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تصعيد العمليات يف دمشق وحلب ومحص

السنيورة :حكومة االنهيار  -ميقاتي :بال مزايدة  -رعد :أين تصوّر «املستقبل»؟

«اإلسرتاتيجية السليمانية» :وصفة سلسة  ..ملعادالت مستحيلة األسد :املسلحون لن ينتصروا واحلوار هو احلل

وف��ى ميشال سليمان
بوعده ،وقدم إطارا نظريا
ل�لاس�ترات��ي��ج��ي��ة الوطنية
ال��دف��اع��ي��ة ،ج��اء مسبوكا
بطريقة دقيقة جعلته مير
ب�ين ن��ق��اط ح���روف مجيع
امل��ت��ح��اوري��ن ،م��ن دون
أن يستفز أحدا منهم من
ج��ه��ة ،وم���ن دون تكبري
األوهام ،ومعاندة موازين
القوى والوقائع من جهة
ثانية.
بدا أن ميشال سليمان،
ع��ل��ى ج���اري ع���ادت���ه ،يف
مسريته م��ن اجل��ي��ش اىل
الرئاسة ،يعمل باملمكن
ول��ي��س ب��امل��ط��ل��ق .يضع
حدا أدنى وال يبين سقوفا
م��س��ت��ح��ي��ل��ة .ي�����درك أنه
يتعامل م��ع واق���ع ليس
من صنع عهده ،وال عهد
م��ن س��ب��ق��وه م��ن رؤس���اء
وحكومات وجمالس نيابية،
بل هو م��وروث من حلظة

هيئة الحوار مجتمعة برئاسة رئيس الجمهورية
نكبة فلسطني ،ووضع
لبنان على خارطة الصراع
العربي ـ اإلسرائيلي.
تصرف ميشال سليمان
كرئيس للدولة ومدافع
ع��ن��ه��ا ،ف��ق��رر أن حيفظ
ح��ق��وق��ه��ا ،اس��ت��ن��ادا اىل
الدستور وأبسط بديهيات
الدولة ،لكنه استطاع ،يف
املقابل ،أن حيفظ للناس،

وحتديدا للجنوبيني ،أنهم
مل يقاوموا حبا باملقاومة
والسالح واملوت اجملاني،
ب���ل دف���اع���ا ع���ن أرضهم
وحياتهم ،يوم غابت الدولة
عنهم ،ووج���دوا أنفسهم
يف ع���راء امل���وت اليومي
بفعل االعتداءات واحلروب
واجملازر االسرائيلية.
ميشال
يتعامل
مل

محالت حمزة للخضار والفواكه
االوىل يف مرييالندز

جميع منتجاتنا حالل ..تجدونها يف
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سليمان ،مع املقاومة،
كما يريد أن يصورها
فريق لبناني ،بأنها «جسم
غريب» و»منظمة حترير»..
«يرفض أن يربم معها

التتمة صفحة 31

ق��ت��ل  30ش��خ��ص��ا يف
انفجار مل تتضح أسبابه
يف حمافظة الرقة بشمال
سوريا ،وتزامن مع تصعيد
للعمليات العسكرية يف
دم��ش��ق وح��ل��ب ومحص،
وقت أكد الرئيس السوري
بشار االسد ان «املسلحني
لن ينتصروا يف النهاية»
يف ال���ن���زاع ال����ذي أف���اد
«املرصد السوري حلقوق
االنسان» الذي يتخذ لندن
مقرا له انه أسفر خالل 18
شهرا عن سقوط أكثر من
 29الف قتيل غالبيتهم من
املدنيني.
ويف الهاي ،دعا ممثلون
جملموعة «أصدقاء الشعب
السوري» اليت تضم حنو
 60بلدا وجامعة الدول
العربية ،بعد اجتماع عقدوه

اخلميس ،أعضاء جملس
االمن اىل حرمان سوريا
املوارد اليت حتتاج اليها
ملواصلة النزاع الذي ميزق

البالد منذ آذار .2011
وأكدوا ان االجراءات اليت
اختذت حتى اآلن «أثرت

التتمة صفحة 31

استنفار غربي حتسباً الحتجاجات اجلمعة

قاض يرفض إزالة الفيلم من «يوتيوب»
ٍ

أكملت أمس االول الديبلوماسيات الغربية،
وخصوصًا االمريكية والفرنسية يف الدول العربية
واالسالمية ،اجراءاتها االحرتازية حتسبًا الحتجاجات بعد
صالة اجلمعة على فيلم «براءة املسلمني» الذي أنتج يف
كاليفورنيا ،وعلى الرسوم الكاريكاتورية املسيئة اىل
النيب اليت نشرتها أسبوعية «شارلي ايبدو» الفرنسية.
وشهدت أمس االول كابول واسالم اباد وطهران
ختللتها مواجهات مع الشرطة،
تظاهرات أخرى
وخصوصًا يف باكستان ،فيما سعت االمم املتحدة اىل
تهدئة غضب العامل االسالمي بالدعوة اىل رسم حدود
حلرية التعبري.

التتمة صفحة 31

مؤسسة املكاري للدواليب
األوىل يف فكتوريا
تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب جديدة ومستعملة من مختلف املاركات كانت وما زالت
مؤسسة املكاري تقدم أفضل الخدمات مع وستبقى كما عودتكم
على الخدمات
التسهيالت
اختصاصيون يف الفرامل Wheel ،املمتازة والصدق يف
املعاملة
 Alignmentوغيار زيت

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

1158 Sydney Rd, Fawkner 3060
Tel: 9359 0004
WWW.FAWKNERTYREMART.COM.AU

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث
ويلز HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا

مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142
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اعالنات
National

Strata Management

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

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au

اول من علـّب فالفل  NSMالشهرية اليت
تباع يف مجيع احناء اسرتاليا
البيت اللبناني اول مطعم قدم املأكوالت العربية
يف اسرتاليا واستورد الطحينة من لبنان من اجل
املأكوالت العربية يف مطعم البيت اللبناني

N.S.M

كبار التجار كانوا يأتون اىل سعيد الصيداوي
مستفسرين عن طعم الطحينة اللذيذ واملميز

اليوم تصنع الطحينة يف مصانع N.S.M
باشراف سعيد الصيداوي على احدث املاكينات
ومن اجود انواع السمسم ..طحينة N.S.M
تصل اىل املستهلك قبل اشهر عدة ورمبا سنة..

املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي

تباع يف احملالت االسرتالية الكبرية طحينة  N.S.Mتتحدى االحسن

92 - 96 Henkel Street -Brunswick - Vic 3056 .. Tel: (03) 93808789.. www.nsm.com.au

علب الفالفل

بعض اآلالت

فالفل جاهزة

علب الطحينة
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لبنانيـــات

طاولة احلوار التأمت بغياب احلريري وفرجنيه وارسالن وجعجع وتعود يف  ١٢ت٢

سليمان طرح تصوره والسنيورة اثار الوجود االيراني ورعد احال القضية للرئيس
اجلمهورية
رئيس
طرح
العماد ميشال سليمان خالل
تصوره
اجلولة الرابعة للحوار
ّ
دفاعية
وطنية
السرتاتيجية
ّ
ّ
ّ
متكاملة ،اعتربه أقطاب هيئة
احلوار منطلقا للمناقشة سعيا
للتوافق وتأكيد ضرورة احملافظة
دينامية احلوار.
على
ّ
فقد استأنفت هيئة احلوار
الوطين أعماهلا امس االول
يف قصر بعبدا برئاسة رئيس
اجلمهورية ومشاركة أفرقاء
ّ
وتغيب منهم الرئيس
احلوار،
ّ
سعد احلريري والنائبان سليمان
فرجنية وطالل ارسالن والدكتور
مسري جعجع ،وأصدرت البيان
اآلتي:
افتتح رئيس اجلمهورية اجللسة
التطورات اليت
باستعراض أبرز
ّ
الداخلية
حصلت على الساحتني
ّ
واإلقليمية منذ اجللسة األخرية،
ّ
مشيدًا مبدى جناح زيارة قداسة
البابا بنديكتوس السادس عشر
إىل لبنان ،والسيما من حيث
التنظيم واملضمون ومساحها
بإعادة تسليط الضوء على
حرية
موقع لبنان ودوره كرسالة ّ
وعيش مشرتك،
كرر إدانته للفيلم
كما
ّ
لإلسالم
املسيئة
والرسوم
وللرسول األعظم الذي صدر
بصورة مشبوهة بالتزامن مع
زيارة قداسة البابا إىل لبنان،
ّ
وذكر بضرورة االلتزام جبميع
مندرجات إعالن بعبدا ،وال
سيما البندين  12و ،13حفاظًا
ّ
على استقرار لبنان وسالمة
التشدد
أراضيه .وأكد ضرورة
ّ
لوقف ظاهرة اخلطف والسطو،
مشريًا اىل ما مت اختاذه من
قرارات وتدابري فاعلة من قبل
القوى العسكرية واالمنية ،ويف
طليعتها اجليش لضبط االمن
ومالحقة املخلني واحالتهم على
السلطات القضائية املختصة.
التطرق بشكل
كما مت
ّ
االوضاع
اىل
مستفيض
االقتصادية واملعيشية والسبل
الفضلى ملعاجلتها.
تصوره
طرح فخامة الرئيس
ّ
دفاعية
وطنية
السرتاتيجية
ّ
ّ
ّ
متكاملة.

نقاط التوافق

توافق

وبنتيجة املداوالت
املتحاورون على التالي :
قدمه
 - 1اعتبار
التصور الذي ّ
ّ
فخامة الرئيس منطلقًا للمناقشة
اسرتاتيجية
سعيًا للتوافق على
ّ
وطنية ،ومن ضمنها
دفاعية
ّ
ّ
موضوع السالح ،والتأكيد على
دينامية
ضرورة احملافظة على
ّ
احلوار.
كرسته
ما
على
البناء
2
ّ
زيارة قداسة البابا من أجواء
استقرار وتضامن بني خمتلف
ومكونات الشعب اللبناني
فئات
ّ
من أجل ترسيخ نهج دائم من
احلوار والتوافق يف مقاربة
الوطنية.
املسائل
ّ
 - 3اعتبار الفيلم والرسوم
استفزازيًا
املسيئة لإلسالم عم ًال
ّ
مدانًا يهدف لزرع الفتنة والتفرقة
احلضارات
بني
والصراع
والديانات والثقافات ،وبالتالي
اللبنانية يف
دعم احلكومة
ّ
موقفها الداعي للمبادرة بالعمل
على اعداد وإصدار تشريع
وجيرم اإلساءة إىل
حيرم
ّ
دولي ّ
السماوية.
الديانات
ّ
 - 4حتديد الساعة  ٠٠:١١من
قبل ظهر يوم االثنني الواقع
فيه  12تشرين الثاني 2012
موعدًا للجلسة املقبلة هليئة
احلوار الوطين.
ومت توزيع تصور الرئيس
سليمان على احلاضرين لدراسته
ومناقشته يف اجللسة املقبلة يف
 12تشرين الثاني.
وأشارت املعلومات املتوافرة
اىل أن أقطاب احلوار مل
يناقشوا التصور الذي قدمه
رئيس اجلمهورية ،وطلبوا مزيدا
من الوقت لدراسته بعد أن وزع
عليهم ،كما اثار الرئيس فؤاد
السنيورة يف مداخلته قضية
وجود احلرس الثوري االيراني
يف لبنان ،مطالبا مبوقف واضح
من حزب اهلل فيما يتعلق بهذا
املوضوع ،فيما اكتفى النائب
حممد رعد بأن الرئيس سليمان
اختذ كل االجراءات الالزمة.
وأعاد رعد التأكيد يف موضوع
االسرتاتيجية الدفاعية أن السيد
حسن نصراهلل قدم تصور احلزب

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مديرة التسويق :مرياي رياشي عالقات عامة :أكرم املغوّش
مدير التحرير :سامي مظلوم

مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
Contact Info
Printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW
2116

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

حول االسرتاتيجية على طاولة
احلوار اليت جرت يف العام 2006
يف ساحة النجمة.
الرئيس
ان
علم
كما
السنيورة هو من اقرتح احلديث
يف املوضوع االقتصادي من
باب التحذير من خطورة الوضع
االقتصادي .كما أن حزب اهلل
مل يتعهد بشكل واضح ومباشر
حول عدم تدخله يف حال مت
ضرب ايران من قبل اسرائيل.

جنبالط

وبعد انتهاء اجللسة أعلن
رئيس جبهة النضال الوطين
النائب وليد جنبالط أن اجللسة
كانت ممتازة ،مل يكن هناك
اي توتر ،واتفقنا على مواضيع
حساسة منها املعاجلة املشرتكة
للوضع االقتصادي ،أي معاجلة
سلسلة الرتب والرواتب بعيدا
عن االنقسام السياسي للحفاظ
على استقرار النقد الوطين.
وأكد أن اجللسة كانت بناءة،
وقال :اتفقنا أن نؤكد احلياد
اللبناني الرمسي من ازمة سوريا
وحتييد اجليش اللبناني الذي
لعب دورا جبارا يف احداث
طرابلس ،واالتفاق ايضا على
معاجلة اخلطف.
وعن التصور لالسرتاتيجية
الدفاعية ،لفت اىل ان رئيس
اجلمهورية أعطانا ورقة مهمة
جدا وليست نهائية ،ولكن اخريا
بدأنا نعرب اىل االمور األساسية.
وردا على سؤال ،هل حزب اهلل
وافق على مناقشة االسرتاتيجية
الدفاعية قال :كلنا وافقنا،
وكل منا له مالحظاته ،واالمر ال
حيل اال باحلوار البطيء والبناء.

فرعون

ميشال
النائب
وقال
فرعون :كان هناك كالم
إجيابي جدا على صعيد الوضع
املالي واإلقتصادي وضرورة
التنسيق يف هذا األمر بعيدا من
املزايدات ،األمر الذي يتطلب
تعيني اجمللس اإلقتصادي
واإلجتماعي والثقة اليت حتتاج
اىل خطوات على صعيد حتصني
السيادة وحكومة سيادية .لقد
دخلنا يف صلب اإلسرتاتيجية
الدفاعية وسنستكمل البحث،
واعترب اننا بدأنا اخلطوة االوىل
يف رحلة األلف ميل.
وعن موقف حزب اهلل يف حال
تعرض إيران هلجوم إسرائيلي،
والكالم على وجود حرس ثوري
يف لبنان ،قال :ان هذا حيتاج
اىل توضيح ليس لنا كفريق

سياسي ،ليس للمجتمع الدولي
إمنا للمجتمع اللبناني الذي
يعيش يف ظل أزمة ثقة وقلق،
وهذا يوجب على حزب اهلل
التوضيح باعتباره املعين بهذه
املسألة.
ان موضوع داتا اإلتصاالت
أوجد أزمة يف السابق وال نقبل
بإعادة طرحه جمددا يف ظل
الكالم على تراجع يف هذا األمر،
مع تأكيد ضرورة جتهيز مطار
آخر يف القليعات أو حامات.
والكالم اجلديد كان عن دور
لبنان يف ظل صراع احلضارات
وكان
الدينية،
واإلساءة
استنكار لكل اإلساءات اىل
الدين اإلسالمي ،وكان إمجاع
على زيارةالبابا ولبنان يستطيع
اداء دور يف حوار احلضارات
ودوره كبري ورسالي ،وهذا
يتطلب مسارا لتحييد لبنان
ليس عن الصراع العربي -
اإلسرائيلي ،إمنا لكي يستطيع
اداء هذا الدور وعدم زجه يف
حمور معني.

اوغاسبيان

وقال النائب جان اوغاسبيان:
ان الثوابت اليت حتدثت بها
واليت تتلخص حبصرية وضع
السالح يف عهدة الدولة
اللبنانية تتعارض مع بعض ما
ورد يف هذه االسرتاتيجية.
حنن نتحدث عن السالح يف
عهدة الدولة ومرجعيتها يف
استخدامه وطريقة استخدامه
والتزام قرارات الدولة والنقطة
االساسية اليت حتتاج اىل
توضيح:
هل سالح املقاومة كان
مستقال يف ذاته ويعمل بقرار
من السلطة الشرعية او ان
هذا السالح سيوضع يف عهدة
الدولة اللبنانية؟ هذا ما سنبحثه
وحيتاج اىل توضيح الننا كفريق
 14اذار نعترب ان هذا السالح
جيب ان يوضع يف عهدة
الدولة .غالبية النقاط اليت
تضمنتها ورقة الرئيس تتطابق
مع تصور فريق  14اذار.
واضاف :الرئيس سليمان
تكلم على مرجعية الدولة
اللبنانية واجليش يف قرار
استخدام السالح .هذا واضح
ونلتقي بهذه النقاط مع رئيس
السؤال
ولكن
اجلمهورية،
الكبري :هل سالح املقاومة
مستقل يعمل بقرار من الدولة
أو انه داخل الدولة وهذا ما
سيبحث يف اجللسات املقبلة.

فرش منزل للبيع
بداعي السفر

TEL: 0430999980

وختم :هذا املوضوع سيناقش
بروية وهناك ضرورة ملناقشة
كامل
ببطء
االسرتاتيجية
للوصول اىل تفاهمات ألن
علينا ان نتوافق ولبنان حمكوم
بالتوافق ،لذلك سنبحث يف هذا
االمر بكل روية وبطء مع كل
االطراف.

الوصول

وكان املتحاورون وصلوا
تباعًا اىل قصر بعبدا ،حيث
قال النائب جان اوغاسبيان:
سأستمع اىل تصور رئيس
اجلمهورية حول االسرتاتيجية
الدفاعية وسيكون لنا مداخلة
ورأي يستند ويؤكد على
املبادئ التالية:
 -1ان يكون السالح يف لبنان
بعهدة الدولة اللبنانية.
 -2يستعمل هذا السالح فقط
من قبل السلطات اللبنانية
املعنية ذات الصلة.
 -3يستعمل هذا السالح
بقضايا وشؤون وطنية لبنانية
حتدد من قبل السلطات اللبنانية
الشرعية.

 -4االلتزام بالقرارات الدولية
واللجوء اىل احللول الدبلوماسية
عند توفر املعطيات.
ثم وصل النائب آغوب
بقرادونيان ،الربوفسور فايز
احلاج شاهني ،النائب وليد
جنبالط ،النائب حممد رعد،
نائب رئيس جملس النواب
فريد مكاري الذي قال :حتصيل
حاصل طرح تصريح وزير الدفاع
االيراني حول وجود احلرس
الثوري يف لبنان.
بعدها حضر النائب ميشال
املر ،رئيس جملس النواب
نبيه بري ،رئيس احلكومة
جنيب ميقاتي الذي متشى مع
الرئيس بري يف الباحة اخلارجية
للقصر ،واثناء دخوله قال
ميقاتي ممازحا :حبثت كل ملف
التعيينات مع دولة الرئيس.
ثم تواىل على احلضور الرئيس
امني اجلميل ،النائب اسعد
حردان ،الوزير حممد الصفدي،
الرئيس فؤاد السنيورة ،النائب
ميشال فرعون ،فالنائب ميشال
عون.

زهرا :عون يريد توفري غالبية
لـ  ٨آذار لوضع اليد على البلد
رأى عضو كتلة القوات
اللبنانية النائب انطوان
زهرا يف حديث اىل اذاعة
لبنان احلر أن الرئيس
نبيه بري املشهور بأنه
جمرتح احللول ،فاجأنا بهذا
املنطق باألمس ،واجلميع
يعلم أن القوات أصرت
على اللقاء يف بكركي
من اجل طرح قانون جديد
لالنتخابات ،وجالت على
النائب انطوان زهرا
كل االفرقاء ومن بينهم
الرئيس بري.
وأضاف:
كل االطراف االسالمية مل توافق على االقرتاح االرثوذكسي،
لذلك جلأوا اىل اقرتاحات اخرى ،ومنها الدوائر الصغرى ،ولكن
قرار ميشال عون هو من اجل وضع يده على لبنان ،معتربا أن
عون فاجأ اجلميع باقرتاحاته اجلديدة ليلجأ جمددا لقانون اللقاء
االرثوذكسي بعد ما رفضه اجلميع.
وتابع زهرا :حنن جلبنا حلفاءنا اىل الدوائر الصغرى واليت هي
االفضل متثيال ،وهو قانون مدروس ،واملفوض الذي أرسله
عون اىل بكركي كان يريد هذا القانون ،اال ان كل هذا كان
متويها من اجل مترير القانون الذي يريدونه يف احلكومة.
وختم :من املؤسف ان عون يريد قانونا انتخابيا من أجل تأمني
غالبية واضحة لقوى  8آذار لوضع اليد على البلد والسيطرة
عليه.

لالجيـــــار

بيت جديد خلف منزل يف غيلفورد مؤلف من غرفيت
نوم واسعتني وصالون ومحام مع توابعهما ،خزانات
باحلائط ،مدخل سيارة مستقل.
ملن يهمه االمر االتصال على الرقم:

TEL: 0466966063
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لبنانيـــات

اجتماع للعلماء يف دار الفتوى يقرر دعوة القمة االسالمية  -املسيحية اىل تشكيل جلنة لوضع ضوابط قانونية دولية متنع االساءة لالديان

تداعى العلماء يف لبنان اىل
اجتماع طارئ يف دار الفتوى ،بدعوة
من مفيت اجلمهورية اللبنانية الشيخ
حممد رشيد قباني ،ونددوا بالفيلم
املشني املسيء اىل االسالم،
وقرروا دعوة القمة الروحية
االسالمية  -املسيحية اىل تشكيل
جلنة قانونية لوضع ضوابط قانونية
دولية ملنع تكرار االساءة اىل الدين
يف العامل.
وقال املفيت قباني :إن العلماء
يف لبنان يستنكرون ويشجبون
ويدينون بشدة االساءة اىل االسالم
بإنتاج الفيلم املشني الذي مسعنا
عنه أو غريه من األعمال اليت تسيء
إىل اإلسالم وإىل النيب حممد صلى
اهلل عليه وسلم الذي أرسله اهلل
رمحة للعاملني بشريا ونذيرا ،وهذا
العمل املسيء وأمثاله ميس مبشاعر
كل مسلم ووجدانه ،بل كل إنسان
عاقل حر ومنصف ،ولو كان من
غري املسلمني ،حبيث يشكل تطاوال
على اإلسالم وحتديا للمسلمني يف
العامل.
واضاف :اليوم يواجه العامل محلة
شرسة ضد االسالم واملسلمني
فريق من الكتاب واملنتجني
من
ٍ
السينمائيني الذين يعملون على
تشويه االسالم بشتى الطرق لزرع
الفتنة بني املسلمني واملسيحيني
يف بلدانهم وبني الشرق والغرب،
ولن يفلحوا يف ذلك أبدا ،الن عقالء
املسلمني واملسيحيني هم على
وعي كامل مبا حياك ضدهم من
الدوائر الصهيونية اليت تريد زعزعة
صفوفهم يف العيش املشرتك
بينهم يف العامل.
وتابع :أكد العلماء ان من أغراض
اهلجمة على االسالم الذي ميثله النيب
حممد صلى اهلل عليه وسلم أن زج
باملسلمني يف اتون معركة مفتوحة
يف كل احناء العامل.

جلنة اسالمية  -مسيحية

وقد قرر العلماء دعوة القمة
الروحية االسالمية  -املسيحية اىل
تشكيل جلنة قانونية اسالمية -
مسيحية لوضع الضوابط القانونية
الدولية ملنع تكرار االساءة إىل الدين
واملعتقدات يف العامل ،وجتريم من
يقدم على ذلك.
ودعا العلماء اىل استصدار تشريع
دولي من األمم املتحدة حيظر أي نوع
من أنواع انتهاك الدين وأنبياء اهلل
ورسله ورساالتهم الدينية ،وأن يعترب
ذلك جرما يعاقب عليه كل من ميس
برساالت اهلل وباألنبياء واملرسلني،
لوضع حد هلذه االنتهاكات حرصا
على نشر الوئام بني الشعوب.
وقال :مت تواصي العلماء يف هذا
االجتماع بإقامة احملاضرات والندوات
واخلطب للتعريف بنيب الرمحة
حممد صلى اهلل عليه وسلم ونشر
الكتب وتفعيل املواقع االلكرتونية
والقنوات الفضائية وخصوصا منها
الناطقة بغري اللغة العربية للتعريف
باالسالم ،وصورته املشرقة وبالنيب
حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وتكليف
ممثلي دار الفتوى يف بالد االغرتاب
ألخذ دورهم يف هذا التعريف يف
حميطهم االجتماعي حتى ال خيدع من
ال يعرفون شيئا عن اإلسالم بتحقيق
أغراض املسيئني.
وطالب العلماء أبناءهم وإخوانهم
املسلمني بأن يكونوا على مستوى
احلدث بإعالن وإظهار رفضهم
واعرتاضهم بصورة حضارية دون
أذى للغري ،مشكلني بذلك حالة
ضاغطة على أصحاب القرار يف العامل
ملنع تكرار مثل هذه األعمال املشينة
يف العامل ويدعو ابناءهم املسلمني
للتعبري عن ِ
موق ِفهم بطريقة نابعة من
ِ
ومبادئ اإلسالم السامية ،مع
قيم
التأكيد على حرمة االعمال التخريبية
اليت متس االشخاص واملمتلكات

العامة واخلاصة.
واضاف :يطالب العلماء اجملتمعون
يف دار الفتوى احلكومة اللبنانية بأخذ
االجراءات التقنية الالزمة حلجب هذا
الفيلم املسيء عن املشاهدة.
وأخريا فإننا نعلن للمأل أننا بكل
حكمة وبكل حضارة ،لن نسمح أبدا
بأن ميس أحد ال بديننا وال يدين
غرينا ،فالصهيونية عدوة الدين
حاربت الدين يف الغرب حتى استهان
الكثريون يف البلدان الغربية بالدين
وجترؤوا عليه ،واليوم حياربون
اإلسالم يف العامل ،وإننا نعلن من
جهتنا أن املسلمني واملسيحيني
يف لبنان يد واحدة سوف يقودون
العمل القانوني يف احملافل الدولية،
لعدم متكني املسيئني يف العامل من
االساءة اىل الدين.
ولن يفيد الواليات املتحدة
األمريكية التنصل من مسؤوليتها
يف منع هذا الفيلم حبجة حرية
التعبري ،ومساءلة منتجه واملشاركني
فيه ،وتوقيع العقاب على املسؤول
فيهم حيث أساءوا إىل الواليات
املتحدة األميثركية بالذات بهذا
العمل املشني سواء بطريقة مباشرة
او غري مباشرة .ونتساءل اخريا ملاذا
الواليات املتحدة األمريكية والدول
األوروبية حتِرم العداء للسامية ،وال
يسنون قانونا جيرم العداء للدين.

اللقاء االرثوذكسي

ويف االطار ذاته ،استنكر اللقاء
األرثوذكسي ،يف بيان صدر بعد
إجتماع اهليئة اإلدارية للقاء برئاسة
األمني العام نقوال سابا ،بشدة
التعرض لكل الرموز الدينية وادان
فيلم براءة املسلمني والرسوم
اليت نشرت يف فرنسا مؤخرا واليت
تتعرض لنيب املسلمني حممد ،ودعا
اىل إستصدار قرار دولي مينع أي
إساءة لألديان السماوية وجيرم كل
من يتعرض لرموزها و يفرض قوانني

على الدول جيرم هذه التعديات.
وأكد أن هذه اإلساءات تقف
وراءها الصهيونية بهدف اإليقاع
بني املسيحيني واملسلمني خصوصا
بعد الزيارة الناجحة لقداسة البابا
بنديكتوس السادس عشر اىل لبنان
الذي دعا فيها اىل إحرتام األشخاص
ومعتقداتهم ،وإن مثل هذه التعديات
ال تهدف إال اىل زعزعة اإلستقرار يف
اجملتمعات التعددية وضرب العيش
املشرتك وإذكاء نار الفتنة.
واستذكر اللقاء اإلساءة اليت
حلقت برموز املسيحية وخصوصا
بالسيد املسيح له اجملد والصليب
املقدس الذي إستعمل بسخرية
على يد فنانني غربيني ،داعيا اىل
تفويت الفرصة على املتآمرين
واإلصطفاف بعقالنية وجدية وحزم
وراء املطالبني بقرار دولي حيفظ
لالنسانية كرامتها.
وأقامت حركة أمل  -شعبة
اخلرايب ،مسرية شعبية تقدمها علماء
دين وفاعليات البلدة وحشد من
األهالي استنكارا للفيلم والرسوم
املسيئة إىل الرسول حممد.
وقد جابت املسرية شوارع
البلدة وصوال إىل الساحة العامة،
وقد استنكر املتظاهرون السكوت
العربي ،سائلني :كيف هي حرية
التعبري ويف فرنسا منعت الفتيات
احملجبات من دخول املدارس
واجلامعات.

رهبان النبطية

وتداعى عدد من الرهبان والكهنة
وابناء الرعية يف دير مار انطونيوس
يف النبطية اىل لقاء عقدوه يف مبنى
الدير برئاسة رئيس الدير االب
الدكتور باسيل باسيل ،استنكروا
خالله الرسوم املسيئة للنيب حممد،
مطالبني بردع املسيئني ومعاقبتهم
ليكونوا عربة لغريهم حتى يرتدوا عن
املس او االساءة باالديان السماوية
مجعاء.
واعترب باسيل يف بيان تاله باسم
اجملتمعني ان االساءة للرسول حممد
عمل اجرامي جيب التصدي له بكل
الوسائل ،مشريا اىل ان الصهيونية
العاملية تقف وراءه وهي اليت
حتارب االديان ،ومؤكدا ان حرية
االديان مقدسة يف لبنان ويف
اجلنوب اللبناني والنبطية ولبنان
منوذج للحرية الدينية والصحافية مع
احرتام للقيم الدينية لالديان اليت
تتعايش مع بعضها بصورة مثالية
وخصوصا يف اجلنوب.
وقال ان االرشاد الرسولي الذي
وقعه قداسة احلرب االعظم البابا
بنديكتوس السادس عشر يف لبنان
خالل زيارته التارخيية له ملباركة هذا
الوطن املعذب قد ركز على حوار
االديان بني املسيحيني واملسلميني
ليبقى لبنان وطنا للعيش املشرتك،
ومنوذجا حيتذى بني الدول اجملاورة
واحمليطة خصوصا وان لبنان اثبت
انه ملتقى االديان وتعدد الثقافات
واحلضارات وبلد احلوار واالشعاع
الفكري والعلمي والديين.
ودعا العامل احلر اىل حتريم
املس بكل املقدسات املسيحية
واالسالمية اليت جيب ان تكون حمل
تقدير واحرتام كل الشعوب النها
تشكل غنى حضاري ،مؤكدا انه على
القيادات املسيحية واالسالمية يف
لبنان عقد قمة روحية مشرتكة عاجلة
للتأكيد على حرية االديان وعلى
متانة الوحدة اللبنانية اليت شدد
عليها قداسة البابا خالل لقاءاته
كافة اللبنانيني ومن كل الطوائف
واليت تشكل نعمة يف لبنان كما
أكد على ذلك االمام املغيب السيد
موسى الصدر.

نقوال  :ال جدية بدرس قانون اإلنتخاب و١٤
آذار تراهن على قانون الستني
لفت عضو تكتل التغيري
واإلصالح النائب نبيل نقوال
اىل أنه كان أول من اعترب ان ال
جدية يف درس قانون اإلنتخابات
ّ
النيابية خالل النقاش الذي
جرى يف جلسة اللجان النيابية
باألمس ،حيث منذ بدايتها تبني
ان ال نية لدى نواب الطرف
اآلخر لدرس قانون اإلنتخابات،
ألنهم رمبا ما زالوا يراهنون على
اإلبقاء على قانون ال  60الذي
يؤدي أقله اىل  17نائبًا مسيحيًا
يتم انتخابهم من قبل طوائف
اخرى ،ام أنهم يراهنون على
تغيريات يف املنطقة.
ويف حديث اىل وكالة أخبار
اليوم ،أشار اىل أن ما طرحه
نواب  14آذار غري صحيح جلهة
غياب وزيري الداخلية والعدل
وعدم توقيع اخلارجية على
املشروع احملال من احلكومة...
واصفًا ذلك باملضيعة للوقت
واالحتيال على القانون ،ومذكرا
مببدأ فصل السلطات.
وقال ردًا على سؤال :أول
جلسة كانت على هذا النحو لكننا
سننتظر اجللسات األخرى ،ولكن
حتى اآلن ال يوجد ما يشجع بأن
لدى الطرف اآلخر النية بنقاش
جدي من اجل التوصل اىل قانون
ّ
انتخابي عادل لكل اللبنانيني.
وردًا على سؤال آخر ،حول
اخلطة األمنية ملكافحة اخلطف
اليت وافق عليها جملس
الوزراء ،رأى ان عمليات اخلطف
مقدمة لعملية تقويض
هي
ّ
اإلستقرار وختويف الناس،
معتربًا ان هناك نوايا سياسية
خبيثة من ورائها ،مشريًا اىل أنه
كلما حصلت عملية خطف هناك
أصابع اتهام باجتاه فريق معني
من اللبنانيني ،قائ ًال :إذا كان
هناك زعران من أي طائفة فهذا
ال يعين ان كل أبناء الطائفة
متهمون ،وبالتالي األمور تأخذ
طابعًا سياسيًا.

ودعا نقوال القوى األمنية اىل
القيام بواجباتها جتاه ما حيصل،
خصوصًا وان األحزاب او
األفرقاء السياسيني ال يتحملون
أية مسؤولية يف هذه العمليات.
وطالب القوى األمنية بالضرب
بيد من حديد وأال تكون متواطئة
مع اخلاطفني.
تظاهرة حزب اهلل
نوه
آخر،
صعيد
على
باملظاهرة املليونية اليت دعا
اليها حزب اهلل بداية األسبوع
رفضًا للفيلم املسيء لإلسالم
اليت مل يسجل فيها اي حادث
على خالف التظاهرة اليت
حصلت يف طرابلس يوم اجلمعة
املاضي اليت شارك فيها ما
يقل عن مئيت شخص وعمدوا
على تكسري املطاعم واملنازل
ومتزيق الصور.
ودعا نقوال اجملتمع الدولي اىل
إقرار قوانني متنع اإلساءة اىل
كل الطوائف مبا فيها الطوائف
املسيحية حيث منذ فرتة مت بث
فيلم مسيء للمسيح يضاف اىل
الصور اليت نشرت يف فرنسا
ومتس املسيح .ولفت اىل أن
ّ
وراء كل ذلك هناك يد واحدة
هي الصهيونية العاملية.
وعن احلديث عن وجود حرس
ثوري ايراني يف لبنان ،قال
نقوالَ :من يرى حرسًا ثوريًا يف
لبنان فليدلنا عليه ،داعيًا ايضًا
القوى األمنية لتحديد ما إذا كان
يف لبنان عناصر ثورية ،قائ ًال:
حنن ال ننتظر أحدًا من اخلارج
يتحدث عن أمور يف لبنان ،بل
حتدد من الداخل،
هذه جيب ان ّ
علمًا ان اجلواب أتى من الدولة
اللبنانية من قبل وزارة الدفاع
وايضًا من قبل رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان الذي
تقصى حول املوضوع وأكد ان
ّ
ال وجود للحرس الثوري يف
لبنان ،كذلك السفارة االيرانية
نفت وجود عناصر ايرانية.

النائب اخلازن اعلن االستعداد لرفع عدد الدوائر اىل ١٥
أكد عضو تكتل التغيري
واإلصالح النائب فريد اخلازن
أن ما من سبيل ملعاجلة
املسائل املطروحة اال باحلوار،
على رغم أن معاجلتها لن تتم
بني ليلة وضحاها ،وقال :أحد
ال يتوقع نتيجة من احلوار يف
وقت سريع ،لكن األوضاع
العامة واملرحلة اليت نعيشها
سيكون هلما انعكاس اجيابي
على مسار احلوار بشكل عام.
وأوضح اىل وكالة االنباء
املركزية ،أن االسرتاتيجية
الدفاعية موضوع معقد وخاليف،
وساذج من يعترب أن املسألة
ّ
حتل يف جلسة أو جلستني
قد
أو مخسة أو أكثر ،مشريا اىل
أن جلسة احلوار بدت منتجة
ومثمرة ،وكل ما يهم أن اآللية
موجودة وهناك توافق على أن
احلوار هو الوسيلة الوحيدة
ملعاجلة امللفات الشائكة.
االنتخابي
الشأن
ويف
وغياب االتفاق على مشاريع
قانون االنتخابات ،شدد على
بأول طرحني وهما
التمسك
ّ
اللقاء األرثوذكسي والدوائر

املتوسطة على أساس النسبية،
مع استعدادنا لبحث عدد الدوائر
ورفعها من  13اىل  15دائرة.
وأشار اىل أن طرح الدوائر
الصغرى ما زال افرتاضيا
وجمرد تسريب اعالمي ،فهو
عمليا غري موجود حتى الساعة
ومل يتم التوافق عليه يف
بكركي حبسب األصول.
وأوضح أن اعتماد الدوائر
االنتخابات
حيول
الصغرى
النيابية اىل شبيه باالنتخابات
البلدية ويصبح دور املال
كبري
تأثري
وذا
أساسيًا
وبالتالي تتغري طبيعة العملية
االنتخابية ،أضاف مصرون
على إقرار قانون انتخابي جديد
بأسرع وقت.
ويف امللف األمين وعمليات
اخلطف ،شدد على ضرورة
حد حاسم هلذا امللف
وضع
ّ
واال ستتطور على حساب أمن
املواطنني وهيبة الدولة ،آمال
يف أن ينجح املسعى الذي
أعلن عنه وزير الداخلية مروان
شربل ،لتأكيد ضرورة توقيف
اخلاطفني وحماكمتهم.
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لبنانيــات

اجلميّل :قانون االنتخاب احلكومي جعل
الصوت الشيعي وازناً
أشار رئيس حزب الكتائب
اجلميل إىل انه
الرئيس أمني
ّ
كان هناك رفض من القيادات
اللقاء
ملشروع
االسالمية
طويت
ولذلك
االرثوذكسي
صفحة هذا القانون ،ثم حبثنا يف
بكركي مشروع الدوائر الصغرى،
وتركنا مشروع النسبية باطار
معني كاحتياطات وإذ نتفاجأ
مبوقف التيار الوطين احلر بطرح
مشروع النسبية يف احلكومة،
الفتا إىل انه بهذا املشروع جعلوا
الصوت الشيعي هو الوازن باطار
قانون النسبية ،مثال وضع املنت
وبعبدا مع بعضهما بات الصوت
الشيعي وازنا ،فبالتالي التيار
الوطين احلر خرج عما هو متفق
عليه وما قدمته احلكومة مفصل
على القياس ويؤيد اىل اقصاء
كل خصوم من يف احلكومة.
ولفت
اجلميل يف حديث
ّ
تلفزيوني إىل ان القانون الذي
صل بشكل
قدمته احلكومة ُف ّ
جيعل فريق  8آذار مسيطرا
على االنتخابات ،آمال أن حتصل
االنتخابات النيابية مبوعدها،
وسيكون امرا جمحفا حبق الوطن
عدم حصوهلا .وكشف
اجلميل
ّ
عن انه التقى برئيس احلزب
التقدمي االشرتاكي النائب
وليد جنبالط مبناسبات بعيدة
عن االضواء وحصلت اتصاالت
مع النائب مروان محادة لنبحث
قانون االنتخابات ولكن مل
نتوصل حتى الساعة اىل قرار،
مشددا على ان املهم ان تنتصر
قوى  14آذار ولذلك لدينا شعور
باملسؤولية وسيكون هناك
تفاهم بالوقت املناسب بني
االحزاب يف هذه القوى وبني
االحزاب واملستقلني.
ورأى
اجلميل ان ظاهرة اخلطف
ّ
خميفة ألنها تسبب ذعرا عند
كل املواطنني ،وهذا امر خطري،
مشددا على ان هذه الظاهرة
جيب ان تعاجل على عدة صعد،
واعترب ان هذه الظاهرة من نتائج
املربعات األمنية والفلتان.
وأكد
اجلميل أنه على القضاء
ّ
ان حيسم امره والزبائنية املوجودة
غري مسموحة والتغطية السياسية
غري مقبولة ،مشددا على انه على
حزب اهلل ان يساعد يف الوقت
احلاضر طاملا انه مسؤول عن
مربعات أمنية وان يعطي احلل
لكي ننتهي من اخلطف ،ومحل
حزب اهلل مسؤولية عدم االقدام
ملساعدة قوى األمن.
ولفت
اجلميل إىل ان التفاهم
ّ
بني حزب اهلل والتيار الوطين احلر
تغطية للحزب ،مشريا إىل ان
هناك مشكلة اساسية يف البلد
امسها سالح حزب اهلل الذي جيب
ان يبقى على طاولة احلوار.
وأضاف :نذهب إىل احلوار
انطالقا من قناعتنا واذا مل
يكن هناك استمرارية للبحث
يف سالح حزب اهلل نكون كأننا
ندفن املوضوع ،مشريا إىل ان
اي اسرتاتيجية سنبحثها جيب ان
تكون حتت سقف الدستور وال
نقبل بأي حتايل على الدستور
الذي يصر على السيادة
ومفروض ان يكون اي قرار حتت
سقف القرارات الدولية.
وتابع
اجلميل قائال :اعترب
ّ
رئيس اجلمهورية العماد ميشال

الرئيس أمني الجميّل

سليمان أن اآلوان قد آن لبحث
موضوع السالح وهناك معطيات
جديدة على االرض مسحت بطرح
املوضوع بهذا الشكل ،الفتا إىل
ان ما حصل مع الوزير السابق
ميشال مساحة خطري جدا وتأكد
من هو وراء بعض االعمال اليت
حتصل.
وعن االزمة السورية ،شدد
اجلميل على ان موقفه ما زال
ّ
هو نفسه من الوضع يف سوريا،
وقال :حنن جبانب التيارات اليت
تناضل من اجل احلرية يف اي
بلد ،الفتا إىل ان احدى مشاكل
الوضع يف سوريا ان املعارضة
مشتتة وال تستطيع توحيد
صفوفها مقابل نظام متماسك.
احلياد االجيابي
ولفت
اجلميل إىل ان النأي
ّ
مطاطة،
اصبحت
بالنفس
وموقفنا من البداية كان احلياد
االجيابي ،طاملا النظام السوري
موجود فهذا يعين انه سيصدر
االرهاب اىل لبنان وغري لبنان،
مشددا على أنه ممنوع اقحام
لبنان مبا جيري يف سوريا ،معتربا
ان
العد العكسي بدأ يف سوريا
ّ
بالنسبة للنظام احلالي.
وعن وجود احلرس الثوري
االيراني يف لبنان ،أشار
اجلميل
ّ
إىل ان رئيس تكتل التغيري
واالصالح العماد ميشال عون
ّ
ألول مرة
يكذب مسؤوال يف
احلرس الثوري االيراني بنفيه
وجود عناصر من احلرس.
ومن جهة أخرى ،رأى اجلميل
انه جيب توضيح هدفية سالح
حزب اهلل ،مشريا إىل انه اذا
كان السالح للتحرير فهذا االمر
مسؤولية الدولة ،واذا كان
سالح وديعة خارجية فهي تكون
حركة انفصالية ،الفتا إىل انه ال
مربر لبقاء السالح بيد حزب يف
هذه االحوال كلها.
واستنكر
الفيلم
اجلميل
ّ
املسيء لالسالم ،معبرّ ا عن
تضامنه مع املسلمني ،وقال:
ّ
كنا ما زلنا حنتفل بزيارة البابا
بنديكتوس السادس عشر وتأتي
حينها الدعوة اىل تظاهرات ضد
الفيلم ،معتربا ان املظاهرات
باتت حزبية.
واعترب
اجلميل ان ما حيصل
ّ
على الصعيد االقتصادي واملالي
سيؤدي مباشرة اىل كارثة ،الفتا
إىل ان املوافقة على الزيادة على
سلسلة الرتب والرواتب هرطقة
يف ظرف ان النمو ينخفض
بشكل كبري ،الفتا إىل انه مع
زيادة الضرائب سنعطل احلركة
االقتصادية يف البلد وسنتوجه
حنو البطالة واالفالسات ،وشدد
على انه هناك وضع خطري على
الصعيد املالي واالقتصاد يرتاجع
كما ان الوضع يف املنطقة يرتجم
على الساحة اللبنانية ،يسحبون
شيكا بدون رصيد.

نص تصور رئيس اجلمهورية لالسرتاتيجية الدفاعية
رأى رئيس اجلمهورية
سليمان
ميشال
العماد
ضرورة التوافق على األطر
واآلليات املناسبة الستعمال
ولتحديد
املقاومة
سالح
وضعه
وإلقرار
أمرته
بتصرف اجليش املوجل حصرًا
باستعمال عناصر القوة،
وذلك لدعمه يف تنفيذ خططه
العسكرية مع التأكيد على ان
عمل املقاومة ال يبدأ اال بعد
االحتالل وذلك حتى تزويد
اجليش بالقوة املالئمة للقيام
مبهامه.
وهنا نص تصور الرئيس
سليمان:
تهدد لبنان خماطر متعددة
يتأتى ابرزها من العدو
االسرائيلي وتفرض على
الدولة حتديات جملابهة هذه
األخطار عن طريق وضع
اسرتاتيجية وطنية للدفاع
ترتكز اىل الدستور والقوانني
ومستلزمات العيش املشرتك
وقرارات الشرعية الدولية.
أو ً
ال :املخاطر:
أ -العدو االسرائيلي:
 -1يكرر اعتداءاته على
السيادة اللبنانية عن طريق
جوًا
اليومية
اخلروقات
وبرًا وحبرًا باالضافة اىل
التهديدات املستمرة بضرب
البنى التحتية مما ينعكس
سلبًا على األمن القومي
واالقتصاد الوطين.
 -2ال يزال حيتل جزءًا من
األراضي اللبنانية يف مشالي
قرية الغجر ومزارع شبعا
وتالل كفرشوبا.
 -3يطمع جبزء من ثروة
لبنان املائية والنفطية.
ب -اإلرهاب :حتاول بعض
اجملموعات االرهابية استقطاب
مؤيدين هلا على األراضي
اللبنانية وإجياد بيئة حاضنة
يف بعض التجمعات الفقرية
ويف املخيمات الفلسطينية
وتعمل على التعرض هليبة
الدولة باستهداف قواها
األمنية الضعافها وقوات
األمم املتحدة إلرغامها على
الرتاجع عن تنفيذ مهامها
وسحب قواها.
ينتشر
السالح:
ج-
عشوائيًا بني أيدي املواطنني
واألحزاب
اللبنانيني
والفصائل
واملنظمات
الفلسطينيني
والالجئني
ويتخذ عناوين خمتلفة يساهم
أكثرها يف اشعال الفتنة بني
اللبنانيني ويهدد الوحدة
الوطنية ويستنزف قوى
اجليش ويصرفها عن واجبها
الوطين يف الدفاع عن األرض
وحماربة االرهاب.
ثانيًا :جمابهة املخاطر:
جملابهة هذه املخاطر ينبغي
تعزيز قدرات الدولة وإمناء
طاقاتها ملقاومة اي اعتداء
على ارض الوطن واي عدوان

يوجه ضده اىل ضمان سيادة
الدولة وسالمة املواطنني
املادة األوىل من قانون
الدفاع الوطين .وتتمثل هذه
القدرات بالطاقات العسكرية
واالقتصادية
والسياسية
واالعالمية
والدبلوماسية
جيب
اليت
والرتبوية...
استخدامها يف اسرتاتيجية
اجليش
عمادها
متكاملة
اللبناني.
ثالثًا:
االسرتاتيجية:
أ -التمسك باتفاقية اهلدنة
العامة املوقعة يف  23آذار
 1949واختاذ كافة االجراءات
الالزمة لتحرير مجيع االراضي
اللبنانية استنادًا للفصل
الثالث من وثيقة الوفاق
الوطين حتت عنوان حترير لبنان
من االحتالل اإلسرائيلي.
وهذا يتطلب العمل على
إزالة االحتالل حتديدًا للجزء
الشمالي من قرية الغجر
ومزارع شبعا وتالل كفرشوبا
املتاحة
الوسائل
بكافة
وبالتوازي
واملشروعة،
السري بعملية ترسيم احلدود
الدولية للبنان واملشار اليها
يف القرار .1701
ب -الزام اسرائيل تطبيق
القرار  1701جبميع مندرجاته
والذي جسد بالوقائع العملية
اإلطار الذي رمسته وثيقة
الوفاق الوطين بالنسبة لنشر
اجليش اللبناني يف منطقة
احلدود وتدعيم وجود وعمل
مرتكزات

األمم

املتحدة

يف

قوات
اجلنوب.
يف
ورد
ما
وتنفيذ
املراجعة االسرتاتيجية اليت
أجراها اجليش اللبناني مع
هذه القوات بإشراف األمم
املتحدة واليت تهدف اىل:
 -1النقل التدرجيي لعدد
من مهمات اليونيفيل اىل
اجليش اللبناني قوى بر -
قوى حبر.
 -2تزويد اجليش اللبناني
مبعدات وأسلحة حديثة.
 -3انشاء مركز تدريب
لرفع جاهزية قوى اجليش
املنتشرة يف اجلنوب.
احلضور الدولي
ج -تفعيل حضور لبنان
الدولي من خالل الدبلوماسية
املباشرة وتطوير اداء البعثات
الدبلوماسية يف عواصم
القرار الدولي واإلقليمي
الدولية
املنظمات
ويف
وتعزيز العالقات معها بهدف
محاية سيادة واستقالل لبنان
وسالمة اراضيه واسرتجاع
االجزاء اليت ال تزال حمتلة
منها ،واحلؤول دون اي شكل
من اشكال التوطني ،وإجياد
حل عادل وشامل لقضية
الشرق األوسط ،استنادًا
للمبادرة العربية للسالم،
حيفظ مصاحل لبنان.
د -تعزيز القدرة العسكرية
عن طريق:
 -1اقرار قانون برنامج
لتسليح
األمد
متوسط

اجليش
وتدريب
وجتهيز
اللبناني ،وختصيصه باملوارد
قدراته
لتطوير
الكافية
البشرية والعسكرية ،لتمكينه
من وضع خطة للدفاع عن
األراضي واألجواء واملياه
اللبنانية.
 -2استنادًا للمادة  65من
الدستور ولقانون الدفاع
الوطين وحتى تزويد اجليش
بالقوة املالئمة للقيام مبهامه،
التوافق على األطر واآلليات
املناسبة ،الستعمال سالح
املقاومة ولتحديد أمرته،
بتصرف
وضعه
وإلقرار
حصرًا
املوجل
اجليش،
باستعمال عناصر القوة،
وذلك لدعمه يف تنفيذ خططه
العسكرية املشار اليها يف
البند د .أعاله ،مع التأكيد
على ان عمل املقاومة ال يبدأ
اال بعد االحتالل.
ه -اختاذ كافة اخلطوات
السياسية لبناء مؤسسات
سلطتها،
وبسط
الدولة
وتعزيز القوى األمنية لضبط
األمن والتصدي لالرهاب
ومنع الفتنة وتطوير القدرات
االقتصادية ،وال سيما االسراع
يف االجراءات اآليلة اىل
استثمار حقوق لبنان الكاملة
يف ثروته املائية والنفطية،
مبا يتوافق مع اعالن بعبدا
الصادر يف ،2012/6/11
والتصميم واجملاهرة من
قبل كافة أطراف احلوار على
االلتزام حبرفيته والدفاع عن
مندرجاته.

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
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لبنانيـــات

بصمات على سيارة منصور دلّت على أحد اخلاطفني

سباق بني تعقّب اجلناة ودفع الفدية املخفّضة

كشفت البصمات اليت رفعت
عن سيارة علي امحد منصور
اليت خطف منها ،ليل الثلثاء يف
بلدة غزة  -البقاع الغربي ،هوية
احد املشتبه فيهم باالشرتاك
يف اخلطف ،وهو مشهور
صاحل من بلدة بريتال  -قضاء
بعلبك .وحدث ذلك بعدما متت
مطابقة بصمات كل من قادوا
السيارة ،وبينهم احد اخلاطفني
الذي ازاحها من وسط الطريق
قبل ان يلتحق بأفراد عصابته
وضحيتهم يف جيب «غراند
شريوكي» الذي استخدموه يف
عملية اخلطف .وبناء على هذه
املعلومات ،دهم اجليش منزال
يف اعالي بريتال ،حبثًا عن
منصور وخاطفيه ،اال انه مل
يوفق بهم.
وحبسب املعلومات اليت
توافرت عن املشتبه فيه مشهور
صاحل ،انه سبق أن اوقفه فرع
املعلومات العام الفائت يف
اجلنوب جبرم السرقة والنصب
واالحتيال .فلماذا أصبح خارج
السجن؟
تطور آخر طرأ على قضية
خطف منصور ،خبفض خاطفيه
الفدية اليت يطالبون عائلته
بها يف مقابل االفراج عنه،
من  15مليون دوالر اىل 600
الف دوالر ،وتكثيف اتصاالتهم
لرتتيب دفع الفدية ،االمر
الذي يقرأ التحقيق فيه ان
منصور بات عبئا على خاطفيه،
وخصوصًا مع تصاعد الضغط
يف قضية اخلطف.
تطرح قضايا اخلطف على
الفدية ،اشكالية يف التعامل
معها ،بني عائلة املخطوف
اليت ختشى على حياته فتمتثل
ألوامر اخلاطفني بدفع الفدية
وعدم التنسيق مع االجهزة
االمنية ،وبني االخرية اليت ال
حتبذ دفع الفدية النه يشجع

عمليات اخلطف ،وتؤثر تعاون
االهل معها ،واتباع تعليماتها
كمثل التواصل مع اخلاطفني
ومماطلتهم ،مبا يساهم يف
ارتكاب اخلاطفني هفوة توصل
اليهم خباصة يف موضوع
االتصاالت.
ففي قضية املخطوف احملرر
فؤاد داود ،إن رفض العائلة
اخلاطفني
ملطلب
االمتثال
بدفع فدية ،جعلهم يكررون
اتصاالتهم مرات عدة يف اليوم
الواحد ،اىل جانب حتركها الذي
قاد اىل استنهاض مدينة
زحلة بكل اطرافها ومرجعياتها
السياسية والروحية والدعوة
اىل إضراب عام يف املدينة
واالعتصام امام سرايا زحلة،
وكلها عناصر ساهمت يف
حتريره.
كيف توصل اجليش اىل
حتديد مكان داود وخاطفيه؟
السؤال يطرح ليس من باب
التشكيك يف عملية خاطفة
ونظيفة ونوعية ،ادت اىل حترير
املخطوف وتوقيف احد خاطفيه
من دون اراقة دماء ،بل من
باب معرفة ما اذا كان االجناز
امنيا صرف ،ام كان للقوى
احلزبية يف بعلبك اي «حزب
اهلل» ثم حركة «امل» دور يف
حتقيقه عرب توفري املعلومات عن
مكان وجود اخلاطفني؟
اجلواب الوحيد الذي حصلنا
عليه ،افاد ان هفوة خاطفي
داود كانت اتصاال هاتفيا
رصده فرع املعلومات ،الذي
زود اجليش موقع اخلاطفني،
ّ
فتحركت قوة من اجليش بسرعة
واجنزت عملية الدهم ،قبل ان
«متوت املعلومة» ،مبعنى انتقال
اخلاطفني قبل الوصول اليهم،
علما ان اجليش كان الحق
خطاهم من مكان اىل آخر يف
االيام اليت سبقت حترير داود.

وما مل يناقض احد هذه
املعلومات االحادية املصدر،
فإنها مؤشر اجيابي لتعاون
االجهزة وفاعليتها من دون
احلاجة اىل عكازة االحزاب
ووساطاتهم ،ليحتسب االجناز
لالمنيني فقط ،اليت سبق
السلطات
حزم
جهودهم
السياسية أمرها يف القضاء
على ظاهرة اخلطف ودعوة
االجهزة االمنية اىل التنسيق
يف ما بينها.

ويف السياق عينه للسؤال
املذكور آنفا ،كان الفتا يف
تهنئة راعي ابرشية الفرزل
وزحلة للروم الكاثوليك املطران
عصام درويش «للقوى االمنية
على افراجها عن املواطن فؤاد
داود» ،يف بيان ملكتبه االعالمي
أمس ،تضمينه شكرا اىل «كل
القيادات السياسية واحلزبية
يف منطقة بعلبك – اهلرمل اليت
ساهمت بطريقة مباشرة يف
االفراج عن داود».

التحقيق األولي يف جرمية سهيلة:

الدوافع وجود خالفات عائلية
مسع يف الساعة العاشرة إال
ربعًا من مساء األربعاء دوي
طلقات نارية بالقرب من مبنى
بلدية السهيلة وحتديدًا يف فيال
أدت هذه الطلقات اىل
فواز .وقد ّ
مقتل املواطن جورج ملحم فواز
 ٥٥عاما داخل غرفة الصالون يف
منزله بعدما أصيب بثالث منها
من سالح صيد يف الوجه والفم
والكتف .كما عثر على زوجته
منى طنوس اجلاويش مواليد
العام  ١٩٦٣مصابة بطلق ناري
يف كتفها األمين.
ويف هذا اإلطار ،مل تستبعد
مصادر أمنية وفق ما ذكرت قناة
ال  LBCIان تكون دوافع اجلرمية
عائلية ،معتربة ان هناك إشارات
تؤكد وجود خالفات عائلية.
وحبسب ما تبني بعد معاينة
موقع اجلرمية ،فإن الزوجة وبعد
اصابتها بالطلق الناري يف
كتفها دخلت اىل غرفة نومها
وأخذت حبيت دواء أعصاب ،ثم
عادت اىل الصالون ووقعت على
األرض وقد عثر على حبيت الدواء
يف فمها.
اىل
منى
نقلت
وفيما

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

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة

نفتح  7أيام يف األسبوع
تلفون98971113 :

العنوان:
60 Excelsior St, Merrylands

مستشفى سان جورج يف
عجلتون حيث وضعت يف غرفة
العناية الفائقة ،باشرت األدلة
اجلنائية حتقيقاتها ورفعت األدلة
والبصمات عن موقع اجلرمية
وبندقية الصيد اليت وجدت
بالقرب من جثة جورج فواز.

القاضي صقر أعاد إفادة
السيّد اىل ابو غيدا وطلب
متابعة التحقيقات
احال قاضي التحقيق العسكري
االول رياض ابو غيدا اىل مفوض
احلكومة لدى احملكمة العسكرية
القاضي صقر صقر افادة الشاهد
اللواء مجيل السيد الذي استمع
اليها القاضي ابو غيدا يف سياق
متابعته التحقيق يف قضية الوزير
والنائب السابق ميشال مساحة
املوقوف يف قضية نقل متفجرات
يف سيارته من سوريا اىل لبنان
وذلك البداء الرأي.
وقد اعاد القاضي صقر افادة
اللواء السيد اىل القاضي ابو غيدا
بعدما اطلع عليها ومل يتخذ يف
شأنها اي اجراء ،وطلب منه متابعة
التحقيقات من النقطة اليت وصل
اليها ليصار عند انتهائها اىل إبداء
الرأي.
من ناحية اخرى ،ادعى القاضي
صقر على ثالثة موقوفني جدد هم:
ماهر املقداد  -حسن املقداد  -طارق
سلطان  -لبنانيون يف جرم انشاء
تنظيم مسلح بهدف القيام باعمال
ارهابية وخطف الناس وترويعهم
بقوة السالح ومعاملة العناصر
العسكرية بالشدة والعنف وحيازة
اسلحة حربية ومتفجرات غري مرخصة
سندا اىل املواد  335و575 - 38
عقوبات واملادتني  6-5من قانون
 1958/5/11و 72اسلحة واحاهلم
اىل قاضي التحقيق العسكري
عماد الزين تبعا للملف االول طالبا
اصدار مذكرات وجاهية بتوقيفهم.
وكان قاضي التحقيق العسكري
عماد الزين تابع ،استجواب
املوقوفني السوريني واملوقوف
السادس من آل املقداد ،واصدر
مذكرات وجاهية بتوقيفهم سندا
اىل مواد االدعاء .كذلك تسلم
القاضي الزين ملف ماهر املقداد
واملوقوفني االخرين ،ويعكف على
دراسته الستجوابهم.

سورية بشعبها وجيشها ورئيسها أحبّت
املوت من أجل احلياة

الكاتب الروسي الكبري عاشق
االنسانية مكسيم غوركي قال:
«لو شبهنا اخلائن النسانيته بقملة
الناطي» الحتجت لكرامتها ..من
هنا نؤكد ان الصهيونية العاملية
خانت انسانيتها او ً
ال ثم دينها
اليهودي ثانيًا ،ملا تعاملت مع
النازيني خالل احلرب العاملية
الثانية ،وملا كانت تلك النازية
تضطهد اليهود وحترقهم يف
افران الغاز...وقتها صنعت
اشارة
العاملية
الصهيونية
بقلم سعيد صيداوي
« الصليب املعكوف» وعلى
وجههالثاني جنمة داوود شعار الكيان الصهيوني «اسرائيل» حاليًا...
وكانت تلك احلركة الصهيونية متنح االشارة كوسام شرف وتقدير ملن
يهرب يهود الشتات اىل ارض فلسطني...وهذه املعلومة التارخيية
ّ
يؤكدها الفيلسوف الفرنسي «روجيه غارودي» يف كتابه «حماكمة
الصهيونية االسرائي لية» فكتابه فيه االضاءات العلمية املنطقية
خليانة الصهاينة يف حركتهم العنصرية التيوقراطية العرقية القاتلة
لدينهم اليهودي الذي تآكله احلقد واالنغالق العنصري .وهذا الكتاب
امتنى ان يقرأه كل سكان العامل ،وخاصة شعبنا العربي ليعرف،
وجيب ان يعرف ان الصهيونية هي سرطان االنسانية وجيب ان يواجه
بالبحث العلمي والكفاح االنساني وينبغي ان يعمم هذا الكتاب يف
كل الوزارات املختصة لتدريسه يف املعاهد واجلامعات كسالح انساني
يف وجه تلك احلركة الصهيونية عدوة االنسانية...اما الصهيونية اليت
تغلغلت يف افراد ومؤسسات واحزاب يف لبنان وعاملنا العربي ،فنرى
عمالءها يطالبون بسالح املقاومة بعد ان عجز اسيادهم الصهاينة
يف كيانهم «اسرائيل» عن القيام بذلك...هؤالء اخلونة عندنا يف
لبنان...هم خانوا دينهم ووطنهم وقوميتهم وباعوا اعراضهم بفضة
من الصهاينة...ومن بني هؤالء نواب ووزراء واعالميون وصحافيون
وجتار وصناعيون اخل...
ولقد صدق من قال «ال يعرف العار من ال يعرف الشرف» ..وكما
يف الوطن العربي كذلك يف اسرتاليا ،اننا نرى اناسا واعالميني
وبعض اجلرائد واجملالت العربية املتصهينة اليت باع اصحابها شرفهم
وكرامة ناسهم وقضاياهم القومية والوطنية للصهاينة بفضة من
اولئك االشرار اعداء االنسانية .وان ما نراه اليوم ومنذ اكثر من عام
ونيف على ارض اجلمهورية العربية السورية يؤكد لنا ان املؤامرة
ّ
هي هي تصب اليوم بكل شرورها على سورية الرفض والصمود
واملقاومة ،سورية االنسانية النازفة...سورية العروبة والتاريخ.
فليكن معلوم لدى اجلميع اننا نعرفهم وخاصة تلك اجلريدة الناطقة
باسم الصهيونية فهي تدافع عن االرهاب بكل وقاحة تنفيذًا ملن
يدفع هلا من «فضة صهيونية» وعلى خطى اخلائن االول ملعلم احملبة
والسماح والثائر االول على جرائم بين صهيون عيسى املسيح ابن
مريم العذراء الذي لعنهم قائ ًال :انتم قاتلي االنبياء والرسل «يا ابناء
االفاعي» وان كل من يعمل ويفكر ويدعم االرهاب لضرب سورية
املباركة بارضها وشعبها وجيشها وقيادتها هو ملعون ّ
طلق انسانيته
وجنح اىل الظلمة الربانية حيث يقبع يوضاس واسياده الصهاينة...
لكل هؤالء نقول الننا حنن االكثرية النوعية املؤمنة بقضية وجودنا
االنساني :ان املقاومة يف لبنان وفلسطني وسورية والعراق ويف
كل وطننا العربي الكبري التواق لربيع العز والكرامة ربيع املقاومة
الباسلة ربيع النصر اآلتي والفرح االتي الينا قريبًا ،هذه املقاومة
بكل مقاوميها باقية خالدة منتصرة حتمًا مع سورية ورئيسها الدكتور
املناضل واملقاوم بشار االسد وجيشه العربي السوري الذي حتول
اليوم اىل مقاومة شعبية احبت املوت النها آمنت ان املوت من اجل
سورية وقضية الوطن السوري وعروبته وانسانيته ،هو طريق للحياة،
كرس نفسه لصيانة كرامة االنسان وعزته
وهو الفداء املقدس الذي ّ
وارتقائه...
وحنن يا سادة اذا حتدثنا نثق مبا نقول وما منارس حتى الشهادة
الننا واثقون ان شرفاء العامل ويف طليعتهم روسيا العظمى والصني
الشعبية وامريكا الالتينية ودولة الفاتيكان هذا الكل العظيم هو مع
سورية النها على حق...مع سورية بكامل قيادتها النهم يسطرون
جمدًا حقيقيًا المة رفضت ماضيًا وترفض اليوم ويف كل آن ان يكون
القرب مكانًا هلا حتت الشمس...اما الذين يتوافدون ظنًا منهم انهم
يقاتلون اليهود يف فلسطني باسم االسالم فهم مجاعات ارهابية
تكفريية وهابية ال عالقة هلا باالسالم وتعاليمه املقدسة .فنحن
مسلمون مؤمنون ونعرف تعاليم االسالم دين العدالة والرمحة...دين
الثورة االنسانية من اجل الكرامة االنسانية يف العاملني وحبق رب
العاملني.
فليعلم اجلميع يف العامل العربي وليعلم ايردوغان رئيس وزراء
تركيا انه طويلة عى رقبتك ان تصلي يف اجلامع االموي الشريف ايها
اخلائن لوطنك وشعبك ودينك .انت صهيوني كغريك من ابناء وبنات
الصهيونيات يف العامل ومنهم باراك حسني اوباما الذي ونعرفه على
حقيقته كما نعرفك ونعرف كل املتصهنني يف هذا الكون.
حنن ننتمي لقضية الوطن...لقضية االنسان ...لقضية املقاومة...
حنن مستمرون يف صناعة التاريخ فعال انسانيا شريفا يف جسد احرار
العامل .حنن نعرف شيئًا واحدًا :سندافع عن حقنا وكرامة ناسنا
ومقاومتنا يف كل سورية والوطن العربي الكبري ولن نتوقف حتى
نصل اىل حترير كامل لكل حبة تراب من ارضنا....
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لـبنانيات

العماد عون بعد اجتماع التكتل:

أمّنوا موافقة حلفائكم على مشروع اللقاء األرثوذكسي
وحنن على استعداد لنصوّت معكم حتى ولو مل يوافق عليه حلفاؤنا

عقد تكتل التغيري واالصالح
اجتماعه األسبوعي يف الرابية
برئاسة دولة الرئيس العماد
ميشال عون الذي حتدث اىل
الصحفيني عن أبرز املواضيع
اليت حُبثت ،وأعلن عن ادانة
التعرض للمعتقدات
التكتل
ّ
الدينية رافضًا وضع هذا األمر
يف خانة التعبري عن الرأي،
وأدان يف املقابل أعمال العنف
وخباصة القتل الذي يطال
أبرياء حبجة الدفاع عن املعتقد
الديين.
كما استنكر أيضًا أعمال اخلطف
اليت تتزايد يف لبنان وطالب
تتحمل مسؤولياتها
الدولة أن
ّ
خصوصًا وأن اجملرمني هم من
أصحاب السوابق املعروفني.
يف موضوع قانون االنتخاب
انتقد تراجع موارنة األقلية
عما سبق والتزموا به ،واضعًا
الدوائر
ملشروع
طرحهم
الصغرى يف خانة املناورة
إلضاعة الوقت ألن هذا املشروع
ليس له أساس ومل يسبق أن
طرح يف اجتماعات بكركي،
مطالبًا القوات والكتائب بشكل
خاص االلتزام مبا تعهدوا به،
ّ
مذكرًا إياهم بأن مشروع اللقاء
األرثوذكسي هو مشروعهم
الذي استماتوا يف الدفاع عنه،
وقال « :كان عليكم تأمني
موافقة حلفائكم عليه وقلنا
لنصوت
لكم إننا على استعداد
ّ
معكم حتى ولو مل يوافق عليه
حلفاؤنا»..
النص الكامل
ويف ما يلي
ّ
حلديث العماد عون:
حبثنا يف اجتماعنا اليوم
املواضيع واألحداث املستجدة.
أو ً
ّ
التغيري
ال ،استنكر تكتل
ّ
ّ
التعرض
وأدان
واإلصالح
الدينية ولألنبياء
للمعتقدات
ّ
والرسل ،وأثنى على موقف
ّ
السيد حسن نصراهلل ّ
الذي
ّ
كانت لديه مقرتحات إجيابية
وقام بدور اإلطفائي بتنوير
الرأي العام حول نوايا ناشري
ّ
هذا الفيلم.
واستنكر ّ
التكتل أيضًا أعمال
اخلطف ّ
اليت حتدث يف لبنان
حني إىل حني ،واليوم
من
ٍ
هناك خمطوفان جديدان هما
فؤاد داوود ويوسف بشارة،
ّ
والتقصري يف هذا املوضوع
أصبح ظاهرًا وفاضحًا يف لبنان،
ألن كل من يقوم باخلطف،
ّ
مسطر حبقه على األقل 10
ّ
مذكرات توقيف وما فوق.
يتحروا
فماذا ينتظرون حتى
ّ
بشكل دائم ويوقفوهم؟
عنهم
ٍ
وإذا كانوا ال يعرفون كيف
ّ
ويتبعوا
يفعلون ذلكَ ،فليذهبوا
ً
ألن حوادث
دورة يف نيجريياّ ،
اخلطف كانت حتصل هناك،
يعد بإمكان
واآلن انقطعت ،ومل ُ
أحد القيام خبطف يف نيجرييا..
ّ
ويطلعوا
َفليذهبوا اىل هناك
كيف متكنوا من القضاء على

يتلهوا
تلك الظاهرة بدل أن
ّ
مبواضيع أخرى.
من ٍ
جهة أخرى ،مسعنا تعليقات
السيد حسن
قاله
ما
على
سلبية
ّ
ً
أي
نستنكر
ا
أيض
حنن
نصراهلل،
ّ
تعليق سليب على هذا املوقف،
ٍ
ألن ال جيوز عندما يدعو إنسان
ّ
إىل هذه ّ
الشكل
التهدئة بهذا
وبهذه احلرارة وبهذا اإلميان أن
نقول ّ
إنه حتريض! ال ميكن ألحد
يستفز األخر يف معتقده
أن
ّ
ّ
يتوقع ردة
الديين من دون أن
ّ
يعب عن
فعل؛ فلآلخر احلق أن
رّ
رأيه ومعارضته .حنن ّ
الشرقيون
نتقبل أبدًا أن يشتم أحد
ال
ّ
ربنا أو ديننا أو مسيحنا ،وال
ّ
ميكن مطلقًا أن يوضع ذلك يف
خانة التعبري عن الرأي وحرية
الرأي...
َ
«الرأي احلر»
ق
ب
ط
ي
ال
ملاذا
ُ ّ
ّ
الصهيونية؟ هل يقبلون
على
ّ
أي إنكار للهولوكست؟؟ كيف
تعاطوا مع الكاتب الفرنسي
روجيه غارودي واألب بيار
ّ ,L'Abbé Pierre
الذي يعتربونه
ّ
كل
جراء
فرنسا
قديسًا يف
ّ
ّ
احلسنات ّ
اليت قام بها يف حياته
من مساعدة الفقرا؟؟ ،ما كان
مصريهما فقط ألنهما قاال أن
هناك تضخيمًا للهولوكست؟!!
هل يوجد هناك حرية رأي؟! أم
الرأي ُت َطّبق استنسابيًا..
أن حرية ّ
ويف السياق نفسه حنن نستنكر
أيضًا وندين مسألة اإلغتيال،
سواء كان األشخاص سفراء أو
غري سفراء ،هم أبرياء وعليهم
حصانة .عند العرب ،االستجارة
هي حصانة ،من يقول للعربي
ّ
إنه حبمايته فال ميكن له إال أن
حيميه حتى ولو قتل ولده..
هذه شيم العرب ..ال جيوز
السفارة،
قتل سفري وطاقم
ّ
فهؤالء ميثلون بلدهم .وحتى
لو نزعنا احلصانة ّ
اليت تعطيها
الدبلوماسية ،ال أحد يقتل
ّ
ضيفه! نستنكر عمليات القتل
السياسة
هذه ،كما نستنكر
ّ
األمريكية ّ
كلها من ألفها إىل
يائها ،ولكننا هنا ندافع عن
ّ
الشعور اإلنساني.
يف موضوع آخر مسعنا مؤخرًا
كالمًا عن وجود للحرس الثوري
اإليراني يف لبنان ،وكالعادة،
ٍ
وقت آلخر ،يطلقون
هم من
الرأي العام
يلهون
«خربية»
ّ
ً
نوع من ّ
التضليل
ا
أيض
هذا
بها.
ٌ
اإلعالمي إلهلاء ّ
الناس وتشتيت
ّ
يركزون
انتباههم وجعلهم
موضوع معني ليس من
على
ٍ
اهتماماتنا اليومية .حنن نعرف
ّ
الشخص له إسم وشكل
أن
ّ
وهو يأكل ويشرب وميكن
رؤيته ..ال نريد أن ندافع
عنهم إذا كانوا موجودين أو ال،
ليظهروا أحدًا منهم على
ولكن َف ُ
ّ
التلفزيون.
قانون
اىل
بالعودة
اإلنتخابات ،فقد بدأوا مؤخرًا
الصغرى وما
بالدوائر
باملطالبة
ّ
ّ

العماد ميشال عون
لبثوا أن إنتقلوا إىل قوانني
أخرى .حنن كموارنة التقينا
ونوابنا،
يف بكركي ،بأحزابنا
ّ
جدل طويل دام جلستني
وبعد
ٍ
أو ثالث جلساتّ ،
إتفقنا على
لقانون
إقرتاحني
إعتماد
األول هو
اإلقرتاح
اإلنتخابات.
ّ
ّ
اللقاء األرثوذكسي،
قانون
القوات
حزبا
«استبسل»
وقد
ّ
ّ
بنانية والكتائب بشخصي
االل ّ
اجلميل
وسامي
جعجع
مسري
ّ
إلقراره .يف بداية املناقشات
طالبنا حنن بقانون يعتمد
النسبية مع اعتبار لبنان
على
ّ
دائرة واحدة ،وأثناء ّ
النقاش،
ولتتضيق املسافات وتقريب
وجهات ّ
توصلنا مجيعنا
النظر،
ّ
اىل االتفاق على قانونني:
ّ
األرثوذكسي
اللقاء
قانون
املتوسطة.
وائر
الد
وقانون
ّ
ّ
مسعناهم يقولون فيما بعد
ّ
إننا ّ
النسبية
«إتفقنا على اعتماد
ّ
مع تقسيم لبنان إىل  15دائرة
متوسطة» ،فقلنا هلم« :لكم
ّ
ما تريدون ،وسنأتي حبلفائنا
ّ
النسبية
للتصويت على قانون
ّ
مع تقسيم لبنان إىل  15دائرة».
عندما وافقنا على تقسيم
متوسطة،
لبنان إىل  15دائرة
ّ
تراجعوا وطالبوا بتقسيم لبنان
إىل دوائر صغرى .ماذا تعين
الصغرى؟؟ من يعلم
الدوائر
ّ
ّ
تتكون؟؟ هنا لدينا قانون
كيف
ّ
املتوسطة
الدوائر
يعتمد على
ّ
ّ
وهي دوائر واضحة املعامل،
سيتم
ونعرف متامًا كيف
ّ
أن قانون اللقاء
تقسيمها .كما ّ
األرثوذكسي مفهوم وواضح.
مسعت البارحة عن أحدهم ّ
إنهم
يطالبوننا بإقناع حلفائنا أو ً
ال
ّ
ّ
اللقاء
بالتصويت على قانون
األرثوذكسي ،فيوافقون عليه
هم أيضًا ...ولكن هذا األمر ال
جيوزّ ،
ألنين لست أنا من اقرتح
هذا القانون ،هم من اقرتحه،
وانطالقًا من هنا ،عليهم هم
أن يقنعوا حلفاءهم بالتصويت
على اقرتاحهم ،وأنا بدوري،
ّ
وحتى ولو رفض حلفائي هذا
القانون ،سأنسلخ عنهم وأقوم
ّ
بالتصويت على اقرتاحهم .يريد
أن يقرتح القانون الذي يشاء

األكثرية
أؤمن له
ويريدني أن
ّ
ّ
لتمرير هذا القانون !!! ماذا
يكون قد فعل هو؟؟ لست
أعلم !!..أنا أقنعت حلفائي
بالتصويت على القانون الذي
الدوائر
اقرتحته أي قانون
ّ
ّ
فليتفضل وليقنع
املتوسطة،
ّ
ّ
اللقاء
حلفاءه بتأييد قانون
األرثوذكسي الذي اقرتحه.
هذه واجباته وليست واجباتي.
وتعهد
أنا أطالبه مبا سبق
ّ
ّ
اللقاء
به .أنا أطالبه بقانون
األرثوذكسي الذي اقرتحه طالبًا
ّ
منا اإلنضمام إليهم لتأمني
أكثرية هلذا القانون .وافقنا
ّ
على القانون األرثوذكسي،
ّ
وملا طالبنا بإقراره وجدنا ّ
أننا
خنوض هذه املعركة وحدنا.
إذًا ،ال جيوز ّ
اللعب على الكالم
األهمية .سبق
بهذه
يف موضوع
ّ
ّ
واتفقنا على قانونني :قانون
النسبية مع تقسيم لبنان إىل
ّ
متوسطة ،وقانون ّ
اللقاء
دوائر
ّ
األرثوذكسي .ال أعلم من أين
ّ
الصغرى!!..
أتى قانون ّ
الدوائر ّ
أين مشروع هذا القانون؟؟!!
يقدم هذا
هل يستطيع ان
ّ
القانون مع توقيع حلفائه
عليه؟؟ أم ّ
أنه سيقوم مبناورة
جيدًا
نعرف
بتنا
جديدة؟؟
ّ
املناورات اليت يقومون بها
لتضييع الوقت ،وهي ليست
ّ
نتمنى أن
باألمر اجلديد علينا..
يتقيد اجلميع بهذين القانونني،
ّ
ّ
ستتم مناقشتهما
ألنه يف الغد
ّ
يف ّ
اللجان املشرتكة..
يتم اقرتاح
ال جيوز أن
ّ
ّ
ألننا
القوانني يف اهلواء،
مسعنا عن الكثري من مشاريع
ّ
أيًا منها
القوانني،
نر ّ
ولكننا مل َ
على ورق.
موضوع
اىل
وباالنتقال
معيشي ،هناك مسألة موسم
ّ
ّ
كل عام هناك
التفاح ،ففي
ّ
ّ
نتمنى
التصريف.
أزمة يف
الزراعة
من احلكومة ومن وزير ّ
الذي يهتم بهذا املوضوع ،دعم
هذا املوسم بتصريف اإلنتاج
خاصُ .يفرتض وضع
بصورة
ّ
سياسة تأمني تصريف اإلنتاج
املستقبلي من اآلنّ ،
حتى ال
ُيثار هذا املوضوع يف كل سنة

يف موسم القطاف ،وأن يكون
هناك حل حُم َّ
ضر للموسم ،أي
كيفية
حبث
بيع
الر
ّ
أن يتم يف ّ
تصريف إنتاج موسم اخلريف
قبل أن ُت ِ
زهَر الشجرة.
أسئلة
عن
أجاب
ثم
الصحفيني:
س :يف موضوع احلرس
الثوري اإليراني الذي ذكرته،
حتدث
ليس فريق  14آذار من ّ
عنه مّ
إنا اجلعفري اإليراني هو
إن هناك عناصر
قال
الذي
ّ
من احلرس الثوري اإليراني
وسوريا ،بينما سأل
يف لبنان
ّ
ً
أسئلة مشروعة
فريق  14آذار
اللبنانية
إذا ما كانت احلكومة
ّ
تعلم باملوضوع ،وإن كان
احلرس الثوري يتعامل مع
اجليش اللبناني ،وإذا كان
أمنية بني لبنان
هناك اتفاقات
ّ
وإيران ليكون هلم احلق يف
التصرف على هذا النحو ..كيف
ُّ
تردون على هذه األسئلة؟
ّ
ج :من هو اجلعفري؟ أنا ال
علم
أعرفه !.أنا لست على
ٍ
ّ
بأنهم موجودون هنا( .ساخرًا)
ً
يتجسس اآلن
ا
فريق
أرسلت
أنا
ّ
الذرية يف إيران،
على القنبلة
ّ
فليقبضوا عليه هناك!
سياسية وهناك
هناك تصاريح
ّ
واقع معينّ  .الواقع ،جيب علينا
أما الناس فلهم حق
إثباتهّ ،
ّ
التصريح مبا يريدون.
وجه إليكم النائب
س:
ّ
ّ
دعوة تقضي
بطرس حرب اليوم
الدوائر
إما بقبول خيار قانون ّ
ّ
يؤمن  57نائبًا
الصغرى الذي
ُّ
ّ
للمسيحيني أو القبول بالقانون
يؤمن هذا العدد
اآلخر الذي ال
ّ
من النواب للمسيحيني .ما
الدعوة؟
ُّ
ردكم على هذه ّ
ج :ملاذا مل يطرحوه يف

بكركي إذًا؟؟ .كل اللجنة
األولية اليت درست املوضوع
ّ
الصغرى.
الدوائر
مل تطرح
ّ
ُ
ٌ
معروف
حرب (خيز العني)
التشريعية!! وكان يف
بقوته
ّ
ّ
ّ
املصغرة فلماذا مل يطرح
اللجنة
هذا املشروع؟!! كان اإلجتماع
لدرس أحد اإلقرتاحني ،وكانت
ّ
اإلتصال
األوىل
وظيفتهم
للمجتمع
األخرى
باملكونات
ّ
ّ
احللني،
اللبناني حول أحد هذين
ّ
األول سقط،
احلل
إن
وقالوا ّ
ّ
أي قانون اللقاء األرثوذكسي،
وكان ُيفترَ ض بهم أن يبحثوا
الدوائر
ويقدموا لنا قانون
ّ
ّ
ّ
املتفق عليها.
املتوسطة
ّ
صرحوا اآلن أنهم ّ
اتفقوا
هم
ّ
على ال  15دائرة ،وقلنا
فليكن ..فأه ًال وسه ًال مبا
يريدونه .أه ًال وسه ًال بهم يف
ال  15دائرة.
ّ
ّ
ٌ
ٍ
للشرح
قابل
شيء
كل
ّ
الوقوف
وحتى
والنقاش
ّ
الطرح،
اىل جانبهم يف هذا
ولكن املهم أن يأتوا مبوافقة
األمر
وكذلك
حلفائهم،
الدوائر
ّ
قانون
ملشروع
بالنسبة
ّ
الصغرى ،فليأتوا مبشروع ّ
موقع
ُّ
من حلفائهم يثبت موافقتهم
عليه .ال نريد إضاعة  3أشهر
وال جند يف ّ
النهاية أحدًا.
س :نقل النائب مروان
فارس عنك اليومّ ،
أنك على
الرئيس ّ
بشار
ٍ
تواصل دائم مع ّ
األسد ،ما هي أهم املواضيع
تتحدث معه عنها؟
اليت
ّ
! أهل هي شأن داخلي أم
راض
شأن سوري؟! على من
ٍ
الرئيس ّ
وممن هو
بشار األسد
ّ
غري راض؟
ُ
ج( :ساخرًا) اخلطط العسكرية
لكيفية تطويق حلب ومحص.
ّ
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لبنانيات

حتذير أمريكي إلسرائيل :ضرب إيران
سيلغي اتفاقات السالم مع مصر واألردن

أفادت االدارة االمريكية أن
املناورات البحرية املشرتكة اليت
أجرتها مع أكثر من  30دولة يف
مياه اخلليج ،تهدف اىل تأمني
االستقرار واالمن يف املنطقة،
وقت تهدد ايران باقفال مضيق
هرمز اذا تعرضت منشآتها
النووية هلجوم اسرائيلي أو
امريكي.
االسطول
قائد
وصرح
االمريكي اخلامس الذي يتخذ
البحرين مقرًا له نائب االمريال
جون دبليو ميلر يف مؤمتر
صحايف باملنامة ،بأن التدريبات
على إزالة األلغام أظهرت
املصلحة املشرتكة والواسعة
يف ابقاء خطوط املالحة البحرية
آمنة.
وأجريت هذه املناورات اليت
تعترب األوسع من نوعها إلزالة
األلغام يف خليج عمان وخليج
عدن.
إسرائيل
وغداة إجراء اجليش االسرائيلي
مناورة مفاجئة يف هضبة اجلوالن
احملتلة حتاكي نشوب حرب يف
حالة توجيه اسرائيل ضربة
عسكرية اىل املنشآت النووية
االيرانية ،رأى رئيس االركان
االسرائيلي اللفتنانت جنرال
بيين غانتس ان «اسرائيل متر
مبرحلة حرجة جدًا بسبب الظروف
احمليطة بها».
وقال يف مقابلة مع «القناة
 »10للتلفزيون االسرائيلي ان
«اسرائيل دولة قوية لديها جيش
قوي وقيادة قوية ومتماسكة،
وانه ليس خائفًا عندما يقف
على حدود لبنان اليت ينصب

فيها  40ألف صاروخ يف اجتاه
اسرائيل ،وقطاع غزة وفيه 10
آالف صاروخ موجهة ايضًا حنو
اسرائيل» .ودعا االسرائيليني
والتخوف من
اىل «عدم اخللط
ّ
الواقع ،النه وفقًا لكل التوقعات
واالمكانات ال يزال يصب يف
مصلحة اسرائيل».
وطمأن مواطين اسرائيل اىل
عدم الرتدد يف االجابة عن
التساؤل املتعلق مبن سيكون
املنتصر اذا نشبت احلرب ،النه
يعرف النتيجة ومطمئن اليها
يف حال نشوب حرب .وصرح
الناطق باسم اجليش االسرائيلي
الربيغادير يؤاف موردخاي« :ان
التمرين العسكري الذي أجري
يف هضبة اجلوالن االربعاء
أثبت ان لقوات اجليش كفايات
قتالية عالية» .واشار اىل ان
«هذا التمرين كان خمططًا له
سابقًا».
حتذير أمريكي إلسرائيل
يف غضون ذلك ،أوردت
صحيفة «يديعوت أحرونوت»
«واشنطن
ان
االسرائيلية
ّ
حذرت تل أبيب من ان أي هجوم
اسرائيلي على ايران سوف
يعرض العالقات االسرائيلية مع
ّ
مصر واالردن للخطر وان مثن
اهلجوم سيكون إلغاء اتفاقات
السالم».
ونقلت عن مصدر سياسي
اسرائيلي رفيع املستوى ان
حتذير واشنطن يشري اىل ان
«الزعماء العرب ال يسيطرون
على شعوبهم بل الشارع هو
الذي يسيطر على الزعماء ،وان
هجومًا اسرائيليًا هو بالضبط ما

حيتاج اليه االيرانيون ،ذلك ان
كل الشارع العربي واالسالمي
سيخرج اىل الشوارع للتظاهر».
وربط التحذير بالتطورات االخرية
يف العامل االسالمي قائ ًال« :ما
حصل مع فيلم براءة املسلمني
هو جمرد مقدمة ملا سيكون يف
حال هجوم اسرائيلي».

ايران

* يف طهران ،نقلت وكالة
اجلمهورية االسالمية االيرانية
لالنباء «ارنا» عن وزير الدفاع
اجلنرال امحد وحيدي خالل مؤمتر
صحايف ان «القدرة الدفاعية
اليران يف مواجهة تهديدات
الكيان الصهيوني كبرية اىل
درجة انها تستطيع ازالة هذا
الكيان من الوجود».
ولفت اىل ان «الكيان
الصهيوني الغاصب يعاني
اليوم مشاكل عدة ،والتهديات
اليت يطلقها ما هي اال مبالغات
حياول من خالهلا التغطية على
مشاكله الداخلية».

بغداد تنفي استخدام جماهلا اجلوي
لنقل األسلحة من إيران إىل سوريا

صدر نفي عراقي لتقرير
الجهزة استخبارات غربية جاء
فيه ان طهران استخدمت
طائرات مدنية لنقل عسكريني
وكميات كبرية من االسلحة
عرب اجملال اجلوي العراقي اىل
سوريا ملساعدة الرئيس بشار
األسد.
للعراق
احملدد
واالتهام
بالسماح إليران بنقل اسلحة
اىل دمشق ليس جديدًا لكن
التقرير يدعي ان نطاق هذه
الشحنات اكرب بكثري مما أقر به
علنا وأكثر انتظاما بكثري ،نتيجة
اتفاق بني مسؤولني كبار من
العراق وايران .وافاد أن إيران
ترسل شاحنات إىل سوريا برا
عرب العراق.
وجاء يف التقرير الذي
قالت «رويرتز» إنها حصلت
على نسخة منه من مصدر
ديبلوماسي يف األمم املتحدة:
«هذا جزء من طريقة عمل معدلة
تتبعها ايران مل يتحدث عنها

الشرطة الفلسطينية تعتقل  3جنود إسرائيليني يف نابلس
أعلن مصدر أمين فلسطيين إن الشرطة الفلسطينية اعتقلت ثالثة
جنود إسرائيليني حبوزتهم أسلحتهم وسط مدينة نابلس بالضفة
الغربية.
وقال املصدر األمين لوكالة «معًا» الفلسطينية احمللية إن أفراد
الشرطة الفلسطينية اشتبهوا بسيارة محراء اللون حتمل لوحة تسجيل
إسرائيلية ،وأثناء توقيفها وسط نابلس وجدوا بداخلها ثالثة جنود
إسرائيليني بلباسهم العسكري ،وكامل عتادهم وأسلحتهم.
وأضاف املصدر أنه مت نقل اجلنود الثالثة إىل مركز شرطة نابلس
وسط املدينة ،إىل حني نقلهم للجانب اإلسرائيلي عرب جلنة االرتباط
يتسن بعد معرفة طريقة دخول اجلنود إىل نابلس أو
العسكري .ومل
َ
أسباب تواجدهم داخل املدينة اليت تصنف بأنها خاضعة للسيطرة
الفلسطينية األمنية الكاملة.

املسؤولون االمريكيون علنا
إال أخريا بعد تصرحيات سابقة
تفيد العكس ...وهو يتعارض
كذلك مع تصرحيات املسؤولني
العراقيني .فالطائرات تطري من
ايران اىل سوريا عرب العراق
بشكل شبه يومي حاملة افرادا
من احلرس الثوري االيراني
وعشرات األطنان من األسلحة
لتسليح قوات األمن السورية
تقاتل
اليت
وامليليشيات
املعارضة» .واشار اىل ان ايران
أيضا «مستمرة يف مساعدة
النظام يف دمشق بإرسال
شاحنات برا عرب العراق».
وحتدث التقرير حتديدًا عن
طائرتني من طراز «بوينغ
 »747على انهما تستخدمان يف
عمليات نقل االسلحة اىل سوريا
وهما طائرة تابعة للخطوط
اجلوية االيرانية «إيران آير»
الرتقيم على ذيلها «إي بي-آي
سي دي» وطائرة تابعة لشركة
«مهان إير» الرتقيم على ذيلها
«إي بي-إم إن إي».وكانت
الطائرتان ضمن  117طائرة
فرضت وزارة اخلزانة االمريكية
عقوبات عليهما االربعاء.
وادرجت الوزارة كذلك يف
القوائم السود طائرة تشغلها
شركة «ياس آير» اإليرانية
لتزويد سوريا السالح .واشارت
جلنة اخلرباء التابعة لألمم
املتحدة اليت تراقب مدى التزام
العقوبات الدولية على ايران
اىل «ياس آير» تكرارًا على انها
من اجلهات االساسية اليت تزود
سوريا السالح اىل جانب «ايران
آير».

ورد الناطق باسم احلكومة
العراقية علي الدباغ على التقرير
قائال« :أكد العراق أنه لن
يشارك أبدا يف نقل أي شحنات
عرب جماله اجلوي أو أراضيه إىل
سوريا أو يساعد يف ذلك أو
يسمح به» .واضاف أن العراق
«مستعد ليكون جزءا من جهود
اقليمية ودولية أو إجراءات
لوقف نقل العتاد أو األفراد إىل
الطرفني يف سوريا».
ويف وقت سابق من هذا
الشهر قال مسؤولون امريكيون
إنهم يستوضحون العراق موضوع
رحالت جوية إيرانية تعرب اجملال
اجلوي العراقي ويشتبه يف أنها
تنقل أسلحة اىل األسد.
وهدد السناتور األمريكي
جون كريي االربعاء بإعادة النظر
يف املعونة االمريكية لبغداد ما
مل توقف مثل هذه الرحالت إىل
سوريا .وكان نائب الرئيس
العراقي اهلارب طارق اهلامشي
صرح يف مقابلة مع «رويرتز»
االحد بأن ايران تستخدم اجملال
اجلوي العراقي يف نقل امدادات
إىل قوات الرئيس السوري وان
آالفا من مقاتلي امليليشيات
العراقية عربوا احلدود إىل
سوريا لدعم قوات األسد.
وقال يف اسطنبول ان بالده
حتولت ممرًا للدعم االيراني
لنظام االسد وانه ال شك لديه
يف ذلك .وأوضح ان االمر ال
يتعلق فقط بفتح اجملال اجلوي
وامنا يتعلق بآالف من مقاتلي
امليليشيات املوجودين اآلن
داخل سوريا لدعم االسد وقتل
السوريني األبرياء.

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

أجبان،ألبان ،كبيس ،معلبات ،بهارات ،زيوت ،تمور،
عصري ،شاي ،ماء زهر ،ماء الورد ،مساحيق غسيل،
لوحات فنية ،هدايا وغريها ...
الخضار والفواكه طازجة يوميا من املاركت

أسعار مهاودة

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

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

مقابل 77 Waterloo Rd,
كنيسة P u n c h b o w l
مارشربل
9750 3300
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اسرتاليات

فواتري الكهرباء ارتفعت ما بني  ٪12-10يف فيكتوريا

ارتفعت فواتري الكهرباء يف
فيكتوريا مبعدل عام حبوالي 10
يف املئة املالية املاضية ،حيث
ازداد متوسط فاتورة األسرة ما
بني  883و  1602دوالرا.
واصدر منظم الطاقة املستقل
ملفوضية اخلدمات األساسية
تقريرا يوم اخلميس (امس االول)
أظهر انه على مدى السنوات
اخلمس املاضية زادت فواتري
الكهرباء يف املتوسط مبقدار
الثلث ،يف حني أن أسعار الغاز
ارتفعت حبدود الربع تقريبا.
ففي العام املالي ،2011/12
الكهرباء
أسعار
ارتفعت
العروض
على
للمستهلكني
الدائمة بنسبة  10يف املئة ،يف
حني أن املستهلكني يف السوق
دفعوا زيادة  12يف املئة.
وارتفعت أسعار الغاز للعام
نفسه مبعدل  7يف املئة على
العروض الدائمة و  6يف املئة
على عروض السوق.

وأشار التقرير إىل أنه ميكن
للمستهلكني ان يوفروا ما
متوسطه  114دوالرا عن طريق
التحول من العرض الدائمة اىل
عرض السوق املخفض بشكل
كامل لتعرفة واحدة.
بالنسبة للشركات ،فانها توفر
باالنتقال من شركة اىل اخرى ما
متوسطه  362دوالرا.
وتراوح متوسطفواتري الكهرباء
املنزلية من  883إىل  1245دوالرا
ملعدل واحد من التعريفات ومن
 1123اىل  1602دوالرا لتعريفات
الذروة وخارج الذروة
اوقات
(.)peak and off peak
كما تراوحت فواتري الغاز
السنوية للمنازل السكنية من 938
إىل  1542دوالرا اعتمادا على
منطقة توزيع الغاز.
وهذه األرقام ال تأخذ يف
االعتبار أي آثار لضريبة الكربون
اليت بدأت يف متوز /يوليو من هذا
العام.

ولي العهد الربيطانى تشارلز وزوجته
كاميال يزوران أسرتاليا

قال متحدث باسم العائلة
امللكية الربيطانية إن ولي العهد
األمري تشارلز وزوجته كاميال
سيزوران اسرتاليا ونيوزيلندا فى
نوفمرب فى إطار االحتفاالت بالعيد
الستني جللوس امللكة إليزابيث
على العرش.
وإىل جانب اجلولة التى ستشمل
املشاركة فى أحداث سياسة
سيشاهد
ودينية
وعسكرية
تشارلز وكاميال «كأس ملبورن»
وهو أحد سباقات اخليول الكربى
فى العامل.وشهد فصل الصيف
إليزابيث
بامللكة
احتفاالت
فى بريطانيا .وتتبع اسرتاليا
ونيوزيلندا التاج الربيطاني.وقام
أفراد آخرون من األسرة امللكية
جبوالت فى أحناء العامل فى إطار
االحتفاالت باليوبيل املاسي.
وزار األمري وليام وزوجته كيت
آسيا فى رحلة خيم عليها نشر جملة

فرنسية صورا لكيت وهى عارية
الصدر.وسيحتفل األمري تشارلز
بعيد ميالده الرابع والستني فى
 14تشرين الثاني /نوفمرب فى
ولنجتون عاصمة نيوزيلندا.
وستبدأ اجلولة فى بابوا غينيا
اجلديدة الواقعة فى احمليط
اهلادى قبالة الساحل الشماىل
السرتاليا والتى زارها تشارلز
ألول مرة فى . 1966وسيسافر
الزوجان بعد ذلك اىل اسرتاليا
فى زيارة مكثفة ملدة ستة ايام.
وسيلتقيان بأفراد من اجليش
وخدمات الطوارئ
االسرتاىل
وأطفال.
مزارعني
وكذلك
وسوف تكون حمطتهما األخرية
نيوزيلندا فى الفرتة من العاشر
حتى السادس عشر من نوفمرب
حيث تركز الزيارة على الزراعة
واألعمال التجارية والرياضة.
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مصريف اسرتالي :اجلولة الثالثة من التيسري الكمي تعزز العالقات االقتصادية بني اسرتاليا والصني
صرح ستيفن سو ،رئيس قسم
االستثمار يف مصرف ((كيه يف بي
كونلون)) االسرتالي ،بأن النتائج احلالية
للجولة الثالثة من التيسري الكمي قد
تنجح يف توثيق العالقات االقتصادية
بني اسرتاليا والصني بصورة أكرب.
وبينما تواصل األسواق التعاطي
مع عواقب اجلولة األخرية من التيسري
الكمي للدوالر األمريكي ،أبلغ ستيفن
سو وكالة األنباء ((شينخوا)) بأن التأثري
قصري األمد على الدوالر االسرتالي سوف
يستقر ،فيما يظل التأثري بعيد األمد
للجولة الثالثة من التيسري الكمي يربط
بني اسرتاليا وشريكها التجاري الرائد
الصني «من أجل مصلحة املنطقة».
وأضاف ستيفن سو قائال «ألن
اجلميع يتوقعون اخنفاضا كبريا يف قيمة
الدوالر األمريكي ،سوف يؤدي هذا إىل
ارتفاع كبري يف قيمة الرمنينيب .ويف
هذه احلالة ،قد يرتتب على ذلك توثيق

العالقات بني اسرتاليا والصني بصورة
أكرب».
كانت اسرتاليا والصني قد وقعتا
بالفعل يف مارس املنصرم على اتفاق
لتبادل العملة بقيمة  30مليار دوالر
أمريكي على مدار مخسة أعوام.
وتوقع ستيفن سو أال يستمر تأثري
اجلولة الثالثة من التيسري الكمي طويال
على الرغم من أن الدوالر االسرتالي
ارتفع إىل أعلى مستوى له يف غضون
ستة أشهر يف عطلة نهاية األسبوع
املاضي.
وتابع املصريف االسرتالي قائال «رمبا
يكون هناك بعض التأثري قصري األمد
للجولة الثالثة من التيسري الكمي على
أسعار املواد ،وخباصة املعادن الثمينة
مثل الذهب والفضة ،ولكن بعض
املعادن األخرى مثل احلديد اخلام أو
الفحم قد تظل أسعارها كما كانت ...
على األمد القصري ،سوف يرتفع الدوالر

االسرتالي مقابل الدوالر األمريكي.
ولكن على األمد البعيد ،وبسبب الضعف
اجلوهري يف االقتصادين الصيين
واالسرتالي ،ال أظن أن هذه اجلولة من
التيسري الكمي قد تؤثر على الدوالر
االسرتالي بقدر ما حدث نتيجة للجولتني
األوىل والثانية».
كانت اجلولة األوىل من التيسري
الكمي اليت متت يف عامي  2008و2009
قد تسببت يف ارتفاع قيمة الدوالر
االسرتالي بأكثر من  50باملائة مقابل
الدوالر األمريكي ،فيما كان تأثري اجلولة
الثانية ( )2011- 2010أقل حدة.
ويف هذا السياق ،أكد ستيفن
سو أن الدوالر االسرتالي استقر بعد
اجلولتني األوىل والثانية من التيسري
الكمي وميكن توقع حدوث نفس الشيء
بالنسبة للجولة الثالثة.
ويبعث االستقرار املرتقب يف قيمة
الدوالر االسرتالي بعض الطمأنينة

لالقتصاد الصيين الذي يتوقع تراجعا
يف قطاع التصنيع بسبب اخنفاض قيمة
الدوالر األمريكي..ولكن ستيفن سو
يرى أن التأثري بعيد األمد للجولة الثالثة
من التيسري الكمي بالنسبة للصني مل
يزل غامضا ،وقد يتضح يف وقت الحق
من العام اجلاري.
وأردف املصريف االسرتالي قائال إنه
على مدار األشهر املقبلة «حنتاج إىل
متابعة االنتخابات األمريكية لنرى النتيجة
النهائية ،ثم نتوقع التأثري بعيد األمد
للجولة الثالثة من التيسري الكمي على
االقتصاد الصيين وقطاع التصنيع».
واختتم ستفني سو بقوله إنه بغض
النظر عمن سيصبح الرئيس القادم
للواليات املتحدة «سوف يكون هناك
بيئة أكثر قسوة على اجلبهتني السياسية
واالقتصادية بني الواليات املتحدة
والصني .وذلك هو التأثري الرئيسي».
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UALM condemns Sydney protests

“Wake up call for Australian Government as UALM fully
supports Prime Minister Gillard and Opposition Leader Abbot in their stances”.
19/09/2012
Sydney, Australia: The United Australian Lebanese Movement (UALM) condemns unequivocally the disruption of
peace and harmony on Australian streets that was perpetrated by protestors who took offence to a film in the
United States believed to be insulting to Muslims
The UALM does not condone any film or statements that
demean or disrespect any person’s beliefs however we are
not sure why Australian Law Enforcement was the target of
such anger, or why the streets of Sydney should fall victim
to such displeasure.
Though one thing is for sure, these protestors did more
damage to the image of Islam than any film has ever done.
Two things should be taken from this ugly episode, the
first is that the opinions of extreme fringe groups advocating racist views in Australia will now become more mainstream as these groups attempt to capitalize on the reaction towards the despicable behaviour of the protestors.
The second and most important is the amount of Saudi
Arabian and Salafi flags that were seen on the streets of
Sydney, Tripoli, Tunisia, Libya, Sudan, Yemen and Egypt.
These are the same ideologies that have been supported
by the West the last 18 months in the so called “Arab
Spring”.
This is the same ideology of some forces currently backed
by the United States, Europe and Australia, recently in Libya and currently in Syria.
The UALM calls on the Australian government to review
its positions towards its support of fundamentalist groups
offshore in the light of this wakeup call on Australian soil.
The United Australian Lebanese Movement
Media Office
pressoffice@ualm.org.au
Phone: +61 3 9383 4377
Fax: +61 3 9383 4388
www.ualm.org.au

سدني

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

Master License No: 409566317
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع
النائبة السحاقية لويز برات :اجلدل الدائر
حول زواج املثليني أثر على حياتي الشخصية

Australian News

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

جملس النواب جيهض قانون زواج املثليني يف أسرتاليا
سوف يتجه دعاة املساواة
وحقوق اإلنسان حنو حماولة

إباحة قانون زواج املثليني على
مستوى الواليات بعد اإلخفاق

ترينبول يكتسح أبوت يف استطالع
حول الزعيم املفضل لالئتالف

حيمل اجلدل الدائر حول زواج
املثليني بعدا شخصيا خاصا لدى
العمالية لويز برات عضوة جملس
الشيوخ اليت لديها رفيقة متحولة
جنسيا.
وقالت برات أمام جملس
الشيوخ يوم االثنني« :أنا
واحدة من مئات اآلالف من
األسرتاليني الذين يوقنون أن
القوانني لدينا تكبح مشاعر
احلب وتضطهد احملبني إذا كانوا
مثليي اجلنس»
وتابعت \« :أنا واحدة من
مئات اآلالف من األسرتاليني
الذين ينظرون إىل القوانني
باعتبارها تنتقص من حقوق
اإلنسان ،لقد أحدث اجلدل
الدائر حول زواج املثليني تأثريا
شخصيا على حياتي».
وكانت املناقشة يف جملس
الشيوخ يوم االثنني حول قانون
زواج املثليني قد مت مقاطعتها
مبشروع قانون آخر حيظر استخدام

سفن الصيد العمالقة يف املياه
األسرتالية.
من جهتها ،قالت عضوة جملس
الشيوخ عن حزب اخلضر سارة
هانسون -يونغ إن االعرتاف
بزواج املثليني سيحدث ال حمالة،
ال سيما إذا قدمت رئيسة احلكومة
الفدرالية جوليا غيالرد دعما أكرب
ملشروع القانون.
بينما أصر جورج برانديس
وزير الشؤون القانونية يف
حكومة الظل على أن االئتالف
الفدرالي املعارض لن يدعم
مشروع القانون.
من جهته ،قال السيناتور
الوطين املخضرم رون بوسويل
إن العائالت اليت يقودها آباء
مثليني أو أمهات مثليات لن
تكون قادرة على تنشئة األطفال
بالشكل الصحيح ،حمذرا من زرع
الثقافة اجلنسية املثلية بني
األطفال إذا مت مترير القانون.
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ارتفعت شعبية مالكومل
ترينبول على حساب توني
أبوت زعيم االتئالف الفدرالي
املعارض ،حيث أظهر استطالع
مشرتك أجرته صحيفة اهلريالد
ومؤسسة نيلسن البحثية
تفوق ترينبول بنسبة %63
فيما يتعلق بالشخصية اليت
يفضلها املصوتون يف زعامة
االئتالف الفدرالي املعارض،
بينما مل ينل أبوت سوى %30
من األصوات ،باخنفاض %4
عن االستطالع السابق.
وجتلى هذا االنهيار يف
شعبية أبوت خالل الثالثة
أشهر األخرية ،اليت صعد
فيها جنم ترينبول وهبطت
خالهلا أسهم أبوت ،حيث نال
تينربول  %53من أصوات
املنتمني لالئتالف بينما حصل
أبوت على  %45بفارق مثانية
نقاط.
من
%73
قال
كما
املصوتني العماليني إنهم
زعيما
ترينبول
يفضلون
لالتئالف ،بينما أعرب %19
فقط عن تفضيلهم ألبوت.

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

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

وشارك يف االستطالع
 1400شخص يف الفرتة من
اخلميس املاضي إىل مساء
السبت ،وسط اتهامات لتوني
أبوت بإقدامه على التعدي
البدني على سياسية منافسة
له منذ  35سنة.
وساهم اخلطاب الشعيب
الذي ألقاه ترينبول والذي
انتقد خالله الوضع السياسي
احلالي يف أسرتاليا يف رفع
شعبيته بني املصوتني ،حيث
أظهر االستطالع تفوقه على
أبوت يف كافة الواليات ،ويف
كل من املدن واألقاليم  ،كما
تفوق عليه مبقدار الضعف
تقريبا بني كل من الرجال
والنساء املشاركني.
وكان أبوت قد أزاح ترينبول
من منصبه كقائد للمعارضة
يف ديسمرب  2009ال سيما
أنه ال حيظى بشعبية بني
األجنحة اليمينية يف احلزب
الليربالي.وكشف االستطالع
تردي شعبية االئتالف يف
كوينزالند ونيو ساوث ويلز
اللتني تقودهما حكومتان
تابعتان لالئتالف ،باإلضافة
إىل القرارات العنيفة اليت
مت إصدارها مثل تقليص
الوظائف وخالفه ،وهو ما
انعكس على شعبية االئتالف
يف هاتني الواليتني ،لصاحل
حزب العمال.وكانت غيالرد
قد انتقدت قرارات رئيس
حكومة كوينزالند بتخفيض
امليزانية يف خطاب وجهته
أول أمس يف مؤمتر حزب
العمال يف كوينزالند ،وهو
أول ظهور علين هلا منذ وفاة
والدها يف نهاية األسبوع
املاضي ،وقالت إن سياسة
نيومان هي منوذج ملا ستصبح
عليه سياسة أبوت إذا فاز
باالنتخابات.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

على املستوى الفدرالي إذ مل
يتم مترير قانون زواج املثليني
يف جملس النواب بنسبة :98
.42
وكان مشروع القانون قد
قدمه العمالي ستيفن جونز
نائب املقاعد اخللفية ،ومل حيظ
باملوافقة الالزمة يف جملس
النواب ،إذ عارضه  98نائب
مقابل .42
جاء ذلك رغم أن عشرة وزراء
من مجلة  17يف جملس النواب قد
صوتوا لصاحل القانون باإلضافة
إىل غرين آدام باندت والنواب
املستقلني أندرو ويلكي وروب
أوكشوت وكريغ طومسون.
بينما عارض القانون كافة
الفدرالي
االئتالف
نواب
اخلزانة
ووزير
املعارض،
الفدرالية واين سوان ،ورئيس
احلكومة الفدرالية األسبق كيفن
راد.
من جانبه ،قال أليكس
غرينويتش منسق مجعية «
املساواة يف الزواج» األسرتالية
إن الرتكيز اآلن سينصب
على حماولة إباحة قانون زواج
املثليني على مستوى الواليات
واألقاليم األسرتالية ،معربا عن
شعوره بالثقة يف جناح ذلك.
وكان جملس النواب لوالية
تسمانيا قد مرر الشهر املاضي
مشروع قانون يبيح زواج
املثليني ،وينتظر فقط أن يتم
متريره عرب اجمللس التشريعي
للوالية الذي يضم  15عضوا
حتى يصبح قانونا رمسيا ،كما
أن حماوالت مترير قانون زواج
املثليني كائنة بقوة يف والية

جنوب أسرتاليا ،وإقليم العاصمة
األسرتالية ووالية نيو ساوث
ويلز اليت سيسمح رئيس
حكومتها باري أوفاريل ألعضائه
بالتصويت احلر.
من جهته ،قال الربوفيسور
جورج ويليامز إن إقرار القانون
على مستوى الواليات سيكون
غري كاف ألن حاالت الزواج
لن يتم االعرتاف بها إذا خرج
الزوجان عن حدود الوالية.
ويتوقع أن يناقش جملس
الشيوخ اليوم اخلميس مشروع
قانون حول زواج املثليني قدمه
أعضاء جملس الشيوخ العماليني
تريش كروسني وكارول براون
وغافني مارشال ولويز برات.
من جانبها ،قالت بيين وونغ
وزيرة املالية املثلية اجلنس،
واليت وضعت رفيقتها صويف
مولودة هلما يف ديسمرب املاضي
إن أكثر ما يؤذيها أن تعيش
ابنتهما يف عامل ينبذ العائالت
مثلية اجلنس ،على خلفية
مناقشات بعض أعضاء جملس
الشيوخ من أن أبناء األزواج
املثليني أسوأ من أبناء األزواج
متبايين اجلنس.
ورغم أن السناتور الليربالي
دين مسيث مثلي اجلنسي ،إال
أنه عارض قانون زواج املثليني
قائال إنه متمسك باملفهوم
التقليدي املقدس للزواج.
ومن املتوقع أال حيظى مشروع
القانون يف جملس الشيوخ
مبوافقة  39صوت الالزمني
لتمريره.
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شرطة فكتوريا :نفضل التعامل مع مرسلي
الصور اجلنسية حتت السن خارج إطار احملاكم
قالت شرطة فكتوريا للجنة
حتقيق برملانية إنها تفضل
استخدام السلطة التقديرية يف
وقائع إرسال رسائل إباحية عرب
اجلواالت «  »Sextingبدال من
االلتزام احلريف بالقانون حرصا
على عدم الزج باملراهقني
القصر يف قاعات احملاكم.
وقال نيل باترسون نائب
قائد شرطة فكتوريا لقسم
الدعم االستخباراتي إن الشرطة
تفضل جتنيب املراهقني حتت
السن املتهمني بإرسال صور
إباحية عرب اجلواالت املثول
أمام حمكمة األحداث  ،ألن
ذلك قد خيلق منهم جمرمني
أكثر ضراوة ،وأضاف« :
لذلك حناول أن نبعدهم عن
اإلجراءات القضائية».
وينص القانون على إمكانية
اتهام األطفال بتهم إباحية
يف حالة إنتاج أو امتالك أو
إرسال صور إباحية ،حيث

يتم تسجيلهم يف قائمة
مرتكيب اجلرائم اجلنسية ،إال
أن التحقيق الربملاني علم أن
ذلك اإلجراء ال يتم تنفيذه رغم
الزيادة الكبرية يف عدد حاالت
إنتاج و إرسال صور إباحية.
وعلمت جلنة التحقيق أيضا
أن أغلبية مرتكيب هذه اجلرائم
ال يدركون عدم شرعيتها من
الناحية القانونية.
من جهتها ،قالت شيلي
ووكر الباحثة جبامعة ملبورن إن
هنالك من أخربوها أن أطفاال
يف سن العاشرة يرسلون
صورا إباحية ،للحد الذي جعل
صورا للجنس العنيف مألوفة
بالنسبة لألطفال رغم أنه ال
جيوز مشاهدتها ملن دون
العشرين عاما.
ومن املقرر أن ترفع جلنة
التحقيق توصياتها إىل الربملان
حال انتهاء عملها.
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للوقوف ضد إلغاء اخلطة».
وكانت بليربسيك قد أعلنت
يف نهاية أغسطس املاضي إن
احلكومة العمالية جاهزة إللغاء
خطة أمراض األسنان املزمنة
 CDDSاليت وضعتها حكومة
هاورد وتكلف أسرتاليا مليار
دوالر سنويا ،على أن يستفيد
األطفال والبالغني ذوي الدخل
احملدود من خطة رعاية األسنان
بداية من عام  ،2014واليت
تتكلف  4.1مليار دوالر.
وعرب دوتون عن قلقه من
عدم تلقي البالغني رعاية طبية
ألسنانهم عام  ،2013بسبب
إلغاء خطة أمراض األسنان
املزمنة يف شهر ديسمرب
القادم ،إذا مت التصويت على
إلغائها.
بينما طالبت بليربسيك نظريها
يف حكومة الظل بعدم القلق،
مشرية إىل وجود اعتمادات
لرعاية األسنان إذا مت إلغاء
اخلطة.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

مطالبات لألمهات املسلمات يف أسرتاليا
بتهدئة الثائرين على الفيلم املسيء
بعد أن عم التوتر خالل
األيام األخرية ،أصبح لألمهات
املسلمات يف أسرتاليا مسؤولية
مهمة يف نزع فتيل التوتر ،ال
سيما بعد دورهن الناجح سابقا
يف إمخاد الشغب الذي حدث
يف كرونوال .
من جانبها ،قالت سيلما
إحرام الرئيسة السابقة جلمعية
النساء املسلمات األسرتاليات
إن النساء غالبا أكثر رزانة من
الرجال ،وطالبت األمهات حبث
أبنائهن الشباب على اهلدوء يف
أعقاب موجة الغضب العارمة
اليت اندلعت على خلفية الفيلم
املسيء للرسول حممد.
وكانت صور االشتباكات بني
الشرطة و متظاهرين مسلمني
يف شارعي باكنستاون والكمبا
قد روعت الكثري ،وسط خماوف
من تصاعد حدة العنف.
بينما قال غازي كاال إن حق
التظاهر مكفول إال أن اجملتمع

Australian News

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

االئتالف حيشد النواب
احملايدين ضد إلغاء خطة
أمراض األسنان املزمنة

يسعى االئتالف الفدرالي
املعارض جاهدا إىل حشد
احملايدين
النواب
أصوات
للوقوف ضد حماولة العماليني
إلغاء خطة أمراض األسنان
املزمنة اليت وضعت يف أواخر
عام .2007
وأشار بيرت دوتون وزير
الصحة يف حكومة الظل إىل
سعي االتئالف ملنع احلكومة
الفدرالية من مواصلة خمططها
بإلغاء اخلطة.
ومن املقرر أن يتم التصويت
على إلغاء اخلطة يف غضون 15
جلسة برملانية جمللس النواب،
ويأمل دوتون يف دعم أكرب عدد
من النواب احملايدين للتصويت
ضد اإللغاء.
وقال داتون يف تصرحيات
يوم الثالثاء« :إذا مل تنصت
كال من رئيسة احلكومة الفدرالية
جوليا غيالرد ،ووزيرة الصحة
تانيا بليربسك ملطالبنا ،أدعو
نواب املقاعد اخللفية يف حزب
العمال والنواب املستقلني
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األسرتالي ال حيبذ العنف أو
االشتباك مع رجال الشرطة،
«كما أن السفارة األمريكية يف
أسرتاليا ليس هلا عالقة باألمر،
وال جيب استهدافها» .
وترى إميان الغامي 24 ،سنة،
إن الشرطة هي اليت تسببت
يف تصاعد العنف ،حيث كانت
املظاهرات سلمية ومل تكن
تهدف إىل العنف.
فيزادي
مريم
وأسست
صفحة على الفيسبوك بعنوان:
«املسلمون يرفضون احتجاجات
سيدني العنيفة» ،واليت بلغ
مشرتكوها ما يربو عن 400
مستخدم.
وأدانت تسنيم شوبرا رئيسة
مركز املسلمات األسرتاليات
حلقوق اإلنسان العنف الذي
صاحب االحتجاجات ،وأضافت
أن مرتكيب العنف ال ميثلون
اجملتمع اإلسالمي يف أسرتاليا.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

سيارة للبيع بداعي السفر
Holden Astra 2002 - full options - rego 6
 months - 2nd owner - 104000kmdark blue color - excellent conditions

TEL: 0406887852 - 0430999980

جدل حول زيادة ضريبة السلع واخلدمات إىل %15

سيؤدي رفع ضريبة السلع
%15
واخلدمات إىل نسبة
إىل إنعاش ميزانيات حكومات
الواليات ب  25مليار دوالر
إضافية ،منها  6مليار دوالر
من نصيب حكومة فكتوريا ،إال
أن بعض اخلرباء حذروا من أن
التأثري سيكون وقتيا.
ومتنح ضريبة السلع واخلدمات
يف شكلها احلالي ()%10
الواليات  50مليار دوالر
سنويا وهو ضعف نصيب
الواليات عندما قدمت الضريبة

ألول مرة يف يوليو .2000
إال أن العائد من ضريبة السلع
واخلدمات بدأ يف االخنفاض جراء
االخنفاض يف حجم االنفاق،
حيث يقول اخلبري االقتصادي
غريغ مسيث إن اإلنفاق انتقل
صوب اخلدمات اليت ال تشملها
ضريبة السلع واخلدمات مثل
الصحة والتعليم.
كما تشري إحصائيات اخلزانة
الفدرالية إىل ارتفاع األسعار
يف قطاع الصحة والتعليم
واإلجيار واليت ال تشملها

ضريبة السلع واخلدمات بشكل
يفوق القطاعات اليت تتضمنها
الضريبة ،أو يكمن القول
إن حجم اإلنفاق قد زاد يف
القطاعات املعفاة من ضريبة
السلع واخلدمات.
ونتيجة لذلك ،طالب باري
أوفاريل رئيس حكومة نيو
ساوث ويلز برفع الضريبة
ودعمه يف ذلك جاك سنيلنغ
وزير اخلزانة يف والية جنوب
أسرتاليا.
جاء ذلك ،يف الوقت الذي حيذر

خرباء االقتصاد من أن زيادة
ضريبة السلع واخلدمات إىل
 %12.5أو  %15لن يؤدي إال
لكسب بعض الوقت ثم تعود
املشكلة مرة أخرى.
من جانبه ،قال نيل وارين
أستاذ الضرائب يف جامعة نيو
ساوث ويلز أن احلل يكمن يف
تقليص الواردات املعفاة من
الضرائب ،ودراسة توسيعها
حبيث تشمل التعليم والصحة
والغذاء.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

اشتباكات بني الشرطة وحمتجني على الفيلم املسيء لإلسالم يف سيدني

شارك مئات املسلمني يف مدينة
سيدني ،أكرب مدن اسرتاليا ،يف
مظاهرة السبت احتجاجا على
فيلم براءة املسلمني» املسيء
لإلسالم ،ختللها رشق البعض
باحلجارة
الشرطة
لعناصر
والزجاجات.
وبدأت االحتجاجات مبشاركة
حنو  200شخص أمام القنصلية
االمريكية يف سيدني ،ثم ارتفع
العدد الكثر من مثليه .وبدا
ان املتظاهرين ،الذين ساروا
بوسط املدينة ،اخذوا الشرطة
على حني غرة.
ومحل بعض احملتجني يافطات
ُكتبت عليها شعارات مناهضة
للقائمني على الفيلم املذكور،
من قبيل «اقطعوا رأس كل من
يسيء للنيب» ،ورددوا شعارات
مؤيدة لإلسالم ولنبيه حممد.
ومع تزايد عدد احملتجني،
اغلقت الشرطة عدة شوارع
يرتادها املتسوقون يف عطلة
نهاية االسبوع.
الشرطة،
رجال
واستخدم
كثريون منهم مسلحون مبعدات
مكافحة الشغب وبعضهم على
ظهور اخليل ،الكالب البوليسية
وقاموا برش رذاذ حيتوى
على مواد كيماوية لتفريق
احملتجني.
ستة ضباط
لتلفزيون
صور
واظهرت
الشرطة
رجال
«رويرتز»
يصحبون زميال هلم مصاب
يف الرأس بعيدا ،فيما قالت
الشرطة يف وقت الحق إن ستة
ضباط اصيبوا وإنها اعتقلت
مثانية حمتجني.
متظاهرون يف اسرتاليا
تفيد بيانات تعداد السكان يف
اسرتاليا بأن عدد املسلمني

يصل اىل حنو  476الفا ،اي
 2.2يف املئة من إمجالي عدد
السكان يف اسرتاليا
وقال متحدث باسم خدمة
االسعاف إن مجيع اإلصابات
ليست خطرية.

وذكر متحدث باسم الشرطة انه
جرت مراقبة ومتابعة االحتجاجات
وأن املتظاهرين جتمعوا يف
متنزه بوسط سيدني حيث حتدث
أحد زعماء اجلالية املسلمة إليهم
وحثهم على التزام اهلدوء.

وتفيد بيانات تعداد السكان يف
اسرتاليا ،حليفة الواليات املتحدة
يف احلرب يف افغانستان ،بأن
عدد املسلمني يصل اىل حنو
 476الفا ،اي  2.2يف املئة من
إمجالي عدد السكان.

أسرتاليا تهدد احملتجني على الفيلم املسيء لإلسالم بالرتحيل إن كانوا غري اسرتاليني

أشارت إي بي سي نيوز
أن أسرتاليا تهدد احملتجني
املسيء
الفيلم
على
لإلسالم بالرتحيل إن كانوا
غري اسرتاليني مثل محلة
التأشرية من الطالب والزوار
وغريهم من غري محلة اجلنسية
االسرتالية.

واعتقل ستة أشخاص عقب
اشتباك الشرطة االسرتالية مع
حمتجني مسلمني احتجوا بعنف
على نشر فيلم مسيء للرسول
صلى اهلل عليه وسلم .ومحل
بعض احملتجني الفتات كتب
عليها عبارات مثل «لنقطع
رأس كل من يسيء لرسولنا»

ودعا أحد أعضاء جملس
الشيوخ االسرتالي إىل احلذر
من اإلسالميني يف اسرتاليا.
وطالب نائب يف احلكومة
االئتالفية يف اسرتاليا برتحيل
من يدان بارتكاب أعمال عنف
من غري االسرتاليني وهو
أمر يهدد التنوع الثقايف

يف اسرتاليا ويشكك يف
اسرتاتيجية البالد يف ذلك
ويثري خماوف حول املستقبل
فيها .وأشار براون إىل
أن أعمال العنف مل ترتكب
باسم اإلسالم وال باسم
التعدد الثقايف بل هي أعمال
عصابات.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد االتصال بـ مرياي على الرقم0478 165 625 :
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
9743 8897
*Hollands *Rollers
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143
تسعرية مجانية

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :
753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill

0414 983 608

NSW 2197

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

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

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

0407 405 846
9740 5846

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك
والخ ّفان وغريهما
اتصلوا بصاحب الخربة
فهد أبو ملحم على الرقم
0407 666 190

EMOGENE CONTRACTING TEAM
لجميع حاجاتكم من أعمال صب الباطون على
أنواعه واالسفلت يف جميع املناطق

تسعرية مجانية  ..معاملة ممتازة
وكفالة يف العمل
أكثر من  30سنة خربة

لالتصال :جان فارس
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: 02 8704 1490

Lic: 185750C

BG

Glass & Glazing

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة
124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

For all your glazing needs

العنكبوت االلكرتونية

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

نستعمل أجود أنواع
األجواخ احمللية والعاملية
أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد بموعد مسبق)
Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
51 Philip St, Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار:

للخياطة الرجالية

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

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

0407 666 190

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

Safwat Arfan - Sayed

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

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

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

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

صفوت عرفان

يف جميع حاجاتكم الضريبية
)(Bell Tower Centre
Unit 24 / 191 Parramatta Rd,
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozmail.com.au
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بوب براون ،لكنهم مل يتمكنوا
من إصالح الطرق الدموية مبدينة
بريون شاير ،لقد اضطررت
إلصالح سيارتي  4مرات مبا
كبدني الكثري من األموال جراء
الطرق السيئة».
يذكر أن بريون شاير تضم
 14000من دافعي الضرائي إال
أن عدد زوارها سنويا يتخطى
 1.5مليون.
وأضافت دي سيلفا أن االنطباع
الذي ترسخ يف األذهان عن
اخلضر أنهم مثاليون وليسوا
عمليني مبا جيعلهم عاجزين عن
فعل أي شيء.
بينما قال احمللل السياسي مونغو
موكولوم إن شهر العسل انتهى
بني اخلضر وبريون شاير.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
عربت فيه د .كوني هاريس
ممثلة اخلضر السابقة يف بلدية
وارينغا عن صدمتها من تدهور
مؤيدي اخلضر ،وأشارت إىل أن
فشل احلزب يف وضع حلول
قوية لسياسة اللجوء أحد أسباب
الرتدي.
ويف ماركفيل أدى موقف
جملس البلدية بقيادة اخلضر
والذي أيد مقاطعة إسرائيل
ومنح الفلسطينيني حقوقهم إىل
عزوف الكثري عن تأييدهم.
وقالت جيليان ليهي« :من
عيوب اخلضر أنهم إذا حصلوا
على أغلبية يف جملس ما،
تصرفوا كما حيلو هلم ،حتى أن
عضو جملس بلدية تابع للخضر
قال يف تصرحيات سابقة إنه
يرتك قلبه يقوده يف اختاذ
القرارات.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

رجال يدفعون مقابل املتعة:

ال نفضل وصف النساء بالعاهرات
ومنارس اجلنس القديم

يدفع الرجال مقابل ممارسة
اجلنس ألسباب متعددة تقليدية
أبرزها أن بعضهم ذوو أفكار
ملتوية ويعتربون جسد املرأة
جمرد دمى جنسية ،أو ألن
بعضهم أناس من ذوي العجز
الذين يشتهون اجلنس مثل
باقي الرجال ،وهذه من بعض
أسباب جلوء الرجال للعاهرات.
إال أن هنالك بعض اآلراء
األخرى أكثر إنصافا وتفصيال
من اآلراء السابقة ،حيث أجريت
عدة دراسات لإلجابة على سؤال
« ملاذا يدفع الرجال مقابل
اجلنس.
ويف حبث أمريكي جديد
حتت مسمى «سلوك الرجال
الضالعني الباحثني عن اجلنس
عرب اإلنرتنت» قال أغلب الرجال
املشاركني يف االستطالع إنهم

ال يفضلون وصف نساء اخلدمات
اجلنسية بالعاهرات أو وصفهن
بصفات سافلة ،بل قال 584
من الرجال إن إنهم يتطلعون
لنساء يتخذهن صديقات وليس
جمرد عاهرات يشبعن غرائزهم
اجلنسية.
بل متثلت املفاجأة أيضا يف أن
العديد من هؤالء الرجال قالوا
إنهم يفضلون ممارسة اجلنس
بالطرق القدمية بعيدا عن الطرق
اجلنسية املرتبطة بالعهر مثل
اجلنس الفموي أو اجلنس من
اخللف.
وتكشف احلقائق السابقة زيف
النظرة التقليدية اليت تصور
الرجال جمرد وحوش راغبة يف
انتهاك أجساد النساء.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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أسباب انهيار شعبية اخلضر
عاقب املصوتون حزب اخلضر
على الرتكيز الشديد على قضايا
الالجئني وفلسطني وجوليان
أسانج وعدم االهتمام بالقضايا
اجلوهرية اليت متس لب اجملتمع
األسرتالي.
وعانى اخلضر من تراجع حاد
ظهر يف انتخابات جملس البلدية
األخرية رغم مرور 14عاما على
النمو املتزايد للخضر.
ويف بلدية ماركفيل ،اليت دعم
جملسها العام املاضي فرض
عقوبات ضد إسرائيل ،عانى
اخلضر من تراجع بلغت نسبته
 ،%7بينما بلغ الرتاجع %12
يف ضاحية ووالهرا ،ويف بلدية
وارينغا على الشاطيء الشمالي
لسيدني،انتهى متاما وجود
اخلضر يف جملس البلدية.
وحتى اهليبز املوالون للخضر
يف مدينة بريون شاير بدأوا
يف التخلي عنهم ،على الرغم
من فوز سيمون ريتشاردسون
مرشح اخلضر إال أنهم فشلوا يف
بسط نفوذهم.
من جانبها ،قالت كات كوبلي
اليت حولت وجهتها بعيدا عن
مناصرة اخلضر إن جملس البلدية
حيتاج أن يدار بعقلية البيزنس
اليت يفتقر إليها اخلضر ،وهو
يعكس إحباطها من إدارة اخلضر
جمللس بلدية بريون ،وتابعت:
« لقد كنت دائما من أنصار
اخلضر ،لكنين شعرت برغبيت
يف تغيري الوجوه ،حنن حنتاج
لدماء جديدة ،إن اخلضر أحيانا
يتسمون بضيق األفق».
وحتدث جريفيس دي سيلفا
أحد أنصار اخلضر السابقني
«أحب اخلضر،وأعشق
قائال:
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الصن هريالد تفضح وحشية
معتقل غوانتانامو جتاه
األسرتالي ديفيد هيكس

ظهرت بعض الشهادات
اجلديدة املدعمة التهامات
وجهها
اليت
التعذيب
األسرتالي ديفيد هيكس
معتقل غوانتانامو السابق
الذي ادعى أنه كان يتم
إعطاؤه حقنا خمدرة رغما عن
إرادته.
وكان من املقرر أن تقدم
والشهادات
األدلة
هذه
اجلديدة يف جلسة احملاكمة
احلكومة
برغبة
املتعلقة
مصادرة
الفدرالية يف
األرباح اليت جناها هيكس
من كتابه الذي سرد خالله
وقائع جتربته اليت تعرض هلا
يف غواناتنامو ،إال أن مدير
نيابات الكومنولث قرر إسقاط
القضية ،وبالتالي ظلت تلك
الشهادات يف نطاق السرية
إىل أن كشفت عنها صحيفة
الصن هريالد.
وعلمت صحيفة الصن هريالد
أن هذه الوثائق كشفت
النقاب عن املعاملة املروعة
اليت يتعرض إليها معتقلو
غوانتانامو  ،باإلضافة إىل
متكن الصحيفة من احلصول
على شهادات مهمة تثبت
أن هيكس كان حيقن حبقن
خمدرة رغما عن إرادته.
كما كشفت حتقيقات أخرى
أن معتقلي غوانتانامو بينهم
فيهم ديفيد هيكس كان
يتم إجبارهم على أخذ جرعات
كبرية من عقار امليفلوكني
واملثري
للمالريا
املضاد
للجدل ،على الرغم من عدم
ظهور أعراض تستدعي ذلك
اإلجراء.
وكان طبيب يف اجليش
األمريكي يدعى رمينغتون
نيفني قد طرح تساؤالت
يف مقال طيب حول جدوى
إجبار املعتقلني على أخذ
هذا العقار ومدى قانونية
اإلجراء ،متسائال عما إذا كان
استخدامه نابعا من الرغبة
يف استغالل اآلثار النفسية
اجلانبية للعقار.
األمريكي
املركز
وكان
ملكافحة األمراض قد أصدر
حتذيرا ضد استخدام عقار
املفلوكني ألي شخص يعاني
من اضطرابات نفسية أو
عانى مسبقا من االكتئاب،
باإلضافة إىل أن استخدامه
جبرعات عالية له آثار سلبية
على املخ.
ومن ضمن األدلة اجلديدة
اليت تصب يف صاحل ديفيد
هيكس تقارير أزيل عنها
تصنيف السرية ،باإلضافة

إىل شهادة أحد حراس
معتقل غوانتانامو ،واحملامي
األمريكي جوش دراتل الذي
سيكشف عن أدلة تثبت
جلرعات
هيكس
تعرض
عقاقري ليست بدافع عالج،
باإلضافة إىل إجبار موكله
على تناول وجبة حتتوي على
مثبطات قبل مواجهته بقائمة
االتهامات ،وتابع احملامي أنه
مت إخباره بوجوب هذا اإلجراء
حلماية ضباط غوانتانامو من
ردود فعل هيكس.
من جانبه ،قدم براندون
غوانتانامو
حارس
نيلي
السابق شهادة قال فيها إن
املعتقلني تعرضوا للضرب
املستمر يف حالة رفضهم
أخذ العقاقري ،كما أن أطباء
غوانتانامو دأبوا على عدم
بأمساء
املعتقلني
إخبار
العقاقري.
أظهر تقرير صادر
كما
األمريكية
املخابرات
من
التابعة للبنتاجون عن تعرض
املعتقلني لعقاقري خمدرة
تغري من احلالة املزاجية
لتسهيل عمليات التحقيق.
وكان من املقرر أن يستخدم
دفاع هيكس كافة هذه
األدلة يف منازعته القضائية
ضد احلكومة الفدرالية الراغبة
يف مصادرة أي أرباح جناها
من كتابه « :غوانتانامو...
رحليت».
وكان هيكس قد خرج من
معتقل غوانتانامو بعد أن
قضى  6.5سنة حبيسا بني
جدرانه ،بتهم تتعلق بدعم
اإلرهاب ،بعد أن قدم ما
يسمى « التماس الفورد»
والذي يعين أنه يقر بالتهم
املوجهة ضده دون أن يقدم
اعرتافات ،وهو ما مسح له
باخلروج من املعتقل وقضاء
 7شهور معتقال يف وطنه
أسرتاليا.
ويعيش هيكس اآلن يف
سيدني ،ويقول إن اجلرعات
املخدرة اليت كانت تعطى له
عنوة يف غوانتانامو جعلته ال
يقوى على حتمل اآلالم إال
بتناول املسكنات.
ويف يوم  24يوليو املاضي
قبل أسبوع من موعد اجللسة
قرر مدير النيابات العامة
بالكومنولث إسقاط القضية،
وهو ما جعل الشهادات
واألدلة السابقة طي الكتمان
إىل أن متكنت الصن هريالد
من احلصول عليها ونشرها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بوب كار ينضم ملؤيدي زواج املثليني

أضحى بوب كار وزير اخلارجية
األسرتالي أحدث الشخصيات
السياسية العمالية اليت أعلنت
تأييدها لزواج املثليني.
وقال السناتور كارإنه على
الرغم من احرتامه لذوي اآلراء
املتحفظة على الزواج إال أن
منع طائفة معينة من الزواج أمر
فظ ،مشريا إىل أنه حاول بشكل
حثيث عندما كان رئيسا حلكومة
نيو ساوث ويلز أن يلغي أي
من مظاهر التمييز ضد املثليني
أو مثليات اجلنس.
هذا ويستعد جملس الشيوخ
ملناقشة االقرتاحات املقدمة
من  4من أعضاء جملس الشيوخ
العماليني من أجل إباحة قانون
زواج املثليني ،وجيد قانون
زواج املثليني يف جملس
الشيوخ تأييدا أكرب من نسبته
يف جملس النواب ،وسط حالة
من التشاؤم من عدم مترير
القانون.
ومن املتوقع أن يصوت لصاحل
زواج املثليني يف جملس
الشيوخ  9من اخلضر و 20من

العماليني ،إال أن مترير القانون
حيتاج إىل  9أصوات إضافية.
ويتأهب األعضاء املنتمون
لالئتالف الفدرالي املعارض
للتصويت ضد القانون ،وسط
تأكيدات من أليكس غرينويتش
مسؤول اجلمعية األسرتالية
للمساواة يف الزواج من أن
عدم مترير القانون سيتبعه
حماوالت أخرى لتمريره ،مشريا
إىل خطة للضغط على االئتالف
الفدرالي املعارض للسماح
بأعضائه بالتصويت احلر يف
العام القادم.
وكان جملس النواب يف تسمانيا
قد مرر قانونا يشرع زواج
املثليني ،مع حماوالت حثيثة
الختاذ خطوات مشابهة يف والية
جنوب أسرتاليا وإقليم العاصمة
األسرتالية وأسرتاليا الغربية.
من جهتها ،اتهمت سناتورة
اخلضر سارة هانسون -يونغ
العماليني باخلداع يف قضية
زواج املثليني.
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خطة لتعليم طالب أسرتاليا
اجلنس وعالمات البلوغ

من املقرر أن يتم إخضاع الطالب
بداية من عمر  11أو  12سنة
لدروس يف الثقافة اجلنسية
ضمن خطة « املنهج القومي
للتعليم البدني»،
اجلديد
وسط انتقادات حادة من
املدارس الدينية اليت تعارض
هذا التوجه.
وتشمل الدروس اليت خيضع
اخلامس
هلا طالب الصفني
والسادس معرفة التغريات
اجلسدية والعاطفية املصاحبة
للبلوغ.
التعليم
مسؤولو
وأجرب
الكاثوليكي هيئة تقييم املناهج
األسرتالية على الرتاجع عن خطة
كانت تستهدف شرح عالمات
البلوغ للطالب يف سن السابعة،
خشية من إصابة األطفال يف
هذا العمر الصغري بالفزع.
وال يركز املنهج القومي اجلديد
للتعليم البدني على الرياضة
واللياقة البدنية للطالب بقدر ما
يركز على معرفة الطالب للفرق
بني الذكر واألنثى واألمور
اجلنسية واحلضارية والعرقية،

االقتصادية
واألوضاع
االجتماعية للبيئات املختلفة.
كما يتضمن املنهج اجلديد
كيفية ممارسة عالقات جنسية،
على أن يتم وضع تفاصيل
املنهج خالل سنة قادمة عرب
جمموعة من خرباء التعليم.
الصفني
طالب
وسيخضع
السابع والثامن يف سن 11
أو  12سنة لدروس يف كيفية
تعلم املشاعر اجلنسية.
من جانبه ،قال ستيف هامبلتون
رئيس اجلمعية الطبية األسرتالية
إن سن البلوغ بالنسبة لألطفال
األسرتاليني نادرا ما يأتي قبل
سن احلادية عشر ،واصفا
التعليم اجلنسي يف الصفني
الثالث والرابع باملبكر ،حيث
ال يزال األطفال يف هذا العمر
ملتصقني بطفولتهم ومل يدخلوا
أيا من مستويات املراهقة.
وتابع أنه يرى أن أولياء أمور
التالميذ هم األوىل بتعليمهم
وإمارات
اجلنسية
املبادئ
البلوغ.
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع
نيو ساوث ويلز تعلن عن ختفيضات كبرية
يف ميزانية التعليم
سيتسبب قرار ختفيض ميزانية
التعليم بوالية نيو ساوث ويلز
مبقدار  1.7مليار دوالر إىل
إحداث تأثريات سلبية كبرية
أبرزها انتقال املعاناة اليت
تالقيها املدارس احلكومية إىل
املدارس اخلاصة.
ووصف باري أوفاريل رئيس
ويلز
ساوث
نيو
حكومة
التخفيضات بأنها خطوة صعبة
ولكنها ضرورية.
من جانبه ،قال وزير التعليم
بالوالية أدريان بيكولي أنه
سيتم استقطاع متويالت كانت
موجهة للمدارس اخلاصة مبا
سيوفر للحكومة  116مليون
 $عرب أربع سنوات ،كما أن
املدارس احلكومية ستخسر 201
مليون دوالر من ميزانيتها.
وأضاف أن هذا التخفيض يف
امليزانية ليس أبديا ،كما لن
يدخل حيز التنفيذ إال يف بداية
يوليو عام .2013
وبينما قال بيكولي إن التغيريات
لن تتسبب يف فقدان املدرسني
لوظائفهم ،قال قطاع املدارس
املستقلة إن عددا من املدرسني
سيفقد وظائفه بسبب تلك

التغيريات.
واستطرد بيكولي قائال « :أنا
وزير كل املدارس ،لذلك اختذت
القرار ،حبيث ميتد التقشف يف
النفقات إىل كافة برامج التمويل
التعليمي يف الوالية».
وتتضمن القرارات اجلديدة زيادة
الرسوم الدراسية واخلدمات،
وعمل ميزانيات خمفضة ألوجه
الصرف مع احلفاظ على كفاءة
العملية التعليمية.
وجيرب النظام اجلديد معاهد
التعليم والتدريب املهين بالوالية
على رفع الرسوم بنسبة ،%9.5
كما ستضطر إىل االستغناء عن
 800وظيفة عرب األربعة سنوات
القادمة ،وهو ما علق عليه
بيكولي قائال « :نعلم أن زيادة
الرسوم من األمور الصعبة على
اجلميع».
ورغم اخلطة اجلديدة ،إال أن
إعفاءات الرسوم اليت يتمتع
بها طالب السكان األصليون
ستستمر دون تغيري ،كما لن
يتم املس باإلعانات اليت يتلقاها
الطالب أصحاب العجز.
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راد :غيالرد ستتفوق على أبوت
ولن أبقى صامتا يف االنتخابات

قال كيفن راد رئيس احلكومة
الفدرالية السابق ووزير اخلارجية
السابق إن حزب العمال قادر
على االحتفاظ مبنصب رئيس
احلكومة الفدرالية حتت قيادة
رئيسة احلكومة احلالية جوليا
غيالرد.
وأضاف راد ،الذي كان قد
ألغي ما يسمى «حل احمليط
اهلادئ» عندما كان رئيسا
للحكومة إنه يؤيد قرارات حكومة
غيالرد بإعادة فتح مراكز احتجاز
طاليب اللجوء إىل أسرتاليا يف
جزيرتي ناورو ومانوس.
ويف مقابلة أجراها مع شبكة ايه
بيس ي من الصني حيث حيضر
راد املنتدى االقتصادي العاملي،
قال رئيس احلكومة الفدرالية
املسؤولية حتتم
السابق إن
عليه الوقوف ضد توني أبوت
يف االنتخابات القادمة قائال« :
لن أختذ موقف الصمت».
جاء ذلك يف الوقت الذي
يعتقد فيه أنصار جوليا غيالرد
إن كيفن راد خيطط للعودة
رئيسا للحكومة الفدرالية يف
االنتخابات القادمة ،بالرغم من

هزميته الساحقة أمام جوليا
غيالرد يف قيادة احلزب ،يف
فرباير املاضي ،ويعضد ذلك
االجتاه ظهوره العلين املتكرر
يف اآلونة األخرية.
وتابع راد أثناء املقابلة أن
انتماءه العمالي يدفعه ملناهضة
طموح توني أبوت زعيم االتئالف
الفدرالي املعارض يف أن يصبح
رئيسا للحكومة.
وأضاف راد أن املدخل األساسي
لتوني أبوت يف االنتخابات
القادمة سيتمثل يف الوظائف
اليت مت تقليصها يف كوينزالند
وفكتوريا بعد القرارات اليت
كوينزالند
حكومتا
اختذتها
وفكتوريا ،إال أنه أملح أن
فرصة غيالرد كبرية يف التفوق
على توني أبوت خالل االنتخابات
القادمة.
وأشار إىل أنه حيرتم رؤية
كريس بوين وزير اهلجرة
يف احلكومة الفدرالية ويدعم
سياسة اهلجرة اليت ينتهجها،
واصفا إياه بالرجل الذي ميتلك
عقال وقلبا جيدين.
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مطالبة بضرورة وجود رؤية غذاء مستقبلية جدية يف أسرتاليا الشمالية
طالبت مؤسسة « ايه ايه سي
أو» أكرب مؤسسة زراعية يف
أسرتاليا بإنهاء الصراع الدائر
حول امللكية األجنبية لألراضي
الزراعية يف أسرتاليا الشمالية
مطالبا بوجود رؤية غذائية طموحة
يف تلك الوالية.
من جهتهما ،قال كال من ديفيد
فريلي ودونالد ماكغوشي الذي

يشغل األول منصب املدير اإلداري
للشركة الزراعية األسرتالية «ايه
ايه سي أو» ،بينما يشغل الثاني
منصب الرئيس التنفيذي هلا إن
ماهية املالكني لألصول الزراعية
ليس مهما بقدر أهمية االهتمام
بتنمية تلك األراضي ،وحثها
على اإلنتاج بكامل طاقتها،
وطالبا يف مقابلة مع صحيفة

جاكي طراد غاضبة بعد أن مت توجيه
إهانات عنصرية هلا
اتهم كامبل نيومان رئيس
حكومة كوينزالند جاكي طراد
وزيرة البيئة يف حكومة الظل
بضعف التحمل بعدما تسبب
زعيم جملس النواب راي
ستيفنز يف إثارة جدل هائل
بتعليقاته اليت ربط بها جاكي
تراد باجلهاد.
وقالت تراد اليت حتمل
جذورا لبنانية كاثوليكية إن
إهانة ستيفنز بالنسبة هلا ليس
جمرد سبابا عاديا بل حتمل
دالالت عنصرية ،وطالبت إياه
باالعتذار.
وأشارت إىل أن رجال يف مكانة
راي ستيفنز مل يكن ليتفوه
مبثل هذه اإلهانات ،وأشارت:
« عندما يصف ستيفنز شخصا
ما بصفات تتعلق باجلهاد،
بسبب أصله اللبناني ،فإن ذلك
مبثابة إهانة للعديد من سكان
كوينزالند».
وتابعت« :ما حدث خيالف
كوينزالند
حكومة
تعهدات

بإظهار روح التواضع جتاه كافة
الكوينزالنديني ،دون التمييز
بني جذورهم ،إن ما حدث هبط
بالربملان حنو منحدر سيء».
واتهم كامبل نيومان جاكي
تراد بضعف التحمل ،مشريا إىل
أنه شخصيا يتعرض حلمالت
شديدة القسوة من املعارضة
دون أن يطالب أحدا باالعتذار.
وسحب ستيفنز تعليقاته بعد
إحلاح من رئيسة الربملان فيونا
سيمبسون ،إال أنه أعرب عن
عدم ندمه على تعليقاته معتربا
أنه مل يفعل شيئا يستدعي
االعتذار ألن تصرحياته مل تكن
حتمل أي إساءات عنصرية.
من جانبه ،قال ايان مويل
املدير التنفيذي جمللس اجلاليات
العرقية إن تصرحيات ستيفنز
ستسبب الكثري من اإلزعاج ال
سيما بني اجلالية اإلسالمية،
بسبب االقرتان املتعمد لإلرهاب
باإلسالم.

املصدر العنكبوت االلكرتوني
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األسرتاليان بضرورة جذب رأس
املال األجنيب لالستثمار الزراعي
يف أسرتاليا الشمالية عرب وضع
بعض التسهيالت.
وأضاف ماكغوشي أن البنوك
ومؤسسات التمويل ال تعتد
وترفض
املؤجرة
باألراضي
متويل صاحبها ،لعدم ضمان
االستمرارية ،وهو ما جيعل
أصحابها عاجزين عن الصرف على
تكلفة الري والزراعة العالية.
إىل أن الصعوبات
وأشار
القانونية اليت جتعل ملكية
األراضي يف أسرتاليا الشمالية
األسرتاليني
على
مقتصرة
تطرد االستثمارات األجنبية من
الوالية.
يذكر أن حوالي  %40من األراضي
الزراعية يف أسرتاليا مملوكة
للدولة وتؤجرها للمزارعني،
وترتكز أغلبها يف أسرتاليا
الشمالية واإلقليم الشمالي،

حيث يتم تأجريها ،لكنها تظل
حتت سيطرة الدولة.
من جانبه ،قال كيم هيل رئيس
جملس « نورثرين الند» إن والية
أسرتاليا الشمالية حتتاج إىل تنمية
وتطوير وبنية حتتية واستثمار
أجنيب الذي سيولد الكثري من
فرص العمل للسكان األصليني
بعيدا عن جمال التعدين.
وأضاف أنه جيب العمل ملواجهة
الطلب املتزايد على الغذاء،
مشريا إىل أنه ال جمال إلضاعة
الوقت يف مناقشات جدلية حول
أحقية األجانب يف متلك األراضي
من عدمه ،بل األمر يستوجب
العمل الفوري.
وتابع أن اخلوف يتمثل يف
خسارة أسرتاليا ملركزها الثاني
يف قائمة أكرب الدول املصدرة
للسكر والبيفي ،والثالثة يف
تصدير القطن.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

مسؤول سابق :تقليص أوفاريل  400وظيفة
يف قطاع التعليم عنف وتطرف

حذر مدير مالي سابق بوزارة
التعليم بنيو ساوث ويلز من
أن التقليص الدرامي يف عدد
الوظائف املتعلق مبؤسسات
التعليم يعترب «غيضا من
فيض» أو البداية اليت
سيعقبها الكثري من القرارات
السلبية ،ال سيما بعد تصرحيات
رئيس حكومة نيو ساوث ويلز
باري أوفاريل بأن الوالية جيب
أن تعيش وفقا ملواردها.
وكان أوفاريل قد قال أيضا
إنه جيب محاية التكاليف اليومية
اليت تتطلبها املدارس وأقسام
الشرطة وغريها من املرفقات
احليوية.
من جهته ،قال كني ديكسون
املدير املالي واإلداري السابق
بوزارة التعليم إن قرار احلكومة
بتقليص  400وظيفة إدارية من
قطاع التعليم بالوالية يعد قرارا
عنيفا ومتطرفا متوقعا أن يكون
بداية لقرارات أسوأ قد تشمل
تقليص  1600وظيفة أخرى.
وأضاف ديسكون أن قرار

منح مدراء املدارس سلطات
واستقاللية أكرب بشأن ميزانيات
املدراس كان بدافع توفري
النفقات ،ومتهيدا لسحب التمويل
عن املدارس مبرور الوقت.
وتابع أن أفضل السبل لتوفري
األموال من قطاع املدارس تتمثل
يف دمج املدارس احلكومية
الصغرية يف املناطق النائية ،ال
سيما أن هنالك مدارس ال تبعد
عن بعضها البعض سوى  1كم
مبا يستدعي دجمها.
بينما رفض أدريان بيكولي وزير
التعليم بوالية نيو ساوث ويلز
فكرة دمج املدارس معتربا أنها
لن توفر سوى تكاليف هامشية.
واعترب املطران أنتوني فيشر
رئيس جلنة التعليم الكاثوليكي
ويلز
ساوث
نيو
بوالية
التخفيضات اليت أعلنت عنها
احلكومة بشأن متويل املدارس
الكاثوليكية بأنها أكثر عمقا مما
تصور.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

القبض على شيخ وممرضة متقاعدة يف
سيدني بتهمة ختان طفلتني

ألقت شرطة نيو ساوث ويلز
أمس القبض على شيخ يف
السادسة واخلمسني ،وممرضة
متقاعدة يف الثامنة والستني
بتهم تتعلق بالضلوع يف عملية
ختان( برت جزء من األعضاء
يف
لطفلتني
األنثوية)،
سيدني.
وكانت فرقة اجلرائم اجلنسية
بشرطة الوالية قد بدأت
التحقيقات يف وقت سابق
من العام احلالي بالتعاون
مع وزارتي الصحة ،واألسرة
وشؤون اجملتمع.
وكشفت التحقيقات أن الفتاتني
تعرضا لعملية ختان يف والية
نيو ساوث ويلز ،رغم أن الفتاة
األوىل كانت يف السادسة،
بينما كانت الفتاة الثانية يف
السابعة.
يذكر أن عملية ختان اإلناث
من األمور احملظورة يف قانون
الوالية األسرتالية.
يأتي ذلك بعد أن مت القبض

على والدي الطفلتني ،األب 42
سنة ،وزوجته 35 ،سنة ،يوم
اجلمعة املاضي بتهم تتعلق
خبتان الطفلتني ،ومن املقرر
أن ميثال أمام حمكمة باراماتا يف
 26سبتمرب اجلاري.
من جانبها ،قالت برو غوارد
وزيرة األسرة وشؤون اجملتمع
بوالية نيو ساوث ويلز إن ختان
اإلناث ليس سلوكا فرديا نادر
احلدوث ،وأشارت إىل أن حجم
البالغات حول وقائع ختان إناث
فاق التوقعات ،ونوهت إىل أنها
املرة األوىل يف نيو ساوث ويلز
اليت يتهم فيها شخص ما بتهم
تتعلق باخلتان.
ووصفت ختان اإلناث باإلجراء
املروع الذي يندرج حتت بند
االنتهاك اجلنسي ضد املرأة.
وتابعت غوارد أن شرعية ختان
اإلناث لدى بعض الثقافات ال
يرفع احلظر املفروض عليه يف
نيو ساوث ويلز.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

برملان والية أسرتاليا الغربية يناقش مشروع قانون يبيح زواج املثليني
سارت والية أسرتاليا الغربية
على نهج الواليات واألقاليم
األسرتالية اليت دعمت زواج
املثليني بعد أن قدمت مشروع
قانون يسمح بزواج املثليني.
وقالت لني ماكالرين نائبة
اخلضر اليت قدمت مشروع
القانون « :كل العيون متجهة
حنو كانبريا اآلن ،ولكن يبقى
القانون الذي قدمته يف الربملان
وسيلة هامة ليحظى املثليون يف
والية أسرتاليا الغربية حبقوقهم

يف الزواج ،جبوار والية تسمانيا
اليت دعمت زواج املثليني».
وتابعت ماكالرين« :لقد حان
الوقت للمضي قدما حنو حتقيق
املساواة الكاملة ،إذا فشلت
جهودنا على املستوى الفدرالي
بسبب تعنت توني أبوت وجوليا
غيالرد ،سأعمل جاهدة على
تطبيق قانون زواج املثليني يف
والية أسرتاليا الغربية».
من جهته ،قال أليكس غرين
اجلمعية
مسؤول
ويتش

األسرتالية للمساواة يف الزواج
« :حنيي اخلطوة اليت اختذها
اخلضر يف والية أسرتاليا الغربية
بتقديم مشروع قانون لزواج
املثليني يف برملان الوالية،
وهو ما يوضح أن القوة الدافعة
حنو حتقيق املساواة الكاملة
يف الزواج ستستمر ،حتى يف
حالة فشل مترير القانون على
املستوة الفدرالي».
وأردف أن استطالعا للرأي
كشف أن أغلبية املؤيدين

لالئتالف يؤيدون إجراء تعديالت
حنو منح املثليني حقوقهم يف
الزواج ،لذا يتعني على رئيس
حكومة أسرتاليا الغربية كولن
بارنت أن يتبع النهج الذي
اعتاد عليه احلزب الليربالي
ويسمح بتصويت حر  ،مشريا
إىل أن املساواة يف الزواج
أضحت فقط مسألة وقت حتى
يتم حتقيقها.
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تاجر السالح املاليزي عبد القيوم يفضح كذب
حمافظ البنك املركزي األسرتالي

ناقضت وثائق داخلية حديثة
الشهادة الربملانية اليت أدىل
بها غلني ستيفنز حمافظ البنك
املركزي األسرتالي ،والذي
نفى أي علم للبنك بفضيحة
مؤسسة « سيكورينسي»
التابعة للبنك املركزي.
وكانت اتهامات قد طالت
شركيت
املاضي
العام
سيكيورنسي ونوت برينتينغ
أسرتاليا بالضلوع يف رشوة
مسؤولني أجانب للفوز بعقود
مالية.
وتكشف الوثائق احلساسة
اليت اطلعت عليها مؤسسة
فريفاكس اإلعالمية أنه يف
عام  2007مت إخبار فرانك
حمافظ
مساعد
كامبيل
البنك املركزي إن شركة
«سيكيورنسي» قامت باتباع
طرق مراوغة إلخفاء رشوة
قدرها  492ألف دوالر لتاجر
أسلحة ماليزي يدعى عبد
القيوم ،كتب إىل كامبيل
مطالبا باملزيد من األموال،
بداعي أنه أقنع احلكومة
املاليزية بإبرام العقود.
وعالوة على ذلك ،استفسر
جون كلينك من أحد مدراء
شركة سيكيورنسي عن تقارير
أفادت بدفع الشركة رشاوى
مالية لشخص فيتنامي ذي
صلة وثيقة باالستخبارات
الفيتنامية ،وكان رد املدير
كاآلتي « :حسنا ،إذا سألتك
عما إذا كنت تعمل لدى
منظمة االستخبارات األمنية
األسرتالية ،هل ستخربني»،
يف إشارة ضمنية إىل صعوبة
التعرف على ماهية العاملني
يف املخابرات.
وتسببت تلك التسريبات

يف طرح تساؤالت عديدة
حول دور البنك املركزي
األسرتالي يف التعامل مع
تلك الفضائح.
من جانبه ،قال الليربالي
توني مسيث عضو الربملان
الذي كان قد استجوب
حمافظ البنك املركزي يف
اللجنة االقتصادية إن اللجنة
االقتصادية جيب أن تعيد
استجواب ستيفنز على ضوء
احلقائق اجلديدة ،ال سيما
بعدما أنكر يف االستجواب
األول علم البنك املركزي
األسرتالي بأي انتهاكات.
بينما رفض كال من رئيسة
جوليا
الفدرالية
احلكومة
غيالرد ووزير اخلزانة الفدرالية
التعليق على األمر بداعي أن
تعامل ستيفنز مع القضية
كان جيدا.
بينما كرر نائب اخلضر آدام
باندت مطالبته بتشكيل جلنة
ملكية للتحقيق يف الفضائح،
للكشف عن احتمال تورط
مسؤولني بارزين يف البنك
املركزي يف األمر.
ويف اجتاه مماثل ،قال النائب
املستقل نيك زينافون إنه
جيب إطالق حتقيق برملاني
موسع يف األمر.
وكان ستيفنز قد قال للجنة
االقتصادية الربملانية إنه
مل يعرف أي شيء عن تلك
الوقائع إال من خالل وسائل
اإلعالم ،إال أن ملفات سرية
تابعة للبنك املركزي كشفت
معرفة مساعده كامبل بواقعة
لتاجر
املقدمة
الرشاوى
السالح املاليزي عبد القيوم.
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بعد واقعة جنم الرجيب :احلكومة الفدرالية تدرس
رفع عقوبة اإلساءة اإللكرتونية إىل السجن  3سنوات

من املقرر أن يتم وضع
ضوابط أكثر صرامة فيما
التواصل
مبواقع
يتعلق
االجتماعي ،بعدما تعهدت
احلكومة الفدرالية وحكومة
نيو ساوث ويلز بدراسة منح
الشرطة سلطات أكرب للحد من
انتشار اإلساءة اإللكرتونية
بكافة أشكاهلا.
وكانت املدعي العام الفدرالي
نيكوال روكسون قد وافقت
أول أمس على مناقشة األمر
مع مسؤولي الواليات بعدما
بعث باري أوفاريل رئيس
حكومة نيو ساوث ويلز خطابا
إىل واين سوان نائب رئيسة
احلكومة الفدرالية يطالبه
قوانني
مراجعة
بضرورة
الكومونولث املتعلقة بقطاع
االتصاالت.
وكان جنم الرجيب روبي
فرح قد استهدف بإساءات
إلكرتونية على موقع التواصل
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االجتماعي «تويرت» عندما
أرسل له مستخدم جمهول
رسالة مسيئة لوالدته سونيا
فرح اليت ماتت يف يونيو
املاضي إثر تفشي مرض
يف
البنكرياس
سرطان
جسدها.
وقالت متحدثة باسم نيكوال
روكسون إن ذلك التصرف
مذموم ،وطالبت من إدارة
تويرت الكشف عن هوية
املستخدمني املخالفني .الذين
يكسرون القانون ،ويستغلون
املوقع يف اإلساءة لآلخرين.
وأضافت أنه يتم دراسة إجراء
تعديالت يف قانون االتصاالت
مبا يضمن السيطرة على
مثل هذه األمور ،حبيث يتم
حبس املستخدم الذي يثبت
استغالله لالنرتنت يف توجيه
السباب والتهديد والتحرش
ملدة تصل إىل  3سنوات.
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احلكومة الفدرالية تفشل يف خطتها
الوطنية حول مساكن حمدودي الدخل
أن
اإلحصائيات
كشفت
 9289منزال فقط كانت متاحة
لالستئجار حتت مظلة «اخلطة
الوطنية للتأجري بأسعار معقولة»
رغم أن املسؤولني تعهدوا
بتوفري  25302منزال حبلول شهر
إبريل العام القادم.
الفدرالي
االئتالف
ووصف
بالفاشلة
اخلطة
املعارض
يف أعقاب تقرير شهر يوليو
من العام احلالي.وجتلى هذا
الفشل يف املرحلة الثالثة من
اخلطة قد أغلقت يف أغسطس
من عام  ،2010بتوفري منازل
لإلجيار واملرحلة الثانية يف
مارس.2009
وكانت اخلطة اليت وضعتها
تهدف
الفدرالية
احلكومة
إىل ختفيف األعباء عن كاهل
حمدودي الدخل من خالل تأجري
سكن بأسعار معقولة ،عرب تقديم
حوافز مالية لقطاع األعمال
ومنظمات اجملتمع لبناء وتأجري
مساكن بأسعار تتناسب مع
العائالت منخفضة ومتوسطة
الدخل.
من جانبه ،قال وزير اإلسكان
يف احلكومة الفدرالية ريندان
أوكونر إن احلكومة ملتزمة

مبواصلة الدعم لتوفري مساكن
بأسعار معقولة ،رافضا االتهامات
املوجهة حنو اخلطة بالفشل،
واعرتف أن اخلطة بدأت خبطوات
بطيئة ،إال أنها اكتسبت زمخا
مبرور الوقت ،وأشار إىل أن
هدف بناء  25302منزال حبلول
أبريل القادم ،هو « انعكاس
لتقديرات املطورين العقاريني
املشرتكني يف اخلطة.
وتابع أن حكومة غيالرد ملتزمة
بتحقيق هدف بناء  35000مسكن
جديد بأسعار إجيار معقولة يف
 30يونيو عام .2014
من جانبها ،قالت ماريس باين
وزيرة اإلسكان يف حكومة الظل
إن سياسة احلكومة الفدرالية
أثبتت فشلها يف بناء مساكن
بأسعار معقولة ،وشككت يف
قدرة احلكومة على اإليفاء
بعهدها بتوفري  25302منزال يف
أبريل .2013
االئتالف
أن
واستطردت
الفدرالي املعارض سيعمل
مع حكومات الواليات للعمل
على ختفيض الروتني املرتبط
بالتشييد العقاري وما يتبعه من
رسوم.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

وزيرة الصحة األسرتالية :عبوة سجائر امربيال
توباكو اجلديدة نكتة مقززة

دانت وزيرة الصحة الفدرالية
تانيا بليربسيك العبوة اليت طرحتها
شركات السجائر واليت حتمل عبارة
« ما بالداخل هو املهم» ردا على
قرار احلكومة الفدرالية بتوحيد
عبوات السجائر يف أسرتاليا
لعبوات باهتة اللون ،خالية من
أي شعارات تروجيية ،ووصفت
اإلعالن بالنكتة املقززة.
وأضافت وزيرة الصحة « :ما
بداخل املدخن يف الواقع هي
رئتني وقلب وشرايني تالفة،
وأشارت إىل أن العبوة اجلديدة
اليت أنتجتها شركة امربيال توباكو
واليت حتمل عبارة « ما بالداخل هو
املهم» هي مبثابة نكتة مقزرة من
الشركة ،وطالبت بتدخل اللجنة
األسرتالية للمنافسة واالستهالك
يف األمر.
وتابعت بليربسيك« :التدخني يقتل

 15ألف أسرتالي سنويا ،واحلكومة
مصممة على ختفيف األمل واملعاناة
اليت تسببها السجائر».
وحذرت الوزيرة شركات التبغ
من حماولة االلتفاف على قانون
العبوات املوحدة الذي حسمته
احملكمة العليا عرب ارتكاب أي «
خدعات قذرة» حبسب تعبريها.
وبداية من األول من أكتوبر،
سيتعني على كل شركات التبغ
تغليف السجائر يف العبوة اجلديدة،
على أن يبدأ التطبيق الفعلي
للقانون يوم  1ديسمرب ،حيث لن
يسمح ألي متجر ببيع السجائر إال
يف العبوات اجلديدة املوحدة.
وأكدت أن احلكومة الفدرالية
ستستمر يف متابعة العبوات
اجلديدة وعما إذا كانت تلتزم
حرفيا بالقانون ،أم تلتف عليه.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

أوفاريل :ال فائدة من مدارس
جيدة دون شبكة مواصالت

قال باري أوفاريل رئيس
حكومة نيو ساوث ويلز إنه ال
فائدة من وجود مدارس جيدة
يف سيدني إذا مل جيد الطالب
شبكة مواصالت جيدة تنقلهم
إليها من حافالت وقطارات.
وجاءت تلك التصرحيات يف
معرض تفسري أوفاريل لقرار
احلكومة بتقليص  1.7مليار
دوالر من ميزانية التعليم
بالوالية.
وكانت حكومة نيو ساوث ويلز
قد خصصت  3.3مليار دوالر
يف ميزانيتها األخرية لتطوير
شبكة السكك احلديدية خالل
األربعة سنوات القادمة.
وتشري بعض التقديرات إىل
أن قيام احلكومة ببيع األعمدة
واألسالك الكهربائية قد
جيلب للوالية  30مليار دوالر،
إال أن أوفاريل مصر على
الرفض على الرغم من إحلاح
نيك غراينر رئيس مؤسسة
 Infrastructure NSWاملعنية

بتطوير البنية التحتية بالوالية
.
ويف مقابلة مع راديو «
ايه بي سي سيدني» قال
أوفاريل إنه من املهم حترير
رأس املال لالستثمار يف
جمال البنية التحتية.
وأضاف أوفاريل« :هنالك
تكاليف يومية جيب االلتزام
بها كما أن هنالك حاجة
ماسة لتوفري رأس املال،
الالزم لتشغيل املدارس
وأقسام
واملستشفيات
الشرطة وغريها».
ونوه باري أوفاريل إىل أن
ما يزيد من صعوبة األزمة
املالية يف الوالية هو إعالن
احلكومة الفدرالية أن والية
نيو ساوث ويلز ستخسر 5
مليار دوالر من ضريبة السلع
واخلدمات ،داعيا إىل ضرورة
أن تدبر الوالية مصاريفها
بشكل ذاتي

املصدر العنكبوت االلكرتوني

دراسة :أطفال أسرتاليا ضحايا
لألمهات السكارى

قال اخلرباء أن األمهات
األسرتاليات الذين يرفضون
اإلقالع عن تعاطي اخلمور
ينجنب أطفاال ذوي تلف يف
املخ مبا يؤثر على مهارات
التعلم ،ويزيد من خماطر
االضطراب االجتماعي.
وعلى الرغم من التحذيرات
الصحية فإن واحدة من بني
مخسة أمهات ال تزال مصرة
على تعاطي اخلمور أثناء
احلمل ،مبا يؤدي إىل إجناب
مئات األطفال بعيوب خلقية
يف املخ.
أحباث
مؤسسة
وكانت
الكحوليات قد خصصت 37
مليون دوالر يف خطة لرصد
مشكالت تعاطي الكحول على
األجنة ،وقدمت تقريرا بهذا
الشأن للحكومة الفدرالية.
وختطط املؤسسة إلنفاق ما
يربو عن  10مليون  $يف محلة
تهدف إىل حتذير األمهات
خبطورة تعاطي الكحوليات
أثناء احلمل ،وخطورة ذلك

على أدمغة األطفال.
وترغب املؤسسة يف تدشني
ثالثة عيادات عرب أسرتاليا
باإلضافة إىل سلسلة من
برامج البحث.
ويقول الباحثون إن االضطراب
الدماغي لألجنة بسبب تعاطي
أمهاتهم للكحول هو أكثر
أسباب التدهور الفكري يف
أسرتاليا ،وتكمن الصعوبة
يف أن هذا االضطراب ليس
ملحوظا بشكل كاف ،إذ
يستطيع  % 20من األطباء
متييز املشكلة.
وتشري األرقام إىل أن
حوالي نصف حوامل أسرتاليا
الكحوليات قبل
يتعاطني
إدراك محلهن ،وتصر %19.5
على التعاطي بعد إدراك احلمل
رغم التحذيرات.
وحبسب التقديرات ،فإن 200
طفل أسرتالي يولدون سنويا
بتلف يف املخ بسبب تعاطي
اخلمور.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

رئيسة رابطة عامالت اجلنس يف أسرتاليا:

العاهرات يقدمن خدمات مثينة للمجتمعات اإلقليمية

قالت جانيل فوكس الرئيسة
التتنفيذية لرابطة «سكارليت
إليانس» لعامالت اجلنس يف
أسرتاليا إن العاهرات الالتي
يعملن يف املدن التعدينية
خدمات
يقدمن
النائية
مثينة للمجتمعات اإلقليمية،
باإلضافة إىل عدد حصوهلن
على أجور تفوق ما اعتدن

احلصول عليه.
وأضافت يف حوار أورده موقع
 Mamamiaإن عامالت اجلنس
يقدمن خدمة ضرروية ،وأشارت
إىل أن معظم اجملتمعات
التعدينية تقدر الدور املهم
الذي تلعبه العاهرات ،حيث
تتسم تصرفاتهم جتاههن
بالود واالحرتام واالهتمام.

وضربت فوكس مثاال باملواقع
التعدينية مثل Kalgoorlie
يف أسرتاليا الغربية اليت
تعترب مهنة الدعارة جزءا من
تارخيهم.
بعض
فوكس
وعددت
تواجهها
اليت
السلبيات
العاهرات يف املدن اإلقليمية،
أبرزها نقص اخلدمات الصحية

وظروف اإلقامة اجليدة.
احلكم
وأشارت إىل أن
القضائي الذي مسح بعاهرة
مبمارسة
كوينزالند
يف
نشاطها يف غرفتها الفندقية
ميثل برهانا دامغا على أن
املستويات العليا من التمييز
ضد العاهرات مل يعد مقبوال.
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حزب اجلنس األسرتالي :غوغل تعسف أبوت :مظاهرات سيدني ضد الفيلم املسيء
ضدنا لصاحل العمال واخلضر
للرسول قبيحة وال تعكس اإلسالم احلقيقي
سيدني ،إن املتأمل ملنظر
األطفال الصغار الذي يدعون
إىل قطع رأس من يتطاول
على النيب حممد يعرف أنه
أمر مروع ،ال أعتقد أن الذين
تواجدوا يف مظاهرت سيدني
ميثلون اإلسالم احلقيقي».
وطالب أبوت مبحاسبة منظمي
تلك املتظاهرات ،والتصعيد
القضائي ضد هؤالء الذين
انتهكوا القانون.
الغالبية
أن
واستطرد
الساحقة من املسلمني يف
أناس ملتزمون
أسرتاليا
يرغبون يف الوصول ألعلى
درجات الرقي االجتماعي.

قال زعيم االئتالف الفدرالي
املعارض توني أبوت إن القبح
الذي أظهره حمتجون مسلمون
يف سيدني ضد فيلم مسيء
لإلسالم ال يعكس بشكل
عادل حقيقة اجملتمع املسلم
يف أسرتاليا.
بني
مصادمات
وكانت
الشرطة و متظاهرين مسلمني
قد اندلعت يف منطقة
األعمال املركزية بسيدني
يوم السبت ،وأسفرت عن
إصابة  6من رجال الشرطة
و 17من املتظاهرين.
وأضاف أبوت يف تصرحيات
صحفية أدىل بها يف سيدني:
« ال أعتقد أنا شاهدنا الوجه
املقبول لإلسالم يف مظاهرات املصدر :العنكبوت االلكرتوني

فيونا باتني رئيسة حزب الجنس األسرتالي « :حظر غوغل إلعالنات
الحزب غري شرعي»

قدم حزب اجلنس األسرتالي
شكاوى رمسية ضد شركة البحث
األمريكية العمالقة « غوغل»
بداعي التعسف يف حظر إعالنات
للحزب يف االنتخابات التكميلية
على مقعد ملبورن بوالية فكتوريا،
اليت كانت فيونا باتني رئيسة
حزب اجلنس إحدى املرشحات.
وقال حزب اجلنس األسرتالي
إن غوغل رفضت نشر إعالنات
النتخابات
الرتوجيية
احلزب
 12يوليو التكميلية على مقعد
ملبورن الفارغ ،باإلضافة إىل
تعسف غوغل ورفضها عرض
إعالنات احلزب إبان انتخابات
احلكومة الفدرالية السابقة.
الرسائل
بعض
وتظهر
اإللكرتونية رفض موقع التواصل
االجتماعي فيس بوك إعالنات
حزب اجلنس أثناء انتخابات
جملس بلدية سيدني ،حبجة أن
احلزب يروج خلدمات ومنتجات
إباحية.
وبعثت فيونا باتني رسالة
إىل وزارة العدل األمريكية تتهم
خالله شركة غوغل األمريكية
بالتدخل غري املشروع يف مسار
الدعاية النتخابات ملبورن.
وأضافت « :غوغل تعاملت

مع حزب اجلنس االسرتالي
بشكل خمتلف عن باقي األحزاب
السياسية ،حيث احنازت لصاحل
حزب العمال وحزب اخلضر بشكل
صارخ.
وفسرت باتني احنياز غوغل
حلزب اخلضر بصفته احلزب الذي
حيدث توازنا يف القوة يف جملس
الشيوخ واحلكومة الفدرالية،
لصاحل
إجيابا
تؤثر
واليت
استثمارات غوغل يف أسرتاليا،
مبا جيعل الشركة األمريكية
العمالقة تهادن اخلضر.
وكانت باتني مرشحة حزب
اجلنس األسرتالي يف انتخابات
مقعد ملبورن يف  12يوليو
احلالي وجاء ترتيبها الثالث بعد
مرشحة حزب العمال الفائزة
جينيفر كانيس ومرشحة اخلضر
كاثي أوك ،وحصلت على 1832
صوتا.
من جهتها ،قالت غوغل ردا
على تلك االتهامات أنها حتقق
يف األمر بشكل جدي للغاية
ال سيما وأن تلك االتهامات
تناقض ميثاق السلوك الذي
تنتهجه غوغل.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أستاذ نساء وتوليد :عمليات ختان اإلناث يف
أسرتاليا ال تشمل استئصاال كامال للبظر
جتري بعض أعضاء اجلاليات
اإلسالمية يف أسرتاليا عمليات
ختان لإلناث(برت جزء من العضو
التناسلي لألنثى) بالرغم من
القوانني اليت تقضي بالسجن
ملدة تصل إىل  7سنوات لكل
من يتورط يف تلك العملية.
واتهم  4أشخاص يف أول قضية
من نوعها تتعلق خبتان اإلناث
حيث قامت ممرضة بإجرائها
لطفلتني شقيقتني.
ومشلت قائمة االتهام والدا
الطفلتني ،باإلضافة إىل الشيخ
شابري وزيري الذي اتهمته
الشرطة مبنح املوافقة على إجراء
اخلتان ،ومت اإلفراج عنه بكفالة
حلني املثول أمام احملكمة.
وتشري إحصائيات منظمة الصحة
العاملية إىل أن ختان اإلناث يتم
إجراؤه على  %86من اإلناث يف
أفريقيا.
من جانبه ،قال جون كريالتيك
قائد فرقة اجلرائم اجلنسية
إنه من األفضل االفرتاض أن
عمليات اخلتان ليست ظاهرة
فردية ،منوها إىل وجود بعض
احلاالت مل تتمكن السلطات من

تعقبها جنائيا.
وأضاف املراقب كريالتيك أن
التعليم هو مفتاح القضاء على
ختان اإلناث حيث تزداد درجة
التوعية خبطورة تلك العملية،
واعرتف بأنه يتم اإلبالغ عن
حاالت قليلة جدا من حاالت
ختان اإلناث.
ويسمح قانون نيو ساوث ويلز
مبعاقبة كل املشرتكني يف
عمليات ختان النساء ،حتى عرب
املساعدة والتحريض.
من جهته ،قال آجاي راني
أستاذ النساء والتوليد إن
هنالك ضغوطا ومفاهيم متعلقة
ببعض الشعوب تساهم يف
زيادة انتشار ختان اإلناث.
وتابع أن أحد أسباب قلة بالغات
عمليات ختان اإلناث يف أسرتاليا
يكمن يف أنها تتم مبرحلتها
األوىل أو الثانية ،مبعين أنه ال
جيرى استئصال كامل للبظر بل
جزء بسيط منه ،وهو ما يساهم
يف قلة املضاعفات الطبية
الناجتة.
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وزير االتصاالت الفدرالي:

أسرتاليا ستواصل ضغطها على تويرت لكشف املخالفني على غرار فيسبوك
قال ستيفن كونروي وزير
االتصاالت يف احلكومة الفدرالية
إنه سيواصل ضغوطه على موقع
التواصل االجتماعي «تويرت»
للتعاون مع الشرطة األسرتالية
على خلفية اإلساءة اإللكرتونية
اليت تعرض هلا العب الرغيب
روبي فرح.
لراديو
كونروي
وقال

ماكواري« :جيب على تويرت
االستجابة عندما يتم تصعيد
القضية ،سيكون سيئا للغاية أال
يستجيب تويرت».
التصرحيات
تلك
وتـأتي
يف أعقاب تعرض روبي فرح
العب الرغيب إلساءة إلكرتونية
من مستخدم جمهول بعث إليه
مسيئة مساء األحد
بتغريدة
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تتضمن عبارات جنسية مسيئة
يف حق والدته املتوفية اليت
توفيت إثر مضاعفات سرطان
البنكرياس.
وتابع السناتور كونروي إن
تويرت جيب أن متد السلطات
األسرتالية مبعلومات حول بيانات
املستخدمني املخالفني ،مطالبا
إياه باالحتذاء بإدارة الفيسبوك

اليت تتعاون مع أسرتاليا لضبط
املخالفات ،مشريا إىل أنه
سيواصل ضغوطه على املوقع
األمريكي العمالق تويرت.
واختتم وزير االتصاالت يف
احلكومة الفدرالية تصرحياته قائال:
« جيب أن يساعد تويرت الضحايا
يف مقاضاة املنتهكني».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

لقاء كيتنغ مع ضابط املخابرات الفيتنامية حيرج «أوسرتيد»
كشفت تقارير أن وكالة
التجارة األسرتالية «أوسرتيد»
قامت بدور الوساطة إلقامة
عالقة عمل بني رئيس احلكومة
الفدرالية األسبق بول كيتنغ
ومسؤولي شركة «أرجمارد»
اليت ميلكها ملياردير النقل
ليندسي فوكس من جهة ،وبني
ضابط االستخبارات الفيتنامية
البارز آن نغوك لونغ من جهة
أخرى ،يف إطار التحقيقات
املتعلقة بفضيحة الرشوة اليت
متس مسعة البنك املركزي
األسرتالي.
وأشارت التحقيقات إىل أن
عملية الوساطة اليت قامت بها
« أوسرتيد» كانت تهدف إىل
مساعدة الشركة يف التعرف
على مسؤولني بارزين يف
احلكومة الفيتنانية عرب لونغ عام
.2008
وجاءت تلك الوساطة املشبوهة
رغم قيام السفارة األسرتالية
يف هانوي بإرسال خطاب سري
للغاية يكشف أن لونغ هو
ضابط بارز يف وزارة األمن
العام الفيتنامية املناظرة ملنظمة
االستخبارات األمنية األسرتالية
« أسيو».
وكان لونغ قد عمل مع شركة
سيكورينسي التابعة للبنك
املركزي األسرتالي منذ أوائل
القرن احلالي ،وطلب رشاوى
وصلت إىل  20مليون دوالر
لتسهيل إبرام صفقات يف
فيتنام.
إال أن صحيفة اإليج األسرتالية
أكدت أن كال من شركة أرجمارد
أو بول كيتنغ كانا على علم

بعمل لونغ كضابط خمابرات
فيتنامي بارز ،كما مل يربما
تعامالت مالية مع لونغ الذي
ميلك شركة .CFTD Ltd
وعلق كيتنغ على تلك التقارير
قائال « :لقد قابلت لونغ الذي
أوصت به وكالة أوسرتيد
لصاحل شركة أرجمارد ،إال
أنين مل أشأ اخلوض معه يف
أي بيزنس ،لقد قررت شركة
أرجمارد عدم إقامة أي نشاط
هلا يف فيتنام».
بينما رفضت شركة أرجمارد
التعليق ،رغم املؤشرات القوية
بعدم تورطها يف أي صفقات
يف فيتنام.
وتورطت أوسرتيد أيضا يف
الشركات
بعض
مساعدة
األسرتالية للتعاون مع لونغ رغم
معرفتها بعمله يف املخابرات
الفيتنامية.
وقال مسؤول يف إحدى
اليت
األسرتالية
الشركات
تعرفت على لونغ عرب أوسرتيد
إنه شاهد لونغ يوما ما مرتديا
زيا عسكريا ،ومت تقدميه بكونه
مسؤوال أسرتاليا.
وكانت صحيفة اإليج قد أشارت
يف تقارير هلا هذا العام عن
عالقة سرية بني لونغ وبني
مسؤولة أوسرتيد اليزابيث
التجارة
مفوضة
ماسامون
األسرتالية السابقة يف فيتنام،
ومت استجوابها من قبل الشرطة
الفدرالية األسرتالية ،إال أنه مل
يقدم ضدها أي اتهامات رمسية
إىل اآلن.
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رسائل سرية تفضح جتسس أزيو
على املركز اإلسالمي مبلبورن

أدرجت بعض مواقع التواصل
االجتماعي حمادثات سرية بني
ضابط يف منظمة االستخبارات
األمنية األسرتالية «أزيو» وبني
شخص من ملبورن كان يساعد
املنظمة على التجسس على
املركز اإلسالمي مبلبورن الذي
اقتحمته السلطات هذا األسبوع.
وتسبب هذه التسريبات إحراجا
شديدا ملنظمة ازيو ،وقد تغضب
اجملتمع املسلم يف أسرتاليا الذي
يعتقد أنه مستهدف بشكل غري
عادل ،بسبب الديانة اإلسالمية.
ويعتقد أن تسريب هذه احملادثات
منذ أسبوعني كان السبب الذي
حدا مبداهمة املركز اإلسالمي يوم
األربعاء.
وحتتوي احملادثات على معلومات
قدمها رجل من ملبورن فضلت
اهلريالد إطالق احلرف «اكس»
عليه حرصا على سالمته األمنية
إىل ضابط أسيو « جاي» عرب
السمارتفون.
ومت اكتشاف تلك احملادثات
بعدما تعرض العميل «اكس»
لسطو مسلح سرق على إلثره
هاتفه احملمول ،قبل أن تقوم
مجاعة تابعة ل» مركز الفرقان»
بنشر الرسائل على املوقع

االكرتوني للمركز وعلى الفيس
بوك والتويرت.
ورغم عدم وضوح التفاصيل منذ
سرقة اهلاتف احملمول قال أحد
املعلقني على الفيسبوك « :أحد
اإلخوة انتزع اهلاتف اجلوال بعدما
اعرتف « اكس «أنه يعمل لصاحل
اسيو».
وأثارت تلك الرسائل غضب
مركز
الشيخ هارون قائد
الفرقان بسب ضلوع أسيو يف
التجسس على املسلمني.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض
على رجل يف الثالثة والعشرين
بعد هجومها على املركز اإلسالمي،
ومثل أمام حمكمة ملبورن بأربعة
تتعلق جبمع وثائق
اتهامات
تسهل املمارسات اإلرهابية.
ونشر مركز الفرقان حوالي 60
صورة من احملادثات اليت متت
بني ضابط أزيو واجلاسوس
«اكس» يف الفرتة بني مايو
وأغسطس من العام اجلاري.
ورفضت فيفيان توم املفتشة
واألمن
لالستخبارات
العامة
املشرفة على أسيو التعليق على
األمر ،كما رفضت منظمة أسيو
التعليق.
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جلنة اجلرائم األسرتالية :مثن بيانات
بطاقة االئتمان املسروقة أقل من دوالر!!

وارين غراي مسؤول جلنة اجلرائم األسرتالية “ :يف الكثري من احلاالت
ال يدرك الضحايا أن بيانات بطاقاتهم االئتمانية قد متت سرقتها طاملا أن
تلك البطاقات تقبع يف حافظاتهم يف أمان”

قال وارين غراي مسؤول جلنة
اجلرائم األسرتاليى إن جمرمي
السطو على بطاقات االئتمان
يدفعون أقل من دوالر لشراء
بيانات البطاقة اإلئتمانية
الواحدة ،وهو ما ميكنهم من
سلب ماليني الدوالرات عرب
احلسابات البنكية ألصحاب
تلك البطاقات.
وأضاف أن تلك البيانات
االكثر مبيعا يف عامل االقتصاد
املشبوه خالل عام  2009وفقا
لإلحصائيات.
حاالت
وتابع أن عدد
االحتيال اإللكرتوني فيما
يتعلق بالبطاقات االئتمانية قد
تضاعف ،وزادت نسبة األموال
املسلوبة جراء ذلك من 90
مليون  $عام  2009إىل 197

مليون  $العام املاضي.
وأشار إىل أن مجاعات
إجرامية منظمة تقوم بالسطو
على أنظمة الكومبيوتر لسرقة
معلومات البطاقات االئتمانية
للمستخدمني ،ثم بيعها بأقل
من دوالر إذا ما بيعت بكميات
كبرية.
واستطرد أنه يتم استخدام
البيانات يف شراء أشياء
متعددة وباهظة الثمن عرب
االنرتنت أو اهلاتف ويف كثري
من احلاالت ال يدرك الضحايا
أن بيانات بطاقاتهم االئتمانية
قد متت سرقتها طاملا أن تلك
البطاقات تقبع يف حافظاتهم
يف أمان.
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االحتفاظ بالبيانات ملدة عامني
يقلق مستخدمي االنرتنت
يشعر مستخدمو االنرتنت بالقلق
البالغ من القوانني اليت تقرتح
االحتفاظ ببيانات املستخدمني
لفرتات طويلة لدواع أمنية.
وقال  20%من قراء صحيفة
اإليج األسرتالية يف استطالع
ختوفهم
أجرته الصحيفة أن
األول فيما خيص اخلصوصية
يكمن يف القوانني املقرتحة،
واليت تدرسها احلكومة الفدرالية،
واليت جترب شركات اإلنرتنت على
االحتفاظ ببيانات املستخدمني
ملدة عامني.
وقال العديد من القراء إن
بياناتهم قد يساء استخدامها
وفقا للقوانني اجلديدة ،كما قال
القارئ شون فرميدر إنها انتهاك
دائم للخصوصية  ،وأضاف أن
تلك القوانني املقرتحة ميكن
تشبيهها بقرار حكومي بإجبار
هيئة الربيد األسرتالية على فتح
كل خطاب حيمل طابعا بريديا

وتصوير نسخة ضوئية منه
واالحتفاظ بها ملدة عامني ،مبا
يعد انتهاكا صارخا للحرية.
كما عرب قراء آخرين عن
خشيتهم من أن تكون البيانات
اليت جتمعها احلكومة مرتعا خصبا
لقراصنة اإلنرتنت ،أو حتديث
تأثريا سلبيا على حمادثاتهم
اإللكرتونية.
وجاءت زيادة كامريات املراقبة
السرية يف الشوارع لتحتل املرتبة
الثانية يف خماوف القراء بشأن
واصفني إياها
اخلصوصية
بأنها انتهاك للحرية الشخصية،
وجيب تقنينها.
أما الرتتيب الثالث فكان
من نصيب العديد من وقائع
القرصنة اإللكرتونية واليت يتم
السطو على معلومات حساسة
بالنسبة للمستخدمني ،وتستخدم
ضدهم من قبل اهلاكرز.
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سكرتري وزارة الدفاع اجلديد :استطالع  4 :من كل عشرة يف نيو
أسرتاليا تفقد هيبتها العسكرية! ساوث ويلز ال يعرفون باري أوفارول
الفدرالية
احلكومة
قامت
برئاسة جوليا غيالرد بتخفيض
ميزانية الدفاع إىل  1.5%من
الناتج اإلمجالي احمللي وهو أدنى
مستوى هلا منذ احلرب العاملية
الثانية ،وسط توقعات مبزيد من
التخفيض يف إطار سعي وزير
اخلزانة الفدرالية واين سوان
لتوفري فائض يف ميزانية العام
القادم.
سكرتري
يبدأ
وسوف
الدفاع اجلديد دينيس
وزارة
ريتشاردسون مناقشات الشهر
القادم لزيادة كفاءة القدرات
الدفاعية األسرتالية ،ومناقشة
اآلثار النامجة عن إلغاء بعض
الصفقات العسكرية.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
سيشغل فيه دنكان لويس
سكرتري وزارة الدفاع احلالي
منصب السفري األسرتالي لدى
الناتو ،يف بروكسل ،بدال من
الزعيم الليربالي األسبق بريندان
نيلسون.
وشغل ريتشاردسون مناصب
عديدة ،فهو الرئيس األسبق
ملنظمة ازيو ،والسفري األسرتالي
األسبق لدى الواليات املتحدة.

وأعلن ريتشاردسون يف شجاعة
يتسم بها أن أسرتاليا ستفقد
هيبتها العسكرية يف املنطقة
إذا استمرت تلك التخفيضات
يف ميزانية الدفاع ،وهو ما زاد
الضغط على احلكومة الفدرالية
يف ضرورة إعادة النظر يف تلك
التخفيضات.
وكان ريتشاردسون قد أدىل
بتصرحيات يف وقت سابق قال
فيها أن الفجوة تتسع بني حجم
اإلنفاق العسكري لدول إقليمية
وبني أسرتاليا ،اليت ال ختصص
مليزانية الدفاع سوى أقل من 2%
من الناتج اإلمجالي احمللي.
هاورد
حكومة
وخصصت
 2%من الناتج اإلمجالي احمللي
للميزانية العسكرية ،ومنذ أكتوبر
من العام احلالي خفضت حكومة
غيالرد النسبة إىل .1.5%
وأصدر دنكان لويس بيانا
نفى خالله االنباء اليت ترددت
حول إجباره على ترك منصبه
كسكرتري وزارة الدفاع ،مشريا
إىل تفضيله تقلد املنصب
الدبلوماسي بناء على طلب من
جوليا غيالرد.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

امللياردير فرانك لوي :وصلت سيدني عرب
مركب متهالك وال مكان للعنف يف أسرتاليا

قال امللياردير األسرتالي
املهاجر التشيكي األصل فرانك
لوي إن ردود الفعل جتاه
االحتجاجات العنيفة اليت عمت
سيدني على خلفية الفيلم
املسيء لإلسالم تثبت أن اجملتمع
األسرتالي الذي يتسم بالتعددية
الثقافية هو جمتمع قوي وناضج.
ورغم ذلك ،أضاف لوي الرئيس
التنفيذي ل” ويستفيلد” إن
الكثري من اجلهود جيب أن تبذل
كي يعرف كافة القادمني إىل
أسرتاليا أن هنالك التزامات جيب
القيام بها مقابل املزايا الناجتة
عن املواطنة.
وولد لوي يف التشيك قبل
أن يستقر يف أسرتاليا منذ
عام  ،1952وقام باإلدالء بتلك
التصرحيات يف اجمللس األسرتالي
لتعدد الثقافات مساء األربعاء يف
كانبريا.
وامتدح لوي قيادات اجملتمع
اإلسالمي يف أسرتاليا لوقوفهم
ضد احتجاجات السبت العنيفة،
مضيفا أن القادة السياسيني
يف أسرتاليا أكدوا عدم التسامح
مع أي مظهر من مظاهر العنف
مع عدم إغفال حقيقة أن أسرتاليا
جمتمع متسامح.
وأشار لوي إىل ضرورة
املدني،
بالتثقيف
االهتمام
وشرح ما للمواطنني من حقوق
وواجبات.
وأوضح أنه ال يقرتح عودة

اختبار املواطنة الذي كانت تطبقه
حكومة هاورد والذي كان يلزم
املهاجرين إىل أسرتاليا معرفة
معلومات سطحية قد ال تهمهم
كثريا مثل حقيقة أن دون
برادمان هو أعظم العيب الكريكيت
يف أسرتاليا ،مطالبا بالرتكيز على
عمق مفهوم املواطنة.
واستطرد أن على القادمني
اجلدد إىل أسرتاليا معرفة أن
اجملال متاح لالحتجاجات السلمية
وال مكان للعنف ،وطالبهم بأن
حيرتموا قيم اجملتمع الذي اختاروا
العيش بني جدرانه.
ورفض لوي اخلوض يف
مناقشات حول سياسة اهلجرة
وتعامل أسرتاليا مع طاليب اللجوء
على الرغم من اعرتافه أنه أتى
إىل أسرتاليا على منت مركب
متهالك ،مشريا إىل أن جتربته
الشخصية ال تعكس املأزق احلالي
الذي تواجهه احلكومة الفدرالية
من ازدياد عدد طاليب اللجوء.
وسرد لوي جتربته الشخصية
وكيف غادر براغ إىل مرسيليا
ثم سافر عرب مركب متهالك
إىل فلسطني ،قبل أن توقفه
سفينة حربية بريطانية ،ليؤخذ
إىل معسكر يف قربص ثم يصل
إىل فلسطني ليحارب لفرتة مع
اجلانب اإلسرائيلي قبل أن يتجه
إىل سيدني عام .1952
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على الرغم من أن باري
حكومة نيو
أوفاريل رئيس
ساوث ويلز منذ  18شهرا ،إال
أن أربعة من كل  10أشخاص ال
يعرفون من هو باري أوفاريل،
كما يرى  15%فقط إنه أوفى
بوعده االنتخابي جبعل نيو
ساوث ويلز تتبوأ الصدارة يف
أسرتاليا.
وكشف استطالع مشرتك
بني دايلي تلغراف ومؤسسة
غاالكسي  ،مبشاركة  814من
نيو ساوث ويلز أن واحدا من
كل  4أشخاص يرى أن أوفاريل
رئيس حكومة سليب مل يفعل
شيئا.
بينما حافظ أوفاريل على
تقدمه بنسبة  58%يف سؤال
للمشاركني حول رئيس احلكومة
املفضل استنادا على االنتماء
احلزبي ،لكنه يقل  6%عن
النسبة اليت حصل عليها يف
انتخابات مارس  ,2011حيث
حصل على  64.2بصفته مرشح
االئتالف.
ومتثلت املفاجأة يف فشل
 38%من املشاركني يف معرفة
باري أوفاريل ،بينهم  31%من
املنتمني لالئتالف.
ويف سؤال حول أفضل رئيس
حلكومة نيو ساوث ويلز آخر
25سنة ،تبوأ بوب كار الصدارة
بنسبة  ، 32%ثم نيك غراينر
 ،16%يليه أوفاريل بنسبة .8%
ويف سؤال عما إذا كان

أوفاريل رئيس حكومة قادر
على تنفيذ الوعود قال 13%
نعم ،و 38%يرون خطواته بطيئة
لكنها ثابتة ،بينما قال  26%إنه
رئيس حكومة ال ميتلك قدرة
صنع القرار.
من جانبه ،قال ديفيد بريغز
أحد القائمني على االستطالع
يف مؤسسة غاالكسي إن حكومة
أوفاريل مل تتخذ قرارات حامسة
تتعق بالبنية التحتية ،إال أن
املعارضة العمالية يف الوالية
يف أسوأ حاالتها ،وهو ما ميكن
أن يستغله أوفاريل برغم أدائه
السليب.
وأقيم االستفتاء يف الفرتة
بني  12-16سبتمرب اجلاري يف
وقت يدور فيه الكثري من اجلدل
ختفيضات يف ميزانية
حول
التعليم والصحة.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

قائمة أكثر رؤساء تنفيذيني يف
أسرتاليا كسبًا للمال

احتل ماريوس كلوبرس رئيس
شركة” بي اتش بي بيليتون”
صدارة قائمة أكثر رؤساء
الشركات األسرتالية كسبا للمال
إذ حصل العام املاضي على 11.8
مليون دوالر.
وحصد أول  10رؤساء يف
القائمة  90مليون دوالر العام
املاضي.
ومتكن توني بولي رئيس
شركة  Aquila Resourcesوالذي
يبلغ راتبه السنوي  $ 572000من
حصد مبلغ ضخم العام املاضي بلغ
 169.9مليون %نتيجة ارتفاع قيمة
ممتلكات له  14مرة عن قيمتها
األصلية.
وتشري األرقام إىل أن  90%من
قائمة أكثر  200رئيس تنفيذي
حصدا للمال قد تلقوا حوافز
ومكافآت إضافية من مؤسساتهم
على الرغم من هبوط األرباح
وتقليص الوظائف ،إال أن متوسط
تلك احلوافز اخنفض إىل 1.25
مليون  $وهو أقل معدل له منذ
عام .2004
ويكشف التقرير الذي أعده

اجمللس األسرتالي للمستثمرين
املتقاعدين أن رالف نوريس
رئيس بنك كومونولث السابق
تلقى العام املاضي أعلى مكافآت
إضافية بلغت  3.3مليون .$
وفيما يلي قائمة بأول عشرة
رؤساء تنفيذيني يف أسرتاليا
كسبا للمال عام :2011
BHP Billiton, Marius Kloppers
$17.3m
ANZ, Mike Smith: $14.7m
CBA, Ralph Norris : $12.6m
Cola-Cola Amatil, Terry Davis
: $8.9m
Westpac, Gail Kelly: $8.6m
Rio Tinto, Tom Albanese:
$6.6m
Macquarie Bank, Nick Moore,
$8.6m: $6.2m
NAB, Cameron Clyne: $5.6m
James
Hardie,
Louis
Gries:$5.2m
Crown, Rowen Craigie: $3.6m
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قضاء وقدر

امنيات لبنانية

السجن شهراً للبناني دخل اىل إسرائيل
أصدرت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم وعضوية املستشار املدني القاضي حممد درباس وحبضور ممثل
النيابة العامة القاضي أمحد عويدات حكمًا حبق لبناني جبرم الدخول اىل
بالد العدو من دون إذن مسبق.
وقضى احلكم بسجن ع .د .مدة شهر وتغرميه مبلغ مئيت ألف لرية
لبنانية.
وكانت احملكمة قد أصدرت سلسلة من األحكام جبرائم االجتار باألسلحة
وحيازتها.
وأصدرت حكمًا وجاهيًا جبرم رهن مسدس امريي واسرتهانه وبيع
ونقل وحيازة سالح حربي من دون ترخيص قضى بشهرين حبسًا يف حق
(ش.ح ).وبأربعماية الف لرية لبنانية غرامة يف حق (س.ن ).وماية الف
لرية لبنانية غرامة يف حق كل من (ف.ع ).و(أ.ف ).ومصادرة املضبوط
يف حق كل من الثالثة االخرين.
وقضى حكم وجاهي جبرم رهن بطاقة عسكرية ختص اجليش بشهر
حبسًا يف حق (ي.ق).
ويف حكم وجاهي جبرم تهديد فرد قضى مباييت الف لرية لبنانية
غرامة يف حق (ش.ف.).
ودانت يف ستة عشر حكمًا جبرم حيازة بندقية وذخرية عائدة هلا
واعتدة عسكرية وخرطوش صيد ونقل سالح حربي من دون ترخيص
وإطالق النار يف اهلواء يف مكان مأهول قضى وجاهيًا مباييت ألف لرية
لبنانية غرامة يف حق (م.أ ).وبثالمثاية الف لرية لبنانية غرامة يف حق
كل من (م.ش ).و(ن.ص ).وبسبعني الف لرية لبنانية غرامة يف حق
(م.م ).ومصادرة املضبوطات يف حق كل منهم وبأسبوع حبسًا حبق كل
من (أ.ح ).والفلسطيين (ح.الفرا ).وبأسبوعني حبسًا يف حق (ح.ش).
والزام كل منهم تقديم بندقية حربية وبأسبوعني حبسًا يف حق (هـ .ط).
ومصادرة املضبوط وقضى غيابيًا مبثابة الوجاهي بستة اشهر حبسًا يف
حق (ع.ص ).والزامه بندقية حربية وقضى غيابيا بسنة وشهر حبسًا يف
حق كل من (ع.س ).و(ب.م ).و(م.ع ).و(ح.م ).و(ع.م ).و(م.م).
و(ح.م ).و(ف.ع ).ومصادرة املضبوط يف حق االول والزام االخري
بتقديم املسدس احلربي وإلزام كل من الثاني والثالث بتقديم قطعة
سالح وإلزام كل من اآلخرين بندقية حربية.
كما أصدرت عشرة احكام جبرم نقل مسدس حربي وحربة كالشنيكوف
وبوكس حديد من دون ترخيص قضى وجاهيًا بشهر حبسًا يف حق كل
من (خ.ن ).و(ع.ش ).و(أ.م ).و(ع.أ ).و(م.ن ).وبأسبوع حبسًا يف
حق كل من (ح.هـ ).و(أ.ك ).و(ع.ك ).وبعشرة ايام حبسًا يف حق
(م.ر ).وبادانة (ح.أ ).واحالة نسخة عن امللف للمرجع املختص لعلة
القصر ومصادرة املضبوط يف حق كل منهم وقضى غيابيا بسنة وشهر
حبسًا يف حق كل من( :م.خ ).و(ب.ك ).و(ر.ج ).و(ع.د ).و(ش.أ).
ومصادرة املضبوط يف حق كل منهم.
وقضى حكم غيابي جبرم االجتار باألسلحة احلربية وتهريبها عرب احلدود
بسنة وشهر حبسًا يف حق كل من العراقيني (ع.الساعدي) و(ع.
الساعدي) و(ف .الساعدي) والزام كل منهم بتقديم بندقية حربية
ومصادرة الكفالة يف حق االول.
ويف حكم غيابي جبرم اختالس كمية من احملروقات قضى بسنة وشهر
حبسًا ومخسماية الف لرية لبنانية غرامة يف حق (غ.ب.).
ودانت يف ستة احكام جبرم سرقة مبالغ مالية وهاتفني خليويني
وغالون وليرتات من مادة البنزين قضى وجاهيًا بثالثة اشهر حبسًا يف
حق كل من (ج.ق ).و(ع.ص ).و(ع.س ).و(م.و ).وبتغريم كل من
االول والثاني مباية الف لرية لبنانية قضى غيابيا بسنة حبسًا واربعماية
الف لرية لبنانية غرامة يف حق كل من (ع.ع ).و(م.ع.).
وأصدرت سبعة احكام جبرم معاملة عناصر من اجليش ومن قوى
االمن الداخلي بالشدة وتهديدهم وشتمهم وحتقريهم ومقاومتهم مقاومة
سلبية اثناء قيامهم بالوظيفة قضى وجاهيًا مباية الف لرية لبناينة غرامة
يف حق كل من (ف.س ).و(م.غ ).ومباية ومخسني الف لرية غرامة
يف حق (ع.أ ).وبأسبوع حبسًا ومخسني الف لرية لبنانية غرامة حبق
(س.س ).وبشهر حبسًا يف حق الفلسطيين (م.اهلبطة) وقضى غيابيا
بسنة وشهر حبسًا يف حق كل من (ش.خ ).و(ح.د ).كما قضى وجاهيًا
بادانة (م.ع ).واالكتفاء مبدة توقيفه.
ويف حكم وجاهي جبرم خمالفة قرار قضائي برد االعرتاض املقدم
من (ع.ق ).شكال لوروده خارج املهلة القانونية وتثبيت احلكم الغيابي
القاضي بسنة وشهر حبسًا.
وقضى حكم جبرم حجز حرية فرد واطالقه عفوا وتهديده وشتم
املؤسسة العسكرية ورمي مناشري تهديدا ونقل سالح حربي من دون
ترخيص واالجتار باألسلحة احلربية وجاهيًا مباية الف لرية لبنانية غرامة
يف حق (خ.ي ).وقضى غيابيا برد االعرتاض املقدم من(م.ع ).شكال
لعدم احلضور وتثبيت احلكم الغيابي القاضي بثالث سنوات حبسًا والزامه
بتقديم قطعة سالح حربي.

ويف حكم غيابي جبرم حيازة قنابل يدوية وساعات تفجري قضى بسنة
وشهر حبسًا يف حق (ج.ن ).ومصادرة املضبوطات.
وأصدرت حكمًا وجاهيًا جبرم حيازة ونقل أسلحة حربية قضى
بشهرين حبسًا يف حق كل من (ب.غ ).و(ط.ح ).و(أ.ق ).ومصادرة
املضبوطات.
ودانت يف حكم وجاهي جبرم نقل ذخرية حربية من دون ترخيص
قضى باالكتفاء مبدة توقيف (أ.ج ).ومصادرة املضبوطات.
كما دانت يف حكم وجاهي جبرم التسبب عن اهمال بضياع اعتدة
ومعدات عسكرية قضى بعشرة ايام حبسًا يف حق (ع.ح.).
وقضى حكم غيابي جبرم رمي متفجرة يف مكان مأهول وانفجارها
بسنة وشهر حبسًا يف حق كل من (م.ط ).و(ي.ر ).والزام كل منهما
بتقديم رمانة يدوية.
***

مزورة.
وبنفس التاريخ اوقفت كال من اغوب س.م وريتا س .م
(لبنانيان) اثناء حماولتهما السفر عرب مطار رفيق احلريري الدولي
يف بريوت اىل السويد مرورا بقطر مبوجب جوازي سفر سوريني
مزورين وحيمالن اقامتني سويديتني مزورتني.
وقد أجريت التحقيقات الالزمة مع املوقوفني باشراف النيابة
العامة االستئنافية ومتت احالتهم اىل القضاء املختص ،وجتري
مالحقة املتورطني االخرين يف هذه امللفات».
من جهة أخرى اوقفت دورية مفرزة استقصاء بريوت يف حملة
الروشة ايهاب م.ن.ع ومصطفى س.ح جبرم تعاطي املخدرات.
كما اوقفت يف الرملة البيضاء ك ًال من وائل ش.ه وعمر ه.
ش .جبرم تعاطي املخدرات وضبطت حبوزتهما كمية من احلشيشة
ودفرتي لف وقد سلم املوقوفون اىل املراجع املختصة.

أهالي اليمونة ر ّحبوا وطالبوا بتأمني البديل
القوى األمنية تستأنف عملية تلف احلشيشة يف البقاع

***

قتيل صدماً يف برمانا و جرحى على الكوال
قضى الياس جربان ساسني ( 78عاما) يف حملة مراح غامن يف
برمانا ـ قضاء املنت ،بعدما صدمته سيارة سوبارو» يقودها جو بيار
روحانا وكان ساسني نقل يف حال حرجة اىل مستشفى «بيل فو»
يف املنصورية ،لكنه ما لبث ان تويف.
من جهة اخرى أدى حادث سري وقع على جسر الكوال بني سيارة
من نوع بي.ام .وشاحن صهريج مياه اىل جرح  3اشخاص من ركاب
السيارة بعد اصطدامها مبؤخرة الشاحنة اثر توقفها بشكل مفاجئ.
وقد مت نقل اجلرحى اىل املستشفى للمعاجلة.
وقع حادث سري فجر امس على طريق عام ضهر االمحر راشيا
بني سيارتي «مرسيدس» يقودها صالح دانيال من بلدة بيت كيفا
وسيارة «هوندا» يقودها السوري نزار مهنا ،ما ادى اىل اصابة
االخري جبروح خطرة نقل اثرها اىل مستشفى جب جنني.
***

استأنفت القوى االمنية يف منطقة بعلبك اهلرمل منذ ساعات الصباح
االوىل االستمرار يف عملية تلف زراعة احلشيشة يف مناطق دير االمحر،
اليمونة واهلرمل ،وذلك مبؤازرة  7مالالت للجيش اللبناني.
ورحب أهالي اليمونة بعملية التلف والقى رئيس بلديتها حممد شريف
ّ
كلمة اكد فيها ترحيبه بالقوى االمنية لتلفها املنوعات ولكن بشرط
تأمني البدائل والسياسات البديلة مشريا اىل ان الوقت قد حان لكي
تقرر كل بلدة ما هي احتياجاتها ترفعها اىل جملس الوزراء الذي عليه
جمتمعا ان يقرر ويقر تلك االحتياجات وهكذا تكون احلكومة والدولة قد
اكدت مصداقيتها يف اجياد البدائل هلذه املنطقة.
وحذر شريف من ان الزراعات سوف تستمر يف العام القادم على
مستوى كافة القرى والبلدات يف بعلبك اهلرمل يف حال قامت الدولة
«بالتطنيش» ألن تأمني البدائل للزراعات املمنوعة يبدأ قبل الدخول يف
العام القادم .واذا راينا او ملسنا ان الدولة بدأت جديا باجياد البدائل
فنحن مستعدون للتعاون.
ولفت اىل قيام القوى االمنية بعملية التلف بتأييد وترحيب من
االهالي .وشارك يف عملية التلف  12جرارا زراعيا قاموا بتلف اكثر من 		
عشر دومنات يف حمور دير االمحر واليمونة.
واصلت قوى االمن الداخلي عملية تلف احلشيشة على حمور
وأعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه يف بلدة دير االمحر  -قضاء بعلبك ،لليوم الثاني على التوالي مبؤازرة
إطار احلملة اليت تقوم بها املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ملكافحة اجليش وسط احتجاجات االهالي ،حيث نفذ عدد منهم اعتصامًا عند
املخدرات والقضاء على زراعة نبتة احلشيشة يف البقاع ،قامت أمس ،مدخل بلدة دير االمحر مبشاركة خماتري ،مستنكرين اقتصار استئناف
قوة من مكتب مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة الشرطة القضائية عملية التلف على اراضيهم وبعض االراضي اجملاورة ،ومطالبني
وقطعات من وحدتي القوى السيارة والدرك اإلقليمي مبؤازرة قوة من بتحقيق الوعود بالتعويض على املزارعني واجياد زراعات بديلة.
اجليش اللبناني بتلف حنو  175دومنًا من األراضي املزروعة بهذه النبتة
وأوضح رئيس احتاد بلديات دير االمحر املهندس ميالد العاقوري
يف :سهل دير األمحر  -سهل اليمونة  -جرد العاقورة  -سهل مرجحني /ان «من قام باالحتجاج على عملية التلف ليس اهالي دير االمحر،
اهلرمل.
تتصرف بطريقة
وإمنا بعض املزارعني الذين يعتربون ان الدولة
ّ
ً
حترك إعالمي
وقد أصبحت حصيلة ما مت تلفه لغاية تارخيه يف البقاع  6725دومنا انتقائية يف عملية تلف احلشيشة» ،واعلن «عن
ّ
واحلملة مستمرة للقضاء على كل املزروعات غري املشروعة.
واالعتصام إذا تبينّ ان التلف يتم فقط يف منطقة دير االمحر».
***
وقال« :حنن لن نقف يف وجه قرار التلف ،ولكن إذا تبينّ ان
الدولة تتلف فقط يف منطقة دير االمحر من دون املناطق األخرى
سنعتصم احتجاجًا على االنتقائية يف التلف».
أدخل اىل مستشفى تل شيحا بشارة الياس حلوة ( 91عامًا)
***
مصابًا بطلق ناري يف فمه .وأكدت زوجته أنه هو من اطلق النار
على نفسه بقصد االنتحار من بندقية صيد كانت داخل منزله
الكائن يف ابلح ،الفتة إىل أنه حاول االنتحار سابقًا منذ حواىل
العشرة أشهر عندما تناول مادة سامة وهو اآلن قيد العالج يف
قرر مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر
املستشفى املذكور.
***
صقر جتزئة ملف اخلطف املدعى فيه على اشخاص من آل املقداد
وسوريني يف احلوادث اليت شهدتها منطقة الرويس يف الضاحية
اجلنوبية.
واحال صقر اىل النيابة العامة االستئنافية يف جبل لبنان امللف
يف شقه املتعلق حبوادث اخلطف ،وذلك حبسب الصالحية ،فيما
أعلنت املديرية العامة لألمن العام توقيف عشرة اشخاص بينهم باشر امس قاضي التحقيق العسكري عماد الزين حتقيقاته يف
سوريان وفلسطينيون الجئون يف سوريا جبرائم تهريب أشخاص اجلرائم املدعى بها على ستة موقوفني من آل املقداد وسوريني
بصورة غري شرعية عرب لبنان وتزوير جوازات سفر واستعماهلا.
اثنني بانشاء تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية وتهديد
لقضايا
وأوضحت املديرية يف بيان هلا انه «يف اطارمتابعتها
عناصر عسكرية ومعاملتهم بالشدة وحيازة اسلحة حربية ومتفجرات.
متكنت
واالقامة،
تزوير املستندات ال سيما املتعلقة جبوازات السفر
واستجوب القاضي الزين امس مخسة من املوقوفني ،وهم حسن
املديرية العامة لالمن العام بتاريخ  2012 /9 /17من ضبط كل من حسني ضاهر املقداد وابراهيم حممد املقداد وقاسم قزحيا املقداد
السوري امحد ع.ق وبسام ح .ع ( لبناني وحيمل اجلنسية الربيطانية وحممد توفيق املقداد وحممد عادل املقداد ،حبضور وكالئهم وأصدر
) جبرم حيازة وتزوير جواز سفر برتغالي.
مذكرات توقيف وجاهية حبقهم سندًا اىل مواد االدعاء.
هـ.ز
امحد
السوري
من
كال
كما اوقفت بتاريخ 2012 /9 /18
وارجأ الزين اىل اليوم استجواب حسن حسني املقداد امللقب
وحممد م .ع وعبيدة ع.م وحممود م.س ولؤي م.ش .وعبد االله بالشيخ والسوريني اياد عمر جين وصدام امحد العلي ،على ان
م.س (فلسطينيون الجئون يف سوريا) ،جبرم تهريب اشخاص عرب يصار ايضًا اىل استجواب ماهر املقداد بعد االدعاء عليه اليوم
االراضي اللبنانية بطريقة غري شرعية وحيازة جوازات سفر سويدية باجلرائم عينها واحالته تبعًا لالدعاء على اآلخرين.

ترافق مع اعتصام لألهالي لتعويض املزارعني
مواصلة تلف احلشيشة عند حمور دير األمحر

حماولة انتحار تسعيين يف أبلح

إحالة جرم اخلطف على «عدلية بعبدا»
مذكرات توقيف حبق  5من آل املقداد

األمن العام يُوقف  10بتهريب
أشخاص وتزوير جوازات سفر
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حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  3000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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LIVE TV CHANNELS | TV SERIES | MOVIES | RADIO | VOD | PAY-PER-VIEW

Offer Valid from July 10th to August 25th





Connect with us on:

Media Center
Video-on-Demand

Movies

Aburn
Zam Zam Market......................(+61) 431-207-576
Adellaid
Persian Grocery........................ (+61) 884-438-599
Allawah
Billy Biz Solution........................(+61)410-103-848
Belmore
Ann TV .......................................(+61) 400-466-484
IPTV Techheads ........................(+61) 413-240-342
Brisbane
Afshar Market .......................... (+61) 738-477-396

YouTube

Pay-Per-View

TV Series

Canberra - Lyneham
Arabic IPTV............................ (+ 61) 4-100-60-100
Geelong
Nima Satellite....................... (+ 61) 4-017-29-598
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) 29-630-1648
Perth
City Fresh Supermarket........... (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite....... (+61) 423-631-129
Osborne Park Perth
Sid Satellite ................................ (+61) 415-406-500
Monterey
Digitech Sound & Vision ..................(+61) 29-593-2650
Thomastown
Professional system & network ....(+ 61) 452-233-002

Sydney
AVA Satellite............................. (+61) 401-491-546
Super Sahel.............................. (+61) 294-176-766
Tech Solutions......................... (+61) 402-666-555
Bullono.................................... (+61) 043-300-8974
Niavaran Market .................... (+61) 294-771-772
Broadcasting Australia Satellite ....(+61)298-91-2551
Sahibi Supermarket..................(+61)286-777-927
Padstow
Image for Computer ............... (+61) 450-296-121

agentsupport@glarab.com

.com

Customer Service:
Tel: +61-28-355-0162
1-800-1989-1989

Sales:
Tel: +1-604-293-1000
1-866-760-4000

Fax: 1-905-709-1910
email: info@glarab.com

10-11-0007

Radio


SHOUTcast

08-10-0033

TV Channels

Picasa
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جميـع منتجاتنا
حالل

تجدونها يف Coles,
Woolworths
وأكرب السوبرماركات
املستقلة

صفحة 23

السبت  22أيلول 2012

Saturday 22 September 2012

Page 23

منوعـــات

النيب (ص)

ذوو مليارات
وجه
يتربّعون بنصف األسبوع
ثرواتهم !

الشاعر السيد أمحد احلسيين

ض������رب ال����ن��ب�ي ب���دي���ن���ه االم����ث����ال
اآلماال
حيمل
صبح
وشع
ّ
ٌ
ٌ
ث����ورة
أن����ت ال���ن�ب�ي ويف ح��ي��اض��ك
االذالال
وختلع
الضمري
تبين
وت���ش���رئ���ب ن��ف��وس��ن��ا حن����و السما
ّ
صب النفوس كماال
يا خري من
ّ

ح���ت���ى أت����ت����ك م����ن االل�������ه رس����ال����ٌة
االغالال
حتطم
القلوب
جتلي
������ود ٌة
رب�������ي يف مح�����اك م� ّ
ح����ي����اك ّ
ّ
االبطاال
عروبة
بني
هيأت
ّ
ُ
ال��ب��غ��اة ع��ن خ��س��ي��س فعاهلم
ك��ش��ف
مجاال
بأن ينالوا من الرسول

وك���ي���ف ي���ن���ال م���ن مح���اك���م سيدي
قاال
قد
اهلنا
احلبيب
أنت
ُ
ج��ئ��ن��اك ج���ئ���ن� َ
ٍ
��اك احل���ش���ود
بنخوة
أوصاال
عت
إن
همنا
ما
ُق ّط ْ
ّ
��د
اي�����ن ال���ع���روب���ة اذ ت���ط���رق ح���اق� ٌ
كفى كفى ان نرتضي االهماال
����رد سيفنا
ل��ي��س احل���ض���ارة ان جن� ّ
ِّ
االجياال
علم
احلضارة
ان

ي��س��ت��ح��م أرجيها
ك���ن وردة ك���ي
ّ
وصاال
الوافدين
أزر
وشد
ّ
اب������دأ ب��ن��ف��س��ك ه����ال����ًة بسلوكها
ّ
حقا تسمع االقواال
ان كنت
أم���ش ال��ل��ي��ال��ي س��ال��ك��ا درب اهلدى
ِ
خياال
الطاحمني
جمد
تنب
ال
ِ
ِ
واق����ت����د م����ن ع���ل���م ال���ن�ب�ي مس���اح���ًة
امشخ

بعلم
ٍ

ترتقي

من ديوان الغدير

اآلصاال

انضم  11مليارديرا جديدا
إىل قائمة أصحاب املليارات
بنصف
سيتربعون
الذين
ثرواتهم ألعمال خريية ،وذلك
بناء على طلب مؤسس شركة
«مايكروسوفت» بيل غيتس
ورجل األعمال وارن بافيت.
وبات عدد املنتسبني إىل
هذه القائمة الذين قرروا ان
حيذوا حذو غيتس وبافيت 92
مليارديرا ،من بينهم املدير العام
لشركة تأجري أشرطة الفيديو
على االنرتنت «نيتفليكس»ريد
هاستينغز وأحد مؤسسي شركة
«انتل» غوردن مور واملدير
املشروبات
لشركة
السابق
الروحية الكندية «سيغرام»
تشارلز برونفمن.
األكثر
األمريكيان
وكان
ثراء بيل غيتس ووارن بافيت
قد اعلنا يف متوز  2010أنهما
سيحاوالن إقناع نظرائهم من
أصحاب املليارات بالتربع بنصف
ثروتهم لألعمال اخلريية ،فتوسع
نطاق هذه املبادرة ليشمل
مؤسس حمطة «سي إن إن»
تيد ترنر ورئيس بلدية نيويورك
ومؤسس قناة األخبار املالية
بلومربغ،
مايكل
«بلومربغ»
واملخرج جورج لوكاس ...

راغب عالمة :لوال
اجليش لكان لبنان
«حارة كل من إيدو إلو»
غرد السوبر ستار راغب عالمة
ّ
عرب موقع «تويرت» قائ ًال« :حتية
اىل ابطال اجليش اللبناني واىل
قائد اجليش العماد قهوجي.
وألف مربوك للمخطوف املحُ َّرر.
لوال اجليش لكان لبنان حارة
كل من ايدو إلو» .يذكر أن
هذه ليست املرة األوىل يشيد
فيها راغب بدور املؤسسة
العسكرية.

اعداد :أكرم املغوّش

الدكتورة فريونيكا سعد
العناية باالطفال عمل مقدس
التحصيل العلمي املقرون باالخالق
والرتبية الوطنية من اهم مقومات
املواطن الناجح الذي يعمل خلري وطن
طليعي....هذا ما قالته لنا الدكتورة
فريونيكا سعد عقيلة الدكتور طوني
سعد وهلما اربعة اطفال يف عمر الورود
وهم سايد وفرنسيس ودانيال وآدم.
وهي كرمية السيد عبد الكريم درويش
والسيدة فخرية زريقة.
ولدت فريونيكا يف سيدني وترعرعت
فيها وختصصت يف جامعة سيدني
بطب اسنان االطفال وتعمل يف عيادة
خاصة مع زوجها الدكتور طوني سعد
يف عدة فروع هلما.
تعود جبذورها اىل مدينة طرابلس
عاصمة الشمال اللبناني تلك املدينة
الرائعة اليت اعطت لبنان والعرب
والعامل قامات كبرية من رؤساء
وزارات ووزراء ونواب وقادة عسكريني
وروحيني وادباء ومفكرين ومناضلني،
وتتمنى ان تزورها لتتعرف على اقاربها
واقارب والدتها يف بلدة املنية كما
بسلوقيت مسقط رأس زوجها بشكل
خاص ولبنان اجلميل بشكل عام.
وهي عضو يف اجمللس االسرتالي

التجاري العربي.
تقول الدكتورة فريونيكا :ختصصت
بطب االسنان اخلاص باالطفال الن
العناية باالطفال عمل
مقدس وهم
ّ
الرباعم اجلميلة الواعدة كما يقول السيد
الي».
املسيح «دعوا االطفال يأتون ّ
وهي تتقن العربية اىل جانب
االنكليزية .ويطيب هلا ان تردد دائمًا:
ان احملبة كرم من اهلل فعلينا ان حنب
وحنرتم بعضنا الن االديان كلها هلل
واالوطان للجميع ّ
واذكر دائمًا بقول اهلل
تعاىل يف كتابه العزيز « فمن يعمل
مثقال ذرة خريًا يره ومن يعمل مثقال
شرًا يره» (صدق اهلل العظيم).
ذرة ّ
الدكتورة اخللوقة فريونيكا سعد
وجه كريم معطاء حتب اخلري للناس
والسرتاليا ولبنان وبالد العرب والعامل
وتتمنى دائمًا ان يسود العامل السالم
وان يعود احلق اىل اهله يف فلسطني
واجلوالن وكافة اراضينا احملتلة ان شاء
اهلل.

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغوّش

رئيس احلزب السوري القومي االجتماعي االمني انعام رعد
يف زيارته التارخيية السرتاليا

اصالة يف مأزق
جديد
جتاهلت الفنانة أصالة نصري
الدعوة اليت وجهها اليها مهرجان
اإلسكندرية السينمائي لتكرميها
ضمن حفل اخلتام ،ومل حتضر
احلفل أو حتى تعتذر .لذلك
قررت إدارة املهرجان حجب
تكرميها وجتاهل امسها وعدم
إعالنه ضمن الفنانني السوريني
املكرمني.
ّ
وكانت إدارة املهرجان تراجعت
عن دعوة الفنان السوري عابد
فهد حلضور التكريم بسبب
موقفه املعارض للثورة السورية
واستبدلته بأصالة.

الرئيس املناضل االمني انعام رعد يتحدث اىل الزميل اكرم املغوّش(ارشيف)

قبل رحيله اىل دار اخللود قام رئيس احلزب السوري القومي االجتماعي املفكر الكبري االمني انعام
رعد بزيارة تارخيية اىل اسرتاليا حيث تفقد الوحدات احلزبية واقام الندوات واحملاضرات كما اقيمت
على شرفه حفالت التكريم الشعبية ولّبى دعوات اجملالس النيابية االسرتالية وقدم شرحًا وافيًا
طيب اهلل
لقضايانا القومية على املنابر االسرتالية وخاصة قضيتنا املركزية فلسطني ...وكان لزيارته ّ
ذكره وقع يف نفوس االحرار من جاليتنا ومركز القرار االسرتالي وكنت قد اجريت مع حضرته مقابلة
شاملة حتدث فيها عن مسريته الرائدة وهي مسرية احلزب السوري القومي االجتماعي حزب املقاومة
والشهداء...
حتية اىل روح االمني املناضل انعام رعد ورفاقه امليامني شهداء ومقاومني ابطاال ومفكرين احرارا
ساروا على خطى قائدهم االول وشهيدهم االكرب انطون سعاده القائل « :ان احلياة كلها وقفة عز».
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اعــالنات

مؤسسة توتوس األوىل يف اسرتاليا
لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت
بحرية
Pizza - Pasta -

معاملة  ..ابتسامة ..
خربة ..
Steak - Seafood
خدمة  ..نظافة
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات
101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا
www.totospizzahouse.com

ال مرياج

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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Melbourne

Hatem

Electrical Contracting

حاتم

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

 ساعة يف اليوم24/24 نعمل

لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام
Tُel/Fax: 03 9391 0686

Mob: 0417 949 650
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ملبورن

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
0413805930 :السيدة ديانا احلليب على الرقم
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العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581
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śǼǈŭơƾȈǠƥƩȏƢǨƬƷȏơ
تفخر اجلمعية العربية للمسنني بدعوتكم حلضور

مهرجان املسنني

وذلك بني الساعة  11،00صباحا ولغاية  5،00من
بعد ظهر يوم اخلميس الواقع فيه  11تشرين االول
(اكتوبر)  2012على العنوان:
480 Lygon Street
(Ground Floor) Carlton Tram 1 or 8 Station 113

تعالوا واحتفلوا باالنسجام االجتماعي يف والية فيكتوريا
نرحب باجلميع كبارا وصغارا تشمل االحتفاالت
النشاكات املتنوعة:

مأكوالت  -مرطبات  -جوائز  -هدايا

كافة النشاطات جمانية بتمويل من حكومة فيكتوريا
وبلدييت ملبورن ويارا
املواصالت جمانية يف هذا اليوم جلميع حاملي بطاقة
املسنني ()Senior Card

تنويه وتصحيح
يف العدد  597من جريدة اهلريالد الصفحة 27
تاريخ  15ايلول  2012وحتت مقال عنوانه «االسد
باق وسوريا لن تفتت»سقط سهوًا اسم ميشال عون
ٍ
والصح صحايف عتيق ،نعتذر عن اخلطأ الغري مقصود
لذا اقتضى التصحيح.

أ فر ا ن ا أل ر ز

لصاحبها بشارة طوق وأوالده
نصنع الرغيف اللبناني األصيل
خبز أمسر وأبيض  -مجيع أنواع
املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش زعرت ،فطاير
بسبانخ -فطاير جببنة ومجيع
أنواع الزيوت خاصة اخلالي من
الكولسرتول
وزيت الزيتون املستورد من لبنان
وباقي البلدان اجملاورة
نظافة تامة مع أفضل األسعار
33 - 37 High St, Preston VIC 3072

Tel: 03 9484 4999
Fax: 03 94844566

افران اهلدى للمعجنات

أفران ّ
عكار

بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق
املعجنات
حلم بعجني ،منقوش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة
بالبيض وأصناف
أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية.

اللحوم واخلضار طازجة يوميًا
تامة وخدمة مميزة
نظافة ّ

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

تقدم يوميا املنقوش بزعرت  -لحم بعجني -
فطاير بسبانغ وبجبنة  -كعك بسجق  -بيتزا
 فطاير لبنانية واجنبية  -سندويشات وجميعانواع املعجنات
اطباق متنوعة  ..لقمة شهية  ..خدمة سريعة
ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك فتجد اكثر
تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

88.6 fm
حمالت اهلدى
مساء كل يوم أربعاء من الساعة
للمواد الغذائية
السادسة إىل الثامنة مساء

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

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

جميع أنواع الحبوب والزيوت
وزيت الزيتون واملعلبات إىل املكسرات
واللنب....
محالت الهدى تغنيكم عن التفتيش وتؤمن
لكم كل ماتحتاجونه من مواد غذائية ...

393 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9354 2340
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حفلة توقيع الكتاب يف ملبورن
يف جو ثقايف وحضور مميّز وبرعاية جملس بلدية مورالند والرابطة األسرتالية الزحلية يف فيكتوريا

الزميل بول خياط يوقع كتابه اجلديد» حصاد السبعني من مواسم الرأي واحلنني»

بلدية
جملس
برعاية
مورالند يف ملبورن ،والرابطة
األسرتالية الزحلية يف والية
فيكتوريا ،إحتفل الصحفي
والكاتب الزميل اإلعالمي بول
خياط بتوقيع كتابه اجلديد «
ّ
حصاد السبعني من مواسم
الرأي واحلنني « ،يف الساعة
اخلامسة من مساء يوم األحد
يف  9أيلول  2012وذلك يف
مبنى بلدية كوبورغ Coburg
. Town hall
حضر اإلحتفال عدد كبري
من أصدقاء احملتفى به وعلى
رأسهم سعادة قنصل لبنان
العام يف ملبورن األستاذ
غسان اخلطيب والنائب يف
برملان والية فيكتوريا السيد
خليل عيدة واآلباء األجالء
املونسينيور يوسف توما،
والراهب األنطوني األب شارل
حيت ممثال ّ
كل من املونسينيور
جو طقشي ورئيس دير مار
شربل األب األنطوني ادمون
أندراوس ،كما حضره أيضا
األب جورج خوري واألب إميل
قنصل ،واألخت سالم معوض
واألخت دعد القزي مع عدد من
الراهبات األنطونيات ،واألخت
كريستيان مساحة واألخت جنوى
مراد من الراهبات الباسيليات
الشويريات .وممثلي وعمدات
بعض األحزاب واجلمعيات
اللبنانية الثقافية واإلجتماعية
واخلريية وعدد من األدباء
ّ
والكتاب والفنانني الرسامني
يف ملبورن وممثلي وسائل
اإلعالم املقروء واملسموع يف
ملبورن .وعدد من أبناء اجلالية
الزحلية وعائلة الزميل بول
خياط وأقاربه .وكان كل من
النائب نزيه األمسر وقدس
األب جورج نصر قد إعتذرا
إلضطراهما
للتغيب بسبب
ّ
إرتباطات سابقة.
املوسيقي
الفنان
قام
فؤاد حراقة ومرافقته الفنانة
الناشئة اآلنسة كاريسا خوري
املوسيقية
األحلان
بعزف
والفولكلورية اللبنانية وذلك
يف بداية اإلحتفال وأثناءه
وخالل حفلة الكوكتيل اليت
فأضفيا
اإلحتفال،
عقبت
على اإلحتفال نفحة موسيقية
راقية.
ىّ
األستاذ
الشاعر
تول
مهمة التقديم
زيدان
وسام
ّ
والتعريف باخلطباء املتحدثني
قدم اخلطباء
يف اإلحتفال إذ ّ
املشرتكني الذين تعاقبوا على
ومداخالتهم
إلقاء كلماتهم
يف هذه األمسية الثقافية،
قدمهم بطريقة فذة وبكلمات
ّ
عبت أمجل تعبري عن شخصية
رّ
املتحدثني وختمها ببعض
النابعة
الشعرية
األبيات
من قناعات الشاعر واليت
تدفقت من قلبه وعلى شفتيه

وقسمات
يداه
وأشرتكت
وجهه يف التعبريعنها أمجل
تعبري ،فدخلت قلوب السامعني
وحركت مشاعر املتحدثني
ّ
املتكلمني يف اإلحتفال .بعد
وقوف احلاضرين إجالال لعزف
النشيدين األسرتالي واللبناني
على أوتار الفنان فؤاد حراقة
قدم عريف احلفلة
ومرافقتهّ ،
والعضو
السابق
الرئيس
احلالي لبلدية مورالند السيد
طوني احللو ،بكلمة معربة ختمها
بأبيات شعرية ،األمر الذي دفع
السيد حلو اىل اإلجابة عليها
بأبيات شعرية عفوية .ثم قام
السيد حلو بإعطاء وجهة نظره
يف كتابات صاحب الكتاب
احملتفى بتوقيعه ،فقال :لن
أحتدث الليلة عن نتاج بول
األدبي فالناس ال جيهلونه
 ...فهو امللتزم على إرتقاء
واحملب على نقاء واملؤمن
ّ
على رجاء ...واملخلص على
وفاء ...وقد يكون من أصعب
األمور الكالم عن شخص
يعرفه كل الناس ...وهذا
وضعي مع صاحب التوقيع
 ...فما عساني أزيد على
ما تعرفونه مجيعا....فهو
علم من أعالم الفكر والتغيري
وضع كل إمكانياته العلمية يف
خدمة العلم واحلقيقة واملعرفة
واجملتمع ...فكان الصحايف
اجلريء
والكاتب
العنيد
واملعرتب املسؤول ،واملثقف
املدرك حقيقة وجوده...
وأضاف :أنا شخصيا ال
أختار معنى واحدا للثقافة
واحلرية فتصبح الثقافة لفظا
أو مضمونا أو مادة أو حتى

حتد يف شأن
إجنازا  ..فهي ال ّ
أدبي أو فكري أو إقتصادي أو
سياسي أو إداري ألن اإلنسان
املثقف يرفض تغييب عقله
وتعليبه يف قالب معينّ  .من
خياط
هنا أتى دوراألستاذ بول ّ
بشمولية جامعة  ،فعطاؤه ال
يقف عند لون أو دين أو عرق
أو منطقة أو حزب .فقامسه
املشرتك حاجة بشرية جتاه
متطالبات كثرية وكبرية ورغبة
متعطشة دوما اىل ما هو أفضل
وأحسن وأكمل....
وحتدث السيد حلو عن
الصلة بني األدب والثقافة
احلياة
على
وتأثريهما
اإلجتماعية والسياسية يف
عامل
اليوم...وشدد على دور
ّ
املثقفني يف التوعية ،وخاصة
يف بالد اإلغرتاب لكي جنعل
منها أوطانا لنا دون أن ننسى
أوطاننا األم  .وقال :لقد
أرهقتنا الشعارات والتشرذم
واإلقتتال ألن إقتتالنا على
األرض مل يفقدنا السماء
فحسب بل ها هو يفقدنا
األرض ذاتها  ...وأضاف :كل
أدب وكل شعر وكل كتابة ال
تكون متألقة إال إذا كان
هدفها اإلنسان واجملتمع...
علينا :ادباء أن نأخذ العربة
من من رواد النهضة األدبية
والرابطة القلمية  ...فلنكن
كلنا كمثقفني ،الشعلة اليت
قررت أن ال تنطفىء ...ختم
كلمته قائال :فإذا كان خري
جليس يف األنام كتاب ،حيق
لي أن أقول  :وخري جليس يف
الغربة بول خياط.
قدم عريف احلفلة الشاعر
ثم ّ
وسام زيدان ،وبكلمات شعرية
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األكادميي
املعلم
رقيقة،
رياض
األستاذ
والشاعر
وعب
األمسر ،الذي إرجتل كلمته رّ
عن إميانه الثابت بأنه إستنادا
اىل وقائع تارخيية ثابتة تشري
اىل صعوبة أن تتمكن اية قوة
يف األرض مهما عظم شأنها
يف طمس األفكار النرية
وأآلثار القيمة للكتاب على
مر العصور ،وأعطى مثاال حيا
على هذا الواقع حماولة أحد
السالطني اهلنود طمس كتاب
كليلة ودمنة على مدى عدة
أجيال غري أن هذا األثر األدبي
الرائع أبصر النور ونشر وذاع
أمره وأرتفع شأنه اىل أرقى
درجات التقدير واإلعجاب،
وأعترب أن كتاب الزميل بول
«حصاد السبعني»،
خياط
كتاب جامع وشامل سوف يأتي
يوم تعرف قيمة هذا الكتاب
وهذا الكاتب الذي سعى
ويسعى اىل خدمة الثقافة
والعلم واحلضارة وهو حريص
بكل ما يف الكلمة من معنى
على التعلق باحلضارة اللبنانية
والتمسك بقيمها اإلنسانية
اليت بدونها ال قيمة لإلنسان
 ...وأشار اىل إجنازات الكاتب
الفعالة
على صعيد مساهمته
ّ
يف إلقاء الضوء على قضايا
اجلالية اللبنانية والزحلية يف
هذا املغرتب .ومت الشاعر
رياض األمسر كلمته بإلقاء
قصيدة عن اجليش اللبناني.
وبعد تقدميه من قبل
عريف احلفلة ،القى رئيس
الرابطة األسرتالية الزحلية يف
فيكتوريا السيد أمني طعمة
عب فيها عن فخر اجلالية
كلمة ،رّ
الزحلية والرابطة الزحلية يف

قدمها
املساهمات الكبرية اليت ّ
احملتفى به اىل اجلاليه اللبنانية
عامة واجلالية الزحلية بصورة
خاصة واىل مدينته احلبيبة
زحلة ،وخاصة يف ما يتعلق
برحلة اإلستكشاف اليت قام
بها يف مشال والية كوينزالند
للبحث عن موقع قرية « زحلة
« اليت أسسها مهاجرون زحالنة
يف الربع األخري من القرن
التاسع عشر وعثر على مكانها
وكتب دراسة كاملة عن هذه
الرحلة الناجحة ،وهذا ما جيعلنا
نقدر عطاءاته الفكرية خاصة
ّ
وأن هذه الدراسة التارخيية
كانت أحد األسباب اليت دفعت
رابطة إحياء الرتاث العربي اىل
منحه جائزة جربان خليل جربان
العاملية يف عام  .2009وحنن
فخورون بإجنازاته ودراساته
وحماضراته اليت عاجل فيها
تاريخ زحلة وتاريخ اهلجرة
الزحلية ،اىل جانب أحباث
تناولت موضوع زحلة مدينة
الكنائس وأمساء زحلة كما
وردت على لسان الشعراء
واألدباء والكتاب .وختم كلمته
بالقاء قصيدة عن زحلة عنوانها
« تلبقلك تيجان الغار» قال أنه
مل يكن على علم بها ملا كان
يف زحلة ولكنه وهو يف بالد
شده احلنني اىل بلدته
الغربة
ّ
وأخذ يتذوق األشعار اليت
تتحدث عن زحلة مدينة الشعر
ّ
والشعراء واألدباء وال شك أن
احملتفى به سيكون من بني
الذين سيذكرهم تاريخ اهلجرة
يقوي احلنني اىل
الزحلية ألنه
ّ
مدينتنا األم زحلة.
واعاله بعض اللقطات

سالمي
اعطيكم
بقلم تموز االسمر
انه عنوان كبري لوطن
نريده ان يكون رسالة
حمبة وابداع ومجال حمليطه،
ولعامله ،وانسانيته.
والسوريون
اللبنانيون
والعرب يف لقائهم احلرب
االعظم االسبوع املاضي
على ارض لبنان  -الرسالة،
ارتبطت صلواتهم وتأمالتهم
مبيثاق شرف ،وبوقفة عز
واضحة فذة ،نتمنى ان
تكون سفر خروج جديد
للوطن من النفق املظلم،
من ما يسمى «تعايش»،
اي تكاذب طائفي ومذهيب
اىل رحابة االديان اليت
تلتقي على حياة الوطن
وليس على دفنه...
احلق احلق نقول مع
البابا يف زيارته التارخيية
الرعاة
ومع
املقدسة،
املخلصني للرسالة ،وعلى
رأسهم البطريرك االنطاكي
االصيل املناضل باسم
الكلمة  -االنسان مار بشارة
الراعي.
احلق نقول ونردد «
سالمي اعطيكم» ومن وحي
ِ
ليعط كل منا
هذا السالم
السالم للقريب والبعيد ،يف
الوطن الواحد ،يف الشراكة
الواحدة ،يف االخاء الواحد،
الواحد...ستون
واملصري
الف سوري من مسيحيني
ومسلمني ودروز شاركوا
يف الصالة والتأمل واخذوا
الربكة الرسولية «سالمي
اعطيكم» وعادوا اىل ارض
سورية ليزرعوا قيم السالم
واحملبة يف تلك الربوع
املقدسة من ارض رساالتنا
السماوية...
حنن يف لبنان مل جيمعنا
فرق
ميثاق وطين ،بل رمبا ّ
ذلك امليثاق فيما بيننا،
ولكن الذي جيمعنا هو لبنان
بهويته الالطائفية ،وبانتمائه
اىل حضارته وتارخيه الذي
هو تاريخ اتصال ،وليس
تاريخ انفصال...
«سالمي اعطيكم» هو
عنوان لربيع عربي ينطلق
من جبل لبنان مصدر
االشعاع الفكري يف امته
وعامله العربي واالنسانية
االنسان
الن
مجعاء،
االنسان باميانه البطولي،
الوطين،
العناق
حيقق
فيخرج بوطنه من ظلمة
بنادق االرهاب واملوت اىل
نور اهلداية ،اىل االميان يف
جوهر االديان يف الوطن
 الرسالة .والرسالة هياالساس النها هي الكلمة
احلي القدوس فينا
االله
ّ
لتحي الكلمة.
مجيعًا.
َ
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ملبـــورن

املسلم يرفع ايدو  -البابا ما منريدو

الساعة  25يف ملبورن
البطريرك االنطاكي مار
بشارة بطرس الراعي يقول
ان ما يدور يف عاملنا العربي
ليس ربيعًا بل خريفًا من الدم
ّ
املنظم...وهو
سببه االرهاب
فعل صهيوني بامتياز.
من
الشياطني
اطردوا
ايها
املقدسة
دياركم
السوريونّ .
علنا حنقق حلمنا
يف ربيع احملبة والغفران
والشراكة يف االله الواحد
واحلياة الواحدة .هذا هو
ربيعنا وهو واجب والئق....
*****
*البطريرك الروسي
والبطريرك االنطاكي*
بطريرك روسيا يقول ان
سورية ارض مباركة...هي
اكرمتنا منذ اكثر من الف عام
ونيف عرب ارسالياتها املسيحية
ّ
ثم االسالمية ،تلك االرض
سنحميها بارواحنا ولن نسمح
لالرهاب ان يدنسها حبقده
وكراهيته لبين االنسان .هلم
نقول ال يأخذ الروح اال خالق
الروح.
*****
كبوجي
*املطران ّ
من روما*

وجه
ّ

مطران

القدس

يف

كبوجي
ايالريون
املنفى
ّ
رسالة اىل امني عام جامعة
الدول العربية ننقل بعض ما
جاء فيها:
ّ
حلت كارثة
...كان ان
اجتمع القوم ملشاركة املصاب
االمه ،والتخفيف من عذابه...
واالجتماع اياه ،كان فرصة
ساحنة لتنقية القلب ،وحسم
اخلالفات ان وجدت...
اما اليوم فما اكثر مآسي
هذه االمة! لقد طغى اخلالف
على التفاهم ،واالنقسام على
املخاطر
التضامن...لذلك
احملدقة بأمتنا واحملن الواقعة
فيها تنبئ بأبشع العواقب
فاىل اين؟ وحتى متى؟
سورية مهد احلضارات...
سورية التاريخ واجلمال...
االنسان
وطن
سورية
االول...سورية ولد فيها
السيد املسيح ومنها انطلقت
رسالته اىل العامل...سورية
احملمدي
االسالم
نافذة
العاملني...سورية
اىل
اليت اضاءت تاريخ العرب
والشعوب اجملاورة ،سورية
وطين ووطن كل انسان يف
هذا العامل ...حرام ،كفانا،
كفى شعبها دمار وخراب
وموت.
ندائي اىل اخواني يف
سورية ان يعملوا اليقاف

نزيف الدم...ليطردوا الغرباء،
ليطردوا ابناء االفاعي ،ليعودوا
اىل الرب الواحد...اىل االرض
الواحدة...اىل احلياة واملصري
الواحد ...سورية يا حبيبيت،
وصييت ان اعود اليك ،اىل
ترابك البخوري...اىل زيتونات
ضيعيت الوديعة اجلرحية ،اىل
هضابك وسهولك وجبالك
وشواطئك اخلالدة...سورية
ايتها املباركة عصية انت
على املوت ،النك انت انت
امة احلياة.
روما  6آب عيد الرب 2012
ابنك املشتاق
املطران ايالريون كبوجي

همسة
يا شعب لبنان العظيم...
انت حكايات بطولة وعز وكرامة
وانسانية...انتفض على من
يريدك ان تتخندق وراء متاريس
الطائفة واملذهب والعشرية...
وقتها خترج من خنادق احلقد
والكراهية اىل رحابة االديان
اليت تلتقي على حياة الوطن
وليس على دفنه...
قل ال لثقافة الفتنة ونعم
والف مليون نعم لثقافة الوعي
االنساني ،ثقافة احلياة.

سبع سنوات وما يزيد على
احداث الضاحية اجلنوبية من
بريوت وان اعطت نوعًا من عدم
االستقرار ،لكنها انتهت ولن
تتكرر وغاب اثرها عن الساحة
اللبنانية.
من املؤسف والعيب جدًا
والعيب انه كل ما دق الكوز
باجلرة يصور البعض ان الضاحية
اجلنوبية هي افغانستان ويشبهون
حزب اهلل باسرائيل بطريقة او
بأخرى ،بد ً
ال من ان نقدره مجيعًا
ونقف اىل جانبه كونه وحده انفرد
مدافعًا عن لبنان وحارب اسرائيل
وهزمها ومنذ تلك اهلزمية الكربى
السرائيل اصبحت تعد للمئة قبل
ان تفكر بشن حرب جديدة على
لبنان.
فئة تعول على امريكا وحلفائها
ويف املقابل فئة تفخر بعروبتها
بالرغم من كل ما حيصل يف
الدول العربية من هزائم
وانقسامات ومؤامرات.
ان الذين يعولون على امريكا
واالم احلنون هم ال يقرأون وان
قرأوا لن يفهموا .العراق ومصر
وليبيا واليمن وتونس ،عند
احلاجة ختلت عنهم امريكا غري
سائلة عنهم.
يبقى املد السلفي وما شابه
الذي تعمل امريكا على تقويته
واستمراره ،البعض حيذر منه
والبعض اآلخر يشجعه وقول ال
خوف على لبنان منه فالصورة
املاثلة امامنا ال تطمئن اطالقًا .

املسيحي يف الشرق مل يكن
عنده عقدة اخلوف ،وقد جاء
اخلريف العربي الذي تدعمه
امريكا وكان صورة معاكسة
متامًا هلذا اخلريف الذي ضرب
اكرب الدول العربية مصر اليت
دمرت بعض الكنائس فيها
وقتل العشرات من املسيحيني
ويف نيجرييا الصورة ذاتها وعلى
يد اهل السلطة.
ويف طرابلس وقبل وصول
قداسة احلرب االعظم البابا
بنديكتوس مزقت صوره يف
شوارع طرابلس وما زال البعض
يف لبنان يقول ال خوف على
املسيحني يف الشرق ويف
سوريا معقل الطوائف املسيحية
فقد دمر عدد كبري من الكنائس
وشرد املسيحيون وقتل املئات،
ومؤخرًا دمر دير وكنيسة سيدة
املعونات وهو اكرب االديرة
االثرية يف حلب وعمره 1700
سنة .وهنا ال نتهم السوريني
رمبا ان يكون ذلك على يد
املرتزقة اليت ارسلتها الدول
اىل سوريا حملاربة النظام حتى
اسقاط الرئيس االسد.
فلنكن عقالنيني ال عاطفيني
فاذا عاد سعد احلريري اىل
احلكم يف لبنان اال يصبح حزب
اهلل وبسحر ساحر حزب املالئكة
والقديسني والذين يطالبون
اليوم بتسليم سالحه امل يكونوا
اول املدافعني عن هذا السالح.
ضرب الكنائس وتدمريها على

كاتب عربي

من فيها اصبح يف ضمري الذين
ال ضمري عندهم وال دين هلم،
من نيجرييا اىل مصر واىل سوريا
اليوم املرتزقة.
مل يعد سرًا على احد ان حزب
َ
ِ
يعتد
يغتل مسيحيًا ومل
اهلل مل
على كنيسة.
احد عشر شخصًا من الطائفة
الشيعية اعتقلوا ما بني تركيا
وسوريا منذ اربعة اشهر وحتى
الساعة ال احد يعرف عنهم شيئًا
وما هو مصريهم ويف هذه احلالة
فان حزب اهلل مل يعتقل احدًا من
السوريني وما اكثرهم على ارض
لبنان.
السيد حسن نصراهلل انسان
صادق صدوق ومنذ زمن طويل
يقول انا لن اغطي احدًا واجليش
مرحب به يف الضاحية اجلنوبية
ساعة يشاءوحتى يف بيوتنا
ومؤخرًا داهم اجليش الضاحية
اجلنوبية حبثًا عن مطلوبني
واعتقل العديد من املخلني
باالمن وقد استقبل بكل رحابة
صدر يف الضاحية.
ويف املقابل هناك فئة يف
طرابلس استقبلت قداسة احلرب
االعظم بالشعارات التالية.
املسلم يرفع ايدو البابا ما
منريدو ،ثم عمدوا اىل متزيق
صور قداسته ورميها يف شوارع
طرابلس.
هذه هي الفئة اليت تسعى
النشاء دولة يف حمافظة الشمال
فهل هي دولة ام سقالة؟!!

ZAATAR RESTAURANT
مطعم زعرت
االول من نوعه يف فيكتوريا
لصاحبه شفيق شويري
واوالده
يقدم لكم أطيب وأشهى لقمة
منقوش ،حلم بعجني ،سجق ،سبانغ ،أقراص كبه،
تبوله ،فالفل ،محص بطحينه ،بابا غنوج ،سلطة
وانواع اخرى من املعجنات واملأكوالت
جلسة مريحة ،لقمة لذيذة ،خدمة
سريعة ،نظافة تامة

تعالوا اىل عامل املطاعم وأطلبوا ما ل ّذ وطاب

ǥȂȈǔǳơŉǂǰƬǳǲǔǨŭơǹƢǰŭơǂƬǟǃ

365 Sydney Rd. Coburg Vic 3058
zaatar@zaatar.com.au

Tel: 9939 9494
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متفرقـــات

الرسالة البلدية

كانت االنتخابات البلدية اليت جرت يف الثامن من الشهر احلالي احلدث
السياسي االبرز يف والية نيو سوث ويلز وذلك على اكثر من مستوى،
أو ًال من حيث نسبة الناخبني الذين قاطعوا االنتخابات حيث يعتقد ان
نسبتهم تصل اىل  %50ما قد يؤمن مبلغ  500مليون دوالر غرامات
خلزينة الوالية ،ألنه حسب القوانني املعمول بها فإن التصويت الزامي
او على األقل شطب االسم عن اللوائح لتفادي الغرامة ،وهذه الظاهرة
الثانية اليت برزت بعد فرز األصوات حيث بلغت نسبة األصوات الالغية
مستوى مل تبلغه يف السابق اية انتخابات ألن الناخب ال يبدي اي اهتمام
بهذه االنتخابات ،اليت وصفها رئيس الوالية األسبق نيك غرينر بأنه
غري ذات قيمة منذ  100سنة ودعى اىل التخلصمن البلديات بشكل تام
 ،املعروف ان ال برامج انتخابية باالضافة اىل ان الطاقم االداري او
البريوقراطية او مبعنى آخر هو من يقوم بالتخطيط ودراسة املشاريع
اكثر من اعضاء اجملالس البلدية ،الظاهرة االخرى اليت برزت هي نسبة
املرشحني من ابناء اجلالية العربية والنتائج اليت احرزوها هذه بعض
الظواهر على املستوى االجرائي .اما على املستوى السياسي فكان هلا
تداعياتها ودالالتهاعلى الرغم من الفصل بني القضايا املتعلقة اداراتها
باحلكومة احمللية (البلدية) وبني القضايا اليت تديرها حكومة الوالية او
القضايا الفيدرالية اليت تتوىل ادارتها احلكومة الفيدرالية رغم وجود
بعض التداخل على اقله من حيث تأمني امليزانيات وان كان بنسب
متفاوتة بني احلكومات الثالث.
حاول بعض السياسيني استغالل النتائج إلظهار مدى قوته لدى
الناخبني والبعض اآلخر حاول التقليل من اهمية تلك النتائج وذلك يندرج
ضمن اللعبة السياسية طبعًا وحسب املصلحة وهذا عادة ما حيصل عند
اي استطالع للرأي.
مهما كان رأي االحزاب الثالث الكربى  ،فقد متيزت هذه االنتخابات
بداللة سياسية وانتخابية سواء كانت ترشيحًا او اقرتاعًا ،حيث تراجع اداء
حزب اخلضر بتأرجح واضح ضد احلزب بنسبة تفوق  ،%10وكان اإلداء
األسوء له يف بلدية ووالرا حيث كان التأرجح ضدهم بنسبة %11.9
تليها بلدية اليكاردت  %11وماركفيل  %7.4والبلديتني األخريتني
تعتربان عرين حزب اخلضر.
حزب العمال تعرض لضربة سياسية مؤملة ايضًا خصوصًا يف بلديات
ليفربول املعقل التارخيي حلزب العمال حيث فاز لرئاسة البلدية نادر
منون مرشح حزب االحرار بتأرجح جتاوز  %20ومل تقل اهمية النتيجة
يف منطقة بالكتاون حيث كان التأرجح ضد العمال بنسبة  %10وقد فاز
املرشح املستقل ورس ديكنز على املرشحة املدعومة من العمال كاتي
كولنز وهذه هي املرة األوىل اليت خيسر فيها احلزب رئاسة البلدية من
العام  .1989وهذه النتيجة شكلت احراجًا لزعيم املعارضة العمالية يف
الوالية جون روبرتسون الذي يشغل مقعد بالكتاون يف برملان الوالية
وقد كان اداء حزب العمال سيئًا يف بلديات اخرى مهمة مثل اوبرن،
باكستاون ,براماتا وروكديل ،لكن احلزب يرى ان النتائج يف بعض
البلديات دليل على عودة الناخبني اىل احلزب خصوصًا يف دروموين،
سرتاستفيلد وبوتين باي.
الفائز األكرب يف تلك االنتخابات كان حزب االحرار والذي كان ال
ينافس يف العديد من البلديات ومن ابرز البلديات اليت سيدخلها احلزب
ألول مرة بلدية ماركفيل وقد جاء تقدم احلزب على حزبي العمال واخلضر
وبنسبة اكرب على حساب حزب اخلضر.
اما يف سدني فقد عادت كلوفر مور اىل رئاسة البلدية للمرة الثالثة
وان كانت قد خسرت اكثريتها املطلقة حيث عاد معها اىل اجمللس
البلدي اربعة فقط من فريق املستقلني ،وحسب صحيفة سيدني مورنيغ
هارولد عدد  16-15ايلول فإن مور حباجة اىل التفاوض مع االعضاء
اآلخرين من اجل مترير مشاريع القوانني اذا مل تستعمل صوتها املرجح
وتعتقد الصحيفة بأن مور قد تلقى الدعم من حزب اخلضر والعمال ويف
سدني ايضًا فازت كرستني فورسرت شقيقة زعيم املعارضة الفيدرالية
طوني ابوت مرشحة حزب االحرار مبقعد وترغب فورسرت مبناسبة مور على
رئاسة البلدية يف االنتخابات القادمة.
مما ال شك فيه انه ويف السياسة تتقدم احزاب وترتاجع اخرى ومل
تكن هذه االنتخابات خمتلفة عن سابقاتها لكن االحزاب احلية جتري
جردة حساب واعادة نظر ودراسة اسباب اهلزمية من اجل العودة واقناع
الناخبني بأن الرسالة وصلت وان احلزب سوف يعدل من اسلوبه سواء
من حيث الربامج او اختيار املرشحني وحتسني االداء.
هنا ال بد من السؤال هل سيدرس حزب اخلضر اسباب تراجعه ام
سيكتفي بإلقاء اللوم على الناخبني الكسولني الذين تعبوا من السياسة
خصوصًا السلبية اليت يتبعها وينتهجها زعيم املعارضة طوني ابوت كما
ذكرت صحيفة صنداي تلغراف عدد  2012/09/16ص  14؟
التساؤل ذاته ينطبق على حزب العمال والذي تسبب اداء بعض
سياسييه وممثليه يف اهلزمية املدوية يف بلديات ليفربول ،بالكتاون
،بانكستاون،اوبرن،باراماتا وروكديل حيث كان اختيار املرشحني على
طريقة االزالم واحملاسيب والتحالفات املشبوهة وحشد الفروع احلزبية
مبن ال ميتون اىل العمل السياسي واحلزبي بصلة ،بغض النظر عن
الكفاءة ارضاءًا لبعض املتنفذين الذين يريدون اداوت يتحكمون بها
حفاظًا على مصاحلهم الشخصية على حساب املصلحة احلزبية ومن بعدها
املصلحة الوطنية ،حيث يعتقد او يعترب هذا البعض ان اصوات بعض
اجملموعات االثنية على انها تابعة كمسلمات وهذا ما ظهر عكسه يف
االنتخابات البلدية االخرية  ،وقبلها يف انتخابات الوالية اليت جرت العام
املاضي!!

عباس علي مراد  -سدني

مل يعلنا عن موعد
الوضع
بيكيه وشاكريا بانتظار
مولودهما األول

اطيب التهاني لالستاذ وجدي عبد الصمد
بفوزه باجمللس املذهيب لبين معروف

املغوش
يتقدم االستاذ يوسف عبد الصمد والزميل اكرم
ّ
وعموم االصدقاء بأحر التهاني من االستاذ وجدي عبد الصمد
مدير بنك البحر املتوسط يف بقعاتا الشوف بفوزه يف انتخابات
اجمللس املذهيب لبين معروف مع كافة الفائزين من الشخصيات
املرموقة الذين ميثلون طائفة بين معروف الدروز ويسريون على
خطى القادة العظماء الكبار امثال االمري فخر الدين وسلطان
باشا االطرش واملعلم كمال جنبالط واالمراء شكيب وعادل
وحممد وجميد ارسالن وامثاهلم من كرام القوم.
واملعروف ان االستاذ وجدي هو حفيد مساحة شيخ العقل
املغفور له حممد عبد الصمد وعائلة عبد الصمد الكرمية والف
مربوك ملا فيه خري لبنان والعرب االحرار.

هيئة ادارية جديدة لجمعية بريوت
السيد نبيل عطشان
الرئيس واللجنة الثقافية:
نائب الرئيس واللجنة االجتماعية:السيد شريف اللبان
السيد املهندس ابراهيم غالييين
امني الصندوق:
السيد حممود درويش
امني السر:
السيد وليد مزهر
العالقات العامة:
السيد نبيه برجاوي
اللجنة االعالمية:
السيد يوسف املصري
اللجنة الرياضية والرتفيه :
احلاج امحد درويش
مستشار :
احلاج عبد احلميد حورى
مستشار :
املهندس مجال اصالن
مستشار :

أعلن جريارد بيكيه مدافع فريق برشلونة اإلسباني لكرة
القدم واملطربة الكولومبية شاكريا أنهما بانتظار مولودهما
األول  ،ولكنهما مل يعلنا عن موعد الوضع.
ويرتبط بيكيه  25/عامًا /باملطربة شاكريا  35/عامًا /منذ
عامني وقد باتت واحدة من أبرز املشجعني لربشلونة حيث
حترص على حضور مباريات الفريق بانتظام على ملعب
«كامب نو» رغم انشغاهلا الكبري يف بعض األحيان.
وجاء ذلك عقب املباراة اليت فاز فيها برشلونة على
سبارتاك موسكو الروسي  2/3يف دوري أبطال أوروبا
واليت شهدت خروج بيكيه بعد عشر دقائق فقط من
بدايتها بسبب إصابة يف القدم اليسرى.
وسيغيب بيكيه عن املالعب لفرتة ترتاوح بني أسبوعني
وثالثة أسابيع لتحوم الشكوك بشكل كبري حول إمكانية
مشاركته يف مباراة القمة (الكالسيكو) املقررة أمام ريال
مدريد يف السابع من تشرين أول/أكتوبر املقبل.

حياة املدينة تضاعف
خطر اإلصابة بـ
«الزهامير»
وجدت دراسة جديدة أن
األشخاص الذين يرتبون يف
املدن يزداد لديهم خطر اإلصابة
بـ»الزهامير».
جبامعة
الباحون
وقال
أدنربة ،وجدوا أن األشخاص
الذين يرتبون يف املدن بد ً
ال
من االنتقال إليها الحقًا يف
حياتهم ،يواجهون أكرب األخطار
بالنسبة لإلصابة بـ»الزهامير».
واوضح الباحث توم روس« ،ان
االمر قد يكون له عالقة مبدى
احلصول على الرعاية الصحية،
أو التعرض لبعض املواد
اجملهولة ،والعوامل اإلجتماعية
واإلقتصادية ،أو عدد آخر من
العوامل».

ذكرى اسبوع

يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية
فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت (صدق اهلل العظيم)
انتقل اىل رمحة به تعاىل يف لبنان

املرحوم علي يوسف ابراهيم مراد
اوالده:عماد ،حسني ،عباس ،حسن،سهيل ونبييه
سلوى،مريم وسهيال .وبهذه املناسبة سيقام جملس عزاء عن
روحه الطاهرة يومي االربعاء واخلميس 19و 20ايلول وذكرى
اسبوع يوم السبت املوافق  22ايلول
املكان :مسجد السيدة الزهراء (ع) بعد صالة العشائني
تقبل التعازي يف منزل ولده عباس على العنوان التالي
valda Ave Arncliffe 12
االسفون ال مراد وعباس وحيدر وعموم اهالي عيرتون
نسال اهلل لفقيدنا الرمحة ولكم االجر والثواب

بادارة السيد
سام كوره
0418 240 850

 7أيام يف
األسبوع و 24
ساعة
ويف جميع مناطق
سدني

من اليسار اىل اليمني :مارتن كول ،راي سابا (بلوزه) ،سام كوره (حدشيت)،
جان خوري (راسكيفا) ،رالف شيبان (حدث الجبة) وبول لحود (كفرصغاب)

أول شركة لبنانية يف اسرتاليا لالهتمام بوفياتكم
*خدمة الوفاة باملستشفى *تأمني لقمة الرحمة * *اهتمام بالغ بمراسم الدفن* سيارات
فخمة * شراء املدافن *متطلبات الكنيسة * أكاليل الزهور * ارسال الجثمان إىل الخارج
222 Sydney St, Chatswood
P:02 9413 2722- F:9413 2711

*
*
*

101 South St, Granville
P:02 9637 0322- F:9637 0377
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منوعـــات

قليل من اجلدالُ ...ينعش حياتكما الزوجيّة!
يؤكد بعض األزواج إنهم ال يتجادلون أبدًا ،بينما يشكو البعض
اآلخر من اجلدال املستمر ،فيما قد تصل املناقشات احلادة بني بعض
الشركاء أحيانًا إىل الصراخ ...فهل حقًا حتقق بعض املناقشات
مستقرة ومتينة؟
احلامية ،عالقة
ّ
املستمرة اليت
جرت العادة أن يشتكي أحد الزوجني من اخلالفات
ّ
يفتعلها الطرف اآلخر .وغالبًا ما نسمع عن وصول العالقة إىل خوامت
غري سعيدة بسبب اختالف وجهات النظر حول مسائل عدة يف احلياة.
ّ
معينًا
وكلنا يعرف ،أن العالقة املتينة والزواج الناجح يتطلبان حدًا
ّ
ً
من املسائل السلبية والكثري من التفاهم ،وخصوصا
أن
ّ
يولدان شراكة
اإلبتعاد من املشاكل واجلدال
حد ما .ولكن ،ماذا لو
ّ
دينامية وعالقة ثابتة إىل ٍّ
أشارت بعض الدراسات إىل أن اجلدال مع
الشريك ،ميكن أن يأتي بنتائج جيدة وأن
صحيًا؟
يكون
ّ

خالفات صحيّة؟

جامعة
أجرتها
دراسة
أظهرت
ميتشيغن األمريكية ،أن األزواج الذين
يواجهون  5مواقف إجيابية يف
مقابل موقف سليب يف
عالقتهم مع الشريك،
يكون زواجهم األقوى
واألمنت.
على مدى  17سنة،
192
الباحثون
راقب
زوجًا ،فجاء تصنيفهم هلم
يعب فيها الزوجان عن غضبهما ،يف الثانية
ضمن  4فئات :األوىل رّ
يعب أحد الزوجني عن مشاعره بينما يكبتها اآلخر؛ ويف
والثالثة
رّ
الفئة الرابعة ،يكبت الزوجان مشاعرهما .ووفقًا لنتائج الدراسة،
فإن نسبة الوفاة املبكرة لدى األزواج الذين يكبتون غضبهم عندما
يعبون
ينزعج الواحد من اآلخر ،أكرب من النسبة لدى األزواج الذين رّ
ّ
وحيلون مشاكلهم.
عن غضبهم
الزوجية ،يشريون إىل أن
فإن بعض اخلرباء يف احلياة
كذلك،
َّ
ّ
أهمية اجلدال يف بعض األحيان تؤدي إىل تنفيس الغضب ،مما
تتحول مع الوقت
يسهم يف عدم إحتقان املشاكل البسيطة اليت
ّ
ٍ
شرخًا حقيقيًا يؤذي العالقة .أضف إىل ذلك ،بدا هلؤالء أن واحدة من
أبرز املشاكل بني الزوجني ،تكمن يف عدم القدرة على اإلستماع اىل
اآلخر .لذا ،قد تكون املناقشات احلامية أحيانًا فرصة تواصل قبل
أي شيء آخر .كذلك ،يستغرق بعض الناس وقتًا معينًا ليشعروا
ّ
ّ
ويتطلب
كيفية مساعدة اآلخر على الشعور باألمان.
وليتعلموا
بقوتهم
ّ
ّ
احلقيقية.
األمر حماوالت حذرة للشعور باألمان يف إظهار ذواتهم
ّ
ولتطوير التفاهم املتبادل ،يكون اجلدال ضروريًا يف بعض األحيان
بني األزواج لتعزيز احرتام الذات وبالتالي التفاهم املتبادل.
أما حدود هذا اجلدال فتبقى هي األساس ،ألن الثنائي ،يف حال
جتاوز حدود لغة التخاطب املقبولة ،يكون قد نقل العالقة إىل مرحلة
تهدد إستقرارها.
ّ
ودي:
 10قواعد جلدال ّ
¶ إحتضان الصراع :ال شك يف أن الصراع أمر طبيعي أو باألحرى
صحي ،فاإلختالف بني الزوجني يعين إمكان ّ
تعلم الواحد من اآلخر.
¶ مالحقة املشكلة وليس مالحقة الطرف لآلخر :جيب أن يكون اجلدال
الودي حمصورًا يف املشكلة فقط .لذلك ،جيب اإلكتفاء مبعاجلة املوضوع
من دون إفتعال مشكلة جديدة عرب جرح مشاعر اآلخر.
¶ اإلستماع بكل إحرتام :هذا األمر يعين اإلعرتاف مبشاعر اآلخر من
خالل الرتكيز على ما يقوله.
ّ
التكلم بهدوء :كلما إرتفعت نربة الصوت ،كلما صعب استيعاب
¶

جمريات احلوار ،فحتى لو عمد الشريك اىل الصراخ ،ال داعي للقيام
باملثل.
¶ كن فضوليًا ال هجوميًا :عوض تصعيد املوقف ،اطلب املزيد من
املعلومات والتفاصيل .عادة ،يكون مثة أساس للشكوى من تصرفات
الشريك .فإجعل فضولك يبحث عن أسباب الشكوى ،فتصل تاليًا مع
الشريك اىل جمال للتفاهم.
¶ إجلأ اىل التفاصيل :عندما تشكو من الشريك ،إبذل جهدًا إلعطائه
عما تشكو منه.
أمثلة ّ
¶ البحث عن نقاط اإلتفاق :غالبًا ما تكون أسباب الصراع
نقاطًا لإلتفاق بني الشريكني .فاإلتفاق على وجود
املشكلة هو اإلنطالق من قاعدة ثابتة وبداية إلجياد حل
هلذه املشكلة.
¶ البحث عن خيارات :السؤال
بأدب وتهذيب عن إقرتاحات
وحلول تدعو اىل التعاون .كذلك،
املتأنية للخيارات
فإن الدراسة
ّ
تظهر إحرتامًا ،وتقديم البدائل من
جهتك يبينّ إستعدادك حملاولة
أسلوب جديد يف التعاطي.
¶ السعي اىل تهدئة الوضع:
عندما يظهر أحد الشريكني
نوعًا من اإلستسالم،
على اآلخر أن يظهر
تقديره هلذا األمر
ويسعى اىل تهدئة
الوضع.
¶ إعطاء الوقت الكايف إلجناح العالقة وإنقاذها ،وليس إلنتظار شيء
ما يف املقابل.
كيف ميكن ّ
جتنب املشاكل الثانوية وضبط اإلنفعاالت؟
¶ فهم ما حيصل يف الواقع :عند الشعور بأن مشكلة ما على وشك
الربوز بينك وبني الشريك ،حاول البحث عن السبب الذي أدى إليها.
¶ البحث عن سبل لتهدئة األمور :يف اجلدال ،ميكنك إيصال وجهة
نظرك اىل الشريك بكل روية وهدوء ،لذا ال تعتمد على الصراغ ألنه لن
يسهم يف احلل.
ّ
املفضل» :شاركه األمور املهمة بدل
¶ إعتبار الشريك «الصديق
أن تتشاركها مع شخص آخر ،واعتربه صديقك املفضل ،وحاول أن
تطلعه على كل ما جيعلك تنفر منه.
عب عن إهتمامك
¶ التعبري عن احلب
شفهيًا :ال ترتك ذلك للصدفة ،بل رّ
ّ
وتقديرك يف مجيع املناسبات ،واطلعه على ما ّ
تكنه من عاطفة وتقدير
من دون مناسبة أيضًا.
¶ إبداء اإلهتمام بنشاطاته اليومية.
النفسية واملشاكل من دون إلقاء اللوم على
¶ معاجلة الضغوط
ّ
ّ
للحل وليست إشارة أو منطلقًا
بعضكما البعض :املشكلة هي نقطة
للخالف ،لذا ينبغي أن تكون املعاجلة حمصورة بنقطة اخلالف دون
سواها.
مر على زواجها  68سنة ،أنها تعاهدت مع شريكها
تروي ّ
سيدة ّ
منذ اليوم األول على عدم اخللود اىل الفراش ،إذا كان أحدهما
غاضبًا من اآلخر .إتفقا منذ البداية على أن العالقة بينهما ،أهم
بكثري من تسجيل النقاط على بعضهما البعض يف تربير حججهما.
يف بعض األحيان ،كانا يسهران حتى ساعات متأخرة من الليل
حتى يتمكنا من الوصول اىل ّ
حل وسط مقبول ،أو اىل نتيجة مفادها
أن املسألة ال تستحق أن يهدرا كل هذا الوقت حللها .ومبا أنهما
ّ
يتخل أحدهما يومًا عن اآلخر.
يقدران معنى الزواج وأهميته ،فلم
ّ
وختامًاّ ،
لاّ
أن الزوجني جيب أن حي مشاكلهما مبفردهما ،من
تذكرا ّ
دون ّ
تدخل أي طرف ثالث ،إذ أنهما الوحيدان اللذان يعرفان أسرار
ً
عالقتهما ونوعية مشاكلهما ،وهما قادران تاليا على وضع حلول
تتالءم مع شخصيتهما وطبيعة ارتباطهما.

الفريوسات املتهمة بالتسبب يف
أعراض اإلرهاق املزمن ...بريئة
أكد علماء امريكيون خطأ نتائج دراستني سابقتني اجريتا عامي
 2009و  2010خلصتا إىل إن هناك فريوسني يتسببان مبا يعرف
مبتالزمة اإلرهاق املزمن ،ونشرت الدراسة األوىل يف جملة «ساينس»
والثانية يف جملة «بروسيدجنز» التابعة لألكادميية األمريكية للعلوم،
غري أن الدراسة اجلديدة الشاملة اليت أعدها باحثون من جامعة
«كولومبيا» يف نيويورك مل يعثروا يف اجملموع اجليين ل¯ 147
مصابا على هذه املتالزمة ،و  146متطوعا على الفريوسني املتهمني
بالتسبب بها .وكان أطباء عثروا خالل الدراستني السابقتني على
دالئل على وجود فريوسني مما يعرف بالفريوسات القهقرية وبعدد
غري معهود لدى املصابني ،وكان أحد هذين الفريوسني هو فريوس
«اكس ام ار» الذي عثر عليه عام  2009و فريوس «بي ام ال» الذي
عثر عليه عام  .2010واعترب بعض اخلرباء نتائج هاتني الدراستني
مبثابة القول الفصل يف أسباب هذه املتالزمة ،وهو ما جعل الكثري
من األطباء يعاجلون مرضاهم بأدوية مضادة للفريوسات القهقرية
حتى وإن مل تكن تلك العقاقري مرخصة لالستخدام ضد متالزمة
اإلرهاق املزمن الذي اشتق اختصارها العلمي «سي اف اس» من
التسمية الفرنسية اليت تعين متالزمة اإلرهاق املزمن .وحسب العلماء
فإن حنو مليون امريكي يعانون من هذه املتالزمة.
لكن خرباء املعهد القومي االمريكي للصحة أرادوا من خالل هذه
الدراسة الشاملة التوصل ملعرفة سبب هذا املرض بشكل يقيين ،وما
إذا كانت هناك فعال عالقة بينه وبني هذين الفريوسني وتعليقا على
ذلك جاء يف دراستهم» وضعنا خطة الدراسة لنعرف بشكل جازم
ونهائي ما إذا كنا سنعثر على آثار هلذين الفريوسني يف األشخاص
املصابني بهذه املتالزمة أو يف أشخاص أصحاء يتم فحصهم على
سبيل املقارنة».
ونشرت الدراسة اجلديدة يف العدد اإللكرتوني األخري جمللة مجعية
«ام بيو» املتخصصة ،و حبث العلماء يف عينات جينية يف الدم عن
آثار هلذين الفريوسني وذلك باستخدام طرق مشابهة للطرق اليت
استخدمها العلماء يف الدراستني السابقتني ولكن العلماء حرصوا
هذه املرة على جتنب أي مصدر لتلوث هذه العينات حيث عثر على
هذين الفريوسني عام  2009لدى فئران يف الغالب ولكنهم مل
يعثروا عليهما أبدا لدى إنسان.
تبدأ متالزمة اإلرهاق املزمن غالبا بشكل شبيه باإلنفلونزا وتتميز
باإلرهاق الذي قد يستمر ألشهر عدة وباإلعياء واخلمول وضعف
الرتكيز ،وغالبا ما يصاحب ذلك أرق وآالم يف العضالت ،ومل
يستطع العلماء مواجهة أصل هذا املرض حتى اآلن ولكنهم حياولون
معاجلة أعراضه من خالل جتنب اإلرهاق العصيب والدخول يف فرتات
نقاهة.

درع تكرميية للشحرورة صباح
من اذاعة «فان» االرمنية
زار مدير اذاعة صوت «فان» االرمنية اواديس كيدانيان ومقدمة
برنامج «كل يوم بيومه» هال حداد برفقة النائب هاغوب بقرادونيان
الفنانة صباح يف مقر اقامتها يف احلازمية ،وبعد االطمئنان اىل
صحتها قدموا هلا درع االذاعة تقديرًا لسجلها احلافل باالجنازات
الغنائية واملسرحية والسينمائية.
وشكرت صباح الوفد واالذاعة وقالت يف املناسبة «لبنان من
دون االرمن ليس مجيال».
من جهة اخرى ،حضر الكاتب جهاد ايوب ممثال احتاد الكتاب
اللبنانيني وشرح باسهاب عن صباح الفنانة واالنسانة ،وللمناسبة
ستقدم اذاعة صوت «فان» حلقة خاصة تكرميا لصباح اليوم اخلميس
الساعة  3:00بعد الظهر عرب اثري االذاعة.

EAGLE VALE INSURANCE SERVICES
*تعويضات أرباب العمل للعمال
*التأمني لدى البدء بتأسيس
مصلحة
*تأمني مصلحتكم ضد الغري
*التأمني لدى بناء املنزل

نفتح أيام السبت
بموعد مسبق
نصائح مختصة من االتصال بـ داني دكان على:
0414 309 360
شركة AMP

165C Wattle Street Bankstown Call us Today: 02 9707 3077
Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

صفحة 31

السبت  22أيلول 2012

Saturday 22 September 2012

Page 31

تتمــات

«اإلسرتاتيجية السليمانية» :وصفة ....

تتمة املنشور الصفحة االوىل
اتفاق قاهرة جديدا».
تعامل سليمان مع املقاومة من موقع العارف الذي خدم قبل 42
عاما يف تلة اللبونة قرب راس الناقورة ،مدشنا مسريته العسكرية،
ومن موقع القائد اجملرب ،يف مواجهة احلروب االسرائيلية ،وآخرها
يف متوز  ،2006عندما رفض أن يضع عالمة على مواقع وآليات
اجليش لتحييدها ،وأصر على أن يكون اجليش شريكا للمقاومة
والشعب يف القتال ضد االحتالل.
أمس االول ألقى سليمان حجته على اجملتمعني يف هيئة احلوار،
ومحلهم مسؤولية البحث عن مواضع القوة اليت يفرتض ان يتمتع
ّ
بها لبنان يف مواجهة العدوان والتهديدات اإلسرائيلية ،وحتديد
دور املقاومة وآلية حركتها وموقعها يف خط الدفاع عن لبنان.
مل يكن منتظرا من رئيس اجلمهورية ان يقدم أفكارا وطروحات
خترج احلوار ،الذي يديره ،مبعجزة التوافق على اسرتاتيجية دفاعية،
بل هو قدم ما ميكن وصفه بـ»التصور الوسطي» ال��ذي حيفظ
هيئة احلوار ،وبالتالي جيعل صورتها قابلة للتكرار بكل مردودها
االجي��اب��ي ،فضال عن تقطيع الوقت يف أق��ل كلفة ممكنة على
االستقرار الذي ينعم به لبنان ،برغم الزلزال السوري املستمر منذ
سنة ونصف السنة.
لقد قدم التصور الرئاسي وصفة حتمل يف طياتها دعوة اىل مجيع
القوى السياسية ،بأنها حمكومة باحلوار يف بلد احلوار ،وباجللوس
اىل طاولة احلوار الوطين يف بلد تفتقد مؤسساته الدستورية األخرى،
منذ سبع سنوات ،الناظم و»الناظر» اخلارجي الذي كان يوفر هلا ما
عجزت املؤسسات عن توفريه من توازنات منذ الطائف.
لقد قدم التصور الرئاسي ،أيضا ،مبعزل عن مضمون نصوصه،
وصفة احلماية الوطنية لالستقرار ،يف ظل ما يرتبص به من حتديات
داخلية وخارجية ،مقيمة أو مستجدة ،وآخ��ر مناذجها ،التدنيس
األمريكي واإلسرائيلي والغربي للمقدسات االسـالمية واملسيحية
(ينتظر ان تتكثف التحركات املنددة باالساءة اىل النيب حممد يف
العاصمة ومعظم املناطق اللبنانية بعد صالة اجلمعة).
وها هي اسرائيل أيضا ترتبص جمددا بلبنان ،عرب مناوراتها
العسكرية املتتالية ،يف مزارع شبعا اللبنانية احملتلة ،وها هي
قبل ذلك ،حتاكي امكان اشتعال اجلبهة الشمالية مع لبنان ،لتضع
اللبنانيني امام مسؤولية التعاطي مع اخلطر الداهم ،ومقاربته مبا
يستحق ،بعيدا عن الكيدية الداخلية الضيقة.

تصور سليمان وردود املشاركني

جاء التصور الرئاسي يف ورقتني ونصف الورقة «فولسكاب»،
وزعه رئيس اجلمهورية ،يف اثناء ترؤسه جلسة احلوار اليت انعقدت
على مدى ساعتني ونصف الساعة يف القصر اجلمهوري ،وغاب
عنها سعد احلريري ومسري جعجع وسليمان فرجنية وطالل ارسالن.
وحلظ التصور املخاطر على لبنان ،وال سيما العدو االسرائيلي،
واجملموعات االرهابية ،والسالح املنتشر عشوائيا بني ايدي املواطنني
واالحزاب واملنظمات والفصائل والالجئني الفلسطينيني ،ويقرتح
ملواجهتها تعزيز ق��درات الدولة عسكريا وسياسيا واقتصاديا
وديبلوماسيا واعالميا وتربويا ،وضمن اسرتاتيجية متكاملة عمادها
اجليش.
وحدد التصور مرتكزات االسرتاتيجية بالتمسك باتفاقية اهلدنة،
وال��زام اسرائيل بتطبيق القرار  1701جبميع مندرجاته ،وتفعيل
حضور لبنان الدولي ،وبناء مؤسسات الدولة وبسط سلطتها،
وتعزيز القدرة العسكرية عن طريق قانون برنامج متوسط االمد
لتسليح اجليش ،والتوافق على االطر واآلليات املناسبة الستعمال
بتصرف اجليش ،مع
سالح املقاومة ولتحديد امرته والقرار وضعه
ّ
التأكيد ان عمل املقاومة «ال يبدأ اال بعد االحتالل».
وقد ارجئ النقاش يف التصور الرئاسي اىل جلسة احلوار املقبلة
اليت تقررت يف الثاني عشر من تشرين الثاني املقبل ،حيث توافق
املتحاورون ،كما ورد يف البيان اخلتامي ،على اعتبار التصور
منطلقا للمناقشة ،سعيا للتوافق على اسرتاتيجية دفاعية وطنية،
ومن ضمنها السالح.

ميقاتي يرد على السنيورة

ولفت االنتباه استمرار تصويب «قوى  14آذار» على حكومة
الرئيس جنيـب ميقاتي و»حزب اهلل» ،وخصوصا من قبل الرئيس
فؤاد السنيورة ،الذي اعاد طرح مسألة سالح املقاومة ،وعرض
خماطر سلسلة الرتب والرواتب ماليا ،متهما احلكومة بالسري عكس
السري ،حمذرا من ان اقرارها قد يؤدي اىل انهيار على الطريقة
اليونانية.
ورد عليه رئيس احلكومة جنيب ميقاتي داعيا اىل عدم املزايدة،
مبديا االستعداد للتعاون من أجل تأمني ايرادات عادلة ال ترهق
كاهل الفئات الضعيفة .كما كان الفتا لالنتباه رد ميقاتي غري
املباشر على السنيورة بسؤاله من طرابلس ليال من يتهمونه
باسرتضاء اآلخرين« :باهلل عليكم هل سياسة االستقواء يف الداخل
هي سياسة ناجحة اليوم؟ وإذا استخدمنا منطق االستقواء فإىل
ماذا سنصل»؟
ويف السياق ذاته ،جاء رد رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب
حممد رعد الذي ذكر املشاركني يف هيئة احلوار بان ما يعانيه الوضع
االقتصادي ناجم عن سياسات احلكومات السابقة ،وبالتالي فإن
اخلروج من حالة االختناق يفرض عدم املزايدة ،وتعاون املعارضة

مع احلكومة الجياد املعاجلات املعقولة.
وجتاوز رعد التصويب على السالح وسأل ملاذا مل يقدم «تيار
املستقبل» تصوره لالسرتاتيجية الدفاعية بعد ،فرد السنيورة:
»اسرتاتيجيتنا هي اسرتاتيجية الدولة» ،فعقب رعد عليه« :اذا
كنت تريد كالما عاما ،فنحن ايضا مع اسرتاتيجية الدولة ،وفسر ان
كنت تستطيع ان تفسر».
وقال النائب هاغوب بقرادونيان« :إذًا ،لقد ُحل األمر ومل تعد
هناك مشكلة».
وعلق الرئيس نبيه بري على النقاش بالقول« :يا فؤاد ،طلعت
متفق انت واحلاج حممد وحننا مش عارفني».
وبرز بعد اجللسة احلوارية املوقف اهلادئ الذي عرب عنه النائب
وليد جنبالط بوصفه اجللسة باملمتازة والبناءة ،واشارته اىل
التوافق على مواضيع حساسة ،منها املعاجلة املشرتكة للوضع
االقتصادي ،وال سيما معاجلة سلسلة الرتب والرواتب بعيدا من
االنقسام السياسي.
واشاد جنبالط بالورقة اليت قدمها رئيس اجلمهورية ،وحيا اجليش
اللبناني على خطوات منع الفتنة ،وال سيما يف طرابلس ،معتربا
ان موضوع السالح ال حيل اال باحلوار البطيء والبناء ،ومشريا اىل
اتفاق على احلياد اللبناني الرمسي حيال سوريا «وعلى استنكار أي
اعتداء اسرائيلي على ايران ،ألنه سيشيع حالة من الفوضى العارمة
يف املنطقة».
وردا على س��ؤال قال جنبالط «حنن مع االستفادة من سالح
املقاومة يف الدفاع عن لبنان».

األسد :املسلحون لن ينتصروا ....

تأثريا كبريا على النظام السوري وقلصت عائداته بضعة مليارات
من الدوالرات» بفضل احلظر على تصدير النفط.
األسد
وشن االسد يف مقابلة مع جملة «االه��رام العربي» املصرية
احلكومية أورد مقتطفات منها املوقع االلكرتوني للمجلة ،هجوما
عنيفا على اململكة العربية السعودية وقطر وتركيا متهما الدول
الثالث مبساندة املعارضة السورية وتسليحها.
وقال ردا على سؤال عن العالقة املتأزمة بني نظامه والسعودية
وقطر ،ان «ه��ؤالء  ...يتصورون ان يف امكان أمواهلم شراء
اجلغرافيا والتاريخ والدور االقليمي» .وأكد أن املثلث احلقيقي
للتوازن االسرتاتيجي يف إقليم الشرق األوسط كان دائمًا وسيظل
مصر وسوريا والعراق« ،أما السعوديون فقد كانوا وراء العدوان
عام  1967على مصر ،وكانوا يباهون بأنهم قلموا أظافر عبد الناصر،
وحتى قبل نشوب األزمة (يف سوريا) كانت عالقتهم بنا عالقة
وساطة ما بني الغرب الذي ال يعجبه اخلط املقاوم للصهيونية الذي
تنتهجه سوريا وما بيننا».
وأضاف ان «أمري قطر (الشيخ محد بن خليفة آل ثاني) يأتي
إلينا حامال أفكارا ومقرتحات يعرف أن خط سوريا العروبي القومي
ال يساوم عليها أبدا واليوم هم يدورون بإمكاناتهم املالية يف فلك
هذا النفوذ الغربي وميدون اإلرهابيني بالسالح واملال على رجاء
تكرار النمط اللييب بدال من أن يقدموا الدعم لالستقرار اإلقليمي
فهم يعرضون السالح ويعملون على رعاية املسلحني وتدريبهم
وتهريبهم لتقويض توجهات الدولة السورية والتأثري على قرارها
وسيادتها على أراضيها» .واتهم «القطريني» بانهم «كانوا االسرع
يف تغذية العنف».
وعن الدور الرتكي ،قال« :خسر األتراك كثريا جدا مبوقفهم الذي
اختذوه من األزمة السورية ،وهذه احلكومة تدرك جيدًا أين وضعت
نفسها ومعها مصاحل الشعب واألمن القومي يف تركيا ،وهم هنا
ال يبالون بهذه املصاحل بقدر ما تعنيهم طموحاتهم يف ما يسمى
مشروع (العثمانية اجلديدة) أي أن احنيازهم ليس عن حسابات
تتعلق مبصاحل تركيا وإمنا مبصاحل مجاعة معينة» .ولفت اىل ان
«تركيا كانت من بداية األزمة تصطف إىل جانب احللول السياسية
وترى يف العنف اضرارا على مصاحلها اإلقليمية وحتى االقتصادية،
لكن التحول جاء مبثابة احنياز اىل مصاحل اجلماعة السياسية اليت
تدير احلكومة وهم حاليا يواجهون مشاكل مع املعارضة اليت ترى
أن تركيا تدفع مثن سياسات ال تستفيد منها سوى هذه الفئة
السياسية».
ولفت اىل ان «املسلحني ميارسون اإلرهاب ضد كل مكونات
الدولة وال شعبية هلم داخل اجملتمع فقد أضروا مبصاحل الناس
واستهدفوا البنية التحتية اليت ختدم الشعب السوري واستحلوا
دماء السوريني» .واكد انهم «لن ينتصروا يف النهاية ،واحلل لن
يكون إال باحلوار الداخلي ،ومن يدعمونهم يتصورون أن احلل ال
بد أن يكون على النمط اللييب ،واحلسم طبعا سيحتاج اىل بعض
الوقت ...ومع ذلك باب احلوار مفتوح وقدمنا مبادرات عدة للعفو
عن كل من يدع السالح تشجيعا للحوار» .واعترب ان «احلوار مع
املعارضة هو السبيل الوحيد حلل االزمة» يف سوريا ،لكنه شدد
على ان «التغيري ال ميكن ان يتم من خالل تغييب رؤوس االنظمة
او التدخل االجنيب» .وأعلن انه ماض يف التغيري من خالل اإلصالح
حتى يف الدستور وأن البالد شهدت الكثري من اإلصالح ،معرتفًا
بوجود أخطاء وفساد يعمل النظام ملكافحته .وأشار اىل انه ليس
متفائال او متشائما مبهمة املمثل اخلاص املشرتك لألمم املتحدة
وجامعة الدول العربية اىل سوريا االخضر االبرهيمي.
موسكو
* يف موسكو ،صرح الناطق باسم وزارة اخلارجية الروسية

ألكسندر لوكاشيفيتش بأنه من السابق ألوانه اآلن احلديث عن أية
نتائج ملموسة ملهمة اإلبرهيمي.
وقال ان من الضروري «إعطاء فرصة لإلبرهيمى لدخول القضية
وبدء التعامل الوثيق مع األطراف السوريني من أجل توجيههم حنو
البحث عن حلول مشرتكة للخروج من األزمة على أساس قرارات
جملس األمن ذات الصلة وخطة كويف انان السلمية والبيان اخلتامي
الجتماع جمموعة العمل حول سوريا على املستوى الوزاري الصادر
يف جنيف يف  30متوز املاضي «.
من جهة اخرى ،أفادت مصادر يف وزارة اخلارجية الروسية أن
شحنة جديدة من املساعدات اإلنسانية الروسية ستصل إىل سوريا
اليوم استكماال للشحنة االوىل اليت وصلت أمس على منت طائرة
تابعة لوزارة الطوارئ الروسية.
وقالت إن الشحنة اجلديدة تزن  76طنًا ،وأن شحنة ثالثة من
األدوية واملعدات الطبية ستتوجه إىل دمشق يف القريب العاجل.
وكانت طائرتان تابعتان ل��وزارة الطوارئ الروسية قد نقلتا
يف اذار املاضي ما يعادل  80طنًا من املواد الغذائية واألدوية
واحلاجات الضرورية إىل سوريا.
وس��ت��وزع املساعدات الروسية املسلمة اىل جلانب السوري
رحلوا من أماكن اقامتهم موقتًا واملدنيني
على األشخاص الذين ّ
املتضررين نتيجة لألعمال العسكرية املستمرة يف سوريا.

قاض يرفض إزالة الفيلم .....
ٍ

ويف مدينة القطيف السعودية ،سارت تظاهرة شيعية للتنديد
بالفيلم املسيء اىل النيب.
ورفض القاضي يف كاليفورنيا لويس الفني طلبًا من ممثلة «براءة
املسلمني» سيندي لي غارسيا الزالة الفيلم من موقع «يوتيوب»،
حبجة أن املدعية مل تقدم دفوعًا على أسس موضوعية.
وكانت غارسيا اليت قالت انها تلقت تهديدات بالقتل بعد ورود
لقطات من الفيلم يف موقع «يوتيوب» قد طلبت رفع الفيلم يف
دعوى على الشركة االم «غوغل» وعلى نقوال باسيلي نقوال الذي
يعتقد أنه منتج الفيلم.
وأعلنت وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري كلينتون انها شكلت
«جلنة ملراجعة احملاسبة» للتحقيق يف اهلجوم على القنصلية
االمريكية يف بنغازي بليبيا والذي قتل فيه السفري االمريكي
كريس ستيفنس وثالثة من اعوانه.
وقالت ان اللجنة سريأسها الديبلوماسي االمريكي املتقاعد
توماس بيكريينغ الذي حيظى بتقدير كبري .وسبق لألخري ان كان
سفريًا لدى روسيا واهلند واسرائيل والسالفادور ونيجرييا واالردن
ويف البعثة االمريكية لدى األمم املتحدة.

واشنطن ترفض إعطاء صاحل تأشرية دخول دون توضيح األسباب

علماء ومشايخ يف اليمن :بقاء اي قوات اجنبية
حتت أي ذريعة جيعلها قوات احتالل جيب مقاومتها
رفضت الواليات املتحدة األمريكية منح الرئيس اليمين السابق
علي عبد اهلل صاحل تأشرية دخول إىل أراضيها ،من دون توضيح
أسباب ذلك .وقال سفريها يف صنعاء جريالد فايرستاين ،يف
مؤمتر صحايف عقده مساء أمس األول أبلغنا الرئيس السابق علي
عبد اهلل صاحل بأننا مل نتمكن من منحه تأشرية ،لكنه ليس قرارا
دائما .وأوضح فايرستاين ،الذي تشرف بالده إىل جانب دول
إقليمية وأوروبية على اتفاق نقل السلطة يف اليمن ،أن املبادرة
اخلليجية ال تتطلب من الرئيس السابق علي عبد اهلل صاحل التوقف
عن مزاولة العمل السياسي ،مشريا إىل أن خطأ اقرتفه الذين
صاغوا املبادرة اخلليجية ،بعدم كتابة ذلك يف نصوصها .وأكد
السفري األمريكي أن صاحل ال يتمتع بأي حصانة ملا بعد تسليمه
السلطة ،وقال تنطبق احلصانة على الفرتة اليت كان صاحل فيها
رئيسا حتى  21شباط املاضي ،ويف ما بعدها فإنه ال يتمتع بأي
نوع من احلصانة.
وعن وجود قوات املارينز يف قاعدة جبنوب البالد ،أوضح السفري
األمريكي أنها موجودة لدعم احلكومة اليمنية ملواجهة التطرف العنيف
يف اجلنوب ،ومهمتها حمصورة يف توفري التدريب للقوات اليمنية،
مؤكدا أن املارينز الذين وصلوا إىل صنعاء حمصور وجودهم داخل
إطار السفارة األمريكية وفندق شرياتون.
وتأتي هذه التصرحيات يف وقت اعترب فيه عدد من العلماء
واملشايخ والوجهاء ،يف اليمن ،بقاء أي قوات أجنبية حتت أي
ذريعة كانت ،جيعلها قوات احتالل جيب مقاومتها ،وطالبوا يف
اجتماع عقدوه أمس بصنعاء ،احلكومة اليمنية بسرعة إخالء األراضي
واملياه اإلقليمية اليمنية من القوات األجنبية ومنع بقائها حتت أي
ذريعة كانت ،وتنفيذ قرار جملس النواب يف ذلك ،ألن بقاءها
واستمرارها خيالف شريعتنا ودستورنا وق��رار جملس النواب
واألعراف والقوانني الدولية.
وشدد اجملتمعون يف بيان صحايف ،على أهمية محاية األجواء
اليمنية واإليقاف الفوري لعملية القتل اليت ينفذها سالح اجلو
األمريكي على األراضي اليمنية واليت تنتهك احلق اإلنساني يف
احلياة ،وإج��راء حتقيق ف��وري يف تلك اجل��رائ��م ،وتعويض أسر
الضحايا واملتضررين تعويضا عادال.
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رياضـــة
املرحلة األوىل للدور األول من دوري األبطال األوروبي لكرة القدم

تق ّدم بايرن ميونيخ  1 - 2وبرشلونة
 2 - 3ومانشسرت يونايتد 0 - 1

االرجنتيني ليونيل ميسي – يف الوسط – مسجال اصابته الثانية يف مرمى
حارس سبارتاك موسكو دميرتي كومباروف .2 – 3

انتزع جوفنتوس تورينو االيطالي التعادل من مضيفه تشلسي
االنكليزي حامل اللقب ( 2 - 2الشوط االول  )2 - 1يف املباراة
اليت اجريت بينهما على ملعب «ستامفورد بريدج» يف لندن
وشهدها حنو  42الف متفرج يف املرحلة االوىل من تصفيات
اجملموعة اخلامسة للدور االول من دوري االبطال االوروبي لكرة
القدم .سجل للمضيف الربازيلي اوسكار ( )2يف الدقيقتني 31
و ،33وللضيف التشيلياني آرتورو فيدال وفابيو كوالياريال يف
الدقيقتني  38و.80
اجملموعة السادسة
وعلى ملعب «دونباس أرينا» يف دونتسك ،فاز شاختار دونتسك
االوكراني على نوردسياالند الدامناركي ( 0 - 2الشوط االول - 1
 ،)0سجلهما هنريك خميتاريان ( )2يف الدقيقتني  44و.76
ويف اجملموعة السادسة ،فاز بايرن ميونيخ االملاني على فالنسيا
االسباني ( 1 - 2الشوط االول  )0 - 1يف املباراة اليت اجريت
بينهما على ملعب «اليانز ارينا» يف ميونيخ وشهدها  69الف
متفرج .سجل للفائز باستيان شفاينشتايغر وطوني كروس يف
الدقيقتني  38و ،76وللخاسر نيلسون فالديز يف الدقيقة .1+90
وطرد احلكم مدافع فالنسيا الفرنسي عادل رامي يف الدقيقة
 3+90واحتسب ضربة جزاء «بناليت» لبايرن ميونيخ اهدرها
الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.
وعلى ملعب «ليل مرتوبول ستاديوم» يف ليل ،خسر ليل
الفرنسي امام باتي بوريسوف البيالروسي ( 3 - 1الشوط االول
 .)3 - 0سجل للخاسر اوريليان شيدجو يف الدقيقة  ،60وللفائز
الكسندر فولودكو وفيتالي روديونوف واوليخنوفيتش يف الدقائق
 6و 20و.43
اجملموعة السابعة
ويف اجملموعة السابعة ،قاد النجم الدولي االرجنتيين ليونيل
ميسي فريقه برشلونة االسباني اىل فوز صعب على سبارتاك
موسكو الروسي ( 2 - 3الشوط االول  )1 - 1يف املباراة اليت
اجريت بينهما على ملعب «نوكامب» يف برشلونة .سجل للفائز
كريستيان تيللو وميسي ( )2يف الدقائق  14و 71و ،80وللخاسر
الربازيلي دانيال الفيش خطأ يف مرمى فريقه ورومولو يف
الدقيقتني  29و.59
وعلى ملعب «سلتيك بارك» يف غالسغو ،تعادل السلتيك غالسغو
االسكوتلندي وبنفيكا لشبونة الربتغالي سلبا .0 - 0
اجملموعة الثامنة
ويف اجملموعة الثامنة ،حقق مانشسرت يونايتد االنكليزي فوزا
متواضعا على ضيفه غلطة سراي الرتكي ( 0 - 1الشوط االول
 )0 - 1يف املباراة اليت اجريت بينهما على ملعب «اولد ترافورد»
يف مانشسرت وسشهدها حنو  75الف متفرج .وسجل االصابة ساعد
الدفاع مايكل كاريك يف الدقيقة السابعة بعدما انفرد حبارس
املرمى االوروغواياني فرناندو موسلريا .واهدر ساعد دفاع مانشسرت
يونايتد الربتغالي لويس ناني ضربة جزاء «بناليت» يف الدقيقة 53
إذ صد موسلريا الكرة اليت أرسلها ضعيفة اىل ميينه ساحبا.
وعلى ملعب «استاديو مونيسيبال دي براغا» يف براغا ،خسر
سبورتنغ براغا الربتغالي أمام كلوج الروماني ( 2 - 0الشوط االول
 )2 - 0سجلهما رافاييل باستوس ( )2يف الدقيقتني  19و.34

ماراتون بريوت الدولي العاشر
باشرت مجعية بريوت ماراتون محلتها الرتوجيية لسباق ماراتون بريوت
الدولي العاشر «اركضا كال» املقرر االحد  11تشرين الثاني املقبل .ورفعت
يف شوارع العاصمة جمسمات خاصة بالسباق وبالشركات الراعية.
وشكرت رئيسة اجلمعية مي اخلليل حمافظ بريوت بالتكليف ناصيف
قالوش على تعاونه وتسهيله االجراءات اللوجستية اخلاصة بالتحضري
للسباق .وذكرت بآخر موعد للتسجيل يف  10تشرين االول املقبل يف
مكاتب اجلمعية باحلازمية وفروع بنك لبنان واملهجر وسييت مول الدورة
وديكاتلون ضبية وأ ب ث االشرفية وكل فروع فريجني ميغا ستور ،وعرب
املوقع االلكرتوني للجمعيةwww.beirutmarathon.org :

الدورات الدولية يف كرة املضرب

قرعة الدور األول من كأس ديفيس لسنة 2013
بات االملاني فلوريان ماير املصنف رابعا الالعب االول يتأهل
للدور ربع النهائي من دورة متز الفرنسية الدولية للرجال لكرة
املضرب على املالعب الصلبة والبالغة قيمة جوائزها  454الف
اورو ،بفوزه يف الدور الثاني على االمريكي جيمس باليك 7 - 6
(.4 - 6 ،3 - 6 ،)7 - 4
وفاز الفرنسي جو  -ويلفريد تسونغا املصنف اول وحامل اللقب
على مواطنه كليمان ريكس  3 - 6 ،3 - 6وبلغ الدور ربع النهائي
ليلتقي فيه االملاني ميكايل برير الذي فاز على التشيكي يان
هاييك  0 - 2 ،4 - 6ثم باالنسحاب.
ويف الدور االول ،فاز االيطالي اندرياس سييب املصنف خامسا
على الكرواتي ايفان دوديغ ،4 - 6 ،3 - 6 ،)9 - 7( 7 - 6
واالمريكي جيسي ليفاين على االملاني سيدريك  -مارسيل شتيبه
 ،2 - 6 ،3 - 6واللوكسمبورجي جيل مولر على الفرنسي بول -
هنري ماتيو .4 - 6 ،)5 - 7( 6 - 7
دورة بطرسربج
ارتفع عدد املصنفني الذين خرجوا من الدور االول من دورة
بطرسربج الروسية الدولية املفتوحة للرجال على املالعب الصلبة
والبالغة قيمة جوائزها  410,850دوالرا ،اىل ثالثة بعد خسارة
االوزبكي دينيس ايستومني املصنف ثانيا امام البولوني لوكاس
كوبوت .6 - 4 ،6 - 3 ،4 - 6
وفاز السلوفاكي مارتن كليزان املصنف ثالثا على الروسي
ميخائيل ايلغني  ،3 - 6 ،4 - 6وااليطالي فابيو فونيين املصنف
رابعا على االملاني توبياس كامكه  ،3 - 6 ،2 - 6 ،6 - 4واالستوني
يورغن زوب املصنف ثامنا على الروسي اندري كومانتسوف ،3 - 6
 3 - 5ثم باالنسحاب ،والروسي تيموراز غاباشفيلي على البيالروسي
نيكوالي فيديركو  ،0 - 6 ،2 - 6وااليطالي باولو لورنتزي على
البيالروسي سريغي بيتوف  ،2 - 6 ،2 - 6 ،6 - 1واالوكراني
سريغي ستاخوفسكي على الروسي ايفان نيديلكو ،)2 - 7( 6 - 7
 ،2 - 6والليتواني ريكارداس بريانكيس على االملاني فيليب
بيتسشنر  3 - 3 ،2 - 6ثم باالنسحاب ،وااليطالي سيموني بوليللي
على االرجنتيين هوراسيو زيبالوس .5 - 7 ،)3 - 7( 6 - 7
دورة غوانغتشو
تأهلت مخس مصنفات للدور ربع النهائي من دورة غوانغتشو
الصينية الدولية للسيدات على املالعب الصلبة والبالغة قيمة
جوائزها  220الف دوالر ،اذ فازت الرومانية سورانا كريستيا
املصنفة ثالثة على الصينية دوان يينغ يينغ 6 - 7 ،1 - 6
( ،)0 - 7والبولونية اورسوال رادفانسكا املصنفة رابعة على
اللوكسمبورجية ماندي مينيال  ،3 - 6 ،2 - 6واالفريقية اجلنوبية
شانيل شيربز املصنفة خامسة وحاملة اللقب على الصربية بويانا
يوفانوفسكي  ،1 - 6 ،4 - 6والصينية بينغ شواي املصنفة سابعة
على التايالندية نودنيدا لوانغنام  ،1 - 6 ،2 - 6والفرنسية اليزيه
كورنيه املصنفة ثامنة على البيالروسية اولغا غوفورتسوفا 4 - 6
ثم باالنسحاب.
دورة سيول
فازت االستونية كايا كانييب املصنفة ثالثة على القازاقية غالينا
فوسكوبويفا  2 - 6 ،2 - 6يف الدور االول من دورة سيول الكورية
اجلنوبية الدولية املفتوحة للسيدات على املالعب الصلبة والبالغة

األستونية كايا كانيبي خالل املباراة التي فازت فيها على القازاقية غالينا
فوسكوبويغا يف دورة سيول.
قيمة جوائزها  220الف دوالر ،وتأهلت للدور ربع النهائي لتلتقي
اهلولندية كيكي برتنز اليت فازت على االسبانية سيلفيا سولري
اسبينوزا .2 - 6 ،)3 - 7( 6 - 7 ،6 - 1
ويف ختام الدور االول ،فازت االسبانية ماريا خوسيه مارتينيز
سانشيز على اليونانية ايليين دانيليدو  ،3 - 6 ،2 - 6والروسية
ناديا برتوفا املصنفة رابعة على االسبانية لورديس دومينغيز لينو
 ،4 - 6 ،2 - 6والنمسوية تامريا باشيك على االسبانية كارال
سواريز نافارو  ،3 - 6 ،)8 - 10( 6 - 7والكورية اجلنوبية سو
را لي على الروسية ماريا كرييلينكو املصنفة ثانية  1 - 1ثم
باالنسحاب بسبب آالم يف ظهرها.
كأس ديفيس
سحبت يف لندن قرعة الدور االول من مسابقة كأس ديفيس
لسنة  .2013وحتل اسبانيا حاملة الكأس مخس مرات على كندا يف
لقائهما الثاني يف املسابقة بعد عام  1991يف مورسيا يف الدور
نفسه والذي انتهى بفوز االسبان.
وتلتقي اجلمهورية التشيكية اليت تستضيف اسبانيا من 16
تشرين الثاني اىل  18منه يف الدور النهائي هلذه السنة ،سويسرا
اليت فازت يف اللقاء االخري بينهما عام  1998علما ان املنتخب
التشيكي يتقدم منافسه .2 - 6
وتبدأ الواليات املتحدة واالرجنتني اللتني خرجتا من الدور نصف
النهائي هذه السنة ،املسابقة على ارضهما اذ تستضيف االوىل
الربازيل والثانية املانيا.
وهنا الربنامج ونذكر اوال الفريق املضيف:
كندا  -اسبانيا.
ايطاليا  -كرواتيا.
بلجيكا  -صربيا.
الواليات املتحدة  -الربازيل.
فرنسا  -اسرائيل.
االرجنتني  -املانيا.
قازاقستان  -النمسا.
سويسرا  -اجلمهورية التشيكية.

مورينيو سعيد ..ومانشيين ينتقد هارت ..وانشيلوتي ال يرشح سان جريمان
عرب جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد عن رضاه السرتجاع فريقه
ملستواه بعد فوزه الصعب على مانشسرت سييت  2 - 3يف القمة
اليت احتضنها ملعبه سانتياغو برنابيو يف اجلولة األوىل من دور
اجملموعات البطال أوروبا لكرة القدم.
وقال مورينيو »:لقد استعدت فريقي اخريا ،أمتنى أال خيتفي
جمددا» ،وذلك ردا على تصرحيه املثري للجدل عقب اخلسارة احمللية
من إشبيلية يف الليغا ( )1 - 0حني قال إنه أصبح «بال فريق».
وأظهر مورينيو سعادة كبرية باالنتصار املثري الذي جاء يف
اللحظات االخرية بهدف مواطنه كريستيانو رونالدو ،مبديا اعجابه
الشديد باألداء احلماسي لالعبيه ،موضحا« :حتى لو خسرنا كنت
سأفخر بهذا الفريق ،هذه هي السيادة ،أن متوت يف امللعب بعيدا
عن أي فلسفة رخيصة».
مانشيين
وجه االيطالي روبرتو مانشيين مدرب نادي ماشسرت سييت
االنكليزي انتقادا الذعا للحارس الدولي جو هارت الذي محل زمالءه
مسؤولية اخلسارة امام ريال مدريد االسباني . 3 - 2
وتقدم سييت مرتني يف اخر ثلث ساعة قبل ان يعادل ريال
ويسجل هدف الفوز عرب الربتغالي كريستيانو رنالدو يف الدقيقة
االخرية ،مما دفع هارت اىل القول« :ال ميكنك التقدم  1 - 2ثم
ختسر املباراة .ال ميكننا سوى ان نلوم انفسنا» .ومل يرق هذا
التصريح ملانشيين فانتقد بشدة هارت الذي محله البعض مسؤولية

هدف رونالدو الذي مر من حتت جسمه« :جيب ان يبقى جو هارت
بني اخلشبات ويصد الكرات .انا الشخص املناسب النتقاد الفريق
وليس جو هارت .انا القاضي وليس جو هارت».
انشيلوتي
ترك باريس سان جريمان الفرنسي انطباعا جيدا بعدما سحق
ضيفه دينامو كييف االوكراني  1 - 4يف بداية مشواره باجملموعة
األوىل يف دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الثالثاء لكن االيطالي
كارلو انشيلوتي مدرب الفريق ابتعد عن احاديث احلصول على
لقب البطولة.
وقال انشيلوتي« :لسنا الفريق املرشح للقب .حنتاج للحفاظ
على تركيزنا .هدفنا هو ختطي دور اجملموعات» .اضاف« :ال يزال
امامنا مخس مباريات .كانت بداية جيدة لكنها جمرد ثالث نقاط».
وعن املباراة قال انشيلوتي« :لعبنا بشكل جيد وكان توافق جيد
جدا بني املهامجني .لعب جريميي مينيز دورا النه فتح مساحات
امام ابراهيموفيتش وباستوري .حصلنا على ما هو أكثر من النتيجة
قدمنا عرضا رائعا وهذا جيد لالجواء داخل النادي».
وبعد انفاق ما يزيد على  100مليون يورو يف فرتة االنتقاالت
قبل انطالق املوسم وما يزيد على  200مليون يورو منذ استحواذ
مستثمرين من قطر على النادي رمبا ميلك سان جريمان ما حيتاج
الستهداف دوري ابطال اوروبا والدوري احمللي الذي مل يفز به
الفريق منذ .1994
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ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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PH: 0419 247 261 - 02 9682 3269

مالئكة معهد سيدة لبنان يتناولون القربانة االوىل

التالمذة مع املطران ورئيسة املعهد االخت مارلني شديد

املطران ابي كرم يرتأس الذبيحة ويساعده املونسنيور بشارة واالب وهبه

االخت مارلني شديد وراهبات وحضور

االخت مارلني شديد وراهبات وحضور

جوقة املعهد يف خدمة القداس

معهد سيدة لبنان الذي ترأسه االخت مارلني شديد احد االعمدة
يرسخ دعائم ثابتة للعلم
الرتبوية اللبنانية يف اسرتاليا الذي
ّ
واملعرفة والتقاليد والعادات والسلوك الديين الصاحل حلياة ابنائنا
يوميًا.
صغارنا نواة مستقبلنا واجيالنا الطالعة من زرع اخالقي وعلمي
واجتماعي .هؤالء االطفال الذين يتتلمذون يف معهد سيدة لبنان
على يد راهبات العائلة املقدسة املارونيات اللواتي نذرن انفسهن
خلدمة الرب واجملتمع.
وهذا املعهد كعادته حيتفل كل سنة بعناية االخوات الراهبات
بتقديم اكرب عدد ممكن من التالمذة بعد السهر عليهم وتعليمهم

الدين املسيحي اىل مذبح الرب لتناول القربانة االوىل على يد
سيادة املطران عاد ابي كرم السامي االحرتام.
بفرح كبري وعرس مجيل دخل يسوع اىل قلوبهم وناداهم دعوا
الي ،فأتوا ابرياء اتقياء يستقبلون املخلص يسوع
الصغار يأتون ّ
يف قلوبهم ويدخلون بيعته وكان حلمهم وصار حقيقة واليوم اللي
ناطرينو .ويف قداس احتفالي كان غاية يف الروعة والرتتيب،
ترأسه سيادة املطران عاد ابي كرم السامي االحرتام وعاونه حضرة
املونسنيور بشارة مرعي واالب سام وهبه انسابت االنغام الكنسية
الرائعة من حناجر جوقة الكنيسة طالب املعهد يف خدمة القداس
الذي اشرفت على تنظيمه االخوات الراهبات واملعلمات وشارك

فيه اهالي الطلبة وعدد كبري من املصلني الذين ضاقت بهم
ارجاء الكنيسة على وسعها مع حضور االخوات الراهبات من كل
االديرة....
ويف بداية القداس حاور سيادته التالمذة عن سر القربان
املقدس واهميته يف حياتنا املسيحية وعن حمبة يسوع هلم وحمبتهم
له .فكان التالمذة جبيبون الصواب واملعرفة من خالل التعاليم اليت
تلقوها على ايدي الراهبات واملعلمات.
ويف نهاية القداس قدم التالمذة اغاني الشكر لسيادته وقدم
هلم مع رئيسة املعهد االخت مارلني شديد شهادات املناولة
واهلدايا متمنني هلم حياة مسيحية حقة وقربانة مباركة.

اسطفان العلم حيتفل بعيد ميالده

اسطفان مع العائلة واالقارب واالصدقاء
احتفاء بعيد ميالد والدهما
ً
الستني ،السيد اسطفان العلم

دعت كرميتاه السيدتان ليليان
وفيفيان العائلة واالصدقاء

واالقارب اىل مطعم طوني
للعائالت الذي يتحلى بالكرم
والضيافة واللقمة الشهية على
يد الشيف جورج عاصي حيث
امضوا سهرة مجيلة ورقص
اجلميع بفرح وبهجة ....
ووسط اهلتاف والتصفيق من
اجلميع واغنية هابي بريث داي
من املطربني جوزيف حقالني
وغازي نصوح واشعاع فالش
اراكس اطفأ اسطفان مشوعه
وقطع اىل جانب كرميتيه ليليان
وفيفيان قالب احللوى وشرب
اجلميع خنبه مع قبالت التهاني
متمنني له سنني عديدة والعمر
كله....

اسطفان يقطع قالب الحلوى مع كريمتاه

اسطفان وكريمتاه ليليان وفيفيان

Page 35

2012  أيلول22 السبت

Saturday 22 September 2012

35 صفحة

News

Cabinet, security chiefs tackle kidnappings Iran’s Salehi meets embattled Syrian president

From right, President Michel Sleiman, Prime Minister Najib Mikati and Minister Nicolas Fattoush
attend a Cabinet session at the presidential palace in Baabda, Wednesday, Sept. 19, 2012. (The
Daily Star/Mohammad Azakir)

BEIRUT: A man being held
hostage for ransom was
freed Wednesday evening
after Lebanese Army Intelligence units confronted
his captors in Baalbek.
The raid on the armed
group came hours after
Cabinet summoned the
country’s top security
chiefs to Baabda Palace
to discuss a crackdown to
end a spate of kidnappings
in Lebanon.
“The directorate of [Army]
Intelligence succeeded in
finding the location of the
captive Fouad Daoud in
Tal al-Abiad in Baalbek and
engaged his captors in collaboration with an Army
patrol,” the Army said in a
statement.
“As the kidnapped was
freed, the Army arrested
one of the captors and is
still on the hunt for the others involved in the kidnapping.”
A security source told The
Daily Star one of the arrested kidnappers was identified by his last name, Alwa.
Daoud, 45, was abducted
last week in the Bekaa city
of Zahle. The kidnappers
had demanded $250,000
in ransom in several
phone conversations they
had with Daoud’s children.
Daoud was reunited with
his family after his rescue.
As Zahle’s political and religious figures called for a
day-long strike and a demonstration in front of the
city’s Serail over Daoud’s
abduction the government
stepped up its efforts to
free him from his captors.
The kidnapping crisis took

center stage during Cabinet’s session, where both
President Michel Sleiman
and premier Najib Mikati
called for putting a stop to
the recent spate of abductions.
Prior to the Cabinet meeting , which was held at 4
p.m. at Baabda Palace, Mikati discussed the kidnappings with Interior Minister
Marwan Charbel, Justice
Minister Shakib Qortbawi
and senior security officers at the Grand Serail.
“The kidnap-for-ransom
phenomenon damages the
prestige of the state and
[strikes at] the heart of stability,” Mikati said at the
end of the meeting.
“The security services
must take stringent and
precautionary measures
to prevent the recurrence
of such condemnable incidents,” he added.
Charbel said after the meeting that no kidnappings
would take place in the
country “from now on.”
The most recent kidnapping victim is Ali Ahmad
Mansour, a 73-year-old financier who was taken in
the Bekaa Valley Tuesday.
His captors are demanding
$15 million for his release.
A Lebanese man abducted
earlier in the week in the
Metn region northeast of
Beirut was freed Tuesday
after his family paid a ransom of $400,000.
Youssef Beshara’s ransom
was paid by his daughter
in the southern suburbs of
Beirut Tuesday.
Beshara, brother of Anis
Beshara who owns a popu-

lar chain of bakeries, was
kidnapped over the weekend while driving in Bsalim,
northeast of Beirut.
Later in Baabda, the country’s top security chiefs,
including Internal Security
Forces commander Maj.
Gen. Ashraf Rifi; director
of General Security Brig.
Gen. Abbas Ibrahim; and
Army commander Gen.
Jean Kahwagi, joined the
Cabinet meeting for an
hour.Security chiefs were
asked by Sleiman and Mikati to boost cooperation
to tackle the kidnappings.
During their meeting with
the ministers, the security
chiefs asked the government to grant them access
to telecoms data and allow
them to monitor the sale of
unregistered mobile numbers.
The Cabinet, which had
47-items on its agenda,
also approved $1.6 billion
for the Army to finance
equipment.
According to government
officials, the fund will be
paid in four installments:
$100 million in 2013, $300
million in the second year,
$500 million in 2015 and
the last installment would
be $700 million in 2016.
Despite the objections
of some ministers, the
Cabinet also approved a
Lebanese-French defense
cooperation agreement
that had been the subject
of dispute between rival
factions within the government over the past year.
“Some
amendments
should be made to the defense cooperation agreement between Lebanon
and France,” said State
Minister
Mohammad
Fneish, who objected to its
approval Wednesday.
Cabinet also agreed to increase Lebanon’s financial
contribution to the International Monetary Fund and
designated $10 million in
state funds for the Finance
Ministry to be used for financing the country’s Capital Markets Authority.

DAMASCUS: Iran’s foreign
minister met embattled Syrian President Bashar al-Assad on Wednesday, calling
for a Syrian solution to the
civil war, as a rights watchdog accused Damascus of
waging “relentless, indiscriminate” attacks against
its own people.
Speaking on arriving in Damascus, Ali Akbar Salehi
said a solution to the 18month conflict lies “only in
Syria and within the Syrian
family.”
Salehi, who called this week
for a simultaneous halt to
the fighting by both regime
and rebel forces, added this
should be done in “partnership with international and
regional organisations.”
Following their meeting,
Assad said the war engulfing Syria was targeting not
only it but the “axis of resistance,” a term Syria, Iran
and Lebanon’s Shiite movement Hezbollah use to refer
to their common opposition
to Israel.
He also said “Syria has
shown openness in dealing
with all initiatives put forward to find a solution to the
crisis. The key to any initiative’s success is the sincerity of the intentions behind
it.”
Salehi said the country was
“facing a problem, and we
hope that this problem can
be solved as soon as possible.”
He also said “Syria has very
strong, solid ties with Iran,
especially at the political
level,” and that he would discuss the conflict with Syrian
officials.
Salehi’s call for an end to
fighting came at a meeting in
Cairo on Monday of the Syria “contact group,” to which
Iran, as well as Egypt, Saudi
Arabia and Turkey belong.
Tehran, a staunch ally of the
regime in Damascus, is also
proposing the four countries
dispatch observers to Syria
in an effort to quell the violence.
Last month, the United Nations withdrew its own observers after both sides
failed to respect an April
ceasefire to which they had
committed themselves.
In a statement, Amnesty In-

ternational said “civilians,
many of them children, are
the main victims of a campaign of relentless and indiscriminate attacks by the
Syrian army.”
It said it had new evidence
“of a pattern which has
emerged in recent weeks
in areas where government
forces, pushed into retreat
by opposition forces, are
now indiscriminately bombing and shelling lost territory -- with disastrous consequences for the civilian
population.”
And the former head of Syria’s chemical arsenal, Major
General Adnan Sillu, was
quoted by British newspaper The Times as saying he
believed the regime would
eventually use those weapons against civilians.
The Times quoted defected
Major General Sillu as saying
he had been involved in “serious discussion about the
use of chemical weapons,
including how we would use
them and in what areas.”
Sillu said he defected three
months ago after being party
to the top-level talks about
the use of chemical weapons
against both rebels and civilians, which he said he was
convinced the regime would
eventually do.
‘Disaster areas’ in Damascus
Meanwhile, rebels withdrew
from three southern districts
of Damascus after weeks of
heavy combat and shelling,
while the army bombarded
districts oF the city and adjacent areas, the Syrian Observatory for Human Rights
said.
It said the army later stormed
one of the districts from
which the rebels had withdrawn, setting fire to homes.
The bodies of 11 people
were found in the Jobar district of Damascus, some of
them belonging to people
who had been detained by
security forces, the Observatory added.
A network of activists, the
Syrian Revolution General
Commission (SRGC), described as “disaster areas”
the Al-Hajar al-Aswad, Qadam and Assali districts, and
the Yarmuk Palestinian refugee camp.

“Since July 15, these neighbourhoods have suffered
fierce army assaults, as well
as indiscriminate shelling
targeting civilian homes and
shops,” it said.
The SRGC accused the regime of “carrying out a series of summary executions”
in the south of the capital,
adding that at least 200 people have been killed in the
afflicted districts since the
outbreak of violence there
mid-summer.
It appealed to international
agencies to “help the residents of these disaster areas.”
The Observatory said dozens of people were killed or
wounded in shelling in Sahl
al-Ghab in the central province of Hama.
Amateur video posted on
YouTube showed several
bodies wrapped in white
sheets stretched out on the
floor of a house.
“They died when the army
pounded the village with helicopters,” said the unidentified cameraman. “God is
greater than you, O Bashar
(al-Assad).”
And regime forces killed a
woman at her home in the
coastal city of Latakia when
she tried to stop them from
arresting her son, the Observatory said.
In Aleppo, where the twomonth-old battle for control
of the commercial capital
remains fluid, the army said
rebels attacked several military positions in the east
overnight and that helicopter
gunships eventually drove
them off.
They also again assaulted
the local headquarters of the
feared air force intelligence
agency, but without success.
The Observatory said there
was shelling in several eastern districts of the city.
In other developments, rebels gained control of a border crossing on the Turkish
frontier after clashes with
government troops, a Turkish official told AFP.
The Observatory said 43
people had been killed nationwide so far on Wednesday, including 30 civilians,
after 173 died the previous
day.
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Labor faces spending rebellion: Hockey
FEDERAL Labor has a rebellion in its ranks over a
raft of unfunded spending
promises, shadow treasurer
Joe Hockey says.
Some Labor MPs have queried how the government
intends to fund measures
such as a national disability
insurance scheme and billions of dollars in education
reforms.
On Wednesday, the government is expected to announce a $1.4 billion plan
to top-up the wages of lowpaid childcare workers.
The measure reportedly
has upset some senior Labor figures who suspect
Prime Minister Julia Gillard
is shoring up union support
for her leadership.
“Julia Gillard has a rebellion in her own ranks on her
unfunded promises and her
reckless expenditure,” Mr
Hockey told ABC Television
on Wednesday.
“The Labor party is not telling the Australian people
what tax comes next.”
Mr Hockey said there was
“a time bomb” sitting in the
budget “waiting to go off”.

“When it goes off, the Australian people are going to
be so unbelievably angry
with Labor,” he told Sky
News.
Treasurer Wayne Swan said
he was absolutely committed to bringing the budget
back to surplus in 2012/13
by making responsible savings.
“We will account for that in
the mid-year budget update,
for all of our plans for the
future,” he told reporters in
Canberra.
“We do that under the charter of budget honesty. Joe
Hockey refuses to comply
with the charter of budget
honesty.”
Mr Swan acknowledged
there were implications for
the budget flowing from
lower commodity prices.
“There is nothing unusual
about any of these things,
that’s what MYEFO (midyear economic and fiscal
outlook) is all about,” he
said.
The opposition estimates
the budget will take a $20
billion hit from lower iron
ore and coal prices.

Gillard ‘overwhelmed’ by public’s kindness as she remembers her father

Prime Minister Julia Gillard remembers her late father John
Gillard in Parliament today. Photo: Andrew Meares

PRIME MINISTER Julia
Gillard has made a moving tribute to her later father, John, in the House of
Representatives, at times
quoting Welsh poet Dylan
Thomas to describe her father’s values and spirit.
Ms Gillard said she had
been overwhelmed by
people’s kindness since
her father passed away.
Attending military funer-

als over the past week,
Ms Gillard said she had
been “particularly overwhelmed” that people
who had lost someone so
young would also think of
her father.
“My father died at 83, so
it is a different thing from
a man dying in his 20s, or
30s, or 40s.”
Ms Gillard said her father
lived a “very full life and a
very happy one” - a life that
brought him from a coal
mining village in Wales to
Australia.
She said that even though
he was a very proud Australian, he tried to instil a
sense of Welsh origins in
his daughters Julia and
Alison — one of the ways
he did this was to make
the girls listen to Richard
Burton reading the poems
of Dylan Thomas.
Ms Gillard said that she
grew up listening to Thomas saying to his father “to
rage and rage against the

O’Farrell says sorry for forced adoptions

THE healing has begun
for victims of forced
adoptions in NSW, with
the state’s parliament
issuing an official apology to mothers and children whose lives were
torn apart by the policy.
At a parliamentary joint
sitting on Thursday,
Premier Barry O’Farrell
said the impact of forced
adoption reverberated
through the lives of ten
of thousands of people.
More than 100 people
witnessed the apology
from public galleries
in the upper and lower
house, and from the
Strangers Dining Room.
Mr O’Farrell apologised
for practices that he
said had severed the
fundamental life-giving
bonds between mother
and child.

“We apologise to the
mothers who were not
asked or listened to,”
he said.
“We apologise for making you feel ashamed
and unfit to care for
your babies.
“We say sorry for treating you cruelly and insensitively when what
you needed and deserved most was care
and support.”
He also apologised to
the children who had
been forcibly adopted
and “who grew up never knowing the truth
of your birth or how
much you were wanted
or loved by your mothers”.
The apology was long
overdue, he said.
“I hope your journey
of recovery of healing

is made easier by what
you’ve heard.”
NSW Opposition Leader
John Robertson said
there could be no excuse and no justification for the state-sanctioned forced adoptions
of the past.
“Today we must step
forward and take responsibility,” he told
the house.
“This single barbaric
act, fraying the sacred
bond between mother
and child, changed
lives, and in many cases it destroyed them.”
One woman, Lyn, read
a three-minute poem
describing the pain and
despair she has suffered since being forced
to give up her son.
“I lost the child for
whom I grieve ... you

forced us to live apart,”
she said.
“One thing I need you
to know, pain everlasting does not show.
“To the outside world
there is no sign, but
the child you stole was
mine.”
At a morning tea after the apology, Ms
Goward said it was now
up to the hospitals and
charities involved in the
forced adoptions to say
sorry.
The NSW apology follows similar apologies
from the South Australian and Western Australian parliaments.
An estimated 150,000
Australian babies born
between the 1950s and
1970s were taken from
their mostly young and
single mothers.

dying of the light, to not
go gentle into that good
night”.
Her voice breaking, the
Prime Minister then told
the House: “The last thing
my father taught me [was]
‘in the life of a man there
is a moment to go gentle
into that good night’. And
so it was.”
Opposition Leader Tony
Abbott also passed on his
condolences to Ms Gillard.
“It is a remarkable parent who produces a prime
minister of this country,”
Mr Abbott said.
Mr Gillard moved his
young family halfway
around the world in 1966
so his youngest daughter, Julia, could enjoy a
warmer climate and have
some respite from the

chronic chest infections
that plagued her.
It was a journey the “Ten
Pound Pom” described as
‘’not bad’’.
Mr Gillard, 83, a coalminer and psychiatric nurse,
whom the Prime Minister
described as her ‘’inspiration’’, died in Adelaide on
September 8 after a long
illness.
The Prime Minister cut
short her trip to the APEC
leaders summit in Vladivostok, Russia, to be with
her family upon receiving
news of her father’s death.
Ms Gillard returned from
bereavement leave on
Thursday to attend to the
first of three Australian
soldier funerals, but today
marked her return to parliamentary duties.

FEDERAL
Treasurer
Wayne Swan has dismissed reports the government will top up the
wages of low-paid childcare workers.
“There is no basis in fact
for these reports at all,”
he told reporters in Canberra on Wednesday.
Both Fairfax Media and
News Ltd on Wednesday
said Prime Minister Julia Gillard was set to announce a deal that would
subsidise the pay of childcare workers, costing the
budget $1.4 billion a year.
Other Labor MPs also
played down the reports.
Assistant Treasurer David Bradbury insisted
they were inaccurate, but
would not specify how.
“I’m not going to go into
detail about that,” he told
reporters.
He stressed there had
been no government policy decisions on the matter.
Asked whether the $1.4
billion would come from

tax increases or service
cuts, Mr Bradbury said:
“We’re not going to get
into the business of ruling
things in or ruling things
out.
“That would be irresponsible.”
Labor senator Matt Thistlethwaite said reports on
the government increasing wages for childcare
workers were false.
“Those matters are generally determined by independent tribunals and
those reports in the newspapers this morning are
not correct,” he told reporters.
Earlier Opposition Leader
Tony Abbott said the reported plan was another
example of Labor spending like drunken sailors.
“It is writing cheques
against the future, which it
expects someone else will
have to cash,” he said.
“This is a government
which is raising expectations without the means
to meet them.”

Swan dismisses childcare
top-up reports
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Teenager to face court for striking police

AN Australian Federal
Police protection officer
suffered a gaping head
wound when he was
bashed by a 17-year-old
youth during Sydney’s
Muslim riots, police
say.
The teenager was arrested late on Tuesday night
in Padstow, in Sydney’s
southwest, after police
identified him on video

footage of the violence.
Detectives seized several
items of clothing from the
property where the teenager was arrested, including jumpers or T-shirts believed to carry the “sixth
pillar” slogan that some
of Saturday’s rioters were
wearing.
The slogan is thought to
be a reference to jihad or
Muslim “struggle”.

LIBERAL senator Sue
Boyce has yet to decide
whether she will defy coalition policy by crossing
the floor of parliament to
vote for same-sex marriage.
However, she will use a
speech to the Senate to
support a private bill that
seeks to change the Marriage Act.
Debate on gay marriage
legislation has resumed
in the lower house and is
scheduled for the upper
house later on Wednesday.
In June, both Senator
Boyce and Liberal colleague Senator Simon
Birmingham broke ranks
to support a Senate committee’s recommendation
that federal parliament
pass laws to allow gay
marriage.
Senator
Birmingham
won’t participate in the
debate because he is on
paternity leave and absent from parliament.
The first openly gay Liberal member of federal
parliament spoke against
the legislation.
An emotional Dean Smith
said opinion on the issue of gay marriage was
divided, even in the gay
community.
“I accept that to some
that an openly gay man
rejecting a proposition
of extending marriage to
same-sex relationships
seems unusual or counterintuitive,” he told parliament.
“Marriage equality has

become a slogan.”
He described his party’s
stance to keep the status
quo as “a noble and commendable position”.
“My position aligns with
my party,” Senator Smith
said.
Australians were not
ready for same-sex marriage but would accept
civil unions, he said.
Cabinet minister Penny
Wong, who is in a samesex relationship, said the
issue was a matter of
equality which may not
occur in this parliament
but would eventually.
“Our numbers have grown
as the number of those
who oppose marriage
equality have got smaller.
The momentum has been
one way,” she said.
Senator Wong said this
was the most personal of
debates.
“It is about the people we
love most in the world, the
people who give meaning
and hope to our lives. It is
about our families,” she
said.
Ultimately it was about
what we want for our children, she said.
“We all hope for our children an easier path, that
the challenges life presents will be surmountable,” Senator Wong
said.
“I do not regret that our
daughter has Sophie and
I as her parents. I do regret that she lives in a
world where some will tell
her that her family is not
normal.”

Lib senator to speak up for gay
marriage
Sydney Lord Mayor Clover Moore will formally resign from NSW
parliament on Thursday.

SYDNEY Lord Mayor
Clover Moore has reflected on what she
says is an emotional
week ahead of her official resignation from
the NSW parliament
on Thursday.
Moments after she
was officially returned
to her third term as
Lord Mayor in a ceremony at Sydney Town
Hall on Wednesday,
Ms Moore said it was a
bittersweet moment.
“This is really a very
emotional week for me.
Today is a very happy
day and tomorrow will
be a very sad one,”
she told reporters at
Wednesday’s event.
“I will have to give my
final speech in parliament even though I
was elected democratically by the people
of the electorate of
Sydney to represent
them.”
Ms Moore must resign
her position as MP in
the state seat of Sydney or risk falling foul
of the O’Farrell government’s so-called
“Get Clover” laws.
The legislation, passed
with the support of
crossbenchers from
the Shooters Party

and Christian Democrats in April, bans
MPs from sitting on local councils.
Ms Moore is one of 29
NSW members affected by the new laws.
She will use her final
speech in parliament
to reflect on her 25
years in state politics,
but she says she is
leaving with unfinished
business including
her fight for same-sex
marriage legalisation.
“I won’t be in parliament to see reforms
to strata laws, and I
won’t be in parliament
to continue to champion the rights of animal welfare and lowincome housing for
people,” she said.
“There are lots of
things I do in that parliament that no other
member does and it
is a shame I won’t be
there, but if I have an
independent successor who can champion
all those causes, that
will be a relief to me.”
Ms Moore is due to announce her support for
a successor - widely
tipped to be same-sex
marriage campaigner
Alex Greenwich - on
Thursday.
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At a media conference on
Wednesday, Superintendent Mark Walton would
not reveal whether or not
the teenager was already
known to police.
He has been charged with
hitting the AFP officer
with a pole outside the US
consulate in Martin Place.
The youth has also been
charged with attacking a
NSW police officer during
Saturday’s anti-West demonstrations and will appear in court next month.
The AFP officer is recovering from his head injuries
at home while the NSW officer suffered no serious
wounds.
It’s the eighth arrest from
Saturday’s violence and
more are expected as officers trawl through footage
and images of the riots.
“It’s quite an extensive
task to pull all that material together, identify
anyone who’s been involved in offences and ...
commence the phase of
arresting them,” he told
reporters.
Supt Walton refused to
say if police would be at a
meeting in Auburn in Sydney’s west on Wednesday
night where controversial
Sheik Feiz Mohammed is
expected to preach about
the Innocence of Muslims
video which sparked Saturday’s riots.

The US-made short film,
on YouTube, mocks Islam
and has angered Muslims
around the world.
Sydney’s branch of
the Ahlus Sunnah Wal
Jama’ah (ASWJ) movement has planned the
Auburn meeting as a lecture on “the Honour of the
Prophet” and to discuss
“what our responsibilities
are regarding this matter”.
Sheik Mohammed was
widely condemned in
2007 for his DVDs calling for the murder of “infidels” and describing
Jews as “pigs”.
He has reportedly also
previously said in a
speech that raped women
only have themselves to
blame.
Responding to reports of
a possible anti-Muslim
demonstration in Sydney
this weekend, Supt Walton said he had no specific information about
police action to counter
any gathering.
“The police are working
hard to ensure that this
city remains as safe as it
possibly can,” he added.
“And it’s pretty much
business as usual - that’s
our expectation.
“That said, we’re in a position to respond should
anything escalate as it did
at the weekend.”

Swan welcomes top credit rating

TREASURER
Wayne
Swan says the confirmation of Australia’s top line
triple-A sovereign debt
rating endorses the Labor
government’s fiscal strategy.
Global credit ratings
agency Standard & Poor’s
(S&P) on Tuesday said the
country’s rating reflect
“ample” fiscal and monetary policy flexibility and
economic resilience.
Mr Swan on Wednesday
said the economy remains
the envy of the developed
world, with solid growth,
low unemployment, low
interest rates, record investment and contained

inflation.
“We’re one of only seven
sovereigns to achieve this
first-class honour with a
stable outlook,” he said
in a statement.
The federal government
plans to return the budget
to surplus in 2012/13.
However, S&P also said
Australia’s growing dependence on trade with
China created risks.
“If demand for Australia’s commodities were to
weaken, this could lead to
a range of disorderly dislocations in its economy,
including its labour and
property markets,” it said
in a statement.
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Shadow parliamentary secretary Cory Bernadi quits after comparing gay marriage to bestiality

Opposition Leader Tony Abbott during the midday press conference where he announced that Senator Cory Bernardi had
resigned. Picture: Gary Ramage

SA Liberal Senator Cory Bernardi. Picture: Matt Turner

TONY Abbott’s parliamentary secretary, right-wing
Liberal Senator Cory Bernardi, has quit in disgrace
after comparing gay marriage to bestiality.
It comes as a Labor MP’s
bill to legalise same-sex
marriage has been overwhelmingly defeated in
the House of Representatives, 42-98.
The Opposition Leader
wednesday said he had
spoken to Senator Bernardi this morning and he had
offered his resignation.
‘’Last night Senator Cory
Bernadi made some ill-disciplined comments to the
senate,” Mr Abbott said,
adding it was compounded by repeating them on
radio wednesday.
He told reporters: ‘’I was
concerned about what
Cory said in the Senate
last night and then he
compounded that by going unneccessarily on to
radio this morning to repeat the matter, I swiftly
concluded that was one
mistake too many.’’
Mr Abbott said he did not
share Senator Bernardi’s

‘’ill-disciplined’’
views
and said he was ‘’a decent
bloke with strong opinions’’.
‘’Cory is a talented politician with much to contribute. But plainly he has
been guilty of ill-discipline,
lack of judgement and he’ll
have to do a fair bit of political penance, no doubt
about that,’’ he said.
The issue also was distracting from the Opposition attacks on the
Government’s funding of
promises, and was entrenching opinions that Mr
Abbott led a deeply conservative party.
Mr Abbott said he had a
‘’fairly forthright’’ discussion with Senator Bernardi and the resignation was
offered and accepted.
‘’I think it is implicit in that
obviously he would know
that I would much prefer
that he didn’t dabble in
the subject again,’’ said
Mr Abbott.
Mr Abbott said the Coalition did not discriminate
against minority groups
and he did not tolerate
Senator Bernardi’s com-

ments.
‘’They’re views that I don’t
share,’’ he said.
‘’They are views many
people would find repugnant.’’
But he said it was a matter
for the party as to whether Senator Bernardi was
dis-endorsed after being
sacked from a parliamentary role for a second
time.
Mr Bernardi tried to link
bestiality with same sex
marriage in the Senate
last night when he said:
‘’There are even some
creepy people out there . .
. who say that it is OK to
have consensual sexual
relations between humans
and animals . . . will that be
a future step”.
Mr Abbott said he had
been concerned about the
comments but appeared
to have only acted after internal pressure and
public comments from
liberal frontbencher Malcolm Turnbull Wednesday
morning.
“Everyone knows the Coalition’s position on gay
marriage . . . (but) I’m determined that the Coalition
will maintain our proud record of non discrimination
against minority groups.”
The Opposition Leader
last year had put Senator
Bernardi on notice for his
backing of a controversial
anti-Muslim group.
The destination of Senator
Bernardi’s current overseas trip has drawn attention to his support for antiMuslim organisations and
other right-wing groups.
The Greens joined the call
for his scalp with leader
Christine Milne pointing
out Senator Bernardi was
the Australian delegate for
a US organisation called
the American Legislative
Exchange Council.
‘’It is funded in a way to
develop template legislation that gives a full-on
onslaught to the big multinationals at the expense
of the community,’’ said

Senator Milne.
‘’And Cory Bernardi is on
their web site as their international delegate for
Australia. So, read Tony
Abbott and read the Tea
Party.’’
Mr Abbott used the departure of Mr Bernardi, who
was previously sacked as
a parliamentary secretary
under former leader Malcolm Turnbull, to force a
minor frontbench shake
up.
Former Howard advisor
Senator Arthur Sinodinos
will replace Mr Bernardi as
Mr Abbott’s shadow parliamentary sectary to the
Opposition leader.
South Australian backbencher Jamie Briggs will
be also promoted to the
frontbench to take on the
portfolio of families.
“I think it is pretty clear I
have sent a strong message to the team that ill
discipline is unacceptable,’’ Mr Abbott said.
“If you want to freelance,
you can do so from the
backbench, not on the
frontbench.’’
When will it end?
DURING overnight debate
on the Bill, Senator Cory
Bernardi said that the
campaign for same-sex
marriage was “another
tear in the fabric of our social mores.”
Speaking on a gay marriage Bill in Federal Parliament tuesday night, Mr
Bernardi said: “Time and
time again the same characters seek to tear down
our institutions that have
been built and have sustained our civilisation for
thousands of years. The
time has come to ask:
when will it end?
“What is the next step?
“The next step, quite
frankly, is having three
people or four people that
love each other being able
to enter into a permanent
union endorsed by society
or any other type of relationship.”
Senator Bernardi went on

to say accepting gay marriage could lead to accepting bestiality.
“There are even some
creepy people out there
and I say ‘creepy’ deliberately who are unfortunately afforded a great
deal more respect than I
believe they deserve,” he
said.
“These creepy people say
it is okay to have consensual sexual relations
between humans and animals. Will that be a future
step?
“In the future will we say,

‘These two creatures love
each other and maybe
they should be able to be
joined in a union’.”
Senator Bernardi said
the “harsh reality” is that
there will “never be equality in society”.
“There are always going
to be people who feel that
they have got a raw deal
or have been discriminated against or do not have
the same access to opportunities or advantages as
others do, and to pretend
any differently is really to
deny reality,” he said

OUTGOING independent
NSW MP Clover Moore
says she believes a conscience vote on gay marriage will be successful,
citing the success of her
bill to allow same-sex
adoption in 2010.
A cross-party working
group will draft a bill to
legalise same-sex marriage in NSW in case, as
expected, federal bills are
defeated.
Liberal and National MPs
have been granted a conscience vote by Premier
Barry O’Farrell and Nationals leader Andrew
Stoner, while Opposition
Leader John Robertson
has allowed the same for
Labor MPs.
Ms Moore, who this
month was re-elected as
Sydney Lord Mayor, on
Wednesday said she was
optimistic same-sex marriage legislation would be
supported by state parliament.
“I believe that if there is a
conscience vote in NSW
Parliament that bill could
be as successful as my
same-sex adoption bill
was,” she told reporters
at Sydney’s Town Hall.
“I’m very optimistic about
that. I think it would be a
real pity if we can’t have
federal law, but if we can’t,
state law will give a great
deal of relief and happiness to those same-sex
couples who want to be
treated equally.”
The working group in-

cludes Nationals MP Trevor Khan, Liberal MP Bruce
Notley-Smith, the Greens’
Cate Faehrmann, Labor’s
Penny Sharpe, and Ms
Moore, who will officially
announce her resignation from parliament this
week.
Marriage equality was the
final area of the law that
discriminated
against
GLBTI (Gay, Lesbian,
Bisexual, Transgender,
Intersex), the group’s
members said in a joint
statement.
“We want to change that,”
they said.
“We believe that the best
result that would deliver
marriage equality would
be for the federal parliament to pass one of the
bills currently before it,
however we recognise that
this may not be achieved
the first time.”
Mr Notley-Smith, who is
gay, told ABC Radio on
Wednesday he was “optimistic” that a same-sex
marriage bill would pass.
Mr Robertson said it was
too early to predict what
the outcome of a vote in
the NSW parliament would
be.
“What I do know is that a
conscience vote will allow
people to vote based on
what they believe and for
a lot of people it’s an opportunity for them to talk
to their constituency as
well and get a reflection
on the views of the people
they represent,” he said.

NSW will vote for gay marriage: Moore
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حبضور يربي وعيسى وعصفور واعضاء بلديات ورجال دين ورؤساء مجعيات وشخصيات

االفتتاح الرمسي للمركز  -الصرح جلمعية ابناء الضنية اخلريية

النائبة باربرة بريي

النائب طوني عيسى

رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور

الشيخ مالك زيدان

الحاجان وجيه هوشر وعمر ياسني يتوسطان عصفور ،صالح ،الشيخ زيدان ،الشيخ طالب ،النائب عيسى،
النائبة بريي ،سمري دندن والشيخ صايف

كال عصفور ،آدي سركيس ،الزميل املغوش ،الحاج حسني هوشر والنائبة بريي
هذا املركز ليس البناء الضنية فحسب ،انه البناء اجلالية واجملتمع
االسرتالي والفضل يعود هلل او ً
ال وللبنك العربي ثانيًا يف حتقيق هذا
املشروع احللم.
بهذه العبارات استهل رئيس مجعية ابناء الضنية اخلريية احلاج
وجيه هوشر كلمته يف االفتتاح الرمسي ملركز اجلمعية يوم االحد
املاضي يف فيالوود حيث حضر املناسبة النائب طوني عيسى ،النائبة
ووزيرة الظل بربارة بريي ،رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور،
اعضاء البلديات علي كرنيب وخضر صاحل وآدي سركيس وعضو
بلدية باراماتا السابق السيد مجال ،رئيس اجلمعية االسالمية اللبنانية
مسري دندن والرجل الوجيه امني سر جملس الشورى يف اجلمعية
علي ديب ،مدير الفروع املصرفية يف البنك العربي اميل شاهني،
رئيس تيار املستقل يف اسرتاليا عبداهلل املري ،رئيس مجعية ابناء
املنية فوزي ملص وامني سرها حسني علوش ،رئيس مجعية حبنني
مصطفى حامد والعديد من ايناء الضنية واالصدقاء وممثلي وسائل
االعالم.
وبعد ان دعا امني سر اجلمعية احلاج عمر ياسني الرمسيني اىل
قص شريط االفتتاح كان هناك باربكيو عامر ومائدة غنية باملأكوالت
اللبنانية والعربية الشهية حيث توىل اعداد اللحوم وشواءها اصحاب
مطعم وملحمة الضاضون يف غرانفيل.
قدم املناسبة احلاج عمر ياسني بأمجل ما يكون التقديم وحتدث
عن الضنية وغناها وتنوعها ومزاياها وقال ان فيها اعلى قمة يف
الشرق االوسط وكذلك اعمق واد يف الشرق وهي تضم حوالي 64
بلدة وقرية.
ثم تواىل على الكالم كل من النائبة والوزيرة السابقة بربارة
بريي والنائب طوني عيسى ورئيس بلدية بانكستاون كال عصفور
وعضو بلدية كانرتبري خضر صاحل حيث ركزت الكلمات على هذا

الحاج وجيه هوشر

الحاج عمر ياسني

خضر صالح

صورة تذكارية للحاج وجيه هوشر مع اعضاء الهيئة االدارية يف جمعية ابناء الضنية الخريية

الحاج هوشر يتوسط الحاج ياسني ،حسني علوش ،الزميل املغوش وآخرين

الحاج هوشر يتوسط الحاج ياسني ،حسني علوش ،الزميل بو رزق وآخرين

جانب من الحضور

املركز العظيم واهلام الذي اشبه بصرح يستفيد منه ابناء الضنية
واجلالية.
وكانت كلمة من القلب ومؤثرة ملمثل دار االفتاء يف اسرتاليا
الشيخ مالك زيدان اشاد فيها بهذا االجناز الضخم جلمعية ابناء الضنية
اخلريية متمنيًا هلا النجاح والتوفيق باذن اهلل تعاىل.
مسك اخلتام كانت كلمة رئيس اجلمعية احلاج وجيه هوشر ومما جاء
فيها ان هذا املركز هو لكل ابناء اجلالية واجملتمع االسرتالي وشكر
البنك العربي على مساعدته وركز على ان هذا املركز هو بناء وحجر
واالهم هو خلدمة االنسان وابناء البشر حتى تكون اخلدمة والعطاء على
افضل وجه وتعم املعرفة اجلميع.
وقال احلاج هوشر ان هذا املركز هو نقطة التقاء لكل ابناء اجملتمع
االسرتالي بكل تنوعاته وهو مركز حمبة وبناء وعطاء داعيا اجلميع اىل
نبذ كل ما يؤدي اىل خالف وتباعد وان يتفهم كل منا اآلخر ،فرأيي
صواب حيتمل اخلطأ ورأيك قد يكون خطأ لكنه حيتمل الصواب ،معلنا

عضوا بلديتي هولرويد وليفربول آدي سركيس وعلي كرنيب
أن كل امكانيات اجلمعية حتت تصرف اجلميع لالستفادة منها.
وشكر احلاج هوشر اعضاء اهليئة االدارية :وهم األخ عمر ياسني،
حممد صايف ،حممود يوسف ،امحد شوك ،نصر جيدة ،امحد املغشوش،
حممود الكرمة ،حممود عبيد ،مصطفى جنم ،طه بدرة عبد الرزاق
الشامي ،امساعيل محيدة ،حسن شندب ،وزكريا محدان.
كما شكر اجلميع على حضورهم ومشاركتهم يف هذه املناسبة.
وننوه هنا ان هذا املركز ليس مركزًا عاديًا انه صرح بكل معنى
جممع تبلغ مساحة البناء فيه 2117مرتًا مربعًا من اصل
الكلمة بل انه ّ
 25000مرت مربع وحيتوي على صالتني كبريتني واكثر من  30غرفة.
فهنيئًا جلمعية ابناء الضنية اخلريية والبناء اجلالية بهذا االجناز.

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

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

-كشف االسرار-تسفري االرواح واستنطاقها
 عالج السحر واملس-استشارات روحانية ونفسية
 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

 لدينا افخم السيارات اليتVIP LUXURY LIMOUSINES
تناسب ميزانياتكم
نليب مجيع مناسباتكم
...  اعراس...
.. خطوبات
 توصيالت من... حفالت خترج
واىل املطار واالوتيالت

نؤمن نقل الشخصيات
اهلامة
من واىل سائر
أحناء اسرتاليا
 أسعار مدروسة..  معاملة جيدة..  خدمة ودودة.. خربة طويلة

MOB: 0499 98 98 98

Email: info@ vipluxurylimos.com.au - www.vipluxurylimos.com.au

Mobile / min

Landline

Mobile
HORIZONTAL POS

0
6

¢/min

15¢
15¢
19¢
23¢
23¢

Landline / min

(1)

1¢
5¢
9¢
15¢
16¢

29¢

¢/min
(2)

In store POS
®

www.lycamobile.com.au
Logo’s for ATL advertising
(not in store) here:
Recharge
available
®

1300 854 607
(1) The new promotional rates are valid from 01/05/2012 until 30/09/2012. The new rates will only apply
to landlines unless otherwise stated above. 29c flagfall applies to international calls. The new rates are
not applicable for Special number or premium number calls.
(2) No flagfall applies for calls made from Lycamobile to Lycamobile in Australia. The promotion is valid
from 03/02/2012 and valid until 30/09/2012.
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