

ولن انسى ما حييت تكرميه للمرحوم والدي عندما زارنا يف سدني.
يبقى ان نقول ليقتدوا بشربل بعيين وكفى.

    الشاعر شربل بعيني يلقي قصيدته ويبدو السفراء العوهلي والحديثي وابوالحسن والزميل اكرم املغوش )ارشيف(

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

 آل حريز وطائفة املوحدين الدروز يشيعون املرحوم رياض فارس حريز
يف موكب كبري شيع ال حريز 
يف  الدروز  املوحدين  وطائفة 
سيدني  الفقيد الغالي رياض 
فارس حريز ابو رائد حيث ووري 
الثرى يف مدافن الطائفة  بعد 
الطاهره  روحه  على  صلى  ان 

مشايخ بين معروف .
والده  راثيًا  رائد  ابنه  فتحدث 
املتصهينن  شاهد  الذي 
يف  واقاربه  والدته  يقطعون 
بلدتهم ارصون النهم من بين 
معروف وشرفاء احرار  وهذا ما 
دعا اهله للسفر اىل هذه البالد 

االسرتالية العظيمة.
كما حتدث رئيس اجلمعية زاهي 
عالمة والدكتور اسعد املصري 
أثنوا  اللذين  حالوي  وملحم 
على الفقيد الغالي رمحه اهلل. 

واملعروف ان الفقيد ابو رائد 
مكانتها  هلا  كرمية  عائلة  من 
حيث  معروف  بين  اوساط  يف 

مرموقة  شخصيات  منها  برز 
منهم رئيس حمكمة االستئناف 
نهاد  القاضي  العليا  الدرزية 
اجلنايات  ورئيس حمكمة  حريز 
القاضي اسعد حريز ومدير عام 
وزارة الرتبية والتعليم الدكتور 

سليم حريز  وسواهم.
وبهذه املناسبة احلزينة يتقدم 
املّغوش  برجس  اكرم  الزميل 
وآل املّغوش من عائلة الفقيد 
الغالي وشقيقه االستاذ عادل 
يف  حريز  آل  وعموم  حريز  
املهجر ولبنان وسورية  باصدق 
اهلل  سائلن  القلبية  تعازينا 
الغالي  للفقيد  الرمحة  تعاىل 
العمر  طول  بعده  من  ولكم 
اليه  هلل  وانا  هلل  وإنا  والبقاء 

راجعون.

جفا الكاّل  املاضية  ليالي  غابت 
الصفا ب��ي��وم  البسمات  ورج��ع��ت 
غدير مب���ي���ة  ف����ّت����ح  وال����������ورد 
وغفا سنن  تيّبس  م��ا  بعد  م��ن 
النفري دق  ب��ب��الدن��ا  وال��س��ح��ر 
كفى واهلل  أرضنا  عا  األمن  وعاد 
الكبري بقلبو  السيد  م��ا  بعد  م��ن 
يقطفا ل��ل��م��ج��اه��د  احمل��ب��ة  ض����ّخ 
وب���ّل���ش يطري ف�����ّرخ  وال���ن���س���ر 
م��ن ب��ع��د م��ا ش����ّرق وغ����ّرب لفا
اع���ط���ى أوام������ر س���ّي���دن���ا األم���ري
نّظفا اخل��ي��ان��ة  م��ن  أرض��ن��ا  الزم 
شّدو اهلّمة يا شعب لبنان النصري
نقرفا ب���دن���ا  االع��������داء  رق���ب���ة 
العسري بيوم  مترجلوا  اّلي  وخنّلي 
منقصفا حيفا  ص��واري��خ  بطلقة 

صــرخة ضــمري

يــوم الصــفا

أمتدت يد الفتنة والغدر جمددًا ،لتنال من آخر 
أجواء  الدولة وسط  مظهر من مظاهر مؤسسات  
الشحن والتجييش الطائفي واملذهيب املشرعن  ،   
وتركت مؤسسة اجليش وحيدة عارية من أي غطاء 
سياسي يواجه عناصرها وضباطها القتل بدم بارد 
املدججن  الفتنة  وجتار  املوت  عصابات  قبل  من 
واملالي  السياسي  والدعم  والعتاد  بالسالح 
مرحلة  فيه  البالد  تشهد  زمن  يف  واللوجسيت، 
أشد خطورة  تهدد جديًا االستقرار واألمن والسلم 

األهلي، وتضعها أمام حرب أهلية جديدة.
الفتنة   جتار  ضرب  الصارخ،  الفراغ  هذا  أمام 
قلب  مدينة املقاومة الوطنية -  صيدا، من خالل 
بغرض شل  اللبناني،  اجليش  مؤسسة  إستهداف 
بكاملها  املدينة  وأسر  وتفتيتها،  املؤسسة  هذه 
وحتويلها اىل كانتون لإلرهاب األصولي كمقدمة 

لفتنة أهلية يف الوطن. 
ومل يكن اختيار صيدا حمض صدفة ، فصيدا هي 
صيدا معروف سعد ومصطفى سعد، وصيدا نزيه 
القربصي ، وصيدا حمي الدين حشيشو ، صيدا 
املدافعة عن الفقراء ، صيدا املقاومة لالحتالل ، 
 ، كذلك  وألنها   .. الوطين  الصمود  قلعة  صيدا 
والن هناك من حياول على الدوام مصادرة دورها 
وتشويه صورتها ، والن املصلحة جتمعه مع أعداء 
الوطن .. ضن ان بإمكانه جعل بوابة اجلنوب فوهة 
بركان الفتنة؛  فأقدمت عناصر ارهابية وخبلفية 
سياسية مشبوهة باهلجوم املسلح احلاقد على حاجز 
للجيش اللبناني يف منطقة عربا، فاوقعت أكثر من 
املؤسسة،  هذه  وعناصر  ضباط  من  شهيدًا   18
إضافة اىل سقوط أكثر من 100 جريح، وتهديد 
النار  رهينة  واحتجازهم  األبرياء  املواطنن  اآلف 
للقرار  اجليش  قيادة  اختاذ  ان  غري   ، واحلديد 
احلكيم يف الوقت املناسب  - رغم فداحة الثمن 
انتزعها   ، سياسية  تغطية  إىل  الركون  دون   -
عنوة ممن يلعبون مبصري الوطن  حال دون احلريق 

اهلائل. 
االعتداء  تدين  إذ  املنية    - إن مجعية حبنن   
اللبناني،  اجليش  على  احلاقد  و  اآلثم  اإلرهابي 
حَيمل السلطة السياسية جبميع أطرافها املسؤولية 
مؤسساتها،  وتطييف  الدولة  تهاوي  عن  الكاملة 
من   املتقدمة  املرحلة  هذه  اىل  البالد  وإيصال 
كل  على  املفتوح  والتسيب  والفلتان  اهلريان 
ويدعوها  وللمواطن،  للوطن  املدمرة  املخاطر 
يف  وحازمة  واضحة  سياسية  مواقف  إختاذ  اىل 
السياسية  املظلة  وتشكيل  اجليش  مؤسسة  دعم 
السرطانية  األورام  كافة  إلجتتاث  هلا  الداعمة 
مظاهر  كل  على  والقضاء  املسلحة،  اإلرهابية 
طائفية  حسابات  دون  األمين  والفلتان  التسيب 
أو مذهبية أو مصلحية أو فئوية .. فالوطن كله 
كافة  الوطنية  السياسية  القوى  وعلى  خطر،  يف 
احلريصة على االستقرار والسلم األهلي والتغيري 
اليوم  تقف  أن  الشعبية  واجلماهري  الدميقراطي 
ويف  الفتنة  جتار  وجه  يف  تارخيية  وطنية  وقفة 
العلماني  الدميقراطي  الوطن  بناء  أعداء  كل  وجه 

املقاوم.  
سدني-  يف  املنية   - حبنن  مجعية  وتتقدم 
اسرتاليا من عائالت شهداء اجليش اللبناني ومن 
التعازي  بأحر  اللبناني  والشعب  اجليش  قيادة 
بأستشهاد ضباط وعناصر منه على أيدي اإلرهاب 
صون  يف  الوطين  واجبهم  تأدية  خالل  احلاقد 
جلرحى  ويأمل  األهلي.  السلم  ومحاية  االستقرار 

اجليش املعافاة السريعة والتامة. 
وحتذر اجلمعية من التصاريح اليت تطلق حتى من 
الرمسية واليت يشتم منها  على درج املؤسسات 
رائحة الفتنة،  وان كانت اجلمعية تؤيد االحتجاجات 
اليت  التحركات  من  انها حتذر كذلك  اال  السلمية 

تثري الفروقات املذهبية .
يكون  متكاملة  خّطة  اآلن  املطلوب  من  وبات 
إطار  تكوين  اجل  من  عناصرها  احد  هو  اجليش 
شعيب ضاغط للقول إن التحّركات املذهبية اليت 
تستفيد من غياب الدولة ومؤسساتها تشّكل خطرا 

فعليا على وحدة الكيان اللبناني.

مجعية حبنن - املنية 
عن الرئيس مصطفى حامد
2013/7/3

مجعية حبنني - املنية تستنكر االعتداء 
على اجليش وتعزي بشهدائه
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KEVIN Rudd is consider-
ing attending one of the 
world’s most important 
summits in Russia right 
in the middle of the cam-
paign for the September 
14 election announced by 
former prime minister Ju-
lia Gillard. 
The Prime Minister is said 
to be keen to attend the 
G20 summit of the world’s 
most influential nations, to 
be held in St Petersburg, 
Russia.
It is understood Opposi-
tion leader Tony Abbott 
had this trip in mind when 
he mocked Mr Rudd’s 
travel record when he was 
last Prime Minister.
“I think he wants to cam-
paign for the Prime Min-
istership of this country 
from the front of a 747,” 
Mr Abbott said today.
“I don’t think the Austra-
lian public are going to 
really warm to that but I 
think that’s the tempta-
tion before him now, to 
not only be Kevin 747 but 
maybe Kevin A380 and 
spend most of the next 
few months out of the 
country.”
Mr Rudd is likely to attend 
the summit of the 20 most 
important economies be-
cause he has consistently 
seen great value in Austra-
lia sitting at the same table 
as its bigger cousins.
With next year’s G20 meet-
ing to be held in Australia, 
Mr Rudd hopes to be the 
official host and would 
want to start his welcom-
ing duties while in St Pe-
tersburg.
And there is a precedent.
Former Liberal prime 
minister John Howard at-
tended an Asia Pacific 
Economic Co-operation 
(APEC) forum in Shanghai 
in late October, 2001, just 
before the November 10 
election.
It had been decided that Mr 
Howard would attend as it 
was one of the first major 
international summits fol-
lowing the September 11 
terror attacks in the United 
States, and then US presi-
dent George Bush wanted 

his support.
The Russian G20 issue 
won’t be settled until Mr 
Rudd changes the elec-
tion date.
The debate within the 
Prime Minister’s office is 
whether to go to the polls 
soon to take advantage of 
the voter’s warm recep-
tion to Mr Rudd’s return, 
or to wait longer than Sep-
tember 14 to better target 
Mr Abbott.
Mr Abbott today joined 
the speculation: “I sus-
pect that despite the ad-
vice he’s getting, he is 
very tempted to keep this 
government going on and 
on.”
There has been further 
speculation that should Mr 
Rudd go to the G20 during 
the election campaign Mr 
Abbott might use the care-
taker provisions to go with 
him.
The caretaker provisions 
prevent a campaigning 
prime minister from mak-
ing significant appoint-
ments and decisions and 
signing major contracts 
and treaties which the al-
ternative prime minister 
might not support.
One interpretation of the 
provisions is that, in the 
event of an international 
negotiation, the incum-
bent PM should be simply 
an observer.
“If deferring involvement 
or adopting observer sta-
tus is not feasible, the 
Government could limit 
its role to providing infor-
mation on its past posi-
tion, without committing 
the incoming government 
to that position,” says a 
briefing on the caretaker 
role by the Department of 
Prime Minister and Cabi-
net.
“If it is necessary for the 
Government to participate 
fully in the negotiations, 
it should advise the other 
parties to the negotiations 
that any outcomes will 
need to be authorised by 
the incoming government, 
or it could seek the Oppo-
sition’s agreement to ne-
gotiating positions.”

 TONY Abbott says the 
contest between Labor 
and the coalition was al-
ways going to tighten as 
the election loomed, but 
concedes things are dif-
ferent now that Kevin 
Rudd’s in charge. 
Mr Abbott said winning 
the election from opposi-
tion was always going to 
be “like climbing Mount 
Everest”, but admitted the 
fight would be different 
with Mr Rudd at the helm.
“All of our candidates 
are galvanised,” he told 
reporters in Canberra on 
Monday.
“It was the same last week 
as it is this week, but cer-
tainly I think the atmo-
spherics are different.”
Mr Abbot’s comments fol-
low the unveiling of the 
his new-look Rudd min-
istry, a line up derided by 
the opposition leader as 
the “C-Team” devoid of 
experience.
The opposition leader 
also suggested “Kevin 
747” was trying to delay 
the election for as long as 
possible so he could trav-
el abroad to attend inter-
national summits like the 
G20 in September.

“I think he wants to cam-
paign for the prime min-
istership of this country 
from the front of a 747,’’ 
he said.
Earlier, it was announced 
that Anthony Albanese 
will take on Stephen Con-
roy’s old portfolio of Com-
munications.
Senator Penny Wong will 
keep her Finance portfo-
lio.
Senator Jacinta Collins 
will take on Mark Butler’s 
portfolio of Mental Health 
and Ageing.
Mr Butler will now assume 
Greg Combet’s Climate 
Change portfolio and 
Tony Burke’s environ-
ment portfolio.
Mr Burke will now be the 
Minister for Immigration 
and Citizenship and Min-
ister for the Arts.
Joel Fitzgibbon will get 
Joe Ludwig’s old portfolio 
of Agriculture.
Bill Shorten will be made 
Minister for Education 
and keeps his workplace 
relations portfolio.
Mr Rudd said his was a 
“strong team”.
“This team has been ap-
pointed on the basis of 
merits,” he said.

Prime Minister Rudd 
changes the political con-
test, says Tony Abbott

Tony Abbott mocks Kevin Rudd’s travel re-
cord ahead of the G20 summit in Russia

Kevin Rudd says nego-
tiations with the Catholic 
school sector over fund-
ing reforms have pro-
gressed. 
CATHOLIC schools are a 
step closer to sealing a 
funding deal with the fed-
eral government, Prime 
Minister Kevin Rudd says. 
While negotiations are 
set to continue, the Na-
tional Catholic Education 
Commission (NCEC) has 
agreed to take a revised 
government offer to state 
and territory representa-
tives for consideration.
Under the current propos-
al Catholic schools would 
be in line to receive an ex-
tra $3 billion funding over 
the coming six years, a 
statement from Mr Rudd’s 
office says.
“The full amount of extra 
funding will flow to every 
Catholic systemic school 
in Australia if all states 
and territories sign up to 
the Australian Govern-
ment’s Plan for Better 
Schools and contribute 
their share,” it says.
NSW, the ACT and South 
Australia were the only ju-
risdictions to have signed 
up to the Gonski educa-
tion reforms by the initial 
June 30 deadline set by 
former prime Julia Gil-

lard.
That cut-off has been 
pushed back until mid-
July by Mr Rudd, with a 
News Ltd newspaper re-
porting on Wednesday 
that the Catholic schools 
sector will be afforded an 
additional two weeks.
“It will mean more re-
sources for these schools 
to deliver improvements 
to the quality of teaching, 
help implement a national 
curriculum, include sci-
ence as part of annual 
testing and provide addi-
tional support to students 
who need it the most,” Mr 
Rudd said of the fund-
ing directed to Catholic 
schools.
The Australian Greens 
called on Mr Rudd to fully 
detail his intentions for 
school funding reform.
Schools spokeswoman 
senator Penny Wright 
says schools and parents 
need some certainty.
“Transparency and ac-
countability is crucial in 
these negotiations and in 
how the money will even-
tually be spent,” she said.
“Speculation about de-
lays for this new funding 
are adding to the uncer-
tainty in the community 
and putting pressure on 
schools.”

Catholic schools funding 
deal closer: PM 

A WEEK ago the coali-
tion’s candidate for Grif-
fith was facing an uphill 

battle against backbench-
er Kevin Rudd for the safe 
Labor Queensland seat. 

Glasson backs himself to win PM’s seat
The Liberal National Par-
ty’s Bill Glasson now faces 
an even greater challenge 
to topple a comeback 
prime minister with soar-
ing popularity ratings.
“Obviously he’s got a 
bounce in the polls ... but I 
don’t believe it will contin-
ue,” the former Australian 
Medical Association na-
tional president told ABC 
Radio on Wednesday.
While Mr Rudd’s return to 
the top job makes Mr Glas-
son’s job tougher overall, 
he said there are pros and 
cons.

The coalition’s candidate (R) for the Queensland seat of Griffith says 
Kevin Rudd can be beaten. 

“I believe I can get out 
there in the electorate in 
a face-to-face way that 
he will have difficulty do-
ing because he will be all 
over the country, if not all 
over the world,” Mr Glas-
son said.
Mr Rudd had failed the 
people of Griffith on major 
issues including aircraft 
noise, jobs, living costs 
and border security, he 
said.
“I think it’s winnable oth-
erwise I wouldn’t be stand-
ing,” Mr Glasson said
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تانيا ميهايلوك تهنئ

Suite 1 Level 3 402-410 Chapel Road
Bankstown NSW 2200

P:  02 9708 3838  - F:  02 9708 3960 

رمضان هو وقت التضحية 
والصيام والصالة وعمل 

الخري.
يف هذه املناسبة الكريمة  

مناسبة حلول شهر 
رمضان املبارك أتمنى 
لكم ولعائالتكم كل 

الخري والربكات والصحة 
والسالم.

وكوني ممثلتكم يف 
برملان الوالية، فانني على 
استعداد ملساعدتكم يف 

املسائل املتعلقة بمجتمعكم.

Tania Mihailuk MP
Member for Bankstown

On behalf of the 
Councillors and myself, 
I extend our sincerest 
wishes to the Islamic 
Community here in 
Rockdale City, Australia 
and throughout the 
world for a very happy 
Ramadan. This is a 
month of personal 
reflection and charity. 

البلدي  اجمللس  أعضاء  وعن  نفسي  عن  بالنيابة 
هنا  االسالمية  اجلالية  من  التهاني  بأحر  أتقدم 
يف مدينة روكدايل، يف اسرتاليا ويف سائر احناء 
بالتضحية  مليئا  مباركا  متمنيا هلم رمضان  العامل 

والربكات واعمال اخلري. 

Councillor Shane O’Brien, Mayor

لوري فرغسون يهنئ
رمضان هو وقت 
التضحية والصيام 

والصالة وعمل 
الخري.

يف هذه املناسبة 
الكريمة  مناسبة 

حلول شهر رمضان 
املبارك أتمنى لكم 

ولعائالتكم كل الخري 
والربكات والصحة 

والسالم.
وكوني ممثلكم يف الربملان، فانني على 

استعداد ملساعدتكم يف املسائل املتعلقة 
بمجتمعكم.. رمضان كريم

Laurie Ferguson MP
Member for Ingleburn

Advertisement
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اعــالنات

Saturday 6 July 2013  2013 متوز   6 السبت 

Cr Brian Robson
Mayor of Canterbury

The Holy Month 
of Ramadan is a 
time of fasting, 
praying and 
charity. 
I wish  all Muslims 
in Australia all the 
best on this very 
special occasion. 
Ramadan Kareem.

 شهر رمضان الكريم هو شهر الصيام والصالة 
والتضحية وعمل الخري.

أتمنى لجميع مسلمي اسرتاليا كل الخري والسعادة يف 
هذا الشهر املبارك.
رمــضان كــريم

Mayor’s Message

May God richly reward 
Bankstown’s Muslim 

residents for their devotion to 
Him during the holy month of 

Ramadan.

Clr Khal Asfour
Mayor of Bankstown

Ph: 9707 9523 
Fax: 9707 9517

www.bankstown.nsw.gov.au

On behalf of Bankstown City Council I 
pay my sincerest respects at this time.

كافأ اهلل مسلمي بانكستاون وجزاهم خريا لتكريس 
أنفسهم وإخالصهم له خالل شهر رمضان الكريم.

بالنيابة عن جملس بلدية بانكستاون أتقدم خبالص احرتامي وبأحر 
تهانّي منهم  يف هذه املناسبة املباركة.

 

 
Julie Owens MP 

Federal Member for PARRAMATTA 
1/25 Smith Street 

Parramatta NSW 2150 
julie.owens.mp@aph.gov.au 

Tel. 02 9689 1455 
www.julieowens.com.au 

 
“All my very best wishes to the Muslim community during this 
season of Ramadan. May you and your family experience great 
joy and peace. I am always available to help my constituents with 
any Federal issue - please contact my office.” 

 

 

»أتقدم بأحر تهانّي من اجلالية االسالمية خالل شهر رمضان املبارك.أمتنى 
لكم ولعائالتكم كل الفرح والسالم. أنا على استعداد دائما ملساعدة سكان 

مقعدي االنتخابي يف أي مسألة فيدرالية - الرجاء االتصال مبكتيب.«



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
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