N.S.M
لالتصال بـ سام أو علي :

Tel: 9709 3322
Mob: 0414 424 275

فالفل  N.S.Mهي االفضل
طحينة  N.S.Mهي االجود
جتدونها يف السوبر ماركات

نتعهد كافة املشاريع من األبنية
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم
الخريطة إىل تسليم املفتاح

40
Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

التفاصيل صفحة 2

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.com
www.southwestbuilders.com.au
اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني
االسرتالية
e-mail: info@meherald.com.au - e-mail: ads@meherald.com.au
www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 2, 90 Mountview Rd, Lalor VIC 3075, Tel/Fax:(03)94659992
السبت  13تشرين االول  - 2012العدد 600

Fax:(02) 87648062

Sydney: Unit 9,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186
Saturday 13 October 2012, Issue No. 600

pp: 255003 / 09613

مؤشرات خالف بني موسكو وأنقرة بشأن الطائرة السورية

«لـيـس لـنـا مقـاتـلـون فـي سـوريـا وحنـن مـع حــل أزمـتـها اخلـطـيـرة بـاحلـوار»

نصراهلل يعلن :هي طائرتنا  ..رداً على االخرتاق اجلوي اإلسرائيلي اإلبراهيمي يتلقى دعماً سعودياً واألسد
يدعو إىل حتقيق مشرتك مع تركيا

العام
األمني
حتدى
لـ»حزب اهلل» السيد حسن
نصر اهلل ،الدولة العربية،
وتبنى باسم املقاومة
طائرة االستطالع اليت
اخرتقت الدفاعات اجلوية
اإلسرائيلية وحلقت يف
أجواء فلسطني احملتلة

كيلومرتا
55
بعمق
وعلى مقربة من مفاعل
اإلسرائيلي،
«دميونا»
يف رحلة قطعت مسافة
 300كيلومرت ،واستغرقت
ساعات
ثالث
حوالي
كانت كافية لرسم معادلة
جديدة يف تاريخ الصراع

رومين يك ّرس تق ّدمه على أوباما يف استطالعات الرأي
والدميوقراطيون ينتظرون مناظرة بايدن  -ريان الستعادة الزخم
املرشحان
يتواجه
ملنصب نائب الرئيس
بايدن
جو
األمريكي،
املنصب
يتوىل
الذي
ومنافسه اجلمهوري بول
ريان يف كنتاكي ،يف
مناظرة تبدو مبثابة هجوم
مضاد للدميوقراطيني بعد

االداء السيئ للرئيس
باراك اوباما امام منافسه
ميت رومين قبل اسبوع.
وتستعد مدينة دانفيل
وسط
يف
الصغرية
شرق الواليات املتحدة
من
اعتبارًا
لتستقبل
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لالجيار
شقة جديدة خلف منزل Granny
 Flatمنفصلة عنه ..مؤلفة من غرفة
نوم واسعة وتوابعها
ملن يهمه االمر االتصال على:
0451102032

السيد حسن نصراهلل يتحدث عرب «املنار» أمس االول (عن التلفزيون)
االسرائيلي.
العربي
وأمجع اخلرباء على ان
رسائل الطائرة «ايوب»،
ستجعل القيادة العسكرية
ومعها
االسرائيلية،

محالت حمزة للخضار والفواكه
االوىل يف مرييالندز

179 Merrylands Rd, Merrylands
 Tel; 1886 9760التفاصيل ص8

بإدارة :آدي سركيس

منظومات «الناتو» يف
الرب والبحر واجلو ،تعيد
النظر يف الكثري من
املعادالت اليت لطاملا
حتدث عنها االسرائيليون
بعد حرب متوز .2006
وإذا كان االسرائيليون
قد أخفقوا يف حربهم الربية

التتمة صفحة 31

هيمنت قضية الطائرة
السورية اليت اتهمت انقرة
مبمارسة «القرصنة» حبقها،
على االزمة السورية ،وسط
انتقادات متزايدة من كل
ودمشق.
موسكو
من
لكن التطور الالفت للنظر
احملادثات اليت اجراها كل
من نائب وزير اخلارجية
عبد
األمري
السعودي
العزيز بن عبد اهلل بن
عبد العزيز مع املبعوث
إىل
والعربي
الدولي
سوريا األخضر اإلبراهيمي
يف جدة ،ولقاءات وزير
اخلارجية االيراني على
اكرب صاحلي يف قطر.
االثناء،
هذه
ويف
دعا الرئيس السوري
بشار األسد الذي حتدث
بلغة هادئة حول تركيا،
وانتقادية حول حكومة

رجب طيب اردوغان ،أنقرة
إىل املوافقة على حتقيق
مشرتك ملعرفة حقيقة من
يقف وراء سقوط قذائف
على األراضي الرتكية.
وذكرت وكالة األنباء
السعودية (واس) ان
اخلارجية
وزير
نائب

السعودي األمري عبد العزيز
بن عبد اهلل بن عبد العزيز
حبث مع املبعوث الدولي
والعربي إىل سوريا األخضر
اإلبراهيمي ،يف جدة،
«تطورات ومستجدات األزمة
السورية ،وجهود املبعوث
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الفقيد
مفيد
الزوقي يف
ذمة اهلل
التفاصيل صفحة 39

للبيـــع

للبيع حمل حلم بعجني ومناقيش وبيتزا
جمهز بكامل معداته بسعر الكلفة

يقع يف قلب السوق التجاري يف منطقة فريفيلد

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

عقد اجيار طويل ....ورخيص
ملن يهمه االمر االتصال على الرقم:

0414600042

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

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

أغنام للبيع For Sale
للبيع اغنام عربية
تقليدية للبيع يف حقول
كامدن يف 12/10/24
الساعة  9:30صباحاً
اغتنموا الفرصة واشرتوا
قبل عيد االضحى

Traditional Arabic Awassi X
Sheep for sale at Camden Sale
yard 24 /10 /12 at 9:30am
Please take advantage of this
opportunity before
Eid al-Adha
Awassi X sheep available
on farm at most times

contact Nick 0428242052
taraplains@bigpond.com

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.Mباشراف
سعيد الصيداوي على احدث املاكينات ومن اجود انواع
السمسم ..طحينة N.S.M

املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي

تصل اىل املستهلك قبل اشهر ورمبا سنة قبل املستورد..
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

لقاء أرثوذكسي حاشد يف املنصف مبشاركة هيئات

الفرزلي :الدستور أعطى املسيحيني احلق
ب  ٦٤نائبا ونرفض التنازل عن أي واحد
أعلن رئيس جملس
ايلي
السابق
النواب
الفرزلي ان الدستور
أعطى املسيحيني احلق
ب  64نائبا ونرفض اي
تنازل عن أي مقعد.
فقد عقد لقاء ارثوذكسي
حاشد يف املنصف  -جبيل
بدعوة من رجل األعمال
حبيب فرح ،حضره نائب
رئيس جملس النواب
السابق إيلي الفرزلي،
واالمني العام ل اللقاء
احملافظ
االرثوذكسي
السابق نقوال سابا وأعضاء
اهليئة االدارية ل اللقاء،
اىل عدد من الشخصيات
من بلدات قرنة الروم،
املنصف ،خبعاز ،غرزوز،
شيحان ،الرببارة ،جدايل
والرحياني.
ترحيب
كلمة
بداية
من فرح قال فيها:
التقينا هنا لنتعرف على
رجاالت ،بعضنا يعرفهم
وآخرون يسمعون عنهم
على الصعيد السياسي
واالداري
واالقتصادي
ولنعرف منهم االسباب
اليت مجعتهم بهدف وطين
وتسمية مذهبية ،رمبا ألننا
يف بلد الطوائف واملذاهب
اليت صارت أفعل وأقوى
بعد زمن الطائف.
واوضح ان اهلدف من
اللقاء هو اوال التعارف
والرد على التساؤالت
اليت دارت حول قانون
االنتخاب ،املقدم باسم
اللقاء االرثوذكسي الذي
يعترب من أفضل القوانني
املقرتحة ،والذي القى
قبوال عند شرائح كثرية
من اجملتمع السياسي،
طاملا أننا يف زمن تتقدم
فيه الطوائف واملذاهب
على املواطنية.

الفرزلي

ثم حتدث الفرزلي،
رافضا التنازل عن نائب
مسيحي واحد حتت سقف
الدستور ،مؤكدا انه ال
جيوز اللعب بهذه املسلمة
الدستورية ،ألنه من يهن
عليه.
اهلوان
يسهل
فالذي يتنازل عن 10
نواب يتنازل عن  20نائبا،
والذي يتنازل عن  20نائبا
يتنازل عن لبنان.
وشدد على ان الدستور
ّ
اللبناني أعطى املسيحيني
احلق ب  64نائبا ،فلماذا
االكتفاء ب  50نائبا ،نائب
واحد يقرر مصري األمة،
واصفا املرحلة احلالية ب
مر بها
أخطر املراحل اليت ّ
لبنان ،وحتديدا ،الشرحية
املسيحية يف لبنان ،ألنه
إذا مرت هذه املرحلة
من دون أن يتم التغيري

املرجتى الذي إستشعرته
بكركي ،وحنن نتحدث
عن املوارنة كأخوة لنا
وكأهل وكعامود فقري
هلذا الوجود املسيحي يف
لبنان ،ألن بكركي تعلم
علم اليقني أنه إذا بقيت
احلال على ما هي عليه،
لن تقوم قائمة بعد اليوم
للمسيحيني يف لبنان.
من جهته ،إعترب سابا،
أنه على الرغم من كل
اإلجنازات اليت حتققت يف
مطالبة اللقاء باحلفاظ على
حقوق الطائفة ،والذي
كان اول الغيث ،ارتفاع
ابناء الطائفة املنخرطني
يف القطاع العام ،اضافة
اىل حتريك قضية تعيني
موظفي الفئة االوىل من
ابناء الطائفة يف املواقع
الشاغرة منذ سنوات،
وجد اللقاء االرثوذكسي
ان املعضلة االساسية
احلياة
يف
واحملورية
السياسية اللبنانية هي،

عدم وجود متثيل صحيح
خصوصا
للطوائف،
مما
منها،
املسيحية
ادى اىل انتاج جملس
نيابي ال حيقق املناصفة
الفعلية والتمثيل الصحيح
للطوائف املسيحية.
واوضح انه بفضل
قانون اللقاءاألرثوذكسي،
غري
الوضع
يلغى
الدستوري الناتج عن
قانون ال 60الذي حيرم
أرثوذكسيي هذه املنطقة
من الرتشح لإلنتخابات
النيابية والوصول إىل
الندوة الربملانية ،مؤكدا
ان اللقاء االرثوذكسي
قرر أن يقوم بزيارات
ملختلف املناطق اللبنانية،
حيث يتواجد ابناء الطائفة،
بغية تعريفهم اكثر على
اللقاء ونشاطاته واهدافه
من جهة ،ولتفقد اخوتنا
واالطالع على اوضاعهم
جهة
من
وتطلعاتهم
ثانية.

فرجنيه عرض االوضاع
مع رئيس حزب االحتاد

استقبل رئيس كتلة لبنان احلر املوحد النائب سليمان
فرجنيه ،يف دارته يف بنشعي ،رئيس حزب اإلحتاد الوزير
السابق عبد الرحيم مراد ،وتباحثا يف املستجدات احمللية
واإلقليمية ،وحضر اللقاء أنطوان مرعب.
وقال مراد عقب اللقاء :إن اللقاء مع الوزير الصديق
سليمان فرجنية ،تناول عددا من املواضيع احمللية
واإلقليمية ،ال سيما قانون اإلنتخاب ،وكما نعلم فإن
اجلميع يرفضون إىل حد ما قانون الستني ،وجيمعون
ان هذا القانون تسبب بكل املشاكل السابقة ،واليت
أدت إىل حرب أهلية بغيضة ،وأمل أن تطوى صفحة هذا
القانون ،وأن نبدأ جديا بدراسة القانون ،الذي تقدمت به
احلكومة ،والذي انبثق عن مضمون وثيقة الطائف ،والذي
ميثل جوهر الدستور ،الفتا إىل أن الطروحات الباقية
كتفتيت البلد إىل مخسني دائرة ،أو املشاريع األخرى
فيجب رفضها.
ورأى أن هناك حماوالت من البعض إلعادة إيقاظ الفتنة
مع اقرتاب موعد اإلنتخابات ،والقاعدة الشهرية تقول:
لعن اهلل الفتنة ومن يوقظها ،وهذه احملاوالت اإلنتخابية
الطائفية البغيضة هي نوع من األسلحة اليت استعملوها
يف اإلنتخابات السابقة ،إضافة إىل سالح املال.

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

مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
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Printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW
2116
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قنصل لبنان العام يف سيدني جورج البيطار غامن
يطبق يف عمله مبدأ القنصل يف خدمة اجلالية
وليس اجلالية يف خدمة القنصل
بقلم نبيل ضناوي

 اجلالية اللبنانية يف سيدنيتتحدث باالجيابية عن عهد جديد
بالقنصلية العامة.
 القنصل العام جورج البيطار غامنمصمم على ان تكون القنصلية
البيت الذي جيمع اللبنانيني.
 كالم اجيابي مل تعرفه اجلاليةمن قبل ميتدح اآللية اجلديدة يف
القنصلية.
استلم القنصل غامن مهامه كقنصل
حيث
لبنان العام يف سيدني
بدأ بورشة كربى يف القنصلية
طالت آلية العمل من حيث االدارة
وتسهيل املعامالت البناء اجلالية
اذ ان مجيع املعامالت يتم اجنازها
يف يوم واحد يف حال استوفت
الشرويط املطلوبة ،وهذا وعد
سبق وقطعه على نفسه يف اول
مقابلة اجرتها معه بعد وصوله اىل
سيدني حبواىل اسبوعني الزميلة
امليدل ايست هريالد ..وها هو
يشرف وعده.
ّ
انها ثورة يف االدارة وثورة يف
تنظيم العمل وثورة يف تقديم
االفضل يقودها القنصل غامن
حيث التعليمات واضحة للعاملني
بالقنصلية وهي ان املهاجر

اللبناني يستحق االهتمام وتسهيل
اموره وفقًا للقوانني اليت تؤمن لكل
مواطن حقه.
ولعل ما يعطي القنصل العام غامن
حظوظا اكرب بالنجاح يف تنظيم امور
القنصليه كونه جمازا يف احلقوق
حيث انه يستعمل خمزونه احلقوقي
والقانوني يف خدمة القنصلية وابناء
اجلالية.
الشارع االغرتابي باملقابل ,بدأ
يتحدث من جديد عن االجيابيات
واصبح قاصد القنصلية لتخليص
معاملة يعرف مسيقًا بانه سيعامل
باحرتام وان معامالته سيتم التعامل
معها بالسرعة القصوى وباالهتمام
الشخصي من القنصل العام الذي
يطبق مبدأ القنصل يف خدمة اجلالية
وليس اجلالية يف خدمة القنصل
وقد انعكس ذلك اجيابا على مسعة
القنصلية اليت وضعت نفسها يف
خدمة ابناء اجلالية وهذا حلم كان
يراود كل مهاجر لبناني منذ مدة
طويلة.
شخصيًا ,لفتين حضور القنصل العام
غامن حلفلة زجلية كان سعادته ضيفها
ولفتين تواضعه حيث كان حلضوره
اثر اجيابي للشعراء املشاركني وايضًا

للحضور الذي رأى حبضور سعادته
تصميمًا على التواصل مع اجلالية
مبختلف فئاتها دون متييز وبشفافية
كربى جعلت من احلفل ذكرى يف ضمري
احلاضرين خاصة ان القنصل جورج
البيطار غامن من املتذوقني للشعر
والزجل وايضًا من املهتمني بدعم
النشاطات االدبية والفنية وليس فقط
التكرميية.
ايضًا سعادته سيقوم قريبًا بورشة
كربى لرتميم وتأثيث وصيانة دار سكن
البعثة القنصلية يف سيدني وحنن هنا
نهيب بأبناء اجلالية وخاصة املقتدرين
منهم االستجابة لنداء سعادته ألن بيت
البعثة القنصلية هو بيت لكل لبناني
يف هذا املغرتب.
حنن على ثقة بأن القنصل العام جورج
البيطار غامن سيحافظ على العهد وعلى
االمانة القنصلية والدبلوماسية اليت
هي جسر التواصل مع الوطن االم
لبنان وايضًا وجه لبنان احلضاري يف
عامل االغرتاب.
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نديم اجلميّل :الجراء االنتخابات يف موعدها
و ١٤آذار ستفوز مهما كان شكل القانون
اجلميل اىل اجراء
دعا النائب نديم
ّ
االنتخابات النيابية يف موعدها معتربا
ان قوى  14آذار ستفوز مهما كان
شكل القانون.
النائب
فقد انهى
اجلميل جولته
ّ
الفرنسية باملشاركة يف عشاء أقامه
على شرفه قسم باريس الكتائيب،
حضره ممثلون عن السفارة اللبنانية
ولفيف من الكهنة وفعاليات 14
آذار وال سيما القوات اللبنانية
وتيار املستقبل اىل جانب حشد من
الكتائبيني واللبنانيني املقيمني يف
فرنسا.
وألقى
اجلميل كلمة تناول فيها
ّ
االوضاع اللبنانية وال سيما موضوع
االنتخابات النيابية ،مؤكدا أن
التنافس بني مكونات  14آذار أمر
مشروع وصحي ،لكن االهم هو وعي
قيادات  14آذار أن انتصار اخلط
السياسي الذي يعملون من أجله هو
االساس ،إذ ال يفيد بشيء الكتائب
أو القوات أو تيار املستقبل تكبري
كتلته النيابية على حساب وحدة 14
آذار.
وقال :املهم أن نصل اىل
االنتخابات يدا واحدة ،ونعطي

صورة واضحة جلمهورنا أن االنتصار
سيكون حليفنا ،وسيكون ،مهما
كان شكل قانون تلك االنتخابات
اليت علينا أن جنريها يف موعدها
مهما كانت الظروف.ووجه رسالة
اىل شباب القسم ومن خالله اىل
الشباب اللبناني املقيم واملغرتب
بوجوب لعب دوره وعدم ترك اجملال
للفاسدين ،وملء الفراغ الذي تركه
الشباب واالستفادة من اخلربة اليت
اكتسبوها يف اخلارج ليعيدوا بناء
لبنان الذي حيلمون به.ويلبيّ النائب
اجلميل دعوة قسم السويد الكتائيب
ّ
لزيارة السويد نهاية هذا االسبوع،
وقد اعد له قسم الكتائب هناك
برناجما حافال يتخلله قداس لراحة
نفس الرئيس بشري
اجلميل ورفاقه
ّ
مبناسبة مرور ثالثني عاما على
استشهادهم يف كاتدرائية سانت
مالكي يف غوتانبورغ يوم االحد
املقبل ،يليه احتفال حزبي بانضواء
عدد من املنتسبني اجلدد اىل حزب
الكتائب اللبنانية ،وعشاء يقيمه
القسم على شرفه ،دعي اليه عدد
من افراد اجلالية اللبنانية وممثلون
لقوى  14آذار يف السويد.

سليمان استقبل وفودا حمليّة واغرتابية

عرض رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان يف القصر
اجلمهوري يف بعبدا أمس االول
مع الوزير السابق سليم وردة
للتطورات السائدة راهنا على
الساحة السياسية الداخلية.
واستقبل الرئيس سليمان وفد
هيئة التنسيق املشرتكة جلمعيات
متقاعدي القطاع العام الذي شكر
له مساعدته يف انصافهم وتسوية
اوضاعهم االجتماعية وحتسينها
ومساواتها بسائر القطاعات.
واطلع رئيس اجلمهورية من
وفد جملس امناء اجلامعة اللبنانية
 االملانية برئاسة الدكتور فوزيعضيمي على ختريج الدفعة االوىل
من طالب اجلامعة يف عدد من

االختصاصات الطبية والرتبوية
واالدارية وخطط اجلامعة لتعزيز
براجمها واختصاصاتها وتوسيعها.
وزار بعبدا سفري املكسيك
خورخي ألفاريز فوينتس مع رئيس
النادي اللبناني يف املكسيك
خاميي طعمة ووفد من النادي،
حيث تناول البحث تعزيز العالقات
الثنائية بني البلدين ،إضافة اىل
العمل على شد اواصر االغرتاب
يف املكسيك بالوطن االم وتشجيع
املغرتبني هناك على تكثيف
وترية التواصل والتسجيل يف
السفارة والقنصليات الستعادة
اجلنسية ملن فقدها وللمشاركة
يف االنتخابات النيابية املقبلة يف
العام 2013

اعترب طائرة استطالع حزب اهلل ردا على االعتداءات االسرائيلية

عون يطالب بانتشار اجليش يف عرسال البقاع

علق رئيس تكتل التغيري
واالصالح العماد ميشال عون
على حماولة اإلغتيال اليت تعرض
هلا يف صيدا ،مؤكدا انه مل يكن
موجودا يف املوكب الذي تعرض
إلطالق النار ،وأوضح أنه عندما
تلقيت اخلرب من احد املشاهدين
قلت جيب تكذيب اخلرب ،فطلبت
قناة  OTVوطلبت منهم تكذيب
اخلرب ،وقد تبلغت اخلرب من الضابط
املسؤول عن احلماية ،الذي رأى
بأنه جيب اختاذ تدابري جديدة على
املستوى األمين.
وأكد عون يف حديث اىل قناة
 ،LBCان احلادث وقع فعال وهو
بني ايدي القضاء وقد اكتفيت
بهذا الكالم ومل يصدر شيء جديد
عن احلادث .مل أعلق على صحة
ما تداولته وسائل االعالم أو
عدم صحته ،وسيكون لنا املوقف
املناسب فور انتهاء التحقيق،
واالمر بيد القضاء.
وأشار عون من جهة أخرى إىل
اننا ال نرد على مي شدياق ،ال
بالسياسة وال بالشخصي وال
على أحاديثها غري املستحبة .اما
اذا اعترب احد نفسه مستفزا من
كالمها فهو مسؤول عن كالمه،
مشددا على انه ليس من املسموح
ان يقال ان التيار الوطين احلر
حرض على مي شدياق ،وأكد ان
السيدة اليت تعرضت ملي شدياق
ال اعرفها وتتحمل مسؤولية فردية
يف هذا اإلطار.
وحول الطائرة اليت خرقت
أجواء اسرائيل ،قال عون :اذا
سألت احدا من حزب اهلل كيف
تفعلون هذه العملية؟ فسيكون
اجلواب :الطائرات اإلسرائيلية
هلكتنا بالطريان فوق أراضينا.
منطقنا السيادي ان نوقف
إخرتاق الطريان اإلسرائيلي فوق
اراضينا.
وتابع :كل عمل يكون له
بداية ،والبداية يف هذا املوضوع

لاليجار
شقة جديدة خلف منزل
 Granny Flatمنفصلة
عنه ..مؤلفة من غرفة نوم
واسعة وتوابعها
ملن يهمه االمر االتصال على
الرقم:
0451102032

كان ما حدث مع حزب اهلل وهو
رد فعل على اعتداءات اسرائيلية
متكررة من اسرائيل على اخرتاق
األراضي اللبنانية .اعطين احلجج،
ملاذا نريد ان نستنكر او نشجب.
وقال عون :هناك اعتداء دائم
علينا وهذه أول مرة نرد على
هذا اإلعتداء بواسطة طائرة بدون
طيار مرسلة من حزب اهلل .ماذا
تعترب الطريان اإلسرائيلي الذي
يعتدي بشكل يومي على أراضينا
وحيلق فوق أجوائنا.
واضاف :ال أحد يقاوم اال
اذا كان لديه األمل بالربح.
كلما اجرت اسرائيل مناورة
على احلدود اجلنوبية تصرح بان
هذه املناورة موجهة ضد سوريا
وايران وحزب اهلل .هل ميكن
اجلواب عن نوايا اسرائيل يف
ما لو شنت حربا على ايران اين
تصل هذه احلرب؟ .الكالم عن
مواضيع عسكرية شائكة ال ميكن
ان يطرح امام الرأي العام سيما
وان فيه جوانب عديدة ومتشعبة
ويلزمه الكثري من الدراسة .انا
بطبعي مع الدفاع.
وحول مشاركة حزب اهلل
بالقتال يف سوريا ،قال :احلكومة
قالت بالنأي بالنفس عما يدور
يف سوريا وكنا مع هذا املوقف.
وبعد دخول النازحني السوريني
اىل لبنان طالبنا بالتأكد من
هوياتهم وهذا التسيب الذي
حصلّ ،
فلت احلدود بني سوريا
ولبنان .وقد وجهنا نداءات عدة
لرئيس احلكومة موضحني انه ال
ميكن ان ننأى بنفسنا عن فوضى

التسلح والتجول للمسلحني يف
عرسال والبقاع .ولنفرتض ان
مسلحني سوريني دخلوا اىل
األراضي اللبنانية ،فهل نفتح
نارا عليهم وننتظر منهم ان ال
يدافعوا عن انفسهم؟ .ما نطلبه
هو انتشار اجليش اللبناني على
احلدود.
واضاف :الفلتان األمين يسبب
كل شيء ،وانا ضد كل الوضع
احلاصل يف البقاع وعرسال
نطالب بانتشار اجليش.
ويف مسألة ميشال مساحة،
قال عون :اوقف مساحة على
املصنع بدون تفتيش او حتقيق
معه .منذ سنة انقطعت العالقات
تدرجيا معه منذ بداية األحداث مع
سوريا .وكان هناك تبادل آراء
بيننا وبينه.
وردا على سؤال قال :بعد
اإلطالع على ما قاله السيد حسن
نصراهلل ونفيه لدخول لبنانيني
احلدود السورية ،هناك اناس
لبنانيون يف قرى حدودية مع
سوريا ويف داخل اإلراضي
السورية وبالتالي ال ميكنين
التعليق على املوضوع.
ويف موضوع الداتا قال العماد
عون :لست مع اعطاء الداتا
واعتربها جرمية ضد احلرية العامة،
واملادة  8و 14من الدستور حترم
التعاطي ضد احلريات الفردية كما
ان املادة  14حترم دخول منزل
من دون خمتار ،فكيف حيق لك
ان خترتق حرمة الناس من خالل
احلصول على الداتا .تعطى الداتا
بناء ألمر قاض وحتدد األرقام

والزمن واملكان ويعطى تقرير
يف النهاية عما نتج عنها .ما هي
اجلرمية اليت اكتشفت من خالل
اعطاء الداتا ،وبالتالي فاجملرمون
اشطر من هؤالء ألنهم تعلموا انهم
سيكشفون من وراء الداتا.
وقال العماد عون :حول 13
تشرين األول ،ليس يوم احتفال
وامنا يوم ذكرى .هذا اليوم له
بداياته اليت بدأت يف العام 1975
ووصل اىل العام  1995يف نهايته
وقد بدأ مع امليليشيات ،ولست
انا الذي أدخل قوات اإلحتالل اىل
لبنان ففي  78اىل  80كنت يف
فرنسا احلرب الوحيدة اليت كان
هلا معنى كانت حرب املطالبة
باحلرية واإلستقالل .مل تكن حربا
خاسرة فقد طرحنا قضيتنا يف
احملافل الدولية.
واضاف :يف  13تشرين حصل
تنازل طوعيا عن السيادة ودخل
اجليش السوري اىل لبنان.
وقال :انا خسرت جتاه اجليش
السوري ام جتاه الذين خانوا
اجليش اللبناني .انا متمرد والقوة
متكنت من فرض امر واقع معني
ولكن القبول بها خيسرك حقك
فكان حكم ملدة  15سنة ولكن
مقاومتنا حافظت لنا على حقنا.
لقد خسرت امام امريكا وليس
امام اي أحد آخر .مل اكن اريد
ان استسلم يف  13تشرين األول
وقد بلغت العسكريني والضباط
انه من ال يريد ان يقاوم وال ميلك
املسوغات الكافية للقتال ميكنه
ان ينسحب وميكنك ان تسأل
العسكريني.
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بري تناول التطورات مع
وزيرين واجلسر

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري امس االول ،وزير
اإلتصاالت نقوال صحناوي ،ومت
عرض للوضع العام وشؤون
الوزارة.
ثم استقبل وزير اخلارجية

عدنان منصور وعرض معه
التطورات يف لبنان واملنطقة.
وكان التقى النائب مسري
اجلسر ،وتناوال عمل اللجان
املشرتكة يف مناقشة قانون
اإلنتخاب.

جمدالني :تطبيق النظام النسيب بظل
االنقسامات امر مستحيل

اكد النائب عاطف جمدالني
ان تطبيق النظام النسيب يف
السياسية
االنقسامات
ظل
مستحيل،
امر
والطائفية
وبالتالي فان املشروع االنسب
اليوم هو الدوائر الصغرى.
وتوقع جمدالني يف حديث
اىل اذاعة صوت لبنان والدة
اللجنة املصغرة يف جلسة
جملس النواب اليوم ألنه مت
االتفاق على االمساء اليت جيب
اال تكون موضع خالف ،مشريا
اىل ان اهلدف من هذه اللجنة
الوصول اىل قانون انتخابي
مقبول يرضي اجلميع.

وعن قانون الوزير السابق
فؤاد بطرس ،قال جمدالني ان
هذا القانون مل يبحث جمددا من
قبل تيار املستقبل ،ووصفه
باملعقد ألنه جيمع بني النظام
النسيب واالكثري وهو حيتاج
اىل شرح كثري كي يفهمه
الناخب.
وحيا جمدالني الرئيس ميشال
سليمان على مواقفه املسؤولة
والشجاعة اليت حتمي الدستور
وخصوصا ما يتعلق مبوضوع
السالح ،جمددا تأييد ودعم تيار
املستقبل للرئيس سليمان اىل
اقصى احلدود.

قذائف سقطت يف مشاريع القاع من وراء احلدود

مقتل  ٨سوريني يف هجوم على حافلتهم
بعد اجتيازها نقطة حدودية من لبنان
قالت الوكالة الوطنية لالعالم
ان عددا من القذائف سقطت
بعد ظهر امس االول يف داخل
االراضي اللبنانية يف حملة
اجلورة  -مشاريع القاع ،نتيجة
املعارك اليت يشهدها اجلانب
السوري من احلدود واليت يقوم
خالهلا اجليش السوري بقصف
مواقع وجتمعات للجيش احلر يف
حملة اجلوسية.
واقتصرت اخلسائر يف اجلانب
اللبناني على املاديات يف عدد
من املزارع.
من ناحية أخرى قالت وكالة
سانا السورية ان مثانية اشخاص
قتلوا واصيب مثانية آخرون
جبروح فجر امس يف هجوم
على حافلة تقل عماال سوريني
بعد دقائق من اجتيازها معربا
حدوديا مع لبنان.
اقدمت
الوكالة:
وقالت
جمموعة ارهابية مسلحة على
مهامجة حافلة تقل عماال
سوريني قادمني من لبنان بعد
دخوهلا بدقائق من معرب العريضة
احلدودي اىل االراضي السورية
ما ادى اىل استشهاد مثانية
مواطنني واصابة مثانية آخرين
مت اسعافهم يف مستشفى
الباسل يف طرطوس.
ونقلت الوكالة عن احد
املصابني ويدعى حممد موسى
العلو قوله ان سيارتني اعرتضتا
احلافلة وقام االرهابيون بتقييدنا
وعصب أعيننا واالعتداء علينا
بالضرب وتوجيه الشتائم لنا
بذريعة عدم تقديم الدعم ملن

مسوهم ثوار مدينة حلب.
وقال جريح آخر ويدعى
حممد حسن االمحد ان اجملموعة
املسلحة قامت باالعتداء عليهم
والتنكيل بهم وسلبت مجيع
الوثائق الشخصية والنقود اليت
كانت حبوزتهم قبل ان تطلق
النار عليهم بشكل مباشر.

 14آذار ادارت حمركاتها االنتخابية ميقاتي اطلع من قهوجي على الوضع االمين
بسلسلة لقاءات
وعرض مع سفريي تركيا والسويد العالقات
ميكن القول ان قوى  14آذار
أدارت حمركاتها اإلنتخابية بدءًا
من سلسلة لقاءات كان آخرها
جدة
لقاء احلريري  -جعجع يف ّ
لتوحيد املوقف بشأن القانون
واالستعدادات ،حيث يتم اإلعداد
تفعل احلركة
خلطوات حمورية
ّ
والنشاط السياسيني ،ال سيما
بعدما مت رأب الصدع بني األمانة
العامة وحزب الكتائب.
وقد أوضحت مصادر يف  14آذار
لوكالة أخبار اليوم أن أجواء اللقاء
الذي مجع الرئيس سعد احلريري
ورئيس حزب القوات الدكتور
مسري جعجع اجيابية ،وقد مت وضع
خريطة الطريق للمرحلة املقبلة.
وكشفت املصادر انه بعدما
مقربني منه اىل
اوفد جعجع
ّ
السعودية للقاء احلريري تبينّ انه
من الضروري ان يلتقي الرجالن
وجهًا اىل وجه .وقالت :لوال أهمية
ّ
مشقة
هذا اللقاء ملا تكّبد جعجع
اإلنتقال اىل السعودية يف ظل ما
يواجهه من حماذير امنية.
وأضافت :أما ما اتضح حتى
اللحظة هو تطابق يف وجهات
النظر أكان لناحية التوافق على
القانون اإلنتخابي املزمع إقراره او
لناحية حبث املواضيع ذات الشأن
االنتخابي.
وأكدت املصادر انه مل يتم
التطرق اىل األمساء واملقاعد
ّ
واحلصص بل كان الرتكيز على
وحدة  14آذار كثابتة ال ميكن
هزها ،وعلى عدم االختالف بشأن
ّ
القانون ،مبعنى انهما يذهبان سويًا
اىل القانون مبسار واحد.
وشددت املصادر ان تيار
ّ
املستقبل يسري بكل ما يريح
حلفاؤه املسيحيون يف  14آذار
وسيدافع عنه حتى النهاية ،مشرية
اىل أن من يغيرّ يف املواقف هو
العماد ميشال عون حيث ال أحد
يستطيع ان يلحق به ،وهو يطلق

”First Class Relic of “St Thérèse the Little Flower of Jesus
Renewing our Faith and Love for God

;St Thérèse is one of the 33 Doctors of the Universal Church
;The Patronage of Priests and Missionaries; Children&Youth
Loss of Parents
;AIDS, Tuberculosis, Cancer&Sick sufferers; Florists&Gardeners
”“I wanted to find an elevator that would raise me to Jesus… The arms of Jesus
Thérèse multiplied the small acts of charity, care for others and doing small services
"My way is all confidence and love" "I only love simplicity" St Theresa
ωϮδϳϞϔτϟ ΎϳΰϳήΗΔδϳΪϘϟ
ΔγΪϘϟϭΪΠϤϟΩϭέϭϞϴϠϛΈΑ˯ΎϤδϟΎϬΘϠΒϘΘγΎϓνέϷΎϬΗ˯ήΑϦϣΖϗΎο
!ΔΒΤϤΑ ΎϬϟΎΒϘΘγϻϢϜΑϮϠϗΏϮΑϮϋήη
ΕΎϬϣϷϭ˯ΎΑϵϭϡΎΘϳϷˬΏΎΒθϟϭΕΎΑΎθϟ ΕΎγήϜϤϟϭϦϴγήϜϤϟϞϛϭΔϨϬϜϟ :Δόϴϔη
ΎϫήϴϏϭϥΎσήδϟϭϞδϟϭίΪϳϷΎϛΔϴμόΘδϤϟνήϣϸϟΔϴϓΎθϟΔόϴϔθϟ
ΓϮΑϷϭΔϣϮϣϷϖΣϡΎϳϷϢϬΘϣήΣϦϳάϠϟϢϘόϟνήϣΔόϴϔη
ϥΎϨΒϟ - ϥϭήδϛ˯Ύπϗ - ΔϠϴϬγ ϲϓϲϫ ΎϳΰϳήΗΔδϳΪϘϟϢγϰϠϋϢϟΎόϟϲϓΔδϴϨϛϝϭ
:ϱέΎϣΖϳήϏέΎϣΖϧΎγϭΔγΪϘϤϟΔϠΎόϟˬϚϳήΗΎΑϥΎγΔϴέΪΗΎϛϲϓΓήϴΧάϟ
St Theresa the Little Flower 1st Class Relic
Sat 13 Oct: St Patrick Cathedral; 10am-1.30pm; 1 Marist Place, Parramatta
Sun 14 Oct: Holy Family Church; 8am-12noon; 200 the Trongate, East Granville
Thu 25 Oct: St Margaret Mary; 6-10pm; 5 Chetwynd Rd, Merrylands

ϰοήϤϟϊϴϤΟ˯ΎϔηϰϨϤΘϧϭ ϊϴϤΠϟΎΑϼϬγϭϼϫΓϼμϟϭϙήΒΘϠϟ

املواقف بهدف حشر مسيحيي 14
آذار ،ولكن مسيحيي  14آذار
مرتاحون مع حلفائهم.
وردًا على سؤال حول مواقف
النائب وليد جنبالط ،اعلنت
املصادر ان هذا األخري حسم أمره
وسيكون اىل جانب لوائح 14
آذار.
وعن اخلطوات املستقبلية ،اكدت
املصادر انه من اآلن فصاعدًا،
ّ
ستتكثف احلركة السياسية داخل
صفوف  14آذار حيث سنشهد
تفعي ًال للنشاط ،كاشفة ان
العد العكسي لعودة الرئيس
ّ
احلريري قد بدأ ،وهو لن ينتقل
من السعودية اىل بريوت بل من
جدة إلنهاء
فرنسا ،ألنه حاليًا يف ّ
بعض امللفات.
شددت املصادر على أن ال
كما ّ
خوف على وحدة  14آذار ،مؤكدة
ان ما حصل بني النائب السابق
فارس سعيد واألمانة العامة وبني
جمرد غيمة
حزب الكتائب كان
ّ
ومرت ،وقد انتهى األمر
صيف
ّ
وال عودة اىل الوراء .وقالت:
لقد مجد املوضوع ،ألن املشكلة
بني األمانة العامة والكتائب
ال تتعلق فقط بشخص فارس
سعيد ،بل هناك أمور عدة جيب
البحث فيها منها :سلوكية طويلة
عريضة وإعادة تنظيم وكودرة
وترتيب البيت الداخلي والتمويل
ودور األمانة العامة أكان إداريًا او
سكرتاريًا او تنفيذًا ...وكل هذه
األمور ما زالت عالقة حتى اليوم
سجل الكتائب مالحظاته.
وعليها
ّ
مر
واضافت :املهم ان القطوع قد ّ
دون إحداث اي تداعيات او شرخ،
حيث اجلميع حريص على أن حزب
مكون أساسي يف
الكتائب هو
ّ
األمانة العامة.

اطلع رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي من قائد اجليش العماد
جان قهوجي يف السراي امس
االول ،على شؤون املؤسسة
العسكرية واالوضاع األمنية يف
البالد.واستقبل الرئيس ميقاتي
سفري تركيا اينان أوزلديز الذي
قال بعد اللقاء :إن البحث تناول
الوضع يف لبنان واملنطقة
والعالقات الثنائية بني لبنان
وتركيا.
وردا على سؤال عن قضية
يف
اللبنانيني
املخطوفني
سوريا قال :ال شيء جديدا
بشأن هذا املوضوع الذي ال
يزال حمور متابعة.كذلك التقى
سفري السويد نيكالس كيبون
الذي اكتفى بالقول بعد اللقاء:
ناقشنا قضايا عامة ذات اهتمام

مشرتك ،وال سيما ما يتصل منها
بالوضع يف املنطقة والعالقات
الثنائية بني البلدين.
واستقبل أيضا وفدا من
نادي االنصار الرياضي برئاسة
رئيس النادي كريم دياب الذي
قال بعد اللقاء :زرنا دولة
الرئيس ميقاتي لشكره على
جهوده يف معاجلة ملف النادي
يف وزارة الشباب والرياضة
واهليئة العليا لالغاثة. .
واستقبل رئيس احلكومة بعد
الظهر نائب رئيس احلكومة
مسري مقبل ووزير الدولة
مروان خريالدين ووزير اخلارجية
منصور
عدنان
واملغرتبني
وعرض معه القضايا العامة
وشؤونًا تهم وزارته.

حبيش :التعيينات القضائية جيدة وقانون
االنتخاب يطبخ يف اخلارج
اعترب عضو كتلة املستقبل
النائب هادي حبيش ان التعيينات
القضائية اليت متت جيدة ولو أتت
متأخرة.
وقال يف حديث اىل املؤسسة
اللبنانية لإلرسال :اإلنتاج احلكومي
ال يتم بتعيني رئيس جملس قضاء
مع احرتامنا للقاضي جان فهد،
ولكن االنتاج يكون على صعيد
البلد ككل وهذا ما مل نراه من هذه
احلكومة ،مؤكدًا ان األمور األساسية
يف البالد متجهة اىل االنهيار.
وعن ّ
تدخل حزب اهلل يف املعارك
السورية ،سأل بأي حق يأخذ حزب
اهلل قرار بإدخال لبنان يف موضوع
كهذا قد يدخلنا يف نفق ال نعلم
اىل اين يأخذنا؟.

وتعليقًا على ما يقال عن ان
يسهل عملية إدخال
تيار املستقبل
ّ
السالح اىل الثوار يف سوريا
وذلك بطلب تركي ،اوضح حبيش
ان الكالم عن ان تركيا تستعني
بتيار املستقبل من اجل ادخال
سالح اىل سوريا ،غري مقنع وليس
منطقيًا.
يف موضوع اللجان النيابية
املشرتكة وإمكانية الوصول اىل
قانون جديد لإلنتخابات النيابية عرب
جلنة نيابية مصغرة ،ختم حبيش
قائ ًال لست متفائ ًال ان تتوصل
هذه اللجنة اىل نتائج ،ألن قانون
االنتخاب ال يطبخ يف الداخل بل يف
اخلارج ومن ثم يبحث يف اجمللس
النيابي.

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

أرقام منصور «فضيحة» واللجنة املصغّرة ش ّكلت من عشرة نواب

املغرتبون ضاعوا بني «املبدئي» و»التقين» وتباين بني اجلميّل وعون
أبعد من قانون االنتخاب وتقسيم
الدوائر واختيار النظام االنتخابي،
ّ
وزعها وزير
شكلت الالئحة اليت ّ
اخلارجية واملغرتبني عدنان منصور
عن امساء البلدان  /املدن واعداد
املغرتبني الذين سجلوا امساءهم
يف البعثات الديبلوماسية لالقرتاع
يف انتخابات ،2013فضيحة .هي
الئحة من ثالث صفحات خطفت
االضواء عن كل ما عداها من
نقاشات «خجولة» يف جلسة اللجان
النيابية املشرتكة اليت ال تزال
تناقش مشروع قانون االنتخاب
املقدم من احلكومة.
ّ
ففي تلك الالئحة ،بلغ عدد
الذين تسجلوا يف السفارات 3009
مغرتبني فقط .والالفت ان مثة
مغرتبات كان فيها العدد صفرا،
مثل مونرتيال واوتاوا وبيونس
ايرس وريو دو جانريو واسانسيون
وانغوال وزامبيا وموزامبيك وجنوب
افريقيا وجدة.
والسؤال :هل يعقل ان يكون
اللبنانيون غري معنيني اىل هذه
الدرجة باالنتخابات ،فيما السياسيون
هنا حياولون تسجيل «انتصاراتهم»
يف حصد هذا املغرتب او ذاك؟
واذا صحت هذه الفرضية ،فإن
املوضوع يشكل فضيحة تعكس
مدى تقصري لبنان يف احلفاظ على
هوية مغرتبيه والعمل على ابقاء
صلة وصل حقيقية معهم.
اما الفرضية الثانية فهي ان
تكون الالئحة غري صحيحة .ويف
هذا االمر فضيحة ايضا ،اي ان
يكون تقرير رمسي من الوزارة
املعنية وهي وزارة اخلارجية
واملغرتبني غري دقيق ،وسط كالم
متكرر عن جهوز الوزارة ،كما لو ان
االمر يهدف اىل القول ان املغرتب
ّ
فكفوا اذًا عن
ال يريد االقرتاع،
املناداة حبقه يف االنتخاب .اذ
هل يعقل ان يكون العدد صفرا
يف مغرتبات مثل مونرتيال وجدة،
او ان يبلغ العدد يف فرنسا 742
مسج ًال فقط ،ويف واشنطن 132؟

(الالئحة كاملة يف مكان اخر)
ّ
شكلت هذه االرقام
واذ
«صاعقة» ،أردف وزير اخلارجية ان
هناك  7آالف مغرتب ابدوا رغبتهم
يتقدموا
يف االقرتاع ،من دون ان
ّ
بطلب حتى تارخيه.
هذه الالئحة ابرزها منصور خالل
اجللسة ،ردًا على ما اثري يف اجللسة
املاضية عن عدم جهوز السفارات
لتأمني اقرتاع املغرتبني ،وجوابا
عن سؤال النائب ابرهيم كنعان
عن «اجنازات» وزارة املغرتبني يف
هذا الصدد .فأتت الالئحة مبثابة
«االجناز االكرب».
بني التقني واملبدئي
مل تكن الالئحة هي املسألة
الوحيدة املتعلقة باقرتاع املغرتبني
واليت ّ
شكلت «موضوع نزاع» داخل
اجللسة ،اذ برز تباين يف وجهات
النظر بني ما اعتربه البعض تقنيًا
فيما وصفه البعض االخر باملبدئي.
هذا اخلالف عبرّ عنه النائب سامي
اجلميل من جهة ،والنائبان االن
ّ
عون وعلي فياض من جهة مقابلة.
اجلميل اعرتض على االستمارة
توزع على املغرتب يف اخلارج
اليت ّ
لتسجيل رغبته يف االقرتاع ،واليت
حتوي «مالحظة مهمة» تقول حرفيا:
«عند التسجيل على قوائم االنتخاب
يف مكان االقامة خارج لبنان،
يشطب اسم املقرتع عن لوائح
شطب املقيمني يف لبنان وبالتالي
يتعذر ادالء املعين بصوته يف
االنتخابات يف لبنان».
هذه اجلملة اعرتض عليها
اجلميل معتربًا ان «ال ثقة لدى
املغرتبني اللبنانيني يف اخلارج
بإمكان مشاركتهم يف االنتخابات
النيابية املقبلة .حنن نطلب تأكيدا
من الوزير ورئيس احلكومة جنيب
ميقاتي بضمان حصول االنتخابات
يف اخلارج».
يصدق
وقال 3009 « :فقط ،من
ّ
هذا الرقم؟ العدد غري صحيح .حنن
نريد ان يقرتع املغرتب يف اخلارج،
وحتى اللحظة ،مل يعلن رئيس

وحنن
احلكومة موقفًا رمسيا،
نطالب احلكومة بتخصيص أسبوع
يف السفارات للناخبني عن كل
منطقة من املناطق اللبنانية لينتخبوا
فيوضع صندوق يف السفارة ،الن
املغرتب يغيرّ احلياة السياسية
ّ
ويؤثر على الـ 128نائبا ،وعلى
وزير اخلارجية وبعد مخسة اعوام ان
يكون جاهزا لتأمني اقرتاع املغرتب،
واال يكون قد خالف القانون وميكن
عندها الطعن باالنتخابات .حتى
االن ،ال ثقة عند املغرتب وال بد
من تصحيح اخلطأ يف االستمارة».
هذه املالحظة اعتربها نواب
«تكتل التغيري واالصالح « تقنية،
ويف رأي النائب االن عون ان
«مثة امجاع على حق املغرتبني يف
االنتخاب ،وال ينقص اال حتديد
االمور التقنية حول آلية االنتخاب»،
وقال« :مهما كان قانون اإلنتخاب،
ّ
يتحضر املغرتبون لإلنتخاب
جيب ان
وان يسجلوا أمساءهم يف السفارات
مبعزل عما ستنتهي اليه النقاشات.
ّ
تعذر اإلنتخاب لبعض
ويف حال
األمساء ،فهذه األمساء تعاد إىل
لوائح الشطب يف لبنان».
مل يشرح عون كيف ستكون
اآللية اليت تسمح بعودة االمساء
اىل اللوائح ،السيما اذا بقيت هذه
املالحظة يف االستمارة ،او كيف
سيتحضر املغرتب وهو ال يعرف ما
اذا كان سيقرتع يف لبنان ام يف
اخلارج ،اذ اكتفى بالتشديد على
انه «جيب ان يكون هناك جهوز
يف السفارات لتصويت املغرتبني،
وحنن كنواب أعطينا حقًا للمغرتبني
باإلقرتاع ويبقى اجلهوز التقين».
وعلى خط مواز ،حرص نواب
كتلة «الوفاء للمقاومة» على
«تظهري» موقفهم من اقرتاع
فسر موقف سابق
املغرتبني ،بعدما ّ
هلم خالل اجللسة املاضية على انهم
ضد االقرتاع ،حني اثاروا مسألة
احلقوق السياسية جلميع املغرتبني.
لذلك ،قال النائب علي فياض:
«حنن مع انتخاب املغرتبني،

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

ونناقش يف التقنيات ،وليس يف
الناحية املبدئية ،امنا حنن طرحنا
احلقوق السياسية للمقيمني وغري
ّ
تصنف
املقيمني ،الن مثة بلدانًا
بعض القوى إرهابية معادية ،ومينع
بالتالي اجراء دعاية انتخابية هلا،
مما يشكل مضايقة للناخب ،امنا مل
نبحث يف املوضوع بشكل مبدئي».
ولكن ،كل القضية تكمن يف
التقنيات ،ال سيما ان بعض النواب
لفت اىل ان «هناك حنو  50سفارة
غري جاهزة لتمكني املغرتب من
االقرتاع ،فضال عن ان التشكيالت
الديبلوماسية غري مكتملة».
هذا الكالم ،أعقبه نفي من
منصور ،فرفض القول ان هناك
تقصريا او عدم جهوز ،ودعا
املغرتبني إىل تسجيل أمسائهم،
مؤكدا أن «حقهم باالقرتاع حمفوظ
مهما اختذ من قرارات».
النقاش املستفيض ما كان
لينتهي قبل ان يقرتح مقرر اللجان
النائب نوار الساحلي ترك هذه
االمور للنقاش عرب املادة 109
من مشروع القانون ،واليت تتحدث
اصال عن آلية اقرتاع املغرتبني،
وخصوصا ان املادة الثالثة تكتفي
فقط بتحديد املقيم وغري املقيم.
وهكذا كان .ولفت كالم للساحلي
وهو خيرج من اجللسة ،اذ قال:
«املغرتبون آخر همهم االنتخاب».
اما املادة الرابعة من مشروع
القانون واملتعلقة بأهلية االقرتاع،
فلم تأخذ الكثري من اجلدل ،قبل ان
يصل النواب اىل املادة اخلامسة
حول اقرتاع اجملنس ،وترشيحه،
واليت تنص ان على االجنبية
املتزوجة من لبناني ان تنتظر عشر
سنني للتمكن من االقرتاع ،فيما
كانت يف القانون السابق تقرتع
مباشرة .هذه املسألة اخذت بعض
النقاش ،فيما برزت االرجحية يف
املطالبة بعودة املادة اىل ما كانت
عليه ،اال ان النصاب فقد ومل
تبت املسألة ،فرفعت اجللسة اىل
اخلميس املقبل.
اللجنة من عشرة نواب
واذا كان مشروع القانون يتألف
من  120مادة ،فإن جلسات عدة
ال تزال امام النواب ،يف وقت
توصلوا خالل جلسة امس اىل بت
اللجنة املصغرة ،فأعلن رئيس
اجللسة نائب رئيس جملس النواب
فريد مكاري تشكيلها برئاسته
لدرس املادتني األوىل والثانية من
املشروع.
وتضم اللجنة النواب عون وعلي
بزي وفياض واغوب بقرادونيان
واجلميل وامحد فتفت وجورج عدوان
(مسي بناء
وسريج طورسركيسيان
ّ
على اقرتاح النائب ميشال فرعون
بدال من النائب جان اوغاسابيان)
وأكرم شهيب.
وفيما اقرتح النائب نبيل
دو فريج ان «يضاف اىل مهمة
اللجنة درس مسألة زيادة مقاعد
االقليات بناء على اقرتاح قانون
وقدمه» ،لفت مكاري إىل
سبق
ّ
أن اللجنة أعطيت ثالثة اسابيع
لدرس املادتني اخلالفيتني وإجراء
االتصاالت ،على أن تعود إىل
اللجان املشرتكة الختاذ القرار،
وستعقد اللجنة اجتماعها االول
الثلثاء املقبل.

حديث احلدث

بقلم سعيد صيداوي
زيارة االم ايناس مريم الصليب اىل اسرتاليا هي زيارة
رعوية انسانية مل تكن للمسيحيني فحسب ،بل لكل الطوائف
واالديان .انين احيي هذه االخت املناضلة على مهمتها الكبرية
النها تتناول حياة االنسان وما يعانيه «بالصوت والصورة»
على ارض اجلمهورية العربية السورية اليت تواجه بثالوثها
الشعب واجليش والقيادة هجمة صهيونية شرسة تستهدف
سورية بوحدتها ،بتارخيها ،برتاثها ،بآثارها وباديانها.
انين كمسلم سين من مدينة طرابلس قلعة االحرار
والشرفاء ،اعلنها من ملبورن  -اسرتاليا ان هذه الراهبة،
هي مناضلة كبرية من اجل االنسان يف هذا العامل ،جتسيدًا
الميانها بتعاليم السيد املسيح ،الناصري االول لنصرة
احلق والعدل والكرامة االنسانية لبين االنسان ...هو جتسد
انسانًا ونبيًا عظيمًا ،ومعلمًا رسوليًا رائدًا ،ورمزًا لكل مقاومة
شريفة ومقدسة تكافح لتحرير االرض واالنسان...ومما ال
شك فيه وانا اؤكده موقنًا ان الرئيس بشار االسد هو ابن
ٍ
لوالد قائد كبري عرف وادرك خطورة احلركة الصهيونية
بار
العاملية فبنى سورية اجلديدة على قواعد العلم واملعرفة
واالخالق القومية واالنسانية ،فجاءت املواجهة التارخيية
يف هذه احلرب الرهيبة على سورية لتؤكد ما اقوله...وما
اؤمن به...وما يؤمن به ويعمل لنصرته كل احرار وشرفاء
العامل انطالقًا من سورية املقاومة ،مرورًا حبلفائها االبرار
يف ايران وروسيا العظمى ،والصني الشعبية االبية ،وامريكا
الالتينية ،وال ننسى حاضرة الفاتيكان ورجال الدين يف
لبنان والعامل وخنص بالذكر بطريرك االنسانية العظيم مار
بشارة الراعي ،وسيد املقاومة اللبنانية مساحة السيد حسن
نصر اهلل ،واملفيت االنساني الكبري امحد حسون ،وكل القادة
الروحيني والعلمانيني الشرفاء الذين يكافحون لنصرة احلق
االنساني يف هذا الوجود...
ِ
انت لكل الناس ،النك
سيدتي ايتها االخت املناضلة،
الوفية لتعاليم السماء واالرض ،وفية لكرامة االنسان
...نرحب بكم يف قلوبنا....

اخوك يف االنسانية الواحدة
سعيد صيداوي  -ملبورن اسرتاليا

أســرار اآللـهة

وقع خالف بني جهازين أمنيني يف حرم مطار بريوت استدعى اتصاالت
رفيعة لضبطه.
***
تعتقد أوساط سياسية أن تسويق اسم فاروق الشرع الدارة املرحلة
االنتقالية يف سوريا قد يشكل حرقًا له.
***
يف معلومات ملصادر ديبلوماسية أن حل األزمة السورية قد يكون مزجيًا
من اتفاق جنيف واحلل اليمين.
***
يؤكد مسؤول سابق ان االنتخابات يف لبنان صعبة اذا مل حيسم الوضع
يف سوريا قبل موعدها.
***
قال مسؤول حزبي انه بات من الصعب التعامل مع الرئيس سليمان بعد
قراره اجلدي بعدم التمديد.
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لـبنانيات

هريناندو :االنتخابات يف موعدها مؤشر لدميوقراطية مستقرة

اإلبرهيمي يف املنطقة مستمعاً واحلل سورياً بوحدة املعارضة

رغم ان انضمام سفرية اسبانيا
اجلديدة ميالغروس هريناندو اىل
«نادي السفريات» املعتمدات يف
لبنان ال يتجاوز االسابيع ،اال ان
املامها بشؤون املنطقة العربية
وشجونها يبدو الفتا .فالديبلوماسية
احلائزة  3اجازات يف احلقوق
والعلوم السياسية واالجتماع فضال
عن ماجستري من معهد الدراسات
االوروبية يف سرتاسبور ،عملت
العوام مديرة لقسم السياسة
الدولية واالمن يف رئاسة احلكومة
االسبانية قبل ان تنتقل اىل بريوت
يف آب املاضي ممثلة لبالدها.
تسعى هريناندو يف اول حديث
صحايف منذ وصوهلا اىل لبنان اىل
بلورة املوقف االسباني واالوروبي
من جمموعة مسائل .ابرزها اخنراط
اسبانيا واوروبا املتواصل يف
الشرق االوسط وازماته ،رغم
االوضاع املالية اليت تواجهها
بعض الدول االوروبية .واالخنراط
هذا ترتمجه مشاريع وخطوات يتم
العمل عليها .ففي امللف اللبناني،
جتدد هريناندو ثقة بالدها بسياسة
النأي بالنفس اليت تعتمدها احلكومة
وباستمرار االستقرار جنوبا ،واصفة
مالبسات اخرتاق الطائرة بال طيار
االجواء االسرائيلية «بالغامضة».
وفيما جتدد املوقف االوروبي
املتمسك حبصول االنتخابات النيابية
اللبنانية يف موعدها «كمؤشر اىل
دميوقراطية اكثر استقرارا» ،ترى
ان ال دليل حيتم ادراج «حزب اهلل»
على الئحة املنظمات االرهابية حتى
اآلن يف االحتاد االوروبي ،جمددة
دعم اسبانيا واالحتاد للممثل اخلاص
املشرتك لالمم املتحدة وجامعة
الدول العربية االخضر االبرهيمي يف

امللف السوري .وهريناندو املتفائلة
مببادرة القاهرة والرباعية االقليمية
حلل االزمة السورية ،تتحدث عن
ترقب اوروبي للمشروع الفلسطيين
واملتعلق بطلب العضوية يف االمم
املتحدة ،مؤكدة سعي اسبانيا مع
بقية الدول االوروبية اىل تسوية
اجيابية ملصلحة الفلسطينيني.
يف ما يأتي احلوار الذي جرى يف
السفارة االسبانية يف احلدت:
■ غادر سلفك السفري خوان
كارلوس غافو لبنان ،فيما كانت
تتواىل معلومات متضاربة حول خفض
مشاركة اسبانيا يف «اليونيفيل» .ما
هي االسباب الكامنة وراء ذلك؟
 تركزت مشاركتنا ضمن القوةالدولية عرب الفرق ومن خالل
جمموعة اسبانية تولت مد القائد
الربتو اسارتا بالدعم ،علما ان
اجملموعة االخرية مل تعد ضرورية
بعد مغادرته .االزمة املالية اليت منر
بها تفرض علينا الشروع يف خفض
النفقات العامة مبا فيها نفقات
عمليات السالم .لقد ناقش وزير
الدفاع االسباني بيدرو مورينيس
يف نيويورك اخريا املشاريع
االسبانية وبينها التوجه اىل خفض
العدد من  1050اىل  730جنديا مع
احلفاظ على النشاطات اليت نتوالها
( )...فاملهمة املوكولة الينا هي
تنسيق القطاعات وميكن ان نقوم
بها بعدد اقل .نتوقع ان يبدأ
اخلفض بعد نهاية تشرين الثاني
املقبل ،وهو التاريخ الذي جنري
فيه املداورة عموما .ال اعتبارات
سياسية وراء اخلطوة وتتحكم بها
عوامل مالية حمض.
■ اكد اجلنرال باولو سريا استمرار
االستقرار جنوبا ،اال ان هذه الطمأنة

تزامنت مع كالم عن حترك «احلرس
الثوري االيراني» جنوبا وخرق
الطائرة من دون طيار االجواء
االسرائيلية بعدما تردد ان مصدرها
لبنان .هل ختشني على االستقرار؟
 الوضع يبقى مستقرا ،رغماالحداث اليومية املعتادة .يف ما
يتعلق بالوجود االيراني ،يفرتض
توجيه السؤال اىل االيرانيني
انفسهم باعتبار انهم اثاروا
القضية .ووفقا ملعلوماتنا ال وجود
لاليرانيني جنوبا .اما بالنسبة اىل
الطائرة بال طيار اليت خرقت اجواء
اسرائيل ،فان معلوماتنا تبقى
غامضة ( )...قد جيوز التكهن انها
احدى نتائج الوضع يف سوريا .نثق
باجملموعة االسبانية ،ولو برز وضع
غري مستقر
ّ
لكنا اخطرنا به وحتى
اآلن ال شيء يف هذا الصدد.
■ كرر االحتاد االوروبي متسكه
باجراء االنتخابات النيابية يف لبنان
يف موعدها .هل تعتربين ان ذلك
ممكن يف ضوء االحداث اجلارية يف
سوريا والسجال حول القانون بني
االطراف؟
 حنرتم قرار الربملان اللبنانيحيال القانون الذي سيتم تبنيه
ويعود اىل ممثلي اجملتمع اللبناني
حتديد النظام االنسب ( )...تتابع
االطراف الدولية هذا الوضع من
منظار تقين .ان حصول االنتخابات
يف موعدها احملدد يؤشر اىل
دميوقراطية لبنانية اكثر استقرارا
وبأنها تعمل ،اال انه ويف حال طرأ
اي وضع فالقرار يرتبط بالشعب
اللبناني (.)...
■ هل تبقى سياسة النأي بالنفس
اليت تطبقها احلكومة فاعلة يف ظل
اخلروق اليومية للسيادة واالحداث

املتكررة على احلدود شرقا ومشاال؟
 انها سياسة ذكية جدا ،وقدمسع رئيس احلكومة جنيب ميقاتي
خالل وجوده يف نيويورك تعليقات
منوهة خبطابه امام اجلمعية العمومية
من قادة ورؤساء حكومات .قرار
النأي صدر عن احلكومة ورحب
به اجملتمع الدولي ،اال ان القوى
السياسية واجملتمع اللبناني ايده
ايضا والسيما جلهة عدم التدخل
يف نزاع ال يعين البالد( )...اعتقد
ان اجلميع رحبوا مبوقف رئيس
اجلمهورية الرافض خلرق السيادة
اللبنانية .االمر نفسه حيصل على
احلدود الرتكية.
■ اثار بعض الدول االوروبية ومن
بينها هولندا وبريطانيا امكان ادراج
اجلناح العسكري لـ»حزب اهلل» على
الئحة االرهاب .هل االمر ما زال
مطروحا؟
 حيق الي وزير ان يثرياملوضوع الذي يرغب فيه ،اال ان
القرار االوروبي جاء بالنفي .معظم
الوزراء االوروبيني اعتربوا ان ال
دليل للقيام بهذه اخلطوة ،والسيما
ان االعتبارات اليت انطلقوا منها
هي انفجار بلغاريا حيث تتواصل
التحقيقات وحتى اآلن ال مستندات
( )...واذكر ان «حزب اهلل» جزء
من حكومة اعرتفت بها االطراف
الدولية والسيما االحتاد االوروبي
واالمم املتحدة.
■ اطلق رئيس اجلمهورية احلوار
حول االسرتاتيجيا الدفاعية .هل انت
متفائلة بانها ستؤدي اىل نتيجة؟
 انا متفائلة جدا حيال فكرةاحلوار ونتائجه واسرتاتيجيا احلوار
افضل من املواجهة.
■ يعين انك مقتنعة بان احلزب
سيتخلى عن سالحه يف اجتاه مشاركة
افعل؟
 ال ادري ما هي اسرتاتيجيااحلزب ،وامنا جيب دعم جهود رئيس
اجلمهورية اليت تعترب انه من املهم

ان يكون يف لبنان جيش واحد.
اجلميع مقتنعون اليوم بان اجليش
اللبناني هو احد اهم املؤسسات
اللبنانية اليت حتقق انسجاما وندعم
هذا اجلهد.
■ شارك وزير اخلارجية االسباني
خوسيه مانويل غارسيا مارغيللو
يف اجتماع «اصدقاء سوريا» يف
نيويورك اخريا .ما هي االفكار
اليت نوقشت وميكن ان يطرحها
االبرهيمي؟
 تدعم اسبانيا واالحتاد االوروبياالبرهيمي ،وما يهمنا هو وقف
النزاع ومثة شروط لالطراف .احلل
االنسب يف رأينا هو اجللوس حول
طاولة واحدة .ندرك ان املعارضة
ترفض وجود (الرئيس السوري
بشار) االسد ،لكنها قد تقبل
بشخص من النظام ميكنه ان حيقق
عملية انتقالية .شهدت اسبانيا
عملية مماثلة وندرك ان هذه
االمور ليست سهلة ،لكنها الطريقة
االستمرارية.
لتحقيق
الوحيدة
دعا وزير اخلارجية االسباني يف
نيويورك وقبلها خالل اجتماعات
جمموعات املعارضة السورية يف
مدريد املعارضة اىل القيام جبهود
للتوحد ودعم معارضة الداخل
باعتبارها الوحيدة القادرة على
حتقيق عملية انتقالية.
■ ما هي االفكار اليت حيملها
االبرهيمي خالل زيارته اىل املنطقة؟
 هو هنا لالستماع ،هوديبلوماسي ذكي ومتمرس ويعرف
املنطقة العربية كما ميلك خلفية
مميزة ونأمل يف ان يتوصل اىل
شيء.
■ اقرتح االتراك ان يقود فاروق
الشرع عملية انتقالية؟
 يقال انه رجل ذو صدقية،اال انين ال اعرف دوره السياسي
وشخصيته .ولكن اذا كان قادرا
على التحدث اىل املعارضة ووقف
اجملازر والنظر اىل حل للمستقبل،

ال مشكلة خصوصا ان االتراك الذين
ميلكون خربة كبرية يف املوضوع
وراء هذا الطرح.
زار االبرهيمي الرياض اليت
قاطعت اجلهود اليت قادتها القاهرة
ضمن الرباعية االقليمية؟
 تفاءلت جدا مع اعالن الرئيساملصري مرسي مبادرته ،والسيما
ان القاهرة دعت العبني مهمني يف
املنطقة يف مسعى اىل اجياد حل.
مل نفهم موافقة اململكة العربية
السعودية اوال ثم رفضها الحقا.
■ هل مشاركة ايران هي وراء
الرفض؟
 اذا عدنا اىل التاريخ وجهودالسالم يف اوروبا ،نالحظ ان
البعض جلس مع االعداء للمضي
قدما .هذا ما حصل بني فرنسا
واملانيا وخالل احلرب الباردة بني
االمريكيني والروس.
■ يتجه االحتاد االوروبي اىل فرض
مزيد من العقوبات على ايران ،هل
يندرج هذا التوجه ضمن املنحى
نفسه؟
 انه جهد ديبلوماسي ونعتقدانه يفرتض مواصلته .وقوع نزاع
من نوع آخر مع ايران قد يعين بداية
مواجهة غري معقولة .صحيح ان
االيرانيني قد ال يتعاونون كثريا،
ومن هنا نتبنى خيار العقوبات
لنقول هلم باننا ننتهج الطريقة
الديبلوماسية ،ولكن اذا رفضوا،
جيب سلوك طريق آخر (…).
■ يتجه الفلسطينيون اىل التقدم
جمددا بطلب العضوية امام املنظمة
الدولية الشهر املقبل .هل تتوقعني
خرقا؟
 الكل مقتنع حبل الدولتني ()...مل يوضح الفلسطينيون بعد ما اذا
كانوا سيتقدمون حبق االعرتاف
كدولة او مراقب .املشروع ما زال
قيد االعداد وسنسعى مع بقية الدول
االوروبية اىل الوصول اىل تسوية
اجيابية ملصلحة الفلسطينيني.

 VIP LUXURY LIMOUSINESلدينا افخم السيارات اليت
تناسب ميزانياتكم

نليب مجيع مناسباتكم
 ...اعراس ...
خطوبات ..
حفالت خترج  ...توصيالت من واىل
املطار واالوتيالت

MOB: 0499 98 98 98

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

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

احتجاجات على أحكام «موقعة اجلمل»
ومرسي يقيل النائب العام ويعيّنه سفرياً

أقال الرئيس املصري حممد
مرسي النائب العام املصري
عبد اجمليد حممود وعينه سفريا
ملصر لدى الفاتيكان ،غداة
تربئة مسؤولني يف النظام
السابق يف القضية املعروفة
اعالميا بـ»موقعة اجلمل».
وبث التلفزيون املصري
الرمسي ان «الرئيس حممد
مرسي اصدر قرارا بتعيني
عبد اجمليد حممود النائب العام
سفريا ملصر لدى الفاتيكان
على ان يقوم احد مساعديه
بأعمال النائب العام».
وكان مئات من املصريني
تظاهروا امام مكتب النائب
العام يف وسط القاهرة احتجاجا
على تربئة مسؤولني سابقني
يف نظام الرئيس السابق حسين
مبارك كانوا متهمني بالتخطيط
للهجوم الذي شنه مطلع 2011
بلطجية ميتطون جيادا ومجاال
على املتظاهرين يف ميدان
التحرير خالل «ثورة يناير».
وردد املتظاهرون هتافات
تندد باحلكم الذي صدر مساء
االربعاء وتتهم القضاة بالتواطؤ
السابقني
املسؤولني
مع
يف نظام مبارك ،وكان بني
هتافاتهم «الشعب يريد تطهري
القضاء».
ودعت «حركة  6ابريل»،
وهي حركة شبابية شاركت
يف اطالق التظاهرات اليت
انتهت بتنحي مبارك يف 11
شباط  ،2011ومجاعة «االخوان
املسلمني» اىل التظاهر اخلميس
واجلمعة للمطالبة باعادة حماكمة
املتهمني يف هذه القضية.

وكان القضاء قضى برباءة
مجيع املتهمني يف «موقعة
اجلمل» وبينهم قادة كبار يف
احلزب الوطين السابق املنحل.
وقتل حنو  850متظاهرا اثناء
الثورة ،وكان الثاني من شباط
 2011الذي شهد ما يعرف
بـ»موقعة اجلمل» من اكثر ايام
الثورة دموية.
وقالت مجاعة «االخوان» يف
بيان ان املسريات والتظاهرات
تستهدف «املطالبة باعادة
حماكمة كل املتهمني بقتل
املتظاهرين يف كل االحداث
السابقة مع املطالبة بتأليف
جلنة على مستوى عال لتجميع
للقضاء،
وتقدميها
االدلة
بتنفيذ
الرئيس
ومطالبة
وعوده بالقصاص من قتلة
املتظاهرين».
وكان الرئيس املصري وعد
الناخبني خالل محلته االنتخابية
بتأليف فريق من البحث اجلنائي
والنيابة العامة لتقديم ادلة
اتهام ملن قتل «الثوار».
كما تعهد انشاء حماكم مشكلة
من اجمللس االعلى للقضاء
الجراء «حماكمات عادلة وعاجلة
لكل من افسد واراق الدماء».
ودعا عصام العريان الرئيس
احلالي بالوكالة حلزب احلرية
والعدالة ،الذراع السياسية
واعضاء
«شباب
للجماعة
وعضوات حزب احلرية والعدالة
اىل مشاركة كل الشعب يف
اخلميس
احتجاج
مسريات
ومليونية اجلمعة لتحقيق العدالة
والثأر للشهداء» ،كما جاء يف
تدوينة له مبوقع التواصل

االجتماعي «تويرت».
وكان عدد من ضباط الشرطة
ورجال االمن املتهمني يف
قضايا قتل املتظاهرين حصلوا
على احكام بالرباءة يف احناء
البالد.
وقبل اربعة اشهر حكم على
مبارك ووزير الداخلية يف عهده
حبيب العادلي بالسجن املؤبد
لدورهما يف اصدار اوامر بقتل
املتظاهرين.
وبرئ ستة من املسؤولني
االمنيني السابقني الكبار يف
القضية ،مما اثار احتجاجات
غاضبة يف احناء البالد.

عرض مميز
ملقاتالت يف
سويسرا
قام سالح اجلو يف سويسرا
ملقاتالت
عسكري
بعرض
أمريكية الصنع مبنطقة جبلية
سياحية وأمام مجهور حاشد.
واستعرضت القوات اجلوية
بطلعات اخرتقت جدار الصوت
لطائرات من طراز اف١٨-
األمريكية بني الوديان يف
منطقة بريينز السياحية يف
مقاطعة اوبرالند اليت تعد منتجعًا
للمتزجلني يف الشتاء .ومن جهة
أخرى احتشد مجهور كبري على
املرتفعات اجلبلية ملشاهدة
العرض املميز الخرتاق طائرة
اف ١٨-جدار الصوت.

استمرار تظاهرات االحتجاج ضد التقشف يف اثينا وبرشلونه
وسط توقعات بانهيار ادارات الدولة يف اليونان
يف
التظاهرات
استمرت
شوارع اثينا وامام وزارة املالية
احتجاجًا على خطة التقشف
وارتفاع نسبة البطالة وكأي
مريض تفشل وظائفه احليوية
ويبقى على قيد احلياة بفضل
األجهزة واألنابيب والعقاقري،
تسببت املسماة خطة التقشف
ببطء ولكن بثبات -يف مسارمستمر من تآكل املؤسسات
العامة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني
علنا يف األسبوع املاضي أن
اليونان ستكون غري قادرة
على املضي قدما دون مزيد
من املساعدات املالية الدولية
بعد شهر تشرين الثاني .وأشار
مساره بذلك إىل خطة اإلنقاذ
بقدر  ٣١.٥مليار يورو اليت وعد
بها صندوق النقد الدولي والبنك
املركزي األوروبي واملفوضية
األوروبية وهو الثالثي املعروف
أيضا باسم الرتويكا يف مايو
 ،2010واليت مل تصل كاملة
إلي اليونان بعد.
ويف تصريح لوكالة إنرت
بريس سريفس ،قال يانيس
تسونيس ،األمني العام الحتاد
البلديات الذي يضم كافة
احتادات البلديات الكربى يف
اليونان ،أن اإلدارة البلدية على
وشك االنهيار.
وأضاف ،قبل األزمة ،كانت
الدولة ختصص للبلديات 169
مليون يورو .واآلن خفضت
هذا الرقم إىل  95مليون يورو
وستقلصه جمددا إىل جمرد 72
مليون يورو.
ويف غضون ذلك ،تلوح يف
األفق عالمات قوية على إنهيار

قطاع الصحة ،وفقا لييوريوس
فيكاس ،طبيب القلب الذي
يدير بالتناوب عيادة عالية
الكفاءة يف حي إلينيكو يف
أثينا .فقبل بضعة أسابيع،
وأثناء ندوة مناقشات إذاعية
مع فيكاس ،إضطر وزير الصحة
اليوناني إىل اإلعرتاف بأن
نظام الصحة العامة غري قادر
على توفري املساعدة الطبية
للمواطنني غري املؤمن عليهم..
علما بأن معظم العمال يفقدون
تأمينهم بعد عام من فصلهم
عن العمل.
دعت منظمات غري حكومية

ونقابات احتاد العمل االسبانية
إىل مظاهرات اليوم يف مجيع
املدن واحملافظات األسبانية
احتجاجا على امليزانية العامة
للدولة لعام  2013م واألزمة
االقتصادية اليت متر بها البالد.
ونقلت مصادر رمسية عن
مشاركة أحزاب سياسية اسبانية
يف التظاهرات اجلماعية يف ظل
السخط الشعيب والسياسي
الذي حييط بالعملية االقتصادية
يف اسبانيا ،يف حني تسعى
قوى خمتلفة لبدء إضراب عام
يف اسبانيا مل تتضح معامله
بعد.

فيلتمان يدعو اىل ّ
الكف
عن دعم «أي كان» بالسالح يف سوريا
دعا مدير دائرة الشؤون السياسية يف األمم املتحدة ،جيفري
فيلتمان ،إىل التوقف عن دعم «أي كان» يف سوريا بالسالح،
متهمًا إيران و»حزب اهلل» بدعم احلكومة السورية.
وقال فيلتمان يف حديث اىل شبكة «سكاي نيوز» الربيطانية
للتلفزيون ،إن األولوية يف الوقت احلاضر هي لوقف العنف بتقديم
حل سياسي يثق به مجيع األطراف يف سوريا ،مضيفًا «أن هناك
اآلن إيران وحزب اهلل يدعمان احلكومة السورية ،وهناك دول تدعم
ثم هناك جملس األمن وما فعلته االنقسامات
الناس على األرضّ ،
السياسية فيه اذ حجبت بعضًا من الوسائل اليت كان يف إمكان
األمم املتحدة استخدامها».
وعن الدور الذي تضطلع به دول اجلوار (تركيا وإيران
والسعودية) ،قال« :نعتقد أنه جيب التوقف عن دعم أي كان
بالسالح يف سوريا .كلما ازدادت كميات األسلحة من أي مصدر أو
أي مكان لن تساعد يف اإلقناع بأن هناك أسلوبًا ديبلوماسيًا آمنًا
للخروج من األزمة من أجل مستقبل أفضل لسوريا».
وأفاد إن املمثل اخلاص املشرتك لالمم املتحدة وجامعة الدول
العربية يف سوريا ،األخضر اإلبرهيمي يتواصل مع كل األطراف
املعنيني باألزمة السورية قبل وضع خطة حمددة ترسم أفقًا سياسيًا
جديدًا يف البالد.

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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دوليـــات
بطريرك القسطنطينية للروم االرثوذكس :وجودنا يعين التزامنا أن نشهد معا على رسالة اخلالص

البابا يطلق سنة االميان حبضور  ٤٠٠اسقف يف ساحة القديس بطرس
اطلق البابا بنديكتوس السادس
عشر أمس االول سنة االميان
ملليار ومئيت مليون كاثوليكي،
داعيا حواىل  ٤٠٠اسقف جتمعوا
يف ساحة القديس بطرس اىل
استعادة اجلهد االجيابي للمجمع
الذي حيتفل بذكرى مرور مخسني
سنة على انعقاده.
ويف ساحة القديس بطرس يف
طقس خريفي صاف وكما حدث
يف  ١١تشرين االول  ،١٩٦٢مر
مئات من االساقفة بثوبهم الكنسي
االخضر وتيجانهم البيضاء بعد
خروجهم ببطء من الباب الربونزي
للمشاركة يف قداس احتفالي.
ويف  ١١تشرين االول ،١٩٦٢
شكل  ٢٢٥٠اسقفا من كل القارات
موكبا كبريا يف ساحة القديس
بطرس يف بداية هذا اجملمع
الفاتيكاني التارخيي الذي دعا اليه
البابا يوحنا الثالث والعشرون.
ومن اصل اآلباء السبعني الذين
شاركوا يف اجملمع الفاتيكاني
الثاني ،يشارك يف الزياح ١٤
منهم ال يزالون على قيد احلياة.
بنديكتوس
البابا
وانتهز
السادس عشر فرصة اطالق سنة
االميان اليت ستستمر حتى الثالث
عشر من تشرين الثاني ،٢٠١٣
لتوجيه نداء ملح اىل الكاثوليك
للجوء اىل وثائق اجملمع الفاتيكاني
الثاني اليت تشكل التعبري املضيء
لالميان والعودة اىل اجلهد االجيابي
للمجمع.
وقال انه االساس امللموس
واحملدد من اجل تبشري جديد
ال يشوبه اي لبس ،بينما يعقد
 ٢٦٢اسقفا اجتماعا منذ االحد
يف الفاتيكان يف اطار سينودس
للتبشري اجلديد وجيرون مناقشات

حول اسباب ازمة االميان .واضاف
احلرب االعظم منتقدا التقليديني
وبعض التقدميني ،ان االستناد
اىل الوثائق حيمي من املبالغات او
من حنني خاطىء اىل التاريخ او
افراط يف االندفاع اىل االمام.
وبعدما عرب عن اسفه النه يف
السنوات اليت تلت اجملمع الثاني
عمد كثريون اىل جعل اسس
وديعة االميان حبد ذاتها يف صلب
املناقشات ،اعرتف البابا بان
االميان يعيش يف بعض الدول يف
الصحراء .لكنه اضاف يف الصحراء
نعيد اكتشاف قيمة ما هو اساسي
للحياة .وتابع ان اشارات العطش
اىل اهلل واملعنى االمسى للحياة ال
تعد وال حتصى مع انها تعرب عن
نفسها يف اغلب االحيان بشكل
ضمين او سليب.
بنديكتوس
البابا
وجيمع
السادس عشر اساقفة العامل
للتباحث حتى  ٢٨تشرين الثاني
يف وسائل تبشري جديد فيما
يرتاجع االميان املسيحي يف اوروبا
ويعاني املسيحيون من التمييز يف
عدد من مناطق العامل.
ورحب بطريرك القسطنطينية
للروم االرثوذكس برتلماوس
االول بالتقدم يف السينودس.
وقال ان وجودنا يعين التزامنا
ان نشهد معا على رسالة خالص
الفقراء
االضعف:
اشقائنا
واملهمشون .واضاف فلنصل من
اجل السالم الخوتنا واخواتنا يف
الشرق االوسط.
ويف نهاية االحتفال ،سلم البابا
رسائل اىل شعب اهلل كما فعل
بولس السادس عند انتهاء اجملمع
الفاتيكاني الثاني يف كانون
االول  .١٩٦٥وتسلم الرسائل

دبلوماسيون وفالسفة وفنانون
ونساء ومهاجرون وممثلون حلركات
عمالية ومصابون يف حوادث
وشبان يف القارات اخلمس.
وبني هؤالء املخرج السينمائي
االيطالي ايرمانو اوملي والباحثة
يف املركز االوروبي لالحباث
النووية فابيوال جانوتي ولويس
الربتو اورزوا ايريبارن احد العمال
التشيليني الذين بقوا عالقني يف
منجم سان خوسيه يف .٢٠١٠

مسؤول إسرائيلي حي ّذر
من عواقب سقوط األسد وعباس
حذر رئيس الدائرة السياسية –
األمنية يف وزارة الدفاع اإلسرائيلية
عاموس جلعاد من عواقب سقوط
نظام الرئيس السوري بشار األسد
وتغيري قيادة السلطة الفلسطينية
وخصوصا الرئيس حممود عباس.
وختوف خالل مؤمتر انعقد يف
املركز األكادميي مبدينة هرتسيليا
من تدهور األوضاع األمنية يف
املنطقة اذ «إنين لست متأكدا
من أنه سيكون يف سوريا نظام
دميوقراطي كما نأمل».
وقال جلعاد ،الذي تتناقض
تصرحياته مع دعوات القيادة
السياسية يف إسرائيل اىل إسقاط
األسد« :أخشى أن األسد سيبقى
يف احلكم بضعة أشهر ورمبا سنة
أو سنتني ،ولكن يف نهاية املطاف
مثة إمكان أن تتحول سوريا كيانًا
تسوده الفوضى ولن يكون هناك
عنوان للتحدث معه» .واضاف« :اذا
تنحى أبو مازن عن منصبه فاننا لن
جند إطالقًا أحدًا يرغب يف السالم
مثله».

 ٣١قتيالً بينهم  ١٨مسلحاً بغارة امريكية وانفجار قنبلتني يف باكستان

مقتل  15مسلحاً من طالبان
واعتقال  ٥بعمليات مشرتكة
أعلنت وزارة الداخلية األفغانية،
عن مقتل  15مسلحا من طالبان
واعتقال  5آخرين يف عمليات
مشرتكة نفذتها القوات االفغانية
وقوات املساعدة الدولية إيساف،
خالل الساعات  24األخرية بأقاليم
أفغانية خمتلفة .وقالت الوزارة
يف بيان إن الشرطة الوطنية
واجليش ووكالة االستخبارات
وإيساف نفذت  7عمليات مشرتكة
يف أقاليم نانغارهار وقندهار
وباكتيكا وباكتيا وهلمند .كما
صادرت القوى األمنية خالل هذه
العمليات كميات من األسلحة
واأللغام والقنابل اليدوية ،فيما
مل تتحدث الوزارة عن وقوع أية
خسائر يف صفوف القوات املنفذة
للعمليات .وأكد وزير الدفاع
االيطالي األدمريال جامباولو دي
باوال أن العملية االنتقالية يف
أفغانستان تسري وفق خارطة
الطريق اليت وضعها احللفاء ،نافيا
وجود خمطط لتسريع انسحاب قوة
إيساف الدولية من افغانستان.
وأشار دي باوال يف جلسة
إحاطة مشرتكة أمام جلنيت الدفاع
والشؤون اخلارجية يف جملس
النواب االيطالي إىل أن هذه
القرارات مت إختاذها بالتنسيق
مع الشركاء اآلخرين ،ومبوجبها
ستخضع القوات االيطالية العام
املقبل لتقليص كبري.
األطلسي
وأعلن األمني العام حللف مشال
األطلسي الناتو أندرس فوغ

رامسوسان ،يف ختام اجتماعات
وزراء دفاع احللف يف بروكسل،
أن الناتو ورغم املتاعب امليدانية
اليت تواجهها قوته املنتشرة يف
أفغانستان يضل متمسكا بأجندة
االنسحاب من هذا البلد عام
2014م.
وقال رامسوسان خالل مؤمتر
صحفي ،إن األجندة الزمنية
األطلسية واألهداف اإلسرتاتيجية
مل تتغري ،وإنه مت تسجيل إمجاع
بشأن ذلك يف صفوف دول الناتو
ومع الدول الشريكة أيضا.
ولقي  9أشخاص حتفهم
وأصيب عشرات آخرون يف
انفجار قنبلة زرعها جمهولون على
جانب طريق مبدينة سييب بإقليم
بلوشستان جنوب غربي باكستان.
وأفادت القنوات التلفزيونية
احمللية اخلاصة امس بأن قنبلة
تزن  20كيلوغراما كانت مزروعة
داخل سيارة تريسكل ريكشا
وانفجرت على طريق رئيسي مبدينة
سييب ،مما تسبب يف حدوث هذه
اخلسائر الكبرية يف األرواح .كما
دمر االنفجار أكثر من  10حمال
جتارية ومخس سيارات وتردد أن
معظمها قد دمر متاما ،فيما هرعت
فرق االنقاذ إىل موقع االنفجار
وبدأت نقل القتلى واجلرحى إىل
املستشفى احمللي.
وقال مسؤولون باكستانيون
امس إن قنبلة ربطت على ظهر
محار انفجرت يف منطقة القبائل
فقتلت اربعة اشخاص واصابت

عشرة على االقل جبروح .وقال
املسؤولون إن احلادث وقع يف
قرية تدعى ميشيت ميال تقع يف
دائرة اوراكزاي احدى الدوائر
السبع يف املنطقة القبلية اليت
تصفها واشنطن بأنها اخطر منطقة
على سطح الكرة االرضية .وقتل
 ١٨مسلحا غالبيتهم افغان يف غارة
شنتها طائرة امريكية بدون طيار
على موقع للمسلحني يف املناطق
القبلية الباكستانية قرب احلدود
الشمالية الغربية مع افغانستان.
وهذا ثاني هجوم بالصواريخ
االمريكية خالل يومني يف مناطق
مشال غرب باكستان اليت تعد
معقال للقاعدة وطالبان.
وقال املسؤول احمللي خوشال
خان يف اقليم اوركزاي ان
طائرات امريكية اطلقت اربعة
صواريخ على موقع للمسلحني
وتقول التقارير االولية ان ١٨
مسلحًا قتلوا .واكد ان غالبية
القتلى افغان ،مضيفا ان ستة
اشخاص جرحوا يف اهلجوم .واكد
مسؤول امين اهلجوم وقال ان
حصيلة القتلى قد ترتفع.
تخوف باكستاني
من ناحية اخرى ،اثارت حماولة
قتل فتاة معروفة مبعارضتها
لطالبان يف وضح النهار صدمة
يف كل ارجاء باكستان وكذلك
التخوف من موجة اغتياالت حمددة
االهداف يف وادي سوات اليت
استعادها اجليش قبل ثالث
سنوات من ايدي املتمردين.

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
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اسرتاليا يف أسبوع
أبوت :لن أفصل موظفي كانبريا بشكل تعسفي
قال توني أبوت زعيم االئتالف
الفدرالي املعارض إن حكومة
هاورد أبلت بالء حسنا على
الرغم من التقشف يف الوظائف
اليت مارستها تلك احلكومة عام
.1996
وتعهد أبوت يف تصرحيات له
صباح اليوم أثناء جولة انتخابية
أن حكومته يف حالة فوزه
باالنتخابات القادمة لن تفصل
موظفي كانبريا بشكل تعسفي.
وأشار أبوت الذي قام
مبمارسة اجلري صباح اليوم مع
زيد سيسيلجا زعيم الليرباليني
يف إقليم العاصمة الفدرالية إن
عدد موظفي القطاع احلكومي يف
الكومونولث قد زاد مبقدار 20

ألف عما كان عليه يف نهاية
.2007
وأضاف أن حكومته يف حالة
فوزه قد تلجأ إىل عدم استبدال
املغادرين
موظفي كانبريا
مبوظفني جدد ،ولن يتم فصلهم
تعسفيا.
واعرتف أبوت أن خفض
الوظائف الذي جلأت إليه حكومة
هاورد كان له آثار ضارة ،لكنه
أشاد باإلجنازات اليت حققها
خالل تقلده رئاسة احلكومة.
وتعهد توني أبوت بتوفري
وظائف عديدة إذا قدر له
الفوز ،بسبب قوة االقتصاد
األسرتالي.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الربيد األسرتالي يعلن خطة تعديل نظام استالم الطرود
أعلنت هيئة الربيد األسرتالية
عن خطة تتكلف  50مليون دوالر
لتعديل نظام استالم الطرود
الربيدية.
وعلى الرغم من أن إرسال
الرسائل التقليدية عرب مكاتب
الربيد يف طريقها لالندثار إال
إن التسوق اإللكرتوني أنعش
إرسال الطرود الربيدية.
وأعلن الرئيس التنفيذي هليئة
الربيد األسرتالية أمحد فاهوري
أمس عن خطة إلدراج  250خزانة
تعمل بشكل
طرود جديدة
مستمر طوال األسبوع ،على
أن يتم تشغيل  48منها قبيل
االحتقال بعيد امليالد ،منهم 18
خزانة طرود يف فكتوريا.
اجلديد،
النظام
ومبوجب

فسوف توضع الطرود يف خزانة
آمنة ،على أن يتم إرسال رسالة
نصية ملستقبل الطرد حتتوي
على بني كود فتح اخلزانة.
وكانت هيئة الربيد قد أقامت
اختبارا للتجربة اجلديدة على
 7000شخص يف تسع مواقع
خمتلفة فوجدت فارقا هائال يف
سرعة استالم الطرود.
وسيكون نظام خزائن الطرود
اختياريا ،مع السماح ملن يرغب
يف استقبال طروده يف منزله.
وتابع رئيس هيئة الربيد أن
والية فكتوريا هي األكثر نشاطا
يف جمال التسوق اإللكرتوني،
وهو ما يصب بدوره يف زيادة
الطرود الربيدية.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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بيرت سليرب يتنحى رمسيا من رئاسة الربملان وحرب كالمية بني أبوت وغيالرد
أعلن بيرت سليرب رئيس
الربملان األسرتالي تنحيه
عن منصبة يوم الثالثاء بعد
ساعات من فشل الربملان
يف التصويت على قرار
بفصله من منصبه على خلفية
رسائل نصية جنسية أرسلها
ملساعده السابق الذي اتهمه
بالتحرش اجلنسي.
وكان توني أبوت زعيم
االئتالف الفدرالي املعارض
قد دعا لفصل لسليرب
مربرا ذلك بأنه مل يعد
الئقا للبقاء يف منصبه بعد
وثائق احملكمة اليت كشفت
رسائل نصية أرسلها سليرب
ملساعده السابق جيمس
أشيب ،إال أن حماولة أبوت
إلقصاء سليرب مل يتم متريرها
،70:69
تصويت
بنسبة

ولكن بيرت سليرب آثر بعدها
بساعات تقديم استقالته
قائال « :أعلن استقاليت من
منصيب».
وتعترب استقالة سليرب
مبثابة ضربة لرئيسة احلكومة
الفدرالية جوليا غيالرد اليت
خططت منذ عام لرتقية سليرب
الربملان
رئيس
ملنصب
بعد انشقاقه عن احلزب
الليربالي ،وهو ما كان قد
أفقد االئتالف صوتا مهما،
ودعم وقتها من قبضة
غيالرد على السلطة ،غري أن
الفضيحة أتت لغيالرد مبا ال
تشتهي السفن.
وكان أبوت قد قال يف
وقت مبكر يوم الثالثاء:
« إن كل يوم تدافع فيه
غيالرد عن سليرب هو يوم

طوني ابوت
عار للحكومة الفدرالية».
غيالرد
اتهمت
بينما
أبوت بالنفاق والتمييز على
أساس اجلنس حيث قالت
إن زعيم االئتالف جيب أن
خيجل من أدائه يف الربملان،

والتمييز على أساس اجلنس
الذي يغلف كلماته.
وأضافت غيالرد ،غري
شعرت
أنها
املتزوجة،
باالستياء من العديد من
تعليقات أبوت خالل السنوات
وصفها
عندما
األخرية،
بافتقادها للشرف واألمانة،
باإلضافة إىل تعليقاته عن
اإلجهاض.
واتهمت غيالرد توني أبوت
بكرهه للنساء وهي الصفة
اليت ال تناسب أسرتاليا
احلديثة على حد قوهلا،
وطلبت منه النظر يف املرآة
شخصيته
حقيقة
ملعرفة
املتعصبة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

املدارس الدينية تستأثر بـ  %90من طالب املدارس اخلاصة يف أسرتاليا
غري
تكافح املدارس
احلكومية من أجل استمرار
حصوهلا على التمويل ،حيث
تفاقم اجلدل يف اآلونة
األخرية يف معركة التمويل بني
املدارس احلكومية واخلاصة،
ال سيما يف قطاع املدارس
الدينية اليت تتأثر بـ %90من
طالب املدارس اخلاصة يف
أسرتاليا
ووفقا لإلحصائيات ،فإن

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

أعداد أولياء األمور الذين
يفضلون إحلاق أبنائهم يف
مدارس غري حكومية تزداد
عاما بعد عام ،حيث اخنفض
الفارق بينهما إىل %65
لصاحل املدارس احلكومية
املدارس
لصاحل
و%35
اخلاصة ،مع مالحظة أن الفجوة
تضيق بشكل مستمر.
وكشفت دراسات حديثة أن
املدارس الدينية تستأثر بـ

 %90من أطفال املدارس غري
احلكومية.
وكانت رئيسة احلكومة
الفدرالية جوليا غيالرد قد
ذكرت يف وقت سابق من هذا
العام أن هنالك خطة لزيادة
اعتمادات متويل املدارس
احلكومية،
غري
املستقلة
كما أعلن توني أبوت زعيم
االئتالف الفدرالي املعارض
دعمه لتلك املدارس ،إال أن»

تقرير غونسكي» حول أوضاع
التعليم صعد من مناقشات
الصراع على التمويل جمددا.
املدارس
وتستأثر
الكاثوليكية بالقدر األكرب من
طالب املدارس اخلاصة ،تليها
املدارس اإلجنيليكية ،إال أن
هنالك صعودا ملموسا يف نسبة
املدارس اليهودية واإلسالمية
واملسيحية املتشددة.
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االقرتاع يف
انتخابات اجملالس
احمللية هلذا العام

جيب على مجيع سكان
فكتوريا املؤهلني ان يدلوا
هذا الشهر بأصواتهم اما
بالربيد او حضورًا ،وذلك
لنتخاب اعضاء جمالسهم
احمللية.
املقرتعون املسجلون يف كل
من جملس بانيول()Banyule
وغلني اير ()Glen Eira
الكربى(Greater
وداندينونغ
ونوكس
)Dandenong
( )Knoxومورالند ()Moreland
وبورت فيليب ()Port Philip
و ستو نينتو ن ( )Stonnington
ويارا ()Yarraجيب ان يدلوا
باصواتهم حضورًا يف مراكز
االقرتاع يف مناطقهم بني
مساء يف
الساعة  8صباحًا و 6
ً
يوم االنتخابات املوافق السبت
 27اكتوبر /تشرين االول.
متاح
املبكر
االقرتاع
لالشخاص الذين يرغبون

باالدالء باصواتهم قبل يوم
االنتخابات ،يرجى االطالع
www.vec.
الوقع
على
مراكز
vic.gov.auملعرفة
التصويت املبكر واوقات
عملها .باالمكان ايضًا التقدم
بطلب التصويت بالربيد.
املقرتعون
يبدأ
سوف
مجيع
يف
املسجلون
اجملالس احمللية االخرى،
مدينة
جملس
باستثناء
يف
برميبانك(،)Brimbank
تلقي حزم اقرتاعهم عرب
الربيد بدءًا من يوم االربعاء
املوافق  10اكتوبر  /تشرين
االول.
يتبع
ان
االهمية
من
املقرتعون تعليمات التصويت
املرفقة مع اوراق االقرتاع
بعناية .ومن ثم يتعني
على املقرتعني تعبئة اوراق
اقرتاعهم وارساهلا بالربيد

أوفاريل يقرر بيع منشآت حكومية بـ نيو ساوث ويلز

داخل املظروف مدفوع اجرة
الربيد املرفق.
جيب ان يستلم مكتب
االنتخابات التابع جمللسك
احمللي مجيع االقرتاعات يف
مساء
موعد اقصاه الساعة 6
ً
يوم اجلمعة املوافق  26اكتوبر
 /تشرين االول واال لن يتم
عدها ضمن االصوات.
ّ
االقرتاع يف انتخابات اجمللس
احمللي الزامي على معظم
املقرتعني دون عمر  70سنة
وقد يتم فرض غرامات على
الذين ال يقومون باالدالء
باصواتهم.
حيتوي املوقع االلكرتوني
 www.vec.vic.gov.auعلى
املزيد من املعلومات عن
االقرتاع كما ميكن احلصول
عليها باالتصال على الرقم
 92090100مبساعدة مرتجم
فوري.

بسبب أطباق فضائية :ألياف
اإلستبستوس القاتلة تهدد كوينزالند

حتقق احلكومة الفدرالية منذ
ما يقرب من مخسة شهور
حول مالبسات وجود ألياف
اإلسبستوس اليت قد تسبب
يف أكثر من
السرطان،
 1700منزل يف كوينزالند إثر
تركيب أطباق فضائية حتت
خطة تهدف النتشار التلفاز
الرقمي .digital TV
وكانت احلكومة العام املاضي
قد أمرت بعمل مراجعتني
مستقلتني حول برنامج األطباق
الفضائية ،بعد أن تبني قيام
عمال غري أكفاء برتك ألياف
اإلسبستوس الذي يف أكثر
من  20منزل تابع للحكومة.
وعلى الفور قامت احلكومة
بتعليق العمل يف اخلطة يف
أكتوبر من العام املاضي،
وقامت مبراجعة  195منزال
حكوميا ،تتبع وزارة التعليم
يف والية كوينزالند ،وخلصت
املراجعة إىل وجود آثار
لإلسبستوس يف حوالي 22
منزال.
ويف املراجعة الثانية مت أخذ
عينة من  1733منزل يف
كوينزالند ،متت فيها أعمال
تركيب ألطباق فضائية ،ولكن
رغم اكتمال املراجعة يف مايو
املاضي ،إال أن نتائجها مل
تظهر على املأل.
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آثار
وجود
حالة
ويف
لإلسبستوس يف تلك املنازل
اخلاصة ،فإن املتوقع هو
أن تدفع احلكومة الفدرالية
ملراجعة كافة باقي منازل
كوينزالند اخلاصة ،اليت مت
فيها تركيب أطباق فضائية
على أيدي عمال غري مؤهلني
بالشكل الكايف.
«سكاي
شركتا
وكانت
بريدج» و « »TechLifeقد
قامتا برتكيب أطباق فضائية
لـ  5149عائلة يف املناطق
اإلقليمية يف فكتوريا وجنوب
أسرتاليا وكوينزالند.
وامتنعت شركة سكاي بريدج
اليت كانت مسؤولة عن
تركيب األطباق يف كوينزالند
عن التعليق .
وتكمن املشكلة عندما تؤدي
عمليات حفر احلائط أو السقف
أو ما شابه ،إىل ظهور ألياف
اإلسبستوس املتوارية ،مبا
يشكل خطرا صحيا جسيما.
وأحدث ذلك خالفا بني احلكومة
الفدرالية وحكومة كوينزالند
حيث قررت األخرية عدم
السماح للحكومة الفدرالية
بتنفيذ خطة األطباق الفضائية
على مباني الوالية إال بعد
توفري األمان الكايف.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

قرر باري أوفارول رئيس حكومة
نيو ساوث ويلز عرض منشآت
حكومية للبيع تقدر قيمتها مبا
يزيد عن  300مليون دوالر،
وإعادة توجيه هذه األموال
إلنعاش البنية التحتية للمساكن
اجلديدة يف سيدني.
وتعتزم حكومة الوالية بيع
مبانيها يف بينريث وكوينبيان
وولونغونغ ونيوكاسل وبعض
العقارات احلكومية يف باراماتا
و  Surry Hillsوتوجيه حصيلة
األموال حنو بناء الطرق والصرف
وتوصيل املياه إىل الوحدات
اجلديدة بسيدني.
وجاء قرار البيع متزامنا مع

يف تلك االجراءات لتوجيه أموال
دافعي الضرائب إىل املسار
الصحيح ،حيث تستخدم لتقديم
الستيعاب
جوهرية
خدمات
الزيادة السكانية ،ودعم النمو
االقتصادي واالستثمار».
املصدر العنكبوت االلكرتوني

مطارات أسرتاليا مالذ للمجرمني واملنتجات الضارة ومرضى السل!!

تكشف األرقام أن املطارات
الدولية األسرتالية يتوافد عليها
اجلنائية،
السوابق
أصحاب
ومرضى السل ،وبعض املنتجات
احليوانية أو النباتية اليت تشكل
خماطر بيولوجية.
وتشري األرقام الصادرة من
وزارة اهلجرة واملواطنة إىل أن
ما يربو عن  700أجنيب من الذين
يدخلون املطارات األسرتالية
شهريا هم من مرضى السل،
ذلك املرض املعدي ،والذي قد
يتسبب يف الوفاة.
وتوضح السجالت أن حوالي
 3700أجنيب شهريا من الوافدين
إىل املطارات األسرتالية هم من
أصحاب السوابق اجلنائية ،كما
يدخل املطارات شهريا حوالي
 20ألف من املنتجات اليت تسبب
خماطر بيولوجية ،من منتجات
حيوانية أو نباتية.

خبري اقتصادي :أسعار البنزين يف
أسرتاليا سرتتفع بعد األسبوعني القادمني

كبري
جيمس
كريغ
قال
االقتصاديني مبؤسسة كوم سيك
إن أخبارا سيئة تنتظر أصحاب
السيارات رغم اهلبوط النسيب
املتوقع يف أسعار البنزين خالل
األسبوعني القادمني بعد االرتفاع
الطفيف خالل األسبوع املاضي.
وتكشف اإلحصائيات عن ارتفاع
أسعار البنزين اخلالي من
الرصاص بنسبة  % 0.1خالل
األسبوع املاضي املنتهي يوم
السابع من أكتوبر ليصل إىل سعر
 145.7سنت للرت.
كما صعد سعر البنزين اخلالي من
الرصاص يف ضواحي العواصم

مراجعة حول العقارات احلكومية
يف الوالية بإشراف من غريغ
بريس وزير التمويل بالوالية.
وأعلن أوفاريل عن انتظاره حتى
االنتهاء من انتخابات الوالية
القادمة الختاذ القرار النهائي
فيما يتعلق ببيع « األعمدة
واألسالك» الكهربائية واليت قد
توفر من  15-10مليار دوالر يف
مشروعات البنية التحتية.
وتدور اقرتاحات أيضا حول
إمكانية بيع بعض أراضي
السكك احلديدية غري املستخدمة،
وضخها يف أعمال التطوير.
وعلق أوفارول على قرارات
البيع قائال « :حنن منضي قدما

بنسبة  %0.2إذ بلغ 144.6
سنتا للرت ،وارتفع السعر أيضا
يف املناطق اإلقليمية إىل 148.2
سنتا للرت.
وأضاف جيمس أن االحتمال
األقرب هو تواصل صعود أسعار
البنزين ،بعد األسبوعني القادمني
واصفا ذلك باالجتاه العاملي
القادم.
وكانت أدياليد صاحبة أقل سعر
للبنزين األسبوع املاضي بقيمة
 136.6سنتا للرت ،فيما كانت
داروين األكثر غالء بقيمة 161.3
سنتا للرت.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

وليس بالضرورة منع املسافرين
القادمني إىل أسرتاليا من
مرور املطارات األسرتالية إذا
تبني إصابتهم بأمراض ،حيث
أن اإلجراء املتبع يف حالة
اكتشاف مسافر يعاني من مرض
السل ،أن يقوم ضابط اجلمارك
باالتصال بـ مسؤولي الصحة،
والذين يقررون عما إذا كانت
احلالة تشكل خطرا على اجملتمع.
من جهتها ،قالت الدكتورة لني
غيلربت حمققة معهد حبوث السل
جبامعة سيدني إنه قد يصاب
شخص بعدوى السل من شخص
مريض جالس جبواره يف حافلة،
لكنها استدركت أن عدوى السل
ليست منتشرة يف أسرتاليا.
بينما قال الدكتور نيكوالس
ويست األستاذ جبامعة سيدني
إنه ال يعتقد أن يتسبب
السائحون القادمون ألسرتاليا

يف زيادة انتشار مرض السل
يف أسرتاليا ،على الرغم من أن
انتقال املرض من شخص آلخر
من األمور املمكنة.
ويتبوأ القادمون إىل أسرتاليا
من الصني واهلند قائمة أكثر
زائري أسرتاليا احلاملني ملرض
السل.
ووفقا ملنظمة الصحة العاملية
فإن مرض السل هو ثاني أكثر
األمراض املميتة بعد اإليدز،
بسبب سهولة العدوى ،حيث
تويف  1.4مليون مريض بالسل
يوميا عام .2010
وعلى الرغم من أن بعض
األشخاص ذوو حصانة قوية
متكنهم من حماربة بكرتيا السل،
إال أن ذوي املناعة الضعيفة
سرعان ما ينال منهم املرض.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

نساء أسرتاليا يف خطر بسبب
عمليات «دوالي احلوض»

احملاماة
شركة
ذكرت
lawyers Maurice
األسرتالية
 Blackburnإنها تلقت شكاوى
تتعلق خبطورة استخدام الشبكة
اجلراحية يف العمليات اجلراحية
املتعلقة بتصحيح دوالي احلوض
عند السيدات .
وأضافت املؤسسة القانونية أن
استخدام الشبكة اجلراحية يف
مثل هذه العمليات قد يسبب
آالما صارخة ،ونزيفا متواصال،
والشعور بآالم عند املمارسة
اجلنسية ،وغريها من األعراض
اجلانبية.
وحيدث دوالي احلوض عندما
تنخفض املثانة مثال عن
موضعها الطبيعي ،أو عندما
تصاب عضالت احلوض عند
النساء بتلف أثناء عمليات
الوضع  ،وهو ما يستدعي تدخال
جراحيا إلرجاع الوضع على ما
كان عليه.
من جهتها ،قالت ريبيكا
غلسينان مسؤولة املؤسسة
القانونية إن حتقيقا جيرى
بشأن تأثري استخدام الشبكة
اجلراحية يف مثل هذه العمليات

على السيدات ،واليت تقود إىل
آثار جانبية سلبية.
ومن ضمن القضايا اليت تنظر
إليها املؤسسة القانونية قضية
السيدة املسنة جان أوزبورن،
 70سنة ،من كانبريا ،واليت
خضعت لعملية تصحيح دوالي
احلوض عام  ،2008إال أن الشبكة
اجلراحية املستخدمة يف العملية
التفت حول األنسجة واألعضاء
وسببت هلا آالما مربحة.
وقالت أوزبورن « :لقد أخربني
طبيب متخصص أن الشبكة
اجلراحية التفت حول أمعائي
وأن حاليت ليست مستقرة ،لقد
أثر ذلك على حياتي ككل ،أعاني
من أعراض مروعة ،وال أحد
يرغب يف الرد بإجابات شافية
ألختلص من تلك اآلالم».
القانونية
املؤسسة
وتنظر
يف رفع دعوتني قضائيتني
إحداهما يف أسرتاليا واألخرى
يف الواليات املتحدة باعتبارها
البلد اليت صنعت فيها الشبكة
اجلراحية املستخدمة.

املصدر العنكبوت االلكرتوني
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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

0414552715

Roses

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

0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

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

Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197

مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة

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

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

نستعمل أجود 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

Glass & Glazing

For all your glazing needs

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

للخياطة الرجالية

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

BG

االتصال بـ برنار:

0407 666 190

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

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

Safwat Arfan - Sayed
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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Australian News

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

فشل محلة حكومة غيالرد لتشويه أبوت

مطعم أسرتالي استطالع :االئتالف ال يزال متفوقا على حكومة غيالرد

يستبدل
مراحيض
تعكس ظاهرة
كره النساء
مذيع ايه بي سي السابق آندي مويرهيد
كشف استطالع جديد ارتفاع
أسهم توني أبوت على مستوى
واخنفاض
التأييد الشخصي
أسهم جوليا غيالرد خالل الثالثة
أسابيع اليت شهدت جداال
سياسيا شديدا حول موقف زعيم
االئتالف الفدرالي املعارض من
النساء.
ووفقا لالستطالع احلصري
فقد
األسرتاليان
لصحيفة
اخنفضت نسبة تأييد احلكومة
العمالية بنسبة  %3لتصل إىل
 ،%33بينما ارتفعت نسبة تأييد
االئتالف الفدرالي املعارض 4
درجات لتالمس مستوى .%45
واخنفض مستوى تأييد اخلضر
من  %12إىل .%10
وعلى الرغم من احلملة اليت
شنتها حكومة غيالرد على
توني أبوت بداعي أنه يعاني
من مشكالت يف التعامل مع
النساء ،وحماولة املذيع آالن
جونز الزج بامسه يف تعليقات
بغيضة حول مالبسات وفاة والد
جوليا غيالرد ،إال أن احلملة مل
تؤت مثارها ،التأييد الشخصي
لتوني أبوت قد ارتفع.

وكانت مارغي أبوت زوجة
زعيم االئتالف قد دافعت
عن زوجها يف مقال بالدايلي
تلغراف ،وأشارت إىل أن للمرأة
مكانة متميزة يف حياة زوجها.
وارتفعت نسبة رضا املصوتني
الشخصي عن توني أبوت من
 %30يف منتصف سبتمرب إىل
 %33يف استطالع االسرتاليان،
بينما اخنفض نسبة عدم الرضا
من  %60إىل  .%55وظلت
نسبة الرضا عن غيالرد ثابتة
على حاهلا بنسبة .%36
وردا على سؤال حول من
سيكون األفضل يف منصب
رئيس احلكومة اخنفضت نسبة
اختيار غيالرد من  %46إىل
 %43بينما زادت نسبة أبوت
من  %32إىل .%33
وكانت جولي بيشوب نائبة
توني أبوت قد قالت إن نيكوال
روكسون اليت تشغل منصب
املدعي العام الفدرالي تفتقد
األدلة عندما اتهمت أبوت بتعنته
ضد املرأة.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

تعهد مطعم فاخر جديد يف
سيدني متخصص يف املطبخ
الفرنسي باستبدال مراحيض
على شكل فم نسائي عليه
أمحر شفاه ،بعدما أثارت سخط
شخصيات نافذة.
وقال متحدث باسم مطعم
“أناناس بار أند براسري الذي
افتتح قبل ثالثة أسابيع “نعرب
عن أسفنا الشديد لكل من
شعر باالهانة.
وأضاف أن املطعم “سيزيل
اللذين
املرحاضني
اليوم
هولندية
فنانة
صممتهما
واللذين وضعت مناذج منهما
منذ سنوات عدة يف مبان
كثرية يف العامل.
ووصفت الكاتبة آن سامرز
املدافعة عن حقوق النساء
هذه املراحيض بأنها تصاميم
تعكس ظاهرة “كره النساء
املتفشية.
وتشهد أسرتاليا منذ بداية
األسبوع هجمات قاسية بني
رئيسة الوزراء جوليا غيالرد
ورئيس املعارضة اليمينية
توني آبوت بشأن التمييز
اجلنسي يف صفوف بعض
السياسيني األسرتاليني.

خسارة أوباما أو غيالرد لن تؤثر على التحالف
األسرتالي األمريكي
خلصت دراسة حديثة إىل
أن التحالف األسرتالي مع
الواليات املتحدة لن يهتز مهما
كانت نتيجة انتخابات الرئاسة
األمريكية يف الشهر القادم
اليت يتبارى فيها كل من
الرئيس األمريكي باراك أوباما
ومرشح احلزب اجلمهوري ميت
رومين.
من جهته ،قال مايكل فوليلوف
املدير التنفيذي ملعهد  Lowyيف
دراسته اجلديدة إن السياسات
اخلارجية لكل من أوباما ورومين
متشابهة إىل حد كبري ،مشريا
إىل أن حدوث تغيري يف البيت
األبيض لن حيدث تأثريا يف
مستقبل العالقات األسرتالية
األمريكية.
وتابع فوليلوف قائال أن األمر
مماثل بالنسبة ألسرتاليا متوقعا
أال حيدث تغيري يف العالقات
الثنائية بني كانبريا وواشنطن

بغض النظر عن ماهية الفائز
يف انتخابات  2013يف أسرتاليا
اليت يتبارى فيها رئيسة احلكومة
الفدرالية جوليا غيالرد وزعيم
االئتالف الفدرالي املعارض
توني أبوت.
ووصفت الدراسة التحالف
بني أمريكا وأسرتاليا بالعميق
والقادر على جمابهة أية تغريات
يف القيادات السياسية.
ومع ذلك مل تناقش الدراسة
عما إذا كان رومين يف حالة
فوزه قادرا على مشاركة أبوت
آراءه حول أهمية ما مساه «
أنغلوسفري» وهو املصطلح
الذي يطلق على الدول الغربية
املتحدثة باللغة اإلجنليزية.
واستطرد صاحب الدراسة قائال
إن معظم قيادات العامل الغربي
ترغب يف أن يتم إعادة انتخاب
أوباما لفرتة رئاسة ثانية.
وكان استطالع معهد  Lowyقد

وجد أن  %80من األسرتاليني
يفضلون أوباما عن رومين ،بينما
آثر  %9فقط من املشاركني
اختيار مرشح اجلمهوريني.
وأردف فوليلوف أن هنالك
بالتأكيد اختالفات بني أوباما
العالقات
أبرزها
ورومين
األمريكية مع روسيا ،وقضايا
إسرائيل باإلضافة إىل األمم
املتحدة ،لكنه أوضح أن
اختالفهما حول الشأن الصيين
ليست جوهرية.
وأشارت الدراسة إىل أن
تهديدات رومين الطنانة فيما
يتعلق بقضية التسلح النووي
إليران لن تعكس بالضرورة
ما سيحدث على أرض الواقع
إذا توىل رومين مقاليد األمور
يف البيت األبيض ،ذلك
املنصب الذي يستوجب حذرا
بالغا.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

رئيسة الحكومة الفدرالية جوليا غيالرد يف مدرسة أوغيلفي العليا بتسمانيا
الثالثة
الشهور
شهدت
ملحوظا
املاضية صعودا
يف
العمالية
للحكومة
استطالع حول من سيفوز
يف االنتخابات القادمة،
إال أن صعوده األكرب حتقق
يف كوينزالند بنسبة ارتفاع
بلغت  ،%8غري أن االئتالف
الفدرالي املعارض ال يزال
يف الصدارة رغم التقدم
الذي حققه العماليون.
ملؤسسة
حتليل
وأظهر
« نيوزبول» حول نتائج
استطالع مشل شهور يوليو
وأغسطس وسبتمرب املاضية
أن املشكلة األساسية اليت
يواجهها كل من جوليا غيالرد
رئيسة احلكومة الفدرالية،
وتوني أبوت زعيم االئتالف
الفدرالي املعارض هي عجز
كل منهما على إقناع اجلنس
املخالف له ،حيث أن أبوت
متهم بتوتر العالقات مع
النساء ،حيث يشري استطالع

نيوزبول إىل حصول أبوت
على  %29فقط من تأييد
الناخبات النساء و %34من
تأييد الرجال.
كما تعاني غيالرد من اخنفاض
شعبيتها بني الرجال إذ أعرب
 %27فقط من الرجال أنهم
راضون عن أدائها مقارنة ب
 %32من النساء.
وزادت نسبة تأييد احلكومة
العمالية يف الفرتة بني
يوليو-سبتمرب ثالث درجات
لتبلغ  ، %33يف الوقت الذي
اخنفض فيه تأييد االئتالف
الفدرالي املعارض درجتني
من  %47إىل .%45
وشهدت كوينزالند الصعود
األكرب للعماليني إذ ارتفع
التأييد من  %22إىل ،%30
يف الوقت الذي اخنفض فيه
تأييد االئتالف املعارض يف
الوالية من  %54إىل %47
يف هبوط قياسي.
كما حققت غيالرد صعودا

يف مسقط رأسها فكتوريا
من  %34إىل  ،%37مقابل
اخنفاض بنسبة  %1من %42
إىل  % 41لـ توني أبوت.
ومل حيقق االئتالف صعودا
سوى يف والية أسرتاليا
الغربية من  %48إىل .%51
ويف سؤال حول من سيكون
رئيس احلكومة األفضل،
اخنفض تأييد غيالرد يف
نيو ساوث ويلز وأسرتاليا
الغربية ،بينما اخنفض تأييد
أبوت يف كوينزالند.
وكشفت النتائج النهائية
لالستطالع أن االئتالف ال
يزال متفوقا على حكومة
غيالرد يف كافة الواليات
عدا فكتوريا.
تفوق أبوت يف
كما
سؤال « من تفضله رئيسا
للحكومة القادمة؟» يف كافة
الواليات عدا فكتوريا وجنوب
أسرتاليا.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

حبس مدرس كومبيوتر بـ فكتوريا
ضاجع طالبته جنسيا

أصدرت حمكمة بوالية فكتوريا
حكما أمس حببس مدرس
كومبيوتر ملدة عامني على األقل
وثالث سنوات وتسعة أشهر كحد
أقصى النتهاكه وضع الثقة،
وتورطه يف عالقة جنسية مع
طالبة مراهقة.
وقال فيليب كويش قاضي
حمكمة فكتوريا كونيت كورت
إنه يقبل بتفسري اخلبري النفسي
الذي قال إن العالقة اجلنسية
بني املتهم والطالبة مل تتخذ
شكل االفرتاس ،وأن املدرس
مل يكبح مجاح مشاعره العاطفية
حنو الطالبة ،وهو ما قاد إىل
إقامة عالقة جنسية.

وال ميكن الكشف عن اسم
املدرس املدان أو املدرسة اليت
يعمل بها ،وفقا ألمر قضائي
حيظر نشر األمساء املرتبطة
يف القضية ،وفقا لطلب من
املدرس.
وكان القاضي كويش قد ذكر
أن الفتاة الضحية قد هاتفت
زميال له وحاولت التحدث يف
تفاصيل احلكم املتوقع ،وهو ما
اعتربه القاضي غري الئق.
وارتكب املدرس الذي ختطى
عقده اخلامس جرائمه اجلنسية
يف الفرتة بني ديسمرب 2010
ويونيو  ،2011بعدما تطورت
عالقة الصداقة مع تلميذته

يف أحد املعكسرات املدرسية،
فتطورت إىل قبالت وأحضان،
ثم عالقة جنسية كاملة .وكانا
يتواصالن عرب الربيد اإللكرتوني
للرتتيب للقاءات سرية.
واتهم القاضي املدرس خبيانة
الثقة اليت خولتها له مهنته،
متهما إياه باستغالل نقص
اخلربة لدى الطالبة ،ال سيما
وأن مدرس الكومبيوتر يف مرحلة
سنية من املفرتض أن متكنه من
وزن األمور حبكمة.
وراعى القاضي يف حكمه
املخفف حالة الندم والشعور
بالذنب اليت انتابت املدرس.
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف أسبوع
بشرى لعشاق الرحالت البحرية:
السفينة العمالقة Voyager of
 the Seasتصل أسرتاليا يف نوفمرب
من املقرر أن تصل السفينة
السياحة العمالقة Voyager of
 the Seasإىل شواطئ أسرتاليا
يف شهر نوفمرب املقبل ،ما يعد
بثابة خرب شديد الروعة لعشاق
الرحالت البحرية ،الذين قد
يرغبون يف االنضمام لرحلة
ممتعة  ،يف فرصة ال تعوض
لالستمتاع بسحر واحدة من أكرب
السفن السياحية يف العامل.
وقال أحد املسافرين السابقني
للسفينة يف رحلة من سنغافورة
إىل شنغهاي أنه رغم وجود
بعض األنشطة املبتذلة اليت
متارس يف السفينة ،إال أن
ذلك ال يقلل من سحرها،
كما أنه يستوجب أن حيرص
املسافرون على غسيل أيديهم
بشكل مستمر تفاديا إلصابتهم
بأي فريوسات.
وتصل قدرة استيعاب السفينة
العمالقة إىل  3840راكب ،وهو
ما مياثل تقريبا عدد سكان
مدينة بيلينغني بـ والية نيو
ساوث ويلز.
ويعد منتزه Promenade
امللكي من أكثر ما مييز السفينة
السياحية العمالقة Voyager of
 the Seasويتكون من أربعة
طوابق ويضم حانة ومقهى
ومتاجر متعددة وغرف حتتوي
على كبائن داخلية شديدة

الروعة اهلندسية ،كما تستنشق
روائح النسيم الزكية.
ومن املعروف أن الرحالت
البحرية السياحية من أكرب
األسواق الرائجة يف أسرتاليا،
اليت ال يسبقها سوى الواليات
املتحدة.
وتبلغ عدد الوجبات اليت يتم
تقدميها يف السفينة العمالقة
حنو  17ألف وجبة يوميا ،وإذا
مل ترق الوجبات اليت يقدمها
املطعم الرئيسي للركاب،
فيمكنهم تناول ما يروقهم
من بوفيه مقهى Windjammer
بالسفينة ،بتكلفة إضافية
 4.95دوالر.
ومن املقرر أن تبدأ السفينة
العمالقة رحلتها إىل أسرتاليا
يف نوفمرب حيث متر بكل من
فرميانتل وأدياليد وملبورن
ونيوزيالند قبل أن تستقر يف
سيدني ،على أن تتكلف الرحلة
 1599دوالر للمسافر األول
وحيصل على خصم  %50ألي
تذكرة إضافية.
ويشمل املسار الذي تبدأه
السفينة يوم  24نوفمرب كل
من أوكالند وتورانغا ونابري
ودونيدن وداسكي وداوتفول
وميلفورد ساوندز وملبورن ثم
سيدني.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أنصار راد يستغلون استقالة
سليرب إلقصاء غيالرد
انتهز خصوم رئيسة احلكومة
العمالية جوليا غيالرد داخل
حزب العمال فضيحة رئيس
الربملان املستقيل بيرت سليرب
انتقاداتهم
سهام
لتوجيه
حنوها ،والتشكيك يف قدرتها
على القيادة.
وعلى الرغم من أن غيالرد
ال تزال متتلك من األصوات
الداعمة ما يؤهلها للبقاء يف
منصبها كرئيسة للحكومة،
فإن هنالك تسريبات عن قيام
بعض أعضاء الربملان بتصعيد
جهودهم من أجل دعم كيفن
راد رئيس احلكومة الفدرالية
السابق قبيل االنتخابات املقبلة
عام .2013
ووصف أحد أعضاء الربملان،
كان قد أعطى صوته لراد يف
حماولته الفاشلة إلقصاء غيالرد
عن زعامة حزب العمال يف
فرباير املاضي ،فضيحة سليرب
بأنها فشل ذريع للحكومة.
ويف شأن آخر ،قام ماثياس
كورمان نائب املقاعد األمامية
لالئتالف الفدرالي املعارض
مبحاولة استمالة كريغ طومسون
املستقل،
الربملان
عضو
وصاحب فضيحة االختالس
الشهرية ،لتأييد االئتالف يف

االنتخابات املقبلة ،وهو خمالف
ملا أكده أبوت من أنه لن يسعى
مطلقا حلصد صوت طومسون
امللوث.
وفيما يتعلق بتفاصيل استقالة
سليرب الدرامية مساء الثالثاء
من منصبه يف رئاسة الربملان
والذي كان يدر عليه دخل
 1000دوالر يوميا ،ترددت أنباء
أن عضوي الربملان املستقلني
روب أوكشوت وتوني ويندسور
قدما خيارين لسليرب بني أن
يقدم استقالته بشكل كريم أو
أن يدعما تصويتا باإلطاحة به،
وهو ما حدا سليرب حنو االستقالة،
إال أن أوكشوت نفى ذلك يف
تصرحيات الحقة.
وقال عضو برملان عمالي مؤيد
لـ كيفن راد إنه كان يتعني
على غيالرد اختاذ موقف أكثر
صرامة جتاه سليرب الذي أصبح
ال ميكنه البقاء يف منصبه عقب
فضيحة حترشه اجلنسي مبساعده
أشيب.
وكانت حرب كالمية حامية
قد نشبت بني جوليا غيالرد
وتوني أبوت حول بيرت سليرب،
واتهمت غيالد أبوت بالتحيز
ضد النساء.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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مارغي أبوت :طوني ليس عدوا
سوان :يتعني على أبوت العودة
للمدرسة ليتعلم مبادئ االقتصاد! للنساء وبناتنا الثالث خري دليل!
تهكم وزير اخلزانة الفدرالي
تصرحيات
واين سوان من
توني أبوت رئيس االئتالف
الفدرالي املعارض بشأن أن
االقتصاد األسرتالي يف ركود
ويف حاجة ماسة للنمو ،حيث
اقرتح سوان يف نربة سخرية
بالغة أن ينضم أبوت للصف
الثامن الدراسي لتلقي دروسا
يف االقتصاد.
وأضاف سوان أن أبوت
أثبت عدم كفاءته بادعائه أن
االقتصاد األسرتالي ليس
يف حالة منو قائال « :إما أن
تكون تصرحيات أبوت تنم عن
جهل شديد ،أو كذب شديد
السطحية ،إنه يظن نفسه قادرا
على قول ما يريد عن االقتصاد،
رمبا يتعني على أبوت االنضمام
للصف الثامن ليتعلم أن
االقتصاد األسرتالي يف حالة
منو قوي يفوق اقتصاديات
العديد من الدول املتقدمة «.
يذكر أن إحصائيات رمسية
صدرت منذ شهر توضح أن
االقتصاد األسرتالي يف حالة
منو سنوي يبلغ  ،%3.7كما
صعد يف ربع يونيو مبقدار
.%0.6
وكان أبوت قد أدىل بتصرحيات
يف القناة العاشرة قال خالهلا:

واين سوان
« املشكلة اليت نواجهها يف
أسرتاليا حاليا هو أن حكومتنا
تنفق ببذخ وكأنها حبار خممور،
األشياء اليت سأفعلها
أحد
يف حالة فوزي يف االنتخابات
القادمة هو الصعود باالقتصاد
جمددا».
وطالب سوان توني أبوت بالكف
عن رؤيته السلبية العدائية اليت
تهدف لتحقيق مكاسب سياسية
على حساب احلقيقة.
وكان أبوت قد تعرض هلجوم
شديد من احلكومة العمالية
بعدما تبنى تعليقات ديفيد
موراي الرئيس السابق لـ
«كومنولث بانك» واليت حذر
فيها من احتمالية انهيار
االقتصاد األسرتالي.
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ردا على اهلجوم الذي تعرض
له طوني أبوت زعيم االئتالف
الفدرالي املعارض ،قامت
زوجته مارغي أبوت بتدخل نادر
منها يف احلياة السياسية للدفاع
عن زوجها ،حيث كتبت مقاال يف
صحيفة الدايلي تلغراف ذكرت
خالله أن هنالك محالت لتشويه
صورة زوجها وحماولة تصويره
كما لو كان عدوا للنساء.
وقالت مارجي أبوت زوجة
زعيم االئتالف يف مقال هلا
بصحيفة الدايلي تلغراف« :ال
أستطيع أن أقف صامتة أمام
اليت يتعرض هلا
االدعاءات
زوجي ووالد بناتي ،واليت تزعم
أن لديه أجندة سياسية مناهضة

للنساء ،إنها محالت تشويهية
كاذبة ،النساء هلن أدوار مؤثرة
يف حياة توني ،لقد ترعرع بني
ثالث شقيقات ،ولديه ثالثة
بنات ،كما أن نائبته جولي
بيشوب أنثى ،إن بناتنا الثالث
بريدجيت ولويز وفرانسيس
متعلمات وواثقات ونعيش حياة
سعيدة يف معية توني أبوت
الذي يعترب مثاال لألب والزوج
احملب».
وتابعت أن زوجها كان أول
قائد حلزب سياسي كبري يف
أسرتاليا يطرح قضية أجازة
األمومة مدفوعة األجر ،مبا يؤكد
تفهمه لقضايا املرأة.
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تفاصيل أسوأ سيناريوهي تسوماني تنتظرهما أسرتاليا!!

قام مركز التحذير من أخطار
أمواج تسونامي يف أسرتاليا

ألسوأ
تصورات
بوضع
سيناريوهات تسونامي قد

ثلث مراهقي أسرتاليا ال يستخدمون الواقي الذكري
ليس من سبيل املفاجأة معرفة
أن املراهقني األسرتاليني
يستسقون ثقافتهم اجلنسية
خارج إطار املدرسة من االنرتنت
والتلفاز واجملالت باإلضافة إىل
أصدقائهم.
وكشف استطالع مت إجراؤه
على  1219مراهقا يف مرحلة
عمرية ترتاوح بني  29-15سنة
أن معظم املشاركني يعتربون
التعليم اجلنسي يف املدارس
ليس كفؤا وال مالئما ،وأخربوا
الباحثني أن أهم األجزاء اليت
تفتقدها مناهج تعليم اجلنس
يف املدارس تتمثل يف تعليم
السعادة املنبثقة من اجلنس،
والصفات اجلنسية املتنوعة.
وأظهر استطالع آخر أجرته
الربوفيسورة ماريان بيتس
جبامعة تروب بـ ملبورن إن
معظم املراهقني يف الصفني
احلادي عشر والثاني عشر
هلم نشاطات جنسية ،كما أن
هنالك زيادة يف نسبة األمراض
املنتقلة عن طريق اجلنسي بني
السيما
هؤالء املراهقني.
أن ثلث مراهقي أسرتاليا ال

يستخدمون الواقي الذكري،
وجيهل العديد من املراهقني
معلومات كافية عن األمراض
مثل
املنتقلة عرب اجلنس
الكالميديا ،اهلربس والسيالن،
والثآليل التناسلية.
ورغم سهولة عالج مرض
الكالميديا والذي ينتقل خالل
نقص احلماية أثناء ممارسة
اجلنس ،ويصيب كال اجلنسني،
إال أنه قد يتسبب يف أمراض
أكثر خطورة ،مثل العقم
والتهاب احلوض.
وتوضح اإلحصائيات إىل أن
واحدا من كل ثالثة مراهقني
أسرتاليني يستخدم الواقي
الذكري أثناء املمارسة اجلنسية،
وهو ما يزيد من خطورة انتقال
أمراض جنسية هلم.
من جهته ،قال الدكتور ستيف
هامبلتون رئيس اجلمعية الطبية
األسرتالية إن العائلة هي
األوىل واألجدر بتعليم أبنائهم
اجلنس وليست املدرسة هي
املخولة بذلك.
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تضرب أسرتاليا.
 0قد يؤدي حدوث زلزال
شدته  9درجات مبقياس رخيرت
يف أندونيسيا إىل تدمري جزيرة
كريسماس وأجزاء مشالية من
والية أسرتاليا الغربية.
 0قد يؤدي حدوث زلزال
شدته  9رخيرت يف نيوزيلندا
إىل إرسال أمواج عاتية حنو
سيدني وبريزبن.
 0ما يبعث على االطمئنان
النسيب هو بعد أسرتاليا عما
يسمى « الصفائح التكتونية»
وهو ما جيعل األمواج تتوزع
قوتها عرب مساحة شاسعة.
أشارت تصورات جيولوجية
مستقبلية إىل أن حدوث
زالزل حتت البحر بالقرب من
قد
ونيوزيلندا
أندونيسيا
يرسل أمواج تسوماني مدمرة
على السواحل األسرتالية.
وقام املركز األسرتالي للتحذير
من أخطار تسونامي والذي
يشرف عليه كال من «مكتب
األرصاد» واهليئة اجليولوجية
«جيوساينس أسرتاليا» بوضع
تصورات للسيناريوهات األسوأ
املتعلقة بتسونامي ،ووجدت
أن سيناريو حدوث زلزال يف
أندونيسيا مبقياس  9درجات
مبقياس رخيرت قد يتسبب يف
وصول أمواج تسونامي يصل

طوهلا إىل  10أمتار إىل جزيرة
كريسماس ،وقد يؤدي إىل
تدمريها ،والسيناريو الثاني
هو أن يتسبب زلزال بنفس
الشدة يف نيوزيلندا يف ضرب
الساحل بني سيدني وبريزبن.
وكشفت التوقعات أن الوقت
الذي تلزمه األمواج للوصول إىل
اليابس يف كال السيناريوهني
يبلغ مخس ساعات.
من جهته ،قال كريس ريان
مدير املركز أن على املواطنني
الذين يقطنون املدن الساحلية
اتباع ثالثة تعليمات أساسية
إذا أصدرت سلطات الطوارئ
حتذيرا مفاجئا وتتمثل يف
النقاط التالية:
 -1يف حالة رؤية رسالة حتذير،
جيب التأهب لتلقي املزيد من
التفاصيل ،ورصد التقارير
اليت تبث يف التلفاز والراديو
 -2عدم الذهاب إىل الشاطئ
حتى لو كان اخلطر متعلق
باملالحة فقط ،حيث يبقى
احتمال أن تتسبب األمواج يف
إحلاق أضرار بالسواحل.
 -3إبالغ اجلريان بالتحذيرات،
واتباع تعليمات الشرطة ورجال
اإلنقاذ وخدمات الطوارئ بشكل
عام.
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

النائب السابق للجماعة اإلسالمية يف أسرتاليا عبد الرحمن أيوب
يف أسرتاليا.
واعرتف أيوب الذي كان يوما ما
أحد أكثر الرجال املطلوبني يف
أسرتاليا أنه رغب يف أن تصبح
أسرتاليا املركز الذي يتم عربه
اإلطاحة باحلكومة األندونيسية.
وتدرب أيوب يف أفغانستان يف
الفرتة بني  ،1992- 1986على
طرق وأساليب اجلهاد.
وأنكر أيوب أي ضلوع له يف
انفجارات بالي ،مشريا إىل
أنه مل يفكر أبدا يف مهامجة
أسرتاليا ،مفسرا ذلك بقوله:
« مهميت تركزت يف الوعظ
اإلسالمي ،بشري طلب منا عدم
ارتكاب أي عنف يف أسرتاليا،
حنن عاملنا اسرتاليا كبلد يقبل
اللجوء السياسي ،ولكننا كنا
حنرض ضد نظام سوهارتو
يف أندونيسيا ،كما ركزنا على
ضرورة إقامة دولة أندونيسية
إسالمية».
ونوه إىل أن منظمة أزيو صادرت
كافة األشرطة اليت حتتوي على
خطب له وألخيه لكنها مل جتد ما
يدينهما.
ومع ذلك فقد كان الشقيقان
التوأمان هما من جندا املتحول
لإلسالم جاك روتش املهاجر
الربيطاني ومسؤول اجلماعة
اإلسالمية يف أسرتاليا  ،الذي
ألقى القبض عليه عام 2002

بتهمة التآمر لتفجري السفارة
اإلسرائيلية يف كانبريا.
وعلق أيوب قائال « :لقد عمل
جاك معنا ألننا كنا حباجة إىل
التحدث
يستطيع
أسرتالي
بالعربية للتحدث مع الناس عن
اإلسالم.»،
وبعد جتنيده ذهب روتش
إىل أندونيسيا حيث قابل
العقل املفكر اإلرهابي محبلي
املسجون اآلن يف غوانتانامو،
والذي غذى عقله بأفكار زعيم
تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن
الدن ،وساعده على الذهاب إىل
معسكر القاعدة.
ويصف أيوب الوضع الذي
كان عليه روتش عقب عودته
من أفغانستان قائال « :لقد
كان خمتلفا ،ورفض طاعيت ،
وتسرب إلينا الشك يف أن مثة
شيء ما خطأ.
وأردف أيوب أن هجمات 11
سبتمرب وهجمات بالي واملخطط
الذي وضعه روتش كانت أخطاء
جسيمة أثرت على نظرة الغرب
لإلسالم.
ويعمل أيوب اآلن يف جمال
الدعوة اإلسالمية بينما يدير
أخوه عبد الرحيم مدرستني
بعد أن نبذا األفكار اجلهادية
املرتبطة بالعنف
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توصية باغالق خدمة القطار يف وسط سيدني
قد يتم إغالق خدمة القطار يف
وسط سيدني ملدة شهور وفقا
خلطة هيئة البنية التحية بنيو
ساوث ويلز واليت تهدف إىل
تطوير السكة احلديد وحتديث
اإلشارة،
ونظام
احملطات،
وذلك عوضا عن إنشاء ممر ثان
مليناء سيدني بتكلفة  10مليار
دوالر.
وسيؤثر اإلغالق على آالف
الركاب من العاملني الذاهبني
إىل منطقة األعمال املركزية
الذين سيضطرون
بسيدني
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النائب السابق لرئيس اجلماعة اإلسالمية 30 :من
أصحاب الفكر اجلهادي العنيف متواجدون يف أسرتاليا
أدىل األندونيسي عبد الرمحن
أيوب النائب السابق لرئيس
«اجلماعة اإلسالمية» يف أسرتاليا
اليت كان يرأسها شقيقه عبد
الرحيم بتصرحيات لصحيفة
صنداي ايج االسرتالية قال
فيها إن خلية مكونة من حوالي
 30جهاديا ينتهجون مبدأ العنف
كانت ال تزال نشطة عندما غادر
أسرتاليا عام  ،2002مشريا إىل
أنهم ال يزالون متواجدين ،إال
أنه ال يعلم عما إذا كانوا قد
أقلعوا عن أفكارهم اجلهادية
العنيفة أم ال.
وأضاف أن أبو بكر بشري،
زعيم التطرف يف أندونيسيا،
قد أرسلهم إىل أسرتاليا عام
 1997لتدريب شباب متطرفني،
وإكسابهم الكثري من األفكار
املتطرفة.
ومكث الشقيقان يف أسرتاليا
حتى عام  ،2002وعمدا إىل
اهلرب قبل وبعد انفجارات
بالي.
ويف أول لقاء له مع صحيفة
أسرتالية قال أيوب أنه مت
تعليم حنو  100شخص طرق
اجلهاد العنيفة ،بينهم شخص
اتهم فيما بعد بالتخطيط
لتفجري السفارة اإلسرائيلية يف
كانبريا.
وتابع أيوب « :عندما رجعت من
أسرتاليا عام  ،2002كان هنالك
ما يقارب  30شخص ينتهجون
منهجا دينيا عنيفا ،مضيفا أنه
ال يعلم شيئا عن أنشطتهم
احلالية.
وتابع « :سواء كانوا نشطاء أم
ال ،لكنين أعتقد أنهم ال يزالون
متواجدين يف أسرتاليا ،مشريا
إىل أنه ال يعلم عما إذا كانت
منظمة ازيو على علم بهؤالء
األشخاص.
ويف سؤال ملتحدث باسم منظمة
االستخبارات األمنية األسرتالية
«ازيو» عن احتمالية وجود 30
من اجلهاديني يف أسرتاليا،
قال إن ازيو ال تعلق على أمور
مسار حتقيقات ،إال أنه اقر بأن
اخلطر اإلرهابي ال يزال قائما
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وفقا للخطة اجلديدة ،إىل
النزول يف ريدفرين ،أو نورث
سيدني ،ثم يستقلون حافلة إىل
املدينة.
جاء ذلك ضمن جزء من
اسرتاتيجية طويلة املدى تصل
إىل  20عاما وضعتها هيئة
البنية التحتية بوالية نيو ساوث
ويز .Infrastructure NSW
من جهته ،قال نيك غراينر
رئيس منظمة البنية التحتية
لنيو ساوث ويلز إنه يرغب يف
القضاء على بريوقراطية شبكة

املواصالت يف نيو ساوث
ويلز ،واليت تهدف إىل احلشو
الزائد ،دون النظر إىل قدرة
االستيعاب.
إال أن خالفا يبدو يف األفق
بني وزير النقل بالوالية وهيئة
البنية التحتية حيث ترى وزارة
النقل ضرورة إنشاء معرب ثان
مبيناء سيدني ،بينما تفضل
اهليئة القيام بعمليات حتديث
وتطوير.
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مجعية Q
 Societyتوزع
منشورا مناهضا
لإلسالم يف فكتوريا
Q Society
مجعية
قامت
األسرتالية بتوزيع منشورات
مناهضة لإلسالم عرب صناديق
بريد والية فكتوريا ،يف واقعة
ليست األوىل من نوعها لتلك
اجلمعية اليت تروج للتعصب
األعمى.
واحتوت املنشورات املتعصبة
على العبارات التالية « :أنقذوا
مدارسنا ،واعلموا أن احلكومة
األسرتالية تدعم انتشار العقيدة
وثقافة
وتاريخ
اإلسالمية
اإلسالم يف مدارسنا».
ووصلت تلك املنشورات يف
صناديق بريد يف Mornington
 Peninsulaبـ والية فكتوريا يف
بداية هذا األسبوع.
وقالت مواطنة تقطن يف «
ماونت إليزا» واكتفت بتعريف
نفسها باسم «جودي» إن ذلك
املنشور انتشر بشكل واسع
يف ضاحيتها ،وأضافت أنها
تشعر بالغضب من مضمون
التعصب الذي حيتويه واصفة
مثل هذه املنشورات بأنها تؤجج
الرأي العام ،وتابعت « :هذا
املنشور مناهض لإلسالم ،هذا
هو انطباعي ،ألنه يقول إن عدد
املسلمني يف أسرتاليا أقل من
 %3من عدد السكان اإلمجالي،
مضيفا أن احلكومة األسرتالية ال
جيب أن تسمح بدعم العقيدة
اإلسالمية يف املدارس».
ويطالب املوقع الرمسي جلماعة
 Q Societyأن يكون األساس
يف أسرتاليا القيم اليهودية
املسيحية ،حمذرا مما أمساه»
أسلمة أسرتاليا».
بشكل
املنشور
ويستهدف
أساسي برنامج يسمى « التعلم
من بعضهم البعض» الذي
يهدف إىل تلقني املدرسني
األسرتاليني فضائل اإلسالم
لنقلها للتالميذ وختفيف درجة
التعصب الديين ،وجاء الربنامج
مببادرة من مركز الدراسات
جبامعة ملبورن ،وساندته اجلمعية
األسرتالية للمناهج التعليمية.
من جهته ،قال قيصر طراد
مسؤول « االحتاد األسرتالي
إن
اإلسالمية»
للمجالس
املنشور ميثل منوذجا ألفكار «Q
 ،»Societyمشريا إىل أن معظم
األسرتاليني ينبذون حمتواه».
وتابع طراد  « :إنه يتجاوز
أنا
اإلسالموفوبيا،
ظاهرة
متيقن أن جرياننا وأصدقاءنا
سيلفظون هذا املنشور املثري
للغثيان ،ويلقونه يف أقرب
سلة مهمالت ،إلدراكهم أن
مجعية  Q Societyتعمل ضد
مصاحل اجملتمع األسرتالي».
وسبق جلمعية  Q Societyتوزيع
منشور آخر ضد صناعة الغذاء
على الطريقة اإلسالمية اليت
حتمل شهادة « حالل».
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استطالع %67 :من رجال أسرتاليا
يتوقون إلجناب أطفال
كشفت حبث جديد أن رجال
أسرتاليا يتوقون لالستمتاع
بتجربة األبوة مثلما تتطلع
النساء لالستمتاع باألمومة،
حيث أشار الرجال إىل أن
رؤية مواليد جدد على أكتاف
آبائهم يعد حمفزا هلم حنو
التطلع لتجربة األبوة.
ووجد االستطالع الذي أجرته
شركة» كلريبلو» املختصة
بأحباث احلمل واخلصوبة إىل
أن  %67من نساء أسرتاليا
يتطلعون إىل جتربة األمومة،
لتجربة
يتوقون
و%66
األبوة.
كما أوضح االستطالع أن
الرغبة التقليدية اليت تربط
عدم إجناب األطفال باحلرية
واالستقاللية مل تثبط من
عزمية بعض الرجال حنو

خوض جتربة األبوة.
من جهته ،قال الربوفيسور
ويليام ليدجر أستاذ النساء
والتوليد جبامعة نيو ساوث
ويلز إن نتائج االستطالع
مؤشر جيد على تغري الزمن،
مفسرا ذلك بقوله « :الرجل
العصري أصبح تواقا أكثر
لألبوة بشكل يفوق الوضع
منذ  20عاما».
وقال املخرج الشاب شني
فليتشر 27 ،سنة ،إنه يتوق
مع زوجته أليكس اليت
تزوجها يف مايو املاضي
إلجناب أطفال يف أسرع
وقت ممكن ،مشريا إىل أنه
عاش أمجل فرتات حياته
مع والديه ،ويريد أن يكرر
التجربة مع أبنائه.
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طالب مدرسة ابتدائية بـ سيدني
ينزعون سراويل زمالئهم اجلدد!

حققت الشرطة يف وقائع حدوث
اعتداءات جنسية قام بها بعض
طالب الصف الرابع يف إحدى
مدارس سيدني جتاه طالب
املدرسة اجلدد ،عرب ممارسة لعبة
جنسية.
وكان األمر مبثابة الصاعقة يف
أوساط املدرسة ،وعلى أولياء
األمور ،وأعلنت صحيفة الصن
هريالد إن االنتهاكات تتم ،حبسب
أقوال إحدى أمهات تالميذ املدرسة،
من خالل تكوين لعبة جنسية تعتمد
على قيام التالميذ خبلع سروال
التلميذ الضحية وطرحه أرضا
وضربه يف منطقة جنسية حساسة،
على أن يتم تهديد الضحية لعدم
اإلبالغ عن تلك الوقائع.
وأشارت املرأة إىل أن اجلاني
غادر املدرسة يف
األساسي
أغسطس ،إال أن هنالك طالبني

يزاال

يف

صفوف

آخرين ال
املدرسة.
وأكدت شرطة نيو ساوث ويلز
مكافحة
أن ضباطا من فرقة
االنتهاكات اجلنسية لألطفال
قاموا بالتحقيق يف تعرض تلميذ
يف العاشرة العتداءات جنسية يف
مدرسة ابتدائية ،إال أنها أكدت
أنها مل تقم بأي أجراء ألن الطفل
أضحى مبنأى عن التعرض ملخاطر
متزايدة.
املدرسة خطابا
وكتبت إدارة
إىل أولياء األمور ذكرت خالله
أنه ال داعي للخوف ،وأن بعض
االدعاءات اليت حتوم حول احملكمة
هزلية.
ذلك يف الوقت الذي
يأتي
قال مدير املدرسة إن الوقائع
املخالفة مت حتويلها إىل وزارة
خدمات اجملتمع.
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املستقلون يهددون بعرقلة إلغاء
دعم مرضى اآلم األسنان املزمنة
قام أعضاء الربملان املستقلون
بإبالغ رئيسة احلكومة الفدرالية
جوليا غيالرد إنهم قد يعرقلون
خطتها بإلغاء خطة دعم مرضى
أمراض األسنان املزمنة.
ويواجه هؤالء املرضى خطر البقاء
يف قوائم انتظار طويلة قد متتد
لعامني أو أكثر حتى حيصلوا على
أدوارهم يف العالج من آالمهم
املربحة ،إذا نفذت حكومة غيالرد
خطتها.
ومن املقرر أن جيرى تصويت
بشأن اخلطة اجلديدة مع عودة

الربملان لالنعقاد.
يذكر أن أكثر من  560ألف من
مرضى آالم األسنان املزمنة
يستفيدون سنويا من خطة الرعاية
الصحية .Medicare schemeولكن
اخلطة اجلديدة تهدد ذلك الدعم.
من جانبه ،قال عضو الربملان
املستقل أندرو ويلكي « :أرى أن
عالج األسنان البد أن يدرج ضمن
خطة امليديكري ،ألن األسنان ال
تقل أهمية عن أي من أعضاء
اجلسم األخرى».
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اسرتاليا يف أسبوع
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قلق حول ختفيضات «اخلدمات اخنفاض سعر الفائدة حيدث
التصحيحية» بـ نيو ساوث ويلز طفرة يف سوق العقارات
أحدثت قرارات ختفيضات
ميزانية اخلدمات العامة لوالية
نيو ساوث ويلز تأثريا سلبيا
على موظفي هيئة اخلدمات
التصحيحية NSW Corrective
 »»Servicesوالذين يراقبون
سلوكيات مرتكيب اجلرائم
اجلنسية بالوالية املفرج عنهم
بشروط ،كما يراقبون هؤالء
الذين صدرت يف حقهم
أحكاما باإلقامة اجلربية.
وصدرت أوامر بالتقشف يف
ميزانية اهليئة وتعديل فرتات
عمل املوظفني لتتناسب مع
امليزانية اجلديدة ،بينما قال
بيرت سيفريين مفوض اهليئة
إنه من السخافة الربط بني
التخفيضات يف امليزانية
وبني مستوى األمان يف
اجملتمع.
وحصلت صحيفة اهلريالد
على مذكرة داخلية مرسلة
من لي داونز نائب مفوض
اهليئة إىل كبري املوظفني
باهليئة نصها كاآلتي « :لقد
شددت على مديري ضبط
التكلفة باهليئة أن «املدير
العام» لن يتسامح مطلقا مع
أي جتاوز للميزانية احملددة،

ال سيما وأن نفقات شهري
يوليو وأغسطس اخلاصة
باملوظفني قد شهدت جتاوزا
يقدر بـ  702ألف دوالر».
من جهته ،قال نائب اخلضر
ديفيد شوبريدج أنه تلقى
معلومات متعددة عن حدوث
اهليئة
داخل
اضطرابات
بسبب ختفيضات امليزانية،
وأردف « :هذا أكرب برهان
على أن ختفيضات باري
أوفاريل ذات تأثري سليب
على اجملتمع».
وتابع« :عندما يفقد آالف
العامة
اخلدمات
موظفي
مستوى
فإن
وظائفهم،
األمان يف اجملتمع والتعليم
والصحة يواجهون أخطارا
حقيقية».
بينما عربت كارول رونكني
مديرة البحوث يف منظمة
 Braveheartsحلماية الطفل
إنها تشعر بالقلق من أن تؤثر
التخفيضات يف ميزانية هيئة
على
Corrective Services
درجة األمان يف اجملتمع،
الذي طالبت بأن يكون له
األولوية األوىل.
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بعد أن ظلوا فرتة طويلة من
العام احلالي على اهلامش،
بدأ البائعون يشعرون أنهم
دخلوا جمددا سوق املزادات
العقارية ،ال سيما وأن بعض
األنباء اجليدة أكسبتهم جرأة
كانت تنقصهم.
وتعد نهاية األسبوع أمس
هي بداية ما يسمى املرحلة
الثانية من «الربيع» ،وهي
الفرتة السابقة للكريسماس.
وتكشف األرقام أن عدد
املزادات العقارية اليت أقيمت
أمس بلغت  400مزاد ،وسط
توقعات بإقامة املزيد خالل
شهري أكتوبر ونوفمرب ،ما يدل
على حركة بيع قوية.
من جهته ،قال أندرو
ويلسون املسؤول االقتصادي
يف مؤسسة « Australian
 « :»Property Monitorsأرقام
املبيعات اجليدة خالل األسبوع
األخري تدل على زيادة جرعة
الثقة لدى البائعني ،أتوقع أن
يستمر ذلك النمو عرب الربيع».
ويتزامن ذلك الصعود مع
قرار البنك املركزي األسرتالي
بتخفيض سعر الفائدة بنسبة
 ، %0.25وهو ما حدا بثالثة
بنوك من األربعة الكبار أن

اإلخوة سومر يسردون تفاصيل مصرع شقيقهم يف جزيرة بالي!!
قامت صحيفة سيدني مورننج
هريالد بعمل حوار مع اإلخوة
« سومر» مصطفي و إرتان
و حممد وعلي ذوي اجلذور
الرتكية القربصية ،واملقيمني
والذين أدلوا
يف سيدني،
بتفاصيل فقدانهم لشقيقهم
اخلامس بيهيك يف تفجري حانة
 Paddy's Barعام  ،2002واليت
شهدت تواجد ثالثة من اإلخوة
سومر ،وبينما جنا اثنان منهما
بأعجوبة ،وهما علي وإرتان،
لقى شقيقهم الثالث بيهيك
مصرعه.
وروى األشقاء كيف أن
شقيقهم الراحل انضم ليقضي
عطلة معهم يف جزيرة بالي
اإلندونيسية ،رغم أنه كان
يعتزم زيارة لندن آنذاك.
ويقول علي « :آخر ما أتذكره
أثناء تواجدنا يف احلانة عندما
فوجئت بكرة نارية تندفع حنوي
بعد أن انفجرت شاحنة أمام
احلانة لتلحق بها تدمريا هائال
وتتسبب يف مصرع وإصابة
العديد من الضحايا».
وقال األشقاء مسلمو الديانة
إنهم ينبذون األعمال اإلرهابية،
ال سيما وأن الدين اإلسالمي
ال حيض على القتل أو العنف،
كما وصف مصطفى اإلرهابيني
الذين يرتكبون مثل هذه
احلوادث باجلهل ،مشريا إىل
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يطبق ذلك االخنفاض ،وهو
ما انعكس إجيابا على حركة
املزادات.
وقال خبري املزاد العقاري
دامني كولي إنه يشعر بالثقة
الكاملة يف سوق العقارات
خالل ما تبقى من شهور يف
السنة اجلارية ،مشريا إىل أن
كافة الدالئل تشري إىل حتسن
ملحوظ.
ويف ذات السياق ،قال جانوز
هوكر نائب رئيس مؤسسة LJ
 Hookerإن اخنفاض سعر
الفائدة يزيد مباشرة من رغبة
املشرتين يف الشراء العقاري.
وتشري األنباء إىل أن متوسط
األسعار العقارية يف سيدني
ارتفع يف سبتمرب بنسبة
 ،%1.5يف رابع صعود له
على التوالي.
من ناحيته ،قال بيرت بالدوين
بائع املزاد «إن مالك العقارات
ظلوا معظم العام مرتددين يف
البيع بسبب عدم ثقتهم يف
احلصول على األسعار اليت
يرغبونها ،ولكن كانت الثقة
حتدوهم يف ارتفاع حتمي ،وها
هو ربيع املوسم العقاري قد
هلت نسائمه».
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نيلسن 11.26 :مليون مستخدم فايسبوك يف أسرتاليا

الباحثة االجتماعية لورا ديماسي“ :فيسبوك هو شر البد منه”
املؤسسة
كشفت أرقام
البحثية العمالقة نيلسن أن
النسبة الفريدة اهلائلة الستخدام
االجتماعي
التواصل
موقع
أسرتاليا
“فيسبوك” يف
ال تزال ثابتة ،حيث أن عدد
زائري موقع التواصل االجتماعي
األشهر حبسب إحصائية شهر
أغسطس املاضي بلغ 11.26
مليون أسرتالي مقارنة بـ 11.48
مليون أسرتالي يف إحصائية
شهر سبتمرب من العام املاضي.
وأضافت األرقام أن ثالثة
أرباع من مستخدمي فيسبوك يف
أسرتاليا يفحصون يوميا املوقع،
كما بلغ وقت دخول املستخدم
األسرتالي يف املوقع إىل 7
ساعات و 39دقيقة و 17ثانية
شهريا  ،رغم أن تلك الفرتة
بلغت مداها يف شهر أبريل
املاضي إذ المست مستوى 8
ساعات و 29دقيقة و 43ثانية.
وتابعت نيلسن أن تلك األرقام
تتضمن مستخدمي فيسبوك عرب
أجهزة الكومبيوتر واجلواالت
وأجهزة التابليت.

يأتي ذلك على الرغم من
تقرير  Ipsos Mackayالذي
صدر هذا األسبوع كاشفا عن
زيادة يف عدد األسرتاليني
الرافضني لثقافة النرجسية اليت
قد تتولد عن استخدام الشبكة
االجتماعية ،كما أظهر رغبة 95%
من املشاركني يف الدراسة يف
غلق حساباتهم على فيسبوك
بسبب الوقت املستهلك الذي
الذي
واإلجهاد
يضيعونه
يصيبهم جراء املكوث الطويل
أمام املوقع.
من جهتها ،قالت الباحثة
تقرير
ومؤلفة
االجتماعية
“ابسوس” لورا دمياسي إن
فيسبوك يعترب عند العديد من
املستخدمني مبثابة شر ال بد منه،
وتابعت “ :ما نسمعه من بعض
املستخدمني يف أسرتاليا حول
عدم حبهم الستخدام فيسبوك
ال ميكن تطبيقه بالتخلي عن
استخدامه ،ألنه أصبح من مسات
احلياة عام .2012
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زيادة يف نسبة استخدام ألواح الطاقة الشمسية يف أسرتاليا

اإلخوة»سومر» من اليسار مصطفي و إرتان و محمد وعلي الذي يحمل
صورة شقيقهم الراحل بيهيك
أن البعض يستغل ذلك اجلهل
الفكري لتحريكهم كيفما شاءوا
الرتكاب أعمال خطرية ،وقتل
أناس أبرياء.
وواصل علي روايته متذكرا
الفاجعة اليت أملت بهم ،حيث
قال إنه خرج من احلانة املدمرة
وقد احرتق نصف جلده ،وتوجه
إىل إحدى املستشفيات ،ثم مت
نقله جوا إىل أدياليد قبل أن
يغط يف غيبوبة عميقة ،كما أن
شقيقه إرتان أصيب هو اآلخر،
وظل شهرا حتى متت مداواته
من حروق أصابته إثر التفجري
املروع.
ومل يكن هنالك أثر لشقيقهم

بيهيك بعد التفجري ،وهو ما دفع
مصطفى إىل السفر إىل كوتا
جبزيرة بالي حبثا عن شقيقه حيا
أو ميتا ،ولكن مت اكتشاف أن
جثته نقلت إىل داروين ،وبعد
شهرين بدأ علي يف اإلفاقة من
غيبوبته العميقة.
ويقول الشقيق األكرب بني
اإلخوة سومر إن إعدام منفذي
تفجريات بالي ،الذين تبني
أنهم من اجملاهدين األفغان
مل يشف غليله ،مشريا إىل
أن شقيقه الراحل كان مثاال
للذكاء والكرم ،ودأب على حمبة
اجلميع.
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شهد استخدام ألواح الطاقة
الشمسية صعودا مطردا يف
أسرتاليا خالل العام الفائت
الذي شهد زيادة  400ألف
يف عدد املنازل املستخدمة
للطاقة الشمسية ،وهو ما
يعترب توسعا للطاقة النظيفة،
كما يتزامن مع سعي العائالت
األسرتالية ملقاومة االرتفاع
الصاروخي يف أسعار فواتري
الطاقة.
ورغم الصعود امللحوظ يف
استخدام الطاقة الشمسية إال
أن «مجعية شبكات الطاقة»
قالت إن ذلك مل حيد ،سوى
بقدر ضئيل ،من ضغط
استخدام الطاقة الكهربائية
يف ساعات الذروة ،بينما
روبرتس
مالكومل
طالب

الرئيس التنفيذي للجمعية
بوضع تسعريات أكثر مرونة
الستخدام الطاقة الشمسية.
من جانبه ،قال راسل مارش
مدير السياسات بـ «جملس
الطاقة النظيفة» إن االستثمار
يف جمال الطاقة الشمسية له
آثار جيدة على البيئة باإلضافة
إىل أنها توفر للعائالت
األسرتالية الكثري من املال،

حيث تشري اإلحصائيات إىل
أن نظام الطاقة الشمسية
ذات سعة  1.5كيلو وات
يوفر ما بني  691-375دوالر
سنويا.
وتشري األرقام إىل اخنفاض
ملحوظ يف أسعار تركيب
األلواح الشمسية خالل العام
املنقضي.
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احملكمة العليا تصدر حكما تارخييا لصاحل
طالب جلوء

من املقرر أن يتم إعادة
تقييم احتجاز  50من طاليب
اللجوء احملتجزين يف معسكر
احتجاز طاليب اللجوء إىل أجل
غري مسمى بعد أن صنفتهم
منظمة االستخبارات األمنية
األسرتالية” ازيو” على أنهم
يشكلون تهديدا أمنيا ،إال أن
قرار احملكمة العليا أول أمس
ألغى البند اليت منع إطالق
سراح هؤالء داخل اجملتمع
األسرتالي.
وجاء القرار الذي أصدرته
احملكمة العليا لصاحل طالب
جلوء 36 ،سنة ،من سرييالنكا
 ،ليمنح طاليب اللجوء احلق يف
منازعة قرارات منظمة ازيو إذا
أصدرت يف حقهم تقييما سلبيا
جعلهم رهن االحتجاز ألجل غري
مسمى باعتبار أنهم ميثلون
تهديدا أمنيا.
وكان ديفيد مان حمامي طالب
اللجوء قد قدم التماسا للمحكمة
يطلب فيه إطالق سراح فوري
ملوكله الذي يقبع رهن االحتجاز
يف مركز احتجاز الالجئني منذ
ديسمرب  ،2009األمر الذي جعله
يصاب باالكتئاب ،وهو ما
يعاني منه طالبو اللجوء ذوو
احلاالت املتشابهة.
وقال احملامي يف حيثيات
التماسه “ :الشيء الوحيد
الذي حيول بني حصول موكلي
على تأشرية جلوء ألسرتاليا
وحريته هو بند احملكمة ،لذا
فيجب على احلكومة أن تعمل
على إنهاء ذلك الوضع املتأزم
ملوكلي ومن هم على شاكلته.

ومن ضمن احلاالت املشابهة،
حالة السرييالنكية راجنيين األم
الثنني من األبناء ،واليت تنتظر
مولودا جديدا ،حيث تقبع يف
معسكر احتجاز فيالوود لطاليب
اللجوء ،وقدم زوجها أمس
األول التماسا لوزير اهلجرة
كريس بوين إلطالق سراح
زوجته قائال “ :كل يوم وكل
ساعة وكل دقيقة يف مركز
االحتجاز متثل إزعاجا لزوجيت
واألبناء”.
من جهتها ،قالت نيكوال
العام
املدعي
روكسون
الفيدرالي إن احلكومة الفدرالية
تدرس أوضاع  50من طاليب
اللجوء الذين ميرون حباالت
مماثلة حلالة الرجل الذي حكمت
احملكمة لصاحله  ،وعمل ميكنة
ملراجعة تقييمات ازيو ،لزيادة
جرعة االطمئنان من أن قرارات
املنظمة االستخبارتية تعمل
وفقا ألسس صحيحة.
بينما تعهد سكوت موريسون
وزير اهلجرة يف حكومة الظل
العمل مع احلكومة الستعادة
السلطة من أجل محاية األمن
القومي ،مشريا إىل لقاء
سيجمعه مع كريس بوين
الثالثاء القادم.
وكان أربعة قضاة من
مجلة سبعة قد أعلنوا أن قرار
احلكومة برفض منح طالب
اللجوء تأشرية محاية ال يتسق
مع القانون ألنه اعتمد على بند
باطل قانونيا.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

أكادميي أسرتالي :التشبه بالنمل واجلراد حل
أزمة املرور يف سيدني!
أظهرت وثيقة جديدة أن نظام
املواصالت يف سيدني وصلت
إىل حافة مرحلة الفوضى.
والتقط األكادميي األسرتالي
ستيف سيمبسون صورا بنظام
“ جي بي اس” تعكس إىل أي
مدى بلغت حركة املواصالت يف
سيدني مرحلة متأزمة.
وتكشف املعلومات أن ساعات
الذروة املرورية يف سيدني تبدأ
مبكرا جدا يف الرابعة والنصف
صباحا وتستمر إىل منتصف
اليوم ،كما أن متوسط سرعة
السائقني يف سيدني يف
ساعات الذروة بلغ  26كم\س،
ما جيعلها أكثر بطئا من لندن
املعروفة باختناق حركة املرور
بها ،وأقل أيضا بنسبة الثلثني
من بريث األسرتالية اليت تبلغ
متوسط  38كم /س.
وتظهر لقطات أن سبب
التكدس األساسي هو أن
السائقني يصعدون من سرعاتهم
عندما تكون املساحات متوفرة
أمامهم ،ثم حيدث التكدس

عندما يضطر السائقون الستخدام
الفرامل ،باإلضافة إىل البطء
الشديد الذي يتخذه السائقون يف
اختاذ القرارات اخلاصة بالقيادة،
وعدم الصرب ،وهو ما يتسبب يف
تعطيل احلركة املرورية.
وطالب سيمبسون السائقني
التعلم من النمل واجلراد يف
القدرة على تنظيم صفوفهم
رغم االزدحام ،حيث يسريون
يف صفوف منظمة ،متبعني
قواعد منظمة بسيطة وهي نظرية
احملاذاة وعدم التداخل ،مبعنى أن
كل حشرة حترص على أن تكون
حماذية للحشرات اجملاورة هلا.
واستطرد أن الصرب وتغيري
السلوك هي احللول اليت ميكن بها
التغلب على التكدس املروري.
يذكر أن حنو ثلثي أطفال
املدارس يف سيدني يستخدمون
السيارات يف الذهاب والعودة
من مدارسهم ،وهو ما يزيد من
األزمة املرورية.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

أسانج :سأقاضي جوليا غيالرد بتهمة التشهري

قال جوليان أسانج مؤسس
احملتمي بسفارة
ويكيليكس،
اإلكوادور بلندن بعد أن منحته
اإلكوادور اللجوء خوفا من تسليمه
يف حوار له من
إىل السويد،
داخل السفارة ،إنه أوكل حمامني
ملقاضاة رئيسة احلكومة الفدرالية
جوليا غيالرد بتهمة التشهري بقوهلا
إن موقع ويكيليكس تصرف بشكل
غري قانوني بعد أن سرب  250ألف
وثيقة أمريكية دبلوماسية.
وتابع أسانج أن تعليقات غيالرد
اليت أدلت بها يف أواخر  2010مت
استغالهلا من قبل مؤسسة “

ماسرت كارد أسرتاليا” ،واليت
أقدمت على عمل حظر مالي لـ
ويكيليكس على شبكة اإلنرتنت.
يذكر أن غيالرد دافعت عن
الواليات املتحدة عقب تسريبات
الوثائق الدبلوماسية األمريكية
قائلة :أدين بشكل مطلق تسريب
هذه املعلومات ،إنه تصرف غري
مسؤول وغري قانوني”.
وكانت منظمة “ جيت آب”
األسرتالية احلقوقية قد حاورت
أسانغ من مقره احلالي يف سفارة
اإلكوادور بـ لندن ،حيث أكد
على أن تسليمه للسويد للتحقيق

زعيمة حزب اخلضر :أعيدوا جنود
أسرتاليا من أفغانستان

دعا حزب اخلضر األسرتالي
بضرورة عودة القوات األسرتالية
يف أفغانستان إىل أرض الوطن،
مدعيا أن وجودهم ال ميثل تأثريا
على أنشطة شبكات اإلرهاب
العاملية.
اخلضر
زعيمة
وأعربت
كريستني ميلن عن اعتقادها
بأن التزام أسرتاليا بتحالفها
مع الواليات املتحدة ال يربر بقاء
قوات أسرتالية يف بلد متزقه
احلرب مثل أفغانستان.
وأضافت ميلن يف خطاب ألقته
يف معهد سيدني يوم اخلميس
أن العديد من اإلرهابيني
غادروا أفغانستان ويقيمون
يف باكستان ومشال إفريقيا،
وهو ما يعين أن مهمة القوات
األسرتالية يف أفغانستان قد
اختلفت عما كان مرسوما هلا
عام  ،2001واليت كانت ترتكز

على منع أفغانستان من أن
تكون معقال لإلرهابيني.
وتابعت زعيمة اخلضر أن مقتل
 53من قوات التحالف هذا العام
مينح دليال قويا على أن الوضع
بات خارج السيطرة ،مطالبة بأن
يكون محاية اجلنود األسرتاليني
يف أولوية االهتمامات.
وأردفت أن األفضل ألسرتاليا
الرتكيز على األخطار احملدقة
بها إقليميا ويف مقدمتها النمو
الصيين املتزايد ،ونوهت إىل
استطالع مؤسسة Essential Poll
نشرت نتائجه الشهر املاضي،
والذي كشف أن  62%من
األسرتاليني يرغبون يف عودة
القوات األسرتالية من أسرتاليا،
ال سيما بعدما ارتفع عدد القتلى
إىل  38منذ عام .2001
املصدر العنكبوت االلكرتوني

يف تهم جنسية قد جيعله صيا
للسلطات األمريكية اليت تدرس
توجيه تهمة اخليانة إىل مسؤولي
ويكيليكس الضالعني يف الربقيات
الدبلوماسية املسربة.
وأشار إىل أن نتائج تعليقات
غيالرد بشأن ويكيليكس تسبب
يف تعثر مالي شديد للموقع،
حيث اختذتها مؤسسة ماسرت كارد
أسرتاليا ذريعة حلظر استقبال
أي تربعات للموقع من أي من
حاملي بطاقات املاسرت كارد
األسرتالية ،مشريا إىل أنه أوكل
حمامني يف سيدني لرفع قضية

تشهري ضد غيالرد ،وهم يدرسون
السبل األمثل ملقاضاتها على
تصرحياتها.
وتابع مؤسس ويكيليكس
أن تأثري ما يعانيه يف العامني
األخريين كانت له انعكاسات
سلبية على أسرته.
بينما طالب سام ماكلني مدير
مجعية “ جيت أب” احلكومة
األسرتالية بأخذ تعهد من الواليات
املتحدة بعدم حماولة تسلم أسانج
من السويد ،واتهم احلكومة
بتقديم مصاحلها املشرتكة مع
واشنطن على مصاحل مواطنيها.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا :اهلجرة تلغي  10آالف
تأشرية دراسية عام 2012

شنت وزارة اهلجرة األسرتالية
محلة كبرية لضبط خمالفات
التأشريات الدراسية ،أسفرت
عن إلغاء  10000تأشرية يف
الفائتة لعدم
السنة املالية
باملعايري
أصحابها
التزام
والشروط املطلوبة.
ومت إلغاء  2219تأشرية دراسية
عام  12\2011لعجز أصحابها عن
حتقيق التقدم الدراسي املطلوب،
وعدم االلتزام بنسبة احلضور
احملددة.
تأشريتان
تعرضت
بينما
تتعلق
ألسباب
دراسيتان
و15
أصحابها،
بشخصيات
تأشرية بسبب معلومات خاطئة
مت تقدميها.
وقال متحدث باسم وزارة اهلجرة
إن التأشريات الدراسية تتعرض
لإللغاء إذا ثبت أن حامليها ادعوا
أنهم طالب ،من أجل احلصول
عليها والدخول إىل أسرتاليا،

حيث بلغ عدد التأشريات امللغاة
بسبب هؤالء املدعني إىل 3107
تأشرية دراسية.
يذكر أن مقدار األموال اليت مت
جنيها من الطالب األجانب عام
 11\2010بلغ  16.3مليار دوالر،
وهو ما يعد إسهاما جيدا يف
االقتصاد األسرتالي.
بينما قالت ايفا اغرون بوالم
اليت تشغل منصب األمني العام
للرابطة الدولية للجامعات إن
اجلامعات حول العامل حتتاج لتقوية
الروابط الثقافية واألكادميية مع
الطالب الدوليون.
وأشارت إىل أن اجلامعات
األسرتالية ستقابل منافسة أقوى
فيما يتعلق بالقدرة على جذب
الطالب األجانب من األقطار
األسيوية مثل الصني وماليزيا
اليت زادت من قدراتها بشكل
كبري يف جمال التعليم العالي.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

ترغب يف عمل يف أسرتاليا؟ غري امسك من حممد إىل ايدي!
يعمد بعض املسلمني يف
أسرتاليا إىل تغيري أمسائهم
العربية إىل أمساء أجنبية لتجنب
التمييز الديين ضدهم ،وتسهيل
فرصهم يف سوق العمل.
من جهته ،قال قيصر
طراد مؤسس مجعية الصداقة
اإلسالمية إن تغيري املسلمني
ألمسائهم أصبح اجتاها سائدا
بـ” األمر
واصفا ذلك
املؤسف” ،معتقدا أن احتجاجات
سيدني العنيفة اليت اندلعت يف
أعقاب الفيلم املسيء للرسول
ستفاقم املشكلة.
وتابع طراد “ :العديد من
املسلمني هنا يغريون أمساءهم
من حممد إىل مايكل ،أمحد إىل
آالن ،هارون إىل هارولد ،حممد
إىل جيم ،على الرغم من عدم
وجود أي عالقة بني االمسني
القديم واجلديد.
وأشار إن الذي يبعث على
احلزن أن العديد من املسلمني
جيدون أنفسهم مضطرين لفعل
ذلك ،وإال ستسبب هلم أمساؤهم

اإلسالمية الكثري من الصعوبات،
وأضاف“ :احتجاجات سيدني
األخرية سوف ترتك تأثريا على
أصحاب الوظائف جتاه املسلمني،
ولكنين أناشدهم أن يتعاملوا
مببدأ املساواة واالستحقاق
بعيدا عن أي متييز”.
وأردف طراد أن األشخاص
الذين حيملون أمساء إسالمية
تقليدية غالبا ما يواجهون متييزا
دينيا صارخا ضدهم عند التقدم
لوظيفة ،وتابع “ :مسعت عن
حاالت متعددة ألناس ال يتم
حتديد مقابالت وظائف معهم
إذا أدلوا بأمسائهم اإلسالمية،
وعندما يدلون بأمساء مستعارة
حتدد هلم مقابالت على الفور”.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
أكدت هيلني سوك مفوضة
منظمة مكافحة التمييز العنصري
أن املهاجرين يغربون أمساءهم
لزيادة فرصهم يف سوق العمل
لتسهيل نطقها.
وقال ايدي شهاب 49 ،سنة،
إنه قرر تغيري امسه من حممد إىل

محمد شهاب غري اسمه إىل ايدي منذ  30عاما لتسهيل نطق اسمه
وألسباب تتعلق بالعمل
ايدي منذ  30عاما ألسباب تتعلق
بوظيفته ،حيث كان زبائنه

جيدون مشقة يف التفوه بامسه.
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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قــضاء وقدر

امنيات لبنانية
«يهوى» القطع األثرية ...يف لبنان
توقيف سوري مجع «ثروة» من دزينتني» ..سرقات

اشتباكات يف حي الزعيرتية يف الفنار
بني عناصر من «حزب اهلل» و ّ
جتار خمدرات
شهدت منطقتا الفنار وحي السلم حادثي اطالق نار األول على خلفية
خالف بني مروجي خمدرات وعناصر حزبية يف املنطقة والثاني بني عائلتني.
وبعد منتصف ليل أمس حصل تبادل الطالق النار عند اطراف بلدة الفنار
يف قضاء املنت ،بني مسلحني استعملت فيه االسلحة الرشاشة اخلفيفة
على مدى ربع ساعة.
وجتدد بعد ظهر أمس ،حيث ذكر موقع «القوات اللبنانية»
وعاد االشتباك
ّ
أن قوة من اجليش اللبناني داهمت منطقة «الزعيرتية» يف الفنار ،واشتبكت
مع بعض املطلوبني من جتار املخدرات املوجودين فيها.
أن اإلشكال بدأ بعدما اشتبك مسؤول حزب اهلل يف الزعيرتية
وأشار إىل ّ
الشيخ شوقي زعيرت مع جتار املخدرات يف املنطقة .والحقًا ،أقدم أقرباء
جتار املخدرات على إطالق النار على منزل الشيخ زعيرت وعلى سيارته
التجار من جهة
وحسينية املنطقة ،فحصل اشتباك باألسلحة بني أقرباء
ّ
أدى إىل طلب احلزب من
وعناصر حزب اهلل يف املنطقة من جهة أخرى ،ما ّ
اجليش اللبناني دخول «الزعيرتية» حلسم األمر .وأفيد عن وقوع إصابات
خالل االشتباك.
ويف منطقة حي السلم  -حي اجلامعة حتديدا حصل تبادل اطالق نار من
اسلحة رشاشة خفيفة استمر حنو عشر دقائق بني اشخاص من آل زعيرت
من جهة وآخرين من آل ناصر الدين من جهة ثانية ولدى حضور القوى
االمنية اىل املكان متكن مطلقو النار من الفرار .وتعمل القوى األمنية على
مالحقة مطلقي النار يف احلادثتني.
***

قد ال يكون السوري م.د الوحيد الذي «يهوى» مجع القطع األثرية يف
لبنان ،امنا من املؤكد انه الوحيد الذي استطاع ان «جيمع» ثروة طائلة من
«هوايته» تلك فاقت العشرة ماليني دوالر.
ترأس م.د .عصابة حمرتفة يف سرقة خزائن حديد حتوي جموهرات وحتفا
وغريها من القطع الثمينة ،واستطاع مع أفراد العصابة تنفيذ  24عملية
سرقة كان مسرحها جبل لبنان واجلنوب مرورًا ببريوت.
غري ان م.د .وقع يف قبضة القوى األمنية فيما «رفاقه» هم موضع
مالحقة لتوقيفهم.
وأعلنت املديرية العامة العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا انه
«حصلت يف اآلونة األخرية عدة عمليات سرقة حمتويات خزائن حديد من
داخل منازل ومؤسسات جتارية يف مناطق خمتلفة من حمافظات جبل لبنان،
اجلنوب ،وبريوت.
ّ
املكثفة متكنت مفرزة الضاحية اجلنوبية
ونتيجة للتحريات واالستقصاءات
القضائية يف وحدة الشرطة القضائية من توقيف الفاعل وهو السوري
م.د ( 48عامًا) وضبطت حبوزته كمية من املسروقات كناية عن جموهرات،
وأحجار كرمية ،وساعات يد مثينة ،وحتف ،وقطع أثرية ،وهواتف خلوية،
ومسدس حربي ،وبعض األموال النقدية.
وبالتحقيق معه اعرتف بقيامه بـ 24عملية سرقة خلزائن حديد ،بلغت
قيمة املسروقات حنو عشرة ماليني دوالر أمريكي ،وذلك على رأس
جار لتوقيف باقي أفرادها .كما تبني انه من أصحاب
عصابة حمرتفة ،العمل ٍ
السوابق ،ومطلوب للقضاء بعدة مذكرات وأحكام عدلية.
وقد أودع املوقوف القضاء املختص وأعيدت املسروقات إىل
أصحابها».
من جهتها أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان انه «
ضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف
أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ  2012/10/8من توقيف
 53شخصا الرتكابهم أفعاال جرمية على األراضي اللبنانية كافة ،بينهم11 :
خمدرات 4 ،جبرم ضرب
جبرم دخول البالد ُخلسًة 6 ،جبرائم سرقة 5 ،جبرائم ِّ
وايذاء 4 ،جبرم إطالق نار 2 ،جبرم مقاومة رجال األمن 2 ،جبرم شراء دراجة
مسروقة 2 ،جبرم االشتباه بتسبب بوفاة 2 ،جبرم دون أوراق ثبوتية2 ،
جبرم شهر سالح 4 ،جبرائم :لوحة أنقاض ،دون أوراق ثبوتية ،تزوير،
عدم دفع حساب مالي ،و 9مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية
خمتلفة.
***

إشكال يوقع  3جرحى يف صيدا ..واألهالي حيت ّجون

		
تطور إشكال فردي بني عدد من الشبان يف شارع دالعة يف مدينة
صيدا مساء االثنني إىل اطالق نار أسفر عن وقوع ثالثة جرحى نقلوا إىل
ّ
وتدخل على
مستشفيات املدينة ،كما تضرر عدد من املؤسسات التجارية،
اثرها اجليش وقوى األمن الداخلي وعملوا على مالحقة مفتعلي اإلشكال
ومطلقي النار.
وعمد عدد من شبان احلي نفسه على قطع الطريق باألطر املشتعلة
حد ملا وصفوه
احتجاجًا على ما جرى ،مطالبني القوى األمنية بوضع ّ
باملمارسات اليت يقوم بها بعض األشخاص احملسوبني على متمول يف
املنطقة ميلك شبكة مولدات كهربائية خاصة .فيما ذكرت مصادر مطلعة
أن سبب اإلشكال يعود إىل تنافس بني هذا املتمول وبني متمول آخر بدأ
أخربًا مبشروع يف احلي نفسه.
***

مسلحون «يصطادون» املارة يف بلدات بقاعية

سجلت يف الساعات املاضية عمليتا سلب يف بلدتي إيعات وبريتال
البقاعيتني ،على يد مسلحني قد يكونون أنفسهم الذين نفذوا العمليتني.
ّ
كما شهدت منطقة قب الياس عملية سلب لعامل يف حمل بعد تهديده
بالسالح ،فض ًال عن سرقة سيارة يف بلدة تعلبايا.
وكان ثالثة مسلحني يستقلون سيارة «شريوكي» زجاجها داكن،
اعرتضوا عند مفرق إيعات ،مالك.ف الذي كان على منت سيارة بيك
آب ،وقاموا خبطفه ،من ثم أطلقوا سراحه يف االوىل فجر أمس ،بعد أن
رموه يف منطقة نائية ،وسلبوه سيارته وأمواال نقدية كانت يف حوزته.
والحقا أعطى املخطوف مواصفات املسلحني الذين أصبحوا حتت املالحقة
القانونية.
كما أقدم يف الليلة نفسها عدد من املسلحني على منت سيارتي «غراند
شريوكي» واحدة بيضاء وثانية سوداء ،يف حملة بريتال ،على اعرتاض
عبد الناصر.س الذي كان يقود سيارته املرسيدس ،وبرفقته جعفر.ح،
وأنزلوهما منها بقوة السالح ،وسلبوهما ما حيمالن من أموال نقدية ،ثم فر
مسلحان منهما بسيارة املرسيدس  ،تبعتهما سيارتا الشريوكي.
وقد أعطى املسلوبان مالمح بعض املسلحني ومواصفات السيارة،
للقوى األمنية اليت باشرت العمل على استقصاء املعلومات ،ملعرفة هوية
السالبني بناء إلشارة القضاء.
من جهة أخرى ،ادعى عماد أمحد عبداهلل احلمد لدى خمفر شتورا أن
مسلحني أقدموا على الدخول اىل حمله لألدوات الكهربائية يف بلدة قب
الياس وشهروا مسدسًا حربيًا بوجه العامل لديه أمحد عباس طعمة وأقدموا
على ضربه وتكبيله وسرقة مبلغ مئة دوالر أمريكي وفروا.
اىل ذلك ،أقدم لص ظهر أمس على سرقة سيارة خليل ابراهيم صاحلة
على الطريق العام يف بلدة تعلبايا ،وهي من نوع مرسيدس  430سوداء.
***

السجن  5سنوات ملوقوف زوّر بطاقة عسكرية
استعملها يف بيع أجهزة خلوية مسروقة

دانت احملكمة العسكرية الدائمة يف حكم اصدرته برئاسة العميد الركن
الطيار خليل ابراهيم موقوفًا اقدم على تزوير بطاقة عسكرية واستعماهلا
اثناء بيعه اجهزة خلوية مسروقة وذلك بعدما عمد اىل سرقة البطاقة
املذكورة .وقضى احلكم بسجن ع.ج .مدة مخس سنوات اشغا ًال شاقة مع
جتريده من حقوقه املدنية .وكانت احملكمة قد اصدرت سلسلة من االحكام
جبرائم خمتلفة.
فاصدرت حكما وجاهيا جبرم اإلحتفاظ ببطاقة تعريف شخصية له صادرة
عن قوى األمن الداخلي قضى بشهرين حبسا ومصادرة املضبوط حبق
(ر.ح) .كما اصدرت مخسة أحكام جبرم نقل سالح حربي من دون ترخيص
وإطالق نار يف مكان مأهول وإطالق النار تهديدا قضى وجاهيا بشهر حبسا
حبق (خ.ن) ومصادرة املضبوطات وبثالمثاية الف لرية لبنانية غرامة حبق
كل من (ج.أ) و (ق.ع) و (ر.ب) وإلزام كل منهم بالتكافل والتضامن
بتقديم بندقية حربية نوع كالشنكوف وقضى غيابيا بسنة وشهر حبسا
حبق (ح.ح) وإلزامه بتقديم بندقية حربية وبرد اإلعرتاض املقدم شكال من
كل من (أ.ص) و (م.ر) وتثبيت احلكم الغيابي الصادر حبق كل منهما،
والقاضية بسنة وشهر حبسا ومصادرة املضبوط حبق األول وإلزام الثاني
بتقديم قطعة سالح حربي.
وقضى حكم وجاهي جبرم نقل حربة بندقية حربية دون ترخيص مباية
الف لرية لبنانية غرامة ومصادرة املضبوطات حبق (غ.ح).

ودانت يف حكم وجاهي جبرم سرقة هاتف خليوي قضى بثالثة أشهر
حبسا وأربعماية الف لرية لبنانية غرامة حبق (ح.م).
ويف حكم وجاهي جبرم التسبب بفقدان مسدس أمريي قضى بأسبوعني
حبسا حبق (ش.أ) .واصدرت حكما وجاهيا جبرم معاملة عناصر دورية
اجليش بالشدة أثناء قيامهم بالوظيفة قضى مباية الف لرية لبنانية غرامة
حبق (ح.خ) .وقضى حكم وجاهي جبرم نقل اسلحة حربية دون ترخيص مباية
الف لرية لبنانية غرامة حبق السوري (ف.عبداهلل) ومصادرة املضبوط.
ويف حكم غيابي جبرم سرقة دراجة بطريقة التهديد بواسطة سكني
وانتحال صفة عسكرية قضى باألشغال الشاقة ملدة سبع سنوات حبق كل
من (أ.ش) و (هـ.ع) وجتريدهما من احلقوق املدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء
القبض حبق كل منهما ومصادرة الكفاالت.
ودانت يف حكم جبرم تزوير شهادة الثانوية العامة والتدخل يف هذا
اجلرم بطلب احلصول على الشهادة املزورة واستعمال املزور مع العلم
باألمر ،قضى وجاهيا بسنة حبسا حبق كل من (ح.ي) و (ح.ز) ومنحهما
وقف التنفيذ ،وقضى غيابيا باألشغال الشاقة ملدة سبع سنوات حبق
(م.م) وجتريده من احلقوق املدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض حبقه.
كما اصدرت حكما وجاهيا جبرم التخلف عن خدمة العلم قضى بتغريم
(م.ب) مباية الف لرية لبنانية.
ويف  16حكما جبرم نقل سالح حربي من دون ترخيص واطالق النار يف
مكان مأهول قضى تسعة منها غيابيا بسنة وشهر حبسا يف حق كل من
(ع.ط) و (ح.ف) و (ع.ن) و (ج.ب) و (ح.أ) والفلسطينيني (ب.الدربي)
و(هـ.سرحان) والزام كل منهم تقديم بندقية حربية وبسنة وشهر حبسا
يف حق (م.ح) وتقديم بندقية «بومب اكشن» وبسنة وشهر حبسا يف
حق (ن.ح) ومصادرة املضبوط .وقضت االحكام الباقية وجاهيا بعشرة
ايام حبسا يف حق (ج.ر) ومصادرة املضبوط وبعشرة ايام حبسا يف حق
(م.د) وتقديم بندقية حربية وباسبوعني حبسا يف حق (ي.ع) ومصادرة
املضبوط وبعشرة ايام حبسا يف حق كل من (م.ض) و(ص.م) والزام
كل منهما تقديم مسدس حربي وبتغريم (أ.ز) بثالمثاية الف لرية لبنانية
وتقديم مسدس حربي ومبايتني ومخسني الف لرية غرامة يف حق (ح.د)
ومصادرة املضبوط.
وقضت  6احكام وجاهية جبرم نقل سالح حربي من دون ترخيص ومباية
الف لرية غرامة يف حق(م.أ) وتقديم مسدس حربي ومباية الف لرية غرامة
يف حق كل من (ج.خ) و (ع.ر) ومصادرة املضبوط وخبمسة ايام حبسا يف
حق كل من (ح.ش) و (ح.م) ومصادرة املضبوط وبعشرة ايام حبسا يف
حق (ع.ر) والفلسطيين (ع.عيد) ومصادرة املضبوط.
ويف حكم غيابي جبرم سرقة مبلغني ماليني عائدين لرفيقه قضى
بسنتني حبسا يف حق (س.ف) وماييت الف لرية لبنانية غرامة.
ودانت يف حكم غيابي جبرم االجتار باالسلحة احلربية وارتداء لباس
عسكري قضى بسنة وشهر حبسا يف حق (أ.ع) ومصادرة املضبوطات
ومصادرة الكفالة.
ودانت يف حكم وجاهي جبرم حجز حرية مواطن لعدة ساعات واطالق
سراحه قضى بعشرة ايام حبسا يف حق (ع.ر).
واصدرت حكما غيابيا جبرم عدم مراعاة نظام السري والتصادم والتسبب
بوفاة شخص قضى بسنتني حبسا يف حق (إ.خ).
وقضى حكمان وجاهيان جبرم انتحال صفة عسكرية قضيا مباييت الف
لرية غرامة يف حق كل من (ح.أ) و(خ.ع) ومصادرة املضبوط لالخري.
ويف  6احكام جبرم معاملة عناصر عسكرية بالشدة واحداث ختريب بآلية
عسكرية والتسبب بتعطيل عسكريني قضى اربعة منها غيابيا بسنة وشهر
حبسا يف حق كل من (ح.د) و (ط.ش) و (م.ي) وبسنة وشهر حبسا يف
حق كل من (س.ن) و (ح.ن) و (ع.ن) وماية الف لرية غرامة لكل منهم
وبادانة كل من (ع.ن) و (ع.ن) و(ع.ن) واحالة امللف للمرجع املختص
لعلة القصر بعد التبليغ وقضى اخلامس وجاهيا بثالثة اشهر حبسا يف حق
(ش.ح) وقضى السادس وجاهيا ايضا بتغريم كل من (س.م) و (ع.م)
مباية الف لرية لبنانية كل منهما وادانة (ي.م) واحالة نسخة عن امللف
للمرجع املختص لعلة القصر.
واصدرت حكما جبرم خمالفة االنظمة االدارية واحداث ختريب يف غرفة
داخل السجن وحيازة جهاز خليوي وشفرات ومعاملة العناصر االمنية بالشدة
ومنعهم من القيام بواجبهم قضى االول غيابيا برد اعرتاض (ط.ش)
وتثبيت احلكم الغيابي القاضي بسنة وشهر حبسا وماية الف لرية غرامة
وقضى وجاهيا باسبوعني حبسا يف حق (ي.ع) وماييت الف لرية غرامة.
وقضى حكم جبرم نقل اسلحة حربية واجهزة السلكية من دون ترخيص
واطالق النار يف مكان مأهول غيابيا بسنة وشهر حبسا يف حق (خ.ش)
ومصادرة املضبوطات وقضى وجاهيا بشهر حبسا يف حق كل من (ر.م)
و(ش.ش) ومصادرة املضبوط.
ودانت حكم جبرم عدم التقيد بالتعليمات املتعلقة بكيفية سوق
املوقوفني والتسبب بفرار موقوف ومقاومة عناصر عسكرية مقاومة سلبية
غيابيا بشهر يف حق (أ.ب) وماية الف لرية غرامة وقضى وجاهيا باسبوعني
حبسا يف كل من من (ر.م) و (إ.ر) وخبمسة ايام حبسا يف حق (د.ج).
واصدرت حكما وجاهيا جبرم خمالفة التعليمات العسكرية باالستعالم عن
مطلوب للعدالة مما تسبب بتواريه عن االنظار قضى خبمسة ايام حبسا
يف حق (إ.م).
ويف حكم وجاهي جبرم حتقري عناصر عسكرية وشتم املؤسسة العسكرية
قضى بعشرة ايام حبسا يف حق (خ.م).
وقضى حكم وجاهي جبرم خمالفة التعليمات العسكرية بالتواصل هاتفيا
مع مطلوبني ومع سجناء باسبوعني حبسا يف حق (ع.ش).
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مناسبـــات

االم انياس مريم الصليب شرحت االوضاع السورية واملسيحية يف زيارتها اىل سيدني

يف اطار زيارتها اىل اسرتاليا
كانت سيدني احملطة الثانية لالم
انياس مريم الصليب حيث وصلت
اىل مطار سيدني احمللي مع االخت
كرمل الساعة التاسعة والنصف
من صباح يوم االحد يف 10 - 7
  2012وكان يف استقباهلا حشدكبري من املواطنني.
وبعد املطار انتقلت االم
الصليب اىل كنيسة مار يوحنا
للروم امللكيني الكاثوليك يف
غرينايكر لتشارك بالقداس االهلي
الذي تراسه سيادة املطران
روبري رباط حبضور حشد من ابناء
اجلالية.
وبعد القداس اقام املطران
رباط حفل غداء على شرفها ،ثم
قامت االم الصليب بزيارة لرعية
سيدة لبنان يف هاريس بارك
وكان يف استقباهلا خادم الرعية
املونسنيور شورا ماري والنئب
ديفيد كالرك وكهنة الرعية وعدد
من املؤمنني.
بعد ذلك توجهت اىل كنيسة
الثالوث االقدس يف دالويتشهيل
حيث كان خادم الرعية االب ديفيد
اعد استقبا ً
ال كبريًا على
مسيث قد ّ
شرفها حضرته فاعليات من مجيع
الطوائف واالجتاهات القت فيه
االم الصليب حماضرة قيمة باللغة
االنكليزية حتدثت فيها عن االحداث
السورية عامة والوضع املسيحي
خاصة ،ثم انتقلت االم الصليب
اىل صالة الكنيسة لتعقد اجتماعًا
مطو ً
ال مع جلنة اجلمعية املسيحية

االسرتالية السورية ،بعدها اقام
االب مسيث حفل عشاء تكرميي
لالم الضيفة.
ُ
اما يوم االثنني فقد
استهل
مبقابلة مع الصحايف ستيفن
ليسي من صحيفة سيدني مورنينغ
هريالد شرحت له فيها ما يدور
على الساحة السورية واملؤامرة
اليت تتعرض هلا سورية كما
تناولت التعتيم االعالمي الغربي
عما يدور هناك من تزوير للحقائق
والوقائع واالحداث ،لتنتقل بعدها
اىل دار املطرانية السريانية حيث
استقبلها املطران ملكي وتناول
احلديث االوضاع السورية عامة
واملسيحية خاصة ،تلت ذلك
زيارة للمطرانية املارونية يف
سرتاثفيلد فاستقبلها سيادة
املطران عاد ابي كرم حبفاوة
بالغة ،ثم اجرت الزميلة يف اذاعة
اس بي اس ماري ميسي مقابلة
مع االم الضيفة تناولت االوضاع
السورية وخاصة املسيحية منها
كما كانت هلا مقابلة مع اذاعة
صوت الغد مع الزميل بطرس
بشارة ،انتقلت بعدها الراهبة اىل
دير مار شربل حيث اقام رئيس
الدير االب الدكتور انطوان طربيه
حفل غداء على شرفها حضره
عدد من فعاليات اجلالية واختذت
صور تذكارية يف صالون الدير.
مساء اقيم حفل عشاء تكرمييًا هلا
ً
يف مطعم طوني للعائالت يف
دالويتشهيل متيز حبضور كثيف
من ابناء اجلالية السورية واللبنانية

يف مقدمتهم املطارنة روبري رباط
ّ
وملكي ملكي
ومثل املونسنيور
صقر املطران عاد ابي كرم،
رئيس دير مار شربل االب انطوان
طربيه ،واالب مارون عن دير مار
يوحنا احلبيب للموارنة واالب رحال
ضرغام واالب ديفيد مسيث واالب
فادي سليمي واالب مايكل زغيب،
وعن الطائفة العلوية الشيخ امحد
جنيدي ،ورئيس الرابطة املارونية
توفيق كريوز السيناتور شوكت
مسلماني ،النائب طوني عيسى،
النائبة بربارة بريي والقنصل
السوري يف سيدني ماهر دباغ
وعدد من رؤساء وممثلي اجملالس
والتيارات واالحزاب السياسية
اخلريية
والروابط
واجلمعيات
االسرتالية
االعالم
ووسائل
والعربية.
عرف احلفل الدكتور زياد فشخة
ّ
وقدم الدكتور عماد غنوم شيكًا
مببلغ  5االف دوالر باسم اجلمعية
املسيحية االسرتالية السورية.
حتدث يف املناسبة مستشار االم
الصليب الن لونغارين املتحدر من
اصل ايرلندي فقدم نبذة عن حياة
االم الصليب اليت ولدت يف لبنان
من اب فلسطيين وام لبنانية.
وحتدث عن حياتها الروحية وقال
انها استحبست يف لبنان طوال 22
عامًُا كراهبة لتنتقل بعدها اىل دير
ّ
مار يعقوب
املقطع يف القصري
يف سورية لتعيد ترميمه وتأهيله
وفتح ابوابه الستقبال النازحني
واملعوزين لتمضي فيه اكثر من

 18عامًا اىل ان اجربت على الرحيل
حتت التهديد واالرهاب.
ثم قدم السيد لونغارين االم
الضيفة اليت حتدثت عن الوضع
املسيحي املزري داخل سورية
وهجرة وتشريد اكثر من 300
الف مسيحي على يد املعارضات
السورية .
وتناولت االم الصليب يف
كلمتها حاالت القتل والتنكيل
وتقطيع املفاصل واجلثث اليت
تعرض هلا السوريون عامة
واملسيحيون خاصة على يد ما
يسمى باملعارضة وقالت انها
شاهدة على ذلك بام عينها،

كما حتدثت عن مدارس ومساجد
وكنائس مكاتب احلكومية سلبت
واحرقت.
ويف اخلتام كانت تربعات سخية
من قبل احلضور ملساعدة النازحني
واملعوزين.
اما يوم الثالثاء فكان هلا لقاء
مطول مع راديو اس بي اس
اجرته املذيعة هنا مباشرة على
اهلواء ،انتقلت بعده اىل مقر
احتاد الكنائس املسيحية يف
سيدني وكان هلا لقاء مع ممثلني
عن خمتلف الكنائس وجولة يف
سائر احناء سيدني فزارت االوبرا
هاوس واهلاربر بريدج وكاتدرائية

سانت ماري.
كما كان هلا لقاء على اهلواء
مع اذاعة صوت احملبة اجرته معها
الزميلة كلود حرب ناصيف.
واقام القنصل السوري دباغ
على شرفها
لقاء شعبيًا حاشدًا يف
ً
غرينايكر لتختم بعد ذلك زيارتها
كما بدأتها من كنيسة مار يوحنا
يف غرينايكر بلقاء مع الشبيبة.
واجلدير بالذكر ان االم الصليب
واالخت كرمل واملستشار الن
يشكرون مجيع من ساهموا باجناح
الزيارة.

منسقة الزيارة
تانيا بولس
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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
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Niavaran Market .................... (+61) 294-771-772
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Image for Computer ............... (+61) 450-296-121
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Tel: +61-28-355-0162
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Tel: +1-604-293-1000
1-866-760-4000

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

ورشة عمل جمانية
باللغة العربية
هل تودون تعلم املزيد عن:
قانون العائلة
العالقات الصحية
حقوق الطفل
محاية الطفل

يوم االربعاء يف  24تشرين االول/اوكتوبر من الساعة  10،30صباحا حتى الـ  12،30ظهرا
at SydWest Multicultural Services Inc
Level 2, 125 Main Street, Blacktown, Sydney

خدمة العناية بالطفل مؤمنة

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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شعر وأدب

العطاء

اىل روح الشاعر
الصديق حنا عبيد
ْزمانك يا حنا عبيد سايرتو
وفكرك عا وزن وقافيه عصرتو
كنت الويف ومشيت عا القانون
رفيقك عا صيحة ديك ما نكرتو

الشاعر السيد أمحد احلسيين

ت�����ق�����ّب� ْ
����ل م��������ن ظ�����رف�����ك ب���ال���ي���س�ي�ر
َ
أم���ي���ر
�����������رض ب����ظ����ل����م م�������ن
وال ت�
ِ

اال انت ما ردت
مره تكون
ّ
هوي ْحرام ما دقرتو
وقرش اللي ّ
عليي وعا غريي كان فيك متون
الشفتو خرج بالعاطفه غمرتو

اذا ج�������اد ال�����ك�����ري�����م ب�����ك� ّ
�����ون
����ف ع� ٍ
�������د م������ن رم��������ق ال����ف����ق��ي� ِر
وج�����������وع س� ّ
ٌ

وربيت عيله حّبها من جنون
ّ
صيرّ تو
عمالق
ومستقبلك
ّ
حنون
ووقت الصرت تعبان يا
خدموك بعيونن اهالي البيت
ّ
احلب
عا
هلم
هلي
عمرتو
ّ

ّ
����������ل أم������ٍر
واج�������ح�������د م������ن غ�����ب�����اء ُج
َ
وأخ����ف����ى م����ن ال���ف���ض���ي���ل���ة يف الكثري

وهلق «يا حنا عبيد» جينا
نودعك
ّ
وحنكي معك لكن ما فينا نسمعك
من دمنا منعطيك عا اهون سبيل
ان كان فينا عا احلياة
نرجعك
ّ

�����وم
وم�������ا ش����ك����ر ال����ف����ق��ي�ر ع�����ط�����اء ق� ٍ
ي�ر
ي����ك����ون ك���م���ن ت���ع���ام���ى ع�����ن ال���ن���ص� ِ

ُ
ٍ
ض���ي���اء
����ل�����اك ت���ت���ع���ب م�����ن
وم������ا االف�

ك���������ذاك االم ع������ن ه��������ّز ال����س����ري����ِر

ب���ل���اء
ي������ك������ون وف�������ق�������ره أض������ح������ى
ً
وم������ا ن���ف���ع ال����ض����ي����اء م�����ع ال����ض����ري����ِر.

عمل اخلري

ف�����ك�����ن جن������م������ًا ت�����س�����ام�����ى ل����ل����ف� ِ
�ل�اة

ِ
ال������غ���ل��اة
ب����ف����ض����ل اهلل م����ق����ت����ل����ع

وق������ف������ت ح������ي������ال رب ال����ع����امل��ي�ن

������ت وج�����ه�����ي ل����ل����ص� ِ
�ل�اة
وج�������ه� ُ
وق��������د ّ

ص���ل���اة امل���������رء م������ن دي�������ن وت����ق����وى

ِ
احل�����ي�����اة
وح����������ب اخل����ي���ر يف ع����م����ل
ّ
امل����ع��ي�ن
ج�����ن��ب��ي ق������د وق��������ف
ع����ل����ى
ُ
ّ
ِ
ال����ن����ج����اة
ي����ه����ي����ئ ل������ي م������ن س����ف����ن
ُ
ف������أمح������ل م������ن ع����ن����اب����ره����ا وق��������ودا
ِ
أرد اخل����ص����م م�����ن ج���ي���ش
ال���ط���غ���اة
ّ

ف����م����ن مس������ع االل����������ه وق��������د جت���اف���ى

اىل ال������رمح������ان يف ص�����ف ال����ث����ق� ِ
���ات

مح���������اه ال������������رب م�������ن ع������ب� ٍ
�����د جت���ن���ى

وش���������ر احل�����اس�����دي�����ن اىل امل�����م� ِ
����ات
ّ
ف����م����ن ت��������رك ال������ص���ل��اة ب����غ��ي�ر ع����ذر

رم������������اه اهلل يف ح�����ف�����ر ال����ب����غ����اة

وخ����������زي ال������ع������ار يف ق��������ال وق���ي���ل

ِ
ال���ص���ف���ات
وع�������اش ال���ع���م���ر م�����ع�����دوم

من ديوان الغدير

مشينا سوا وكنا على جمال
يّ
نغن زجل وجناوب ْعلى
جتسد
تقوهلا
رده
وبكل
ّ
وعا كل خطوه بالتفاهم

الطويل
مطلعك
«خليل»
نتبعك

«ريس» عا جوقه كنت باملاضي اجلميل
ّ
وبكل دقة قلب تعرف موقعك
من رقبة االهلام جبت املستحيل
وكان احلرف ميشي بهزة اصبعك
وباالرجتالي
تسجل عيارك تقيل
ّ
يّ
يغن معك
قدها ما بيقدر
املش ّ
باالمس كنا نشوفك ونروي الغليل
وهلق ألنو تشقلبو ظروف احلياة
مبراية الذكرى يا طول منقشعك

اىل روح الشاعر الكبري حنا عبيد
ع����رف����ت����ك ي������ا ح����ن����ا م������ن زم���������ان بعيد
����������������درك ب���ي���ي
وع������ن������ك ح�����ك�����ال�����ي وق�
ّ
وم�������ن ب����ع����د م�����وت�����و م�����ا اج�������ا م���واع���ي���د
خت����ل����ي ش������ي ص�����دف�����ه ت���ل���ت���ف���ت ليي
ع������ن���ت��ر ك������ن������ت وم��������واه��������ب��������ك اجب������ر
وب��������امل��������ق��������درة ش�����ه�����دت�����ل�����ك االم��������ه
وري����������س ك����ن����ت ع������ا ب��ل��اب�����ل امل���ه���ج���ر
وأب��������ي��������ات ش������ع������رك ك������ان������ت م���ه���م���ه
ح��������رف اهل�����ج�����ا ع������ا م�����ن�����اب�����رك ش������ورب
ع����ط����ي����ت����و مج���������ال وم�����ع�����رف�����ه وح���ك���م���ه
ورب�������ي�������ت ع����ي����ل����ه خن����ب����ه����ا م���ن���ش���رب
ك����ل����م����ا مج����ع����ن����ا ال�������ك�������اس ب���ال���ل���ق���م���ه
ك����ن����ت م�����اش�����ي ب�����ال�����دن�����ي ع������ا أص������ول
وب�������ك�������ل ج�����ل�����س�����ه ع���������ام���������ره ت���غ�ن�ي
ب�����ق�����دم ت������ع������ازي ل���ع���ي���ل���ت���ك وب�����ق�����ول:
ح������ن������ا ن������ق������ل م��������ن ه�����������ون ع����اجل����ن����ه

*القصيدة التي كان من املفرتض ان يلقيها الشاعر طوني حنا
النسر يف حفل تأبني صديقه الراحل الشاعر حنا عبيد يف
القداس والجناز الذي اقيم لراحة نفسه يوم السبت املاضي
يف كنيسة مار يوسف يف كرويدن ،كما القى قصائد كل من
الشعراء جورج منصور ومروان كساب وعصام ملكي.

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغوّش

النجمة الكبرية صباح يف سيدني
امرية يف حياتها ومسريتها الفنية

ويا ام «جو» وام «شارلي» «والبنات»
شو كنت عنكم قول للناس اسألو
بقدم تعازي من صميم الواجبات
ّ
َ
وبقلكم يا كبار بكالم
امللو
دلقتو عا «حنا» :اهتمام وحب ذات
واهلل دخيلو شاف شو كنتو الو
حنا رحل يا أهل يا اخوان
وبدموع سدني
تغسلت مرتيت
ّ
وال يوم بنسى كيف معنا كان
وكيف كان بطرس آدمي ما نسيت

عصام ملكي
*القصيدة التي ألقاها الشاعر عصام ملكي يف
حفل تأبني صديقه الراحل الشاعر حنا عبيد
يف القداس والجناز الذي اقيم لراحة نفسه
يوم السبت املاضي يف كنيسة مار يوسف يف
كرويدن ،كما القى قصائد كل من الشاعرين
جورج منصور ومروان كساب.

النجمة صباح تتوسط الزمالء موريس عبيد وعقيلته ووليد حصني واكرم املغوّش (ارشيف)
زارت النجمة احملبوبة صباح سيدني عدة مرات ويف كل مرة كنت اجري معها
مقابلة صحفية تتحدث فيها عن حياتها الفنية وما رافقها من حاالت مجيلة وآخر
مرة زارت سيدني كانت قبل عدة سنوات مع زوجها السابق فادي لبنان ...
السيدة صباح فنانة كرمية ومجيلة وراقية تشعر مع الفقراء وتتأثر ملعاناتهم
ويف مطار سيدني الدولي وحنن نودعها مع حشد من مجهورها قدمت احد خوامتها
الباهظة الثمن لصبية عرفت منها انها تعاني من غياب والدها منذ والدتها
وذرفت الشحرورة الدموع وقد عرفنا فيما بعد ان قيمة اخلامت تفوق املئة الف
دوالر .
تصوروا هذه املطربة والفنانة والنجمة الكبرية صباح وكرمها الالحمدود وهي
االن تعاني يف شيخوختها ..شفاها اهلل واسعد اوقاتها النها كانت وستبقى
امرية يف حياتها وفنها.
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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

24 صفحة

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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0405272581
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املشي النشط يقلل خطر النوبة القلبية

وجد علماء من الدامنارك تابعوا صحة أربعة آالف شخص
على مدى عشر سنوات ،أن املشي بنشاط أهم بكثري من
ممارسة املشي البطيء .فأولئك الذين كانوا يسريون
بسرعة تضاءلت لديهم احتماالت اإلصابة بالنوبة القلبية أو
السكتة الدماغية إىل حنو نصف احتماالتها لدى أولئك الذين
مل ميشوا .أما الذين قالوا إنهم كانوا ميشون ملدة ساعة
خبطوات هادئة فقد كان لديهم نفس اخلطر املوجود لدى
الذين كانوا مرتاخني إىل حد كبري.
وقارنت الدراسة احتمال تطور ما يطلق عليه املتالزمة
األيضية ـ وهي جمموعة من االضطرابات ومنها ارتفاع
الكوليسرتول والبدانة وارتفاع ضغط الدم ـ لدى 3968
متطوعًا بني سن  21و.98
وكان احتمال اخلطر أعلى عند الذين كانوا يعانون من
املتالزمة األيضية لإلصابة مبرض قليب أو سكتة دماغية
يف متوسط العمر وعند الكرب .وقال الباحثون إن أقل خطر
للمتالزمة األيضية وجد يف اجملموعات اليت كانت نشيطة
بدنيًا بدرجة كبرية مقارنة بقرنائهم الذين ختلو حياتهم من
النشاط .ومع ذلك اكتشفوا أن النشاط البدني اخلفيف بل

حتى ما يصل إىل أكثر من ساعة واحدة من املشي اليومي،
مل مينح وقاية من املتالزمة األيضية.
وأضاف الباحثون أن الركض اخلفيف أو املشي بنشاط
جيعل نبض القلب أسرع ـ تنشيط عضلة القلب ـ وأكدوا
ضرورة حماولة القيام بنشاط يومي ألن ذلك يزيد من ضخ
الدم يف اجلسم وما له من فوائد للقلب.

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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قلة االخالق
من املؤسف جدًا انه كلما طرحت احلكومة وباالخص
بعض وزراءها مشروع قانون النقاذ ما تبقى من هذا
الوطن ترجم بوابل من التهم الساقطة اص ًال.
املعارضة وبكل كوادرها حتاول بشتى الوسائل
استعادة بريق وجهها ّ
علها تالقي تأييدًا هلا  -ويا
ريت!
ومن سخافة الكالم الذي ال طعم له وال لون عند
مساعك االبواق وهي تطالب بضمانات عدم عودة
سوريا اىل لبنان وهذا الكالم وغريه مل يعد احد يأخذه
بعني االعتبار الن هذا اصبح من املاضي البعيد.
واذا كان هناك من يطالب بعودة سوريا فبدون
ادنى شك فان املعارضة احلالية هي اليت تسعى من
اجل ذلك بعد ان تكون سوريا قد ارتاحت من مشاكلها
الداخلية واستتب االمن يف الداخل السوري.
ان هذا االسلوب يف التعاطي مع احلكومة باتهامها
بالتخوين وصرف النظر عن اجملرم واجملرمني والفساد
واملفسدين سيصل بالبلد امنيًا وسياسيًا واقتصاديًا
اىل االنهيار الكامل وهذا ما تسعى اليه املعارضة
جبدية.
من منا ال يتذكر املعارضة احلالية وعلى رأسها تيار
املستقبل اليت حكمت البلد ما يزيد عن العشرين عامًا،
كيف امعنت بالبلد تهجريًا وخرابًا ومبؤسسات الدولة
نهبًا وفسادًا وووو....وبالتكافل والتضامن مع عبد
احلليم خدام وغازي كنعان .واليوم يطالبون بطرد
السفري السوري من لبنان وهم ذاتهم طالبوا بسفارة
سورية يف لبنان.
نعم ان ما يرضي املعارضة احلالية هو عودتها اىل
احلكم عندها يصبح السفري السوري ضروري للبنان

كاتب عربي
وهو حمبوب ومرغوب فيه اكثر من غريه من السفراء
ولرمبا يعودون ويطالبون بعودة سوريا اىل لبنان .ومن
يعطي مفتاح العاصمة بريوت اىل عبد احلليم خدام
اشرف له ان ال يتكلم بني الناس!
املعارضة امرها عجيب غريب وماذا تريد من سوريا
بعد؟
طالبوها باخلروج من لبنان فخرجت ،طالبوا بسفارة
سورية يف لبنان فكانت السفارة واليوم مل تعد
تعجبهم ال السفارة وال السفري فها هم يطالبون بطرده
من لبنان وفك املعاهدات املعقودة بني البلدين.
ال يا مجاعة ،فسوريا دولة حترتم مجيع املعاهدات
ولسوريا ولبنان كدولتني احلق بسحب سفرييهما من
البلدين وقطع العالقات الدبلوماسية ،فسحب السفراء
ال خيضع ملزاجية بعض الفرقاء وحساباتهم الضيقة
واالمالءات اليت يتلقونها من اخلارج.
العماد عون ويف كل مناسبة كان يقول حان الوقت
الن نكف الكالم عن سوريا النها اصبحت وراءنا ،تعالوا
نبحث بهدوء ودون ضجيج وال تشنج مع سوريا ما جيب
عمله ضمن حفظ سيادة البلدين خاصة وان لبنان هو
حباجة اىل سوريا اكثر مما هي حباجة اىل لبنان مشريًا
اىل الرتانزيت من لبنان عرب سوريا اىل باقي الدول
العربية ومن ثم االنتقال اىل املساجني اذا كان هناك
من مساجني يف سوريا.
ان طريقة التعامل املتبعة مع سوريا والتجايف وكيلها
بالشتائم لن تصل اىل نتيجة بل تزيد االمور تعقيدًا
اكثر فاكثر ومن يظن ان امريكا ومن معها ان لبنان

من اولوياتها فهو خمطئ وغيب يف تفكريه وحتليله
لالمور.
فهناك املصاحل اليت تقضي بتغيري السياسة
االمريكية بني الساعة والساعة فلبنان ليس الكويت
وال هو العراق وال غريه من دول اخلليج وكل ما تقوم
به هذه الدول ما هو اال بقاء لبنان رهنًا بالتجاذبات
السياسية .
العماد عون هو امام حتد كبري يف ما يتعلق بقانون
االنتخاب الذي حيفظ حقوق املسيحيني وكرامتهم كي
يكونوا احرارًا يف حياتهم السياسية ،اال ان هناك بعض
املسيحيني رفضوا القانون الذي تقدم به العماد عون
وحتى اللقاء االرثوذكسي الن هؤالء املعرتضني اعتادوا
ان يشحذوا النيابة عن ابواب اسيادهم.
واثناء زيارة العماد عون االخرية اىل منطقة جبيل حيث
استقبل ومرافقيه استقبال ليس له مثيل الحد من قبل
ابناء اهمج وترتج وجاج وغريهم من القرى كان العماد
موقع حفاوة واكرام ويف عمشيت احملطة االخرية له
اومل على شرف العماد وصحبه الكريم سيادة املطران
ميشال عون يف دار املطرانية يف عمشيت اال ان فئة
اشتهرت بذبح املسيحيني رفضت ان يأتي العماد اىل
كنيسة سيدة ايليج ويف ميفوق حصل اشكال مع هذه
الفئة بتحريض من الراهب ناجي سلوم الذي كان يقيم
الذبيحة االهلية يف الدير حيث تدخلت قوى اجليش
وكان هذا الراهب يضع شعارا ال يليق مبا هو فيه وقد
امر املطران ميشال عون راعي ابرشية جبيل بوضع
الراهب يف ديره واقالته من مهامه ومنعه من اقامة
القداديس حتى اشعار آخر.
هذا هو العيب والعار وقلة االخالق...

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

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

خربة  ..معاملة  ..ابتسامة ..
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
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*خنلة بيطار*

الزميل االستاذ خنلة بيطار تألق كعادته ،ال بل تسامى بكلمته
املفعمة بطيب ادب احلياة وبرائحة خبور تراب الوطن املعذب...
«يف البدء كان الكلمة» وكانت املقدمة موجزا فيه الكثري من
املعاني املعجونة بآالم ما يعانيه االنسان على ارض سورية من تلك
اهلجمة املنظمة يف االرهاب والدمار والقتل ...
ّ
ّ
االنسانية...ويف لالصالة
ويف للقيم
خنلة بيطار شكرًا لك...انت
ً
والرتاث ،وشاهد للحق الذي سينصرنا مجيعا ،الننا ابناء احلقيقة...
ابناء احلياة اجلديدة...حياة العز والبطولة الواعية...
*****

*معقول؟*

كميل مسعود
عادة درجنا عليها ان نأخذ اوالدنا يف سن مبكرة ملشاهدة
سباق السيارات والدراجات النارية اىل مالهي االطفال حيث
ينصرفون اىل املرح والبهجة تغمر قلوبهم وهم يستمتعون
بتصادم السيارات مع بعضها ويف كثري من االحيان اهلرب من
بعضها يف هذا االجتاه او ذاك ويتم ذلك يف مكان آمن للغاية
كما يتم التحكم بهذه السيارة النها تسري بالطاقة الكهربائية،
وان تلك املشاهد تسيطر على عقول االطفال.
وكذلك التلفزيون حيث تعرض فيه بعض االفالم املثرية
كسرقة السيارات واهلروب من البوليس ويف الساعات احلرجة
يتعرض البوليس للضرب والقتل وهذه الصورة رغم انها
قبيحة تبقى عالقة يف ذهن الطفل الذي يبقى لساعات امام
شاشة التلفزيون وقد تأخذ مكانًا يف العقل حتى يصبح الطفل
شابًا حيث ما جيري اليوم يف الشوارع ويف الساعات االخرية
من الليل.
الكثري من الشباب يتأثر بهذه االفالم املخزونة يف عقله منذ
ان كان طف ًال ،فبدون ادنى شك فان ذلك يشكل خطرًا بالغًا
على حياة الشباب وحياة الناس اآلخرين.
لقد شاهدنا العديد من الشباب املراهق املندفع باقصى سرعة
يف قيادة السيارات خاصة تلك اليت تعطي اصواتًا عالية
«توربو» حيث توقظ النائمني وهذا السلوك اصبح يتعب
الكثري ويشكل خطرًا على هؤالء الشباب من جهة وعلى الناس
املارة يف الشوارع من جهة ثانية.
ان مثل هذه املأساة ال يعرفها كل الناس متامًا اكثر مما
تعرفها املستشفيات اليت تشهد العديد من املصابني .
ان شركات انتاج السيارات والدراجات النارية معنية باالمر
فهذه الشركات بامكانها ان تضع حدًا مقبو ً
ال لسرعة السيارات
كما ميكنها ان تعزز وسائل االمان هلذه السيارات وتتشدد يف
بيع املركبات اليت تتميز بسرعة كبرية ويف املقابل على دوائر
االمن املعنية تكثيف الدوريات املسائية ومعاقبة املخالفني
بصرامة خاصة الشباب املراهق والعاشق هلذه الرياضة
اخلطرة.
ان بعض االسر جنحت يف جتنيب ابنائها السلوك غري احملمود
كما ان البعض متكن من تغيري عادات ابنائه اخلطرة.
ان السيارات والدراجات النارية املندفعة بطيش الشباب هي
خطر كبري عليهم النه ال مير يوم اال وهناك اكثر من مشهد
تقشعر له االبدان .فهل نتعلم؟
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حضر االمسية التارخيية لراهبة االمومة بنت انطاكيا انياس
مريم الصليب جمموعة كبرية من رجال الدين باالضافة للمؤمنني
والقلقني على حياة الناس هناك واملصري...قال احدهم معقول
هيك؟يعين هل يعقل ان تكون تلك احلرب الكونية اليت تقودها
احلركة الصهيونية بتمويل ودعم غربي وعربي ،هل يعقل ان تكون
حكاية االم الراهبة اليت نذرت حياتها خلدمة الرب ومجاعة املؤمنني
به من كل الطوائف واالديان ،الن ربنا هو رب السماء واالرض،
رب العاملني...هل وهل وهل يعقل...هل هذا معقول؟كانت
االم تتكلم بوفاء مطلق للحقيقة امام التاريخ ...امام اهلل ...امام
الناس...كل الناس.وكانت تؤكد ان الوثائق بالصوت والصورة
يف جعبتها...يف زوادتها...يف كل ما متلك من حكايا وعطايا تنم
عن فضائل وقيم ّ
جتسد بنت انطاكيا من
علنا نقتدي...نهتدي مبا
ّ
ً
مثل عليا هبطت علينا اقباسا من مساء الوطن فقط للتنوير ،وهلذا
املشكك من وهناك نقول :مباركة انت يف النساء ،قدوتك ام النور
مريم العذراء «مترميني» بشفاعتها هذا العامل التواق لتعاليم احملبة
بكل صفائها...
*****

*شهادة امام التاريخ*

انها تاريخ يف تاريخ الرسل والقديسني...انها راهبة زرعت
فعمقت جذور اجلمال واحملبة،
وسقت واطعمت من خبز الناصرة،
ّ
ومسحت ما تبقى يف النفوس من ضالل فربكته حمطات تلفزيونية
وصحف واذاعات ،وابواق موظفة يف دوائر اعالمية مغلقة تعمل
لقتل االنسان وتشقيفه وتفكيك وحدة بالده وناسه يف الوطن
الواحد ،واالمة الواحدة....
فهجروكم خدمة ملشروع امسه «حدودك يا اسرائيل من
جوعوكم
ّ
ّ
الفرات اىل النيل »...اي اسرائيل الكربى...وبعد التجويع
والتهجري ،جاء الرتهيب والتهديد والوعيد...واليوم نرى الدمار
ينجر الرعب واملوت واخلراب يف كل
والقتل...نرى االرهاب املنظم ّ
حي ،ويف كل بيت من بيوت الوطن...بكل بساطة نكتب :جاءت
ّ
تلك االم املباركة يف النساء لتقول لكل الناس احلقيقة.وهكذا
فعلت والتاريخ يسجل االفعال...والوطن بكل اطيافه الواعية ميهل
واليهمل ومن يعش ير.
*****

*نلتقي لنرتقي*

عنوان كبري لقفزة اعالمية واعدة« ،نلتقي لنرتقي»...نلتقي يف
االميان الواحد ،يف الرجاء الواحد...نلتقي لنواجه سوية احملن...
نلتقي لنؤمن ان احلقيقة هي يقني ووضوح وثقة...نلتقي لنؤكد
ان سفر بداية انتصاراتنا هو «التالقي» .ويف هذه االقانيم
الثالثة ،نرتقي لنؤكد من جديد ان االمم احلية تعصف بها ازمنة
احملن والصعاب ،فال يكون هلا انقاذ منها اال بالبطولة املؤمنة ،ال

يكون هلا انقاذ منها اال حبق الصراع الذي هو حق التقدم والنهوض
واالرتقاء...من وحي فعل االميان النهضوي هذا ،يطل على العامل
منرب نوعي مميز ،حمطة تلفزيونية جديدة من دمشق...دمشق
ّ
فتهلل هلذا
«التالقي» يف منرب «التالقي» ،به نلتقي لنرتقي،
النتاج النوعي ،وهذا الوليد االعالمي اجلديد ،اذاعة « سوريانا»،
منرب احلق واخلري واجلمال ،يطل من هضبة قاسيون ليحاكي العامل
عن «سوريانا» بكل حكايات احلب واجلمال ...واريج يامسني دمشق
وربوعها العابقة بصباحات اخلري والعز والعنفوان...
نلتقي لنرتقي مع اطاللة صباح النور يف تلفزيون «التالقي» واذاعة
مصدرة السالم للعامل.
سوريانا لك السالم يا
ّ
*****

*رسالة حمبة*

لتلك املذيعة على احدى االذاعات يف سدني ،االمانة والدقة تتطلب
من كل العاملني يف حقل الصحافة الوعي خلطورة املؤامرة الكربى
على كل عاملنا العربي واالنسانية مجعاء...انت موظفة يف هذا
جيد ...ولكن املمتاز ان يكون يف ذاتك
الصوت االعالمي ،هذا ّ
وعي ثقايف ومعرفة ملا يدور حولك وحولنا...لغة احلوار جيب ان
تتسم باملنطق العلمي وااللتزام برسولية الكلمة اليت تبين...
املصاحلة الوطنية هي املطلب االساسي يف سورية ولبنان وكل
عاملنا العربي ،املصاحلة الوطنية على قاعدة مصلحة الوطن فوق
املصاحل الشخصية...نار الفتنة اليت تتصاعد كل يوم هناك ستصل
الينا واىل جانب شخصيتك اليت هي حباجة «للمعرفة الفضلى»،
واال ما عليك كما نصحك احد احملاورين مع «جاللتك» ،ما عليك اال
االعتزال « النو الشغله هيدي» حتتاج الطالع واسع ،وخمزون من
املعلومات حول جوهر الصراع الدائر يف سوريا والعامل العربي .مع
حمبتنا ،الننا ابناء النور وال ميكن ان حنقد ...تذكري ان احملبة تبين
وان احلقد يهدم يا ...والسالم.
*****

*الكبري سعيد عقل واجراس العودة*

سيف فليشهر يف الدنيا ولتصدع ابواق تصدع
اآلن اآلن وليس غدًا اجراس العودة فلتقرع
البعد
بي
ويشد
انا ال انساك فلسطني
ّ
ّ
ُ
يشد َ
ِ
الشوك انا الورد
انا يف افيائك نسرين انا زهر
ّ
ّ
ندك االسوار
سندك
نستلهم ذاك الغار
ونعيد اىل الدار الدار
منحو بالنار العار
فلتصدع فلتصدع
جن دم االحرار.
ابواق اجراس تقرع قد ّ

همسة
«مفرخ» فيه حلم السلطنة العثمانية
مسكني اوغلو العثماني
ّ
...وكأني به كوزير خارجية لرتكيا يبغي تسمية والته يف دمشق
وبريوت والقدس ومكة والقاهرة.
نؤكد للوزير العثماني ان ثالثة ارباع شعبه ال يوافق على
كل قرارات حكومته النه يريد ان يعيش بسالم مع ذاته ومع
جريانه ...
نعم الشعب الرتكي يرفض ما تقوله حكومته واوغلو واردوغان
مع بعض جنراالتهم املتعثمنني واملعروف انتماؤهم ،طويلة على
رقابهم تلك االحالم اخلرافية.

تكريم لبناني أوسرتالي حلاكم والية فيكتوريا
ورئيس جامعة الروح القدس يف الكسليك
أقامت غرفة التجارة والصناعة ألوسرتاليا ولبنان وشركة
زوقي لبنان احتفاال يف قاعة البابا يوحنا بولس الثاني يف
كرمت خالله حاكم والية
جامعة الروح القدس الكسليكّ ،
فيكتوريا يف أوسرتاليا أليكس شرينوف ورئيس جامعة
الروح القدس األب هادي حمفوظ تقديرا ملساهمتهما يف
تعزيز العالقات الثنائية بني لبنان وأوسرتاليا.
وكانت كلمة ترحيب لعريفة االحتفال ليا حيشوشي ،ثم
كلمة عميد كلية إدارة األعمال والعلوم التجارية الدكتور
املكرمني «شخصني مميزين».
نعمه عازوري الذي رأى يف
ّ
وقال «رئيس الغرفة» ومدير شركة «زوقي لبنان» فادي

زوقي« :باإلضافة إىل املنصب الذي حيتله شرينوف فهو
يتميز حببه للقانون وبتبادل خرباته ومعرفته مع اآلخرين.
ّ
متكن من خالل منصبه رئيسًا
وبالنسبة اىل حمفوظ فقد
جلامعة الروح القدس من أن يقيم جسر تواصل بني لبنان
وسائر بلدان العامل وذلك من خالل الرتبية ،فضال عن إجياد
أكادميية» .وأشاد بـ»ريادة الروح القدس يف
فرص تعاون
ّ
الرتبية كما يف البحوث».
أما الرئيس الفخري للغرفة لويس فليفل فشكر للحاكم
وقدم نبذة عنه.
زيارته لبنان
ّ
وأكد شرينوف أن «والية فيكتوريا هلا صلة وثيقة

بلبنان» ،مشريا إىل «النجاحات اليت حققها اللبنانيون على
كل الصعد ،وال سيما يف هذه الوالية» ،مشيدا بريادتهم
يف جمال األعمال.
فتحدث عن املشروع املشرتك مع شركة
أما حمفوظ،
ّ
زوقي الذي يتمثل يف إطالق «املطعم األخضر» للمحافظة
على البيئة بكل مفاصلها يف اجلامعة ،والذي بدأ العمل به
منذ عام .واعترب أن «هذا املطعم خطوة من مشروع متكامل
يهدف إىل حتويل اجلامعة واحة خضراء لتصبح بذلك اجلامعة
قدم فليفل
اخلضراء األوىل يف الشرق األوسط» .وختاما ّ
ّ
املكرمني.
لكل من
درعا تقديرية
ّ
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ملبورن

لقاء مع اجلالية اللبنانية والعربية يف ملبورن
االخت انياس الصليب تشرح مأساة املسيحيني املشرقيني

االخت الصليب تتحدث عن مأساة املشرقيني

نخلة بيطار يلقي كلمة املناسبة ويقدم االخت ايناس

االب بارودي وحضور

االباء حداد ونصر وحضور

االخت الصليب واالخت كرمل مع األبوين الجليلني نصر وحداد وحضور

املونسنيور توما ،الحزب القومي ،شعبو وحنا وحوراني

سايد حاتم  -الشويري  -كلزي وقضماني وحضور

مظلوم ،حرب وحضور

الجمهور املشارك

االخت انياس مريم الصليب هي راهبة نذرت نفسها حاملة
صليب املسيحيني بوجه عام واملشرقيني بوجه خاص وتطوف يف
العامل حتى وصلت اىل اسرتاليا القارة البعيدة عن العامل ،حيث
عقدت لقاء مع ابناء اجلالية اللبنانية والعربية وذلك مساء يوم
اجلمعة املاضي يف هول كنيسة القديس جاورجيوس االرثوذكسية
يف ملبورن «ثورنربي» .حضر اللقاء كهنة الطوائف املسيحية
والراهبات الشويريات الباسليات وحشد كبري من فعاليات اجلاليتني
ومسؤولون واطباء ورجال فكر واقتصاد باالضافة اىل التيار الوطين
احلر واحلزب القومي السوري االجتماعي.
ويف املناسبة كانت كلمة لالستاذ خنلة بيطار مفعمة باملعاني
اليت حتملها االخت ايناس الصليب ثم دقيقة صمت حدادًا على
ارواح الشهداء وقدم االخت ايناس.
وتقول االخت ايناس من حيمل قضية باهلام من اهلل ال يعرف
مستحي ًال.

انطاكيا حكايات البطولة واالميان والوعي ،انطاكيا «بنت سورية»
وام املشرقية ووحي االنسانية ...انطاكيا االنطالقة االوىل يف
الرسولية املفعمة بتعاليم احملبة والغفران ،وبقيم احلرية كلها لبين
االنسان ...من بيت انطاكيا جاءت ضيفة كبرية لتقول احلقيقة
لكل الناس يف بالد اسرتاليا والعامل .هذه الراهبة القديسة جتيد
لغات كثرية واهمها لغة الروح القدس الذي ّ
حل فيها فوهبها
ّ
هذا االرث العظيم حتمله صليبًا مقدسًا يف دروب جلجلة شقها
يسوع الناصري منذ اكثر من الفي عام من اجل حياة جديدة،
تؤسس للعامل كله العدل واحلرية والكرامة واالخاء االنساني الذي
يليق بانسانية االنسان الذي خلق على صورة اهلل كما اكدته لنا
الرساالت السماوية السمحاء .وصفها سيادة املطران مسري مظلوم
مبشروع شهادة...ووصفها زميلنا يف اسرتاليا سامي مظلوم
بااليقونة االنطاكية والنجمة املشرقية اآلتية من شروق العامل ونوره
الوضاء اىل اسرتاليا حاملة الكلمة النورانية املفعمة بتعاليم مساء
فوق ارض امة كانت منذ فجر التاريخ معلمة وهادية للعاملني.
يوص بهذا السيد املسيح؟
«اذهبوا وعلموا مجيع االمم» امل
ِ
امل تكن تلك البقاع املباركة املبتدأ يف بعث احلضارات يف دروب
انسنة العامل وتنوير الكون؟

وماذا بعد ،ان لغة الروح القدس الذي حل بتلك االم الفاضلة
ايناس مريم الصليب ،حل فينا مساء اجلمعة  5تشرين االول
اجلاري مبباركة مار جرجس وحتديدًا يف صرحه املقدس...لقد حضر
االمسية النادرة املئات من ابناء اجلالية واجملتمع االسرتالي من
كل االطياف ،اتوا ليلتمسوا من كلمتها املعربة حقيقة ما يدور وما
حيك وحياك على سورية بالصوت والصورة ،فهي الوثائقية اليت
تتقن وبكل دقة واخالص ملهمتها استطاعت ان تنقل الصورة بكل
وضوح لكل الناس.
كانت ليلة تارخيية هامة بل صفحة تارخيية تضاف ملسرية ناسنا
وشعبنا يف اسرتاليا...
وكرمنا ال ولن نستطيع ان نفي تلك االم
مهما كتبنا وقلنا
ّ
الكبرية حقها ،النها تؤكد انها تقول احلقيقة وان الروح القدس
حوهلا اىل فعل اميان رسولي تتمنى ان تستشهد يف سبيل ما
ّ
تشهد له من حق وحقيقة.
الصورة والكلمة هي االبلغ يف كل ما قيل وما نقول بك ايتها
املباركة.
وانتهى اللقاء بطرح اسئلة احلضور اليت اجابت عليها بصراحة
وباميان.

االم االيقونة االنطاكية يف ملبورن

هي بنت انطاكيا وسائر املشرق واالنسانية مجعاء...هي ام
يف بيت انطاكيا ،انطاكيا اجلرحية املغتصبة من بين عثمان...
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االخت االيقونة انياس الصليب باركت مائدة غداء يف مطعم التوتوس

ابو عمار وسامي مظلوم

سامي مظلوم يرحب ويلقي كلمة

االخت انياس تتحدث وتشكر ويبدو سامي مظلوم

راسم الباشا واالخت انياس واالخت كرمن

سامي مظلوم واالخت الصليب وسايد نكت

صوفان  -الراسي  -الباشا  -مظلوم واالخت الصليب

مباركة الطعام

ظهر يوم السبت املاضي وحبضور فعاليات دينية وسياسية
واجتماعية من اهلنا يف ملبورن باركت الراهبة االيقونة االم انياس
مريم الصليب مائدة غداء يف مطعم التوتوس لصاحبه االستاذ
سامي مظلوم .هذا وحتول الغداء اىل مائدة حمبة ونقاش ،كيف ال
وهي الرسولة املشرقية املتمنطقة بكلمة احلق والشهادة حلقيقة
الصراع الرهيب الدائر على ارضنا املشرقية االنطاكية كما تسميها
االم الزائرة اليت نذرت نفسها خلدمة قضية هي حقيقة وجودية
انسانية ،حقيقة صراع من اجل البقاء ،يف زمن يكافح فيه احرار
العامل لصد اهلجمة الكونية املتصهينة على سوريا اليت تصفها
االم الضيفة الزائرة بارض البشارة خلالص االنسان من جلجلة
املوت والدمار.
تقول ان سورية هي مهد املسيحية وان بيت انطاكيا السوري
اهلوية هو االنطالق اىل العامل لالديان السماوية ،كلها انطلقت من
تلك الربوع املباركة اىل كل احناء املعمورة.
حضر هذا الغداء وعلى مائدته املباركة احملتفى بهما االيقونة
االنطاكية الضيفة االم انياس مريم الصليب والراهبة االخت
كرمن ،املونسنيور يوسف توما ،املناضل يف التيار الوطين احلر
االستاذ نهاد شهدا « ابو جهاد» ،االمينان الشاعر صباح العبداهلل
واالستاذ سايد نكت من احلزب احلزب السوري القومي االجتماعي،
امني منظمة احلزب الشيوعي اللبناني يف ملبورن االستاذ خليل
الراسي ،شيخ املناضلني سعيد صيداوي «ابو عمار» ،االستاذ
راسم الباشا ،االستاذ حممد صوفان ،االستاذ رفعت حنا ،الشيخ
جورج ّ
غنوم عن فعاليات ادلب وحلب يف اسرتاليا ،الزميل كميل
عبوشي ،الفنان بديع مظلوم
مسعود ،املصور الفنان عبد الكريم ّ
وجمموعة من ممثلي الصحافة االسرتالية واملركز الكاثوليكي
لالعالم.
تناول احلضور التغطية االعالمية الناجحة يف صحف يوم السبت
االسرتالية واالذاعات العربية واالجنبية يف املدينة ودار حبث عن
روحية الزيارة اهلادفة وبالتحديد اللقاء الشعيب الكبري الذي دعا

سامي مظلوم يف حديث مع االخت الصليب

اليه التيار الوطين احلر مساء اجلمعة يف صرح الكنيسة االنطاكية
االرثوذكسية مار جرجس يف «ثورنربي» ،حتدث يف هذا اللقاء
احملتفى بها االم مريم الصليب واالخت كرمن واالستاذ سامي
مظلوم .
وكان للمداخالت الالئقة اليت حتدث بها سعيد صيداوي
واملونسنيور توما وسايد نكت وصباح العبداهلل كذلك راسم الباشا
وخليل الراسي وحممد صوفان مدلوالت فكرية هامة.
بدورها اكدت االم الضيفة على ان احملبة ستنتصر يف لقاء
تارخيي حضاري مقدس بني كل االديان اليت تساعد شعوبها

العريقة باصالتها وتارخيها للخروج من حمنتها اقوى واصلب مما
كانت عليه الن اهلل حاميها وان مالئكة السماء وقديسيها يتشفعون
بتلك الربوع املقدسة .بارككم اهلل تعاىل يا اخوتي ومحانا اهلل مجيعًا
من اعداء االنسانية آمني.
وكانت ادارة التوتوس قد قدمت طاولة غنية باالطباق االجنبية
كالسمك والربونز وغريها وكانت الضيفة الزائرة قد حازت على
انتباه واهتمام اجلمهور ..وقبل غروب الشمس غادرت االم
الصليب واالخت كرمن واحلضور شاكرين االستاذ سامي املظلوم
على احلفاوة واالكرام.

أكثر من  450مليون يف العامل
يعانون اضطرابات الصحة العقلية

دعا خرباء من أحناء خمتلفة من العامل إىل توحيد اجلهود للتصدي
ألحد أهم أسباب املعاناة واإلعاقة ،أال وهي اضطرابات الصحة
العقلية اليت يعاني منها ما يربو على  450مليون شخص يف
العامل ،أكثر من ثالثة أرباعهم يعيشون يف الدول النامية.
فوفقا لدراسة أجرت منظمة الصحة العاملية ،فإن مثانية من
أصل كل  10مرضى يف العامل يعيشون يف الدول النامية ،حيث
ال يتلقون أي نوع من أنواع العالج.كما أن العديد من املصابني
يكونون من بني الناجني من األمراض الوبائية أو الكوارث الطبيعية
أو احلروب ،حسب الدراسة.
وحسب منظمة الصحة العاملية ،فإن هناك متخصصا واحدا يف
جمال الصحة العقلية خلدمة أكثر من مليون شخص يف العديد من
الدول ذات الدخل املنخفض.
ويف اجتماع للجمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية يف مايو /أيار

املاضي وافق وزراء الصحة يف الدول األعضاء على قرار بشأن
الصحة العقلية ،واختاذ ما يلزم لزيادة الوعي بقضايا الصحة
العقلية ،وحتسني مستويات الرعاية حول العامل .ويتم اآلن وضع
اخلطة العاملية للتعامل مع مشكالت الصحة العقلية ،حيث أكدت
احلكومة الكندية أنها ستدعم أكثر من  15مشروعا لتطوير عمليات
التشخيص ألمراض الصحة العقلية ورعاية املصابني يف الدول
النامية ،وتبلغ كلفة املشروع  20مليون دوالر أمريكي.
وستتعامل «املؤسسة الكندية ملواجهة التحديات الكربى»،
املختصة مبشروعات منظمة الصحة العاملية وتشرف على هذه
املشروعات ،مع املشكالت اليت تسبب األمراض العقلية ،مثل
تعاطي الكحول وإساءة استخدام العقاقري .كما ستقوم املؤسسة
أيضا بتقديم احللول املطلوبة ،مثل تعزيز املستوى الصحي
واالستشارات الطبية والنفسية.
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ملهى ومطعم شاهني لصاحبه جان شاهني
ملتقى الطرب والسهر

الراهبة الزائرة االم انياس مريم
تدعو اىل اخلري ونبذ الشر

الراهبة انياس مع الزميل اكرم املغوش ويبدو طنوس ودرباس

كتب اكرم املغوّش

جانب من رواد املطعم

جانب آخر من رواد املطعم

رقص وفرح

امال تحتفل بعيد ميالدها وجان وماري يحتفالن بعيد زواجهما

ما زال مطعم وملهى جان شاهني يف بانكستاون
لصاحبه جان شاهني يعج كل اسبوع بعشاق السهر
وحميب الكيف والعائالت الراقية الذين يتوافدون اىل
اجوائه الرائعة ليعيشوا امجل حلظات العمر مع اجلو
الشرقي اجلميل على انغام الفنان جورج خوري واملطرب
نسيم سعد والراقصة اللولبية والعديد من املناسبات
السعيدة واالستقبال من الوجه البشوش اجلنتلمان جان
شاهني واالدارة الساهرة على راحة الرواد باخلدمة
السريعة املمتازة من الديناميكي حممد احلركة.

وقد غص املطعم خالل عطلة نهاية االسبوع املاضي
بالزبائن الذين ال يرضون عنه بديال حيث حيث احتفلت
امال بعيد ميالدها وكذلك احتفل جان وماري بعيد
زواجهم.
وتزداد املناسبات املتنوعة من اعياد ميالد وخطوبة
وعمادات وتكريم واعياد زواج .حيث ميضي اصحابها
امجل ليالي السهر حيملون فيها كاس الفرح ودائما
تكون االركيلة اللذيذة سيدة املوقف.

تصوير شارل نصر-اعاله بعض اللقطات

مجعية كفرصارون اخلريية
تتشرف بدعوتكم ملشاركتها حفلتها السنوية
برنامج شيق حتييه خنبة من اشهر املطربات
واملطربني واملوسيقى الغربية
وذلك السبت  2012/10/27الساعة  8مسا ًء
يف صالة:

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:
شركة AMP
0414 309 360

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

Fontana Di Trevi, 53 Raymond Street,
Bankstown

سعر البطاقة  50دوالرا مع املازة والعشاء واملرطبات

ملزيد من املعلومات االتصال بالسيدين
ايلي ناصيف0425230649/96260162 :
وجون اسحق04147990449 :

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

تزور اسرتاليا بعد ان طافت العامل الراهبة االم انياس مريم وهي تدعو
اىل احملبة ونشر السالم ونبذ العنف وهي فلسطينية املولد وعاشت يف
لبنان وتقطن اجلمهورية العربية السورية حاليًا ،لقد شاهدت اغتصاب
الصهاينة لوطنها فلسطني وعاشت مبرارة احلرب البنانية اليت اتت على
االخضر واليابس وحاليًا احلرب الدائرة يف سورية احلبيبة وهي تعرب مبرارة
عن دخول حماربني غرباء اىل سورية يدمرون ويقتلون الناس ويزرعون
الرعب والفوضىواالرهاب يف صفوف الشعب السوري بكل اطيافه يف
الصميم الن احملاربني الدخالء ال يقيمون لالنسان وزنًا وال نعرف من
يقتل من .انها مؤامرة صهيونية امريكية عاملية على سورية قلب العروبة
النابض وتضيف ان الرئيس والقيادة السورية بدأوا سلسلة اصالحات
واسعة لكن هؤالء الدخالء دخلوا خلسة اىل البالد من اجل التخريب...
وال ضمانة للشعب اال وحدته وجيشه الذي يقدم الشهداء من اجل انقاذ
البالد لذلك جيب ان يعرف العامل كله ان االصالح ال يكون بقتل الناس
وتدمري املنشآت واالصالح ال يكون اال بالوحدة الشعبية ومحاية اجليش
الذي حيمي الشعب والوطن .واحلديث طويل الن الراهبة الكرمية نذرت
نفسها هلل وعمل اخلري وتؤكد على ان اهلل حمبة والضحايا من كل الطوائف
واملذاهب واالديان والعربة ان ابن مفيت اجلمهورية سارية امحد حسون قد
سقط شهيدًا وكذلك رجال دين مسلمني ومسيحيني وضباط وجنود واطباء
ومهندسني وفالحني وطالب واطفال واعالميني يف جمازر من جراء التفجري
املتعمد الذي ذهب ضحيته مئات االبرياء.
ملاذا هذه احلرب الشعواء على وطن متنوع االديان والثقافات ومنه
انطلقت االجبدية اىل العامل وما زال بعض الناس يف العديد من املناطق
السورية يتحدثون لغة السيد املسيح وما زالت اجلوامع اليت بنيت منذ فجر
االسالم وها هي حلب عاصمة الثقافة االسالمية وكذلك دمشق عاصمة
الثقافة العربية والعديد من املدن والبلدات تدمر ،ملاذا والعامل ال يتحرك
النقاذ سورية ...امل يعتربوا ما حدث للعراق من تدمري البنى التحتية وقتل
الناس وتهجريهم وكذلك ليبيا وقبلهم فلسطني ولبنان....اننا نأمل ان
يتوافق الناس كل الناس على االصالح الن العدل سيد امللك ونتمنى
دائمًا للراهبة الكرمية ان تؤكد لكافة الذين تلتقي بهم ان سورية بلد
موحد بكل طوائفه وال يستطيع اي مستعمر ان يفعل فعلته الن الشاهد
احلقيقي هو التاريخ الذي كان قائده الصحيح ابو الثورات العربية القائد
العظيم سلطان باشا االطرش الذي حارب احملتلني العثمانيني والفرنسيني
والصهاينة وانتصر عليهم بفعل االميان والوطنية الصادقة ومل يقبل ان
يتقلد اي منصب كان صغريًا ام كبريًا الن اجلهاد الصحيح هو ان تعمل
للوطن والشعب باخالص وتبتعد عن الفساد الن الوطن ال يبنى اال مبحبة
بنيه ،هكذا هي الوطنية الصادقة وحنن نؤكد قول القائد العظيم سلطان
باشا االطرش ان كأس احلنظل بالعز اشهى من ماء احلياة مع الذل...
فهل نتعلم من التاريخ سائلني اهلل تعاىل بان يتعافى وطننا الغالي ويتم
االصالح على اكمل وجه وتعاد الينا اراضينا العربية احملتلة يف اجلوالن
وفلسطني ويرتفع بريق الثورة خفاقًا وحنن نردد مع الثوار:
ّ
وطنا ما نبيعا بالذهب
تربة
ودم االعادي جنبلو برتابها.

* 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  13تشرين االول2012

Saturday 13 October 2012

Page 31

تتمــات

نصر اهلل يعلن......

تتمة املنشور الصفحة االوىل
حربهم الربية ضد لبنان قبل ست سنوات ،وشكلت ضربة املقاومة
للبارجة االسرائيلية «ساعر  »5قبالة شواطئ العاصمة ،عامال مهما
يف شل قدرة سالح البحر االسرائيلي ،فان عملية الطائرة ،االيرانية
الصنع ،اللبنانية الرتكيب واالدارة ،ستجعل سالح اجلو االسرائيلي وكل
منظوماته الدفاعية عرضة العادة التقييم ورمبا للكســاد ،على غرار ما
اصاب منظومات «مريكافا» ،بأجياهلا اجلديدة والقدمية غداة متوز .2006
وعلى األرجح ،فإن االسرائيلي يدرك معنى أن تتجاوز طائرة
بسيطة ولكن متطورة ،كل تلك املسافة املمتدة من حلظة
انطالقتها ،يف نقطة برية أو حبرية على األرض اللبنانية ،اىل أجواء
جنوب فلسطني احملتلة ،مرورا بكل منظومات الرادار والصواريخ
املضادة للطائرات والصواريخ يف الرب والبحر ،وصوال اىل نقطة
قريبة جدا من مفاعل «دميونا» ،وقبلها التحليق فوق منصات
التنقيب االسرائيلي عن الغاز يف عرض البحر قبالة فلسطني.
هذه الرحلة االستطالعية اليت انتهت ،كما كان متوقعا ،بتدمري
االسرائيليني للطائرة ،وفرت على األرجح ،للمقاومة ،شريطا مصورا
مباشرا ،لعدد كبري من األهداف احلية ،اليت كان ميكن للطائرة لو أنها
كانت كلفت مبهمة قتالية ،أن تفعل فيها الكثري الكثري ،شرط أن تكون
حمملة بالصواريخ أو القنابل الذكية الصغرية احلجم ،أو العبوات الناسفة
املوجهة من اجلو ،وهذه كلها مل تكن يف صلب وظيفتها أو محولتها.
لكن على األرجح ،فإن من قرر هكذا عملية نوعية ،من بوابة الرد
املشروع على االخرتاق اجلوي االسرائيلي اليومي للسيادة اللبنانية ،قد
أراد أن تكون هلذه «الطائرة» وظيفة ردعية ،من شأنها أن تكبل يدي
االسرائيلي ومتنعه من جمرد التفكري بشن حرب ضد لبنان ،من جهة،
وتزيد ثقة املقاومة بقدرتها على محاية بلدها وشعبها ،من جهة ثانية.
قدمت املقاومة ،أمس ،للشعوب العربية فصال جديدا من فصول
املفاجآت اليت وعدت االسرائيليني بها ،وما متتلكه من قدرات
وامكانات ردع وفرض توازن رعب باملعادلة الصاروخية وحرب
االدمغة والتقنيات االستخباراتية وانتهاء باملعادلة اجلوية اليت بدأت
مع «مرصاد» وصوال اىل «ايوب» اليت اكدت مبا ال يقبل الشك ان يد
املقاومة باتت قادرة على ان تصل اىل العمق االسرائيلي البعيد البعيد.
وال تكمن اهمية هذا االجناز فقط يف املخزون االستخباراتي اليت
أمكن لطائرة املقاومة ان جتمعه وتبثه من فوق املواقع االسرتاتيجية
االسرائيلية ،والذي تعمد نصر اهلل ان خيفيه ،بل يف التوقيت
السياسي القالع الطائرة ،ومنظومة الرسائل السياسية ،يف حلظة
تشتعل فيها املنطقة باألزمات ،بينما إسرائيل حتاول اشعال فتائل
تفجري أخرى ،خاصة بالتهديد باحلرب على إيران و»حزب اهلل» ،ولعله
هنا يكمن هدف واحدة من الرسائل اجلوية اليت أطلقتها املقاومة.
اما يف الداخل ،فان تلك العملية اجلوية ،حتدد من
جديد العنوان العريض للمقاومة واسرتاتيجيتها الوطنية
الدفاعية ،متجاوزة كل تلك االدبيات واملمارسات اهلادفة
اىل تدجني املقاومة وحماصرتها وصوال اىل القضاء عليها.
اطل السيد نصر اهلل وتبنى إرسال طائرة االستطالع اليت اسقطتها
الطائرات االسرائيلية االسبوع املاضي ،يف عملية وصفها بأنها نوعية
ومهمة جدا ليس يف تاريخ املقاومة يف لبنان بل تاريخ املقاومة
يف كل املنطقة ،ومحلت اسم الشهيد حسني أيوب («ربيع»).
ولفت نصر اهلل النظر اىل ان املقاومة «ارسلت طائرة استطالع
متطورة من االراضي اللبنانية باجتاه البحر ،وسريتها مئات
الكيلومرتات فوق البحر ،ثم اخرتقت اجراءات العدو احلديدية
ودخلت جنوب فلسطني احملتلة ،وحلقت فوق منشآت وقواعد
حساسة ومهمة لعشرات الكيلومرتات يف عرض اجلنوب ،اىل ان مت
اكتشافها من قبل العدو على مقربة من منطقة «دميونا» ،فتصدى
هلا سرب من طائرات سالح اجلو االسرائيلي وقام باسقاطها».
واشار نصر اهلل اىل أن «إسقاط الطائرة أمر طبيعي ومتوقع،
لكن اإلجناز هو أن تسري مئات الكيلومرتات يف منطقة مليئة
بالرادارات االسرائيلية واالمريكية واالوروبية واليونيفيلية».
وترك لإلسرائيليني البحث عن قدرات الطائرة االستخباراتية
والعملياتية» ،مؤكدا ان هذه العملية مل تكن االوىل ولن تكون
االخرية ،ال بل من حقنا ان نسري رحالت اخرى اىل داخل فلسطني،
ومن خالل هذه الطائرات نستطيع ان نصل اىل املكان الذي نريده».
ويف امللف السوري ،قال نصر اهلل»:موقفنا واضح وقلناه وال
خنجل به ،ولن نغري قناعاتنا ،ان الوضع يف سوريا خطر على سوريا
وخطر على لبنان واالردن وفلسطني وتركيا وكل املنطقة .وما
ندعو اليه هو حوار سياسي وحل سياسي وتسوية وحقن دماء».
وقلل من قيمة اتهام «حزب اهلل» بأنه يقاتل اىل جانب النظام
السوري وانه يرسل مقاتلني اىل سوريا ،واصفا تلك االتهامات
بالكاذبة وغري الصحيحة .وقال ان النظام ليس يف حاجة الينا للقتال
معه ومل يطلب منا ذلك ،كما انه ليس من مصلحة النظام هذا االمر.
وعرض نصر اهلل واقع البلدات السورية احلدودية اليت يسكنها حوالي
ثالثني الف لبناني ،وما تتعرض له من قبل اجملموعات املسلحة،
االمر الذي دفعهم اىل الدفاع عن انفسهم ،متهما الدولة اللبنانية
بالتقصري ،غامزا هنا من قناة رئيس اجلمهورية ميشال سليمان من
دون ان يسميه بقوله« :ذهبوا ليسألوا عمن هم من اصل لبناني
يف االرجنتني واالورغواي ،بينما هناك لبنانيون موجودون يف 23
قرية و 12مزرعة قرب احلدود ،اسألوا عنهم فهؤالء لبنانيون».
وتوجه اىل من أمساها «بعض اجلهات» قائال« :انا انصح هؤالء بأال

يهولوا علينا ،فال لغة االفرتاء وال التضليل ،وال التهويل ،وال التهديد
تنفع مع «حزب اهلل» .كما توجه اىل خاطفي الزوار اللبنانيني قائال:
انا ال اعتذر ،وال احد يقبل معي ان اعتذر ،اتركونا خارج املعركة،
فال يهددنا احد ،وال يهول علينا احد ،وال جيربنا احد ..والسالم».
وكانت اسرائيل قد استبقت اطاللة السيد نصر اهلل باالعالن ان الطائرة
من دون طيار اليت اخرتقت األجواء اإلسرائيلية ملسافة  55كيلومرتا
قبل إسقاطها السبت املاضي تابعة لـ»حزب اهلل» ،وقال رئيس الوزراء
االسرائيلي بنيامني نتنياهو إن «حزب اهلل» هو الذي أرسل طائرة االستطالع.

االنتقادات بشأن تعاملها مع احلادثة .وقالت «ال أساس
للمخاوف حول تعريض سالمة الركاب والطائرة للتهديد».
واعترب الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند أن هناك «خطر» تصعيد
بني تركيا وسوريا ،مشيدا «بضبط النفس» الذي حتلت به أنقرة
ملنع تدهور األوضاع .وقال ،يف مقابالت إذاعية وتلفزيونية،
«علينا أن نفعل كل ما ميكن فعله كي ال تكون للثورة السورية
انعكاسات سلبية على تركيا ولبنان واألردن» .وكرر رفض
فرنسا تسليح املعارضة السورية ،مذكرا مبا حصل يف ليبيا.

االبراهيمي يتلقى......

رومين يكرس......
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وجهود املبعوث املشرتك واتصاالته الدولية واإلقليمية».
وجدد عبد العزيز «موقف اململكة الداعي ألهمية أن تسفر
اجلهود عن الوقف الفوري إلراقة دماء الشعب السوري ،وعن
أمنيات حكومة اململكة ملعاليه (اإلبراهيمي) التوفيق يف مهمته،
وضرورة أن حتظى بالدعم الدولي املطلوب للتمكن من التعامل
مع األزمة ومعاجلتها من مجيع جوانبها السياسية واإلنسانية».
وأجرى وزير اخلارجية اإليراني علي اكرب صاحلي حمادثات يف الدوحة مع
أمري قطر الشيخ محد بن خليفة ال ثاني تناولت «التطورات اإلقليمية» اليت
يهيمن عليها الوضع يف سوريا .وكان صاحلي حبث مع رئيس احلكومة
وزير اخلارجية القطري محد بن جاسم بن جرب آل ثاني التطورات يف سوريا.
وقال مراسل لوكالة «فرانس برس» ان املسلحني استطاعوا
السيطرة على حواىل مخسة كيلومرتات من الطريق السريع قرب
معرة النعمان يف ادلب ،كما شنوا هجوما على قاعدة عسكرية
للقوات النظامية يف املنطقة .وقال املرصد السوري حلقوق
اإلنسان ،يف بيان« ،قتل  69شخصا يف أعمال عنف يف مناطق
خمتلفة من سوريا .وتواصل القصف على أحياء يسيطر عليها
املعارضون يف مدينة محص وعلى مدينة القصري يف الريف».
وذكر املرصد ان «انفجارا عنيفا» وقع أمام مبنى القضاء العسكري
بالقرب من وزارة التعليم العالي يف حي املزة يف دمشق ،و»مل ترد معلومات
عن حجم اخلسائر» .وذكر التلفزيون السوري ان «تفجريا إرهابيا وقع يف
منطقة الربامكة  -اجلمارك يف دمشق بالقرب من وزارة التعليم العالي».
وقال الرئيس السوري بشار األسد ،يف مقابلة مع صحيفة «أيدينليك»
الرتكية نشرت اجلزء األول منها أمس« ،ال توجد لدينا أية مشاكل مع
الشعب الرتكي ومع العسكريني .ومل تظهر سوريا أية عداوة إزاء تركيا،
بل تعاملت معها دائما بشكل أخوي .لدينا مشاكل مع احلكومة الرتكية
بسبب موقفها الذي نعاني بسببه من مشاكل على احلدود معها».
وأشار األسد إىل أن التحقيقات مستمرة يف حادث سقوط قذائف
يف منطقة اكجاكالي الرتكية ،واليت أعلنت تركيا أنها أطلقت من
سوريا ،وردت بقصف األراضي السورية .وقال «هل كانت املعارضة
مسؤولة عن وقوع هذا احلادث ،أم أن القذيفة اليت يستخدمها اجليش
السوري أخطأت اهلدف ،هذا أمر يتطلب توضيحه من خالل التحقيق
املشرتك .وإن هذا األمر حيتاج إىل تعاون بني احلكومتني .إننا ندعو
إىل فتح حتقيق مشرتك حلادث اكجاكالي .فلندع حكوميت البلدين،
بالتعاون مع اخلرباء ،تعمالن على هذا األمر وتكشفان احلقيقة».
وحول موافقة الربملان الرتكي على السماح للجيش بشن
هجمات داخل سوريا ،أشار األسد إىل انه ال يوجد أي سبب يدعو
تركيا إىل شن حرب .وقال «لقد قلنا يف األيام األوىل عقب بدء
األحداث ،إننا ال نستبعد وقوع أعمال استفزازية ،وها هي قد
بدأت باحلدوث» .وأضاف ان «األخطاء اليت تظهر يف مثل هذا
الوقت جيب أن تصحح من قبل كال البلدين عن طريق احملادثات».
يف هذا الوقت ،تصاعد اخلالف بني أنقرة ودمشق وموسكو ،جراء
إجبار طائرات حربية تركية طائرة سورية على اهلبوط على أراضيها.
واعتربت دمشق أن اعرتاض طائرة ركاب سورية عمل من أعمال
«القرصنة اجلوية» .وقالت وزارة اخلارجية السورية ان الطائرة كانت
حتمل شحنة قانونية وان الظهور املفاجئ لطائرات حربية هدد سالمتها. .
واتهمت موسكو تركيا بتعريض حياة مواطنني روس ،كانوا على منت
الطائرة ،للخطر .وأعلنت وزارة اخلارجية الروسية ،يف بيان ،ان موسكو
«تطالب السلطات الرتكية بتوضيحات حول مربرات أعمال كهذه حيال
مواطنني روس» .وقال مصدر يف أجهزة تصدير األسلحة الروسية
«مل يكن هناك ال أسلحة وال عناصر لصنع أسلحة على منت الطائرة».
وحاولت أنقرة الدفاع عن نفسها ،حيث أعلن رئيس الوزراء
الرتكي رجب طيب اردوغان ان الطائرة كانت تنقل «ذخائر» .وقال
إن «الذخائر على منت الطائرة أرسلتها شركة روسية متخصصة يف
الصناعات امليكانيكية والكيميائية إىل وزارة الدفاع السورية».
لكن وزارة اخلارجية السورية سارعت إىل تكذيب هذا األمر .كما نقل
التلفزيون السوري عن وزارة اإلعالم ان «الطائرة السورية مل تنقل ذخائر
ومعدات عسكرية ،وكالم اردوغان عن ذلك يفتقر إىل املصداقية ،وعليه
أن يعرض هذه املعدات والذخائر ليثبت ما يقوله أمام شعبه على األقل».
ونفى اردوغان أن يكون حلادثة الطائرة أي عالقة بتأجيل زيارة
الرئيس الروسي فالدميري بوتني لرتكيا ،واليت كان من املقرر أن
تتم األسبوع املقبل ،لكنها أرجئت حتى  3كانون األول املقبل.
من جانبه ،أوضح املتحدث باسم الكرملني دميرتي بيسكوف
ان زيارة بوتني ألنقرة قد جتري يف الثالث من كانون األول
املقبل لكنه رفض تأكيد هذا املوعد رمسيا ،مضيفا ان
املوعد النهائي سيتحدد من خالل «القنوات الديبلوماسية».
وأعلنت وزارة اخلارجية الرتكية ،يف بيان ،أن أنقرة اختذت
كافة اإلجراءات لضمان سالمة ركاب الطائرة السورية ،رافضة
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من الساعة  21:00اخلميس ( 1:00بتوقيت غرينيتش اجلمعة) يف حرم
جامعة سنرت كولدج ،املناظرة التقليدية بني املرشحني ملنصب نائب الرئيس.
ومنذ األداء الفاشل الوباما يف املناظرة الرئاسية االوىل يف
الثالث من تشرين االول يف دنفر بوالية كولورادو ،يبدو الفريق
الدميوقراطي يف حال استياء .فللمرة االوىل منذ بدء احلملة ،سجل
متوسط استطالعات الرأي اليت اجراها موقع «ريل كليري بوليتيكس»
الثلثاء تقدمًا طفيفًا للجمهوري ميت رومين حبصوله على  48يف
املئة من نيات التصويت على الصعيد الوطين ،يف مقابل  47,3يف
املئة للرئيس .وكان الفارق أكرب يف استطالع لـ»رويرتز/ايبسوس»
أمس اذ نال رومين  47يف املئة ،يف مقابل  44يف املئة ألوباما.
ومع ذلك ،ال يزال الرئيس متقدمًا ،وإن بفارق أقل منه يف األيام
السابقة ،يف أكثر الواليات احلامسة ،وخصوصًا أوهايو .ومل يسبق جلمهوري
على اإلطالق ان دخل البيت األبيض من غري ان يفوز يف هذه الوالية.
ويأمل الدميوقراطيون يف أن يعيد بايدن الزخم الضائع حلملة
أوباما ،قبل أقل من شهر من موعد االنتخابات يف  6تشرين
الثاني .وكان اجلمهوري ديك تشيين يف مواجهة جون ادواردز
أعاد انطالقة جورج بوش بعد مناظرته الفاشلة مع جون كريي.
وتستمر املناظرة  90دقيقة وتديرها الصحافية مرتا راداتس
من شبكة «اي بي سي» األمريكية للتلفزيون .ويتوقع ان يركز
بايدن ،الذي يطرح نفسه مدافعًا عن الطبقات الوسطى ،على رفض
اجلمهوريني إنقاذ صناعة السيارات االمريكية ورغبتهم يف حصر
النفقات العامة وخصخصة الضمان االجتماعي ودفاعهم عن اخلفوضات
الضريبية لألكثر ثراء .وأظهرت استطالعات الرأي أن األمريكيني
صاروا أكثر ارتياحًا اىل واقع االقتصاد ،إذ اخنفضت نسبة البطالة
للمرة األوىل اىل ما دون مستوى  8يف املئة منذ توىل أوباما منصبه.
أما غرميه اجلمهوري احملافظ ،فعمره  42سنة ،اي أنه يصغره
بـ 27سنة ،لكنه ليس من دون خربة سياسية اذ انتخب سبع مرات
يف الكونغرس ،وإن تكن هذه مناظرته األوىل طوال  14سنة من
العمل السياسي .وإذا كان ريان بط ًال يف نظر احملافظني ،فإن
العديد من األمريكيني يعتربونه ميينيًا متطرفًا ،وخصوصًا يف خطته
حلرمان كبار السن الرعاية الصحية ،وموقفه املتشدد من اإلجهاض.
سعي رومين بعد تقدمه يف استطالعات الرأي إىل اعادة
تركيز محلته على مواقف معتدلة أم ًال يف اجتذاب ناخيب
الوسط والنساء .ورد أوباما بتسليط الضوء على تناقضات
االجهاض.
شأن
يف
وخصوصًا
مواقفه،
يف
واضحة
وقد أقر الرئيس بسوء أدائه يف املناظرة االوىل من اصل ثالث
مناظرات رئاسية مقررة .وقال« :كانت أمسية جيدة بالنسبة إىل
احلاكم رومين .مل تكن أفضل امسياتي .وليست املرة االوىل» اليت
حيصل فيها هذا األمر .وأضاف أنه كان «هادئًا أكثر مما ينبغي».
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رياضـــة

الدورات الدولية يف كرة املضرب إيطاليا على موعد مع فضيحة جديدة ..كاكا يقود الربازيل أمام العراق ودياً يف السويد
وبرانديللي يستدعي كريشيتو
شانغهاي :تأ ّهل فيديرر

وديوكوفيتش وموراي

االسباني روجيه فيديرر فائزاً على التايواني ين – هسون لو يف دورة شانغهاي

تأهل السويسري روجيه فيديرر املصنف اول للدور الثالث من
دورة شانغهاي الصينية الدولية للرجال لكرة املضرب على املالعب
الصلبة ،وهي ثامنة دورات املاسرتز التسع الكربى والبالغة قيمة
جوائزها  5,891,600دوالر ،بفوزه يف الدور الثاني على التايواني
ين  -هسون لو  5 - 7 ،3 - 6يف ساعة و 20دقيقة.
وهو الفوز الثاني لفيديرر على ين  -هسون يف مباراتهما الثانية
بعد االوىل عام  2009يف بطولة وميبلدون االنكليزية ،وسيلتقي
يف الدور الثالث مواطنه ستانيسالس فافرينكا املصنف  13والذي
فاز على االوزبكي دينيس ايستومني  .4 - 6 ،6 - 4 ،4 - 6وفاز
فيديرر على فافرينكا  11مرة يف مقابل خسارة واحدة كانت يف
الدور الثالث من دورة مونيت كارلو للماسرتز عام .2009
وحقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف ثانيًا فوزًا يف 54
دقيقة على البلغاري غريغور دمييرتوف  2 - 6 ،3 - 6يف املباراة
االوىل بني الالعبني.
وتأهل الربيطاني اندرو موراي املصنف ثالثا للدور الثالث من
غري ان يلعب النسحاب منافسه االملاني فلوريان ماير الصابته.
وفاز التشيكي توماس برديتش املصنف رابعا على االيطالي
اندرياس سييب  ،3 - 6 ،3 - 6والفرنسي جو  -ويلفريد تسونغا
املصنف خامسا على مواطنه بنوا بري ،5 - 7 ،)7 - 9( 6 - 7
والصربي يانكو تيبساريفيتش املصنف سادسا على مواطنه فيكتور
ترويتشكي  ،)3 - 7( 6 - 7 ،2 - 6والتشيكي راديك ستيبانيك على
الفرنسي ريشار غاسكيه املصنف  ،4 - 6 ،4 - 6 11والقربصي
ماركوس باغداتيس على الكندي ميلوس راونيتش املصنف 12
 ،)3 - 7( 6 - 7 ،)7 - 5( 7 - 6 ،)4 - 7( 6 - 7واالمريكي سام
كويري على الياباني كي نيشيكوري املصنف 6 ،1 - 6 ،6 - 2 14
  ،4واالوكراني الكسندر دولغوبولوف على الفرنسي جيل سيموناملصنف  ،4 - 6 ،3 - 6 15واالملاني طومي هاس على االسباني
طومي روبريدو  ،3 - 6 ،3 - 6واالسباني فيليسيانو لوبيز على
االملاني فيليب كولشرايرب املصنف .4 - 6 ،3 - 6 16
دورة أوساكا
خاضت االوسرتالية مسانتا ستوسور املصنفة اوىل ثالث جمموعات
لتفوز على الفرنسية فريجيين رازانو  4 - 6 ،2 - 6 ،6 - 1يف الدور
الثاني من بطولة اليابان الدولية املفتوحة للسيدات ،اليت تقام يف
اوساكا على مالعب صلبة والبالغة قيمة جوائزها  220الف دوالر،
وتتأهل للدور ربع النهائي لتلتقي االمريكية جاميي هامبتون اليت
فازت على التايالندية تامارين تاناسوغارن .5 - 7 ،5 - 7
وفازت التايوانية تشانغ كاي  -تشن على االوسرتالية كايسي
ديالكوا  ،3 - 6 ،)4 - 7( 6 - 7واليابانية ميساكي دوي على
الروسية اولغا بوتشكوفا .2 - 6 ،3 - 6
دورة لينتس
باتت االملانية يوليا جورج املصنفة خامسة الالعبة االوىل تتأهل
للدور ربع النهائي من دورة لينتس النمسوية الدولية املفتوحة
للسيدات على مالعب صلبة ،والبالغة قيمة جوائزها  220الف
دوالر ،بفوزها يف الدور الثاني على السويسرية رومينا اوبراندي
.3 - 6 ،3 - 6
ويف الدور االول ،فازت النمسوية باتريسيا ماير  -اشاليتنر
على االملانية سابينه ليسيكي املصنفة ثامنة ،3 - 6 ،1 - 6
والكرواتية برتا مارتيتش على الرومانية سورانا كريستيا 6 ،4 - 6
  ،3واالملانية اندريا بيتكوفيتش على التشيكية باربورا زاهالفوفاسرتيكوفا  ،2 - 6 ،)3 - 7( 6 - 7والصربية آنا ايفانوفيتش
املصنفة ثانية على الرومانية مونيكا نيكوليسكو - 6 ،5 - 7
 .3والبيالروسية فيكتوريا ازارينكا املصنفة أوىل على اهلولندية
أرانتشا روس .2 – 6 ،0 – 6

يبدو ان الكرة االيطالية على موعد مع فضيحة جديدة تضاف اىل تلك
اليت عصفت بها منتصف العقد املاضي وادت اىل جتريد جوفنتوس من
لقب الدوري لعامي  2005و 2006وانزاله اىل الدرجة الثانية ،واالخرى
االكثر حداثة واليت ادت يف االشهر القليلة املاضية اىل وقف ومعاقبة
العديد من الالعبني واملدربني واالداريني واالندية على حد سواء.
وجاء احلديث عن الفضيحة اجلديدة اليت تضاف اىل فضيحيت
«كالتشيوبولي» و»كالتشيوسكوميسي» او حتى «توتونريو» عام 1980
واليت ادت اىل انزال ميالن والزيو اىل الدرجة الثانية ووقف باولو روسي
قبل العفو عنه قبيل مونديال  ،1982على لسان رئيس الشرطة يف
البالد انطونيو كاماغانيلي الذي كشف خالل مؤمتر لالنرتبول يف روما ان
هناك نية لكشف النقاب عن املزيد من االسرار «الوسخة» ،وذلك حسب
وكالة «انسا» .ومل يعط كاماغانيلي املزيد من التفاصيل واكتفى بالقول:
«هناك املزيد من التطورات اليت قد يكشف النقاب عنها ،وهناك احتمال
ان تعطينا (التطورات) املزيد من االجوبة ،اجوبة قد يكون وقعها اكثر
صدمة».
وكانت الكرة االيطالية تعرضت هلزة قبيل انطالق بطولة اوروبا يف
حزيران املاضي إذ دخل «االزوري» اىل البطولة القارية اليت اقيمت يف
بولندا واوكرانيا يف خضم فضيحة «كالتشيوسكوميسي» ،اي املراهنة
على مباريات كرة القدم ،اليت ادت اىل اضطرار مدرب املنتخب تشيزاري
برانديللي للتخلي عن مدافع زينيت سان بطرسبورغ الروسي دومينيكو
كريشيتو النه كان من املشتبهني بتورطه يف الفضيحة اليت ادت اىل
قيام الشرطة مبداهمة غرفته يف معسكر املنتخب .وتالحقت بعدها الوقف
والعقوبات اليت طالت مدرب جوفنتوس انطونيو كونيت الذي عوقب بالوقف
لعشرة اشهر لعدم تبليغه عن التالعب بالنتائج يف اطار هذه الفضيحة،
والقضية تتعلق باخفاء معلومات عن التالعب مبباراتني لسيينا مع فريقي
نوفارا والبينوليفيه من الدرجة الثانية موسم  2011 - 2010حني كان
يتوىل تدريب هذا الفريق .ثم اصدر االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
الشهر املاضي قرارا بوقف مدرب جوفنتوس دوليا طبقا ملقتضيات املادة
 136من القانون التأدييب ،واضاف الفيفا حينها ان «العقوبة الصادرة عن
االحتاد اإليطالي لكرة القدم ،تشمل وقف كونيت  10أشهر ،وذلك يف مجيع
أنواع املباريات ،مبا فيها احمللية والدولية ،ودية كانت أم رمسية».
لكن حمكمة التحكيم الرياضي يف ايطاليا اصدرت اجلمعة املاضي قرارا
يقضي بتخفيض وقف مدرب جوفنتوس من  10اىل  4اشهر الن املباراة
بني البينوليفيه وسيينا هي الوحيدة اليت اخذت يف االعتبار ،فيما مت
اسقاط التهم املتعلقة مبباراة فريقه السابق سيينا مع نوفارا.
كما صدر قبل ايام معدودة عن حمكمة يف باري قرارا بالسجن مع وقف
التنفيذ على مدافع باري السابق اندريا ماسييلو وشريكني له .وكان
ماسييلو تصدر العناوين اواخر موسم  2011 - 2010عندما اعرتف بأنه
تقاضى االموال من اجل حتويل الكرة اىل مرمى شباك فريقه باري خالل
مباراة الدربي ضد ليتشي .وكان باري حينها حبكم اهلابط اىل الدرجة
الثانية لكن اهلدف الذي سجله ماسييلو «عن طريق اخلطأ» مكن ليتشي
من البقاء يف دوري الدرجة االوىل .واصدر قاضي احملكمة العليا يف
باري ،ميكيلي باريزي ،االربعاء املاضي ،حكما على ماسييلو بالسجن لعام
و 10اشهر مع وقف التنفيذ ،كما حكم على شريكيه ،جياني كاريال وفابيو
جاكوبي ،بالسجن لعام و 5اشهر على التوالي مع وقف التنفيذ ايضا.
واشار باريزي اىل ان التحقيق يف هذه القضية طال مباريات بالريمو مع
باري ،وباري مع مسبدوريا ،وباري مع ليتشي ،وبولونيا مع باري.
كما داهمت الشرطة التابعة للسلطات املالية مقر نادي نابولي االربعاء
املاضي يف اطار التحقيق بعقود مشبوهة بني النادي والالعبني ومدراء
اعماهلم.
برانديللي وكريشيتو
اعترب مدرب املنتخب االيطالي تشيزاري برانديللي ان استدعاء دومينيكو
كريشيتو اىل التشكيلة جمددا من اجل مواجهة ارمينيا والدمنارك يف
تصفيات مونديال الربازيل « ،2014مل يكن باالمر الصعب بتاتا» .وبرر
برانديللي خالل مؤمتر صحايف عقده امس االسباب اليت دفعته لالستعانة
جمددا مبدافع زينيت سان بطرسبورغ الروسي بعد ان غاب عن التشكيلة
اليت خاضت نهائيات بطولة اوروبا الصيف املاضي النه اراد جتنب احراج
نفسه ومدرب املنتخب و»توضيح وضعه» يف التحقيق اخلاص بفضيحة
التالعب بالنتائج «كالتشوسكوميسي» اليت عصفت بالكرة االيطالية.
وحتدث برانديللي عن عودة كريشيتو قائال« :عندما قرر مكتب املدعي
العام يف جنوى ان يقفل التحقيق ،اصبح حينها الوقت مناسبا الستدعاء
كريشيتو جمددا .حنن نعلم كيف حصلت االمور ومن غري املفيد مواصلة
احلديث عن الصعوبات اليت نواجهها ،وبالتالي من دواعي سروري ان
ارحب به هنا.
وتناول برانديللي ايضا مسألة استدعائه مهاجم مانشسرت سييت
االنكليزي ماريو بالوتيللي الذي خضع الشهر املاضي جلراحة يف عينه،
على حساب ثنائي االنرت واودينيزي انطونيو كاسانو وانطونيو دي ناتالي،
مضيفا« :يف احلقيقة ،شعرت باالستياء عندما قرر بالوتيللي اجراء اجلراحة
خالل فرتة االسبوعني اليت خاض فيها املنتخب الوطين مباراتني رمسيتني
(ضد بلغاريا  2 - 2ومالطا  .)0 - 2لكن يف مجيع االحوال ،قمت باستدعائه
وانا اعتمد على كربيائه وموهبته .واكد برانديللي جمددا اعتماده سياسة
التجديد والشباب يف املنتخب االيطالي الذي وصل اىل نهائي اوروبا على
حساب انكلرتا واملانيا قبل ان خيسر امام اسبانيا برباعية نظيفة ،لكنه
شدد على انه مل يقفل الباب امام كاسانو».

خيوض املنتخب العراقي لكرة القدم ،الساعة  21,30مساء اليوم
اخلميس بتوقيت بريوت ،لقاء وديا امام نظريه الربازيلي ،يف مدينة
ماملو السويدية ،يف اطار حتضرياته ملالقاة اسرتاليا يف اجلولة
اخلامسة من التصفيات املؤهلة لنهائيات كاس العامل .2014
ويلتقي املنتخبان العراقي واالسرتالي يف  16تشرين االول
اجلاري يف العاصمة الدوحة ضمن اجلولة اخلامسة من تصفيات
الدور احلاسم املؤهلة ملونديال الربازيل  2014ضمن اجملموعة
اآلسيوية الثانية اليت يتصدرها املنتحب الياباني بـ 10نقاط.
املنتخب الربازيلي الذي ال خيوض التصفيات بوصفه البلد املنظم
للمونديال ،يسعى من خالل املباريات الودية الضافة املزيد من
االستعداد خلوض املونديال فضال عن اعطاء الفرصة للعديد من
النجوم الصاعدين لتجربتهم.
ولعل احلدث االبرز ،كان استدعاء املدير الفين مانو مينيزيس
لنجم ريال مدريد كاكا للمشاركة يف هذه املباراة للمرة االوىل بعد
غياب عامني عن صفوف املنتخب.
وقال كاكا« :اشعر بالسعادة لعودتي للمنتخب بعد غياب
بسبب االصابات الكثرية اليت اعاقت مسريتي مع الريال ومع
املنتخب ،اآلن اعتقد انين جاهز بدنيا وفنيا ملواصلة املشوار».
اضاف« :بصراحة ال اعرف الكثري من الالعبني اجلدد على الصعيد
الشخصي امثال نيمار واسكار وغريهم النين كنت بعيدا عن اجواء
املنتخب الذي تغري كثريا ،ولكن هذا ال مينعي من التواصل معهم
للعمل على تقديم االفضل دوما للمنتخب» .وختم كاكا« :ال
افكر كثريا باملشاركة يف كأس العامل  2014يف بالدي واترك ذلك
للظروف فمن يدري ماذا سيحدث غدا» .وعن عودة كاكا ،قال
النجم الصاعد نيمار« :انا سعيد بعودة كاكا النجم الذي اعشق
اسلوبه يف اللعب انه مثال حيتذى به وانا سعيد النين سلعب
معه».
يذكر ان الربازيل كانت حققت الفوز يف آخر  5مباريات ودية،
بفوزها يف متوز املاضي على انكلرتا  ،0 2ويف آب على السويد
 ،0 3ويف ايلول على جنوب افريقيا  0 1وعلى الصني  0 8وعلى
غرميتها التقليدية االرجنتني .1 2
يف املقابل ،قال املدير الفين للمنتخب العراقي زيكو« :ال
يهمنا كيف ستكون نتيجة هذا اللقاء الودي ،نريد ان نتعلم منه
وخنرج حبصيلة مفيدة من املؤشرات الفنية قبل العودة اىل الدوحة
الستكمال التحضريات ملواجهة اسرتاليا» .وكان زيكو اختار قائمة
اولية ملباراتي الربازيل واسرتاليا ضمت  26العبا .وهذا اللقاء
الذي يعد حدثا كرويا مهما بالنسبة لالوساط الكروية يف العراق
هو االول من نوعه بني املنتخبني .وكان املنتخب العراقي التقى
فالمينغو الربازيلي على استاد الشعب الدولي يف بغداد يف شباط/
فرباير  1986وانتهى ملصلحة االخري  0 - 2سجلهما الربتو وزيكو،
وشارك يف ذلك اللقاء النجم الربازيلي الراحل سقراط.
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متفرقـــات

الراعي الصاحل
حزقيال 11 -10 ،2 :1 :34
يوحنا 15،7 : 11 :10
عربانيني  - 20 :13اجلزء الثاني
حتديات كبرية يف خدمه الرعوية .اإلميان
يواجه الكاهن اليوم
ّ
املسيحي حمارب من نفس القوى اليت حاربت املسيحية خالل
حيول اإلميان املسيحي الوثنية
القرون األوىل .وعوضًا من أن ّ
إىل املسيح كما حدث بداية ،جند أن إميان وخدم املسيحية
ومعاش.
يتحولون إىل مفاهيم غريبة عن ما هو معروف ُ
الكثري من الكهنة يؤمنون بأنه ميكن أن يبشر برسالة األناجيل
بطرق خمتلفة ،والرؤيا املسيحية هي واحدة من رؤى كثرية،
واملسيح ّ
خملص من آخرين ،وميكننا أن جند اهلل أوتأهلنا بأنفسنا.
هناك من يؤمن بأن هدف حياتنا اإلكتقاء والنمو الشخصي،
وليس رمحة وصالح اهلل ،نريد يسوعًا مسكينًا حيفظنا من
الصعوبات وليس راعيًا صاحلًا
يضمد جروحاتنا ثم يعود فريسلنا
ّ
ّ
إىل معركة احلياة؛ مسيح أتى وعمل
وعلم ليقودنا إىل بيتنا
األزلي ،امللكوت السماوي.
يواجه اليوم الراعي امللتزم قوى مظلمة تعمل على تقويض
إميان الكنيسة باملسيح .الرعوية يف هذه احلالة تعين الوقوف
يف وجه املعلمني الكذبة الذين يقدمون تعاليم تقنع وتغذي
أنفسهم .لسوء احلظ ،جند الكثري من الرعاة والقطعان الذين
أصبحوا ضعفاء يف وجه التحديات اليت تواجه رسالتهم الرعوية.
يريدون يسوعًا لطيفًا ،متواضعًا (غري متطلب منهم) عوضًا من
الراعي الصاحل الذي مّ
تأل على الصليب ،انتصر على الشر،
الضيق حينًا،
طريقه
على
معه
ليسريوا
دعى الرجال والنساء
ّ
لكنه املنتصر أخريًا.
اعتاد الكثري من الرعاة والقطعان أن يتفقوا على أمور خمتلفة
يف احلياة ،دون أخذهم باإلعتبار تعليم اإلجنيل ونعمة اإلبتعاد
عن اخلالف وبأي مثن .املهم أن يكون الراعي حساسًا ويرتك
األمور اإلميانية والعملية واألساسية جانبًا .األفضل أن حنرتم
إميان اآلخر وطريقة حياته ،حنافظ على الصداقة ونتعامل مع
اخلالفات بعقل ومنطق وأن ال ندع تعليم املسيح يغلق عقولنا
وأعيننا.
هذا املفهوم للرعوية قد أحدث ويحُ دث ضررًا كبريًا لدعوة
شجعنا كي ال نفكر بأننا ننتمي إىل جمموعة لتشهد
الكنيسة.
ّ
للعامل بأن املسيح هو الطريق واحلق واحلياة .لذلك ال نريد
حتدينا لفكرة النسبية السطحية اليت تنخرعظام
أن نفهم أهمية ّ
جمتمعنا باسم العدالة واملساوات اليت هي جوهر تعليم
الناصري.
ُيذكرنا هذا التعليم بأنه وبالرغم من أي مثن ُيطلب منا أن
ندفعه ،فإننا مدعوون إلعالن حقيقة إجنيلنا وكنيستنا .إن حمبة
اهلل للبشرية املتأرجحة يف عقل إنسان اليوم معلنة يف صورة
الراعي الصاحل الذي حمبته اليت ال تعرف حدودًا قد ظهرت على
الصليب والقيامة.
يف املسيح جند الطريقة الفريدة وغري املنتظرة لرمحة وصالح
وجدد كل املؤمنني به.
وحتدى
اهلل الراعي الذي قاد
ّ
ّ
مسؤوليتنا الرعوية هي أن نعلن للمأل حقيقة إجنيل يسوع
قدم حياته للبشرية .إن تضحياته
املسيح ،الراعي الصاحل الذي ّ
للجنس البشري ال ميكن مقارننتها مع أي بشري يف التاريخ.
لذلك ينبغي أن تعكس بشارتنا ،خدمنا الدينية ،تعليمنا وزياراتنا
معنى رسوليتنا ليسوع املسيح ،الراعي الصاحل الذي صلب
وقام من أجل البشرية (يوحنا .) 16 :10
السؤال
املوجه للكنيسة هو :هل الراعاة مستعدون أن يقدموا
ّ
مثل هذه الرعاية؟ هل نطلب راحة ألنفسنا ،أم راحة جتددنا
وتشجعنا لنشر كلمة األمل للخراف الضائعة وأن نقف يف وجه
املعلمني الكذبة الذين ينشرون إميانًا خاصًا بهم؟
إذا ما ظننا بأن هذا التعليم صعب .علينا أن نتذكر بأن هناك
تعاليم مرحية.
يف املزمور  23جند الراعي الصاحل واقفًا مراقبًا قطعانه ،بعد
يوم طويل وصعب واجهت خرافه األعداء من جهات خمتلفة.
قدم ذاته من أجل البشرية،
ولنتذكر بأن الراعي الصاحل الذي ّ
شبه ملكوت السماوات
أطعم اجلياع ،أكل وشرب مع اخلطأةّ ،
بوليمة ووضع لنا العشاء
السري كعالمة أبدية حلضوره يف
ّ
الكنيسة.
جدية دعوتنا الراعوية تنطلق من معرفتنا أن الراعي الصاحل
إن ّ
هو اإلله الذي حمبته الغالية واملنتصرة
امل ّ
للبشرية املتأرجحة وللعامل ُ
جتسدت حبياة املسيح،
عذب قد
ّ
سيهزمون وكل ما
واألعداء
الصعوبات
مبوته وقيامته وأن كل
ُ
هدد احلياة واإلميان سيزولون.
ُي ّ

أميــــــــــــــن  -املرتوبوليت بولس صليبا

مينح الفتاة كل شيء ما عدا املعاشرة

زواج الوناسة ...أحدث ابتكارات األثرياء

أنواع كثرية من الزواج غزت الشارع
العربي بشكل عام واملصري بصفة
خاصة وكان أوهلا الزواج العريف
وتبعه زواج املسيار وزواج املتعة،
ثم انتشر بني الشباب ما يعرف
بزواج الدم وزواج اإلنرتنت وزواج
نهاية األسبوع وزواج اإلجناب وزواج
الفريندلي والزواج السياحي وأخريا
طفت على السطح ظاهرة ما يعرف
بزواج الوناسة ،وفيه يتزوج رجل
كبري يف السن رمبا يكون قد جتاوز
اخلامسة والستني من فتاة يف عمر
بنته من أجل أن تؤنس وحدته وتقوم
على خدمته بعد فقده زوجته وزواج
أبنائه وبناته .وقد أشارت بعض
اإلحصاءات احلديثة ملركز البحوث
االجتماعية واجلنائية وكذلك جهاز
التعبئة العامة واإلحصاء مبصر إىل أن
أكثر من  30يف املئة من الفتيات
من سن العشرين إىل اخلامسة
والعشرين تزوجن برجال يف عمر
آبائهن وأجدادهن فيما يعرف بزواج
الوناسة .وأوضحت تلك اإلحصاءات
أن الظروف االجتماعية والقهر
املعنوي اليت متر بها األسر الفقرية
منذ ما يقارب العشر سنوات وأكثر
جعلتهن يزوجون بناتهم لرجال كبار
يف السن .والغريب يف هذا النوع من
الزواج أن أصحابه ال يرضون باالرتباط
بامرأة أرملة أو مطلقة وال يقبلون إال
بفتاة شابة صغرية وتتمتع بكامل
صحتها ونشاطها بغرض االعتناء به
ورعايته بشرط أن تتنازل عن حقها
الشرعي يف املعاشرة الزوجية ،لكنها
تتمتع بباقي حقوقها يف احلصول على
املهر والنفقة والسكن ..هذا التحقيق
يستطلع آراء اخلرباء واملختصني حول

زواج الوناسة.تقول الدكتورة هبة
خليفة أستاذة علم االجتماع باملركز
القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية
بالقاهرة:
مثل هذا النوع من الزواج مرفوض
ورائحة املصلحة والنفع املتبادل تفوح

منه ويلجأ إليه بعض الرجال كبار
السن أو املرضى والذين ميتلكون
املال ،فهو وسيلتهم إىل إقناع الفتاة
وأسرتها بإمتام الزواج وذلك من
خالل إغداق املال عليهم وانتشاهلم
من الفقر املدقع الذي يعيشون فيه.

وأوىل ضحايا هذا الزواج واألكثر
تضررا منه الفتاة واليت غالبا ما جتهل
املصري اجملهول الذي ينتظرها ،حيث
ستحرم من أهم أركان الزواج وهو
املعاشرة الزوجية ،وبالتالي حترم من
اإلجناب وغريزة األمومة.

اجلالية الفلسطينية
تقيم مهرجانا تأبيناً
للفقيد باسم عبدو يف
مركز احتاد عمال فلسطني
املغوش
كتب اكرم
ّ

اقامت اجلالية الفلسطينية
والعربية يف مركز احتاد عمال
تأبينيًا
مهرجانًا
فلسطني
للفقيد املناضل باسم عبدو
(ابو عبدو) حتدث فيه العديد
من لبناء اجلالية واشادوا
بنضاالته واجنابه عائلة متعلمة
متفاعلة مع هذه البالد العظيمة
اسرتاليا ومتواصلة مع االهل
يف فلسطني ولبنان وكان ابناء
الفقيد واقاربهم واخواهلم آل
رمال وخاصة االعزاء علي وخضر
رمال يستقبلون التعازي اىل
جانب ابناء الفقيد الغالي عبدو
وحممد ويوسف مع رئيس احتاد
عمال االستاذ ابراهيم عيشان
ومعتمد حركة فتح املهندس
ادي زنانريي ومسؤول االعالم
االستاذ خضر سلطان ونائب
معتمد حركة فتح االستاذ عبد
القادر قرانوح وسكرتري االحتاد
االستاذ حممود سلطان وكافة
اعضاء االحتاد وابناء اجلالية
العربية والفلسطينية.
رحم اهلل الفقيد الغالي واسكنه
فسيح جنانه واهلم عائلة الفقيد
واهله واقاربه ومجيع من عرفه
الصرب والسلوان وانا هلل وانا
اليه راجعون.

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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PM attending Bali service, despite threats

PRIME Minister Julia Gillard will still attend a service in Bali to mark the
10th anniversary of the
2002 Kuta bombings,
despite reported terror
threats.
In the wake of “credible”
information about a plot
to attack dignitaries at the
service, Bali remains on
high alert.
Ms Gillard said the government would not comment on the reported
threat, while confirming

she had every intention of
attending the ceremony.
She said it was important to spend time with
families affected by those
killed and injured in the
bomb blasts.
“I want to be in Bali. This
is a moment of real significance for our nation,”
she told reporters in Canberra on Thursday.
Ms Gillard was also keen
to point out the progress
Australia had made in the
war against terrorism fol-

lowing the attacks.
“It’s what took us to Afghanistan and of course
we are still there, making
sure Afghanistan doesn’t
become a safe haven,
again, for the training of
terrorists who take Australian lives,” she said.
A total of 202 people, including 88 Australians,
were killed - with many
others injured - when
bombs detonated at two
nightclubs in Kuta on October 12, 2002.

News

Howard not concerned by new Kuta threat

John Howard

FORMER prime minister
John Howard is confident
those attending services
in Indonesia to mark the
10th anniversary of the

Abbott must be accountable: DPP rejects alleged Quakers Hill nursGillard
ing home arsonist’s manslaughter plea
PRIME Minister Julia Gillard says Tony Abbott
needs to be held to account over what she says
are sexist views, but has
declined to say whether
he hates women.
In a blistering attack in
parliament on Tuesday,
Ms Gillard accused Mr
Abbott of being sexist
and misogynistic.
Dictionary definitions of
misogyny pertain to a
“hatred of women”.
Asked by reporters in
Canberra on Thursday
whether she believed Mr
Abbott hated women, the
prime minister said: “I
believe Mr Abbott should
be held to account for
the things he said in
public life.
“The motivation for my
speech ... was to call out
sexism and misogyny
where I see it,” she said.
The debate was sparked
by the coalition’s call
for Peter Slipper to be
sacked as Speaker of the
parliament, following the
release of text messages
he wrote denigrating
women.
Mr Abbott also said in
parliament on Wednesday that Ms Gillard was a
“piece of work” - a comment he withdrew after
a request by the prime
minister.

Deputy Opposition Leader Julie Bishop told reporters on Thursday the
prime minister’s charge
against Mr Abbott of misogyny was “vile, deliberate and calculated”.
“This is an utter and absolute lie and the prime
minister knows it,” she
told reporters.
Mr Abbott was a “loving
son, loving brother, loving husband and loving
father, of many women”.
“As one of his female
colleagues, I trust and
respect Tony Abbott,”
Ms Bishop said, urging
the prime minister to
apologise “to the women that Tony Abbott
loves and cares for and
withdraw his offensive
charge”.
Liberal frontbencher Sophie Mirabella, who was
mentioned in the text
message exchange, said
the prime minister was
trying to shift the focus
off her government’s record.
Fellow Liberal MP Kelly
O’Dwyer accused the
government of trying to
divide the country by
waging a “gender war”.
“Leadership should be
all about uniting Australians, not dividing
Australians,” she told
reporters.

The aftermath of the fire at the nursing home on Hambledon Rd
, Quakers Hill. Pic: John Grainger Source: The Daily Telegraph

ACCUSED
nursing
home arsonist Roger
Kingsley Dean offered
to plead guilty to the
manslaughter of his elderly patients but it has
been rejected by prosecutors.
The registered nurse
has today pleaded
guilty to two larceny
charges relating to the
theft of painkillers from
the Quakers Hill nursing
home, which was set
alight on November 18.
The 36-year-old has
been charged with 10
counts of murder, and
Central Local Court was
told today Dean was
prepared to plead guilty
to manslaughter - but it
has been rejected by the
DPP.
The state’s senior
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Crown prosecutor Mark
Tedeschi QC told the
court guilty pleas for
the two larceny charges
had been accepted.
Dean, appearing on video link from Goulburn
jail, has waived his right
to a committal hearing
and the case will now
move straight to a Supreme Court trial.
The court heard the DPP
wanted to subpoena
medical reports from
the state’s corrections
department.
Dean said “yes Your
Honour” when Magistrate Julie Huber asked
him if he understood
the developments in his
case today.
The case was adjourned
to November 2 at the
Supreme Court.

Bali bombings will not
be troubled by terror
threats.
Mr Howard was prime
minister when bombs
detonated at two nightclubs in Kuta in Bali on
October 12, 2002, killing
202 people, including 88
Australians.
Many others were injured.
Bali remains on high alert
in the wake of “credible”
information about a plot
to attack dignitaries, including Australian Prime
Minister Julia Gillard, at
a service in Kuta to mark
the anniversary.
Mr Howard, who is attending the service, said
he wasn’t troubled by the
threat.
“I’m sure the Indonesian
authorities are doing everything that can be done
in circumstances such as
this,” he told ABC Radio
on Thursday.
Nor did he believe other
Australians, mostly rela-

tives of those killed or
injured, would be put off
from attending.
“I don’t think it would dissuade any of them. Those
who want to go, many of
them are already there,”
he said.
“They will still go. It’s a
very important thing emotionally, to them.”
Mr Howard praised Australia’s handling of the incident, maintaining it could
have further strained the
country’s
relationship
with Indonesia.
“It was only three years
after East Timor (independence), but instead
of the two countries being pushed further apart,
they were brought closer
together,” he said.
He believed the war on terror was far from over but
good progress had been
made through the amount
of resources Australia had
put into intelligence since
the bombings.

ACCC flooded with carbon tax
complaints
THE consumer watchdog
has been flooded with
complaints about the carbon tax since its July 1
introduction.
The Australian Competition and Consumer Commission said it has received 2500 complaints
and enquiries about the
controversial tax, introduced 100 days ago.
The refrigerants and airconditioning industry received a high number of
complaints, with consumers dobbing in providers
who allegedly made false
statements about the impact of the carbon levy on
gas prices.
The ACCC has conducted
50 initial and 15 in-depth
investigations, and issued over 40 formal and
informal warning letters
to providers in various
sectors. More than 50 let-

ters were sent to traders
providing guidance on
carbon price claims.
“We ran an extensive education campaign in the
lead up to the introduction
of the carbon price mechanism and have quickly
pursued some early compliance outcomes,” chairman Rod Sims said.
“The balance between
education and the quick
pursuit of early enforcement has helped to show
business how to do the
right thing.
“The low complaint levels
certainly show that most
businesses have acted in
accordance with the law
during the first 100 days
of the carbon price mechanism. When they have
not, we have contacted
them quickly and worked
with them to help them
comply.”
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News

Peter Slipper resigns as Speaker after scandals trigger a tumultuous day in Parliament
PETER Slipper looked
drained as he returned to
Parliament this morning as
Independent Tony Windsor
said Mr Slipper was “not in
a good state”.
MPs were on wednesday
morning forced to defend
their decision to vote to
save Mr Slipper in a no confidence motion yesterday,
just moments before the
Sunshine Coast MP quit his
post.
It came as Independent
Tony Windsor admitted
he and fellow Independent
Rob Oakeshott told Mr Slipper he should resign, before failing to vote against
him.
Mr Windsor said this morning Mr Slipper was under a
lot of pressure, and was not
well.
“He’s not in a good state,
health wise. It was obvious
to me in the morning (Tuesday),” Mr Windsor said.
He would not elaborate further.
“My advice to him was to
end that position as soon
as he could,’’ Mr Windsor
said.
Mr Windsor said he wasn’t
prepared to sack Peter Slipper in a vote, and wanted to
give the former Speaker the
chance to explain himself.
“But I wasn’t prepared to
sack him in a vote,’’ he
said.
“I think he’s entitled, as any
of us are to come in and explain the situation and he
did that.’’
He said it wouldn’t have
been good for the Parliament to have a Speaker
voted out based on issues
before the court.
The Coalition accused Labor and two independent
MPs of making “another
grubby political deal” to Mr
Slipper to resign rather than
be sacked by Parliament.
“The Independents agreed
to support the government
in the house in return for
Peter Slipper’s resignation
after the vote,” she told reporters.

“This is reminiscent of the
prime minister’s grubby
deal to put Peter Slipper
into the position of Speaker
in the first place.”
Mr Slipper dramatically
quit on tuesday night after
admitting to a vile series
of text messages about
women that he had sent to
the former male staffer now
accusing him of sexual harassment.
Dressed in his formal robes
and fighting back tears, the
serial text pest entered the
parliament at 7.20pm to announce his resignation after
a dramatic day in Parliament
and forced apology for his
behaviour.
“Despite the vote in the
house in support of my continuation in office, I wish to
advise with great sadness I
have decided that I should
not continue as your Speaker,” he said.
“I am having arrangements
made to tender my resignation to the GovernorGeneral. It is indeed a great
privilege to serve in this
place and particularly as
Speaker.”
Sitting on the cross benches, a day after he resigned
as Speaker, Mr Slipper supported on wednesday morning a Labor move to change
the procedure for electing a
second deputy speaker.
Standing orders require it
be a non-government MP
but with the election of National Bruce Scott as deputy
speaker Labor was keen to
have one of its own - Steve
Georganas - elected as second deputy.
The Coalition opposed the
move but lost the vote 6974.
Labor frontbencher Jenny
Macklin today denied the
Prime Minister had supported Mr Slipper’s remarks
by refusing to vote against
him in the no confidence
motion.
“She did not vote for those
remarks…what we voted
against was Tony Abbott’s
latest attempt to wreck the
Parliament,” she said.

Ms Macklin didn’t think the
Government would struggle to get reforms through
the parliament, given the
shift in numbers.
“I don’t think so,” she said.
“We’ve had the last few
months with Mr Slipper
having stepped aside from
the Speaker’s chair. We’ve
worked hard over the last
two years to get the votes
of the Independents.”
Leader of Opposition Business Christopher Pyne said
Labor’s “chickens came
home to roost’’ tuesday
night.
“The Labor caucus must
be shaking their heads,’’ Mr
Pyne said.
“Peter Slipper showed
good judgment yesterday
(tuesday morning) in resigning.’’
But he added that the PM
failed to show good judgment, and ultimately had
the “rug pulled up from under her’’ by Peter Slipper.
Deputy Opposition Leader
Julie Bishop said Ms Gillard
had “let down the women of
Australia”.
Ms Bishop insisted Ms Gillard had “endorsed and
condoned” Mr Slipper’s
text messages by failing to
vote against him.
Former Howard government minister Mal Brough
said Mr Slipper should quit
Parliament altogether over
text messages that denigrated women.
Mr Brough is the Liberal National Party candidate challenging the former Speaker
for his Queensland seat
of Fisher on the Sunshine
Coast.
He was earlier this year
accused of colluding with
Mr Slipper’s former staffer
James Ashby, who has
who lodged a sexual harassment case against his
former boss.
Mr Brough allegedly had
extensive contact with Mr
Ashby before he made the
complaint but has denied
there was any conspiracy
against Mr Slipper.
Mr Brough said the com-

ments were unacceptable
and Mr Slipper should quit
the Parliament altogether.
“He has, in the most disgusting terms, denigrated
half the population,” he
said.
“He couldn’t even stand in
the Parliament last night
and apologise.
“He put out a statement,
and I think that goes to the
man’s character.
Labor called an emergency
caucus meeting tuesday
night to decide on the election of a new Speaker.
The House reconvened at
9.15pm to confirm Labor
MP Anna Burke as the new
Speaker, with the support
of the Coalition.
Ms Burke, a Victorian, had
been serving in the role
since Mr Slipper was suspended in April.
She becomes only the second female Speaker of the
federal Parliament. Bruce
Scott becomes the deputy
speaker.
It has emerged that Sunshine Coast LNP MP Alex
Somlyay told colleagues
he would like a nomination
for the role of Speaker if the
Government didn’t put up
its own nomination.
Mr Somlyay has been a
long-time opponent of Mr
Slipper’s, and the move
would have lost the Coalition a vote on the floor of
parliament.
Ms Bishop said she spoke
to Mr Somlyay and he said
he’d be happy to have his
name put forward by the
Opposition.
“He said it to me in the
Chamber just before the
vote was taken...but we’d
already agreed we would
nominate Bruce Scott,’’ she
said.
Ms Burke’s election to the
Speaker’s chair left Labor
with just 70 MPs on the
floor of Parliament.
The Government has the
support of Craig Thomson and the other Laboraligned independents, Rob
Oakeshott and Tony Windsor, along with Greens MP

Adam Bandt.
But these votes only give
the Government a total of
74 votes, forcing it to court
Mr Slipper or the Independent they dudded earlier
this year, Andrew Wilkie.
It is understood the Coalition will accept the vote of
Mr Slipper, who resigned
from the LNP to take the
Speaker’s chair late last
year in contrast to their
rejection of Mr Thomson’s
vote.
Prime Minister Julia Gillard
said whatever people may
have to say about Mr Slipper, it was clear that the
events had an emotional
cost on him and his family.
Opposition Leader Tony
Abbott admitted that while
“his side” had wanted Mr
Slipper gone, he had done
the honourable thing by resigning his position.
Mr Slipper said he held no
malice towards Mr Abbott
and described him as a
friend.
While admitting to the obscene texts, he said he completely rejected the sexual
harassment claims made
against him by his former
staffer Mr Ashby, which is
still before the courts.
“I look forward to being vindicated of the false claims
against me,” he said after
describing the ordeal his
family had been through.
Mr Slipper’s decision to resign followed Ms Gillard’s
refusal earlier in the day to
buckle to opposition pressure to sack him.
Mr Slipper had earlier issued an apology for a series of text messages about
women’s genitalia - and
several obscene messages
about a female Liberal MP.
Slipper’s vote key to Government
The Coalition has deemed
Mr Slipper’s comments on
female genitalia in offensive
texts messages as less serious than allegations of the
misuse of union funds that
have been leveled against
Mr Thomson.
Labor faces the possibility

the Coalition, with its 72
MPs, can reach 75 votes
with the support of Bob
Katter, Andrew Wilkie and
Mr Slipper.
Independent MP Andrew
Wilkie, who tore up his deal
with the government earlier this year when he was
dudded by Prime Minister
Julia Gillard on promised
poker machine reform, was
emerging as a key political
player again on tuesday
night.
After he on tuesday sided
with the Coalition in an attempt to vote Mr Slipper out
of the Speaker’s chair prior
to his dramatic resignation,
Mr Wilkie was scathing of
the government.
He said on tuesday night
the implosion of Mr Slipper’s speakership had reflected poorly on a government which he said “had
only elevated Peter Slipper
to the Speaker’s Chair to
sideline me.”
The episode had damaged
the government and it could
only blame itself, he said.
An emotional Peter Slipper
resigns as Speaker of the
House of Representatives
in Federal Parliament tonight. Picture: Ray Strange
Source: The Daily Telegraph
Mr Katter last night said he
was repulsed by the text
messages and welcomed
Mr Slipper’s resignation.
He added: “The Parliament
can get on with the job of
running the country instead
of being distracted by personal matters.”
Mr Slipper’s decision to
quit followed an attempt by
the Opposition to force him
from the role. That effort
failed by just one vote.
He will not resign from Parliament.
Mr Slipper is currently facing sexual harassment
claims from a former staffer
James Ashby.
A series of text messages
revealed to the court this
week revealed a litany of
obscene texts about female
genitalia.
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Secret Liberal bid to woo Craig Thomson’s vote

Source: The Daily Telegraph
LIBERAL frontbencher Meanwhile, a senior CoMathias Cormann has alition frontbencher has
admitted he made a mis- been caught trying to setake in sending a letter to cretly secure the vote of
Craig Thomson, asking Mr Thomson in a damagthe suspended Labor MP ing blow to Opposition
to support the coalition in Leader Tony Abbott’s
parliament.
public vow to never take
The letter, outlining pro- his “tainted vote”.
posed amendments to A letter obtained by The
government legislation Daily Telegraph confirms
making changes to super- a formal approach was
annuation arrangements, made to the MP and exwas sent to all cross- union boss two days ago
benchers.
asking him to support a
Coalition superannuation
“It was my mistake,” Sen- bill.
ator Cormann told ABC It came on the same
Radio on Thursday.
day that serial text-pest
speaker Peter Slipper
“I should never have writ- was forced to resign after
admitting to making vile
ten to him.”

remarks about women’s
genitalia - and 24 hours
before Mr Abbott repeated his pledge to never accept Mr Thomson’s vote
but admitting he would
take Mr Slipper’s.
Mr Abbott said: “Craig
Thomson has been found
by a quasi-judicial body
to have misappropriated
some $500,000 in lowpaid union members’
money. So there is a fundamental difference between Mr Slipper and Mr
Thomson.”
With the parliament in
chaos, supporters of Kevin Rudd seized on Prime
Minister Julia Gillard’s
mishandling of the Slip-

per affair, accusing her of
showing “appalling judgment” and adding weight
to their case for change.
Several Labor MPs accused Ms Gillard of irreparably damaging the
government by not sacking Mr Slipper when it became obvious he could no
longer remain in the job.
“Gillard showed very poor
judgment,” one Rudd
supporter said. “It was
obvious that when the
text messages had become public his position
was untenable and rather
than act immediately, she
decided to burn so much
political capital fighting
against the inevitable.

NDEPENDENT MP Craig
Thomson says it is “implausible” that a computer database mistake was
behind a coalition frontbencher sending him a
written plea to support an
opposition amendment.
Liberal frontbencher Mathias Cormann says he
made a mistake in sending
a letter to Mr Thomson asking the suspended Labor
MP to support the coalition
in parliament.
The letter, outlining proposed amendments to government legislation making
changes to superannuation
arrangements, was sent to
all crossbenchers.
Senator Cormann asked
the MPs to “seriously consider” the issues raised by
the coalition and said they

on Thursday that six MPs
could not constitute a “database”.
“That is not plausible,” Mr
Thomson said.
“I’ve never had a letter
from them until October
9 - the day the numbers
changed.
“They probably thought
they had (Bob) Katter and
(former speaker and now
crossbencher Peter) Slipper and they needed one
more.”
Mr Abbott has said he will
accept the vote of Mr Slipper, who is facing civil action over alleged sexual
harassment of a staffer.
But the coalition won’t accept the vote of Mr Thomson, who has yet to face
Federal Court action over
the alleged union fund

misuse.
“As far as I know, between
myself and the leader of
the opposition he is the
only one of the two of us
who has faced criminal
charges,” Mr Thomson
said.
He was referring to a January 1978 indecent assault
charge brought by a female
student against Mr Abbott,
to which he pleaded not
guilty and which a Sydney
court dismissed.
“If being charged makes
you tainted then he should
resign,” he said.
Prime Minister Julia Gillard
said Mr Abbott had his team
“out there canvassing” for
Mr Thomson’s vote.
“It’s a clear example of
double standards,” she
told reporters in Canberra.

Thomson doubts opposition’s computer error
were “worthy of your support”.
The request was at odds
with the stance of Opposition Leader Tony Abbott,
who has said the coalition
will never accept Mr Thomson’s vote in parliament
because it is “tainted”,
following Fair Work Australia’s finding that the former Health Services Union
boss misused members’
funds.
“It was my mistake,” Senator Cormann told ABC Radio on Thursday.
“I should never have written to him.”
Mr Thomson’s name would
be taken off a database of
crossbench MPs used by
his office, Senator Cormann said.
But Mr Thomson told AAP
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Power bill tactic backfires
on Tony Abbott in carbon
tax debate

Opposition Leader Tony Abbott appeared surprised when Leader
of the House Anthony Albanese asked him to table a pensioner’s
electricity bill.File image

PRIME Minister Julia
Gillard has turned the
tables on opposition
tactics to try and garner outrage about the
impact of the carbon
tax.
Since July, a series of
opposition MPs have
brought constituents’
electricity bills, all with
apparently astronomical jumps caused by
the carbon tax, to question time and asked to
have them put on the
official record.
The federal government has refused.
Opposition
Leader
Tony Abbott began
question time on
Wednesday waving a
bill from Hetty Verolme, a pensioner in
Perth, who told him
she “nearly had a heart
attack” on receiving
the $1564 bill.
PM won’t say if she
thinks Abbott hates
women
“With an $800 increase in just one bill,
of which 70 per cent
is due to the carbon
tax, how can the prime
minister possibly say
that Hetty Verolme’s
compensation is in
any way adequate?”
he asked.
He appeared surprised
when Leader of the
House Anthony Al-

banese asked him to
table the bill.
Ms Gillard scrutinised
it before gleefully
telling the house it
showed carbon pricing had added only
9.13 per cent.
“Once again the leader of the opposition is
caught out,” she said.
“Caught out like
he was on Whyalla,
caught out like he was
on the coal industry,
caught out like he was
on lamb roasts.”
When another Liberal MP asked about a
western Sydney family’s electricity bill,
along with a claim that
the carbon tax had
contributed up to 80
per cent of price rises
in the region, again the
government asked for
it to be tabled.
In a confusion on
points of order that
didn’t happen.
“I’m not sure why
they’re being covered
up,” Ms Gillard said.
“I suspect they are
being covered up because it is transparent
from the face of the bill
or associated documents what we know
to be the truth.”
Eventually the bill got
tabled, along with a
third produced by yet
another MP.
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Australian PM Julia Gillard’s ‘misogynist’ blast at Tony Abbott echoes around world

The Prime Minister swipes at the Opposition Leader with cries of
‘sexist’ and ‘misogynist’ during a heated display in Parliament.

PRIME Minister Julia
Gillard’s parliamentary
broadside against Tony
Abbott has made international headlines, with
one news blog praising
it as an ‘epic speech’ by
a ‘badass motherf***er’.
The 15 minute impassioned speech, in which
Ms Gillard accused Mr
Abbott of “peddling a
double standard” and
having a long history of
sexism and misogyny,
was uploaded to YouTube and viewed around
the world.
The US-based, womenfocused Jezebel.com
blog, owned by Gawker
media and boasting millions of readers, said
the video was the “best
thing you’ll see all day:
Australia’s female prime
minister rips misogynist
a new one in epic speech
on sexism”.
“She basically ripped
him a new [expletive],”
the site said, excerpting
several “choice quotes”
from the “smackdown”
and describing Ms Gillard as “one badass
motherf***er”.
In the UK, the conservative Telegraph described
the speech as a “brilliant
political pivot”, saying
she had turned “defending the indefensible” (the
Peter Slipper scandal)

into a speech that cleverly shifted the focus of
the entire news story.
“Watching a female
Prime Minister tear apart
the male leader of the
Opposition with such
aplomb, composure but most importantly
armed with a brilliantly
impressive set of insults
- backed up with dates
and times of when each
shocking comment was
said - was the best card
Gillard, ever the political animal, could have
played in such a situation,” the reporter said.
But while the PM was being lauded abroad closer
to home her refusal to
sack Peter Slipper drew
criticism and comments
that she “had let down
the women of Australia”.
The Federal Opposition
attacked Prime Minister
Julia Gillard’s refusal to
sack Speaker Peter Slipper - saying the former
Speaker showed better
judgement.
Opposition Leader Tony
Abbott used morning radio to attack Ms Gillard’s
handling of the Slipper
affair, claiming she was
more concerned about
her parliamentary numbers than principles.

ment ends with new
Speaker

tion was untenable.”

Slipper’s emotional
resignation as Speaker
Labor has nominated

Anna Burke as the new
Speaker, following Peter
Slipper’s dramatic resignation. Earlier in the day
the PM blasted Tony A...
Deputy Liberal Leader
Julie Bishop said Mr
Slipper’s
resignation
was “yet another grubby political deal” that
was “reminiscent of the
Prime Minister’s grubby
deal to put Peter Slipper into the position
of Speaker in the first
place”.
“Instead of being remembered as Australia’s first
female prime minister,
she’ll be remembered as
the prime minister who
let down the women of
Australia when she was
put to the test,” Ms Bishop said.
Nationals Senate Leader
Barnaby Joyce said the
Government members
were utter hypocrites for
“one day banging on”
about sexism and then
voting to keep a sexist
MP as Speaker.
Liberal senator Eric
Abetz joined the attack:
“We had Ms Gillard defending Peter Slipper all
day yesterday until Peter
Slipper came to his own
Dramatic day in Parlia- conclusion that his posi-

PETER Slipper went
back to the House of
Representatives for the
first time in six months
to end his prosecution
by the Opposition with
a dr...
Some MPs also realised
their most private communications might now
be open to scrutiny and
judgement, and Queensland Liberal Andrew
Laming admitted some
of his texts might not
pass.
“I wouldn’t be able to
stand by them, I suspect. They’re personal,
many of them would be
incredibly embarrassing.
It’d be extremely hard to
have those released,” Mr
Laming said.
Asked if embarrassing
messages might cost
him parliamentary office he said: “If it came
to that and they were released and that was the
view of the public when
they saw those text messages, I would have to
wear that, absolutely.”
Health Minister Tanya
Plibersek defended the
Government’s decision
not to support yesterday’s
no-confidence
motion in Mr Slipper. But

PETER Slipper

she condemned the former Speaker’s text messages.
“The Parliament of Australia is not a kangaroo
court,” Ms Plibersek
said. “It’s not a Star
Chamber.
“The language was
highly inappropriate. I
condemned it yesterday
before Peter Slipper resigned. So did the Prime
Minister, so did all of us
on the Labor side of Parliament. And - but it’s not
a Star Chamber.”
Ms Plibersek said the
Prime Minister could not
possibly have known of
Mr Slipper’s activities
when she backed him
as Speaker about 12
months ago.
“Well, we don’t make
judgements based on
rumours about people,”
she said.
Meanwhile
overseas,
the Guardian also republished the video, although without editorial
comment.
And a writer for The
Spectator said there was
“much to admire” about
the speech which had
left Mr Abbott “carved to
pieces”.
Popular site Buzzfeed
published a series of images and the video the
speech, calling it “awesome”.

In the US a blogger for
the New Statesman compared Ms Gillard to the
Incredible Hulk, beginning his report with “The
Australian PM is angry.
You wouldn’t like her
when she’s angry.”
A blogger at the influential Business Insider
linked to the video, with
the headline “An Australian politician shrinks in
embarrassment, as the
prime minister destroys
him for being a misogynist”. The article became a social media hit,
spreading across Twitter
and Facebook.
The speech also made
headlines in South Africa, Canada and India.
Social media helped
spread news of the
speech, with “Gillard”
hitting the top ten Twitter trends in Australia
and also trending internationally.
In the UK actor Chris
Addison, from hit political satire The Thick of It,
retweeted a link to the
video saying “This is
the best smackdown I’ve
ever seen. Glorious. Advance, Australia Fair!”
He then tweeted again:
“That Julia Gillard
speech is mesmerising.
You can see the colour
drain from him. Wonderful.”
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وفـــاة

من آمن بي وان مات فسيحيا

غيب املوت يف ملبورن ظهر يوم االحد املاضي التاسع من الجاري ،املأسوف عليه املرحوم

مفيد الزوقي
من بلدة راشيا الفخار .سوف يصلى على جثمانه الطاهر ،عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم
االثنني الواقع فيه الخامس عشر من الجاري (بعد غد) يف كنيسة سيدة لبنان املارونية
230 Normanby Ave Thornbury
زوجته :حبوبة  -اوالده  :بسام ،جوزيف ،فادي وعائالتهم  -ابنته :ملكة زوجة البري مسعود وعائلتها
شقيقته  :نبيهة خرياطي
اوالد حميه  :امني ،رودولف ،وجيه ووجيهة اللقيس وعائالتهم
يتقبلون التعازي يف منزل
ولده بسام على العنوان التالي14 Panorama DRV Forest Hill :
وذلك ايام الثالثاء واالربعاء والخميس والجمعة والسبت  13 – 12 – 11 – 10 – 9 :من الساعة الخامسة عصرا
وحتى التاسعة مساء واالحد  14من الساعة السادسة حتى التاسعة .
الرجاء اعتبار الدعوة عامة
اسرة جريدة الهريالد يف سدني وملبورن ،التي تربطها صداقة بعائلة الزوقي وخاصة السيد فادي الزوقي ،تتقدم من آل الزوقي واالهل واالصدقاء بأحر
التعازي طالبة من اهلل ان يكون مسكنه االخدار السماوية ولعائلته واهله الصرب والسلوان والعزاء

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

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
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