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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

شقراء وضعت متفجرة الضاحية
األسري لعناصره: مزِّقوا العسكريني .. واحرقوهم!

 ،2013 متوز   12 امس 
السابعة  الذكرى  صودفت 
على  اإلسرائيلية  للحرب 

لبنان.
الدولة،  أهل  نسي  رمبا 
بكل مستوياتها وسلطاتها، 
أنه يف العام 2006، شنت 
يومًا  الـ33  حرب  إسرائيل 
املدمرة على لبنان، وأرادت 
اجليش  مثلث  تسقط  أن 
لكن  واملقاومة،  والشعب 
هذا املثلث صمد يف وجه 
وحقق  وقاتل  العدوان، 
تاريخ  يف  نوعيًا  انتصارًا 

الصراع مع اسرائيل.

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

التتمة صفحة 31

     منتوجات رشعني - شمال لبنان
 زيتون وزيت زيتون فاخر

 PURE OLIVE OIL   صابون بلدي
EXTRA VIRGIN

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

بإدارة موريس نصـّور
0414 418 334

بركة أم يوسف

لدينا كوارع 
0416492222
0451386570
االعالن ص 19

Walli Asr للكباب
يف مــرييالندز

التتمة صفحة 31

التناسي  هذا  يكون  قد 
أهل  ألن  عاديًا،  امرًا 
الدولة، ومعهم كل الطاقم 
متفرغون  السياسي، 
لتعميق االنقسام الداخلي، 
لبنان  يتهدد  وقت  يف 

واشنطن تنتقد »االعتقاالت التعسفية« وحتّرك سفينتني

»اإلخوان« ُيطلقون »مليونية 
الزحف« يف القاهرة

»االخوان  مجاعة  سعت 
تنأى  ان  اىل  املسلمني« 
تصاعد  عن  بنفسها 
االمن  قوى  على  اهلجمات 
متسكها  فأكدت  املصرية، 
السلمية«  »املقاومة  بـ 
االعتبار  اعادة  اىل  سبياًل 
اىل الرئيس املعزول حممد 
عدم  تعهد  مع  مرسي، 
اهلدف.  هذا  عن  الرتاجع 

التتمة صفحة 31

جنود إسرائيليون يشاركون يف مناورات تحاكي الحرب ضد »حزب اهلل« يف شمالي األراضي املحتلة أمس االول )أ ف ب(

يف  يتدرج  إسرائيلي  عدو 
الواحدة  احلربية  مناوراته 
جبهته  حلماية  األخرى  تلو 
حتضريًا  أو  الداخلية 
تتهدد  كما  جديد،  لعدوان 

كما اختذت اجراءات مكثفة 
»مليونية  لـ  استعدادًا 
اليها  دعا  اليت  الزحف« 
لدعم  الوطين  »التحالف 
الشرعية« الذي يضم قوى 
مقدمها  يف  عدة  سياسية 
يف  املسلمون«  »االخوان 

القاهرة اجلمعة )امس(.
اعلن  املقابل،  ويف 

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

العنف  موجات  توالت 
العراق،  يف  املتصاعد 
حيث أّدت هجمات متفرقة، 
مقتل  إىل  االول،  أمس 
عراقيًا   40 عن  يقّل  ال  ما 
وإصابة حنو 80، بينهم حنو 

120 قتيالً وجرحياً يف سلسلة 
هجمات يف العراق

سقطوا  وجرحيا  قتيال   40
مع  تزامنا  هجومني  ضحية 
فرتة اإلفطار. كما تعرضت 
إىل  العراقية  القوات 
أيدي  على  دامية  هجمات 

Tax Save and Accounting Solutions
نقدم جميع الخدمات 
املحاسبية والضرائبية 

لألفراد والشركات
50%
off

نضمن أكرب مرتجع
ضريبي بسرعة زمنية قياسية

التفاصيل ص 6 لالتصال: 0410339744

التتمة صفحة 31

أطنان من األسلحة الليبية تنقل جواً وحبراً عرب تركيا
االحتجاجات ضد »اجلهاديني« تتصاعد يف سوريا

من  األوىل  األشهر  يف 
كان  السوري،  النزاع 
اإلسالميون  املقاتلون 
بهم  مرحبا  و«اجلهاديون« 
املعارضني  أوساط  يف 
مساعدة  أي  إىل  التواقني 
تقدم هلم من أي جهة أتت، 
نتيجة  تغري  الوضع  لكن 
القمع  من  طويلة  سلسلة 

واإلعدامات واخلطف.
الوقت، سجلت  يف هذا 
اليت  العسكرية  العمليات 

السوري  اجليش  بها  يقوم 
تقدما  ادلب  حمافظة  يف 
واصل  بينما  ملحوظا، 
يسيطر  أحياء  داخل  تقدمه 
يف  عليها  املسلحون 
قائد  كشف  بينما  محص، 
ان  ليبيا  يف  للمتمردين 
االسلحة  من  االطنان  آالف 
نقلت حبرا اىل تركيا ومنها 
اىل املسلحني يف سوريا.

مساعي  وتعرضت 
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مقاالت

www.lycamobile.com.au 1300 854 607
Recharge available:

HORIZONTAL POS

VERTICAL POS

In store POS

Logo’s for ATL advertising (not in store)

Logo’s for ATL advertising (not in store)

In store POS

®

®

®

®

®

Plans can be purchased online or activated by sending a text to 3535. Text 
6500 to 3535 to activate Mini Talk 100. Extra recharge credit required to 
make all International calls. For more details visit www.lycamobile.com.au 
A customer may have only Mini Talk 100 per mobile number at any one 
time, The customer may NOT cancel the plan once the plan is activated/
purchased. Free calls, texts and data are valid for 30 days from the date of 
purchase, Customers may use our standard recharge cards to recharge 
their mobile phones if they do not have enough credit to activate. Any 
price and offer change will be notified on our website 7 days in advance. 
Visit www. lycamobile.com.au for full price list and terms and conditions.

Flagfall 29¢

17
15
19
23
23
33

1
5
9

15
16
29

$10
All for Just

/30 days

Mini Talk 

100minutes

Get

of talk time Australia wide
(Landline + Mobile)

Unlimited calls  
from Lycamobile to Lycamobile in Australia

How to Buy : text 6500 to 3535

LM_AUS_Arabic_180x260_.indd   1 19/06/2013   17:31

القراءة  االنقسام يف  العبد  بئر  االسود من  الدخان  مل حيجب 
السياسية بني مؤيدي حزب اهلل وخصومه، حول دالالت االنفجار 

وأبعاده وتردداته املستقبلية
هيام القصيفي

مل يكن إطالق الرصاص وتوزيع احللوى يف طرابلس، امس، 
ابتهاجًا بانفجار بئر العبد ورّدًا على ما جرى من افعال مماثلة يف 
الضاحية اجلنوبية لدى سقوط القصري، امرًا بسيطًا وعابرًا. بل 
هو مؤشر خطري على االحتقان املذهيب الذي بلغ حده االقصى 
يف بلد يسري بنفسه وتسري به قياداته حنو اهلاوية. واألسوأ 
انه مشهد بات ينذر باخلوف من جمتمع حيتفل باملوت والقتل 

بتوزيع احللوى.

خصوم حزب اهلل: اجلهاد يستدعي اجلهاد
التطورات  مسار  يف  مفاجئًا  حدثًا  العبد  بئر  انفجار  يكن  ومل 
عنه  عّب  ما  حبسب  منتظرًا  امرًا  كان  بل  لبنان،  يف  االمنية 
اكثر من سياسي، من قوى 8 و 14 آذار. فالنموذج البغدادي 
الذي حصل يف الضاحية اجلنوبية، يف اول ايام شهر رمضان، 
هو العنوان نفسه الذي طرحه بعض االفرقاء السياسيني من 
غرار  لبنان ساحة صراع مذهيب على  خماوف جدية من حتويل 
الفاعل  فارق  مع  احلسن،  وسام  اللواء  اغتيال  يوم  العراق، 

والضحية.
يوم اغتيال احلسن، مل يكن تورط حزب اهلل يف سوريا بالقدر 
الذي هو عليه اليوم، ومع ذلك كانت مندوبة الواليات املتحدة 
يف االمم املتحدة سوزان رايس تقول ان »عناصر حزب اهلل 
احلسن  اغتيال  ومع  السورية«.  القتل  آلة  من ضمن  أصبحوا 

بعض  تفّلت  كما  املستقبل،  قيادة  من  السين  الشارع  تفلت 
مجهور املستقبل و14 آذار من كل اخليوط السياسية، فجرت 
وانفلت  بالفشل  باءت  اليت  احلكومية  السرايا  اقتحام  حماولة 

الكالم يف حق حزب اهلل.
واالحداث   ،2012 عام  االول  تشرين  يف  التاريخ،  ذلك  منذ 
املذهبية والطائفية تتواىل، وترتفع حدة اخلطاب املتطرف، لكن 
سقفها بقي حمكومًا بقرار دولي بالالحرب يف لبنان وضرورة 
احلروب  تصبح  القرار  هذا  سقف  وحتت  باالستقرار،  التمسك 

الصغرية مسموحة ما دامت ممسوكة امنيًا.
هكذا حصلت احداث طرابلس وبعدها عرسال، وبقي الصراع 
املذهيب على حدته لكن ضمن دائرة مقفلة، مع بقاء الرئيس 
جنيب ميقاتي حمافظًا على التمثيل السين الرمسي الذي يسمح 
له بالتواصل مع الثنائي الشيعي من جهة ومع الشارع السين 

وال سيما يف طرابلس من جهة اخرى.
ومع سعي الرئيس سعد احلريري من جهة اخرى اىل احلفاظ على 
احلد املعقول من التواصل مع الرئيس نبيه بري، ومع حماوالت 

ضبط الشارع املستقبلي.
عقد  وانفرط  سوريا،  اهلل  حزب  دخل  الظروف.  تبدلت  اليوم 
الفراغات  وتوالت  ايضا،  ــ شيعية  خلفية سنية  احلكومة على 
على مستوى االمن والسياسة، وارتفعت نبة اخلطاب السين 
املذهيب، وال سيما بعدما وقعت احداث عبا مع كل التداعيات 
مجهورين  بني  والشعيب  االمين  املستوى  على  اوقعتها  اليت 
وطائفتني. فيما يزداد الضغط الدولي والعربي كي يسحب 

حزب اهلل نفسه من سوريا.
ويف موازاة اهتمام دولي فوق العادة برز اخريا من خالل زيارات 
عدد من كبار املوفدين االمريكيني واالوروبيني ولقاءاتهم اليت 
حرصوا من خالهلا على تأكيد حرصهم على ابقاء مظلة احلماية 
الدولية فوق لبنان، طرحت اسئلة كثرية حول دور حزب اهلل 
االجوبة  وكانت  لبنان.  التورط يف  هذا  وانعكاس  يف سوريا 

متفاوتة.
مثة كالم لدى خصوم حزب اهلل حول سوريا وضرورة انسحابه 
الرمال  سوى  سوريا  تعد  »مل  هؤالء،  برأي  منها.  الفوري 
املتحركة، اليت يغرق فيها احلزب ويغرق معها لبنان«. رغم انه 
حاول، كما قال السيد حسن نصراهلل، خوض معركة القصري 
وغريها حتى ال تأتي احلرب اىل لبنان. لكن انفجار بئر العبد 
نسف هذا العنوان. الثالثاء كان سياسيون يف املقلب اآلخر 
دفع  خالهلا  من  ميكن  اليت  االحتماالت  عن  يتحدثون  للحزب، 
احلزب بأي مثن اىل الرتاجع عن دوره يف سوريا، بدل التشدد 
اكثر بعد انفجار الضاحية، ألن عنوان التدخل يف احلرب السورية 
سيكون الساتر الذي يتلطى خلفه مستفيدون كثر إلعادة لبنان 

اىل دوامة العنف، واىل إشعال الفتنة املذهبية.
مل يكن مثة كالم الثالثاء سوى انسحاب حزب اهلل من سوريا، 
والتذكري مبا حصل قبل اشهر قليلة يف اجتماع للجنة الوزارية 
حول الالجئني السوريني يف القصر اجلمهوري برئاسة رئيس 
اجلمهورية وحضور رئيس احلكومة جنيب ميقاتي ووزراء من قوى 
8 آذار. حينها قال اللواء اشرف ريفي، وكان ال يزال هو املدير 
العام لقوى االمن الداخلي، ان »اجلهاد يف سوريا سيستدعي 
جهادا يف املقابل«، حمذرا من »اخلطر األمين املتمثل بدخول 
اجلهاديني  وبأن ذلك سيدفع  السورية،  االزمة  اهلل يف  حزب 
لتحويل لبنان ارض جهاد ايضا ضد من يقاتلونهم يف سوريا«. 
امنية حتذر من سيارات مفخخة قد تدخل  اجهزة  وفيما كانت 
اىل لبنان، كانت اجهزة امنية حتذر أيضًا من دخول جمموعات 

اصولية على خط تفخيخ سيارات يف لبنان.
التحذيرات  هذه  ضوء  يف  متوقعا،  االنفجار  كان  ما  وبقدر 
ما  يكون  اال  من  والسياسية  االمنية  املخاوف  تكثر  االمنية، 
حصل سوى مقدمة ملسلسل العنف املتنقل، والذي ختشى معه 
بعد ما حصل من  ان يتوسع. وخصوصا  امنية  اكثر من جهة 
زحلة  وتفجريي  وكسروان  بعبدا  قضاءي  اطالق صواريخ يف 

واهلرمل.
واملفارقة ان املخاوف ايضا تنقسم بني رؤيتني، االوىل تذّكر 
مبمارسات التيارات االصولية يف العراق وما فعلته من تفخيخ 
وتفجري وما حيصل يف سوريا على ايدي جمموعات اصولية، وهي 
ترى يف انفجار بئر العبد منوذجا ملا قد حتمله هذه التيارات اىل 
لبنان ربطا باحلرب السورية. والثانية ال تزال تقف عند ابواب 
دمشق. وحبسب احدى شخصيات املستقبل، »من زرع الريح 
حيصد العاصفة«. واخلطورة يف ذلك ان احلزب، حبسب قراءة 
هذا الفريق، مل يرتك جماال لقنوات حوار ميكن من خالهلا اعادة 
تعويم التهدئة الداخلية من بابها العريض. وقد يكون اليوم 
امام مراجعة حقيقية ملا قام به منذ 7 أيار وصوال اىل التدخل 

يف سوريا.
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مار  البطريرك  اعلن 
الراعي  بطرس  بشارة 
طالب  ختريج  حفل  خالل 
للعلوم  األمريكية  اجلامعة 
جيد  »لن  أنه  والتكنولوجيا 
هويته  االوسط  الشرق 
واحلر«.  العنف  طريق  عن 
وأشار اىل أن »االصالحات 
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Your money
Your future

uper

تقوم الحكومة بإجراء تحسينات على االدخار التقاعدي (السوبر) 
لتحسينه. 

إعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2013، سوف تزيد نسبة االدخار التقاعدي 
الذي تدفعه جهة عملك من 9% إلى 12% على مدى السنوات المقبلة. 
إذا كان دخلك أقّل من 37,000 دوالر، سوف تدفع الحكومة إعانة 

زيادة تصل إلى 500 دوالر إلى حساب ادخارك التقاعدي كل عام.  
 اطلع على المزيد من المعلومات على الموقع االلكتروني

 australia.gov.au/superfuture أو اتصل على
الرقم 20 10 13.

بإمكانك التحدُّث إلى أحد الموظفين باللغة العربية عن طريق االتصال 
بخدمة الترجمة التحريرية والشفهية (TIS) على الرقم 50 14 13.

Authorised by the Australian Government,  
Capital Hill, Canberra.

Advertisement

هل دخلك أقّل من 

بعض األخبار الجيَّدة عن 
اإلدخار التقاعدي.

زيادة اضافية إذا كان دخلك أقّل من 37,000 دوالر.

مرر هاتفك الذكي على هذا الرمز 
لتحصل على معلومات بالعربية

واالقتصادية  السياسية 
تفرض  لن  واالجتماعية 
تولد  بل  اخلارج  من  فرضا 

من الداخل«.
على  لزاما  »بات  وقال 
سلطة  الواحد  الوطن  ابناء 
جانبا  السالح  رمي  وشعبا 
طاولة  على  معا  واجللوس 

ان  اىل  الفتًا  احلوار«، 
اعالن  اىل  حيتاج  »لبنان 
حياده االجيابي فال الخنراط 
يف حماور عسكرية اقليمية 

او دولية«.
العامل  يف  األحداث  وعن 
أنه  اىل  أشار  العربي، 
املظاهرات  بدأت  »عندما 

يف  السلمية  الشعبية 
املنطقة العربية كانت واعدة 
بسحر  لكن  عربي..  بربيع 
ساحر حلت مكانها احلركات 
والرديكالية  االصولية 
أن  اىل  الفتًا  واجلهادية«، 
»دول من املنطقة وخارجها 
باملال  بعضها  تدعم 

والسالح«. وأضاف »هناك 
احلريات  تقييد  من  خطر 
العامة والسيما حرية الراي 
راسها  وعلى  والتعبري 
بوجهيها  الدينية  احلرية 
حرية الضمري او املعتقد«.

وشجب البطريرك املاروني 
بشاره  مار  الكاردينال 

مل ير رئيس جلنة األشغال 
والطاقة  والنقل  العامة 
حممد  النائب  واملياه 
لالستعجال  ضرورة  قباني 
استثنائية  جلسة  عقد  يف 
مرسوَمي  إلصدار  للحكومة 
وزير  يطالب  كما  النفط، 
حكومة  واملياه يف  الطاقة 
جربان  األعمال  تصريف 
باسيل، بعد إثارته »مؤخرا 
العدو  اكتشاف  موضوع 
بئر  يف  للغاز  اإلسرائيلي 
املنطقة  حدود  من  قريب 
 EEZ اخلالصة  االقتصادية 

للبنان«.
أمس  تصريح  يف  وقال 
نشارك  »بالطبع  االول: 
من  خماوفه  الطاقة  وزير 
ثروات  يف  العدو  مطامع 
لبنان وبينها النفط والغاز، 
ليس  املوضوع  هذا  لكن 
مطروح  هو  بل  مستجدا 
يف  واستند  فرتة«.  منذ 
االستعداد  أن  إىل  ذلك 
للتنقيب عن الغاز يف حقل 
»كاريش« الذي يقع على 
شرق  مشال  ميال   20 بعد 
 11 يف  بدأ  »تامار«  حقل 
 ،2012 الثاني  تشرين 
املاضي  آذار  يف  واحلفر 
الغاز  كميات  اكتشاف  ثم 

يف أيار املاضي.
وإذ أشار إىل أن »إسرائيل 
متارس سرقة النفط والغاز 
يف  احملتلة  األراضي  من 
وإىل  وفلسطني«،  سوريا 
للموارد  استغالل  »أي  أن 
من قبل إسرائيل باعتبارها 

غري  هو  احملتلة  القوة 
القانون  مبوجب  قانوني 
استطرد سائال:  الدولي«، 
»كيف ضمن هذه الصورة 
سيتعاطى لبنان مع مطامع 
وغازه  نفطه  يف  العدو 
جبدية ودون هلع، وبسرعة 

دون تسرع؟«.
وتابع إن »االهتمام اجلدي 
مطلوب، لكن ما زال أمامنا 
حتى  أشهر  أربعة  حوالي 
وميكن  الثاني،  تشرين 
بالتالي إعداد خطة تصدي 

مركزة:
يف  احلفر  يبدأ  أن  أوال: 
يف  اجلنوب  من  لبنان 
االقتصادية  منطقتنا 
دورة  خالل  من  اخلالصة 
وذلك  األوىل،  الرتاخيص 
ثرواتنا  يف  حقنا  لتأكيد 
وبالتالي  القرصنة.  ومنع 
تعطى األولوية يف التلزيم 
املالصقة  البلوكات  إلحدى 
و10  و9   8 وهي  للحدود 
موقع  إىل  األقرب  ورمبا 

كاريش.
مع  التفاوض  إعادة  ثانيا: 
قربص على حدود منطقتنا 
اخلالصة،  االقتصادية 
النقطة  على  والتأكيد 
باعتبارها   23 الثالثية 
نقطة احلدود اجلنوبية على 
نفسه  واألمر  الوسط  خط 
بالنسبة للحدود الشمالية.

نفط  شركة  إنشاء  ثالثا: 
وطنية.

خط  مشروع  متابعة  رابعا: 
الغاز الساحلي.

البطريرك الراعي

قباني يشارك باسيل خماوفه 
النفطية... ولكن

»انفجار  الراعي  بطرس 
اشكال  وكل  العبد  بئر 
العنف اليت تشهدها خمتلف 
داعيا  اللبنانية«،  املناطق 
الوعي  من  »املزيد  اىل 
حماوالت  لتجنب  الوطين 
وملواجهة  الفنت  زرع 
بلبنان«.  احملدقة  االخطار 
كلف  االطار  هذا  ويف 

النائب  الراعي  البطريرك 
مسري  املطران  البطريركي 
االتصاالت  اجراء  مظلوم 
نقل  اجل  »من  باملعنيني 
مع  وتضامنه  استنكاره 
املتضررين واجلرحى«، آمال 
وان  هلم  العاجل  »الشفاء 
نهاية  املأساة  هذه  تكون 
مشاهد العنف يف لبنان«.
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 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

تشكيل  املكلف  الرئيس  يتعامل 
متام  اجلديدة  اللبنانية  احلكومة 
طرحها  اليت  األفكار  مع  سالم 
رئيس اجمللس النيابي نبيه بري 
لتسهيل مهمته يف تأليف احلكومة 
على أنها جديرة باالهتمام وفيها 
جوانب ال جيوز جتاهلها وتستدعي 
ما  ينتظر  لكنه  عليها،  االنفتاح 
السياسي  املعاون  إليه  سيحمله 
علي  الوزير  اجمللس  لرئيس 

حسن خليل من تفاصيل لتوضيح 
بعض النقاط لئال يبقى تفسريها 
من  أو  هنا  من  لالجتهاد  خاضعًا 

هناك.
أنه  زواره  أمام  سالم  ويؤكد 
األفكار  بهذه  التشكيك  يرفض 
أو يسمح لنفسه بإطالق رصاصة 
أن  خصوصًا  عليها،  الرمحة 
هذه  صاحب  بأن  االفرتاض 
طرحها  يف  ينطلق  األفكار 

»14 آذار« ختشى استيالَد عَقد جديدة و»حزب اهلل« لن يفرط بتحالفه مع عون
للتداول من نيات مبيتة ليس يف 
حمله، لكن ال بد من جالء بعض 
اجلوانب فيها بغية توضيح األمور 
إلعادة بناء جسر الثقة الذي يتيح 
اجتاه  يف  مشاوراته  تكثيف  له 

األطراف اآلخرين.
بارزًا  قياديًا  أن  رغم  وعلى 
التعامل  يفضل  آذار   14 يف 
أن  خشية  وحذر  بتحفظ  معها 
الرئيس  أمام  الباب  فتح  يؤدي 

من  جديدة  جبولة  للقيام  املكلف 
املزيد  »ابتداع«  إىل  املشاورات 
املقابل  يف  فإنه  العقد،  من 
يسأل هل أن الظروف السياسية 
والدة  لإلسراع يف  مواتية  باتت 
ميكن  وكيف  العتيدة،  احلكومة 
الرئيس بري  »صرف« ما طرحه 

يف عملية التأليف؟
عن  نفسه  القيادي  يسأل  كما 
إقرار  رد فعل »حزب اهلل« على 

الضامن  الثلث  وجود  بعدم  بري 
يف احلكومة وهل يرتك للرئيس 
املكلف أن يتدبر أمره مع رئيس 
»تكتل التغيري واإلصالح« العماد 
ميشال عون الذي لن يقبل حتت 
 5 من  بأقل  ميثل  أن  اعتبار  أي 
وزراء يف حكومة من 24 وزيرًا؟ 
إىل  املفاوضات  عودة  وبالتالي 
رفض  حال  يف  البداية  نقطة 
حبليفه  ارتباطه  يفك  أن  احلزب 

»التيار الوطين احلر«.
أن  طبيعي  ألمر  أنه  ويتابع 
يفاوض  أن  طرف  لكل  يرتك 
لكن  املكلف،  الرئيس  مع  وحده 
عندما يرفض عون املشاركة يف 
رفضه  ينسحب  فهل  احلكومة، 
يف  خصوصًا  اهلل«،  »حزب  على 
التغيري  تكتل  عضو  قول  ضوء 
أول  يف  كنعان  إبراهيم  النائب 
رد فعل على األفكار اليت طرحها 
الثلث  على  »سنحصل  بري: 
تعذر  ما  إذا  باملفرق  الضامن 

علينا ضمانه باجلملة«.
بري  أن  عينه  القيادي  ويؤكد 
حيسن التشاطر وحياول من خالل 
بـ  الشيعة  الوزراء  اختيار  حصر 
أن  »أمل«  وحركة  اهلل«  »حزب 
تأليف  يف  املشكلة  بأن  يوحي 
بني  قائمة  تعد  مل  احلكومة 
مكان  يف  وإمنا  والسنة  الشيعة 
أن  املكلف  الرئيس  وعلى  آخر 
يقلع شوكه بيده. ناهيك بأن يف 
األفكار اليت طرحها بري أكثر من 
قطبة ال بد من معرفة كيف ميكن 
تفاهم،  إىل  خالهلا  من  الوصول 
إسقاط  قوله  يعين  هل  وأوهلا 
قرارًا  لديه  أن  الضامن  الثلث 
يتناغم فيه مع حليفه »حزب اهلل« 
التحالف  يشارك  بأن  ويقضي 
الشيعي يف حكومة يرفض عون 
أن  على  احتجاجًا  فيها  املشاركة 
بتكتل  اخلاصة  التمثيل  حصة 

التغيري ليست وازنة؟
الرئيس  فإن  ذلك،  كل  ومع 
األوىل  اللحظة  من  قرر  املكلف 
بري  أفكار  مع  بواقعية  التعامل 
وال يريد أن يستبق احلكم عليها 
أبعادها  يستكشف  أن  قبل 
ومفاعيلها يف تأليف احلكومة، ال 
سيما أن بعض ما ورد يف أفكاره 
الذي  على سالم  جديدًا  يكن  مل 
مسع منه كالمًا يف هذا اخلصوص 
مأدبة  هامش  على  التقيا  عندما 
رئيس  أقامها  اليت  العشاء 
على  سليمان  ميشال  اجلمهورية 
شرف الرئيس الفلسطيين حممود 

عباس خالل زيارته لبنان.
عن  ينقل  السياق،  هذا  ويف 
يعد  مل  إنه  لسالم  قوله  بري 
 8 قوى  امسه  حتالف  من  هناك 
آذار »بعدما قررنا أن يتوىل كل 
وحنن  بنفسه،  التفاوض  طرف 
اهلل،  وحزب  أمل  أي  جانبنا،  من 
من  حكومة  وزراء يف   5 بـ  منثل 
24 وزيرًا وبـ 6 وزراء إذا كانت 

من 30 وزيرًا«.
لكن ما مل يقله بري لسالم يف 
هذا اللقاء السريع، بادر إىل قوله 
أمام زواره ملمحًا إىل تفاهمه مع 
الوطين«  النضال  »جبهة  رئيس 
معه  ننسق  »الذي  جنبالط  وليد 

يف كل شاردة وواردة«.
ويتابع أن »البلد أصبح مكشوفًا 
أمنيًا ومل يعد من اجلائز الوقوف 
بال حراك أمام األخطار اليت تهددنا 
واليت ميكن أن تدفع به إىل حافة 
نسارع  مل  إذا  اهلاوية، خصوصًا 
املؤسسة  يف  الفراغ  سد  إىل 
العسكرية بالتمديد لقائد اجليش 
ولرئيس  قهوجي  جان  العماد 
سلمان،  وليد  اللواء  األركان 
التمديد  إىل  ماسة  حاجة  وهناك 
لضمان وجود مرجعية على رأس 
هذه املؤسسة«.ويؤكد بري كما 
نقل عنه زواره: »حنن وعون على 
القضايا  مبعظم  يتعلق  اختالف 
توافقنا على  مقابل  الداخلية يف 
األمور االسرتاتيجية وعلى رأسها 
محاية املقاومة يف لبنان وتوفري 
واملوقف  هلا،  السياسي  الغطاء 
ضد  سورية  يف  للنظام  املؤيد 
واليت  تستهدفه  اليت  احلمالت 
بلغت ذروتها يف األشهر األخرية 
احتدام  خالل  من  برز  ما  وهذا 
ملناوئي  العسكرية  املواجهات 

النظام يف أكثر من منطقة«.
ويضيف: »حنن أعطينا لعون أكثر 

وهناك  إياه،  أعطانا  الذي  من 
مساحة واسعة من االختالف معه، 
ورمبا هي أضيق بكثري بينه وبني 
التباين  هذا  وإمنا  اهلل«،  »حزب 
التمديد  بالنسبة إىل  قائم سواء 
للربملان أم لقادة األجهزة األمنية 
بري:  ويقول  قهوجي«.  وأوهلم 
من  كثري  يف  عون  راعينا  »كنا 
األمور وكدنا »نصطدم بالزجاج« 
عندما طحشنا يف تأييدنا مشروع 
اللقاء األرثوذكسي خبالف قناعاتنا 
عليه  الكثرية  ومآخذنا  السياسية 
أطراف  مع  اختالف  يف  ووقعنا 
آخرين منهم جنبالط الذي حنرص 
على حتالفنا معه ونتفهم خماوفه 
من مشروع  املشروعة  وهواجسه 

انتخابي كهذا«.
عون  مع  االتفاق  أن  بري  ويرى 
ثابت  االسرتاتيجية  األمور  حول 
»وال أعتقد أن هناك من يستطيع 
أن يزحزحه، لكن لكل منا وجهة 
اليت  الداخلية  القضايا  نظره يف 
ما زالت عالقة وأخذت ترتاكم يف 
يعد  مل  وبالتالي  األخرية  اآلونة 
ممكنًا بقاء البلد يف فراغ بسبب 

هذا االختالف«.
على  التفاهم  أن  أيضًا  ويعترب 
يف  هو  االسرتاتيجية  القضايا 
هناك  أن  أظن  »وال  اآلن،  مأمن 
حاجة إىل الثلث الضامن، أما يف 
حال تكون لدينا شعور بأن هناك 
نرتدد  فلن  استهدافنا  يود  من 
الشيعة  الوزراء  من  الطلب  يف 
أن  وأظن  احلكومة  من  االستقالة 
كفيلة  ستكون  االستقالة  هذه 
حول  استفهام  عالمة  بوضع 
استقالتنا  ألن  احلكومة.  مصري 
وفاقدة  ناقصة  ستجعلها  منها 
للميثاقية فور استقالة الوزراء«.

سالم  ينصح  أنه  بري  ويؤكد 
من  جديدة  جولة  إجراء  بضرورة 
كانت  السابقة  ألن  املشاورات 
حكومة  تشكيل  حول  تدور 
أما  االنتخابات  على  لإلشراف 
اليوم وبعد التمديد للربملان فال 

بد من وجود حكومة سياسية.
سيحمله  ما  سالم  ينتظر  وعليه 
إليه الوزير خليل موفدًا من بري، 
سينضم  كان  إذا  ما  يعرف  ومل 
لألمني  السياسي  املعاون  إليه 
العام لـ »حزب اهلل« حسني خليل 
ليبين على الشيء مقتضاه، على 
رغم أن مصادر يف 8 آذار تعتقد 
الشيعي  التحالف  انفصال  بأن 
قدمًا  املضي  يعين  ال  عون  عن 
معامالت  إجناز  لتسريع  فيه 
التمهيد  أو  السياسي  الطالق 
لقيام حتالفات سياسية من نوع 
آخر من شأنها أن تقلل من حدة 
العمودي  السياسي  االنقسام 
حاليًا  القائم  االصطفاف  من  أو 
بني جبهتني متناحرتني ال يروق 
 - استمرارهما  اجمللس  لرئيس 
حبسب ما نقل عنه زواره - وهو 
جنبالط  مع  حتالفه  على  يراهن 
إجياد  أمام  الباب  يفتح  لعله 
الرئيس  مهمة  لتسهيل  خمارج 
املكلف ما زالت غري مرئية حتى 

الساعة.
إيفاد  يستبعد  من  هناك  أن  إال 
الوزير  السرعة  وجه  على  بري 
أنه  باعتبار  سالم،  للقاء  خليل 
الرتيث  ويفضل  مبادرته  أطلق 
الفعل  ردود  صدور  حني  إىل 
اخلطوة  ليقرر يف ضوئها  عليها 

الالحقة.
إىل  بري  طموح  يلقى  هل  لكن 
خلق الظروف إلحداث صدمة خترج 
السياسي  االصطفاف  من  البلد 
اهلل«  »حزب  حليفه  من  جتاوبًا 
وارد  يف  ليس  أنه  يبدو  الذي 
االسرتاتيجي  بتحالفه  التفريط 
و  البديل،  غياب  يف  عون  مع 
يؤمن  الذي  املعنوي  »الثمن« 
حرب  يف  أنه  طاملا  الغطاء  له 
سياسية مع قوى 14 آذار مفتوحة 

على االحتماالت كافة؟
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للحرب  السابعة  الذكرى  عشية 
يف  لبنان  على  االسرائيلية 
املشهد  بدا   ،2006 متوز   12
على  تأزمه  ذروة  يف  الداخلي 
وقع انعكاسات االزمة السورية 
سياسيا وأمنيا على لبنان هذه 
أثقال  اىل  باالضافة  املرة، 
مسألة املهجرين السوريني اىل 

لبنان.
السياسي  االشتباك  وشكل 
يف  عربا  أحداث  حول  املتجدد 
امس  النيابية  الدفاع  جلنة 
الدوران  عن  معربة  عينة  االول 
السياسية  االزمة  فراغ  يف 
احلادة حول جممل  وانقساماتها 
الكبرية،  وامللفات  القضايا 
التعويل  ان  واضحا  بدا  وقت 
على حترك جديد يف شأن امللف 
اطار رهان  احلكومي مل يتجاوز 
على تبديل شكلي مل يقرتن بعد 

بأي ترمجة عملية جادة.
اليت  املناقشات  واستعادت 
الدفاع  جلنة  جلسة  شهدتها 
خصصت  واليت  النيابية، 
وما  عربا  أحداث  وقائع  لعرض 
السجاالت  مالبسات  من  ختللها 
 14 فريقي  نواب  بني  احلادة 
يف  وخصوصا  آذار  و8  آذار 
اهلل«  »حزب  تورط  موضوع 
الذي  االمر  االحداث،  هذه  يف 
دون  وحال  اجللسة  كهرب 
يف  خالصات  اي  اىل  توصلها 
انتظار جلسة ثانية تقرر عقدها 
مصادر  ورأت  املقبل.  االسبوع 
نيابية ان اجتماع جلنة الدفاع بدا 

ميكن  ملا  مصغرة  بروفة  مبثابة 
ان تشهده جلسة اهليئة العامة 
النواب املؤجلة اىل 16  جمللس 
تذليل  حال  يف  اجلاري  متوز 
من  تعرتضها  اليت  العقبات 
جراء أزمة الصالحيات املستمرة 
وحكومة  اجمللس  رئاسيت  بني 
ان  مبعنى  االعمال،  تصريف 
ليست وحدها  الصالحيات  أزمة 
اجللسات  تعطيل  حيكم  بات  ما 
االنقسامات  ايضا  بل  العامة، 
احلادة اآلخذة يف التصاعد بني 
والكتل  السياسيني  االفرقاء 
وبينما  متثلهم.  اليت  النيابية 
أال  نفسها  املصادر  توقعت 
متوز   16 جلسة  مصري  يكون 
افضل من سابقتها اليت أطاحها 
واملقاطعة،  النصاب  فقدان 
على  الرهان  تراجع  إن  قالت 
امللف  االخرية يف شأن  احلركة 
احلكومي سيمدد تلقائيا املأزق 
يكون  ولن  النيابي   – احلكومي 
متاحا الرهان يف املدى املنظور 
من  داخلية  مبادرة  اي  على 
املراوحة  دائرة  كسر  شأنها 
االنكباب  جيري  ولذا  والتأزيم. 
ملشكلة  خمارج  عن  البحث  على 
االمنية  للقيادات  التمديد 
االطر  خارج  من  والعسكرية 
سدت  اليت  والنيابية  احلكومية 
عمليا امام أي خمرج حمتمل هلذه 
التوافقات  طريق  من  املشكلة 

السياسية.

وقائع ساخنة

وقائع ساخنة يف اشتباك جلنة الدفاع النيابية - »فك ارتباط« 8 آذار تعقيد على تعقيد

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

Saturday 13 July 2013  2013 متوز   13 السبت 

الدفاع  جلنة  جلسة  وكانت 
وفد  بعرض  متيزت  النيابية 
مصورة  أشرطة  اجليش  قيادة 
املتواري  الشيخ  ان  تظهر 
اىل  املبادر  كان  االسري  امحد 
اجليش.  مع  املواجهة  افتعال 
سرعان  احلادة  السجاالت  لكن 
خلفية  على  االجتماع  أهلبت  ما 
مالحظات أبداها نواب من قوى 
14 آذار وال سيما منهم النائب 
بعض  وتناولت  الضاهر  خالد 
جوانب تنفيذ العملية العسكرية 
اهلل«  »حزب  تورط  وكذلك 
نواب  رفض  وقد  القتال.  يف 
احلزب االجابة عن اي استيضاح 
يف شأن مشاركة احلزب، بينما 
وصل  »االمر  ان  الضاهر  نقل 
ان  املوسوي  نواف  بالنائب 
فايز  الدفاع  وزير  من  يطلب 
وان  اجللسة  يغادر  ان  غصن 
يطلب االمر نفسه من الضباط«. 
ورفض الوزير غصن بدوره اي 
عما  الوزارة  مساءلة  عن  حديث 
غاضبا:  وقال  عربا،  يف  حصل 
»ارفض عبارة مساءلة فاجليش 
بواجبه  يقوم  وهو  يساءل  ال 
كما  وانضباط«،  مهنية  بكل 
»لعناصر  مشاركة  اي  نفى 
االحداث  يف  اهلل«  »حزب  من 
النائب  وحتدث  حصلت«.  اليت 
»تكفري سياسي  علي عمار عن 
متهما  لبنانية«،  بقوى  متمثل 
هذه القوى »بتغطية االعتداءات 
مع  والتماهي  اجليش  على 

التكفرييني«.

  قنصـلية لبـنان العـامة   سيدني   
يتقـّدم قنصل لبنان العام يف سدني، جورج البيطارغامن، بأطيب التمنّيات ألبناء اجلالية اللبنانية 

عموماً واملسلمني منهم خصوصاً  مبناسبة بدء شهر رمضان الكريم، مع الرجاء أن يعيده تعـاىل 

باخلري والربكات على اجلميع، وباالستقرار واالزدهار على لبنان.       سدني، يف 201/7/9

قنصـلية لبـنان العـامة   سيدني
تعميـم هــام

املوضوع: انتهاء صالحية جوازات السفر غري املقروءة آليًا.
طلب  املتضمن   ،2013/5/30 تاريخ   13/13/12 رقم  واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  تعميم  على  بناًء 
املديرية العامة لألمن العام ضرورة التوقف نهائياً  عن إصدار أو جتديد جواز السفر اللبناني من 
النموذج االمحر القديم، تبلـّغ قنصلية لبنان العامة يف سدني أبناء اجلالية اللبنانية يف والية نيو 
ساوث ويلز، إنها توقفت عن جتديد هذه اجلوازات وبوجوب التقدم بطلبات إبدال جوازاتهم القدمية 

غري املقروءة آلياً ، خالل مهلة أقصاها 2015/11/24.
    سدني، يف 2013/7/9
                                                    قنصل لبنان العام جورج البيطار غامن                                                     

بناًء على توجيهات فخامة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان، تتوجه قنصلية لبنان العامة 
يف سدني إىل أبناء اجلالية اللبنانية الكرمية يف والية نيو ساوث ويلز جبزيل الشكر ملا أبدوه 

من حٍس وطين ووالء ثابت لدولتهم عرب تظاهرهم أمام السفارة اللبنانية يف كانربا، نهار األحد 
األبرار وتأييدًا للمواقف  الباسل ووفاًء لشهدائه  اللبناني  الواقع فيه 2013/6/30، دعمًا للجيش 

الوطنية والسيادية لفخامة رئيس اجلمهورية، رمز وحدة الوطن وحامي الدستور.
اللبناني  بأن  إليه الشك  الذي ال يرقى  الدليل الساطع  التحرك، إن دلّّ على شيء، فهو  وهذا 
املنتشر يف أسرتاليا عامة ووالية نيو ساوث ويلز خاصة، مل تستطع املسافات البعيدة اليت تفصله 
عن لبنان إنتزاع قراره احلّر بالتعبريعن التزامه الوطين وتعلـّقه بدولته األم ودفاعه عن املصلحة 
اللبنانية العليا، املتعالية عن الصغائر واألنانّيات الشخصية، خدمة للوطن جبميع شرائحه، وضمانة 

لبقاء الدولة وللسلم األهلي والعيش املشرتك.
  سدني، يف 2013/7/10
  قنصل لبنان العام
  جورج البيطار غامن

قنصـلية لبـنان العـامة   سيدني
بيان

لـ«النهار« بعض النواب  وقال 
الذين شاركوا يف اجللسة إنها 
التعاون،  من  جو  يف  بدأت 
ولكن سرعان ما سادها التشنج 
»أمل«  حركة  نواب  حملاولة 
الدفاع  ووزير  اهلل«  و«حزب 
فايز غصن احلؤول دون توجيه 
ألنها  عربا  جرى يف  عما  أسئلة 
تعين تشكيكًا يف اجليش، وكان 
جواب نواب 14 آذار أن اجللسة 
لإلطالع وليست للمساءلة ومن 
النواب  وجملس  اللجنة  حق 
من  أن  علما  حصل،  ما  فهم 
عدم  حال  يف  املساءلة  حقهما 

اإلقتناع.
النائب  قال  سؤال  على  وردًا 
على  حنصل  »مل  فتفت:  أمحد 
يتعلق  ما  يف  شافية  أجوبة 
غري  من  مسلحني  مبشاركة 
العسكرية.  العملية  يف  اجليش 
شاهدنا أفالمًا شرحها مدير غرفة 
اجلنرال  اجليش  يف  العمليات 
زياد محصي مأخوذة من املربع 
أمحد  الشيخ  فيه  كان  الذي 
األسري. وبسؤالنا عن املسلحني 
فيديو  أفالم  يف  ظهروا  الذين 
كثريين  ألناس  شهادات  وعن 
أن  اجلواب  كان  رأوهم،  أنهم 
ومل  مسلحني  شاهد  اجليش 
يف  هم.  من  بالتحديد  يعرف 
معنا  سنحضر  املقبلة  اجللسة 
املسلحني  تظهر  اليت  األفالم 
يف  وحميطها«.  عربا  يف 
على  الدفاع  وزير  أصر  املقابل 
بقوة  تدخلوا  الفلسطينيني  أن 

أي  بشدة  ونفى  املعركة،  يف 
»حزب اهلل«،  مشاركة ملسلحي 
عن  أعلن  احلزب  أن  رغم  على 
عن  »دفاعًا  له  شهداء  سقوط 

اجليش« كما ورد يف نعيهم.
اىل  نقل  أنه  فتفت  وأضاف 
قائد  له  قاله  كالمًا  اجملتمعني 
قهوجي  جان  العماد  اجليش 
يستخدم  مل  اجليش  أن  فحواه 
مدفعية للقصف يف املعركة بل 
الدبابات فقط، وأنه سأل: »من 
أين جاءت قذائف املدفعية على 

عربا إذًا؟«.
باسم  النائب  اللجنة  عضو  أما 
املؤسسة  أن  فأوضح  الشاب، 
األكرب  العسكرية هي املستفيد 
التأييد  كان  إذ  اجللسة،  من 
للجيش مطلقًا من جانب ممثلي 
الرد  يف  وحلقه  آذار  و14   8
تعرض  الذي  اإلعتداء  على 
غرفة  مدير  أن  خصوصًا  له، 
قدم  محصي  اجلنرال  العمليات 
مبشاهد  ومثبتًا  متكاماًل  عرضًا 
يف  كانت  اليت  الكامريات  من 
جممع األسري. لكن اخلالف وقع 
قضية  مناقشة  بدأت  عندما 
اهلل«  »حزب  مسلحي  مشاركة 
يف املعركة. وركز ممثل اجليش 
وجود  هناك  يكن  مل  أنه  على 
مسلح يف منطقة العمليات اليت 
عمل فيها. ومل خيتلف اجلانبان 
املؤسسة  دعم  على  إطالقًا 
العسكرية وحقها يف الرد حلفظ 

سالمتها.
بأنها  اجللسة  الشاب  ووصف 

كانت »إجيابية جدًا يف ما يتعلق 
باملؤسسة العسكرية وحقها يف 
والتصرف  نفسها  عن  الدفاع 

حبزم«.

تعقيد على تعقيد
فلم  احلكومي،  امللف  يف  أما 
اجيابية  مؤشرات  اي  تظهر 
ما  ترتجم  ان  من شأنها  فعلية 
أشاعه الكالم عن تسهيل مهمة 
مّتام  املكلف  الوزراء  رئيس 
االرتباط«  »فك  عقب  سالم 
»أمل«  الشيعي  الثنائي  بني 
العوني  والفريق  اهلل«  و«حزب 
ووسط  الداخلية.  امللفات  يف 
جدوى  يف  الشكوك  تنامي 
 8 قوى  داخل  التموضع  اعادة 
آذار وحقيقة مرامي الكالم عنه، 
تأليف  مللف  مواكبون  الحظ 
سالم  الرئيس  ان  احلكومة 
بعدما نوه باملوقف الذي طرحه 
رئيس جملس النواب نبيه بري 
يتسلم  مل  التأليف  على صعيد 
ما وعد به االخري من اقرتاحات 
الشيعي  الثنائي  لتمثيل  أمساء 
ورأى  اجلديدة.  احلكومة  يف 
املفاوضة  من  مرحلة  ان  هؤالء 
يف  تلوح  احلقائب  توزيع  على 
متثيل  طرح  اىل  اضافة  االفق 
االمر  مباشرة،  اهلل«  »حزب 
انطالقا  االمور  سيعّقد  الذي 
هذا  آذار   14 فريق  رفض  من 
للتضحية  واالستعداد  التمثيل 
بتمثيل هذا الفريق لتحقيق هذا 

اهلدف.
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موقف  أي  حيرك  ما  عادة 
النواب  جملس  رئيس  يطلقه 
ما  ملف  يف  مجودا  بري،  نبيه 
أو قضية مطروحة، لكن ما قاله 
»حزب  انفصال  منذ يومني عن 
اهلل« وحركة »أمل« حكوميا عن 
ونعيه  احلر«  الوطين  »التيار 
أطلق  الضامن،  الثلث  مطلب 
»عفاريت« التشكيك من عقاهلا 
ووضع  آذار«،   14 »قوى  لدى 
»صحة« التحالفات داخل »قوى 
8 آذار« على مشرحة التحليالت، 
حركة  تكثيف  إىل  إضافة 
طريق  على  واملوفدين  الزوار 
املصيطبة، خصوصا بعدما أبدت 
عن  صدر  ملا  ارتياحها  األخرية 

الرئاسة الثانية.
املكلف  الرئيس  دارة  إىل 
تأليف احلكومة متام سالم، توجه 
أمس، وفد »مستقبلي« وموفد 
»اشرتاكي«.  وثالث  »قواتي« 
عاطف  النواب:  ضم  األول 
جمدالني، باسم الشاب ورياض 
رحال. وحبسب املكتب اإلعالمي 
عرض  »مت  املصيطبة  يف 
لبنان  يف  والتطورات  لألوضاع 
موضوع  إىل  إضافة  واملنطقة، 
هو  والثاني  احلكومة«.  تأليف 
الوزير السابق طوني كرم الذي 
زار سالم موفدا من رئيس حزب 
اللبنانية« مسري جعجع  »القوات 
»يف اطار املتابعة واملشاورات 
حبث  كذلك  احلكومة«.  لتأليف 
سالم موضوع التأليف مع وزير 
حكومة  يف  االجتماعية  الشؤون 
ابو  وائل  االعمال  تصريف 

فاعور.
تشعبت  التينة،  عني  يف 
املواضيع اليت عرضها بري مع 
وفد »الرابطة املارونية« برئاسة 
مسري أبي اللمع، إذ أعلن األخري 
لرئيس اجمللس  الوفد محل  أن 
املارونية  الطائفة  »هواجس 
اللبنانيني،  ومجيع  واملسيحيني 
فراغ  من  ختوفا  هناك  بأن 
الناحية  من  إن  البلد  يف  أمين 
أو  القضائية  أو  التشريعية 
له  كان  بري  وأن  التنفيذية«، 
جلميع  وتوضيح  وتفسري  »رد 
مع  يسعى  وهو  األمور،  هذه 
اخلريين وعلى اتصال دائم مع 
املراجع السياسية، مع البطريرك 
الراعي(،  بشارة  )الكاردينال 
ومع  املكلف،  الرئيس  ومع 
الوصول  بغية  القيادات،  مجيع 
فرتة  خالل  انتخابي  قانون  اىل 
سنة ومخسة أشهر، وهو سيدعو 
النيابي اىل جلسة يقر  اجمللس 
التوافق  بعد  القانون  هذا  بها 
حول سبله وإمكانيات تطبيقه«.

وجود  إىل  اللمع،  أبي  وأشار 
الوضع  هواجس لدى بري حول 
القضائي »ال سيما لناحية عجلة 
القضاء والفراغات اليت حصلت 
عنه  ناقال  املواقع«،  بعض  يف 
ختوفه أمنيا »لكن طبعا التفاؤل 
كان طاغيا عنده«. وذكر أيضا 
أن رئيس اجمللس أوضح »بشكل 
التوافق  مع  أنه  مستفيض 
الوطين، وهو هاجسه، وأن أي 
عمل تقوم به السلطات، أكانت 
تشريعية أم تنفيذية وال يصب 

والوطنية،  العامة  املصلحة  يف 
معرض لالنهيار«.

استمرت  الوقت  هذه  يف 
حقيقة  من  املتباينة  املواقف 
مكونات  بني  العالقة  »تصدع« 
الوطين  و«التيار  آذار«   8«
احلر«، فأكد الوزير فادي عبود 
يف حديث الذاعة »صوت لبنان 
- الضبيه«، ان هذه العالقة »مل 
تصل إىل مرحلة الطالق«، نافيا 
»يكون  ان  نفسه  الوقت  يف 
أدوار  توزيع  مسألة  اخلالف 
يف  كبرية  حصة  اىل  للوصول 
»التفاهم  إن  وقال  احلكومة«. 
واملردة  جهة  من  التيار  بني 
أخرى،  جهة  من  والطاشناق 
الفريق  هذا  وسيكون  موجود، 
التشكيلة  يف  واحدا  صوتا 

احلكومية«.
والنقطة األخرية، أكدها وزير 
يف  ماجنيان،  بانوس  الدولة 
بالقول  لـ«املركزية«،  حديث 
زال  ما  »الطاشناق«  حزب  إن 
»جزءا أساسيا من تكتل التغيري 
وقال  اآلن«.  حتى  واالصالح 
احلكومة  تأليف  خيص  ما  يف 
ان املشكلة ليست لدى »حزب 
وتكتل  »أمل«  وحركة  اهلل« 
»لدى  هي  وإمنا  »التغيري«، 
»يرفض  الذي  اآلخر«،  الفريق 
وحزبية  استفزازية  أمساء  وجود 
هو  احلكومة.  داخل  اهلل  وحزب 
من يعّقد التأليف وليس مسألة 
الوزراء  وعدد  احلقائب  توزيع 
ميكن  االمور  هذه  فريق،  لكل 
ارادة  هناك  تكون  عندما  حلها 
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إلشراك مجيع الفئات السياسية 
خصوصًا  احلكومة،  يف  اللبنانية 
يف ظل الوضع الراهن الذي مير 

به لبنان«.
بـ«مواقف  مانوجيان  ونوه 
الشارع  ضبطت  اليت  اهلل  حزب 
الذي  االرهابي  االنفجار  عقب 
وهذه  العبد،  بئر  يف  حصل 
املواقف ال يريدها الفريق اآلخر، 
والدليل ان توقيف مطلوب يف 
يشعل  األخرى  املناطق  بعض 

لبنان«.
مواربة،  دون  ومن  وبالفعل، 
أكد النائب عمار حوري يف حديث 
إىل اذاعة »الفجر«، »متسك تيار 
املستقبل برفض مشاركة حزب 
اجلديدة بسبب  احلكومة  اهلل يف 
السورية«،  احلرب  يف  تورطه 
على  نفسه  الوقت  يف  مشددا 
احلكومة  هذه  شكل  يكون  »أن 

مقبوال من اجلميع«.
وتعليقا على كالم بري، قال 
حوري: »ال أفهم كيفية سقوط 
خصوصا  املعطل،  الثلث  نظرية 
مقاعد   5 عن  بري  حديث  بعد 
والعماد  وزيرا،   24 من  حلكومة 
خبمسة  طالب  عون  ميشال 
مقاعد، أي 10 مقاعد هلذا احللف 
»اذا  وأضاف:  امللغى«.  القائم 
بري  كالم  من  املقصود  كان 
نيات طيبة، فأهال وسهال بهذه 
النيات، لكنها حتتاج إىل ترمجة 
رئيس  مهمة  تسهيل  خالل  من 

الوزراء املكلف متام سالم«.
جان  النائب  رأى  وإذ 
إىل  حديث  يف  أوغاسبيان، 

احلرية   - لبنان  »صوت  إذاعة 
»يسعى  بري  أن  والكرامة«، 
األزمة  جدار  يف  ثغرة  إلحداث 
»احلديث  إن  قال  احلكومية«، 
يأتي  آذار،   8 قوى  تفكك  عن 
يف إطار توزيع األدوار املرحلية، 
أول  يف  معا  جمددا  وسنراهم 
»إذا  وأضاف  سياسية«.  حمطة 
حل  إجياد  بري  الرئيس  أراد 
لألزمة، فعليه أن يتفق مع عون 
وحزب اهلل وكل القوى داخل 8 
آذار على توزيع احلصص على 8 
البحث  وزراء، ويف ما بعد يتم 

يف املسألة«.
»التنمية  كتلة  جبهة  على 
علي  النائب  جدد  والتحرير«، 
تأبيين يف  احتفال  خريس، يف 
الدعوة إىل اإلسراع  برج رحال، 
»تكون  حكومة  تأليف  يف 
كل  وحل  متابعة  على  قادرة 
والسياسية  االمنية  امللفات 
إن  وقال  واالقتصادية«. 
من  املنتقلة  األمنية  »األحداث 
حصل  وما  أخرى،  إىل  منطقة 
للضاحية  استهداف  من  مؤخرا 
اجلنوبية يتطلب من اجلميع وقفة 
على  مجيعا  نعمل  بأن  وطنية 
ميكن  ال  أزمة  من  وطننا  انقاذ 
ان يسلم منها احد«، حاثا على 
»مزيد من التفاهم والتنازل لدى 
مصلحة  اجل  من  االفرقاء  كل 
لبنان وشعبه وجعل الوحدة فيه 
فوق كل االعتبارات«. وحذر من 
األسوأ«  »الوضع يسري حنو  ان 
النحو حيث  »على هذا  إذا بقي 
تأليف  وعدم  املخيم،  اجلمود 

لقائد  التمديد  وعدم  حكومة 
اجليش«.

اجمللس  رئيس  اعترب  كذلك 
السابق  الوزير  املاروني  العام 
»استمرار  أن  اخلازن،  وديع 
واألمين،  السياسي  االحتقان 
مهاوي  إىل  بالبالد  سيدفع 
وفد  أمام  وقال  الفتنة«. 
التابعة  اجلمعيات  رؤساء  من 
هذه  يف  ما  »أخطر  للمجلس: 
املتفاعلة  الداخلية  األزمات 
على األرض، إدخاهلا يف دوامة 
أنها  مع  املذهيب  التجاذب 
سياسية بامتياز«، حمذرا من أنه 
»ما مل نضع خامتة هلذا التزمت 
قوى  تغذيه  الذي  السياسي، 
فإن  إقليمية،  ملآرب  خارجية 
من  وما  حمالة،  ال  خاسر  البلد 
املرتبصني  األعداء  سوى  رابح 

شرا بلبنان«.
أطلقتها  نفسها،  الصرخة 
»مجعية إمناء طرابلس وامليناء«، 
برئاسة  اجتماعها  بعد  بيان  يف 
من  حمذرة  حبيب،  الفرد  روبري 
الطائفي  الشحن  »خطاب  ان 
الذي  والتحريضي  واملذهيب 
االستقرار  يضرب  نشهده، 
اىل  بالبالد  ويودي  الوطين 
يف  فلتانا  وينعكس  اهلاوية 
وحوادث  وتفجريات  الشارع 
إىل  ودعت  متفرقة«.  امنية 
اجلمهورية  رئيس  مع  التعاون 
»لتأليف  املكلف  والرئيس 
احلكومة، للحد من خماطر الفراغ 
تعيد  خطة  وضع  على  والعمل 

االستقرار واألمن«.
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فليخرس مجيع املتطاولني على اجليش

 العماد عون بعد اجتماع التكتل: أصحاب اخلطاب التحريضي هم املسؤولون عن تفجري اليوم
أشار العماد عون أنه ال جيب 
إدانة  أو  باستنكار  االكتفاء 
وقعت  اليت  التفجري  جرمية 
إدانة  جيب  بل  الضاحية،  يف 
الفعليني، أصحاب  »اجملرمني« 
أي  يف  التفجريي«  »اخلطاب 
حيّرضون  والذين  كانوا،  موقع 

مجاعيًا وضد طائفة بأكملها.
ضّد  حيّرضون  الذين  وسأل 
إذا  به  ويشّهرون  اجليش 
األسري  خطاب  تبّنوا  قد  كانوا 
أن  موضحًا  وجرائمه!.  ومطالبه 
أي  وقوع  وعند  اجليش  قيادة 
داخليًا،  حتقيقًا  جتري  حادث 
العسكريني  أحد  أن  ثبت  وإذا 
مذنب، يعاقب ولكن بدون أن 
يشّهر به، كما يفعل احملرضون 

اليوم.
وذّكر بأن األسري قد ارتكب 
وعناصر  ضباط  حبق  جرائم 
كان  إذا  متسائاًل  اجليش، 
حّس  فقدوا  قد  احملرضون 
واخلطأ،  اجلرمية  بني  التمييز 

وهل يساوون بينهما؟؟
على  اعرتاضه  وسّجل 
ضابط  بإحالة  القيادة  قرار 
احملكمة  اىل  عسكريني  وأربعة 
بالسؤال  متوجهًا  العسكرية، 
جلميع املسؤولني والسياسيني 
يكون  أن  يريدون  كانوا  إذا 
اجليش مثل« قّط اخلشب«، ال 
يشرب وال يأكل ونريد منه أن 

يقوم بإخافة الفئران...
العماد عون الذي كان يتحدث 
لتكتل  األسبوعي  االجتماع  بعد 
من  طلب  واإلصالح،  التغيري 
اجليش  على  املتطاولني  مجيع 
ليتوبوا  ودعاهم  خيرسوا،  بأن 

توبة لص اليمني.
الكامل  النّص  يلي  ما  ويف 

للحديث:
لقائنا  يف  بكم  وسهاًل  أهاًل 

األسبوعي.
اليوم  اجتماعنا  يف  تناولنا 
تلّقينا  فقد  مهّمة؛  جّد  مواضيع 
جمللس  رئيس  بتعيني  حكمًا 
وهذا  لبنان،  تلفزيون  إدارة 
القضاة.  أحد  عن  صدر  احلكم 
احلكم،  هلذا  إستهجان  هناك 
صدر  كيف  نعرف  مل  ألّننا 
ولذلك  قانون،  أّي  ومبوجب 
لإلختصاصيني  األمر  سنرتك 
ليطلعونا على ما ميكن القيام به 
حيال هذا املوضوع من الناحية 

القانونية.
أكثر  موضوعًا  أيضًا  ناقشنا 
مراسيم  موضوع  وهو  أهمّية 
النفط. ال يزال ينقص مرسومان 
اليت  املراسيم  ملّف  إلستكمال 
من  واليت  بالنفط،  تتعّلق 
الّضروري أن يتّم توزيعها قبل 
هذا  رفع  مّت  آب.  شهر  حلول 
أّنها  إاّل  احلكومة،  إىل  املرسوم 
استقالت قبل أن يتّم البّت به، 
يتّم  أن  الضروري  من  ولكن 
العمل على إنهاء هذا املوضوع 
إستثنائي ويشّكل مصلحة  ألّنه 
اللبناني،  الشعب  لكّل  كربى 
بعقود  القيام  ميكن  ال  وبدونه 
النفط. أعتقد أّن كّل من رئيس 
اجلمهورّية ورئيس جملس النواب 
احلكومة سبق ووافقوا  ورئيس 
عليه، ولذلك ستحدد جلسة قبل 

نتمّنى  إلقراره.  احملّدد  التاريخ 
ألّنه  مبعارضته،  أحد  يقوم  أاّل 
شخصّية،  مصاحل  أّي  حيمل  ال 
ولكّل  اللبنانيني،  لكّل  هو  إّنا 

املناطق اللبنانية أيضًا.
فهو  األهّم  املوضوع  أّما 
اليوم.  حصل  الذي  التفجري 
ال  وإدانته  احلدث  استنكار 
تكون  أن  جيب  يكفيان، 
حيملون  من  لكّل  إدانة  هناك 
ميكن  ال  ألّنه  تفجرييًا،  خطابًا 
بتفجرٍي  يقوم  أن  إنسان  ألّي 
النساء  بني  سكنّية  أحياء  يف 
يكون  أن  دون  من  واألطفال 
الصحافيني  أحد  قال  جمرمًا. 
يومًا ألحد املقاتلني: »أنت خطري 
ألنك حتمل بندقية«، فأجابه أنت 

األخطر ألنك حتمل القلم«..
القلم  ُيستعمل  فعندما 
والكلمة خالفًا للضمري والتوجيه 
الّناس، ويف  الصحيح، يقتالن 
بشكٍل  يقتالنهم  األحيان  بعض 
الفكر  أصحاب  إذًا،  مجاعّي. 
اخلطابات  وأصحاب  التكفريي، 
الّذين  النارّية  السياسّية 
الّطائفي  بالتحريض  يقومون 
مباشرة،  غري  أو  مباشرة  بطرق 
وإمجااًل يكون حتريضهم مجاعّيًا، 
لطائفة  املنتسبني  كّل  وعلى 
 - اجملرمني،  أكرب  هم  معّينة، 
أّيًا كان موقعهم يف اجملتمع ، 
أو  وزراًء  كانوا  أو  نوابًا  أكانوا 
كانوا رجال دين أو غري ذلك - 
، ألّنهم يعلمون أّن ما يقولونه 

حيّرض على ارتكاب اجلرمية.
سقوط  عدم  على  اهلل  نشكر 
التفجري على  اقتصر  إذ  ضحايا 
سقوط جرحى، وحنمد اهلل أيضًا 
خطرة.  تكن  مل  إصاباتهم  ألّن 
تنّبهًا،  أكثر  نكون  أن  جيب 
بالتحريض  يقومون  من  وعلى 
أن خيرسوا..!! مل أتعّرض يومًا 
ألّي أحد بسبب خطابه السياسي، 
لكن من اآلن وصاعدًا سأهاجم 
ألّني  احملّرضني  اجملرمني 

أعتربهم جمرمني.
ونعود ملوضوٍع آخر مهّم، يعين 
حصلت  لقد  اليوم؛  لبنان  كّل 
عسكرية،  عملية  صيدا  يف 
العامل  يف  جيش  أّي  وأحتّدى 
أن يقوم بعملية أنظف منها من 
ناحية العمل العسكري؛ لقد قام 
َي مبرّبع  ُسّ مرّبٍع  بها جنوٌد يف 
األسري، فيه جامع مليء بالّسالح 
مل  اجلامع  لكّن  وباملسّلحني، 
كذلك  واحدة.  برصاصة  ُيَصب 
ومل  املدنيني  الّسكان  إخالء  مّت 

تقع بينهم إصابة، ال قتلى وال 
جنوٌد  اسُتشِهَد  فيما   ، جرحى 
حتى  املدنيني،  ينقلون  وهم 

خيّلصوهم من األماكن اخلطرة.
»َنَغمات«  اليوم  نسمع  بدأنا 
يف  اجتماع  تارًة  سياسية، 
طرابلس، تارًة اجتماع يف صيدا، 
على  حتريٌض  »الّنَغمة«،  نفس 
اجليش وختوينه.. ُضِرَب أحدهم 
استفّز  يكون  قد  صيدا،  يف 
العسكريني فضربوه، وقد يكون 
اجلنود الذين ضربوه خمطئني.. 
ولكن هل يعّممون على اجليش 
تشهريًا مجاعيًا واتهامًا مجاعيًا؟! 
طرابلس  يف  املتواجد  اجليش 
جبل  يف  املتواجد  واجليش 
البقاع، هل  واجليش يف  لبنان 
قد  خطأ  بسبب  ضّدهم  حنّرض 
عندما  عسكري؟!  ارتكبه  يكون 
اجليش،  مع  حادث  أي  يقع 
جتري القيادة حتقيقًا لتعرف إذا 
كان أحد عناصرها مذنبًا أو ال، 
اخلطابات.  هذه  لكّل  حاجة  وال 
كل  يف  بتحقيقات  قمنا  لطاملا 
وإذا  حادٍث حيصل فيه جتاوز، 
كان  مذنب  العسكري  أن  ثبت 
ُيسَجن لكن ال ُيَشّهر به يف كّل 

لبنان!
نعيش بالفعل يف عصٍر جهالة 
وعلى أعلى مستوى يف الّدولة! 
يتكّبد أحدهم مشقة احلضور من 
البرتون، وآخر من زغرتا، وآخٌر 
من عّكار.. كي يذهبوا ويشّهروا 
باجليش يف جمدليون؟! إىل أين 
شهيدًا   20 اليوم؟!  حنن  نّتجه 
شهادتهم،  نسيتم  اجليش  من 
يف  ُضِرَب  أحدهم  ألّن  فقط 
مدينة صيدا؟!!. ما حصل غري 
مقبول بأّي شكٍل من األشكال!

حاماًل  األسري  أصبح  هل 
يتبّنون  هل  لبنان؟!  ملطالب 
يتبّنوا  أمل  األسري؟!  مطالب 
يشتمنا  كان  عندما  خطابه 
نصراهلل  حسن  الّسيد  ويشتم 
ورئيس جملس الّنواب 20 مّرٍة 
ما حصل  كّل  بعد  اليوم؟!  يف 
يأتون اليوم ليعلنوه قّديسًا أو 

ولّيًا، كيف ذلك؟!
ضّباطًا  يقتل  مل  األسري 
وجنودًا كانوا حياربونه، الشهيد 
احلاجز،  على  غدرًا  األول سقط 
الّثاني  الّضابط   قتل  فيما 
ما  الّطريق..  على  كمني  يف 
يفتعلونهاا؟!  اّليت  الّضجة  هذه 
احلدث  استغالل  تريدون  هل 
سياسيًا؟! هل تعلمون أّن هذا 
التدّخل من اجليش هو اّلذي منع 

وقوع حرٍب أهلية يف لبنان؟!
فوضى  هناك  كانت  لقد 
قبل  املنطقة  تلك  يف  عارمة 
أن تصل وحدات اجليش وحتتّل 
وعندما  األمين،  األسري  مربع 
على  الّضابط  األسري  َقتل 
قدرة  العسكّريون  فقد  احلاجز 
أن  بعد  وتضعضعوا  الّسيطرة 
عناصر،   7 أو   6 منهم  ُأصيب 
هل  بعد.  فيما  استشهدوا 
ذكرهم أيُّ أحد؟! هل أصبح كلُّ 
األسري شهداًء  مع  ماتوا  اّلذين 
كشهداء اجليش.. هل عّزى أحٌد 
أين  اجليش؟!  بشهداء  منهم 
عالمة  هذه  هل  حنن؟!  أصبحنا 

فجور؟!
شيء،  كلِّ  على  يعرتضون 
ولكن أريد أن أعلم متى وقفوا 
مع اجليش من يقومون مبهامجته 
يف  معه  وقفوا  هل  اليوم؟! 
يف  معه  وقفوا  هل  عّكار؟! 
لتفّقد  ذهبوا  لقد  عرسال؟! 
الّتكفرييني  وتشجيع  عرسال 
لإلعتداء على  اجليش، فتوالت 
عرسال  يف  عليه  االعتداءات 

ويف صيدا ويف طرابلس.
فحشًا!  شبعنا  شبعنا،  لقد 
كانوا  اّلذين  العسكريني  هؤالء 
ال  أم  أحدًا  ضربوا  سواء  هناك 
ويغضبون،  أناٌس  أيضًا  هم 
الّلزوم  من  أكثر  غضب  ومن 

ُيعاقب ولكن ال يشّهر به.
على  أعرتض  أنا  وباملناسبة، 
قرار القيادة عندما ترسل مخسة 
عناصر إىل احملكمة العسكرية، 
فهم مل يقتلوا أحدًا أو يرتكبوا 
ليست  »كف«  ضربة  جرمية. 
كالم  من  أسهل  وهي  جبرمية 
من  وأبسط  وحتريضه،  األسري 
ألحد  ورجاله  األسري  ضرب 
كما  بندقّيته  بعقب  املدنيني 
شاهدناها على وسائل االعالم.

هل خسرنا حّس القياس يف 
الّدولة؟! أمل نعد نّيز بني اخلطأ 
من  ننتهي  أن  نريد  واجلرمية؟! 
ارُتكب  خطأ  أّول  الوضع.  هذا 
من  فصيلًة  حّولوا  عندما  هو 
عّكار  الكوخيات يف  اجليش يف 

إىل القضاء وحاكموهم.
أّننا أصبحنا يف  املؤسف  من 
عهٍد نطلب فيه من اجليش كّل 
شيء ونستخدمه كقّط اخلشب، 
منه  ونريد  يأكل  ال يشرب وال 

أن يقوم بإخافة الفئران.
احلالة  هذه  من  ذرعنا  ضاق 
الشاذة والثورة مألت قلوبنا.. 
إىل  وننزل  نثور  أن  نريد 

الّشارع.
من كان حيمي األسري؟! وكم 
بقي يف الّشارع ليتغّزل به كّل 
ويشّجعوه؟  ويزوروه  الّناس 
وماذا كان يفعل هو باملقابل؟! 
واخلطابات  الّشتائم  يلقي  كان 

التحريضية.
يتطاول  من  كلُّ  فليخرس 
لديه  ليس  ومن  اجليش،  على 
جيشنا  عن  ليقوهلا  جيدة  كلمة 

فليخرس..
من  يئسنا  أّننا  الّرغم  وعلى 
اجليش  على  املتطاولني  مجيع 
لرمّبا  يرتدعوا  أن  نأمل  أّننا  إاّل 
جازت هلم توبة لّص اليمني عند 

صليب السيد املسيح. 
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زريقة يعود اىل أسرتاليا بعد تشييع املرحوم 
الدكتور هاشم زريقة

زريقة  مجال  للثقافة  املنية  مجعية  رئيس  سيدني  اىل  عاد 
وذلك بعد أن شارك يف تشييع جثمان اخيه الدكتور املرحوم 
وعميد  إخوته  جانب  اىل  التعازي  تقبل  ان  وبعد  زريقة  هاشم 

عائلة آل زريقة االستاذ حممود عمر زريقة.
وباملناسبة يتقدم مجال زريقة وإخوته بالشكر اجلزيل من كل 
واحلاج  زريقة  خالد  احلاج  بالذكر  وخيص  العزاء  شاركهم  َمن 
سيح زريقة وعموم أفراد العائلة وكذلك خيص بالشكر رئيس 
الوزراء جنيب ميقاتي، رئيس الوزراء السابق عمر كرامي، اللواء 
أشرف ريفي، الوزير جربان باسيل، الوزير فايز غصن، الرئيس 
كاظم  النائب  كبارة،  اللطيف  عبد  حممد  النائب  كرامي،  عمر 
ومنفذية  اخلري  كمال  احلاج  العزيز،  عبد  قاسم  النائب  اخلري، 
سيدني للحزب السوري القومي االجتماعي وحتديدًا املنفذ العام 
أمحد االيوبي ومجيع أبناء وفعاليات املنية يف الوطن واملهجر 

سائاًل املوىل بأن ال يفجعكم بعزيز.

الدكتور املرحوم هاشم زريقة

شدد عضو كتلة التحرير والتنمية 
وجوب  »على  خريس  علي  النائب 
حكومة  تشكيل  يف  االسراع 
وحل  متابعة  على  قادرة  تكون 
والسياسية  االمنية  امللفات  كل 
واالقتصادية«، حمذرا »من الصراع 
احلاصل يف العديد من املؤسسات 
اليت من شأنها واذا ما مت العمل 
اجواء  اىل  نصل  ان  ميكن  عليها 

اكثر سوءا مما هي عليه اليوم«.
االمنية  االحداث  »ان  اىل  وأشار 
اخرى،  اىل  منطقة  من  املنتقلة 
استهداف  من  مؤخرا  حصل  وما 
من  يتطلب  اجلنوبية،  للضاحية 
مجيعا  نعمل  وطنية  وقفة  اجلميع 

 خريس: لالسراع يف تشكيل حكومة قادرة 
على حل امللفات االمنية والسياسية

قرر قاضي التحقيق العسكري 
األول يف لبنان رياض أبو غيدا 
موقوفني  ثالثة  ترك  امس، 
بسندات إقامة بعدما استجوبهم 
يف »حوادث عربا« بني مسلحي 
واجليش  األسري  أمحد  الشيخ 
اللبناني، وهم: عالء وعبد الغين 
أبو  وكان  نقوزي.  وخالد  البابا 
موقوفني  ستة  استجوب  غيدا 
مذكرات  حبقهم  وأصدر  آخرين 
توقيف وجاهية سندًا إىل مواد 
عقوبة  على  تنص  اليت  االدعاء 
اإلثنني  يتابع  أن  على  اإلعدام 
املقبل حتقيقاته باستجواب عدد 

آخر من املوقوفني.
ويف السياق، استجوب قاضي 

على انقاذ وطننا من ازمة ال ميكن 
ان يسلم منها احد«، داعيا »اىل 
لدى  والتنازل  التفاهم  من  مزيد 
كل االفرقاء من اجل مصلحة لبنان 
وشعبه وجعل الوحدة فيه فوق كل 

االعتبارات«.
اذا  الوضع  »ان  خريس  واعترب 
اجلحود  النحو حيث  على هذا  بقي 
حكومة  تشكيل  وعدم  املخيم، 
وعدم التمديد لقائد اجليش، فان 
الوضع يسري حنو االسواء، متسائال 
ملاذا استهداف اجليش وهل ممنوع 
عليه الدفاع عن نفسه عند االعتداء 
عليه؟ فليتق البعض اهلل ويعودوا 

عن غنيهم«.

ترك ثالثة من موقويف أحداث عربا 
وتوقيف ستة آخرين مبذكرات وجاهية

التحقيق العسكري فادي صوان 
موقوفًا من جمموعة الشيخ أمحد 
توقيف  مذكرة  وأصدر  األسري 
القيام  جبرم  حبقه  وجاهية 
أسلحة  ونقل  إرهابية  بأعمال 
وكان  سورية.  إىل  ومتفجرات 
املوقوف م. ش. مرافقًا للشيخ 
األسري أثناء ذهابه إىل سورية. 
وألقي القبض عليه بعد سقوط 
املربع األمين، وأصدرت مذكرة 
إىل  سندًا  بتوقيفه  وجاهية 
املواد 335 عقوبات و 5-6 من 
قانون 1958/1/11 و72 أسلحة. 
إىل  حتقيقاته  صوان  وأحال 
مطالعتها  إلبداء  العامة  النيابة 
متهيدًا إلصدار قراره االتهامي.
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مهمة  رئيس  موافقة  غداة 
احلقائق  لتقصي  املتحدة  األمم 
عن  باإلدعاءات  املتصلة 
الكيميائية  األسلحة  استخدام 
سالسرتوم  آكي  سوريا  يف 
واملمثلة السامية لنزع األسلحة 
اىل  الذهاب  على  كاين  آجنيال 
مع  حمادثات  إلجراء  دمشق 
كال  السوريني،  املسؤولني 
الدائم  الروسي  املندوب 
السفري  املتحدة  األمم  لدى 
إتهامات  تشوركني  فيتالي 
لواشنطن ولندن، متهمًا اياهما 
و«الدعاية«  بـ«التضليل« 
األطراف  استخدام  شأن  يف 
األراضي  على  املتحاربني 
احملرمة  األسلحة  السورية 

دوليًا.
وقال للصحافيني إن البيان 
باسم  الناطقة  به  أدلت  الذي 
وزارة اخلارجية األمريكية جينيفر 
أن  موضحًا  »مضلل«،  بساكي 
»اإلشارة اىل أن روسيا تعرقل 

أي أمر فيه تضليل«.
وفور  البداية  »من  وأضاف: 
األمم  السورية  احلكومة  دعوة 
استخدام  يف  للتحقيق  املتحدة 
 19 يف  الكيميائية  األسلحة 
وسعنا  يف  ما  فعلنا  آذار، 
لضمان إجراء تلك التحقيقات«. 
أن  خطأنا  »ليس  أنه  وأضاف 
الصيغة اليت قدمت اىل احلكومة 
السورية كان يستحيل قبوهلا. 
يف  بالطبع،  بدور،  قمنا  وقد 
األخري  التفاهم  اىل  التوصل 
وكاين  سالسرتوم  زيارة  على 
هذا  يف  موقفنا  إن  لدمشق. 
إجراء  نؤيد  أننا  يظهر  الشأن 

حتقيق بالشكل املالئم«.
جملس  يتدخل  أن  ورفض 
السماح  عملية  يف  األمن 

اىل  بالوصول  للمفتشني 
مثة  حيث  احملددة  املواقع 
عن  بها«  موثوق  »ادعاءات 
كيميائية.  أسلحة  استخدام 
بأنهم  الغربيني  نظراءه  واتهم 
عدد  إثارة  اىل  »يسعون 
حبد  اإلدعاءات  من  أقصى 
يثري  مما  الصدقية،  من  أدنى 
الكثري من املشاكل للرتتيبات 
اخلاصة بالتحقيق«. وكشف أن 
مارك  السري  الربيطاني  نظريه 
املندوبني  دعا  غرانت  ليال 
الدائمني للدول اخلمس الدائمة 
األمن،  جملس  يف  العضوية 
وبريطانيا  املتحدة  الواليات 
والصني،  وروسيا  وفرنسا 
قرار«  ملشروع  »نقاش  الجراء 
جمموعة  بيان  مضمون  حيوي 
الصناعية  للدول  الثماني 
سوريا  استخدام  عن  الكربى 
مضيفًا  الكيميائية،  األسلحة 
تكون  أن  طلبوا  »الغربيني  أن 
بيد  متامًا...  سرية  النقاشات 
الصحايف  مع  حتدثوا  أنهم 
وكشف  رأوه«.  الذي  األول 
لي  الصيين  ونظريه  أنه  أيضًا 
اجراء  ينبغي  أنه  أعلنا  باودونغ 
التحقيقات أواًل ثم إحالة النتائج 
لدرسها،  األمن  جملس  على 
كما  مسبق  قرار  اختاذ  وليس 
جمموعة  بيان  الغربيون  يفسر 
الثماني، آسفًا ألن الربيطانيني 
إثارة ما أمكنهم  »كان هدفهم 
من الضوضاء... يف اطار محلة 

دعائية«.
الروسي  التحقيق  أن  وكرر 
»يثبت« أن املعارضة السورية 
مادة  استخدام  وراء  كانت 
السارين يف اهلجوم على منطقة 
 19 يف  حلب  يف  العسل  خان 

آذار املاضي.

موسكو تتهم الغرب بـ«التضليل« و«الدعاية«

24 Good St, Granville
Tel; 88409943 - 0410339744

مقابل ملحمة 
طوني فرنسيس
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نؤمن طلبيات املطاعم واملناسبات
خدمة صادقة ومعاملة جيدة

وأخواتي  أخواني 
الكرام

السالم عليكم ورمحة 
اهلل وبركاته...

ان  يسعدني  أواًل 
أقدم للجالية اإلسالمية 
أطيب  اسرتاليا  يف 
والتربيكات  التهاني 
حلول  قرب  مبناسبة 
رمضان  شهر 
اهلل  سائاًل  املبارك، 
ان  القدير  العلي 
يعيده على املسلمني 

باخلري والربكات.

رسالة وتهنئة سعادة سفري خادم احلرمني الشريفني لدى 
اسرتاليا االستاذ نبيل بن حممد آل صاحل  اىل اجلالية 
اإلسالمية يف اسرتاليا مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك
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خلادم  كسفري  يشّرفين  كما 
احلرمني الشريفني لدى اسرتاليا 
لكم  أوصل  أن  ونيوزيلندا، 
رسالة مفادها أن اململكة العربية 
السعودية ممثلة يف سفارتها يف 
بالتعاون مع كافة  كانربا ترحب 
املؤسسات اإلسالمية، ملا تقدمه 
من دور إجيابي وفعال للمسلمني 
به  تقوم  وما  اسرتاليا،  يف 
اإلسالمية  واجلمعايت  املراكز 
وتثقيفية  دعوية  نشاطات  من 
يف  تسهم  متنوعة،  وتعليمية 
احلفاظ وعكس الصورة احلقيقية 
واإلجيابية عن اإلسالم، وأنه دين 
وسالم  وتكافل  وإعتدال  رمحة 
حيفظ حقوق مجيع البشرية بكافة 
وحتقيق  وإنتماءاتهم  اجناسهم 
غري  مع  احلضاري  التواصل 
باإلسالم،  وتعريفهم  املسلمني 
التعاون  ضرورة  إىل  أدعو  كما 
لدعم  املكثف  والعمل  الوثيق 
واملراكز  املؤسسات  مسرية 
والتعليمية  الثقافية  الرتبوية 

إلجناح  بينها،  فيما  والتواصل 
التآلف  وخلق  اإلسالمي  العمل 
اإلسالمي  عاملنا  بني  والتقارب 
وحضارتنا اإلسالمية الرائدة من 
االسرتالي  اجملتمع  وبني  جهة، 

حكومة وشعبًا من جهة أخرى.
أود  لكم  كأخ  فإنين  وختامًا 
أن اوصيكم بالتكاتف والتعاون 
وتوحيد الصف، وآمل ان يسود 
مجيع  مع  الفرقة  ونبذ  التسامح 
األسرتالية  واملؤسسات  اجلهات 
يف  لتساهموا  العالقة  ذات 
وتشاركوا يف  اسرتاليا،  نهضة 
حكومتها  إليه  تصبو  ما  حتقيق 
والرفاهية  األمن  حتقيق  من 

للمواطن.
بدوام  لكم  حتياتي  أطيب 

التوفيق والسداد...
وكل عام وأنتم خبري.                 

سفري اململكة العربية السعودية    
لدى اسرتاليا ونيوزيلندا
نبيل بن محمد آل صالح

اعترب الرئيس السوري بشار 
األسد أن اهلوية العربية عادت 
إىل الطريق الصحيح بعد سقوط 
حكم »مجاعة اإلخوان املسلمني« 
يف مصر، معتربا أنها استخدمت 
الدين من اجل مكاسب سياسية، 
اهلل«  »حزب  عن  دافع  لكنه 
وإيران، موضحا أن »اإلخوان ـ 
تلك  ـ هي  ومن على شاكلتها 
وتستخدمه  الدين  تستغل  اليت 
وتكفر  لنفسها  كقناع وحتتكره 
أنك  تعترب  اليت  وهي  اآلخرين، 
سياسيًا  معها  تقف  ال  عندما 
شرعيًا،  اهلل  مع  تقف  ال  فأنت 
إيران  على  ال  ينطبق  ال  وهذا 

وال على حزب اهلل«.
وانتقد األسد، يف مقابلة مع 
صحيفة »البعث« نشرت أمس، 
البعث  حزب  مسؤولي  أداء 
السابقني بعد أيام من انتخاب 
قيادة قطرية جديدة، معتربا أن 
املسؤول جيب أن حياسب عندما 
خيطئ، ولو وصل األمر إىل حد 
يدافع  »من  أن  واعترب  إقالته. 
مجاهري  هم  اآلن  الوطن  عن 
وأبناء  الكادحني  من  البعث 
والصراع  والفالحني،  العمال 
وعميل  وطين  بني  هو  اآلن 
ومل  ومعتدل،  متطرف  وبني 
يكن يومًا بني فقراء وأغنياء أو 

كادحني وأثرياء«.
اآلن  »أرى  األسد  وقال 
الرؤية  زاوية  تغيري  ميكننا  أنه 
ملفهوم الوحدة العربية، وحماولة 
بني  املصاحل  ربط  عرب  حتقيقه 
والشرائع  املختلفة  األعراق 
ذلك  ألن  املختلفة،  واملذاهب 
اجملموعات  ربط  إىل  سيؤدي 
الوقت  مع  بعضها  مع  البشرية 
فربط  واحدة.  قومية  إطار  يف 
وما  باالنتماء.  يأتي  املصاحل 

أراه اآلن أن ما بقي لدينا هو 
العربية،  اهلوية  هلذه  االنتماء 
شيئًا  يتجلى  بات  ما  وهذا 

فشيئًا يف هذه الفرتة«.
يف  مثااًل  »لنأخذ  وأضاف 
مصر، وكيف رفع شباب اليوم 
صور )مجال( عبد الناصر الذي 
ذلك  عقود،  أربعة  منذ  رحل 
كلهم.  للعرب  قومي  رمز  ألنه 
رغم  اهلوية،  أن  يعين  هذا 
باإلعالم  تدمريها  حماوالت  كل 
زالت  ما  والثقافة،  والسياسة 
العربي،  املواطن  لدى  موجودة 
نتحدث  أن  األمل  فإن  وعليه 
عن األمة العربية الواحدة، على 
هلذه  الشعيب  باالنتماء  األقل 
األمة. إذًا يف ظل هذه الصورة 
تراجع  تظهر  اليت  السوداوية، 
هذا االنتماء العربي منذ عقود، 
النقاط  بعض  أرى  زلت  ما 
العربية،  بالشعوب  املضيئة 

وليس باحلكومات«.
وحول ما إذا كان قلقا على 
كونه  العربي  القومي  املشروع 
للمشروع  املناهض  الوحيد 
الصهيو - أطلسي، قال األسد 
لكن  موجود،  القلق  »طبعا 
األمل أيضًا موجود. القلق ألن 
هذا املشروع مستهدف دائما، 
أم  عليه  املؤامرات  سواء خفت 
ازدادت شراسة، لكن األمل هو 
تعود  بدأت  العربية  اهلوية  أن 
إىل موقعها الصحيح. رمبا ألن 
قوية  كانت  املرة  هذه  اهلجمة 
من  للناس  دفعًا  فأعطت  جدًا، 
أكرب.  بشكل  بها  التمسك  أجل 
تعود، خاصة  بدأت  أنها  املهم 
بعد سقوط اإلخوان املسلمني، 
واكتشاف حقيقة هذه التيارات 
السياسية اليت تستخدم الدين 

ملصاحلها الضيقة«.

األسد: سقوط »اإلخوان« أعاد اهلوية العربية للطريق الصحيح
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لرئيس  انتخابية  ضربة  يف 
كيفن  الفيدرالية  احلكومة 
املفوضية  استدعت  رالد، 
املستقلة ملكافحة الفساد جيف 
العمال  سالفسرتو مرشح حزب 
الفيدرالي  بينيلونغ  مقعد  عن 
شبهات  يف  أمامها  للمثول 
أنه متهم  بالفساد حيث  تتعلق 
خالل  السلوك  وسوء  بالرشوة 

منصبه مبجلس بلدية رايد.
هو  مارتن  سلفسرتو  وجيف 
عضو جملس بلدية رايد املرشح 
من قبل حزب العمال للمنافسة 
املذكور  الفيدرالي  املقعد  على 
الوزراء  لرئيس  سبق  الذي 

األسبق جون هوارد تقلده.
أمام  مثوله  مارتن  وأكد 
سيبدأ  حتقيق  يف  املفوضية 
أن  ويتوقع  املقبل،  االثنني 

يستمر ملدة 10 أيام.
البلدية لفريفاكس  وقال عضو 
شيء  أي  يفعل  مل  إنه  ميديا 
العامة  املصلحة  محاية  خبالف 
بشأن معركة حول إعادة تطوير 
the Ryde Civic Precinct واليت 
العام  املدير  أصبح  بأن  انتهت 
شاهدا  نيش  جون  رايد  لبلدية 
ذات محاية خاصة أمام مفوضية 

الفساد.
ومل تعلق املفوضية حول أسباب 
استدعاء مارتن، لكن مثوله أمام 
املفوضية ستعد بالتأكيد ضربة 
كيفن  الوزراء  لرئيس  شديدة 
للنأي  حماولته  وتعوق  راد، 
حتقيقات  شبهات  عن  بنفسه 

مفوضية مكافحة الفساد.
يذكر أن مقعد بينيلونغ يتقلده 
ألكسندر  جون  الليربالي  حاليا 
بهامش تفوق 3.1 %، وهو أحد 
ويلز  ساوث  نيو  يف  مقعدين 
اسرتدادهما  العماليون  حياول 
االنتخابات  يف  االئتالف  من 

الفيدرالية القادمة.
ومن املتوقع أن حتقق مفوضية 
قيام  ادعاءات  يف  الفساد 
رئيس بلدية رايد ايفان بيتش 
معلومات  بتسريب  وآخرون 
يف  باجمللس  خاصة  سرية 
وموظفني  نيش  لتدمري  حماولة 

آخرين.
إجازة  يف  نيش  كان  وبينما 
املاضي،  العام  من  يوليو  يف 
وأربعة  ومارتن  بيتش  صوت 
آخرون من أعضاء جملس بلدية 
وسط  نيش،  فصل  على  رايد 
بيتش  أن  إىل  أشارت  تقارير 
أخرب نبش بأن وظيفته ستكون 
يف خطر إذا نفذ مشروع إعادة 

بناء املنطقة املشار إليها.
يذكر أن بيتش الليربالي السابق 
مستقل حيظى  إىل  الذي حتول 
عماليون  بلدية  أعضاء  بدعم 

أبرزهم مارتن.
ضابط  مارتن  إىل  وعودة 
إنه  قال  حيث  السابق  البحرية 
كان مؤيدا يف البداية ملشروع 
إىل  حتول  أنه  غري  التطوير، 
ملح  عندما  املناهض  موقف 

شبهات حتايل.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مفوضية الفساد توجه ضربة 
لكيفن راد

جيف سالفسرتو مارتن

عن  نيوزبول  استطالع  كشف 
الوزراء األسرتالي  تقدم رئيس 
زعيم  منافسه  على  راد  كيفن 
املعارض  الفيدرالي  االئتالف 
بلغ  هائل  بفارق  أبوت  توني 
22 نقطة يف سؤال حول رئيس 

احلكومة املفضل
يأتي ذلك متسقا مع استطالعات 
عمالية خاصة أظهرت تقدما كبريا 
حلزب العمال يف مقاعد انتخابية 
كان مهددا بفقدانها، مع اعتبار 
موعد  بعد  يقرر  مل  راد  أن 
حمددا  كان  الذي  االنتخابات، 
له 14 سبتمرب وقتما كانت جوليا 

غيالرد تتوىل دفة القيادة.
ويف سؤال حول رئيس الوزراء 
املفضل، نال كيفن راد %53 
مبا  أبوت،  لتوني   %31 مقابل 
لعودة  اهلائل  التأثري  يثبت 
والقرار  العماليني،  على  راد 
العمالية  للكتلة  الصائب 
الربملانية باإلطاحة جبوليا غيالرد 

اليت فقدت شعبيتها.
متقدما  يزال  ال  االئتالف  لكن 
على حزب العمال يف التصويت 
مقابل   %42 بنسبة  األساسي  

.%38
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

استطالع: راد يتفوق على أبوت 
بفارق 22 نقطة

أن  أسرتالية  حمكمة  علمت 
الدجاج  تبيع   Steggles شركة 
تربى  أنه  على  للمستهلكني  
تفصل  واسعة  مساحات  يف 
أنه  الدجاجة واألخرى، رغم  بني 
شديدة  مساحات  تربيته يف  مت 
الضيق قد ال تتعدى حجم ورقة 

.»»A4
ويرجع السبب يف ذلك السلوك 
مؤسسات  أكرب  من  اثنتني  إىل 
 ،Baiada Poultry وهما  الدجاج 
اللتني   ،Bartter Enterprises و 
متدان الشركة املذكورة بالدجاج 
فيما  باخلداع  تقومان  حيث   ،
يتعلق بتعبئة الدجاج، واإلعالنات 

اخلاصة بها.
االثنني  نشرت  وثائق  وتكشف 
الدجاج  حظائر  أن  املاضي 
تستوعب  باملؤسستني  اخلاصة 
ما بني 30 ألف-40 ألف دجاجة، 
مبعدل 20 دجاجة لكل مرت مربع، 
كما أنهما أنفقتا 5 مليون دوالر 

على إعالنات خادعة للمستهلكني 
تفيد بأن الدجاج مت تربيته يف 

حظائر واسعة جيدة التهوية.
وقال القاضي ريتشارد تراسي 
مارسته  خداعا  هنالك  إن 
بأن  ادعائهما  يف  املؤسستان 
التجول«،  »حر  كان  الدجاج 
أن  هو  الواقع  أن  إىل  مشريا 
نطاق التحرك ملعظم الدجاج مل 

يكن يزيد عن مرت مربع.
كورت  سارة  قالت  جانبها  من 
األسرتالية  املفوضية  رئيسة 
ذلك  إن  املستهلك  حلماية 
عليه  أقدمت  الذي  الغش 
الشركتان ليس مستهجنا فقط 
ولكن  األخالقي،  املنظور  من 
خيل أيضا مبعايري التنافس بني 

الشركات املنتجة للدجاج.
حالة  يف  الشركتان  وتواجه 
 1.1 غرامة  دفع  خطر  إدانتهما 

مليون دوالر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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حمكمة  تنظر يف إعالنات دجاج خادعة

صورة ملنزل كيفن راد يف كانبريا بقيمة 2.25 مليون دوالر
قال رئيس االئتالف الفيدرالي 
أبوت إن خطته  املعارض توني 
طاليب  مراكب  »توقيف  بشأن 
رئيس  من  مستمدة  اللجوء« 
الوزراء األسرتالي األسبق جون 
هارد  جون   « وتابع:  هوارد، 
ونستطيع  املراكب،  أوقف 

السري على هذا النهج«.
وبات واضحا خالل مقابلة أبوت 
أمس  سي  بي  ايه  شبكة  مع 
األحد أنه يبين محلته على أفكار 
واسرتاتيجيته،  هوارد  جون 
فكرر امسه أكثر من مرة، وخصه 
واستعان  اإلشادة،  بكلمات 
معلمه  قاهلا  شهرية  بعبارات 

السياسي جون هوارد.
معروفا  كان  هوارد  أن  يذكر 
جتاه  متشدد  موقف  باختاذ 
إىل  القادمني  اللجوء  طاليب 
شرعية،  غري  بصورة  أسرتاليا 

كما أنه اشتهر بعدائه للرئيس 
العراقي الراحل صدام حسني، 
وكان متحمسا للحملة العسكرية 

الرامية لإلطاحة به.
خطورة  من  أبوت  توني  وقلل 
رئيس الوزراء العائد كيفن راد 
على فرصه االنتخابية قائال: » 
كيفن  كان  اليت  األخرية  املرة 
راد ضدي يف االنتخابات، كان 
تعرض  أنه  لدرجة  فقريا  أداؤه 

لإلقصاء من حزب العمال«.
معركته  أبوت  توني  ويلعب 
قضيتني  على  االنتخابية 
ضريبة  إحداهما  أساسيتني 
قضية  واألخرى   الكربون، 
طاليب اللجوء، حيث يرغب قائد 
املعارضة يف إعطاء أوامر للبحرية 
األسرتالية بإعادة مراكب طاليب 

اللجوء إىل إندونيسيا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أبوت يستلهم أفكار  هوارد يف 
انتخابات أسرتاليا

زعيم املعارضة الفيدرالية أبوت مع رئيس الوزراء األسبق  هوارد

النساء  من  العديد  بدأت 
األسرتاليات الراغبات يف تأجيل 
يف  اجتماعية  ألسباب  األمومة 
الستخدامها  بويضاتهن  جتميد 

فيما بعد.
اإلجناب  فرصة  تزد  ومل 
عن  جممدة  بويضات  باستخدام 
أقل من 1 % قبل 2011، ولكن 
بفضل تكنولوجيا جديدة، زادت 
أصبحت  حتى  النجاح  نسبة 
من  اإلجناب  لفرص  مساوية 

بويضات طازجة.
من جانبه، قال الدكتور ديفيد 
نايت خبري اخلصوبة يف مؤسسة 
حفظ   «  :  Demeter Fertility
التأمني  من  نوع  البويضات 
املستقبلي«، مشريا إىل تهافت 
تلك  على  النساء  من  املزيد 

الطريقة.

خالل  من  للنساء  وميكن 
حتمل  اليت  اجلددة  التكنولوجيا 
جتميد  من   vitrification اسم 
 10 إىل  تصل  ملدة  بويضاتهن 

سنوات.
السرطان  مريضات  وتتكالب 
على  املنهكة  األمراض  وباقي 
من  خلوفهن  بويضاتهن  جتميد 
قدرتهن  على  املرض  تأثري 
إنتاج  على  املستقبلية  

بويضات.
وخيتلف معدل إنتاج البويضات 
حسب  املرأة  تنتجها  اليت 
اعتبارات تتعلق جبينات وراثية، 
بسبب  أيضا  ينخفض  ولكنه 
التدخني  مثل  سيئة  سلوكيات 
الذي  الغذاء  يف  واإلسراف 

يؤدي إىل البدانة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

األسرتاليات وجتميد البويضات!!



Page 10صفحة 10     

Australian Newsاسرتاليات

Saturday 13 July 2013  2013 متوز   13 السبت 

اللجوء  طاليب  قضية  تعترب 
يف  زاوية  حجر  أسرتاليا  إىل 
االنتخابات الفيدرالية، إذ يعترب 
املهاجرين  هؤالء  أن  البعض 
واالقتصاد  الوظائف  يهددون 
تزايد  أن  بعد  أسرتاليا،  يف 

أعدادهم ألرقام غري مسبوقة.
لكن احلقيقة هو أن العديد من 
ترتبط  واالدعاءات  اخلرافات 
وكأنها  وباتت  اللجوء،  بطاليب 
يتم  ما  كثرة  من  حقيقية 

ترديدها.
اخلرافة 1: أعداد هائلة من طاليب 

اللجوء تتدفق على أسرتاليا
أعداد  أن  ترديد  دائما  يتم 
أسرتاليا  إىل  اللجوء  طاليب 
هائلة، واحلقيقة أنه رغم زيادة 
تلك األعداد مبقدار الثلث العام 
 15800 إىل  لتصل  املاضي 
األعداد  تلك  أن  إال  شخص، 
املفهوم  من  صغرية  تبقى 
مفوضية  تقول  حيث  الرقمي، 
لألمم  التابعة  الالجئني  شئون 
تستقبل  أسرتاليا  إن  املتحدة 
اإلمجالي  العدد  من  فقط   %3
للدول  املقدمة  اللجوء  لطلبات 

الصناعية عرب العامل
الثانية..أسرتاليا  اخلرافة   -2
اللجوء  طاليب  جيذب  مغناطيس 

مقارنة بالدول األخرى
ألف   493 حنو  أن  هو  واحلقيقة 
للدول  تقدميه  مت  جلوء  طلب 
وهو  املاضي،  العام  الصناعية 
ثاني أكرب رقم قياسي بعد عام 
2003، بسبب الصراع الطائفي 
كما  السياسي،  والكبت 
طلب  ألف   355 أوربا  استقبلت 
أمريكا  بينما كان نصيب  جلوء، 
ألف طلب جلوء،  الشمالية 103 
وأدت احلرب السورية إىل نزوح 
الالجئني،  من  والعديد  العديد 
أسرتاليا  أن  يؤكد  ما  وهو 
جذبا  األكثر  الدول  من  ليست 

لطاليب اللجوء.
أسرتاليا  ثراء  الثالثة:  اخلرافة 
من  املزيد  تستقبل  جيعلها 

طاليب اللجوء
أسرتاليا  ثراء  أن  البعض  يروج 
املزيد  لتدفق  مطمعا  جيعلها 
من طاليب اللجوء لكن بان كي 
مون األمني العام لألمم املتحدة 
يكذب ذلك االدعاء  حينما قال: 
» جهود مساعدة النازحني تتسم 
باخللل الواضح، حيث أن الدول 
الفقرية تستقبل عددا أكرب من 

الالجئني من الدول الغنية«.
غري  إنهم   « الرابعة:  اخلرافة 

شرعيني وليس مرغوبا فيهم
اللجوء  طاليب  أن  واحلقيقة هي 

خرافات أسرتالية حول طاليب اللجوء

الذين جييئون إىل أسرتاليا عرب 
املراكب ال يرتكبون أي عمل غري 
اتفاقية  على  استنادا  شرعي، 
واليت  لالجئني،  املتحدة  األمم 
حيث  أسرتاليا،  عليها  وقعت 
اللجوء  طاليب  أن  على  تنص 
إىل  الدخول  يف  احلق  لديهم 
االتفاقية،  على  املوقعة  البالد 
وتقديم طلب جلوء، بغض النظر 
عن كيفية وصوهلم، أو عما إذا 
قانونية  وثائق  حيملون  كانوا 

تسمح هلم بالدخول أم ال.
طاليب  معظم  اخلامسة:  اخلرافة 
عرب  يأتون  أسرتاليا  إىل  اللجوء 

مراكب
حيث  صحيح،  غري  ادعاء  وهذا 
إىل   2008 إحصائيات  تشري 
األقل  على  للجوء  طالبا   13 أن 
أسرتاليا  إىل  يوميا  يصلون 
برحالت جوية، وهو معدل يفوق 
عرب  القادمني  معدل  كثريا 

مراكب.
اخلرافة السادسة: طالبو اللجوء 

يأخذون الوظائف األسرتالية
الفدرالية  احلكومة  أن  واحلقيقة 
أطلقت سراح 16000 طالب جلوء 
لالخنراط يف اجملتمع، يف سبيل 
البت يف طلبات جلوئهم، ويتلقى 
أسبوعا  دوالر   220 منهم  كل 
االجتماعي،  الضمان  دائرة  من 
الطعام  على  يذهب  معظمها 
لكنهم  السكنية،  واإلجيارات 
وظائف  بتقلد  هلم  مسموح  غري 
لكونهم حاملني لتأشريات تدعى  
منهم  والعديد   ،bridging visas
يبقى لسنوات عديدة على تلك 
احلالة دون البت يف أمره، كما أن 
من يعمل من طاليب اللجوء ميتهن 
األسرتاليني  معظم  يأبى  أعماال 

القيام بها.
طالبو  معظم  السابعة:  اخلرافة 
القادمني  أسرتاليا  إىل  اللجوء 
الصراعات  مزقتها  دول  من 

ويثريون القالقل
واحلقيقة وفقا إلحصائيات وزارة 
األسرتالية  واملواطنة  اهلجرة 
فإن العدد األكرب من املهاجرين 
يف الفرتة بني 2010-2011 من 
وبريطانيا  والصني  نيوزيلندا 
متزقها  مل  بالد  وهي  واهلند 

احلروب
ال  إنهم  الثامنة:  اخلرافة 

يساهمون يف اجملتمع
املهاجرين  أن  هي  واحلقيقة 
يف  طويلة  عقود  عرب  ساهموا 
االقتصادي  اإلطار  تشكيل 
واالجتماعي واملدني ألسرتاليا.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مت  أنه  أسرتالية  حمكمة  علمت 
شرق  جنوب  من  عاهرات  جلب 
غري  بوثائق  أسرتاليا  إىل  آسيا 
شرعية، قبل أن يتم استغالهلن 

عرب عصابة إجرامية.
واملتهمة األساسية يف القضية 
سنة،   38 كيم،  جا  ماي  تدعى 
عصابة  بإدارة  متهمة  وهي 
عاهرة   100 تستغل  إجرامية 

عصابة أسرتالية تستعبد 100 عاهرة أسيوية

الدول  بعض  تدور  بينما 
مسدود  طريق  يف  واحلكومات 
انبعاثات  من  باحلد  يتعلق  فيما 
االرتفاع  وتقليل  الكربون، 
األرض،  حرارة  يف  الكارثي 
يف  سويدية  مدن  ثالثة  جنحت 
النظيفة  للطاقة  التام  التحول 

األكثر أمانا بيئيا.
لكن ثالثة مدن سويدية تضرب 
تعاون  كيفية  يف  جيدا  منوذجا 
لتطبيق  البلديات  جمالس 
الكربون  خفض  سياسات 
اليت  فاكسجو  مدينة  وهي 
األوربية  املدينة  تسميتها  متت 
املفوضية  عرب  مناخيا  األفضل 
احلد  يف  جنحت  حيث  األوربية، 
أكسيد  ثاني  انبعاثات  من 
يف    %41 بنسبة  الكربون 
حيث   ،2012-1993 بني  الفرتة 
استبدال  االجناز عرب  حدث ذلك 
األحفوري  الوقود  على  االعتماد 
كما  احليوي  الغاز  أو  بالبيوجاز 
معدل  بتخفيض  قرارا  اختذت 
املنازل  يف  الطاقة  استخدام 
وقطاع األعمال وجملس البلدية.
الثانية  السويدية  واملدينة 
معدل  ختفيض  يف  جنحت  اليت 
اليت  أوريربو  هي  الكربون 
هو  البيوجاز  يكون  أن  قررت 
املواصالت  يف  املعتمد  الوقود 
البيوجاز  ختليق  وميكن  العامة، 
عرب معاجلة مياه الصرف الصحي 
من  الصادرة  االنبعاثات  ومن 
عن  أمثر  ما  وهو  النفايات، 

السويد تلقن أسرتاليا 
درسا يف محاية البيئة

الكربون  انبعاثات  نسبة  تقليل 
مبقدار 15 ألف طن سنويا.

اليت  الثالثة  السويدية  واملدينة 
جنحت يف اختبار الطاقة النظيفة 
هي ماملو تلك املدينة الصناعية 
جهودها  كرست  حيث  القدمية، 
الكربون،  انبعاثات  تقليل  على 
واملشي  للدراجات  وروجت 
املواصالت  وسائل  من  واحلد 

امللوثة للبيئة.
املدينة  سيدني  وكانت  
األسرتالية األوىل اليت تعلن عام 
2008 عن هدف االعتماد املطلق 
على الطاقة املتجددة حبلول عام 
2030، كما أن هنالك العديد من 
يف  البلديات  جملالس  النداءات 
األسرتالية  واألقاليم  الواليات 
املختلفة من أجل مدن أسرتالية 
أقل يف نسبة الكربون، بعد أن 
لثاني  العاملي  املعدل  ختطى 
يف  جزء   400 الكربون  أكسيد 

املليون.
االجتاه  ذلك  يف  املشكلة  لكن 
يف  البلديات  جمالس  أن  هي 
بعضها  بني  تنسق  ال  أسرتاليا 
كما  املأمول،  بالشكل  البعض 
ينقصها التمويل الالزم، وتفتقد 
إىل  التطرق  عند  الالزمة  اخلربة 

جمال محاية البيئة.
وتضع أسرتاليا هدفا بعيد املدى 
بتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 
80% عام 2050 مقارنة مبعدالت 

عام 2000.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املضطهدة يف  املسلمة  الروهينجا  من  لجوء  طالب  عالم  بن سيد  زوهار  محمود 
ميانمار يعرض صورا لزوجته وشقيقته اللتني تركهما يف ميانمار يف وقت سابق

الدراجات واملشي أهم وسيلتا مواصالت يف مدينة ماملو السويدية

اليت  املشاكل  من  العنف  يعد 
ذلك  ويدعم  أسرتاليا،  تضرب 
زيادة  إىل  تشري  إحصائيات 
القتل،  معدالت  يف  مستمرة 
الغربية  الدول  معظم  بعكس 
املعدل  فيها  تناقص  اليت 

بشكل ملحوظ.
ارتفاعا  أسرتاليا  وشهدت 
العنف، فزاد  ملحوظا يف وترية 
معدل القتل من 623 قتيال لكل 
 1996 عام  شخص  ألف   100
ألف   100 لكل  قتيال   840 إىل 
شخص  عام 2007، كما زادت 
وارتفع  املنزلي،  العنف  نسبة 
معدل مثول النساء أمام احملاكم 

جلرائم تتعلق بالعنف.
ويلز  نيو ساوث  والية  وتعاني 
من مشكلة العنف يف الشوارع، 
وبدا ذلك يف العديد من القضايا 
اليت نالت اهتماما إعالميا، مثل 
الذي  كيلي  توماس  قضية 
ضاحية  قاتلة يف  لكمات  تلقى 
Kings Cross بسيدني يف يوليو 

.2012
بني  متزايدا  إمجاعا  هنالك  لكن 
معدالت  أن  على  األكادمييني 
الغربية  الدول  يف  العنف 
القرون  عرب  ثابت  مبعدل  تنحدر 

املاضية.
الرأي  هذا  مؤيدو  ويستند 
بتناقص  تفيد  إحصائيات  على 
معدالت القتل بشكل درامي من 

معدل القتل يف أسرتاليا يثري القلق

100 قتيل بني 100 ألف شخص 
يف القرن الثالث عشر إىل 10 
قتلى من كل 100 ألف شخص 
يف منتصف القرن السابع عشر 
إىل معدل قتيل واحد بني 100 
الراهن  الوقت  ألف شخص يف 
مع  الغربية،  الدول  معظم  يف 
مالحظة أن املعدل يف الواليات 
املتحدة ظل مرتفعا حتى سنوت 
تلك  ورغم  مضت.  قليلة 
ال  اجلدل  أن  إال  اإلحصائيات، 
يزال دائرا حول حقيقة تناقص 

وترية العنف.
وجود  اإلحصائيات  وتكشف 
العنف  بني  معقدة  عالقة 
يزيد  حيث  اخلمور،  وتعاطي 
واألماكن  احلانات،  يف  حدته 

العامة لتناول اخلمور.
من  النساء  جتاه  العنف  لكن 
ال  اليت  املستمرة،  الظواهر 
تقتصر على الدول النامية، ففي 
بريطانيا تغتصب حوالي 80 ألف 
إلحصائيات  وفقا  سنويا  امرأة 
حوالي  تتعرض  كما  حكومية، 
للتحرشات  امرأة  ألف   400

اجلنسية.
فإن  جالوب،  الستطالع  ووفقا 
يدعمون  األمريكان  من   %63
بني  سيما  ال  اإلعدام،  عقوبة 
نسبة  بلغت  الذين  اجلمهوريني 

تأييدهم للعقوبة 80 %.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أنها  كما  شرعية،  غري  بصورة 
من  العاهرات  بسلب  متهمة 

حقوقهن املادية.
العصابة  إن  الشرطة  وقالت 
ما  العاهرات  وراء  من  حققت 
ألف دوالر خالل  يزيد عن 500 

اخلمسة شهور املاضية.
أحد  شيشاير  جيمس  وقال 
األسرتالية  الشرطة  مسؤولي 

يقوم  العصابة  إن  الفيدرالية 
من  نساء  إغواء  على  نشاطها 
يف  للعمل  آسيا  شرق  جنوب 
إىل  جلبهن  ويتم  ملبورن، 

أسرتاليا بوثائق مزورة.
وأضاف أن العاهرات كن خائفات 
من مصريهن املنتظر إذا جترأن 
باالنتهاكات  الشرطة  وأبلغن 
اليت متارس ضدهن، لذا كانت 

النساء خاضعات لزعيمة العصابة 
ماي جا كام بشكل كامل، كما 
مت توجيه اتهامات لزوج املتهمة 
ملشاركتهم  وآخرين  وشقيقتها 

يف تلك األنشطة اإلجرامية.
يف  جلستها  احملكمة  وتستأنف 
12 يوليو اجلاري للبت يف طلب 

املتهمني اخلروج بكفالة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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كتبت: كيت مكليمونت
عام  أواخر  يف  ذلك  كان 
1988، عندما وصل رجل يدعى 
إىل   »Kneecaps »السيناتور 
ملبورن ألخذ مظروفات متعددة 
من  اآلالف  بعشرات  مكتظة 
الدوالرات، مت تسلميها بطريقة 
أحد مسؤولي شركة  سرية من 

نقل أسرتالية كربى.
الذي  الرجل  ذلك  يكن  ومل 
سوى  األموال  تلك  التقط 
العمال  حلزب  العام  األمني 
غراهام  ويلز  ساوث  نيو  فرع 
ريتشاردسون الذي كان وزيرا 
يف حكومة هوك، والذي  جعل 
يف  العمالي  اليميين  الفصيل 
نقاط  أقوى  ويلز  ساوث  نيو 

النفوذ العمالية.
ماريان  كتبته  ملا  ووفقا 
ريتشاردسون،  عن  ويلكنسون 
دوالر  ألف  الثالثني  مبلغ  فإن 
ملبورن   يف  األخري  أخذه  الذي 
مرشحيه يف  كان هلدف متويل 

انتخابات نقابة عمال النقل.
يبدو   ريتشاردسون  وكان 
ميتلك  سياسي  تاجر  وكأنه 
أبواب  طرق  على  مذهلة  قدرة 
مستثمري العقار ورجال األعمال 
ما  وهو  السياسية،  للتربعات 
عزز منصبه، وأصبحت طريقته 
حزب  أداء  يف  أساسيا  مستا 

العمال يف نيو ساوث ويلز.
األسبق  العمالي  القائد  وكتب 
بينما   « مؤخرا:  الثام  مارك 
ريتشاردسون،  أسطورة  زادت 
حزب  أروقة  وداخل  إعالميا 
منوذجا  أسلوبه  أضحى  العمال، 
أبرزهم  التالي،  اجليل  طبقه 
أربيب  ومارك  روزندال  اريك 
حزب  أمناء  وهم  بيرت،  وكارل 
العمال يف نيو ساوث ويلز يف 

الفرتة بني 2008-1999«.
وممارسني للعبة املال والسلطة، 
الدوالرات  ماليني  هؤالء  مجع 
حتطيم  على  قدرتهم  خالل  من 
املنافسني، واحملاباة، والتحكم 
النقابية،  االنتخابات  يف 

واجتذاب املرشحني«.
احلفاظ   « ويلكنسون:  وأضاف 
على تعاطف النقابات كان أمرا 
وحلفائه،  لريتشاردسون  مهما 
القوي  اليميين  الفصيل  يف 
ساوث  بنيو  العمال  حلزب 

ويلز«.
مع  تعاونوا  الذين  بني  ومن 
النقابيني  من  ريتشاردسون 
أدار  الذي  ويليامسون  مايكل 
كأنها  الصحية  اخلدمات  نقابة 

إقطاعية خاصة.
مهد   ،1991 عام  ويف 
إليدي  الطريق  ريتشاردسون 
برملان  يف  مبقعد  للفوز  عبيد 

غراهام ريتشاردسون..األب الروحي إليدي عبيد!

نيو ساوث ويلز.
ويلكنسون  ألفته  كتاب  ويف 
عن  نقلت   ،1996 عام 
ال   « قوله:  ريتشاردسون 
عالقة مطلقا بني أموال أتلقاها 
والقرارات  شخص  أي  من 
للغاية  حريص  أنا  احلكومية، 
ايدي  أما  ذلك«،  تفادي  على 
على  ضغوطه  فسر  فقد  عبيد 
وزراء  لصاحل  الوزراء  بعض 
»حتريك  يف  لرغبته  آخرين، 
حد  على  اقتصاديا«،  الوالية 
بالفارق  مكرتث  غري  قوله«، 

بني التربعات والفساد.
اتبعها  اليت  السياسة  ولعل 
وعبيد  ريتشاردسون  من  كل 

كشفت دراسة جديدة أن أول 
جمموعة استقرت يف أسرتاليا 
-1000 بني  عددهم  تراوح 
من  إليها  نزحوا  حيث   ،3000
ألف   50 قبل  وذلك  اخلارج، 
أن  اجلديد  البحث  سنة.ويثبت 
أسرتاليا  يف  القاطنني  أول 

أتوا عن طريق اهلجرة.
عدد  أن  إىل  الدراسة  وتشري 
يف  تالشى  أسرتاليا  سكان 
العصر اجلليدي، إال أنه اسرتد 
قرون،  مخس  قبل  عافيته 

ليبلغ 1.2 مليون نسمة.
يذكر أن عدد سكان أسرتاليا 
يف عصور ما قبل التاريخ كان 

دائما مثار جدل، لكنه أفاد يف 
معرفة تأثري االستعمار األوربي 

على أسرتاليا.
واستعان أالن ويليامز الباحث  
األسرتالية  الوطنية  باجلامعة 
يف كانبريا بالعديد من وسائل 
تقفي اآلثار، والتحديد الزمين، 
مثل استخدام الكربون للداللة 

الوقتية.
اليت  البيانات  آالن  واستخدم 
مجعها من حوالي 1750 موقعا 
أثريا، لتتبع النشاط البشري، 
زمنية  مقارنة  عمل  من  ومتكن 

سكانية.
وأردف أن أول سكان أسرتاليا 

دراسة: اهلجرة شكلت أول سكان أسرتاليا

آسيا،  قدموا من جنوب شرق 
التقديرات  يفوق  رقم  وهو 

السابقة.
عندما   1788 عام  وحبلول 
الربيطاني،  االستعمار  بدأ 
أسرتاليا  سكان  تعداد  كان 
و1.1  ألف   770 بني  يرتاوح 
مليون، وتوافد األوربيون على 
إليها أمراضا  أسرتاليا ناقلني 
واجلدري  احلصبة،  مثل  شتى 
لألوربيني  كان  كما  وغريها، 
يف  سيئا  دورا  املهاجرين 
أو سكان  األبورجينز  اضطهاد 

أسرتاليا األصليني.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

متكنت  األسرتالية اميليا برادلي 
اليت تعيش عالقة مثلية سحاقية 
مع مدرسة منذ ثالث سنوات من 
إنهما ال يعيشان  إقناع احملكمة 
عن  مسؤول  أحدهما  كزوجني 
املرأة  مع  بقاءها  وأن  اآلخر، 
األخرى يف ذات املنزل لن يدوم 
ستنتهي  مؤقتة،  فرتة  سوى 

بنهاية العام.
اجلامعية  الطالبة   وكانت 
من  حرمت  قد  برادلي  اميليا 
املاضي  العام  الشباب  بدل 
الضمان  دائرة  أخربت  أن  بعد 

االجتماعي »سنرتلينك« إنها يف 
بوالية  مدرسة  مع  مثلية  عالقة 

كوينزالند.
حرمان  وراء  الذريعة  وكانت 
برادلي من بدل الشباب هي أن 
رفيقتها متتلك دخال ثابتا، لكنها 
القرار،  ضد  استئنافا  قدمت 
وأنكرت أنهما يعيشان كزوجني 
بأنها  اعرتافها  رغم   ، دائمني 
واحد  مسكن  يف  معها  تقطن 
أغلب الوقت، كما اعرتفت أيضا 
املثلية،  عالقتهما  باستمرار 
لكنها أشارت إىل أن كال منهما 

املثلية اميليا برادلي تستعيد 
»بدل الشباب«

سيخوض حياة مستقلة مع نهاية 
العام اجلاري.

برادلي  أن  احملكمة  وعلمت 
تعرفت على املرأة األخرى اليت 
اسم  احملكمة  عليها   أطلقت  
اخلضراء«  املرأة   « مستعار 
الفريق  لنفس  انتمائهما  أثناء 
وقررت   ،2006 عام  الرياضي 
االستئناف،  قبول  احملكمة 
بدل  من  برادلي  حرمان  وعدم 

الشباب.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

منع  يتم  أن  املقرر  من 
من  العقاريني  املستثمرين 
االنتخابات  خوض  إمكانية 
العمال  حزب  عن  كمرشحني 
وفقا  ويلز،  ساوث  نيو  بوالية 
وذلك   للحزب،  جديدة  لقواعد 

بأوامر من احلزب الفيدرالي.
ويف تدخل نادر من حزب العمال 
الفيدرالي يف شؤون فرع احلزب 
قال  ويلز،  ساوث  نيو  بوالية 
رئيس الوزراء األسرتالي كيفن 
راد إن فضيحة تورط شخصيات 
شبهات  يف  بالوالية  عمالية 
حتقيقات  حمل  كانت  فساد 
ملكافحة  املستقلة  املفوضية 

الفساد قد أشعرته بالفزع.
يذكر أن مفوضية مكافحة الفساد 
حققت يف مدى استفادة عائلة 
ايدي  األسبق  العمالي  الوزير 
فحم  تعدين  مناقصة  من  عبيد 
مشبوهة يف منطقة بيلونغ فالي، 
وقتما كان أيان ماكدونالد وزيرا 
للتعدين بالوالية،  وتسببت تلك 
حزب  يتخذ  أن  يف  الشبهات 
العمال بالوالية قرارا بفصلهما.

حزب  من  راد  كيفن  وطلب 
العمال بالوالية تنفيذ التغيريات 
يوما  الثالثني  خالل  يف 
أيضا  تتضمن  واليت  القادمة، 

أي  مع  مطلقا  التسامح  عدم 
فساد، وحظر ترشيح مستثمري 
حزب  عن  كمرشحني  العقارات 
العمال ما مل يتخلصون أوال من 
العقارية،  االستثمارات  كافة 
شبهات  يف  يدخلون  ال  حتى 

تضارب املصاحل.
أمني  داستياري  سام  واعرتف 
ساوث  بنيو  العمال  حزب  عام 
اجلديد  التعديل  ذلك  أن  ويلز 

هو األكثر إثارة للجدل.
دخول  إن  راد  كيفن  وقال 
اجملال  العقاريني  املستثمرين 
السياسي ال سيما يف والية نيو 
اليت  املشاكل  من  ويلز  ساوث 

جيب التخلص منها.
ويف املقابل، اعترب غلني بايرس 
نيو  يف  العقار«  »جملس  مدير 
اجلديدة  الضوابط  ويلز  ساوث 
بتهكم:  مردفا  بالسخيفة، 
العنصري  التمييز  سياسة   «

ترتبطباالحتالل«
االئتالف  رئيس  ووصف 
الفيدرالي املعارض توني أبوت 
»النكتة«،  بـ  اجلديد  اإلجراء 
هي  الضوابط  تلك  أن  وتابع 
جمرد دعاية انتخابية ، وال تهدف 

إىل القضاء على الفساد.
ملصدر العنكبوت االلكرتوني

حزب العمال حيظر ترشح مستثمري 
العقار بنيو ساوث ويلز

رئيس  حياول   اليت  هي 
راد  كيفن  أسرتاليا  وزراء 
حاليا تفكيكها ، عرب إصالحات 
أبرزها منع املستثمرين  عديدة 
يف  الرتشح  من  العقاريني 
حزب  عن  ممثلني  االنتخابات 
حماولة  هي  بالوالية،  العمال 
اليت  الشبهات  وطأة  لتخفيف 
حتقيقات  إثر  باحلزب  أحاطت 
ملكافحة  املستقلة  املفوضية 
مدى  يف  حققت  اليت  الفساد 
من  عبيد  عائلة  استفادة 
مشبوهة  فحم  تعدين  مناقصة 

يف منطقة بيلونغ فالي.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

ادوار عبيد وغراهام ريتشاردسون
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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

امللوث  املاء  ظاهرة  باتت 
سيدني،  شواطئ  يف  تنتشر 
من  الكثري  يف  يتسبب  مبا 
بالرغم  الصحية،  املخاطر 
الدوالرات  ماليني  إنفاق  من 
لتحسني البنية التحتية لشركة 

»مياه سيدني.
سلبيات  يف  اخلطورة  وتتمثل 
تطهري  بعملية  حتيط   عديدة 
من  الصحي   الصرف  مياه 
البيزنس  ومنشآت  املنازل 
املختلفة، حيث يفرتض أن متر 
تلك املياه بعملية تطهري تدعي 
يف  تسريبها  قبل   ،Bypass
الواقع هو  لكن  مياه احمليط، 
أن نسبة من تلك املياه امللوثة 
مبعاجلة  أو  معاجلة،  دون  متر 
غري مكتملة إىل مياه احمليط، 
مبا يشكل خطرا هائال، ال سيما 
الصحي  الصرف  مياه  من 

بوندي  مناطق  من  القادمة 
ونورث  وماالبار  وكرونوال 
هايتس  وهورنزباي  هيد 

وولونغونغ.
تسريب  إىل  ذلك  وأدى 
مياه  من  اللرتات  ماليني 
املفتقدة  الصحي  الصرف 
مياه  يف  السالمة  ملعايري 
املختلفة، مبا  شواطئ سيدني 
أضرار صحية  يتسبب يف  قد 

بالغة.
ودافعت شركة شركة سيدني 
ووتر عن نفسها قائلة إن نسبة 
هي  الصرف  مياه  من  قليلة 
اليت ال ختضع لعملية املعاجلة 
الالزمة، وأشارت إىل أن ذلك 
ال حيدث إال يف الظروف اجلوية 

املتطرفة.
األرقام تشري إىل زيادة  لكن 
ملحوظة يف حجم مياه الصرف 

مصطافو سيدني يسبحون يف الصرف الصحي!
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قال  األمريال املتقاعد كريس 
ريتشي القائد السابق للقوات 
البحرية األسرتالية إن سياسة 
اللجوء  طاليب  مراكب  إرجاع 
حكومة  عصر  يف  طبقت  اليت 

هوارد ميكن تطبيقها جمددا.
قائد  منصب  ريتشي  وشغل 
األسرتالية  البحرية  القوات 
يف الفرتة بني 2002- 2005، 
عن  مدافعا  وقتها  وكان 
طاليب  مراكب  إرجاع  سياسة 
حكومة  طبقتها  اليت  اللجوء 
توني  ويسعى  آنذاك،  هوارد 
أبوت زعيم االئتالف الفيدرالي 
جديد  من  إلحيائها  املعارض 
االنتخابات  حالة فوزه يف  يف 

القادمة.
تدخل  أن  ريتشي  وأضاف 
من  املراكب  إلرجاع  البحرية 
طاملا  اليت  القانونية  األمور 
القوات  من  العديد  نفذها 
وتابع:  القرون.  عرب  البحرية 
إذا  املنطلق،  هذا  من   «
لفعل  للبحرية  أوامر  أعطيت 
أهبة  على  ستكون  ذلك، 

قائد البحرية األسبق: من املمكن 
إحياء سياسة »إرجاع املراكب«

االستعداد«.
تلك  إحياء  أن  إىل  أشار  لكنه 
السياسة اليت بدأ تطبيقها عام 
املخاطرة،  بعض  حيمل   2001
خالهلا  تضطر  البحرية  ألن 
عاقدي  أشخاص  مع  للتعامل 
إىل  الوصول  على  العزم 
ذلك  كلفهم  مهما  أسرتاليا 
من تضحيات. وعدد  األمريال 
تلك  وراء  املرتتبة  املخاطر 
هي  أبرزها  إن  فقال  اخلطوة 
أن السفن اليت سيتم إرغامها 
جتد  لن  رمبا  الرجوع  على 
العودة  لرحلة  الكايف  الوقود 

إىل إندونيسيا.
سكوت  قال  جانبه،  من 
موريسون وزير املعارضة يف 
حكومة الظل إن أسرتاليا دأبت 
على تطبيق تلك السياسة يف 
مع  اتفاق  دون  هوارد  عصر 
عن  أعرب  لكنه  إندونيسيا، 
مستقبلي  تعاون  من  ثقته 
للسيطرة  البلدين  بني  واسع 

على طاليب اللجوء.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بالتطهري  متر  مل  اليت  الصحي 
الالزم قبل صبها يف احمليط، 
عام   %  1.1 من  زادت  حيث 
ما يرتاوح بني  إىل   09-2008
5-10 % هذا العام، مبا يدق 
صحة  على  اخلطر  ناقوس 

مرتادي الشواطئ.
من جانبه، قال وولت سيكورد 
الظل  حكومة  يف  املياه  وزير 
الشواطئ  إن من حق مرتادي 
يسبحون  اليت  األوقات  معرفة 
فيها يف مياه الصرف الصحي، 
أنها  تدعي  أوفاريل  حكومة 
للبنية  قياسيا  متويال  وفرت 
سيدني   « لشركة  التحتية 
نشاهد  نزال  ال  لكننا  ووتر« 
معاجلتها،  يتم  ال  مياه صرف 
ويتم تسريبها يف شواطئنا«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حياول رئيس الوزراء األسرتالي 
على  التغلب  راد  كيفن  العائد 
أمامه  تقف  رئيسيتني  عقبتني 
أوهلما  القادمة  االنتخابات  يف 
الفيدرالي  االئتالف  رئيس 
واألخرى  أبوت،  توني  املعارض 

هي حزب العمال يف حد ذاته.
لكنها  متناقضا  ذلك  يبدو  وقد 
راد  كيفن  بدأ  اليت  املعركة 
توني  ضد  بالفعل،  خوضها 
العمال  حزب  وضد  أبوت، 
داخله  تعششت  الذي  القديم، 

أفكار ضارة.
هو  أبوت  بكون  يتعلق  وفيما 
فذلك  الرئيسي،  راد  خصم 
وأنه  سيما  ال  واضح،  أمر 
خصم صعب املراس، لكن راد 
متزايدة،  األيام صالبة  أكسبته 
دروس  من  االستفادة  وحياول 
التغلب  له  يتيح  مبا  املاضي، 

على ذلك اخلصم العنيد.
طاليب  مواجهة  سياسة  ولعل 
اللجوء من النقاط األساسية يف 
صراع راد-أبوت، ال سيما حول 
تطبيق سياسة  االئتالف  اعتزام 
يف  فاز  إذا  املراكب«،  »إرجاع 
وصفه  وما  القادمة  االنتخابات 
راد بأن ذلك سيخلق صراعا مع 
كيفن  حياول  كما  إندونيسيا، 

أبوت وحزب العمال ..عقبتان يف 
طريق كيفن راد

راد تكوين دائرة داخلية جديدة 
يعتمد عليها يف اختاذ القرار.

يسعى  اآلخر،  اجلانب  وعلى 
ضوابط  وضع  إىل  جاهدا  راد 
للتخلص من الفساد الذي شاب 
حزب العمال، وتغيري سلوكيات 
معوجة، أبرزها السلطات النقابية، 
والصراعات،  والفصائل، 
وغريها  الظهر،  من  والطعن 
احلزب،  شابت  اليت  األمور  من 
من  العديد  إىل ظهور  باإلضافة 
بسمعة  أضرت  اليت  الفضائح 
حزب العمال كثريا، مثل فضيحة 
وحتقيقات  طومسون،  كريغ 
مفوضية مكافحة الفساد بشأن 
شبهات فساد تتعلق بالوزيرين 
نيو  بوالية  السابقني  العماليني 
وأيان  عبيد  ايدي  ويلز  ساوث 

ماكدونالد.
الضوابط  ذلك  يفسر  وقد  
الصارمة اليت قررها كيفن راد 
بشأن فرع احلزب يف نيو ساوث 
ويلز، مثل منع مستثمري العقار 
احلزب  لواء  حتت  الرتشح  من 
لذا  املصاحل،  تضارب  لعدم 
إىل  رسالة  إرسال  حياول  فهو 

الناخبني مفادها أنه خمتلف.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رئيسا  راد  كيفن  عاد  أن  بعد 
لوزراء أسرتاليا، أضحت األضواء 
متزايد،  بشكل  عليه  مسلطة 
لذلك كان لقاؤه مع شبكة »ايه 
كبرية  اهتمام  حمل  سي«  بي 
على   املالحظات   أهم  ولكن 
يف  سردها  ميكن  احلوار  ذلك 

النقاط التالية: 
1- جتنب كيفن راد خالل اللقاء 
وآثر  زرقاء،  عنق  رابطة  ارتداء 
زرقاء  أرجوانية  واحدة  اختيار 
االنتقادات  لتجنب  رمبا  منقطة، 
املرتبطة برابطات العنق الزرقاء، 
غيالرد  جوليا  انتقدت  عندما 
املعارض،  الفيدرالي  االئتالف 
أبوت،  توني  زعيمه  سيما  ال 
كارهون  رجال  إنهم  وقالت 
عنق  رباطات  يرتدون  للنساء 
زرقاء، وهو التصريح الذي أثار 
جدال واسعا، لذا كان كيفن راد 
ارتداء  يتجنب  بأن  الذكاء  من 

رابطة عنق زرقاء.
راد  كيفن  أسلوب  اتسم   -2
فتفادى  باملرواوغة،  احلوار  يف 
اإلجابة على سؤال حول أسباب 
تغيري رأيه يف مسألة القيادة، 
حمدد  موعد  ذكر  رفض  كما 
إىل  باإلضافة  لالنتخابات، 
نفسه  توريط  عدم  على  حرصه 

حتليل حوار راد مع »اي بي سي«
يف أي سياسة مسبقة، واكتفى 
يف  أبوت  توني  بإزاحة  بتعهده 

االنتخابات القادمة.
3- رمبا حيدث تغري يف املوقف 
الرمسي حلزب العمال جتاه زواج 
املثليني، ال سيما إذا أخذنا يف 
راد  كيفن  تصرحيات  االعتبار 
املؤيدة للمثليني قبل أسابيع من 
عودته رئيسا للوزراء، باإلضافة 
بيين  املثلية  على  اعتماده  إىل 
معسكر  عن  انشقت  اليت  وونج 
أنتوني  نائبه  أن  كما  غيالرد، 
مؤيدة  بتصرحيات  أدىل  ألبانيز 

لزواج املثليني
4- طبق كيفن راد خالل احلوار 
وسيلة  خري  هو  الدفاع  قاعدة 
للهجوم، حيث مت إجراء املقابلة 
يف مكتبه، وكأنه يريد أن يؤكد 
للوزراء،  رئيسا  جمددا  عاد  أنه 
على  إجابته  أن  إىل  باإلضافة 
الصعبة  األسئلة  من  العديد 
خلوض  استعداده  على  تركزت 

مناظرة مع توني أبوت
أن  احلوار  خالل  اتضح   -5
كيفن راد ال يزال يلعب اللعبة 
القواعد  إطار  يف  السياسة 
املألوفة اليت توفر له املزيد من 
مثل  عبارات  فاستخدم  األمان، 
كذا...أستطيع  أقول  »دعين 
أنه  رغم  كذا..«،  بأن  القول 
حيتاج  ال  الذي  الوزراء  رئيس 

إلذن للكالم.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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رئيس  إندونيسيا  وخبت 
املعارض  الفيدرالي  االئتالف 
طوني أبوت على خطته املقرتحة 
طاليب  مراكب  »إرجاع  بشأن 
عواقب  من  وحذرت  اللجوء«، 
جانب  من  قرارات  اختاذ 
السلطات  موافقة  دون  واحد 

اإلندونيسية.
وزراء  رئيس  من  كل  ووقع 
والرئيس  راد  كيفن  أسرتاليا 
بامبانج  سوسيلو  اإلندونيسي 
مشرتك  بيان  على  يودويونو 
يف  البلدين  تعاون  لتعزيز 
من  للحد  اإلقليمية  احللول 

ظاهرة تهريب البشر.
وينص البيان على أهمية جتنب 
من  أحادية  مواقف  أي  اختاذ 
على  خطورة  تشكل  أن  شأنها 
تسبب  أو  اإلقليمي،  التقارب 

مصاعب ألي من األطراف«.
بني  مجع  لقاء  إثر  ذلك  جاء 
الزعيمني اجلمعة املاضي، حيث 
أن  الفنزويلي  الرئيس  أكد 
مشكلة طاليب اللجوء ال تقتصر 
تداعياتها على أسرتاليا فحسب، 
وفسر ذلك بقوله: »إندونيسيا 
من  اآلالف  عليها  يتدفق  أيضا 
حند  أن  جيب  اللجوء،  طاليب 
املتزايد،  الفيض  ذلك  من 

إندونيسيا توبخ زعيم االئتالف األسرتالي

ونعمل سويا  على حتقيق ذلك 
الغرض«.

وأدىل يودويونو بتعليقات قوية 
توني  واضح  بشكل  مستهدفا 
أبوت الذي كان قد صرح بأنه 
القادمة،  باالنتخابات  فاز  إذا 
جاكرتا  على  الرتكيز  سيكون 
اللجوء  طاليب  مشكلة  من  للحد 
إعطاء  إىل  تهدف  سياسة  عرب 
األسرتالية  للبحرية  تعليمات 
غري  املهاجرين  مراكب  بإرجاع 

الشرعيني إىل إندونيسيا.
لكن إندونيسيا عربت يف أكثر 
التام  رفضها  عن  مناسبة  من 
بداعي  املقرتحة،  أبوت  خلطة 
أنها جمرد تصدير للمشكلة إىل 

جاكرتا.
واقرتح الرئيس الفنزويلي أن 
يف  األطراف  مجيع  دعوة  تتم 
املنطقة للحد من تلك الظاهرة.

املصدر املنكبوت االلكرتوني
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 Australian( الدستور األسرتالي
القانون  هو   )Constitution
األساسي ألسرتاليا ووثيقة من 
الوثائق األكثر أهمية يف تاريخ 
أسرتاليا. الدستور حيدد القواعد 
األساسية حلكومة أسرتاليا، مبا 
يف ذلك كيفية تقاسم حكومات 
الفدرالية  واحلكومة  الواليات 
الدستور  يوفر  لصالحياتها. 
ناحية  من  األساسي،  اإلطار 
احلكومة الوطنية، عن » الطريقة 
يف  األمور«   بها  جتري  اليت 

أسرتاليا على أساس يومي. 
إجراء تغيريات على الدستور

جلميع  ملك  الدستور 
فقط  وميكن  األسرتاليني، 
الشعب  مبوافقة  يتغري  أن 
ثل وثيقة  األسرتالي. ومبا أنه ميمُ
حمددة  عمليات  فهناك  مهمة، 

جدا لتغيري الدستور. 
الربملان  على  جيب  أوال، 
 Parliament of( األسرتالي 
على  املوافقة   )Australia
التغيري املقرتح. ثم يتم وضع 
هذا التغيري املقرتح إىل الشعب 
على  استفتاء.  يف  األسرتالي 
مجيع األسرتاليني املدرجني يف 
بـ  التصويت  الناخبني  قوائم 
»نعم« أو »ال« هلذا التغيري عند 

)Australian Constitution( الدستور األسرتالي
اإلستفتاء .

اجلميع  شارك  يمُ أن  املهم  ومن 
املساعدة  يف  أسرتاليا  يف 
إذا  ما  حول  قرار  اختاذ  على 
االقرتاح،  على  املوافقة  متت 

والتصويت إلزامي. 
املالي  االعرتاف  حول  استفتاء 

للحكومة احمللية
للدستور  املقرتح  التعديل  إن 
الكومنولث  لربملان  يسمح 
 )Commonwealth Parliament(
ألية  مالية  مساعدة  مينح  أن 
هيئة حكومة حملية شكلت تبعًا 
لألحكام  وفقا  الوالية  لقوانني 
الربملان  يعتقد  اليت  والشروط 

أنها مناسبة. 
يغري  ال  التعديل  هذا  إن 
احلالي  الفدرالي  اهليكل  من 
املنصوص عليه يف الدستور. 

الواليات  حكومات  تظل  سوف 
عن  مسؤولة  واملقاطعات 
وسوف  احمللية.  احلكومات 
الواليات  حكومات  تستمر 
كيفية  حتديد  يف  واملقاطعات 
قيام اهليئات احلكومية احمللية 
جبمع الرسوم وسن القوانني. 

 
 Double( األغلبية املزدوجة

)majority

التغيري  على  املوافقة  تتم  لن 
املقرتح إال إذا متَّ التوصل إىل 
 double( املزدوجة«  »األغلبية 
أي  أن  يعين  وهذا   .)majority
املوافقة  تتم  أن  جيب  تغيري 

عليه من قبل كل من: 
- غالبية الناس يف مجيع أحناء 
الدولة كلها )مبا يف ذلك الناس 
يف املقاطعة الشمالية ومقاطعة 

العاصمة األسرتالية(؛ و
من  أربعة  الناس يف  غالبية   -
على  أسرتالية  واليات  ست 

األقل .
أو  واحدة  حتقيق  يتم  مل  إذا 
كلتا هاتني األغلبيتني، لن يتم 

تغيري الدستور. 
ماذا اآلن؟

أسرتالي  كل  أن  املهم  من 
سجل للتصويت يكون قد أمُبلغ  ممُ
التغيري  لصاحل  األسباب  عن 
للمساعدة  أوضده،  املقرتح 
به.  اخلاص  القرار  اختاذ  يف 
املزيد  على  االطالع  باإلمكان 
االستفتاء  حول  املعلومات  من 
على  املقرتح  والتغيري  القادم 

املوقع االلكرتوني

www.referendum2013.gov.
au

مقتصرا  الرضاعة  لنب  يعد  مل 
بعض  ولكن  املواليد،  على 
يقبلون  أضحوا  الصني  أثرياء 
صدور  من  سواء  شرائه،  على 
أو  مباشرة  املرضعات  بعض 
من خالل مضخات ثدي، وهو ما 
الغضب  مشاعر  من  العديد  أثار 

واالمشئزاز.
تدعى  توظيف  شركة  وقامت 
Xinxinyu على حدود الصني مع 
وجود  عن  باإلعالن  كونج  هونج 
نساء مرضعات للمواليد وللمرضى 
وللبالغني مقابل مبالغ كبرية يف 
من  طبيعي  لنب  ارتشاف  سبيل 
مضخة  عرب  أو  مباشرة  أثدائهن 
الثدي يف حالة الشعور باإلحراج، 
حبسب تصرحيات صاحبة الشركة 

املثرية للجدل لني جون.

مرضعة البالغني..وظيفة مرحبة يف الصني!!

وتأخذ مرضعة البالغني اليت تعمل 
 16000 حنو  الشركة  تلك  يف 
مياثل  ما  وهو  شهريا،  يوان 
أربعة أضعاف متوسط األجر يف 
الصني، كما أن من تتمتع بصحة 
جيدة ومظهر حسن بينهن حتصل 

على أجر شهري أعلى.
الشركة  انتشار  على  ساعد  وما 
هي املفاهيم التقليدية املتفشية 
واليت  الصني،  أجزاء  بعض  يف 
تشري إىل أن اللنب الطبيعي من 
الغذاء  أنواع  أفضل  املرأة  ثدي 
هضم،  لسهولة  للمرضى، 

وفوائده الغذائية.
تقدمها  اليت  اخلدمات  تلك  لكن 
يف  الغضب  أثارت  الشركة 
مواقع التواصل االجتماعي حيث 
نعتها البعض بأنها غري أخالقية.

تساو  الصيين  الكاتب  وقال 
تعد  املمارسات  تلك  إن  باوين 
االنتهاكات  على  متزايدا  دليال 
الصينية  املرأة  ضد  املمارسة 
وكأنها  البعض  يعاملها  اليت 
أنها  كما  وتشرتى،  تباع  سلعة 
األخالقي  الرتدي  على  دليل 

لبعض أثرياء الصني.
الشديدة   الغضب  حالة  وتسببت 
يف سحب الرتخيص من الشركة 
اليت أجربت على تعليق نشاطها.

وقال 90 % من املشاركني يف 
استطالع رأي حول نشاط الشركة 
اخلدمات  طبيعة  يرفضون  إنهم 
للقيم  انتهاكا  باعتبارها  املقدمة 

األخالقية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يبحث رئيس الوزراء األسرتالي 
يف  فرصه  حتسني  راد  كيفن 
إجراء  عرب  القادمة  االنتخابات 
إصالحات يف فرع حزب العمال 
شهد  الذي  ويلز  ساوث  بنيو 
وشبهات  املشاكل  من  الكثري 

الفساد.
وكانت سلسلة من الفضائح قد 
ضربت حزب العمال بنيو ساوث 
األخرية،  السنوات  خالل  ويلز 
املفوضية  حتقيقات  أحدثها 
مع  الفساد  ملكافحة  املستقلة 
السابقني  العماليني  الوزيرين 
ايدي  ويلز  ساوث  نيو  بوالية 

عبيد وأيان ماكدونالد.
وألن حزب العمال ميتلك العديد 
يف  الفيدرالية  املقاعد  من 
سيما يف  ال  ويلز،  ساوث  نيو 
فيها  فاز  اليت  سيدني،  غرب 
العماليون بفارق هامشي ضئيل 
لذا  املاضية،  االنتخابات  يف 
جاهدا  يسعى  راد  كيفن  فإن 
الجتذاب دعم الناخبني يف تلك 
الوالية األكثر ازدحاما بالسكان 

يف أسرتاليا.
وال شك أن كيفن راد مل يكن 
جيرؤ للقيام بتلك اخلطوة ما مل 
احلزب  داخل  من  مساندة  يلق 
بنيو ساوث ويلز، حيث أشارات 
مبساندة  حيظ  أنه  إىل  تقارير 
عام  أمني  داستياري  سام 
ويلز  ساوث  بنيو  العمال  حزب 
الذي يرغب يف إبرام إصالحات 

حقيقية داخل احلزب.

ملاذا يرغب راد يف تطهري حزب العمال 
بنيو ساوث ويلز؟

راد  يرغب  اليت  األفكار  ومن 
هي  بالوالية  تطبيقها  يف 
احلزب  أعضاء  مبشاركة  السماح 
اختيار  أيضا يف  األعضاء  وغري 
يف  العماليني  املرشحني 
االنتخابات  أو  الوالية  انتخابات 

الفيدرالية.
بتلك  راد  كيفن  وحياول 
متاما  بنفسه  النأي  اإلصالحات 
عن أي وصمة عار ارتبطت بذلك 
ويف  العمال،  حزب  من  الفرع 
يرغب يف حتسني  الوقت  ذات 
االنتخابات  يف  احلزب  فرص 
ذات  املصلحة  أن  أي  القادمة، 
واآلخر  شخصي  أحدهما  شقني 

عام.

حركة  أسباب  بني  ومن 
راد  يسعى  اليت  اإلصالحات 
لتطبيقها هو معرفته بأنه ليس 
ساوث  لنيو  املفضل  االبن 
ويلز، لذا فيحاول كسب شعبية 
الكثري  لديه  أن  كما  له،  كبرية 
من األعداء داخل الوالية، ورمبا 
يسعى راد من خالل تلك احملاولة 
إىل االنتقام من الفصائل اليت 
فرتات  يف  اخللف  من  طعنته 
احملليني  بعض  لكن  سابقة، 
أن  بداعي  ذلك،  يف  يشككون 
تركيز راد األساسي يتمثل يف 

فوزه باالنتخابات القادمة.

املصدر املنكبوت االلكرتوني

ابوت

راد



Page 15صفحة 15     

Australian Newsاسرتاليات

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

صفحة ٢٢     

ملبورن

Page 22

Melbourne

Saturday 11June 2011السبت ١١ حزيران ٢٠١١ صفحة ٢٢     

ملبورن

Page 22

Melbourne

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

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@fibóm¸a

 Hatem
Electrical Contracting

k÷]á^⁄Ê<kfi^“
@#by@Ú◊ãí@

ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€

^„¬]Áfi_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]

<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
<ÌÈfl”ä÷]<Ÿá^flπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

سدني

Master License No: 409566317

أسرتاليا ثالثا يف قائمة الداعمني 
لـ »املالبس األخالقية«

األسرتاليني  من   %  73 قال 
املزيد  لدفع  مستعدون  إنهم 
من أجل شراء ما اصطلح على 
األخالقية«،  »املالبس  تسميته 
العمال  ظروف  لتحسني 
يتم  الذين  األجور،  منخفضي 
تلك  صناعة  يف  تسخريهم 
كشفت  ما  حبسب  املالبس،  

عنه دراسة دولية.
املستهلكني  ترتيب  وجاء 
قائمة  يف  ثالثا  األسرتاليني 
استطالع  يف  دولة،   16 تضم 
حول مدى تطلع هذه الشعوب 
املالبس  لشراء  أكثر  للدفع 
السويديون  وتبوأ  األخالقية. 
الشعوب  قائمة  والنروجييون 
لتلك  أكثر  للدفع  املستعدة 

املالبس.
األسرتاليني  معظم  وألقى 
االستطالع  يف  املشاركني 
مسؤولية حادث مصنع املالبس 
واملآسي  بنجالديش،  يف 
على  املشابهة  اإلنسانية 
يرون  حيث  احمللية،  السلطات 

أنهم جيب حماسبتهم على مثل 
ذلك.

وقامت الدراسة باستطالع رأي 
خمتلف  من  شخص   12500
الشعوب، حيث تذيلت اليابان 
الدول  قائمة  اجلنوبية  وكوريا 
 41 قال  حيث  عشر،  الستة 
إنهم  اليابانيني  من  فقط   %
لشراء  أكثر  للدفع  مستعدون 
ذلك  كان  إذا  املالبس  تلك 
ظروف  حتسن  إىل  سيؤدي 
 %  76 قال  بينما  العاملني، 
من الكوريني اجلنوبيني إنهم ال 
اليت  لألماكن  اهتماما  يعريون 

صنعت فيها املالبس.
يف  قبعوا  األسرتاليني  لكن 
ترتيب متأخر حول استعدادهم  
املالبس  مؤسسات  ملقاطعة 
مع  سيء  بشكل  تتعامل  اليت 
اإليطاليون  كان  بينما  عماهلا، 
واألرجنتينيون  والفرنسيون 

األكثر ميال للمقاطعة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ال  أسرتالي  طفل  موت  أثار 
يف  عمره  من  الثامنة  يتجاوز 
عضه  أن  بعد  املاضي  فرباير 
من  متنامية،  خماوف  خفاش 

الفريوس القاتل الذي
بـ  املسمى  احليوان  هذا  ينقله 

»الثعلب الطائر«.
إطالق  إىل  ذلك  ودفع 
عن  االبتعاد  بضرورة  حتذيرات 
للجسم  ينقل  ألنه  اخلفافيش، 
فريوس  ABLV الذي يعد من 
ذات الفصيلة اليت ينتمي إليها 
ويتسبب  الكلب،  داء  فريوس 

يف الوفاة.
ضحية  ثالث  هو  والطفل 
حيث  أسرتاليا،  يف  للخافيش 
إجازة  يف  أسرته  مع  كان 
ديسمرب  يف  كوينزالند  بشمال 
خفاش،  عضه  عندما  املاضي، 
ومل خيرب والديه بذلك، لكنه بدأ 
نوبة   يف  أسابيع  بثالثة  بعدها 
تشنجات ومحى، قبل أن يدخل 

يف غيبوبة أبدية.
اخلفافيش  بعض  وحتمل 

وتقوم  لعابها،  يف  الفريوس 
الضحية،  جسد  إىل  بنقله 
حيث يتسبب يف تدمري اجلهاز 

العصيب، ثم يسري إىل املخ.
وتظهر أعراض الفريوس مبجرد 
أن يدخل املخ، وأبرزها اإلنتاج 
الزائد من اللعاب، واخلوف من 
ثم  مؤملة،  وتشنجات  املاء، 

فقدان الوعي.

اخلفاش يثري الرعب يف أسرتاليا

كيف ساند قائد جيش 
أسرتاليا متحولة جنسيا؟!

كشفت تقارير إخبارية أن الفريق 
اجليش  قائد  موريسون  ديفيد 
متحولة  ضابطة  دعم  األسرتالي 
كيت  املقدم  تدعى   جنسيا 
التحول  قبل  كانت   ، ماكغريغور 

رجال يدعى مالكومل ماكغريغور.
يأتي ذلك  يف أعقاب تسريبات 
تضم  جنسية  شبكة  وجود  حول 
األسرتالي  اجليش  من  عناصر 
فضيحة  يف  للتحقيق  خيضعون 
جنسية مرتبطة برسائل إلكرتونية 
وصور جنسية تشوه مسعة نساء 

بعضهن يف اجليش.
يذكر أن كيت كانت قبل التحول 
مالكومل  يدعى   رجال  اجلنسي 
الرتبة  تتقلد  وهي  ماكغريغور، 
ستة  ضمن  األعلى  العسكرية 
أشخاص من املتحولني جنسيا يف 

اجليش األسرتالي.
الذين  أحد  هو  موريسون  وكان 
التحول  بعد  بقوة  كيت  دعموا 
قبول  رفض  حيث  اجلنسي، 
استقالتها، بعد أن آثرت تقدميها 
إحراجه،  يف  تسببها  عدم  بداعي 
حيث قال هلا وقتها: » سأكون 

معك يف كافة خطواتك«.
وقالت كيت يف تصرحيات لشبكة 
واصلت  لقد   « سي:  بي  ايه 
دعم  بعد  استقاليت،  بعد  اخلدمة 

موريسون لي«.
وأضافت أن وجهة نظر موريسون 
اجليش  قدرة  عدم  يف  متثلت 
على البقاء إذا ساد فيه التمييز 

اجلنسي أو العنصري.
وأردفت قائلة: » إنه فعل ذلك 
اجلسدية  اللياقة  أن  منطلق  من 
هي  اجليش  لعناصر  والعقلية 
حمك االختبار احلقيقي دون النظر 
عناصر  أي  أو  النوع  أو  للجنس 

متييز أخرى«.
فضيحة  على  موريسون  وعلق 
اجليش  داخل  اجلنسية  الرسائل 
من  حتط  إنها  قائال  األسرتالي  
الضحايا  أن  كما  كثريا،  املرأة 

نساء داخل وخارج اجليش.
أن  يظن  من   « يقول:  ومضى 
بهن  والتشهري  النساء  استغالل 
من األمور اجليدة ال مكان له يف 

اجليش«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

صاحبة بيت دعارة: الطفلة 
تشارلي خدعتين

التداعيات مستمرة يف  تزال  ال 
ويثرستون،  آن  جنيفر  قضية 
دعارة     بيت  صاحبة  سنة،    49
يف   Sparkling Chandelier
مبدينة    Darlinghurst Rd
بتوظيف  واملتهمة  سيدني، 
طفلة يف الرابعة عشرة  تدعى 

تشارلي كعاهرة.
االتهامات  ويثرستون  ونفت 
الثالثة املوجهة إليها، واملتعلقة 
يف  السن  حتت  طفلة  بتوظيف 

مهنة الدعارة يف يوليو 2011.
املراهقة  أن  احملكمة  وعلمت 
الصغرية جلأت إىل الشرطة يف 
بيت  داخل  هلا  عمل  يوم  أول 
نفسها  وجدت  أن  بعد  الدعارة 
غري  اجلنس  ملمارسة  مضطرة 
اخلامسة  يف  عجوز  مع  اآلمن 

والسبعني مثري لالمشئزاز.
أنها  كيف  املراهقة  وسردت 
هربت من منزهلا، وكيف عرضت 
يف  العمل  ويثرستون  عليها 
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ونصحت الدكتورة كلري نورس 
جبامعة كوينزالند كل من يتعرض 
لعض أو خربشة اخلفافيش أن 
يسارع إىل الطبيب املتخصص 
من  جمموعة  له  سيصف  الذي 
للفريوس،  املضادة  اللقاحات 
وطالبت بفعل ذلك قبل ظهور 

األعراض.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تسأهلا  أن  دون  الدعارة  بيت 
عن عمرها.

بينما قالت صاحبة بيت الدعارة 
إن ما حدث يندرج حتت حماوالت 
اليت  واحليل  والتهديد  االبتزاز 
أن  إىل  وأشارت  هلا،  تتعرض 
السبب يف ذلك قد يعزي إىل 
قضية اختفاء  جوانيتا نيلسون 
من  بها  ارتبط  وما   1975 عام 
تداعيات، حيث يشتبه أن تكون 
نيلسون قد مت قتلها على أيدي 
 Kings يف  إجرامية  عصابات 
Cross، لكن مل يتم العثور على 

جثتها حتى اآلن,
أن  ويثرستون  وأضافت 
أنها  أخربتها  الصغرية  املراهقة 
عمرها،  من  عشرة  التاسعة  يف 
على  االطالع  طلبت  وعندما 
مل  إنها  قالت  هويتها،  بطاقة 
تستخرجها، وتابعت: » مل أعتقد 

أنها حتت السن«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املتحولة جنسيا كيت ماكغريغور..مالكولم ماكغريغور سابقا
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تطبيقه  مت  الذي  القرار  أثار 
بإلغاء  املاضي   االثنني  صباح 
املعلق  سيدني  بقطار  العمل 
األحادي بعد 25 سنة من اخلدمة   
املعامل  يف  التفريط  قضية 
املهمة مقابل مشاريع تطوير ال 

تزال قيد التخطيط.
آخر  األحد  أمس  أول  وشهد 
حيث  املعلق،  القطار  رحالت 
تنافس حنو  1500 شخص على 
إال  للقطار  الوداع  كلمة  إلقاء 
احملظوظني  من  شخصا   48 أن 
الرحلة  بشرف  حظوا  من  هو 

األخرية.
وقالت غالديز برجكليان وزيرة 
ويلز  ساوث  نيو  بوالية  النقل 
إن قرار إلغاء القطار يهدف إىل 

احلداثة والتطوير.

أسرتاليا تودع قطار سيدني املعلق

وتدعى  النساء  إحدى  وقالت 
أطفاهلا  إن  روبرتس  هلني 
القدوم  على  حرصا  وتوم  سام 
الذي يسري منذ  القطار  لتوديع 

ربع قرن.
سويين  مايكل  املواطن  وأشار 
عام  القطار  افتتاح  شهد  الذي 
استخدام  اعتاد  أنه  إىل   1988
تلك  مدار  على  للتنقل  القطار 
وتابع:  الطويلة،  السنوات 
»الكثري من األشخاص يكرهونه، 
األول،  اليوم  منذ  أحبه  لكنين 
البعض من تسبب  رغم شكوى 
القطار يف سقوط بعض النفط 

على املارة باألسفل«.
ولك أن تتخيل مثال شعور األملان 
يف حالة اختاذ قرار بإلغاء العمل 
بقطار فوبرتال أقدم قطار معلق 

مؤسسات النشر األسرتالية تصدر 5 كتب عن 
حزب العمال

األسرتالي  املواطن  أن  رغم 
أصابه امللل والكلل من األزمات 
أن  إال  العمال،  املستمرة حلزب 
تلك األزمات تصب يف مصلحة 
مؤسسات النشر الذين يسعون 
تتناول  بكتب  السوق  بإغراق 
املشكالت،  تلك  تفاصيل 
والتوقعات املستقبلية جملريات 

األحداث.
ومن املقرر صدور مخسة كتب 
حزب  تتناول  القادم  الشهر 
  « بعنوان  كتاب  أوهلا  العمال، 
 »Friday>s launch of Downfall
ويتناول األسباب اليت أدت إىل 
من  وهو  العمال،  حزب  تصدع 
باتريك،  آرون  الصحفي  تأليف 
وتنشره مؤسسة »هاربركولينز«، 
حلزب  احلديث  التاريخ  ويتناول 
العمال، ويسرد تفاصيل تتعلق 
حوهلا  أثري  عمالية  بشخصيات 
كريغ  مثل  اجلدل  من  الكثري 
وبيرت  عبيد،  وايدي  طومسون، 

سليرب.
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البيئة  وزير  باركر  روبن  تقود 
اجتاها  ويلز  ساوث  نيو  بوالية 
سنتات   10 قيمته  رهن  لفرض 
على كل  زجاجة أو معلبات  يف 
تدوير  إلعادة  وطنية  خطة  إطار 
املخلفات، وإعادتها إىل املصانع 
يف خطوة  اعتربها البعض بأنها 
سيدني  يف  عائلة  كل  ستكلف 
300 دوالر إضافية سنويا لشراء 
واملشروبات  البرية  زجاجات 
املتوقع  الصعود  جراء  الغازية، 

يف أسعارها.
من  لضغوط  باركر  وتعرضت  
لفرض  اخللفية  الصفوف  نواب 
شبيهة  الزجاجات  إلعادة  خطة 
خبطة مماثلة نفذتها والية جنوب 
الجتماع  ترقب  وسط  أسرتاليا، 
يف  أسرتاليا  عرب  البيئة  وزراء 
فرض  حنو  قدما  للمضى  يوليو 
ومحاية  املخلفات  لتدوير  رسوم 

البيئة.
الربملان  أعضاء  قائمة  وتتضمن 
الوزيرة  على  ضغطوا  الذين 
الوطين  كال  التعديالت  بشأن 

ديفيد  والليربالي  ويليامز  جون 
إليوت.

األسرتالي  اجمللس  ويرى 
لألغذية والبقالة إن تنفيذ ذلك 
رفع  يف  يتسبب  قد  االقرتاح 
 20 مبقدار  املشروبات  أسعار 
سنتا لكل عبوة، مبا يعادل 300 
عائالت  تتكبدها  إضافية  دوالر 
نيو ساوث ويلز، ال سيما وأن 
دوالر   4 سرتتفع  البرية  أسعار 

»رهن الزجاجة« يرفع أسعار 
املشروبات يف نيو ساوث ويلز 

لكل كرتونة.
املقرتحة،  التعديالت  ومبوجب 
سيتم إغراء مواطين الوالية على 
الزجاجات  من  املخلفات  جتميع 
وتقدميها  الصفيح،  والعبوات 
واستعادة  جتميع،  مراكز  إىل 
مقابل  دفعوها  اليت  الرهون 
صفراء  صناديق  عرب  الزجاجة، 

اللون أمام املنازل.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أن  هي  اآلن  الواضحة  احلقيقة 
تعتمد  باتت  األسرتالية  املدن 
فاق  بشكل  الفحم  على  حاليا 
لذا  الصناعية،  الثورة  ذروة 
إىل  لالنتقال  جاهدة  تسعى 

الطاقة املتجددة.
يأتي ذلك بينما كشفت دراسة 
على  االعتماد  نسبة  أن  حديثة 
بشدة  ستتناقص  الكربون 
لصاحل الطاقة املتجددة النظيفة 
إذا زادت نسبة تركيب األلواح 
الشمسية فوق املباني العالية ال 

سيما يف سيدني وملبورن.
نوعها  من  نادرة  دراسة  ويف 
مت  سيدني،  لبلدية  تابعة 
مشسية  ألواح  تركيب  افرتاض 
املتاحة  البنايات  أسطح  على 
كمية  أن  فوجدت  باملدينة، 
يف  املتولدة  الشمسية  الطاقة 
درجة  إىل  ستزيد  احلالة  هذه 

ضعف   350 إىل  تصل  هائلة 
سيقلل  مبا  احلالية،  الطاقة 
بشكل الفت من درجة االعتماد 

على الكربون.
عامليا  اجتاها  هنالك  أن  يذكر 
يف  الفحم  عن  لالستغناء 
للطاقة  واللجوء  الطاقة،  توليد 
أن  حتى  النظيفة،  املتجددة 
أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس 
على  املاضي  األسبوع  شدد 
بديلة  مصادر  إجياد  ضرورة 
البيئة  االنبعاثات  من  للحد 
على  الواليات  وحث  الضارة، 
مشاريع  يف  قدما  املضي 
الطاقة النظيفة، وإنهاء التمويل 
الفحم اليت  احلكومي ملؤسسات 
من  احلد  بتكنولوجيات  تلتزم  ال 

الكربون املنبعث.
تكون  ألن  أسرتاليا  وتسعى 
االنتقال  يف  عامليا  منوذجا 

االعتماد على الفحم..مشكلة تؤرق 
أسرتاليا

غرار  على  املتجددة،  للطاقة 
بالفعل  طبقت  أوربية  مناذج 
تتمثل  النظيفة  الطاقة  سياسة 

يف مدن أملانية وأسكندافية.
الغربي  الساحل  يبقى  ولكن 
املناطق  أكثر  املتحدة  للواليات 
املباشرة  للمقارنة  مالءمة 
سان  سيما  ال  أسرتاليا  مع 
يف  بدأت  اليت  فرانسيسكو 
االعتماد  لزيادة  برنامج  وضع 

على الطاقة الشمسية.
يذكر أن ضريبة انبعاثات الكربون 
احلكومة  رئيسة  وضعتها  اليت 
الفيدرالية السابقة جوليا غيالرد 
كانت ختاطب بشكل مباشر تلك 
القضية، لكنها أثارت الكثري من 
أسباب  أحد  من  وكانت  اجلدل، 

فقدانها ملنصبها.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اسم  حيمل  الثاني  والكتاب 
من  غيالرد«  جوليا  مطاردة   «
كريي-آن  الصحفية  تأليف 
أن يصدر  املقرر  ومن  وولش، 
نشر  دار  عرب  القادم،  الثالثاء 
ويتناول   ،Allen & Unwin
إىل سقوط  أدت  اليت  األسباب 
جوليا  األقوى  األسرتالية  املرأة 
غيالرد اليت أطاح بها كيفن راد 
واستعاد رئاسة الوزراء جمددا.

كتابني  إصدار  ذلك  يعقب  ثم 
مؤسسة  تنشرهما  آخرين 
من  ملبورن،  جبامعة  الصحافة 
بوين  كريس  الوزيرين  تأليف 
وكيم كار اللذين أشارت تقارير 
إىل دخوهلما احلكومة الفيدرالية 
راد،  كيفن  عودة  مع  جمددا 
اخلزانة  وزير  بوين  كتب  حيث 
اسم   حيمل  كتابا  الفيدرالي 
 Hearts & Minds: A Blueprint
»العقل   ,for Modern Labor
العمال  حزب  والقلب..برنامج 
بإحداث  فيه  يطالب  اجلديد«، 

تغيريات جذرية لتجديد وإصالح 
حزب العمال.

كار  كيم  السيناتور  كتاب  أما 
عمالية  مصادر  أكدت  الذي 
راد  كيفن  حكومة  يف  دخوله 
 To Generation اسم   فيحمل 
»إىل  أو   Next: Why Labor
حزب  القادم..ملاذا  اجليل 
أهمية  موضوحا  العمال؟«، 
احلديثة،  احلياة  يف  السياسة 
ومطالبا باملشاركة البناءة، ومن 
يوليو  أن يصدر يف 23  املقرر 

القادم.
واألخري  اخلامس  الكتاب  أما 
يوليو  املزمع صدوره يف شهر 
تأليف  من   Glory Daze فهو 
جيم شاملرز الذي كان مساعدا 
لوزير اخلزانة الفيدرالي السابق 
واين سوان، ويتناول السياسة 
املالية  األزمة  أثناء  العمالية 

العاملية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يف العامل والذي مت إنشاره يف 
طيلة  وصمد   ،1903 يونيو   27
أحد  أن  حتى  السنوات،  تلك 
حمطاته تعرضت لقصف احللفاء 
إبان احلرب العاملية الثانية عام 
القطار  نشاط  وتوقف   ،1945
أعادوا  األملان  لكن  مؤقتا، 
تشغيل اخلط عام 1946 وال يزال 
قطار فوبرتال يعمل وحيمل آالف 
أمت  أنه  حتى  يوميا،  املسافرين 
عامه الـ 110 اخلميس املاضي.

لذا من املؤمل والصعب أن يتخيل 
األشخاص  حرمان  يتم  أن  أحد 
بقرار  مهمة  تارخيية  معامل  من 
احلائط  عرض  يضرب  متسرع 
عبق  يستهويهم  الذين  مبشاعر 

املاضي اجلميل.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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�  لمعرفة إن كنتم مؤهلون للدفعة الرحاء االطالع  على الموقع
 australia.gov.au/schoolkidsbonus أو االتصال على الرقم 468 132.

-Educ ة*استبدلت عالوة األطفال في سن المدرس (Schoolkids Bonus) مكان المستردات الضريبية المتعلقة بالنفقات التعليمية (
tion Tax Refund) عام 2013، وبالتالي ال يمكنك المطالبة بالمستردات الضريبية تلك في قسيمة الضريبة المستحقة عن الدخل 

الخاص بك في عام 2012-2013 المالي. 

تهل الدفعة الثانية من عالوة األطفال في سن 
المدرسة (Schoolkids Bonus) لعام 2013 

في يوليو/تموز، أي في الوقت المناسب للمساعدة في 
تكاليفهم في منتصف العام الدراسي.

إذا كنتم مؤهلون فسوف سيتم تسديد الدفعة مباشرة إلى حسابكم 
المصرفي. لن يكون من حقكم المطالبة بها من خالل ضريبتكم*.  

 410 دوالر لكل طفل في 
المرحلة االبتدائية

 820 دوالر لكل طفل في 
المرحلة الثانوية

 يدفع نصفها في يناير/كانون ثان، 
ونصفها اآلخر في يوليو/تموز   

هل أنت مؤهل؟
 يمكنكم الحصول على عالوة األطفال في سن المدرسة 

(Schoolkids Bonus) إذا كان لديكم طفل في المرحلة االبتدائية 
أو الثانوية وتحصلون على دفعات دعم األسرة أو دعم الدخل، بما في 
 Family Tax Benefit)  “�” ذلك إعانة األسرة الضريبية من الفئة

� Part) أو كنتم من كالب المرحلة االبتدائية أو الثانوية ممن 
يحصلون على أي نوع من دفعات دعم الدخل.

اهتز لبنان كله، الثالثاء، 
الذي  االنفجار  وقع  على 
استهدف الضاحية اجلنوبية، 
االنكشاف  من  حالة  وسط 
يعاني  والسياسي،  األمين 
منها البلد املرتّنح على حافة 
اهلاوية، حتت وطأة االزمات 

املفتوحة.
صحيح، أن العناية اإلهلية 
من  التخفيف  يف  ساهمت 
أن  إال  البشرية،  اخلسائر 
وطأة  من  يقلل  ال  ذلك 

الدالالت اليت تنطوي عليها 
حلظة  يف  العبد،  بئر  عبوة 
وإقليمي،  حملي  اشتعال 
على خلفية األزمة السورية.

السابق  من  كان  ولئن 
اجلهة  هوية  حسم  ألوانه 
هو  األكيد  أن  إال  الفاعلة، 
واملنّفذين  احملّرضني  أن 
الذي  املناخ  يف  وجدوا 
املذهيب،  اخلطاب  أشاعه 
املؤسساتي،  والفراغ 
األمين  للعبث  مالئمة  بيئة 

وتوجيه  الداخلية،  بالساحة 
»حزب  اىل  دموية  رسالة 

اهلل«.
وبدا أن االنفجار قد رفع 
من  العام  اخلوف  منسوب 
الفتنة اىل أعلى مستوياته، 
ودفع القوى السياسية، على 
اختالفها، اىل حتسس اخلطر 
مجيعها  فسارعت  الداهم، 
اىل التنديد باالعتداء، معّبة 
يف  نادر،  وطين  إمجاع  عن 
احلادة.  االنقسامات  زمن 

وسّجل يف هذا اإلطار موقف 
للرئيس  لالنتباه  الفت 
أكد  الذي  اجلميل  أمني 
الضاحية  أهل  مع  تضامنه 
بالذات،  اهلل«  »حزب  ومع 
قيادات  استنكرت  كما 
ويف  التفجري،  آذار«   14«
سعد  الرئيسان  طليعتها 
السنيورة  وفؤاد  احلريري 
»القوات  حزب  ورئيس 

اللبنانية« مسري جعجع.
اإلمجاع  هذا  كان  وإذا 

حماولة  على  رد  أفضل  هو 
إال  املذهبية،  الفتنة  إثارة 
جمرد  يبقى  أن  شى  يخُ أنه 
يتم  مل  ما  عابر،  فعل  رد 
حتصينه سريعا حبكومة وحدة 
وتتوىل  الفراغ  متأل  وطنية، 
امتصاص أي صدمات أمنية 

حمتملة.
املتعلقة  املعلومات  ويف 
أوساط  قالت  باالنفجار، 
أمنية مطلعة لـ«السفري« إن 
هناك معطيات أولية تنطلق 

منها التحقيقات، مشرية اىل 
التقطتها  اليت  الصور  أن 
املوجودة  املراقبة  كامريات 
قد  املستهدف  الشارع  يف 
على  اليد  وضع  يف  تفيد 

بعض اخليوط.
أن  األوساط  وأوضحت 
إذا  ما  جار ملعرفة  التدقيق 
كان االنفجار قد مت بالتحكم 
عبوة  بفعل  أم  بعد  عن 

موقوتة.
ويف سياق متصل، كشف 
االطالع  واسع  أمين  مصدر 
جهازا  أن  عن  لـ«السفري« 
أمنيا غربيا نقل اىل األجهزة 
أيام  قبل  اللبنانية  األمنية 
االنفجار،  وقوع  من  قليلة 
تنظيما  أن  مفادها  معلومة 
يف  لتفجري  حيضر  أصوليا 

الضاحية اجلنوبية.
وأبلغت مصادر مقّربة من 
»حزب اهلل« أن اإلنفجار الذي 
طال منطقة سكنية وجتارية 
ميكن  ال  جبان،  عمل  هو 
االخرتاق  خانة  يف  تصنيفه 
ألن  اهلل«،  لـ«حزب  االمين 
أي  يستهدف  مل  التفجري 
للحزب،  مركز  او  شخصية 
أن  اىل  االنتباه  الفتة 
مشددة  إجراءات  هناك 
حول  مؤخرا  احلزب  اختذها 
ومراكزه،  قيادييه  منازل 
أن  حال  أي  يف  ميكن  وال 
زوايا  كل  االجراءات  تغطي 
ما  فإن  وبالتالي  الضاحية، 
حصل الثالثاء ليس اخرتاقا، 
السيما أنه من الطبيعي أن 
مرأب  يف  سيارة  ركن  تخُ

للسيارات.
أن  املصادر  واعتبت 
املستمر  املذهيب  الشحن 
»حزب  على  والتحريض 
املناخ  أوجد  وسالحه  اهلل« 
النوع  هذا  ملثل  املؤاتي 
من االعتداءات. وإذ جتنبت 
املصادر إدانة أي جهة قبل 
استكمال التحقيقات، لفتت 
الشبهة  أن  اىل  االنتباه 
حول  أساسي  بشكل  حتوم 
اليت  التكفريية  اجملموعات 
بتنفيذ  هددت  قد  كانت 
الضاحية،  على  هجمات 
العسكري  التدخل  على  ردا 

للحزب يف سوريا.
ناسفة تزن  وكانت عبوة 
ومزروعة  كيلوغراما   35
»كيا«  نوع  من  سيارة  يف 
مرأب  يف  انفجرت  قد 
»مركز  قرب  للسيارات، 
التعاون اإلسالمي«، يف بئر 
الثالثاء،  ظهر  قبل  العبد، 
حوالي  سقوط  اىل  أدى  ما 
معظمهم  خرج  جرحيا،   53
تلقي  بعد  املستشفى  من 
العالج، فيما سجلت خسائر 
املكان  يف  فادحة  مادية 

املستهدف.
عناصر  سارعت  وقد 
األمنية  والقوى  اجليش 
حول  أمين  اىل ضرب طوق 
املكان، بينما تولت املباحث 
ساحة  معاينة  اجلنائية 

اجلرمية.
الحكومة

نبيه  الرئيس  قال  وفيما 
الضاحية  انفجار  إن  بري 
يف  اإلسراع  يستوجب 
وحدة  حكومة  تشكيل 
أكثر  ملّحة  باتت  وطنية 

بدا  مضى،  وقت  أي  من 
واالتصاالت  املشاورات  أن 
احلكومي  التأليف  خط  على 
إضافيا،  زمخا  اكتسبت  قد 
املكلف  الرئيس  التقى  إذ 
متام سالم كال من الرئيس 
وموفد  السنيورة  فؤاد 
الوزير  اجلمهورية  رئيس 

االسبق خليل اهلراوي.
أبلغ  بري  أن  وعلم 
أمل«  »حركة  أن  سالم 
سيفاوضانه  اهلل«  و«حزب 
يف  الشيعية  احلصة  على 
احلكومة، بشكل منفصل عن 

العماد ميشال عون.
وقال بري إن العماد عون 
عدة  تبانيات  أن  يف  حمق 
وبني  بينه  تباعد  وجوهرية 
 8« فريق  مكّونات  بعض 
آذار« على مستوى امللفات 
الداخلية، وانطالقا من ذلك 
نعتب ان إطار »8 آذار« بات 
أصبح  منا  كال  وان  معلقا، 
خياراته  يف  حرا  اليوم  منذ 
الداخلية، سواء بالنسبة اىل 
احلكومة او جملس النواب او 
آخر،  ملف  أي  خص  ما  يف 
وقد ابلغت هذا املوقف اىل 
والوزير  املكلف  الرئيس 
اإلشارة  مع  باسيل،  جبان 
اىل أن التفاهم اإلسرتاتيجي 
ال يزال قائما حول املقاومة 

والصراع مع اسرائيل.
وتابع: يف ما خص عملية 
تأليف احلكومة، لقد سقطت 
ومل  الضامن  الثلث  نظرية 
قبلنا،  من  مطروحة  تعد 
او  معنى  أي  فقدت  النها 
لكل  باتت  بعدما  مغزى 
طرف يف »8 آذار« السابقة 
واستقالليته  خصوصيته 
على  خمتلفني  وأصبحنا 
الكثري من املسائل كالتمديد 
والتمديد  النواب  جمللس 
لقائد اجليش ودور اجمللس 

الدستوري وغريها.
رغبيت  إطار  يف  وتابع: 
يف تسهيل مسعى الرئيس 
احلكومة،  لتشكيل  املكلف 
طويلة  الئحة  له  سنقدم 
الشيعة  املرشحني  بأمساء 
للتوزير، فاذا اعرتض على 
بعضها او كلها، وهذا حقه 
سنعرض  مكلف،  كرئيس 
ان  اىل  آخرى،  أمساء  عليه 
وزراء  على  معه  نتوافق 
نطلب  وحنن  إليهم،  يرتاح 
و«حزب  أمل«  كـ«حركة 
خبمسة  نتمثل  ان  اهلل« 
 24 من  حكومة  يف  وزراء 
حكومة  يف  وبستة  وزيرا، 

من 30.
مطالبة  على  وتعليقا 
آذار«   14« قوى  بعض 
ريفي  اشرف  اللواء  بإعادة 
األمن  قوى  قيادة  اىل 
أردوا  إذا  قال:  الداخلي، 
األمر  ليطرحوا  إعادته، 
جمللس  طارئة  جلسة  على 
لدي،  مانع  وال  الوزراء، 
أن  يف  أيضا  باس  وال 
التمديد  مسألة  يتناولوا 
ال  وعندها  اجليش،  لقائد 
للكالم  مبر  هناك  يعود 
فإذا  احلكم اجمللسي،  حول 
اتفقوا يكون ذلك جيدا وإذا 
اختلفوا يضع جملس النواب 
يده على هذا امللف... هذا 

خمرج أقرتحه هلم.

لبنانيات
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قبل مدة، أظهر الرئيس السوري بشار األسد اهتمامه الكبري مبستقبل 
األحزاب يف املنطقة. وكان يسأل شخصيات عربية زاروه عن جتاربهم 
يف العمل العام والتواصل مع الشباب. وحرص مرات عدة على تكرار 
سؤال مركزي: هل ال تزال األيديولوجيا عصبًا رئيسيًا جلذب الشباب 

يف عصرنا هذا؟

تغيري قيادة البعث: إنه الوقت الضائع

قبل ذلك، وعندما خرج مؤيدون لألسد يف تظاهرات حاشدة يف دمشق 
ومدن سورية أخرى، كان األسد يقول صراحة: هؤالء ليسوا يف حزب 
البعث، وبعضهم رمبا يكون معارضًا لنا، لكنهم خيافون على سوريا. 

وعلينا العمل مع هؤالء.
ويف لقاء مع وفد شبابي سوري، ركز األسد على أهمية املبادرات اليت 

تقوم بها هذه اجملموعات اليت ال تنتمي اىل حزب أو تيار 
أو مجاعة، بل متارس عماًل وطنيًا انطالقًا من انتمائها اىل 
الدولة. مل يكن األسد حيرص فقط على التواصل مع 
هذه اجملموعات، بل على مّدها مبا حتتاج إليه من عون 
يف معركتها اليت »ال تقل أهمية عما يقوم به اجليش«، 

حسب ما نقل هؤالء عن األسد.
االثنني، أذيع خرب كاد ميّر عاديًا لو أنه ال يتصل باألسد 
البعث،  حلزب  جديدة  قيادة  انتخاب  عن  خرب  مباشرة. 
معظم األعضاء من قيادات شابة، برزوا يف أدوار متنوعة 
خالل السنوات اخلمس األخرية، وكان هلم حضورهم يف 
العامني األخريين. ورمبا األهم من العناصر اجلديدة هو 

عملية إطاحة الرموز التارخييني.
املعنية  اجملموعات  أو  األشخاص  كان  إذا  ما  أعرف  ال 
باملعارك الدائرة يف سوريا، ومن اجلانبني، قد توقفوا 
قيادة  التغيري يف  عن  اخلرب  اىل  االستماع  ألجل  لربهة 
البعث. وال أعرف ما إذا كان جتار العملة املنتشرون يف 
سوريا، أو زعماء املافيات الناشطة يف أيام احلرب بأكثر 
مما كان عليه نشاطهم أيام السلم، قد مجدوا أعماهلم 
وأكثر  احلزب.  لقيادة  اجلديدة  التشكيلة  تصدر  ريثما 
من ذلك، ال يبدو لي منطقيًا، أن يكون عموم اجلمهور 
السوري مهتمًا حقيقة بهذا اخلرب. لكن األكيد، أن هناك 
حلقات ضيقة وأوسع بقليل من حول اجلهاز النافذ يف 
السلطات كافة، أراد التعرف على تفاصيل هذه اخلطوة، 
نتائجها،  التعايش مع  أنه سيكون مضطرًا اىل  باعتبار 
على  تغيريات  اىل  تشري  الواردة  األنباء  أن  وخصوصًا 
مستوى إدارة الدولة ربطًا بهذا التغيري. وإن كان منطق 
ل،  األمور ال يفرض حصول ذلك، باعتبار أن الدستور ُعدِّ
احلزب  البعث  حزب  من  اليت جتعل  الثامنة  املادة  وأن 

القائد قد ألغيت.
لكن، مثة كالم جيب أن يقال أيضًا يف هذا اجملال:

الغزو  عشية  العراق  يف  النظام  انهيار  أدى  أواًل، 
األمريكي األخري وبعده، اىل انهيار أكرب يف حزب البعث 
احلاكم. والناشطون من احلزبيني، اجتهوا صوب آليات 
سياسية وحتى أيديولوجية يف سياق استكمال مشوارهم 
العقد  خالل  الدامية  التطورات  تظهر  ومل  السياسي. 
املاضي خطأ احلكم اجلديد يف سياسة اجتثاث البعث، بل 
خطأ البعث نفسه يف رفض إجراء أي مراجعة ألجل حتديد 
مسؤوليته عن التدهور العام الذي سبق االنهيار العام، 

سواء الداخلي أو الذي استكمل بالغزو األمريكي.
ثانيًا، أظهرت النكبة العراقية أن نتائجها عميقة على كل 
بهامش  احتفظت  سوريا  ولكن  العربي،  القومي  التيار 
خاص بسبب قوة النظام احلاكم، ال بسبب قوة البعث. 
البعثيني  أن  على  السورية  األزمة  تطورات  دلت  وقد 
اآلن،  القائمة  املعركة  ليسوا مندجمني فعليًا يف قلب 
بل إن املشاركة األكثر فعالية هي لتيار تشكل بعالقات 
خاصة مع احلكم، سواء من خالل نظام مصاحل اقتصادية 
جمموعات  لدى  العام  الشعور  خالل  من  أو  واجتماعية، 
كبرية من السوريني بضرورة الوقوف بوجه املتمردين 

الذين يريدون تدمري سوريا، ال تدمري النظام القائم.
ثالثًا، مل يشهد حزب البعث أي جتديد فعلي على الصعيد 
الفكري، وال على الصعيد السياسي، وال على الصعيد 
التنظيمي خالل العقدين األخريين، ومثة اقتناع كبري بأن 
جاهزية الرئيس األسد نفسه وحمفزاته للتغيري مل تكن 
احلاكم،  احلزب  واسعة يف  عملية جتديد  كافية إلطالق 
االنقالب،  يشبه  ما  يتطلب  جدي  تغيري  أي  أن  باعتبار 
أو  أنه جاهز  يومًا  األسد  يزعم  عّدته. ومل  له  أمر  وهو 

راغب خبطوة من هذا النوع.
رابعًا، إن املعركة القائمة يف سوريا اليوم ال تستهدف 
حزب البعث بعينه، كأداة حكم، بل هي تستهدف أسسًا 
سياسية وعسكرية وأمنية وأيديولوجية وضعها البعث، 
وهو  السورية،  الوطنية  اهلوية  من  جزءًا  لكنها صارت 
الدولة  ما دلت عليه األحداث. كذلك، بدت مؤسسات 
ضعيفة  احلزب  لقيادة  اخلاضعة  العامة  املؤسسات  أو 
تغيري،  عملية  تطلبت  اليت  األمكنة  ويف  جدًا.  ومرتهلة 
التعرض  دون  من  موازية  إدارة  بناء  اىل  النظام  جلأ 
لإلدارة القائمة. وهذا يدل على عجز احلزب عن مواكبة 
آخر  لكنه ال يدل يف مكان  التغيري،  التطورات وعملية 
على قدرة النظام على إنتاج آليات أخرى، بل على عدم 
تفرض  جذرية  خطوات  اىل  املبادرة  على  النظام  قدرة 
على البعثيني، قبل أي أحد آخر، إثبات أنهم ال يزالون 
بناء  عملية  ويف  املعركة  إدارة  يف  مركزي  لدور  أهاًل 

سوريا جديدة.
ما حصل يف سوريا على صعيد حزب البعث، هو خطوة 
أو وضعه  عليه  االتكال  أحد  بإمكان  ليس  الفراغ.  يف 
أن  أراد  احلكم  كان  إذا  إال  اللهم  على شيء.  كمؤشر 
يبعث برسالة اىل اجلمهور القريب والبعيد، بأنه مل حين 
بعد أوان التغيري الكبري، وأن ال صوت يعلو على صوت 

املعركة.

ابراهيم األمني

MEDICP2_AR_280x180  :  DHMC 0063 eHealth Arabic (AR)  :  280x180mm  :  dwayne  :  20/06/13  :  5:13 PM
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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
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National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

حلويات La Galetteيف مرييالندز

Patisserie
La Galette

 تشكيلة واسعة من الحلويات العربية واألوروبية

02 9637 4441
www.lagalette.net.au

دراسة واختصاص يف أشهر املعاهد الفرنسية 
والبلجيكية للحلويات

خربة طويلة - معاملة ودودة - نظافة تامة
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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
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1-
00

07Customer Service: 
Tel: +1 604.676.3812 
        1.866.294.8512

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

Provided by: Powered by:

Join Our Team: 
apply@glarab.com

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

Canberra - Lyneham

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

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

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

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

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

Parammata

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

Sydney

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

Professional system & network  (+ 61) 452-233002

Advertisements
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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 مبيع بالجملة للبنائني واملتعهدين
لدينا تشكيلة واسعة جدًا من البالط االيطالي واالسباني والدهان 

 والجيربوك وأدوات التلييس ومواد البناء
بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة                              

أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

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

االفتتاح الكبري 
ملحالت

 LOUIS 
 VALENTINO

  PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

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

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

www.facebook.com/chrisbowenmp @bowenchris

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

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

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

ADVERTISEMENT

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

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

خدمات  يف  ملساعدتكم  العربية  باللغة  متحدث  يتوفر 
الرتمجة يومي الثالثاء واجلمعة من كل اسبوع.
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Ramazan bayraminiz kutlu olsun.

Ramazan Bayraminizi 
sevdikleriniz'le beraber 
saglikli ve huzur icinde 
gecirmenizi dileriz. 

517A Princes Highway, Noble Park VIC 3174  
P: 9548 5644 W: www.danielandrews.com.au 
E: daniel.andrews@parliament.vic.gov.au   

DANIEL ANDREWS MP
LEADER OF THE OPPOSITION
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 DanielAndrewsMP  @DanielAndrewsMP

النائبة مارلني كريوز تهنئ

Ms. Marlene Kairouz, MP 
Member for Kororoit

وعمل  والصالة  والصوم  التضحية  رمضان هو شهر 
الخري.

يف هذه املناسبة السعيدة أتمنى لكم ولعائالتكم كل 
الصحة والسعادة والسالم.

جاهزة  فأنا  الوالية  برملان  يف  ممثلتكم  وكوني 
ملساعدتكم يف اي مسألة تتعلق بحاجات مجتمعكم.

رمــضان كــريم

Ramadan is a time for 
sacrifice, fasting, praying 
and charity.
 On this special occasion I 
wish you and your families, 
all the best of health and 
peace. 
As I am your representative 
in the state parliament I 
am ready to assist you with 
any matters relating to your 
community needs.
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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 

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

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت 50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بحرية
 Pizza - Pasta -

Steak - Seafood 

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية  خربة ..  خدمة .. نظافة
شهادات  على  حائزة  التوتوس  مؤسسة 

عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

أمجل التهاني حبلول شهر رمضان املبارك

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا



صفحة 25     

ملبورن

Page 25

Melbourne

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى أطباق املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

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

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

نفتح يوميا من الـ 6 صباحا حتى الـ 7 مساء

جلنة ملكة مجال لبنان 
 فرع من اجلامعة اللبنانية 

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

اجملتمع الدولي
تدعو جلنة ملكة مجال لبنان 

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

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

شهرأيار2013 
مللكة  النهائية  االنتخابات  حفل  يف  الفائزة  وستشرتك  هذا 

 2013 مجال االغرتاب الذي سيقام يف لبنان – 

برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
 العماد ميشال سليمان

ملزيد من املعلومات وللمشاركة
يرجى االتصال قبل 31 آذار 2013

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

كوزات 915 969 0401 سندرا 016 988 0421 – 

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

تابعوا اعالناتنا

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

Saturday 13 July 2013  2013 متوز   13 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
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 Hatem
Electrical Contracting

k÷]á^⁄Ê<kfi^“
@#by@Ú◊ãí@

ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€

^„¬]Áfi_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]

<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
<ÌÈfl”ä÷]<Ÿá^flπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl
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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

الرئيس سعيد حداد  -  0419877577
نائب الرئيس بولس سعد  -  0412470470

امني السر  جورج عقل  -  0413508606
مساعد امني السر  سعيد خليفة  -  0434379437
امني الصندوق  ستيفن طنوس  -  0406501850

مساعد امني الصندوق  فريدي رمحة  -  0419368964
جلنة االنتساب  الياس فرح  -  0417533265

امني االعالم واللجنة الفكرية   فرحات ابو سابا  -  0412565741
جلنة العالقات العامة  

كابي اجلعيتاني  - 0521060606
عصام النشار -  0432699786
غنيم فضول  -  0430024224ا
بول حرفوش  -  0419133377

شؤون اسرتالية  
الياس كرم  -   0421500035
منصور رمحة  -  0421285391

جلنة الشبيبة  الياس بارود  -  0420441251
جلنة السيدات 

روال حداد  -  0439801440
جناح فرح  -  0438557504

وندي سعد
مستشار اداري و14 اذار  طوني كرم  -  0431591905

جلنة النشاطات
كمال متى 0403020202
نعمة بيطار 0431744447

هادي خوري  0408654234

عمدة القوات اللبنانية يف فيكتوريا
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حبضور فعاليات اجلالية اللبنانية وحشد من الواطنني
رهبان دير مار شربل يف ملبورن حيتفلون بعيد القديس شربل

الرهبنة  فيها  جتمع  اليت  االخرية  وال  االوىل  املرة  هي  ليس 
االنطونية يف ملبورن ابناء الطائفة املارونية خاصة واملسيحية 
واحلزبية  السياسية  فئاتها  جبممع  واحد  سقف  حتت  عامة 

والعقائدية.
صالة المرياج االكرب بني اخواتها االربع واليت تتسع الكثر من 
800 شخص غصت مساء السبت املاضي باحلشود الغفرية من 
احلفل  هذا  يف  املشاركني  ومن  فيكتوريا،  والية  احناء  مجيع 
البنك  الكتائب،  حزب  اللبنانية،  القوات  احلر،  الوطين  التيار 
العربي، الرئيس االقليمي للجامعة اللبنانية السيد طوني يعقوب 
والسيدة عقيلته، رئيس اجلامعة السيد يوسف سابا والسيدة 
عقيلته، االب مسري حداد خادم رعية مار يوسف، اخوية احلبل 
واالعمال  املال  رجال  وكبار  االنطونيات  الراهبات  دنس،  بال 
واالقتصاد واجلمعيات اخلريية ومن بينها مجعية سيدة زغرتا، 
مجعية عدبل، مجعية القديسة مورا، مجعية عشاش وغريها اىل 
اتوا  الذين  املواطنني  من  والروابط وحشد  الرياضية  النوادي 
القديس  لبنان  شفيع  عيد  احتفال  يف  واملساهمة  للمشاركة 

شربل.
يف  شربل  مار  دير  رئيس  اندراوس  ادمون  االنطوني  االب 
الصغائر حيمل  كل  عن  املتعالي  املثالي  الراهب  هذا  ملبورن 
يف قلبه كل الطيبة واكثر من رسالة: اوهلا رسالة املسيح بكل 
معانيها وثانيها رسالة االنسان على االرض وثالثها رسالة حمبة 

اجلميع اليت جتمع وال تفرق.
وقد افتتح االب اندراوس هذا احلفل الكبري بالنشيدين االسرتالي 
واللبناني ثم بارك الطعام وبارك اجلمهور احلاضر والغائب بعذر 

وبدون عذر وبارك املكان مرحبا باجلميع امجل ترحيب.
وكان  واخلطيب  العريف  احلفل  هذا  يف  كان  اندراوس  االب 
تراتيل  منها  الغناء  من  متتاليتني  ساعتني  من  الكثر  املطرب 
دينية ومنها وطنية.. اوهلا »يا قديس املن عّنا يا شربل صّل 
عنا«، »زورونا كل سنه مّره حرام تنسونا باملّره«، حببك يا 
لبنان يا وطين حببك«  وغريها من الرتاتيل الدينية واالغاني 

الوطنية وكان الرقص الشرقي سيد املسرح.
وختم االب اندراوس بكلمة قال فيها ان لقاءنا بكم الليلة هو 

لقاء حمبة وتضامن لتبقى رعيتنا زاهرة عامرة.
كما قدم االب االنطوني هوفيك امجل الوصالت الغنائية الكثر 

من ساعة متواصلة.
االطباق  الشهى  قدمت  بسخائها  املعروفة  المرياج  صالة 
ساهرة  عينا  ادارتها  وكانت  واملرطبات  الروحية  واملشروبات 

على راحة اجلميع ملبية كافة احتياجاتهم وطلباتهم.
وعند منتصف الليل جرى سحب التومبوال ووزعت اجلوائز الثمينة 

على راحبيها.
 ثم عايد االب اندراوس اجلميع.

االب اندراوس يبارك ويرحبالراهبات االنطونيات وبول خياط

سايد رستم وعائلته

الزغلول ولبيب فضول

ابي ياغي واصدقاء

طوني يعقوب وعقيلته

حضور

جمعية القديسة مورا

عائلة ميالد الحلبي

وعائلة ميالد الحلبي

الرهبان وبول خياط

جمعية سيدة زغرتا

شربل راضي وعقيلته
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»سوليدير« تضمحّل. هي شركة تصرف موظفيها 
يف  استثماراتها  من  دوالر  ماليني   10 وختسر 
شركات سياحية تقع خارج اختصاصها القانوني، 
وتتحدث عن مشاريع قد تصبح حربًا على الورق 
بعد حني. »سوليدير« اليت يعشش فيها الفساد 

توهم مساهميها بأنها مالك!
حممد وهبة

كالعادة أطّلت شركة »سوليدير«، خالل اليومني 
صورتها  تلميع  حياول  مالي  ببيان  املاضيني، 
أموال  وهدر  موظفيها  كبار  »منافع«  وإخفاء 
مساهميها. فبيان الشركة مل يتطرق إىل عمليات 
صرف املوظفني على اساس املعايري »السياسية 
واملناطقية«، ومل ُيِشر إىل االختالسات املتزايدة 
وأسبابها، ومل يتحدث عن إصالح بنيتها اإلدارية 
ومل  الرشوة،  وتستشري  الفساد  يعشش  حيث 
يذكر أنها حتّولت من شركة مكّلفة باعادة اعمار 
النشاطات  تتعاطى  شركة  إىل  بريوت  وسط 
الرتفيهية. هذه الشركة ختتصرها عبارة »شراكة 
إىل  الساعني  السياسيني  من  حفنة  بني  نشأت 
االستيالء على أمالك الغري اخلاصة منها والعامة«. 
جنحوا على كل الصعد، وها هي أوساخهم تظهر 
من جديد؛ قّصة ميزانية »سوليدير« لعام 2012 
حيث  لبنان  البائسة يف  القصص  آلالف  مماثلة 
الغري  أمالك  يتقامسون  السياسيون  الزعماء 

بوصفها »مغامن« كيفما شاؤوا ومتى أرادوا.
خالل األسابيع األخرية، بدأت إدارة »سوليدير«، 
وبتوجيه مباشر من رئيس جملس إدارتها ناصر 
الشّماع، بصرف عشرات املوظفني العاملني لديها. 
مهندسون وإداريون وفنيون... من مجيع الفئات 
انضموا إىل جيش العاطلني من العمل بذريعة أن 
املصروفون  صعبة.  ظروف  يف  متّر  »سوليدير« 
يعرفون »البيضة وقشرتها« ويعلمون أن صرفهم 
أو إنهاء عقود زمالء هلم، سببه الشّماع وفريقه 
تلك  األمر  املبيعات. دليلهم على هذا  تراجع  ال 
خالل  الشركة  سّجلتها  اليت  اإلدارية  املصاريف 
العامني األخريين واليت بلغت 34.6 مليون دوالر 
يف 2011 و34.1 مليون دوالر يف 2012. حّصة 
الرواتب واألجور من هذا اإلنفاق يف 2012 بلغت 

ادارة سوليدير الفاسدة

على  اإلدارة  أنفقت  فيما  دوالر،  مليون   19.2
الدعاية والتسويق 6.5 ماليني دوالر وبلغت كلفة 
مصاريف املكاتب واألدوات املكتبية ومصاريف 
مصاريف  وسّجلت  دوالر،  ماليني   4.2 مشابهة 

السفر واإلقامة 1.4 مليون دوالر.
الرواتب  لبند  خيّصص  مما  األكرب  القسم 
واحملسوبيات  املوظفني  كبار  جيوب  إىل  يذهب 
رواتب  يتقاضون  الفئة  موظفو هذه  السياسية. 
أنهم ال يكتفون بهذا األمر؛ فبحسب  إال  خيالية 
الوقائع املتداولة بني املوظفني، تسود سياسة 
كّم األفواه لطمس حقيقة ما تقوم به الشركة، 
الدوالرات حيصل  ماليني  تكّلف  السياسة  وهذه 

العليا  اإلدارة  تنفقها  أو  املوظفني  كبار  عليها 
سبيل  فعلى  شخصية.  منافع  على  الشركة  يف 
املثال، إن قسمًا من هذه النفقات هو عبارة عن 
رشى ألهل الصحافة واإلعالم وأصحاب شركات 
آخر  قسمًا  هناك  أن  شّك  ال  لكن  اإلعالنات، 
ينفق على صفقات حتوم حوهلا الشبهات لشراء 
لدى  للشركة...  واإلدارية  املكتبية  املستلزمات 
بارزة  رواية  أن  غري  لروايته،  الكثري  املوظفني 
املسؤولني  بأحد  متعلقة  وهي  بالظهور  تستمّر 
يتقاضى  الذي  املدني  والتطوير  التخطيط  عن 
»براني« عن كل ملف يوقعه مبا يراوح بني 100 

ألف دوالر و500 ألف. كيف حيصل هذا األمر؟

كل ما حيصل ضمن نطاق املنطقة املسّماة زورًا 
هذه  إدارة  عليه  ُتشرف  أن  جيب  »سوليدير« 
مطابقته  من  للتأّكد  وتنفيذًا،  استشارة  الشركة 
ألنظمة وقوانني هذه املنطقة. وبالتالي، فإن أي 
مشروع إنشائي أو خدماتي مهما كان طابعه، عليه 
وبالتالي  سوليدير،  من  موافقة  على  أن حيصل 
رشى  من  األساسي  التوقيع  صاحب  يستفيد 
نوعًا  الشركة  مارست  اإلطار  هذا  ويف  هائلة. 
آخر من االبتزاز، فقد متكنت من فرض شراكتها 
على املطاعم واملقاهي اليت توّد أن تتواجد ضمن 
نطاق عملها )او باالحرى سيادتها(، وقد أّسست 
هلذه الغاية 11 شركة سياحية الطابع، ثم دخلت 
يف نوع خمتلف من الرتفيه عندما أّسست شركة 
»BCD Cinemas«... واألنكى من ذلك كّله، أن 
بي  »بريوت  مشروع  أوقفت  »سوليدير«  إدارة 
مماثاًل  مشروعًا  تفتتح  أن  وقّررت  بايسيكل« 

ضمن نطاقها.
العمومية  اجلمعية  يف  الشّماع  سئل  وعندما 
األخرية عن دواعي استثمار أموال املساهمني يف 
مشاريع سياحية، أجاب الشّماع أن هذا النوع من 
الشركة.  إليها  حتتاج  ارباحًا  حيقق  االستثمارات 
هذه اإلجابة تكّذبها األرقام؛ ففي ميزانية 2012 
 10 بقيمة  مؤونات  خّصصت  سوليدير  أن  تبنّي 
ماليني دوالر لتغطية حّصتها من خسائر الشركات 
السياحية، على الرغم من أن الرأمسال اإلمجالي 
املستثمر يف هذه الشركات يبلغ 11.99 مليون 

دوالر.
اخلاصة  املالية  البيانات  إن  حال،  أي  على 
أعمال  يفضح  مما  الكثري  فيها  بـ«سوليدير« 
أرباحها  بلغت  فقد  وممارساتها.  الشركة 
 %47 يوازي  ما  أو  دوالر،  مليون   16 الصافية 
اليت  ديونها  وارتفعت  اإلدارية،  مصاريفها  من 
تستحق خالل 2013، إىل 378 مليون دوالر، أما 
 100 تبلغ  فهي   2014 تستحق يف  اليت  ديونها 
مليون دوالر وحساباتها املكشوفة لدى املصارف 

تبلغ 160 مليون دوالر.
هذه  يغّطي  ما  الشركة  حتمل  مل  املقابل  يف 
 148.8 بقيمة  نقدية  االستحقاقات سوى سيولة 
بقيمة  سندات حتصيل  حتمل  فيما  دوالر  مليون 
يف  حصلته  ما  أن  رغم  دوالر،  مليون   552.7
2012 هو 115 مليون دوالر والباقي مقّسط على 

السنوات املقبلة.
 %80 بنسبة  األرباح  تدني  إن  ذلك،  جانب  إىل 
من 162.5 مليون دوالر يف نهاية 2011 إىل 16 
مليونًا يف نهاية 2012، ال تفسره الشركة سوى 
بضعف املبيعات، وذلك رغم أنه جيب التمحيص 
حشو  إىل  عمدت  اليت  الشركة  سياسات  يف 
بنحو  املوظفني  عدد  )يقّدر  باملوظفني  هيكلها 
الدوالرات  ماليني  مئات  وتنفق  موظفًا(   1000
من دون جدوى واضحة. فعلى سبيل املثال، ال 
يزال أعضاء جملس إدارة »سوليدير« يتقامسون 
عضوية جمالس إدارات الشركات اليت تؤسسها 
والشركات التابعة وجيمعون بدالت مالية سنوية 
تتحدث  الشركة  تزال  وال  العضوية،  هذه  من 
أنها  انرتناشيونال« رغم  »سوليدير  عن مشاريع 
مشاريع مل تصل حتى إىل درجة القول انها »حرب 

على الورق«.
ويربز مشروع »إنشاء وتشغيل واستثمار موقف 
على  كمثال  الصلح«  رياض  ساحة  للعموم حتت 
أقيم  الذي  املشروع  فهذا  الشركة.  سياسات 
باالتفاق مع بلدية بريوت، تعّثر يف املّرة األوىل 
عندما رفض آل الصلح نقل متثال الراحل رياض 
الصلح من مكانه يف الساحة. الحقًا تلّقى املشروع 
ضربة قاضية بعدما وضعت وزارة الثقافة يدها 
اكتشاف  إثر  مارك«  »الند  أرض  قطعة  على 
اللبنانية  الدولة  على  فيها حتّتم  تارخيية  آثارات 
إىل  تقريرها  دّست يف  الشركة  لكن  متّلكها... 
من  أنه  على  املرآب  مشروع  العمومية  اجلمعية 
له  ختصص  أن  جيب  الذي  املستقبلية  أعماهلا 

مبالغ مالية للدراسات واالستشارات.
واألغرب من ذلك كّله، أن سوليدير بدأت ترسم 
التطوير  مشاريع  خالل  من  لبنان  يف  الثقافة 
ثقافية  »مشاريع  إلنشاء  تعّد  فهي  العقاري، 
وسياحية ورياضية مؤقتة وتقوم بتنظيم أنشطة 
فنية وترفيهية أخرى يف املنطقة املستحدثة وذلك 
إليها«.  الزوار  وجذب  املنطقة  هذه  إحياء  بهف 
العقاري  من  نشاطاتها  توسيع  تنوي  سوليدير 
أيها  أبشروا  والفّن.  الرياضي  إىل  والسياحي 
عاداتكم  ويرسم  تارخيكم  يكتب  مبن  اللبنانيني 

وتقاليدكم... وميحو ذاكرتكم.

سوليدير بدأت تتعاطى األعمال السياحية )مروان طحطح(
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CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

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

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

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

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

0457555555@Z·”ã€a@Û‹«@fibóm˝€

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

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

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

‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT@›‡»„

Hatem 
Electrical Contracting

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

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

Melbourneملبورن

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

Saturday 13 July 2013  2013 متوز   13 ملبورنالسبت 

يشّرفين بأن ألّب وللمّرة الثانّية الدعوة من قبل 
بإحياء  للمشاركة  نبها،  يوسف  الشيخ  فضيلة 
العالمة  املرجع  به  عنيت  الكبري  الراحل  ذكرى 
أوجه كلمة  وأن  اهلل،  السيد حممد حسني فضل 
إىل  انتقاله  على  سنوات  ثالث  مرور  بعد  إكبار 

جوار ربه مطمئنًا آمنًا. 
استهّل شاكرًا ومقدرًا لصاحب الدعوة هذا اللقاء 
الغين باملعاني، ونعود اىل موضوع لقائنا وتعود 
بنا الذاكرة إىل الراحل الكبري الذي عاش مؤمنًا 
باهلل وبالعلم، »وباألخوة يف اهلل« سبياًل للوحدة 
بني املسلمني وللحوار مع اآلخرين جمسدًا قناعاته 
وطنه  سبيل  يف  إجنازه  إىل  سعى  ما  كل  يف 
ودينه وشعبه. وأبرز ما سأتوقف عنده اليوم هو 

أمرين: 
بني  للوحدة  العالمة  السيد  دوام سعي  أواًل:   -

املسلمني 
احلوار  ضرورة  على  واصراره  انفتاحه  ثانيًا:   -

اإلسالمي-املسيحي 
1. يف موضوع الوحدة

أيها  واحد  وأنا  أنت  مثلما  واحدًا  يكونوا  »حتى 
اآلب السماوي!« كالم الرب يسوع هذا يف اجنيل 
يوخنا )17/11( هو حجر األساس يف بناء العيش 
فاحلاجة  املسلمني  بني  الوحدة  أما  املسيحي. 
خربته  وإىل  املرجع  العالمة  إىل  للعودة  واضحة 
الدينية وإرتباطها جبوهر اإلسالم وتعليمه حيث ال 
جمال للصراع املذهب وال مكان للجهل والضياع 
يف غياهب اجملهول. »فاألخوة يف اهلل« ليست 
جمرد فكرة عابرة أو مبدأ بني مبادئ أو رأي بني 
أراء بل هي قاعدة للوحدة بني املسلمني وللعيش 
إليها وخصوصًا يف  العودة  بنا  املشرتك حيسن 
هذه املرحلة الصعبة والدقيقة من تاريخ االسالم 

والعامل.
ومما ال شك فيه أن وحدة املسلمني، بني السنة 
والشيعة، كانت هّمه األساسي وسعى إليها بكل 
غايتها  تارخيية  مواقف  اطالقه  عرب  وقلبه  عقله 
احلفاظ على التعايش االسالمي- اإلسالمي أواًل، 

واملسيحي - اإلسالمي ثانيًا. 
فبالنسبة إليه مل تكن املذاهب يومًا سوى طرٍق 
من  ارادته  خالهلا  من  تنكشف  اهلل  إىل  خمتلفة 
أجل معرفة أوامره ونواهيه والتمسك بهم متسكًا 
العيش  إىل  الساعني  املؤمنني  قبل  من  مطلقًا 

خبوف اهلل.
أما اليوم وجتاه املشهد العام يف املنطقة العربية 
والشرق أوسطية- حيث نرى رياح الفتنة املذهبية 
تهب من كل حدب وصوب، ويسعى شياطينها 
حيث  التفرقة  روح  زراعة  لبنان،  إىل  إليصاهلا 
والدين  الواحد  اإلميان  أهل  عند  الوحدة  جيب 
مثل  ألصوات  ماسة  حباجة  اليوم  جتدنا  الواحد. 
صوت السيد العالمة تدعو إىل الوحدة اإلسالمية 
والعودة إىل اهلل مصدر اخللق والوحي. ويف هذا 

اإلطار قال العالمة املرجع:
وإميان،  وموضوعّية  وعقالنّية  اقتناع  بكّل  »حنن 
نلتزم والية علّي واألئّمة من أهل بيته، ولكّننا يف 
الوقت نفسه، ننفتح من موقع املصلحة اإلسالمّية 
على املسلمني مجيعًا، لنقول هلم تعالوا إىل كلمة 
وإىل  اهلل  إىل  األمر  نرّد  أن  إىل  تعالوا  سواء، 
الّرسول إذا تنازعنا يف أمر اإلمامة أو اخلالفة أو 
يف أّي شيء، علينا أن ال نتقاتل وال نتحاقد وال 
نتباغض، ألّن اإلسالم حيتاج إىل جهدنا وثقافتنا 

وحركتنا مجيعًا...«
الوترية،  هذه  على  إستمر  إن  املذهب  فالصراع 
بل  األوسط  الشرق  منطقة  فقط  ليس  يهدد 
الوحدة  يزعزع  بدأ  اليوم  وهو  بأسره.  العامل 
الوطنية يف بلدان كثرية، ويثري الغرائز الدينية 
وطننا  أصبح  وقد  املذهبية،  األصوليات  وينّمي 

لبنان على فوهة هذا الربكان...
فاإلسالم الذي عرفناه دينًا موحدًا، أصاًل وفصاًل، 
بداية ونهاية، له رسالة حيملها، لن يرتدد العلماء 
الغالي  يبذلوا  بأن  السيد،  مثال  على  والعقالء 

كلمة سيادة املطران أنطوان - شربل طربيه
مبناسبة الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الفقيه اجملدد 

املرجع السيد حممد حسني فضل اهلل
السبت ٦ متوز 2013 - مسجد الرمحان

والرخيص يف سبيل التفاهم والتعاون والوحدة 
اإلسالم  رسالة  إليصال  املذهب،  التنوع  ضمن 
إىل مبتغاها من عيٍش كريم وسالٍم بني الشعوب 

وإحرتام لكرامة اإلنسان وحريته. 
فرسالة لبنان اليوم، أيها السادة، هو أن يطل 
دوره  من  إنطالقًا  مببادرات  العربي  العامل  على 
أن  خالهلا  من  يستطيع  املنطقة،  يف  التارخيي 
يكون دافعًا يف وحدة املسلمني، ووقف الصراع 
يف  اللبناني  النموذج  وإجناز  اخلطري،  املذهب 
يكون  فال  الدينية  احلرية  إحرتام  التعايش ضمن 
احللقة األضعف يف املنطقة، بل يكون هو الرافعة 
لعملية تقدم املنطقة حنو املزيد من السالم وحقوق 

اإلنسان واملسؤولية والوحدة. 
االسالمي،  املسيحي-  احلوار  موضوع  أما يف   .٢
واحلوار بني األديان، وما جنده يف مواقف السيد 
من  أساسية  إنطالٍق  نقطة  هو  واملرجع،  العالمة 
سلوكه  نفهم  وفيها  اهلل«  يف  »األخوة  قاعدة 
معتربًا  املسيحيني  على  واإلنفتاح  احلوار  سبل 
فكان  الوطن.  وشركاء يف  اهلل  قي  أخوة  اياهم 
مناضاًل يف قضية العيش املشرتك يف لبنان وال 
يرعى سبياًل لقيام لبنان من كبوته إال بالتعاون 
الكامل والتفاعل بني جناحيه املسيحي واملسلم. 
من هنا كان احلوار الذي اقامه حول نظام لبنان 
السياسي والذي هو اليوم أكثر مما مضى حاجة 
وطنية، لعلنا نصل إذ ما استعيد هذا احلوار إىل 
صيغة حكم ترضي طموحات اللبنانيني على تنوع 

إنتماءاتهم الدينية والطائفية واملذهبية. 
روحية  قيمة  هو  املسيحي  اإلسالمي  واحلوار 
اعتمادها  إىل  مدعوون  وحنن  وإجتماعية  ودينية 
واتقانها يف كل مكان وزمان. ولعل هذا اللقاء 
يف  فارقة  عالمة  يشكالن  الندوة  وهذه  اليوم 
لإلنسان  خدمة  وأجدى  أفعل  حوار  مسرية  اطالق 
يف اإلسالم ويف املسيحية، سواء أكان هنا يف 
اوسرتاليا أو يف لبنان أو يف أي مكان. فرسالة 
احلوار يقول العالمة السيد، »ليست يف أن يغلب 
اآلخر  مع  يتعاون  أن  ولكن  اآلخر،  الطرفني  أحد 
العالمة(.  كالم  )إنتهى  احلقيقة«  إكتشاف  يف 
واملدخل إىل احلوار هو ادراكنا اننا يف مسرية حبث 
وتفتيٍش عن احلقيقة، نصبو إليها ونعتنقها يوم 

نكتشفها مبلء حريتنا، دون فرٍض أو إكراه.
متاشيًا مع اإلرث الفكري والديين والوطين الذي 
إستخالص  من  لنا  بد  ال  العالمة،  السيد  تركة 
الكثري من املبادئ والعرب. وامسحوا لي أن أتوقف 

عند أمرين:
آمنني  اوسرتاليا  بلدنا  يف  نعيش  حنن  األول: 
بلداننا يف  من  ننقل  أن  لنا  حاجة  فال  مطمئنني 
أي  وعي،  غري  أو  وعٍي  عن  األوسط،  الشرق 
صراع مذهب أو ديين او سياسي، ألن كل ذلك 
ينعكس سلبًا على عيشنا ومستقبل أوالدنا. هذه 
الكثريين  وأجربت  أوطاننا  تدمر  اليت  الصراعات 
على الرحيل منها، فهل يعقل أن نعود إليها هنا 

ونقع يف هذا اخلطأ املميت مرتني؟ 
الثاني: أن نعي أنه جيب علينا أن نعاجل األوضاع 
واملشاكل يف عامل اليوم مبنطق احلوار بأساليب 
نريده  وما  جديدة.  وعقلية  جديد  ومنطٍق  جديدة 
جديدة،  مسرية  يبدؤا  أن  لبنان  يف  إلخوتنا 
انطالقتها أن يقتنع املسيحي اللبناني أن املسلم 
اللبناني هو أقرب إليه من املسيحي الغربي وعلى 
اللبناني  اللبناني أن يقتنع أن املسيحي  املسلم 

هو األقرب إليه من أي مسلم عربي أو أجنب. 
ويف النهاية، نعود إىل كالم السيد لنقول معه: 
»حنن إذا أردنا أن نصنع لوطننا، ألمتنا، مستقباًل 
إنسانيتنا  نؤنسن  أن  الوطن  نؤنسن  أن  فعلينا 
يف داخلنا، أن يكون اإلنسان نفسه ال أن يكون 
نكون  أن  تعلمنا  أننا  مشكلتنا  غريه.  اإلنسان 
الصدى وتركنا الصوت لآلخرين، تعلمنا أن نكون 

الظل وتركنا كل مواقع الظالل لآلخرين.«
أجل خري  للعمل من  وقّدرنا  جّناته  أراحه اهلل يف 

االنسان يف كل زماٍن ومكاٍن.

صالة املساء وقداس وعظة مع األب جورج طربيه. 6.00 مساءً  اإلثنني 15 متوز 
ساعة سجود أمام القربان األقدس باللغة العربية. 7.00 مساءً   

ساعة سجود أمام القربان األقدس باللغة اإلنكليزية. 8.00 مساءً   
فرض األخوية وصالة املسبحة. 5.00 مساءً  الثالثاء 16 متوز 

صالة املساء وقداس مع أخويات األبرشية، وعظة مع األب ميالد  6.00 مساءً   
القزي.

صالة املساء وقداس مع الشبيبة وعظة مع األب روني  6.00 مساءً  األربعاء 17 متوز 
شاهني.

صالة املساء وقداس وعظة مع األب شليطا البستاني. 6.00 مساءً  اخلميس 18 متوز 
عرض فيلم حياة القديس شربل. 7.30 مساءً   

صالة املساء وقداس وعظة مع األب ايلي رمحة 6.00 مساءً  اجلمعة 19 متوز 
مسرية باملشاعل وزياح مار شربل. 7.00 مساءً   

بريمون العيد: قداس احتفالي حيتفل به صاحب السيادة  5.30 مساءً  السبت ٢0 متوز 
املطران أنطوان شربل طربيه.

(أبواب الكنيسة تبقى مفتوحة للزيارة طوال الليل)
هريسة العيد 7.00 مساءً   

األحد ٢1 متوز
قداسات العيد )عيد مار شربل( 

11.15 و5.30 مساًء        باللغة العربية  – 8.45 - 7.30  
10.00 صباحًا و 7.00 مساًء                       باللغة اإلنكليزية

صالة:
أيها اإلله املمّجد بقّديسيه جمدًا ال نهايَة لُه، يا َمِن استهويَت قلَب األب شربل فاعتنق احلياة 
النسكّية، ومنحته النعمة والقدرة على التجّرد عن العامل، بالفضائل الرهبانّية، العّفة والطاعة 

والفقر:
نسألك أن متنحنا نعمة أن حنّبَك وخندمَك كما أحّبَك هو وخدَمَك. أيها اإلله القدير، يا َمن أذعَت 
ة شفاعة القديس شربل بعجائب ونعم شتى، إمنحنا بشفاعتِه النْعمة اليت نلتمسها، فنشكرك  ُقوِّ

ومّنجدك إىل األبد. آمني.

Program for the Feast of St. Charbel  
July 2013 -21

Monday 15 July
)Evening prayer & Mass )Reflection by Fr George Tarabay   6:00pm

)Eucharistic Adoration )Arabic   7:00pm
)Eucharistic Adoration )English   8:00pm

Tuesday 16 July
St Charbel’s Sodality prayer and Holy Rosary   5:00pm

 Evening prayer & Mass with the Sodalities of the Maronite   6:00pm
)Reflection by Fr Milad Azzi(                     – Diocese

Wednesday 17 July
 Evening prayer and Youth Mass )Reflection by Fr Ronny   6:00pm

)Chaheen

Thursday 18 July
)Evening prayer & Mass )Reflection by Fr Challita El Boustani   6:00pm

”Screening of the movie ”Charbel   7:00pm
  

Friday 19 July
)Evening prayer & Mass )Reflection by Fr Elie Rahme   6:00pm

Candlelit Procession of Saint Charbel   7:00pm

Saturday 20 July
 Solemn Mass celebrated by His Excellency Bishop Antoine   5:30pm

Charbel Tarabay
.The Church doors remain open all night *    

”Traditional ”Harisseh   7:00pm

Sunday 21 July – Feast of St. Charbel
Arabic Mass  7:30am

Arabic Mass   8:45am
English Mass  10:00am
Arabic Mass  11:15am
Arabic Mass   5:30pm

 English Mass   7:00pm

برنامج احتفاالت عيد مار شربل 
15-21 متوز 2013  
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متفرقات

Saturday 13 July 2013  2013 متوز   13 السبت 

عاد الناشط يف حركة االستقالل اللبناني 
مؤلفًا  معه  حاماًل  لبنان  من  معوض  بهيج 
للكاتب سيمون معوض معوض حيتوي سرية 
آل  اىل  باالصل  يعودون  الذين  معوض  آل 
يف  مناطق  وعدة  وزغرتا  اهدن  يف  عمرية 

لبنان وسورية.
واملعروف ان آل معوض اعطوا لبنان قامات 
كبرية امثال الرئيس الشهيد رينيه معّوض 
والبطريرك الياس معّوض والبطريرك عمرية 
ووزراء ونواب وسياسني وقادة عسكريني 

وادباء واعالميني. 
الزميل اكرم املغّوش، الذي يرتبط بصداقة 
متينة مع االخ بهيج وآل معّوض الكرام وعموم 
اهالي زغرتا، يستذكر الرئيس الكبري رينيه 
معّوض يوم شارك يف تأبني القائد العظيم 
واعلى  ارفع  وقلده  االطرش  باشا  سلطان 

وسام يف اجلمهورية اللبنانية.

الناشط بهيج معّوض 
يعود من لبنان

تـــهنئة

ورئيس  ليفربول  بلدية  عضو  يتقدم   
جملس اجلالية اللبنانية يف نيو ساوث ويلز 
علي كرنيب من املسلمني عامة واللبنانيني 
خاصة باحر التهاني واطيب التمنيات مبناسبة 
حلول شهر رمضان املبارك، اعاده اهلل على 
اجلميع باخلري واليمن والربكات وعلى وطننا 
احلبيب لبنان باالمن والسالم وعلى اسرتاليا 

احلبيبة باملزيد من التقدم واالزدهار.
خدمة  انه يف  كرنيب  علي  السيد  ويعلن 

اجلالية واجملتمع باستمرار.

تكفيها  ال  اللبنانية  اإلعالم  وسائل  كأّن 
اجملتمع  يف  اخلالفات  تزرع  اليت  الريبورتاجات 
املنقسم أصاًل على بعضه. ها هي تتسابق أمس 
على تشويه مسعة سيمون أمسر صاحب الفضل 
برامج  وإرساء  الفنانني  من  كامل  جيل  خلق  يف 

املواهب.

t السبق،  وراء  الوسائل  هذه  ركضت  أمس، 
قال بعضها بأّن املخرج مسجون بتهمة »شيكات 
التهمة لتصبح »جرمية  بال رصيد« ثم »تطّورت« 
أحد  مقتل  قضية  توقيفه يف  خلفية  على  قتل« 
السوريني العاملني يف مطعمه. ويف إتصال مع 
أّنه  الشاب بشري أمسر  املخرج  »األخبار«، كشف 
يوم السبت املاضي، اسُتدعي والده إىل »فصيلة 
إنتهاء  لغاية  سريًا  األمر  وكان  )جونية(،  غزير« 
التحقيقات على إعتبار أّنها »أمر روتيين وطبيعي، 
ألّن املغدور كان يعمل يف مطعم والده«. وأضاف 
أّن بعض املواقع نشرت صورة والده مع عنوان 
القتل«،  بتهمة  أمسر  سيمون  »توقيف  عريض 
مستبقًة  باخلرب  »تطّبل«  اإلعالم  وسائل  فأخذت 

التحقيق، وواضعة نفسها مكان القضاء.

عائلته ال تفهم  أّن  إىل  الشاب  املخرج  ولفت 
على  االعالم  وسائل  تشّنها  اليت  اهلجمة  سبب 
والده، كاشفًا أّن »حمطة mtv هي الوحيدة اليت 

مل تتطرق إىل تلك القضية.
باملخرج من دون  القنوات  باقي  بينما شّهرت 
إحرتام مشاعر عائلته اليت إنهارت فور مشاهدتها 

اخلرب على الشاشات«.
القانونية  االجراءات  ستتخذ  العائلة  أّن  وتابع 
حبّق القنوات اليت شّهرت بوالده. وأوضح املخرج 
يف  التحقيق  قيد  يزال  ال  والده  أّن  الشاب 
أن خيرج أمس،  ُيفرتض  »فصيلة غزير«، وكان 
لكن من املعروف أّن »الدوائر الرمسية ال تعمل 
أيام العطل، فتقّرر إستكمال التحقيق معه اليوم 

على أن يطلق سراحه الحقًا«.
يف املقابل، كشف مصدر أمين من قوى األمن 
عالقة  وجود  ُيشتبه  أّنه  »األخبار«  لـ  الداخلي 
أدىل  بعدما  املغدور،  قضية  يف  امسر  لسيمون 
أحد رفاق األخري بإفادة مناقضة لتلك اليت أدىل 
على  ابتزاز  رسالة  وجود  إىل  إضافة  أمسر،  بها 
هاتف العامل املغدور«. وأشار إىل أّن أمسر الذي 
يعاني من متاعب صحية يف اآلونة األخرية، قد 
احلياة« يف حال استدعت  »مستشفى  ُينقل إىل 

حالته الصحية ذلك.
يف اإلطار نفسه، أصدرت عائلة املخرج اللبناني 
بيانًا ليل أمس أوضحت فيه أّنها »لن تدخل يف 
رّد على االتهامات العشوائية، ألن التشهري بأّي 
شجاع  بعمل  ليس  دليل،  أّي  دون  من  إنسان 
أّنها »مقتنعة  بل يبقى عماًل جبانًا«. ولفتت إىل 
ال  املالية  املصاعب  بعض  وأّن  املخرج،  برباءة 
إليه  متّت  ال  مماثلة  بأمور  متهمًا  االنسان  جتعل 

بأي صلة«.

وعاد سيمون أمسر 
شاغل اإلعالم

زكية الديراني 

نيكول كيدمان: هكذا أعتين مبفاتن جسدي
من  كيدمان  نيكول  األسرتالية  النجمة  تعد 
النجمات املتألقات على أكثر من مستوى. فهي 
دائمة اإلعتناء جبماهلا ومظهرها ورشاقتها الالفتة 
على الرغم من ختطيها عتبة األربعني منذ حنو أربع 
اليت  اخلطوات  وما هي  تألقها  فما سرُّ  سنوات. 

تتبعها للبقاء بأفضل صورة؟
هونولولو  الطويلة يف  الشقراء  النجمة  ولدت   
وإنتقلت  أسرتاليني،  أبوين  من  هاواي،  يف 
مباشرة للعيش مع أسرتها يف واشنطن، حيث بدأ 
والدها حبوثه يف جمال سرطان الثدي. وبعد مرور 

ثالثة أعوام، عادت إىل سيدني.

فن  كان  طفولتها  يف  األول  نيكول  عشق 
فن  إىل  تدرجييًا  تنجذب  صارت  لكنها  الباليه، 
التمثيل حيث شاركت بعدد من املسرحيات وهي 

تلميذة إبتدائي.

 مل تكمل املرحلة الثانوية، كونها صارت تهتم 
مبسألة التمثيل طوال الوقت. فبعد أن لعبت دورًا 
السادسة  سن  يف  وهي   Bush Xmas فيلم  يف 

عشرة، راحت تنهال عليها العروض.

مرة  ألول  كروز  توم  النجم  شاركت  وعندما 
بينهما  نشأت   ،  Days of Thunderفيلم بطولة 
عالقة حب توّجت بالزواج عام 1990، ولكن هذا 

الزواج إنتهى عام 2001 .

قوام ممشوق وبشرة نقية

بشرتها  ونقاوة  كيدمان  نيكول  قوام  يعترب 
ليس  ذلك  ولعل  هلا،  املميزة  املالمح  من  أيضًا 
يلزم  ما  تقديم كل  على  مستغربًا كونها حترص 
من عناية جتميلية. وتعمد هلذه الغاية على تنظيف 
الوجه مرتني يوميًا، وهو ما تعتربه أمرًا هامًا نظرًا 

لتعرض البشرة للملوثات الكثرية خالل النهار.

وال خترج نيكول يف اهلواء الطلق دون تطبيق 
واٍق من الشمس، لكون بشرتها شاحبة. ويقال 
إنها ال تغادر منزهلا من دون تطبيق "الكونسيلر" 
الذي خيفي شوائب البشرة واهلاالت السوداء يف 

حميط العينني.
التجميل  مراكز  أحد  زيارة  اىل  نيكول  وتعمد 
مرتني كل أسبوع، حيث تقضي ساعة من الوقت 
تكدس  ملنع  العينني  حول  منطقة  تدليك  يف 

الدهون حوهلا.

الصدر واملؤخرة..

أن  سابقة:"  مقابالت  يف  نيكول  قالت  وقد 
الصدر واملؤخرة هما أمجل املناطق املوجودة يف 
من  بهما  اإلعتناء  الضروري  ومن  املرأة،  جسم 
الناحية التجميلية. ودائمًا ما أستخدم كريم تثبيت 

رائع، وأحرص كذلك على اإلعتناء بيدي". 

وجبات  بإعتماد  رشاقتها  على  نيكول  وحتافظ 
وسلطات  األمساك  على  ترتكز  عضوية  صحية 
يف  صغرية  وجبات  عدة  على  وموزعة  اخلضر 
اليوم، ومبمارسة التمارين الرياضية، حيث تسبح 
ملدة نصف يوميًا، باإلضافة اىل مزاولتها رياضة 
من  اإلنتهاء  وحال  األسبوع.  يف  مرتني  التنس 
بزيت  جسمها  وتدهن  محامًا  تأخذ  التنس،  جولة 
اجلوجوبا الذي يعد مرطبَا هامًا للجلد. كما تستعني 
بزيوت األطفال، اليت تقول إنها تصنع املعجزات 
بشرتها  لتنعيم  تستعملها  حيث  بشرتها.  مع 
بعض  ولتنعيم  المعة،  جفونها  وجعل  وتلميعها 

املناطق كاملرفقني، الركبتني والكاحلني.
تعتربها  حيث  اخليل،  ركوب  رياضة  ومتارس 
الفكري  التوازن  تؤمن  اليت  الرياضات  من 

واإلسرتخاء.

وتغسل  الربي،  التوت  عصري  نيكول  حتب 
شعرها به أيضًا وكونه يضفي ملعانًا ولونًا مجياًل 

على شعرها األمحر.

ال حتب تطبيق كميات كبرية من املاكياج، سواء 
العادية،  حياتها  يف  أو  التمثيلية  أدوارها  خالل 
إذ بعض اللمسات الناعمة تكفي بنظرها للظهور 
البشرة،  على  للحفاظ  أنه،  وترى  جذاب.  مبظهر 
تطبيق  الرياضة،  مزاولة  التدخني،  عدم  جيب 
الواقي الشمس وإختيار نوعية الطعام، ألن ذلك 

يعد أساس اجلمال.

 كيف بدت دوقة 
كمربيدج أثناء التسّوق؟

محل  عن  جيمس  سانت  قصر  أعلن  ان  ما 
من  أول/ديسمرب  كانون  يف  كاثرين  األمرية 
العام املاضي، حتى سّلط العامل بأسره إنتباهه 
على طلة دوقة كامربدج، وذلك منذ أن غادرت 
املستشفى وهي ترتدي سرتة زرقاء أنيقة حتى 
طلتها الرمسية االخرية اليت إرتدت فيها معطفًا 

ورديًا أنيقًا.

وقد أشاد النقاد بإختيار االمرية ملالبس احلمل 
وطلتها خالل هذه الفرتة، وقالت وسائل االعالم 

الربيطانية أنها مل ختطئ حبق أناقتها أبدًا.

كامربيدج،  دوقة  لكاثرين،  إلتقطت  وقد 
األسبوع املاضي، صورة وهي حتمل حقيبة تودز 
أثناء  أنيقة  فبدت  الرمادي،  اجللد  من  )دي( 

التسّوق يف هانغرفورد بإنكلرتا.
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تتــمات

االسري لعناصره: مزقوا..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

فتنة اخطر من حرب متوز 2006، تستهدفه يف كيانه ووجوده، وها 
هي النذر تتبّدى يف حماولة كسر املثلث باستهداف اجليش، وضرب 

املقاومة وحماولة تفتيت الشعب بالفتنة.
الضاحية  يف  العبد  بئر  يف  اإلرهابي  التفجري  بقي  بذلك،  وربطًا 
التحقيقات  ملواكبة  واألولوية  الداخلي،  املشهد  على  طاغيًا  اجلنوبية 

اجلارية حول هذا االعتداء اليت حتاط بسرية مطلقة.
فيها  التدقيق  جيري  خيوط  عن  مواكبة،  أمنية  مصادر  وحتدثت 
املدى  تفاصيلها وحتديد  الدخول يف  لكنها رفضت  عليها،  والرتكيز 
أن  شأنه  من  تقدم  هناك  كان  إذا  وما  حوهلا،  التحقيق  بلغه  الذي 
مييط اللثام عن الفاعلني. واكتفت بالقول: »التحقيقات جتري يف كل 

االجتاهات وتضع أمامها كل االحتماالت«.
عن  تكشف  أولية  معطيات  عن  حتدثت  أخرى  أمنية  مصادر  أن  إال 
معلومات جيري التدقيق فيها، وتفيد بأن امرأة ذات شعر أشقر )أو 
مصبوغ( هي اليت أحضرت السيارة اجلانية إىل مرأب السيارات، كما 
ذكرت أن العبوة معدة بطريقة حمرتفة، وان قوتها التدمريية تتجاوز 
االنفجار  إن عصف  املواد املتفجرة، حيث  الـ35 كيلوغرامًا من  بكثري 
أن  املصادر،  تقول  كما  والواضح،  عموديًا،  جاء  بل  أفقيًا  يأت  مل 
القصد من هذا التفجري واختيار املنطقة هو إيقاع أكرب عدد ممكن من 

الضحايا.
يف هذا الوقت، وبعد اإلجناز الذي حققه بإطاحة ظاهرة امحد األسري، 
أحبط اجليش اللبناني حماولة إلحراجه وحماسبته على العملية العسكرية 
اليت نفذها يف عربا وتطهري مربع مسجد بالل بن رباح، وذلك خالل 
فرصة  املستقبل«  »تيار  أرادها  اليت  للدفاع،  النيابية  اللجنة  جلسة 
ملساءلة اجليش على تلك العملية، على قاعدة االتهام مبشاركة »حزب 

اهلل« إىل جانبه يف عربا.
معظم  للجلسة  حشدت  املستقبل«  »كتلة  أن  لالنتباه  والالفت 
العملية  نفذ  اجليش  هل  منها:  والسيما  أسئلة،  مبجموعة  أعضائها، 

وحده؟ وملاذا مل تعط الفرصة ملبادرة هيئة العلماء املسلمني؟
تلك األسئلة، باإلضافة إىل اخللفية التشكيكية باجليش اليت أظهرها 
آذار«، وّترت أجواء اجللسة يف بدايتها، األمر الذي دفع  نواب »14 
أن  تأكيد  إىل  آذار«،   8« فريق  إىل  املنتمني  اآلخرين  اللجنة  أعضاء 
اجليش تعّرض لالعتداء عليه يف عربا ومن حقه أن يدافع عن نفسه، 
وما قام به اجليش كان من الواجب أن يكون حمل تقدير وثناء ال حمل 
املساءلة  إىل  اجليش  إخضاع  املقبول  غري  من  وبالتالي  عليه،  هجوم 

واحملاسبة.
وحبسب مصادر اللجنة، قّدم وزير الدفاع فايز غصن عرضًا مفصاًل 
ملا جرى يف عربا، مؤكدًا أن ما قام به اجليش هو عملية أمنية حبتة، 

نافيًا بشكل قاطع مشاركة »حزب اهلل« يف هذه األحداث.
إال أن نواب »املستقبل« و«14 آذار« أصروا على إجابات أكيدة، 
بكامريات  وهنا عرض وفد قيادة اجليش يف اجللسة شريطًا مصورًا 
التسجيل  ويظهر  عربا،  أحداث  بدأت  كيف  يظهر  األسري،  امحد  مربع 
استفزازات مجاعة األسري للعسكريني، وكيف أن األسري نفسه أهان 
ضبط  درجات  بأقصى  معه  يتعاطون  وهم  وجنوده  اجليش  ضباط 
اجلنود،  احد  يصفع  كيف  يظهر  املشاهد  أحد  يف  أنه  حتى  النفس، 
كما يظهر التسجيل بالصوت والصورة كيف أدار األسري املعركة ضد 
اجليش وكيف أعطى األوامر بإزالة حاجز اجليش وكيف صرخ جلماعته 
»خزقوهم ختزيق .. واحرقوهم«. كما يبني التسجيل كيف أطلق مسلحو 

األسري النار بدم بارد على العسكريني وقتلوهم.
باجليش  املشككون  فعلها، حبيث مل جيد  التسجيالت  هذه  وفعلت 
ودوره سوى أن ينقلوا النقاش يف اجتاه مطالبة وزير الدفاع ووفد 
قيادة اجليش باإلجابة على سؤال »هل اجليش قام بالعملية وحده؟«، 
وحبسب املصادر مت عرض تسجيل ثاٍن، يبنّي بالوقائع أن العملية مل 

يقم بها أحد سوى اجليش.
إىل ذلك، قال مصدر أمين رفيع املستوى: إن معركة عربا أنقذت 
لبنان. كانت هناك خطة خطرية إليقاع البلد يف حرب كبرية، ولو قدرت 

الغلبة جلماعة امحد األسري، لكنا اليوم يف مكان آخر.
وأكد أن معركة عربا، هي معركة نظيفة عسكريًا، حبيث استهدفت 
فقط املسلحني الذين اعتدوا على اجليش ومل تستهدف أي مدني، ومل 
يسقط فيها أي مدني، »لقد كان العسكريون يف أعلى درجات احلرص 

على عدم إيذاء أي مدني«.
املعتدي،  احلملة على اجليش وتصويره يف موقع  ورفض املصدر 
له شهداء وجرحى غدرًا. وقال: ليس  فيما هو معتدى عليه وسقط 
هكذا يكافأ اجليش، ونذّكر البعض بأنه خالل املعارك رصدت اتصاالت 
من قبل بعض اجلهات وهي تطلب من امحد األسري الصمود ولو لـ48 
ساعة، وحركوا يف موازاتها بعض االعتداءات ضد اجليش يف أماكن 

أخرى إلرباك العسكريني، فإىل أين يريد هؤالء أن يصلوا؟
حتالف  بتفكيك  بري،  نبيه  الرئيس  مبادرة  فرضت  السياسة،  يف 
الثامن من آذار، نفسها كبند وحيد على جدول املتابعة الداخلية. وفيما 
كرر بري أمام زواره تأكيد طرحه، مع ختوفه من الوضع األمين، لوحظ 
أن فريق »14 آذار« قارب هذا الطرح بصورة سلبية، مشككًا يف جديته 

ومدرجًا إياه يف سياق تبادل ادوار ضمن فريق »8 آذار«.
ويف هذا اإلطار أوفد رئيس »جبهة النضال الوطين« وليد جنبالط 
الوزير وائل أبو فاعور إىل املصيطبة حيث التقى الرئيس املكلف متام 
سالم. وقال أبو فاعور: اللقاء يندرج يف سياق التشاور، بعد املبادرة 
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اليت أطلقها الرئيس بري واليت ميكن أن حتّرك بعض املياه الراكدة.

»االخوان« يطلقون..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

يف  ميانع  ال  انه  الببالوي  حازم  املوقت  املصري  الوزراء  رئيس 
احلكومة  تشكيلة  يف  املسلمني«  »االخوان  اعضاء  بعض  مشاركة 
التعسفية  الواليات املتحدة عن رفضها االعتقاالت  اجلديدة. وأعربت 
باعتقال  امرًا  مصر  العامة يف  النيابة  اصدار  غداة  وذلك  مصر،  يف 
لـ«االخوان املسلمني« حممد بديع وقياديني اسالميني  العام  املرشد 

اخرين بتهمة التحريض على العنف.
وافادت وكالة انباء الشرق االوسط »أ ش أ« املصرية ان أعداد 
املشاركني يف اعتصام رابعة العدوية الذي ينظمه »االخوان املسلمون« 
تزايدت بصورة ملحوظة يف اليوم الـ13 لالعتصام، اذ استقبل امليدان 
حشودا كبرية قدمت من احملافظات لتناول طعام االفطار مع املعتصمني 
يف ثاني أيام شهر رمضان استعدادا لـ«مليونية الزحف«. ومن املقرر 
شرق  نصر  مبدينة  العدوية  رابعة  ميادين  يف  املسريات  تتجمع  أن 
القاهرة والنهضة مبحافظة اجليزة، ويف منطقة املنيب وشربا اخليمة ثم 

تتوجه إىل قصر االحتادية ودار احلرس اجلمهوري ووزارة الدفاع .
املوقف االمريكي

من  قادة  باعتقال  اوامر  املصرية  العامة  النيابة  اصدار  على  وردًا 
»االخوان« بتهمة التحريض على العنف، صرحت الناطقة باسم وزارة 
اخلارجية االمريكية جنيفر سالي: »االعتقاالت اليت شاهدناها يف األيام 
االخرية واليت تستهدف مجاعات معينة ال تتفق مع املصاحلة الوطنية 
اليت تقول احلكومة املوقتة واجليش انهما يسعيان اليها«. واضافت: 
»يصعب معرفة كيف ستجتاز مصر االزمة احلالية اذا استمرت االعتقاالت 

وعمليات االحتجاز السياسية«.
القومي  األمن  أن مجيع قادة فريق  األبيض  البيت  أكد  اىل ذلك، 
للرئيس باراك أوباما يتعاملون مع مصر يف ما يتعلق مبا تشهده من 
تطورات، مشريًا إىل أن اتصاالت وزير الدفاع تشاك هيغل مع نظريه 
السيسي جزء من ذلك وال تقتصر  الفتاح  أول عبد  الفريق  املصري 

عليها.
وقال ان هيغل يقوم بدور مهم جدًا يف هذا الصدد وفقًا ملا هو 
متوقع من وزير الدفاع، إال أنه شدد على أن املسؤولني األمريكيني 
على اتصال دائم مع نظرائهم املصريني، ذلك إن وزير اخلارجية جون 
كريي على اتصال يومي مع نظريه املصري والكثري من املسؤولني 
املصريني اآلخرين، كما أن السفرية األمريكية يف القاهرة آن باترسون 

تقوم بدورها يف ذلك.
تقرير  على  يرد  كارني  جاي  األبيض  البيت  باسم  الناطق  وكان 
احملاور  هو  هيغل  إن  فيه  جاء  جورنال«  سرتيت  »الوول  لصحيفة 
البيت  وأن  مصر،  يف  االنتقالية  احلكومة  مع  التعامل  يف  الرئيسي 
كل  يكن  مل  إن  معظم  يوجهان  األمريكية  اخلارجية  ووزارة  األبيض 

االتصاالت إىل السيسي من طريق هيغل.
حتريك سفينتني

اجلنرال  االمريكية  البحرية  مشاة  قائد سالح  أفاد  آخر،  تطور  ويف 
يف  تعمالن  األمريكية  للبحرية  تابعتني  سفينتني  إن  اموس  جيمس 
الشرق األوسط حتركتا إىل منطقة قريبة من الساحل املصري على البحر 
األمحر يف األيام االخرية يف اجراء احرتازي على ما يبدو بعدما أطاح 
والدولية  االسرتاتيجية  الدراسات  مركز  اموس  وابلغ  اجليش مرسي. 
البحثي ان مصر متر بأزمة حاليا. عندما حيدث هذا علينا ان نتيح لقيادة 

بلدنا بعض اخليارات«.

االحتجاجات ضد »اجلهاديني«..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

امس  قوية  لضربة  السورية  املعارضة  لتسليح  الربيطانية  احلكومة 
االول، حيث أقر الربملان، مبوافقة 114 صوتا مقابل واحد، إجراء يلزم 
أي  الوزراء ديفيد كامريون مبنح اجمللس حق االعرتاض على  رئيس 
خطوة مستقبلية لتسليح املعارضة، يف تصويت رمزي اعلنت احلكومة 
انها ستحرتمه. وبرغم رمزيته إال انه قرار مهم، ألنه يعين أن كامريون 
ما  األمر، وهو  التصويت على  الربملان من  منع  سيجد من املستحيل 
وصفته مصادر حكومية بأنه يرقى اىل مستوى حق النقض على أي 

قرار بتزويد املعارضة السورية بالسالح.
يشاهد  االنرتنت،  شبكة  على  ناشطون  نشره  فيديو،  ويف شريط 
عدد كبري من املتظاهرين وهم يسريون يف بلدة منبج يف حمافظة حلب 
ويهتفون »برا، برا، برا، الدولة تطلع برا«، يف دعوة مكشوفة خلروج 
»الدولة اإلسالمية يف العراق والشام« املرتبطة بتنظيم »القاعدة« من 

بلدتهم.
وهذا الشريط هو واحد من أشرطة وأخبار كثرية يتم تناقلها على 
وتظاهرات  احتجاجات  حول  االنرتنت  على  االجتماعي  التواصل  مواقع 
ملدنيني أو حتى مسلحني من »اجليش احلر« ضد اجملموعات املتشددة 
املسلحة يسقط  اجملموعات  اشتباكات بني  إليها  يف سوريا، تضاف 

فيها قتلى وجرحى.
ومتكنت اجملموعات »اجلهادية« من السيطرة على عدد من املناطق، 
ان حماولتها فرض وجهة  إال  وإدارتها،  قوانينها  حيث حتاول فرض 
مشاكل  هلا  ختلق  اإلسالمية  الشريعة  تطبيق  يف  املتشددة  نظرها 
احتجاجية  متزايدة يوما بعد يوم. وتقول طفلة، شاركت يف تظاهرة 
ضد »جبهة النصرة« يف الرقة يف مشال البالد يف حزيران املاضي، 
حبسب ما يظهر شريط فيديو بث على »يوتيوب«، إن »اجلبهة حتتجز 

األمن  بابا  حرر  عندما  مسلمني؟  أنفسهم  يظنون  شهر.  منذ  والدي 
العسكري أين كانوا هم؟«. ثم جتهش بالبكاء، وتقول »حنن هنا ألننا 

نريدهم أن يفرجوا عن أبي«.
ويهتف املتظاهرون »يا حرام يا حرام خنتونا باسم اإلسالم«. وتصرخ 
امرأة »إنهم يتصرفون معنا أسوأ من النظام. حنن ال نقبل إسالما ظاملا. 

اإلسالم مل يكن ظاملا يف تارخيه«.
وذكر »املرصد السوري حلقوق اإلنسان، يف بيان، انه »حتت ضغط 
أفرجت  واالعتصامات،  اجلهادية  اجملموعات  ضد  نظمت  اليت  احلملة 
الذين  الناشطني  من  عدد  عن  والشام  العراق  اإلسالمية يف  الدولة 

اعتقلتهم ملدة 25 يوما داخل أقبية أحد مراكزها« يف الرقة.
املاضي  حزيران  املسلحني يف  عشرات  قتل  ادلب،  حمافظة  ويف 
يف معارك بني كتيبة »محزة أسد اهلل« و«الدولة اإلسالمية يف العراق 
والشام«، حبسب ما ذكر »املرصد«، موضحا أن االشتباكات اندلعت 
على خلفية احتجاز »اجلهاديني« فتى يف الثانية عشرة اتهم بالتجديف. 
وقال مدير »املرصد« رامي عبد الرمحن »من الواضح أن الغضب ضد 
الدولة اإلسالمية واجملموعات اجلهادية األخرى يف سوريا يزداد يوما 

بعد يوم«.
يف هذا الوقت، تواصل القوات السورية، لليوم الـ13 على التوالي، 

عملياتها يف محص.
وذكرت قناة »روسيا اليوم« أن اجليش السوري سجل تقدما يف 
بلدات دير  انه دخل  إدلب. ونقلت عن مصادر عسكرية قوهلا  ريف 

سنبل والعارة واملرايعني، وقتل 12 عنصرا من »جبهة النصرة«.
ويبدو أن الوضع العسكري سيتجه إىل التصعيد أكثر. وقال املتحدث 
باسم »اجليش السوري احلر« لؤي املقداد إن »املعارضة تلقت أخريا 
دفعات ذخرية ورشاشات كالشينكوف وصواريخ مضادة للمدرعات«، 
مشريا إىل أن مصدرها »ليس االحتاد األوروبي وال الواليات املتحدة«. 
وأضاف إن »الصواريخ هي بكميات غري كبرية، واستخدمت يف تدمري ما 

يفوق 90 دبابة للنظام وعدد هائل من احلواجز على مساحة سوريا«.
إىل سوريا«،  ليبيا  األسلحة من  ترسل  »كيف  بعنوان  ويف حتقيق 
نقلت جملة »فورين بوليسي« عن قائد للمتمردين يف بنغازي، مسؤول 
عن تهريب األسلحة إىل سوريا، قوله انه اشرف شخصيا على شحنتني 
االسكندرون  مرفأ  إىل  بسفينتني  نقلهما  مت  األسلحة  من  ضخمتني 
يف تركيا هذا العام، موضحا انه مت نقل األسلحة، مبعرفة السلطات 

الرتكية، إىل املسلحني يف مشال سوريا.
املساعدات،  من  طنا   460 حبواىل  محلتا  »السفينتني  أن  وأوضح 
غالبيتها من األسلحة«، وان »إحدى السفينتني غادرت بنغازي قبل 5 

أشهر، والثانية أحبرت يف حزيران املاضي.
صواريخ  وقاذفات  رشاشة،  أسلحة  عليها  آليات  الشحنة  وتضم 
وقذائف هاون وذخرية، واالهم صواريخ سام 7 )املضادة للطائرات( 

مع قواذفها«.
العام  يف  ضخمة  أسلحة  شحنة  نقلت  كانت  سفينة  عن  وحتدث 
املاضي »لكن حصل خطأ بان القائمني عليها حاولوا نقل األسلحة إىل 
املعارضة السورية عرب لبنان، وصادرتها السلطات اللبنانية«. وأضاف 
»بعد هذا الفشل، بدأت بنقل شحنات األسلحة من بنغازي عرب تركيا 

إىل سوريا«.
السورية  املعارضة  إىل  بأسلحة  بعثوا  الليبيني  »الثوار  أن  وأعلن 
 23 اليوم،  جوية حتى  رحلة   27« إىل  أيضا«، مشريا  اجلو  عن طريق 
إىل غازي عنتاب يف تركيا وأربع إىل األردن«، موضحا أن ليبيني أو 
سوريني ميولون نقل األسلحة. وأعلن عن »سفينة ثالثة، حتمل 1500 
طن من األسلحة واملساعدات اإلنسانية جاهزة لالنطالق من ليبيا إىل 

تركيا«.

120 قتيال وجرحيا..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

جمموعات مسلحة، حيث قتل 25 عنصر أمن، على األقل، يف مناطق 
متفرقة.

وبعيد موعد اإلفطار بقليل أدى تفجري سيارة استهدف جملس عزاء، 
إىل  دياىل  حمافظة  يف  املقدادية  مدينة  يف  انتحاري،  هجوم  أعقبه 
مقدم  وأوضح   .22 حنو  وإصابة  األقل،  على  عراقيني،  عشرة  مقتل 
يف الشرطة العراقية أّن تفجريًا استهدف جملس عزاء يف املدينة وأن 
األول  التفجــري  اليت جتمعت عقب  احلشود  نفسه بني  فّجر  »انتحاريًا 

ملســـاعدة اجلـرحى«.
وكان تفجري انتحاري استهدف منطقة الكرادة يف بغداد قبل وقت 
قليل من موعد اإلفطار، ما أدى إىل مقتل ثالثة أشخاص، على األقل، 

وإصابة حنو ستة آخرين.
ويف وقت سابق من النهار، وقعت أكرب اهلجمات اليت استهدفت 
الدين  الطريق بني مدينة بيجي يف حمافظة صالح  قوات األمن على 
ومدينة حديثة يف حمافظة األنبار، حيث أعلنت مصادر أمنية وطبية عن 
هجوم نفذه مسلحون ضد مركز لقوات محاية املنشآت النفطية واجليش 
املنشآت  11 عنصرًا يف قوات محاية  يقّل عن  ما ال  مقتل  إىل  أدى 

وثالثة جنود.
وتعّرضت مراكز أمنية يف حمافظة االنبار اىل هجمات انتحارية، حيث 
»جمموعة مسلحة  إّن  زعيلي  العراقية وسام  الشرطة  العقيد يف  قال 
هامجت اليوم )أمس االول( مركز شرطة الشهابي يف جزيرة اخلالدية«، 

ما أدى إىل مقتل شرطيني وإصابة ستة آخرين، على األقل.
ويف هجوم آخر، سقطت ثالث قذائف على مركز للشرطة يف مدينة 
الفلوجة تبعها تفجري انتحاري أمام املركز، ما أدى إىل مقتـــل شــرطي، 

وإصابــة ثالثـة. 
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 أغنى عشر زعماء يف العامل 
ريتيشيست"  "ذا  موقع  نشر 
أغنياء  أغنى  بأخبار  املهتم 
العامل الئحة بأغنى عشر زعماء 

يف العامل.

رئيس  احتل  حني  ويف 
أوجيكا"  "خوسيه  األوروغواي 
العامل،  يف  رئيس  أفقر  مركز 
احتل زعماء عرب، معظمهم من 

اخلليج نصف الالئحة.

نبدأ مع صاحب املركز العاشر وهو رئيس تشيلي "سباستيان بينريا" 
حيث تقّدر ثروته بـ 2.4 مليار دوالر، تسّلم السلطة عام 2010 كأول 
التلفزيونية  قناة "تشيلي فيجني"  البالد. ميلك  يتسّلم حكم  مليونري 
اجلوية  اخلطوط  أسهم  شرائه  بعد  اجلوية  "الن"  خطوط  من  و%27 
االسكندنافية عام 1994، كما ميلك 13% من أسهم "كولو كولو" أشهر 
نوادي كرة القدم يف البالد وهو الذي قّدم بطاقات االئتمان لتشيلي 

يف السبعينيات.

املركز التاسع مللك املغرب "حممد السادس" وتقدر ثروته بـ 2.5 مليار 
دوالر، تّوج ملكًا عام 1999 بعد وفاة والده. لفت االنتباه بعد وعوده 
مبحاربة الفقر املدقع والفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان. ميلك أسهمًا 
يف "أمنيوم نورد أفريكان" صاحبة االستثمارات يف البيع واخلدمات 

املالية والتعدين.

احتل "محد بن خليفة آل ثاني" أمري قطر السابق املركز الثامن بثروة 
تقدر 2.5 مليار دوالر، حيث بدأ عهد آل ثاني عام 1850 عندما حكم 
عن  والده  خلع  بعد   1995 عام  احلكم  تسلم  البالد.  ثاني  بن  حممد 
قرضًا  وقّدم  اإلخبارية،  اجلزيرة  قناة  داعمي  أكرب  من  كان  العرش. 
بقيمة 137 مليون دوالر ملساعدة القناة يف بداياتها، يشتهر األمري 
بصفته معجبًا كبريًا بكرة القدم وباملراهنات على نوادي مثل مانشسرت 

يونايتد ورينجريز إف سي.

يف حني أخذ "هانز آدم الثاني" أمري ليشتنشتاين املركز السابع بثروته 
أمساء  بطول  األول  املركز  احتل  لكنه  دوالر،  مليارات   4 بـ  املقدرة 
ألويز جوزيف  آدم فرديناند  الكامل هو "جوهانز هانز  الزعماء فامسه 
ماريا ماركو دافيانو بيوس فون آند زو ليشتنشتاين". ميلك جمموعة 
"إل جي تي" املصرفية، ومتلك عائلته جمموعة كبرية من التحف الفنية 
أغنى  وُيعترب من  فيينا.  ليشتنشتاين يف  للعامة يف متحف  معروضة 

ملوك أوروبا.

ويف املركز السادس أتى "حممد بن راشد آل مكتوم" حاكم دبي بـ 4 
مليارات دوالر، يتوّل منصب رئيس الوزراء ونائب رئيس اإلمارات 
العربية املتحدة. تسّلم احلكم عام 2006، خلفًا ألخيه األكرب مكتوم بن 
راشد آل مكتوم. ميلك 99.67% من "دبي القابضة"، وهو املسؤول 
وبرج  العرب  وبرج  النخلة  جزيرة  مثل  عامليًا  معامل مشهورة  بناء  عن 

خليفة. تقّدر ثروة عائلته بـ44 مليار دوالر.

"خليفة بن زايد آل نهيان" رئيس اإلمارات العربية املتحدة أتى خامسًا 
بثروة تبلغ 15 مليار دوالر، فبصفته أمري أبو ظيب، يتوّل منصب رئيس 
اإلمارات العربية املتحدة، تسّلم احلكم عام 2004 بعد وفاة والده. كما 
أنه مدير جهاز أبو ظيب لالستثمار، تبلغ ثورة عائلته 150 مليار دوالر. 

يشتهر بترّبعاته ملشايف الواليات املتحدة ومدارس ويلز.

"عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود" ملك السعودية بثروة تقدر بـ 18 
العامل، تول  أغنى ملك يف  أغنى زعيم وثالث  رابع  مليار دوالر هو 

احلكم عام 2005 بعد وفاة شقيقه امللك فهد.

مليار   20 مع  الثالث  املركز  بروناي يف  سلطان  بلقية"  "حسن  أتى 
سلطان  بلقية  أصبح   1967 عام  احلكم  عن  والده  تنازل  بعد  دوالر. 
بروناي. ميلك أكرب جمموعات السيارات يف العامل مع بعض الشركات 
رويس  رولز  ميلك  إنه  حتى  له.  حصرية  جديدة  سيارات  تصنع  اليت 

مغطاة بالذهب عيار 24 قرياطًا

املركز الثاني لـ "بوميبول أدولياديج" ملك تايالند بثروته املقدرة بـ 
30 مليار دوالر، حكم ألطول فرتة يف تاريخ البالد، إذ أصبح امللك 
منذ عام 1946. له مساهمات سخية يف قطاعات متنّوعة من اجملتمع 

التايالندي وُيعّد أغنى ملك يف العامل.

أما املركز األول فذهب للزعيم الروسي "فالدميري بوتني" مع 40 مليار 
دوالر، تسّلم احلكم منذ 2012، وكان الرئيس بني 2000 و2008، برغم 
ثرّي بسبب  مليونري  بوتني  إن  يقال  80.000 دوالر فقط،  دخله  أن 
كمساكن  ُبنيت  كثرية  منازل  لديه  روسية.  عدة شركات  حصته يف 
األسود  البحر  "براسكوفيفكا" قرب  أحدها يف مدينة  للرئيس  رمسية 

الذي تبلغ قيمته مليار دوالر فقط. 

 جنت من حتطم »آسيانا« لتقتل 
بسيارة إسعاف!!

"آسيانا"الكورية  حتطمطائرة  حادث  حول  التحقيقات  آخر  أظهرت 
اجلنوبية يف مطار سان فرانسيسكو السبت، إن الطيار مل تكن لديه 
اخلربة يف اهلبوط بطائرة بوينغ 777 باملطار، وأن إحدى الضحايا 

رمبا قضت حنبها بسيارة أول من استجابوا حلادثة التحطم.
وأسفرت احلادثة عن مقتل طالبتني صينيتني، جبانب إصابة 182 

آخرين.

وقال روبرت فوكرولت، من "مكتب الطبيب الشرعي" يف مقاطعة 
سان  يف  اإلطفاء  قسم  من  معلومات  تلقى  إنه  ماتيو،  "سان 
الفتاتني  إحدى  تكون  بأن  احتماال  هناك  بأن  السبت  فرانسيسكو 

صدمت بسيارة لفريق اإلنقاذ على مهبط الطائرات.

وأضاف: جزء من التحقيقات اليت جنريها ستحدد أسباب الوفاة.. 
وإذا ما كانت نامجة عن حتطم الطائرة أو حبادث ثان."

ويشار إل أن الطالبتني كانتا ضمن جمموعة من 35 من الطالب 
واملدرسني الصينيني من مدرسة متوسطة شرق الصني يف طريقهم 

إل مدرسة يف كاليفورنيا للمشاركة يف خميم صيفي.

ويف شأن مواز، قالت شركة آسياينا" إن طيار الرحلة 214 كان يقوم 
بأول هبوط له بطائرة "بوينغ 777" يف مطار سان فرانسيسكو، 
لكن سبق له الطريان عدة مرات إل سان فرانسيسكو خالل الفرتة 
من 1999 وحتى 2004، كما أنه حلق 9 مرات مبثل هذا النوع من 

الطائرات.

 لّص جيول على منازل ضحاياه.. 
معتذراً 

مل تلجأ امرأة ُسرقت حمتويات سياراتها يف مدينة سياتل األمريكية 
إل الشرطة، ال بل فضلت تعقب اللص بنفسها، فاكتشفت أنه 
شاب مراهق أقنعته بأن جيول على منازل أصحاب السيارات اليت 

نهبها ليعتذر منهم فردًا فردًا.

ونقلت صحيفة "سياتل تاميز" عن إليزبيث ويب أن سيارتها نهبت 
الشهر املاضي، ولكنها عثرت على هاتف خليوي فيها اكتشفت أنه 

يعود إل مراهق.

وقررت ويب، اإلتصال بالسارق البالغ من العمر 19 عامًا، فتحدثت إليه 
ووالديه وأبلغتهم أنها لن تلجأ إل الشرطة والقضاء، وطلبت من الشاب 
أن يرافقها مع شريكه إل منازل ضحاياهم يف احلّي ليعتذر منهم.

 

وبالفعل قام املراهق مبرافقتها للعتذار من ضحاياه.

هذا الرجل ال يأكل وال يشرب منذ 
5 سنوات!!

وهي  تعبري  إن صح  "تنفّسي"  إنه  الرينول"  دي  "كريبي  يقول 
تقريبا  وتعين   "Breatharian" اإلجنليزية  للعبارة  ترمجة  حماولة 

الشخص الذي ال يتناول طعاما وال شرابا.
فيسبوك  على  مجاعته  صفحة  على  السريالنكي،  الرجل  ويؤكد 
وموقعها على االنرتنت، إنه مل يأكل ومل يشرب منذ مخس سنوات، 
حيث قّضاها مجيعها يف التغذي على الضوء والرياح و"اهتزازات 

اإلله" وهي ما يطلق عليها مجيعا "طاقة اهلواء."

وظهر كريبي يف عدة برامج تلفزيونية وبدا يف صحة مثالية مما 
أن  ال ميكن ألي شخص  إّنه  تقول  اليت  العلمية  النظرية  يعاكس 
يعيش من دون ماء ملدة ثالثة أيام أو أكل ملدة ترتاوح بني 30 

و40 يوما.
ويف عقد األربعينيات من القرن املاضي، بقي الزعيم اهلندي مهامتا 
من  جرعات  يتناول  كان  ولكنه  يوما   21 ملدة  أكل  دون  غاندي 

املاء.
ويرأس الرجل مجاعة تقوم بتدريب الراغبني يف اتباع هذا املنهج.

إال أن ذلك ال مينع الرجل من جتربة األكل بعض الكرات حيث يقول 
العشرة املاضية  إنه تناول سبع جملات خفيفة جدا خالل الشهور 

"أشعرته باإلرهاق الشديد واملرض."
وأوضح أّن السعرات  توجد يف "الفوتون" والضوء والرياح وأن 
كل شيء "ميكنه أن يغذيك إذا كانت مراكز الطاقة مفتوحة لديك 

بشكل مالئم."

  »تسعيين« يتزوج مع اثنني من أحفاده 
يف ليلة واحدة 

من  عامًا   92 يبلغ  فالح  تزوًج 
اثنني  مع  نفسه  اليوم  يف  العمر 
احتفال  واقيمت  أحفاده.  من 
حممد  مصلي  زواج  ملناسبة  واحد 
اجملمعي الفالح الذي يسكن إحدى 
قرى حمافظة صالح الدين، مشال 
بغداد مع اثنني من أحفاده مساء 

أمس.

وأعرب اجملمعي عن سعاده مبا حيصل، وقال:»سعيد وأنا أتزوج 
مع اثنني من أحفادي... شعرت وكأن عمري 20 عامًا«.

حياته يف   ،1952 عام  أحفاده  جدة  تزوج  الذي  اجملمعي  وأمضى 
الزراعة وممارسة هواية الصيد، يف قرية جنوب تكريت )160 كلم 

مشال بغداد(.
زوجته  وفاة  من  سنوات  ثالث  بعد  تزوج  الذي  اجملمعي  وقال 
األول: »بقدر ما كنت أحب زوجيت األول أمتنى أن أسعد زوجيت 

الثانية«.
وعربت الزوجة منى اجلبوري )22 عامًا( عن سعادتها بزوجها، ومتنت 

أن تستطيع إسعاده وإرضاء أبنائه.

وأشار اجملمعي إل أنه أجل زواج حفيديه االثنني )16 و18 عامًا( 
مرات عدة حتى متكن من العثور على الزوجة املناسبة، ليتم زواجه 

معهما يف هذا اليوم.

وارتدى اجلد العريس مالبس عربية مميزة، وهو جيلس إل جانب 
عروسه اليت ارتدت ثوبًا أبيض.

 ،1955 عام  ولد  أكربهم  ذكرًا،  و12  إناث  بأربع  اجملمعي  ورزق 
وأصبح هو اآلخر جدًا لعدد كبري من األحفاد.

واحتشد مجيع أحفاد اجملمعي وأهالي القرية، وبينهم زعيم عشريته 
ساعات،  أربع  من  أكثر  استمر  الذي  االحتفال  يف  دين،  ورجال 
وأطلق  الشعبية،  العربية  للرقصات  املصاحبة  املوسيقى  وختلله 

خالله الرصاص يف اهلواء ابتهاجًا باملناسبة املميزة. 
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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
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 نوع وجبة السحور يؤثر على الشعور 
بالعطش والجوع أثناء الصيام 

السنة يف عز الصيف حيث  الفضيل هذه  يأتي شهر رمضان 
من  يزيد  مما  العام  خالل  األطول  النهار  ساعات  عدد  يكون 
صعوبة الصيام، ولذلك جيب على الصائم االنتباه لنوع الطعام 

والسوائل اليت يتناوهلا وخاصة على وجبة السحور.

الناحية  من  رمضان  شهر  خالل  أساسية  الوجبة  هذه  وتعد 
الصحية، ألنها متد الصائم بالطاقة والسوائل الالزمة له طوال 
واجلوع،  بالعطش  الشعور  على  تأثري  الطعام  ولنوعية  النهار، 

وليس كميته فقط.

ويفضل تأخري وجبة السحور قدر اإلمكان للتخفيف من الشعور 
الطعام  من  كافية  كمية  وتناول  الصيام،  وقت  خالل  باجلوع 
كما  بدنيًا،  جهدًا  يتطلب  النهار  خالل  العمل  كان  إذا  وخاصة 
يفضل تناول األطعمة اليت تهضم ببطء كاللحوم والربوتينات 
والبقول  الكاملة  احلبوب  مثل  األلياف  على  احلاوية  أو  األخرى 
واخلضار والفواكه ألنها تبقى ملدة طويلة باملعدة وال تسبب 

ارتفاعا سريعا بسكر الدم.

ميكن  الصائم،  منه  يعاني  ما  أصعب  يعد  والذي  العطش  أما 
أشعة  املشي حتت  بعدم  حدوثه  من  التقليل  أو  عليه  التغلب 
باإلضافة  الظهرية  أوقات  يف  وخاصة  اإلمكان  قدر  الشمس 
أنها  إال  باجلسم،  السوائل  كمية  مع  بالعطش  الشعور  لعالقة 
يف  الصوديوم  كمية  زيادة  إن  إذ  احلالة،  هي  دائما  ليست 
الصائمون  ُينصح  بالعطش، ولذلك  الشعور  اجلسم تؤدي إىل 
واألمساك  كاللحوم  السحور  على  املاحلة  األطعمة  تناول  بعدم 
البهارات  من  التقليل  وكذلك  والشيبس  واملكسرات  اململحة 

ألنها تزيد من الشعور بالعطش.

أما كمية املاء، فيفضل تناول املاء طوال الفرتة من اإلفطار 
إىل السحور بكميات معتدلة وذلك للحفاظ على كميته ثابتة يف 
التخلص  إىل  تؤدي  واحدة  دفعة  كبرية  كمية  فتناول  اجلسم 
منها بسرعة. كما يفضل عدم تناول املشروبات احلاوية على 
يف  جيد  تأثري  وللفواكه  للماء،  املدر  تأثريه  بسبب  الكافيني 
التخفيف من العطش ملا حتتويه من البوتاسيوم الذي خيفف من 

الشعور بالعطش.

 فوائد التمر عند اإلفطار 

عادة  وهي  اإلفطار،  عند  التمر  فوائد  مّنا  البعض  جيهل  قد 
مأخوذة عن الدين اإلسالمي، فقد روي أن النيب حممد )ص(، 
كان يبدأ طعام إفطاره على التمر  وأحياًنا التمر واملاء أو التمر 

واحلليب.

فوائد التمر عند اإلفطار

وإليكم فوائد التمر عند اإلفطار:
الوجبة الصغرية املتاحة لكل صائم هلا مفعوٌل صحٌي   ُوجد أن هذه 
حيدث  الصيام  ساعات  آخر  يف  أنه  علمًيا  فاملعروف  كبرٌي،  وغذائٌي 
مخواًل  مسبًبا  املخ  على  يؤثر  مما  الدم  السكر يف  ملستوى  إخنفاٌض 
يعرف  ) ما  والتفكري  الرتكيز  على  القدرة  وعدم  بالضعف  وشعوًرا 
باخلمول الذهين(  مع قلة النشاط العضلي واحلركة ) ما يعرف باخلمول 

احلركي(.

 وأيًضا، فإن املعدة تكون فى حالٍة شبه ساكنٍة وغدد اخلمائر واإلنزميات 
اهلاضمة باملعدة يف حالة مخوٍل لقلة السوائل يف اجلسم،  وعلى هذا 
األساس فإن اجلسم عند بدء اإلفطار حيتاج إىل نوعيٍة دقيقٍة من الغذاء 
حيقق املعادلة الصعبة للجسم بأن يكون :  سريع اهلضم حتى ال يرهق 
للمخ  والوصول  اإلمتصاص  وسريع  حركتها  وينشط  اخلاملة  املعدة 
والعضالت إلزالة اخلمول الذهين والعضلي وتنشيط اجلسم بسرعة .

وجند أن منقوع التمر يف املاء أو احلليب هو الغذاء الوحيد الذي حيقق 
هذه املعادلة خالل ٢٠  دقيقة من تناوله.

ومن فوائد التمر عند اإلفطار أيضًا:
 ١- التمر حيتوي على سكرياٍت أحادية ال حتتاج إىل هضم.

للمخ  ومنه  الدم  يف  اإلمتصاص  سريعة  التمر  منقوع  سكريات   -٢ 
والعضالت.

املعدية  اإلفرازات  غدد  وميد  وينشط  ينبه  التمر  منقوع  سائل   -٣ 
بالسوائل.

والزنك  واملغنيسيوم  احلديد  املعدنية  مثل  بالعناصر  غيٌن  التمر   -٤ 
والبوتاسيوم وبه كمياٍت من الفوسفور.

 ٥- التمر غيٌن بفيتامني  أ  وفيتامني  د  وأيًضا به فيتامني جـ  املضاد 
لألكسدة وختليص اجلسم واألنسجة من نواتج متثيل األغذية الضارة.

٦- التمر غيٌن باملواد البكتينية املخفضة للكولسرتول. 
الفينولية  واملواد  الطبيعية  الكيميائية  الفيتو  مبواد  غيٌن  التمر   -٧

املنشطة للكبد واألوعية الدموية والقولون واجلهاز العصبى .
٨- التمر غيٌن باأللياف اليت هلا وظائف فسيولوجية مهمة فى تنظيم 

القناة اهلضيمية .

 الزبادي من أكثر األطعمة التي تخلصك 
من الدهون وخاصة من "منطقة البطن"

فهو  الرتطيب،  على  تعمل  اليت  األطعمة  وأكثر  أهم  من  الزبادي 
يتعامل  من  تناوله  على  وحيرص  اخلفيف  بالطعام  دوما  ارتبط 
وال  مرطب  فهو  أساسي،  بشكل  الرجيم  أو  الغذائية  األنظمة  مع 
حيتوي على الكثري من السعرات احلرارية إال أنه أيضا له فائدة يف 
التخسيس، هذا ما أكده أحد متخصصي أمراض السمنة والنحافة 

وأمراض العالج الطبيعي.
  

وهناك فوائد عديدة لتناول الزبادي الذي كان دوما مرتبطا مبن 
ينتظمون على نظام غذائي للعمل على إنقاص الدهون من أجسادهم 
وحتى يتخلصوا من تراكم هذه الدهون يف املناطق املختلفة من 
اجلسم ،إال أن الكثريين ال يعلموا أن الزبادي يعمل على ختسيس 
مسنه منطقه البطن، ألنه يعمل باألخص على هذه املنطقة يف حرق 
الدهون، وقد أشارت اغلب األحباث يف جمال السمنة أن الزبادي 
واالعتماد عليه يف وجبتني على األقل خالل اليوم بشكل منتظم من 
شأنه أن خيلص اجلسم من الدهون املرتاكمة فيه و البطن من 80% 

من الدهون املرتاكمة فيها.
 

ولذا حيرص دوما أي بني خمتص فى جمال التخسيس على نصيحة 
ألهميته  الدسم  من  اخلاىل  الزبادى  بتناول  لديه  السمنة  مرضى 

القصوى للجسم ويف نفس الوقت حرق الدهون.

 تحدث مع نفسك ونشط قدرات دماغك 

خلصت دراسة أجراها علماء من جامعة ويسكونسن األمريكية إىل الفائدة الكبرية 
اليت حيصل عليها الدماغ عندما يتحدث اإلنسان مع نفسه،

حبسب موقع "كومسمولسكايا برافدا". اعتمد البحث على جتربة عملية، 
إذ طلب فريق العلماء املشرفني عليه من متطوعني البحث عن أشياء 
ما فقدوها، انطالقا من أن مثل هذه احلاالت غالبا ما تولد الرغبة لدى 
اإلنسان بتبادل احلديث مع األشخاص القريبني منه. يف سياق التجربة 
مسح العلماء لبعض املتطوعني مبمارسة ذلك حبرية، أي أن يتحدثوا 
إىل أنفسهم خالل حبثهم عن األشياء املفقودة، فيما منعوا آخرين من 
ذلك فراحوا يبحثون بصمت. رصد العلماء قدرة املتطوعني من كال 
الفريقني يف البحث عن األشياء املفقودة ومدى جناحهم يف العثور 
عليها، فخلصوا إىل أن اجملموعة األوىل، أي تلك اليت حتدث أعضاؤها 
إىل أنفسهم، كانت أكثر جناحًا يف أداء املهمة. وعلل العلماء ذلك بأن 
حديث اإلنسان إىل نفسه حيفز نشاط الدماغ بشكل عام، ويسرع من 
عملية التفكري ويقوي القدرة على االنتباه. كل ذلك يساعد االنسان 
يف حبثه عّما فقده، مما ُيسهم فعال يف حل املشكلة اليت تواجهه. بكل 
تأكيد تدحض نتائج هذه الدراسة االنطباع العام بأن حديث اإلنسان 
إىل نفسه يعترب إشارة النعدام ثقته بذاته، ورمبا هو دليل على البالهة 
كما يعتقد الكثريون. باإلضافة إىل ما تقدم تؤكد هذه النتيجة القول 

الروسي املأثور"أحب أن أحتدث مع نفسي ... الذكية". 
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متفرقات

الشاعر السيد أمحد احلسيين

م����ظ����ل����وم ان��������ت ي������ا وط����ي
ج������ران������ك ت����س����ك����ن ب����اجمل����ِن
وان�����������ت ت������رق������د ب����ال����ع����ف����ِن
ال�����ش�����ع�����ب حي�����ي�����ا ب����اخل����ب����ِز
وال��������������زرُع ي���ن���ب���ت ب�����امل�����زِن
مغلولة ش����ع����ي  وس�������واع�������ُد 
ال�����ك�����ل ي�����رض�����ى ب����ال����وه����ِن
وام����������ر ال������ق������وم م����رت����ه����ٌن
ص������ي������اٌد ي�����رق�����ب ب����ال����زم����ِن
مج����������راُت ال�����غ�����در ي���رش���ق���ه���ا
ك����ي حي�����رق ارض������ك ي����ا وط���ي
وط��������ن اآله�����������ات ي������ا وط����ي
وط�������ن ال�������������رّدات ي�����ا وط����ي
احل���������������ّر ف������ي������ك مم������ل������وٌك
وال������ع������ب������د ف�����ي�����ك م���������روٌك
خجٍل يف  ال�����دول�����ة  وح����ي����اض 
وض����م����ر ال����س����اس����ة مم���س���وٌك
ه����ل ي����ؤم����ل ن����ص����ٌر ي����ا وط���ي
وزع������ي������م االم����������ة م����ن����ه����وٌك
ه����ل حن������رز ن����ص����رًا ي����ا وط���ي
م����س����ف����وٌك ال����ش����ع����ب  ودم 
حت����زن ال  اآلف�����������ات  ج����ل����ب����وا 
حت���زن ال  احل������س������رات  ج���ل���ب���وا 
آت وال��������������ن��������������ص��������������ر 
ب������احل������زم ت���ع���ل���و االص���������وات
ن����رف����ع م�����ن ق�������وة ال�����راي�����ات
واخل��������������وف جي�����ل�����ب وي�������ات
ودم�����������وع ال����ث����ك����ل����ى ج����اري����ة
عصابات بالظهر  طعنته  وطن  على 
فكيه اس����ف����ل  م�����ن  ج����رح����ت����ه 
االم������وات درب  ع���ل���ى  ل��ي��س��ر 

املفكر الكبري  الدكتور حسني محدان يف سيدني

قبل رحيله اىل دنيا اخللود وفد املناضل واملفكر الكبر، عضو اللجنة املركزية يف احلزب الشيوعي 
اللبناني الدكتور حسني محدان اىل سيدني . والقى احملاضرات عن الوضع اللبناني والعربي واملعروف 
ان الدكتور حسني هو شقيق الفيلسوف الشهيد حسن محدان )مهدي عامل ( وعم الدكاتره كمال 

وأحسان واملهندس مجال محدان وسواهم من هذه العائلة املتعلمة املناضلة .
وقد حتدثت اليه رمحه اهلل حول انتفاضة العامية يف جبلنا االشم جبل القائد العظيم سلطان باشا 
االطرش حيث كان جدي القائد الشهيد البطل الشيخ ابو طرودي محد املغّوش احد اركان وقادة هذه 
الثورة العظيمة اليت ادت اىل استشهاده من قبل السفاح العثماني سامي الفاروقي يف ساحة املرجة 
بدمشق يف اول كوكبةمن شهداء العروبة وقال مؤكدًا الدكتور حسني اننا يف مركز التوثيق نعمل 
جاهدين حلفظ هذا التاريخ البطال امتنا ومنهم اجدادكم االشاوس حيث العديد من االكادمييني الذين 
اّرخوا هلذه الثوره التارخيية منهم على سبيل املثال الدكاتره حسن امني البعيي وعبداهلل حنا وهيثم 

العودات وسواهم.

املفكر واملناضل الدكتور حسني حمدان يتحدث اىل الزميل اكرم املغوش )ارشيف(

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

ـرار
وطــن االحـ

الزميل أكرم املغّوش يبحث مع الناشط جورج غاالوي 
مسألة القائد املختطف شبلي العيسمي

لبى النائب الربيطاني والناشط يف حقوق االنسان واملدافع االول يف احملافل الدولية 
والعاملية وحتى يف بعض العواصم العربية عن قضايانا العربية الوطنية املناضل الكبر 
االستاذ جورج غاالوي .دعوة جمموعة من الشباب والشابات الذين يتحدث بامسهم احلاج 
االستاذ حسني حجازي يف سيدني  .حيث حاضر  السيد غاالوي حبضور االالف يف قاعات 
احلق سينتصر يف فلسطني  ان  على  مؤكدًا  بلديات هرستفيل وسيدني  التشريفات يف 
واجلوالن ولبنان وسورية والعراق وكافة البلدان العربية واالجنبية اليت تعاني شعوبها من 
انظمتها واالستعمار االجني  وكنت قد سلمته رسالة اطالب فيها الكشف عن مصر القائد 
الكبر االستاذ املناضل  شبلي العيسمي الذي مضى على اختطافه من لبنان ما  العربي 
يقارب عامني  وهو يف سن متقدمة فوعد خرًا بانه سيسعى للكشف مع املعنيني  عن مصر  
القائد العظيم شبلي العيسمي وكلنا امل بعودته ساملًا معافى وهو مرفوع الرأس دائمًا 
ابًاعن جد من خال النضاالت الكبرة يف سبيل االمة العربية ولن يضيع حق وراءه مطالب. 

الزميل أكرم املغوّش مع املناضل جورج غاالوي

ث���راَك يف  يطمع  ال��ع��ب��د  وس��خ��ط 
مبستواَك وع����ّا  ال�����رّب  خ���زاه���ا 

جت���������ار امل�����������وت ي�������ا وط�����ي
ب���ال���ق���ت���ل خ�����ّص�����وا مج����اع����ات
وال����ظ����ل����م ي��������روي ح���ك���اي���ات
ف����أب����اح����وا ال���ط���ف���ل م���ذب���وح���ًا
احل����رم����ات ه���ت���ك  واجل��������رم يف 
وط�������ن ال������ع������ّات ي������ا وط����ي
ك���ش���ف ال������ع������ورات ي����ا وط���ي
وج�����ي�����وش ال����ب����غ����ي راب����ض����ٌة
ت����أخ����ذ م�����ن ش���ع���ي اخل��������ّوات
أح����س����ن م����ا أم����ل����ك س���رق���وه���ا
أمج�������ل م�����ا ع����ن����دي ح���رق���وه���ا
مج���ع���وه���ا االرض  غ�����������ّات 
وح������ي������اض اجمل��������د دف���ن���وه���ا
وال�������غ�������رب ش����ّب����ي����ح س���اخ���ر
ل������������ّص س������������������ّراق م�����اه�����ر
ب�����س�����اح ال������غ������در م���ت���ف���اخ���ر
ي������رم������ي االه������������ل ب�����احمل�����ِن
ُي������دم������ي ال����ق����ل����ب ب�����األح�����ِن
ي�����ف�����خ�����ر مس�������س�������ار ث�����ائ�����ر
وغ��������������ٌد ك�����������������ّذاب ج�����ائ�����ر
امح�����������ق م�������ع�������ت�������وٌه ح����ائ����ر
ب����ش����ف����ار ال����س����ي����ف ي���ذحب���ي
يصفعي ال������������رّدة  ب����ع����ق����ال 
ف�����ي�����ق�����ول ع�������ي م����ه����ووس����ا
حب�����������راب اجل������ه������ل ي���ق���ت���ل���ي
والتغير ال�����ث�����ورة  ف���ي���ق���ول 
وي�����ق�����ول اجمل�������د وال���ت���ح���ري���ر
ال���ت���ك���ب���ر اهلل  يف  ومي������ّج������د 
ق����ت����ل خ����������وٌف م������ع ت����زوي����ر
ك������ف������اَك ال������ش������ّر ي������ا وط����ي 
ب����ل����د االح��������������رار ي������ا وط����ي

ض��م��ر احل����ر ي���ا وط����ي رض����اَك
مستبّد ع����ب����ٍد  ك�����ل  مح����اق����ة 
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KEVIN Rudd has cata-
pulted Labor back into a 
potential election-winning 
position with surprise 
swings toward Labor sug-
gesting the resurrected 
PM could not only hold 
ground for Labor but in-
crease the party’s vote on 
the 2010 election result. 
The first internal Labor 
polling since Mr Rudd 
took back the leadership 
two weeks ago shows 
Labor ahead of the Coali-
tion in bellwether seats in 
Sydney, Melbourne and 
Brisbane.
It came as Mr Rudd 
launched a shock bid to 
seize control of the Labor 
Party by proposing to pre-
vent MPs and unions from 
ever again having the 
power to dump leaders in 

the way he was in 2010. 
The UMR tracking re-
search report, sections of 
which have been obtained 
by The Daily Telegraph, 
has been conducted over 
the past 10 days for the 
ALP.
They show that not only 
has Mr Rudd reversed the 
10-15 per cent swings 
against Labor, for the first 
time Labor is ahead of the 
Coalition in several key 
seats regarded as must 
wins to form government.
It is the first concrete re-
search for Labor of the 
“Rudd-effect” and has 
surprised even hardened 
campaign officials who 
have been sceptical about 
just what impact the for-
mer PM would have on 
Labor’s vote.

Internal Labor polling shows Kevin Rudd’s return 
has the ALP in potential election-winning position 

PRIME Minister Kevin 
Rudd’s return to the top 
job continues to revitalise 
the government’s voting 
base, giving the Labor 
leader added authority to 
reform the party. 
Labor’s primary vote has 
risen nine percentage 
points, to 38 per cent, in 
the two weeks since Mr 
Rudd overthrew former 
leader Julia Gillard.
Based on preference 
flows, Labor and the co-
alition are both on 50 
per cent of the two-party 
vote, according to the lat-
est Newspoll published 
in The Australian news-
paper on Tuesday.
Mr Rudd now leads Op-
position Leader Tony Ab-
bott 53-31 as preferred 
prime minister.
“I always said it was go-
ing to be a contest,” Mr 
Abbott told reporters in 
Sydney.
Retiring Labor MP Craig 
Emerson said Mr Rudd’s 
return had given La-
bor some much-needed 
“clear air”.
The poll came as the 
prime minister received 
a favourable reaction to 
his plan to overhaul the 
way Labor chooses its 
leaders.
He proposes that the 
vote be split 50-50 be-
tween federal caucus 
and grass-roots mem-
bers, and will put it to a 
special caucus meeting 
in Canberra on July 22.
He has a powerful ally 
in Labor powerbroker 
Bill Shorten, who was 
involved in the coup 
against Mr Rudd in 2010 
but switched allegiance 
away from Ms Gillard two 
weeks ago.
Mr shorten said the move 
would help modernise 
the ALP and recruit new 
members.
“It is important for peo-
ple who are interested 
in politics that there is a 
meaning to them getting 

involved in a political 
party,” Mr Shorten told 
ABC radio.
“We need to be very 
transparent about our 
stability and how we pro-
pose a leader.”
Another figure involved 
in the 2010 leadership 
change, Australian Work-
ers Union boss Paul 
Howes, said Mr Rudd’s 
reform proposals were 
“smart”.
“I’ve always support-
ed party reform and I 
think electing the lead-
er through a different 
mechanism is something 
that has to happen,” Mr 
Howes said.
The process is similar to 
systems in the British La-
bour party, the Canadian 
New Democratic Party 
and the French Social-
ist Party, he said. New 
Zealand Labour also re-
cently released a report 
recommending a direct 
vote for parliamentary 
leader.
Former caucus chairman 
Daryl Melham said vot-
ers wanted the party to 
change.
“Rank-and-file preselec-
tions and participation 
is the way to go rather 
than backroom factional 
hacks trying to deter-
mine who is going to be 
prime minister,” Mr Mel-
ham said.
Mr Melham said Ms Gil-
lard wouldn’t have lost 
her job as Labor leader 
if the proposed changes 
had been in place last 
month.
“For a lot of people that 
sends a message,” he 
said.
Mr Abbott said the pro-
posed changes were an 
admission Mr Rudd was 
frightened of being torn 
down again.
“The faceless men did it 
to Kevin before and he 
wants to make sure that 
he’s protected against 
them,” he said.

Rudd lifts ALP as he pro-
poses party reform 

The Coalition will build 
the largest standing en-
vironmental workforce in 
Australia’s history and de-
liver local on-the-ground 
environmental projects 
in Parramatta and around 
Australia.
Liberal candidate for Par-
ramatta, Martin Zaiter 
said that if the Coalition 
is elected it will build 
a 15,000 strong Green 
Army to provide real and 
practical solutions to lo-
cal environmental issues.
“The Green Army is an 
exciting development in 
the way we tackle envi-
ronmental projects,’’ Mr 
Zaiter said.
“Not only will it actively 
improve hundreds of sites 
across the country, but 
local young people will 
be able to join the Green 
Army and get training and 
learn to work as part of a 
team.
“Participants will receive 
a training allowance, as 
well as gain valuable work 
skills and potential quali-
fications in different areas 
of environmental remedia-
tion.
“I hope joining the Green 
Army will become a rite-
of-passage for hundreds 
of local young people 

throughout Parramatta in 
the years ahead.  
“Joining the Green Army 
will teach many young 
people about teamwork, 
local ownership and about 
the value of belonging to 
something greater than 
yourself.’’ 
Mr Zaiter said the Green 
Army projects would 
complement the work of 
local environmental and 
landcare groups as well 
as the environmental work 
undertaken by councils.
“I am looking forward to 
working with residents, 
local environmental 
groups and local commu-
nity in identifying projects 
throughout Parramatta 
that the Green Army can 
tackle.  
“We will deliver a cleaner 
environment and a more 
sustainable future with-
out the impost of a car-
bon tax which is causing 
real economic damage to 
our economy and the liv-
ing standards of Austra-
lians.”
Mr Zaiter said the building 
of a 15,000 strong Green 
Army is part of our Coali-
tion’s Real Solutions Plan 
to build a strong, prosper-
ous economy and a safe, 
secure Au

COALITION’S GREEN ARMY WILL IM-
PROVE LOCAL ENVIRONMENT 

HOLDEN says reports it wants more taxpayer funding 
to ensure the future of its Australian car assembly op-
erations is pure speculation.
The company says it won’t comment on negotiations 
with both the federal and state governments over on-
going assistance.
«That>s a purely speculative piece and we won>t be 
commenting publicly on our negotiations with either 
governments or the unions,» a Holden spokesman said 
of the reports on Wednesday.
In 2012 the company was promised $275 million in a 
package to ensure it continued to build cars in Austra-
lia until at least 2022.
The funding would be used to help it design and devel-
op two new vehicles that would be built at the Elizabeth 
factory in Adelaide from 2016.

Holden brushes off report of 
more funding

Mr Glenn Brookes today 
attended the Bankstown-
Lidcombe hospital Volun-
teers 2013 Annual Gen-
eral Meeting and had the 
honour of presenting Mrs 
Val Ryder with her award 
for 40 years of service as 
a volunteer at the hospi-
tal.
Member for East Hills, 
Mr Glenn Brookes MP, 
said what Mrs Ryder has 
achieved is a great feat, 
and a great example of 
human spirit.
“My thanks goes to Judy 
Baird, President of the 
Volunteers group along 
with hospital executive for 
inviting me to be present 
on this momentous occa-
sion,” Mr Brookes said. 
“The job that the volun-

teers do at Bankstown-
Lidcombe hospital is 
one that I cannot praise 
enough. These Women 
and men take time out of 
their busy lives to give to 
others; to be a support 
person, a listener and to 
help bring a smile to those 
faces of our family and 
friends that are in hospital 
whether for a short stay or 
a longer one.” Mr Brookes 
continued.
“It pleases me to meet 
such wonderful, caring 
people and I thank and 
congratulate Mrs Val 
Ryder and all the volun-
teers for the wonderful 
work they do and joy they 
bring to others.”
Media – JIM DANIEL 
0408461952

40 Years of Dedicated Service
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االفتتاح الكبري يف منطقة غرينايكر لصالة 
عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل

بادارة محمد هوشر

204 B Hume Highway,  
Greenacre NSW 2190

Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

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

 4 حتى  صباحا   10 من  السبت 
بعد الظهر

االحد من 10 صباحا حتى 3 بعد 
الظهر

%2

سم 0
 OFF %20أحضر هذا االعالن واحصل على ح

!!!!

تــنزيالت لـغاية 50% بــمناسـبة االفـتتاح

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

Next to 
ANzAc St

تتوفر لدينا 
تشكيلة 

واسعة جدا 
ومميزة من 
املفروشات 
اخلارجية 
واهلدايا 
بأسعار ال 
تنافس 
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تتقدم اسرة اهلريالد 
بأحر التهاني من عضو 
هولرويد،  بلدية 
اجلامعة  رئيس  نائب 
الثقافية  اللبنانية 

يف نيو ساوث ويلز
آدي سركيس

انتخابه  مبناسبة 

اهلريالد تهنئ آدي سركيس

رئيسا جلمعية الدامور اخلريية يف سيدني.
الشخص  وضع  يعين  االختيار  هذا  ان  شك  ال  

املناسب يف املكان املناسب.
النجاحات  من  املزيد  واىل  آدي  يا  االمام  فاىل 

والعطاءات.

يتقدم صاحب حمالت

حممد وجيه هوشر

بأحر التهاني من اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة مبناسبة حلول 
والربكات  واليمن  باخلري  اجلميع  على  اهلل  أعاده  املبارك،  رمضان  شهر 

وعلى اوطاننا العربية والعامل باألمن واالستقرار والسالم.
رمــضان كــريم

م  تتقد
ة  سر ا

الــهريالد تــهنئ

اهلريالد بأحر التهاني من اجلالية العربية 
عامة واالسالمية خاصة مبناسبة شهر رمضان 
والتقوى  والصوم  التضحية  شهر  املبارك 

وعمل اخلري.
اعاد اهلل هذه املناسبة السعيدة على اجلميع 

باخلري واليمن والربكات.
رمضان كريم
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FAMILY VALUE DINNER BOX™

HAPPY MEAL®

BUY A

AND GET A

FOR ONLY

CHEESEBURGER

$2$2

AVAILABLE 5PM TO 11PM
‘Coca-Cola’ and the Contour Bottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

For a limited time only, at participating restaurants. No limit on Cheeseburger Happy Meal® offer.

14210kJ 2680kJ
TO ENSURE GREAT VALUE MEALS ARE FIXED

Advertisements



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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