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نتعهد كافة املشاريع من األبنية
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم
الخريطة إىل تسليم املفتاح
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اجتماع ثالثي متهيدي جلنيف  2 -يف  5حزيران

جملس  2014 - 2009يف متديد خاطف ..وتوقيف  3يف حادثة عرسال

انطالق املشاورات ملواجهة اختبار تأليف احلكومة األسد :روسيا تنفّذ عقود السالح املربمة

انتفت كل العوامل
جلسة
عشية
املفاجئة
التمديد جمللس النواب
الذي ستصري واليته مع
التصويت على التمديد بعد
ظهر اجلمعة (امس) مخس
سنوات وسبعة اشهر
تنتهي «مبدئيًا» يف 20
تشرين الثاني  2014ما مل
تسلك الطعون يف التمديد
وابرزها لرئيس اجلمهورية
ميشال سليمان طريقها
اىل القبول لدى اجمللس
الدستوري.
مقررًا
بات
وكما
لسيناريو اجللسة النيابية
املزمع عقدها يف الثالثة
بعد ظهر اجلمعة (امس)،
علم ان هذه اجللسة ستتميز
بالرتكيز على بند التمديد
فقط ،مع تفادي االوراق
الواردة وعدم االفساح يف
اجملال لتسرب خالفات اىل
املناقشات وفقًا ملا يسعى
اليه رئيس اجمللس نبيه
بري .وتوقعت أوساط
نيابية مواكبة للتحضريات
للجلسة ان يراوح نصابها
و 105نواب
بني 95
وسط اجواء غري صاخبة
باعتبار ان اهلدف املشرتك
جلميع الكتل هو «تفادي

على هذا االمر .لكن
اوساطا نيابية رجحت ان
تكون كلمة للرئيس بري
يف مستهل اجللسة يشرح
فيها االسباب والدوافع
اليت متلي االقدام على
خطوة التمديد للمجلس،
على ان تليها كلمة ملقدم
اقرتاح التمديد النائب
نقوال فتوش يتناول فيها
مضمون اقرتاحه الذي
ينص اصال على التمديد
سنتني ،وهي الفقرة اليت
ستعدل لتصري مدة التمديد
ّ
سنة ومخسة اشهر.
«نعي» لـ»الديموقراطية» وزعته الحملة املدنية لديموقراطية االنتخابات يف دعوة اىل
التجمع يف ساحة النجمة الجمعة (امس)
الصدام يف اجواء حرجة
متر بها البالد» .وينتظر ان
تكون اجللسة سريعة بعدما
«عمم» متن على النواب

أال يسجلوا أمساءهم اللقاء
كلمات يف بداية اجللسة،
وحتقق نوع من التفاهم
بني معظم الكتل النيابية

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

االعالن ص 19

201 Merrylands Rd, Merrylands

بإدارة :آدي سركيس
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بركة أم يوسف

Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

التتمة صفحة 31

تفجريات يف أحياء سنية وشيعية ببغداد
واألمم املتحدة حت ّذر من «اتساع املواجهة»

يف أسوأ موجة عنف
طائفي منذ حنو مخس
سنوات ،هزت سلسلة
انفجارات احياء شيعية
وسنية يف بغداد امس

االول ،فقتل ما ال يقل
عن  32شخصا وجرح
العشرات.
ودفع العنف مبعوث

التتمة صفحة 31

احلاج قاسم :قاتلو
اجلندي الربيطاني
جمرمون غرباء عن
االسالم وتعاليمه
السمحاء

التفاصيل صفحة 31

Hamze Bros Fruit Market

بإدارة موريس نصـّور
0414 418 334

منتوجات رشعني  -شمال لبنان
زيتون وزيت زيتون فاخر
صابون بلدي PURE OLIVE OIL
EXTRA VIRGIN

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  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
many more
والعديد غريها..

Confined Spaces

طعن «التيار»

أما بالنسبة اىل مقاطعة
الوطين
«التيار
نواب

أعلنت االمم املتحدة
عن اجتماع ثالثي يف
جنيف يف  5حزيران يضم
ممثلني للواليات املتحدة
وروسيا واملنظمة الدولية،
بغية االعداد ملؤمتر دولي
حول سوريا .ووقت أحكم
اجليش السوري النظامي
اهلل»
«حزب
ومقاتلو
اللبناني الطوق حول مدينة
القصري االسرتاتيجية يف
حمافظة محص مع تقدمهم
اىل قريتني جديدتني مشال
صرح
ص،11
املدينة
الرئيس بشار االسد بأنه
واثق من النصر ،وان
روسيا ملتزمة عقود السالح
املربمة مع دمشق ،من غري
ان يشري صراحة اىل ما اذا
كانت تشمل صواريخ ارض
– جو املتطورة من طراز
«اس  »300 -اليت سبق

السرائيل
عليها.

ان

اعرتضت

وأعلن رئيس «االئتالف

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

محالت حمزة للخضار والفواكه االوىل يف مرييالند
خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركت
صدق  -أمانة  -نظافة  -استقامة

179 Merrylands Rd, Merrylands
التفاصيل صTel: 9760 1886 8

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على 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
26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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BUYERS BEWARE
Dear Value Customers
Recently there has been an abundance of imitation India Gate products on the
market in Australia. They are using the India Gate name and trademark without license
therefore India Gate cannot and will not accept any claims to refund or replace any
purchase of the above mentioned fake products.
Please note that after inspecting these imitation products, we confirmed that the
quality is very low and The grains aren’t the same.
All India Gate products are HACCP, SQF & BRC certified and free from Genetic
Engineering. KRBL (India Gate) has given only one company in Australia to distribute
their brand (India Gate)That company is KATOOMBA TRADING a company
who has a high reputation in quality food and CERTIFIED .

The following details are printed on the back of the packaging.
We ask that all customers Check the importers name before purchase
IMPORTED & DISTRIBUTED IN AUSTRALIA
BY KATOOMBA TRADING PTY LTD
34-36 RICHMOND ROAD, HOMEBUSH WEST 2140 NSW
PH: (02) 9764 2055 FAX: (02) 9764 2210

If any customer has seen or found rice which may be fake or tampered with, please
send details and if possible photographic evidence to the email address below.

Admin@katoombafresh.com.au
Katoomba Trading is in the process of collecting evidence about the imitation goods
and will take Strong legal action against all fake importers, wholesalers and shop
owners who are involved.
Undercover investigators are patrolling your area today.

... ما ينبغي عمله
.دائما كونوا مدركني ومتنبهني ملا تشرتونه
،اذا كان لديكم اي أسئلة او استفسارات
فالرجاء ال ترددوا يف ان تسألوا بائع املفرّق ما اذا

.كان املنتـَج ذا نوعية تصديرية أصيلة

تفحـّصوا الكيس وفتـّشوا وابحثوا عن التفاصيل

.الصحيحة

اذا علمتم بعد الشراء ان املنتـَج ليس ذا نوعية

تصديرية أصيلة أعيدوا املنتـَج اىل املحل الذي

 ويجب ان يكون لكم حق استعادة..اشرتيتموه منه
ً املبلغ كام
.ال
البديل اآلخر هو أن تبلغوا سلطات األطعمة
.املحلية بما حصل معكم
اذا كنتم تحتاجون لهذه التفاصيل فالرجاء ان ال
Katooba Trading ترتددوا يف االتصال بـشركة
.وهم سوف يقدمون لكم املساعدة

The real product
will have this!

WHAT TO DO……
Always be aware of what you're buying.
If you have any questions,
please feel free to ask the retailer if
the product is genuine export quality?
Check the bags and look for the
correct details.
If you realise after purchasing the
product, that it is not genuine export
quality return the product to the outlet
that you purchased it from. You should
be entitled to a full refund.
The other alternative is to report this
to your local food authority.
If you require these details please feel
free to contact Katoomba Trading and
they will assist you.

IMPORTED BY

Katoomba
Trading .
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اعالنات
ADVERTISEMENT

Chris Bowen MP

Del�v�r�ng f�r o�r co��nit�
Chris Bowen
Always available to help
Whether it’s securing funding for job seeker services in Fairfield, or assisting
with Government departments, Chris has always been here to help.
If you have any issues or Federal Government matters that you would like to discuss with
Chris, please contact his office on 9604 0710 or by email: chris.bowen.mp@aph.gov.au

خدمات
ملساعدتكم يف
العربية
 باللغةspeaker
يتوفر متحدث
On Tuesdays
and Fridays,
an Arabic
is available
to assist
with translation
services.
.اسبوع
من كلyou
واجلمعة
يومي الثالثاء
الرتمجة
Office: Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road, Fairfield West
Phone: 9604 0710 Fax: 9609 3873 Mail: PO Box W210, Fairfield West, NSW 2165
Email: chris.bowen.mp@aph.gov.au Web: www.chrisbowen.net
@bowenchris
www.facebook.com/chrisbowenmp
Authorised by Chris Bowen MP, Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road, Fairfield West.

االفتتاح الكبري
ملحالت
LOUIS
VALENTINO
PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

مبيع بالجملة للبنائني واملتعهدين

لدينا تشكيلة واسعة جداً من البالط االيطالي واالسباني والدهان
والجيربوك وأدوات التلييس ومواد البناء

بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة
أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

22 ANZAC ST, GREENACRE
 مالصق ملبنى:مالحظة

ً عصرا5  صباحاً حتى6.30  أيام يف األسبوع من ال6 نفتح

02 9709 3002 :لالتصال

E: mohamad@wickedwickerhome.com.au

صفحة 4

Saturday 1 June 2013

السبت  1حزيران 2013

Page 4

لبنانيـــات

جنبالط زار قهوجي معزيا
وداعما للجيش
استقبل قائد اجليش العماد
جان قهوجي يف مكتبه يف
الريزة امس االول ،رئيس
جبهة النضال الوطين النائب
وليد جنبالط ،حيث قدم له
التعازي باستشهاد العسكريني
يف منطقة عرسال.
واعرب جنبالط عن استنكاره
الشديد لالعتداء الذي تعرض
له اجليش ،مؤكدا االلتفاف
حول املؤسسة العسكرية

ودعم جهودها للحفاظ على
ومحاية
الوطنية،
الوحدة
مسرية السلم االهلي يف
هذه املرحلة احلرجة من تاريخ
لبنان.
من جهة ثانية أبرق النائب
وليد جنبالط إىل الرئيس
تركيا
جلمهورية
السابق
معزيا
دميريل،
سليمان
بوفاة زوجته السيدة نظمية
دميريل.

مسرية للهيئات االهلية يف
طرابلس طالبت بنزع السالح

نظمت اهليئات األهلية يف
مدينة طرابلس مسرية حتت
شعار  16جولة...وين الدولة،
رفضا للتهديدات اليت تطلق
حبق املدينة وللمطالبة مبعاجلة
املصطنع
األمين
الفلتان
والفتنة املختلقة بني بعل
حمسن والتبانة ،وتضامنا مع
حنو مئيت ضحية نتيجة اجلوالت
املتتالية من العنف العبثي.
ومن أبرز املشاركني يف
املسرية األمني العام الحتاد
توفيق
اللبنانية
الغرف
دبوسي ،ونقيب املعلمني نعمة
حمفوض ،ونقيب املهندسني
بشري ذوق ،ورئيس مرفأ
أنطوان
السابق
طرابلس
اجمللس
وأعضاء
حبيب،
املدني للمدينة.

سليمان عرض التمديد للمجلس مع السنيورة زهرا :إخرتنا التمديد لتجديد األمل
والوضع مع السفريين الفرنسي والكوييت بالتوافق على قانون إنتخاب جديد

انطلقت املسرية من أمام
سنرتال امليناء وجابت شوارع:
املنال ،رياض الصلح ،ساحة
النور ،وسراي طرابلس ،حيث
أقيم مهرجان خطابي تناول
أحداث طرابلس األخرية.
ورفع املشاركون الفتات منددة
بالعنف ونتائجه يف طرابلس،
داعية إىل نزع السالح من
املدينة ،ومتسائلة الالفتات
عما اذا كان املقصود االساءة
اىل املدينة واقتصادها.
وحتدث شابان من املدينة
غزل راجحة وبشري خضر عن
أوضاع املدينة ،وناشدا رئيس
ميشال
العماد
اجلمهورية
سليمان التدخل لوضع حد ملا
جيري من اعمال عنف وجتدد
متكرر للمعارك.

رئيس الجمهورية مستقب ً
ال الرئيس السنيورة يف بعبدا أمس االول
اجلمهورية
رئيس
عرض
ميشال سليمان مع الرئيس
فؤاد السنيورة يف قصر بعبدا
أمس االول ،األوضاع وأجواء
واالتصاالت
املشاورات
النيابية.
وموضوع االجتاه اىل متديد
والية جملس النواب مخسة
عشر شهرا تناوله سليمان مع
كل من وزيري الصحة علي
حسن خليل والسياحة فادي
عبود.
واستقبل السفري الفرنسي
باتريس باؤلي الذي نقل دعم
بالده وتأييدها لسياسة الدولة
اللبنانية القاضية بعدم التدخل
يف شؤون الدول االخرى
استنادا اىل اعالن بعبدا.
وتناول مع السفري الكوييت
عبد العال القناعي العالقات

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

الثنائية واالوضاع على الساحة
العربية.
وزار بعبدا مطران جبل
لبنان وطرابلس للسريان
االرثوذكس جورج صليبا ومعه
وفد من ابناء الطائفة يف
لبنان وسوريا ،من اجل متابعة
قضية املطرانني بولس يازجي
ويوحنا ابرهيم املخطوفني يف
سوريا منذ حنو شهرين.
واطلع رئيس اجلمهورية من
املدير العام الدفاع املدني
العميد رميون خطار على
عمل فرق الدفاع يف االغاثة
واملساعدة واطفاء احلرائق.
وظهرًا ،استقبل الوزير وائل
أبو فاعور وعرض معه موضوع
التمديد جمللس النواب .كذلك
زاره الوزير السابق زياد
بارود.

شربل وعباس
يف تركيا
ملتابعة ملف
خمطويف اعزاز

سافر وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل يرافقه املدير
العام لالمن العام اللواء عباس
ابرهيم اىل تركيا ملتابعة ملف
املخطوفني اللبنانيني يف اعزاز
يف ضوء املعطيات االجيابية
املستجدة.
وكان استقبل يف مكتبه
امس االول سفري اوسرتاليا
ملكافحة االرهاب وليم فيشر
والسفري االوسرتالي ألكس
بارتلم .وأكد شربل خالل
اللقاء «أهمية التعاون الدولي
يف مكافحة االرهاب بشكل
عام».
وكانت الوزارة أعلنت يف
بيان امس انتهاء دراسة
طلبات الرتشيح اليت تقدم بها
املرشحون لالنتخابات النيابية
العامة يف  16حزيران ،وقد
رفض قبول  3طلبات ترشيح
ملخالفة أحكام املادتني  9و10
من قانون االنتخاب 2008/25
جلهة عدم جواز الرتشح،
وعليه أصبح العدد النهائي
للمرشحني املقبولني .705

أشار النائب انطوان زهرا إىل ان
عناصر حزب اهلل لبنانيون ،مارسوا
مبرحلة معينة عمل مقاومة لالسهام
بتحرير لبنان من إسرائيل ،إمنا
مشروع احلزب أكرب من هذا بكثري،
فهدفه تصدير الثورة اإليرانية
ومشروعه هو مشروع األمة كما
يؤمن بها ،قائال :ان قرار األمني
العام حلزب اهلل حسن نصراهلل
بالقتال يف منطقة القصري
السورية ،مفروض عليه من قبل
إيران.
أضاف يف حديث اىل لبنان احلر:
قال نصراهلل ان معركته يف
سوريا هي معركة محاية ظهر ،إذ
ان سقوط النظام السوري يعين
سقوط املقاومة ،وقال أيضا ان
حناجر اجلميع ستبح ،ولن يرتاجع
عن معركته يف القصري ،ألنها
معركة مصريية ،ولألسف تدخله
بأمر إيراني يف املعركة يف سوريا
حوهلا إىل فتنة مذهبية.
ّ
وقال :إخرتنا التمديد من أجل
جتديد األمل بإمكانية التوافق على
قانون إنتخاب جديد ،الفتا إىل ان
اجلرمية املوصوفة هي العودة إىل
إنتخابات على أساس قانون أمجع
كل اللبنانيني على انه جمحف،
وفقدان األمل بإجياد قانون جديد
هو اجلرمية الكربى.
وتابع :خيارنا احلاسم والنهائي
هو الدولة واجليش وقوى األمن
الداخلي ،وما دام هناك بقايا دولة
فنحن جيب أن نعمل لتقويتها ،أما
بالنسبة ملوضوع الدعوة إىل جلسة
للتصويت على كل القوانني فنحن
أمام خطر فرطها ميثاقيا أمام
اإلنسحاب املتبادل من الفرقاء
يف حال طرح أي قانون ال يعجب
هذا الفريق او ذاك .وهلذا مل
تعقد اجللسة.
وقال :لو جرت اإلنتخابات لكانت
عادت النتائج كما هي ،ومن حق
الرئيس سليمان واجلنرال عون
الطعن بقرار التمديد وحنن سننصاع
إىل رأي اجمللس الدستوري وحنن
لوال اقتناعنا بوجوب هذا التمديد
ملا أقدمنا عليه وبالتالي جيب أن
يشكرنا الناس على عدم تكريس
الستني وإلغاء أي أمل يف طرح
قانون جديد وبذلك نعود إىل
مصادرة التمثيل وفرز طواقم
سياسية ال تشبه الناس.
ّ
بري سيبقى
وردا على سؤال عن إمكان
التصويت جمددا للرئيس نبيه
بري لوالية جديدة ،أجاب زهرا:
حكما لفرتة التمديد الرئيس بري
سيبقى يف منصبه وهو ليس
ديكتاتورا إال أنه لديه أسلوبه،
وتصويتنا له يف املرحلة املقبلة
رهن قربه من  14آذار وإن أصبح
يف فريقنا سنصوت له حكما
ومن قال إنه ال ميكن أن يصبح
من  14آذار ال زال الوقت طويال
لالنتخابات.
ورأى زهرا ان مناشدة رئيس
حزب القوات اللبنانية مسري
جعجع للعونيني قد تلقى جتاوبا
نسبيا ألنه إن اعاد التيار النظر
يف حتالفاته فالسبب ألنه مل
يلقى الدعم يف مشروعه بإجراء
اإلنتخابات تبعا لقانون الستني
أمال منه بأن ينال األكثرية.
وعن حادث عرسال قال زهرا انه
ال أعتقد أن سالح اجلو يف اجليش
اللبناني يكون على جهوزية وقت

احلادثة حتى لو مت إنذاره فالوقت
الذي يتطلبه من أجل وصول
الطائرات إىل املنطقة يكفي
املهامجني للفرار.
واسف زهرا الن التسويات
السياسية يف البالد ال تتوقف
عند الفيول واملازوت األمحر
أو ال Service providersيف
الكهرباء ،وحنن عندما ناقشنا
إستجرار البواخر قلنا جيب أن يتم
شراء البواخر ألن أجيارها بكلفة
شرائها إال أنه ما كتب كان قد
كتب ،وفاطمة غول متوقفة أمام
منزلي يف الزوق ولو مل تكن
اإلتفاقية مشبوهة ملا كان أطل
ّ
الوزير باسيل ليقول لنا إنها جتيز
هلم بالتقصري  %7فقط من دون
أي بند جزائي وهو قال إن مل
تزودنا بالطاقة فلن ندفع ..و
كل التجاوزات يف هذا امللف
ستكشف بعد تغيري احلكومة.
وكشف زهرا انه مييل لعدم الرتشح
إذا ما مت التمديد جمللس النواب
ألنين أعتقد أن التمديد هو جتديد
جمللس النواب ،ناقشت موقفي
مع الدكتور جعجع وأنا رأيي وازن
إال أنين ملتزم يف حزب وعندما
سأتراجع عن عدم ترشحي سأطل
على الرأي العام وأشرح هذا األمر
وليحاسبين الرأي العام على هذا
املوقف.
اتفاق بكركي
وذكر اننا يف  3نيسان 2013
مت اإلتفاق يف بكركي على
تعليق العمل يف األرثوذكسي
والعمل على قانون خمتلط وحنن
توصلنا إىل اتفاق مع املستقبل
واإلشرتاكي إال أن الفريق
الشيعي هدد باإلنسحاب من
اجللسة يف حال طرح فاصبحنا
أمام فقدان هذه الورقة لذلك
أصبحنا أمام إما اإلنتخابات يف
ظل الستني أو التمديد فاخرتنا
التمديد يف ظل الظروف القاهرة
اليت تربره.
اضاف :أمام اإلنتخابات يف
ظل الستني اخرتنا احلفاظ على
الفرص يف إقرار قانون جديد،
والعودة إىل الستني وفقدان
األمل يف إقرار قانون هي اجلرمية
املوصوفة وحنن مل نذهب إىل
التصويت كي نبقي على آمال
النقاش حوله من أجل التوصل
إىل إقراره وذلك بعد تبليغنا
بعدم حضور النواب الشيعة
يف حال مت طرحه فأصبحنا أمام
فيتوات متبادلة على األرثوذكسي
واملختلط.
ورأى ان هذه احلكومة استقالت
وإمكان إدارة الشؤون كما
يريدون انعدمت لذلك هم
حباجة لالنتخابت ويعتقدون أنه
األكثرية
يستطيعون احلصول على
ّ
بعد موجة التخوين املرافق مع
التوصل إىل اتفاق حول املختلط
إال أن هذه املوجة احنسرت ألن
الناس أدركت أن املشروع
األرثوذكسي هو اقرتاحنا إال أنهم
التزموا به للمزايدة فقط.
وعن امكان قيام تفاهم ما بني
القوات اللبنانية وحزب اهلل ،يف
يوم ما ،رد زهرا :نعم عندما
يتخلى احلزب عن املشروع
االقليمي وعن السالح فأن اكثر
اناس يستطيعون التفاهم مع
حزب اهلل هم مناضلو القوات
اللبنانية.
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لبنانيــات

ميقاتي تابع مع قهوجي الوضع االمين
ودعا أبناء طرابلس إىل دعم اجليش

اجلميل :تأثري التورط يف سوريا يطول
خط التماس بني الوحدة والتقسيم

ميقاتي مستقبال قهوجي
تابع رئيس احلكومة املستقيل
جنيب ميقاتي االوضاع يف
طرابلس من دارته هناك ،فعقد
سلسلة إجتماعات هلذه الغاية.
وكان إستقبل قائد اجليش
العماد جان قهوجي صباح امس
االول يف السرايا وحبث معه
يف شؤون املؤسسة العسكرية
والوضع االمين يف كل املناطق،
والسيما يف طرابلس وعلى
احلدود اللبنانية  -السورية
وحادثة عرسال األخرية.
وخالل اللقاء ،شدد ميقاتي
على اهمية مضي اجليش يف
ضبط الوضع يف طرابلس عرب
استكمال اجراءاته امليدانية،
وخصوصًا يف املناطق اليت
تنطلق منها التوترات االمنية.

ودعا أبناء طرابلس اىل
«دعم مهمة اجليش الذي يعمل
مبناقبية ويقدم التضحيات من
اجل حفظ لبنان ووحدة مجيع
اللبنانيني».
واعترب أن «حماولة البعض
إدخال اجليش يف الصراع يف
وشن احلمالت عليه لن
املدينة
ّ
تنجح يف ثين اجليش عن متابعة
تنفيذ اخلطــة اليت وضعها
حلفظ االمن ومحاية طرابلس
وابنائها».
ورأى ميقاتي انه «مهما
بلغت التضحيات اليت يقدمها،
فإن اجليش يثبت يف كل مرة
أنه مالذ مجيع اللبنانيني وخط
الدفاع الرئيسي عن وحدة لبنان
ودولته وشعبه».

الرئيس الجميل متحدثاً يف جبيل
نبه رئيس حزب الكتائب
ّ
الرئيس امني اجلميل اىل «أن
التورط يف سوريا ال يقتصر
ّ
تأثريه على خط التماس بني
باب التبانة وجبل حمسن ،بل
(يطول) خط التماس بني
وحدة لبنان وتقسيمه».
وقال يف افتتاح قاعة الوزير
الشهيد بيار اجلميل واملركز
الصحي االجتماعي يف مبنى
اقليم جبيل الكتائيب ،يف
حضور الوزير ناظم اخلوري،
والنائبني السابقني فارس

لالجيار :حمل كباب يف  Food Courtمزدمحة يف باراماتا

* املحل مجهز بالكامل وجاهز للعمل*
* يقع يف السوق التجاري يف باراماتا يف ال * Food Court
* تأسس منذ زمن طويل*
* الـ  Food Courtحالياً مؤجرة بالكامل واليوجد فيها محل مأكوالت*

* انضم ملحالت أخرى موجودة مثل ميشال للحلويات
!Michele’s Patisserie

* عقد أيجار قابل للمناقشة ..ونأخذ العروض الجدية بعني االعتبار*

* االيجار  50.000دوالر يف السنة GST+
لالتصال باملالك:
02 9806 8099

سعيد وحممود عواد ،والوزير
الصايغ،
سليم
السابق
ورئيس مجعية املصارف سابقًا
فرنسوا باسيل ،ورئيس بلدية
جبيل زياد احلواط وفاعليات:
يصر على
«إن حزب الكتائب
ّ
تصحيح التمثيل املسيحي يف
االنتخابات من أجل الشراكة
احلقيقية ،واملشاركة الكاملة
من أجل الوحدة واالستقرار
والسالم الداخلي .ولن يقبل
يف املقابل أن جيري ذلك
مكون مسلم
على حساب أي
ّ
أكان يف  8أم يف  14آذار.
فحسن التمثيل املسيحي
شرط أساسي يف أي قانون
جديد».
ودعا كل القادة السياسيني
إىل «رفض إجراء االنتخابات
النيابية على أساس قانون
لقاءات
وإحياء
الستني،
بكركي والذهاب وإلتزام ما
نتفق عليه ،واإلسراع يف
تأليف حكومة إنقاذ وطين
تواجه التحديات االنتخابية
والسياسية واألمنية ،وإعادة
إحياء إعالن بعبدا والتزام
حياد لبنان ،إذ إنه املوقف
الوحيد الذي ميكنه وقف
امتداد الزلزال العربي حنو
ودعم
اللبناني،
الكيان
فعليًا بتزويده
اللبناني
اجليش
ّ
املعدات الضرورية ،وتغطيته
بواجباته
للقيام
سياسيًا
وحسم الوضع األمين من دون
مزايدات طائفية».

الراعي حاضر يف وارسو عن لبنان واملنطقة:

الدول العربية يف حاجة اىل دميوقراطية وإصالحات

يف بيان للبطريركية املارونية
أن البطريرك الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي واصل
زيارته لبولونيا وترأس يوم
االربعاء الذبيحة االهلية يف
كنيسة مقر رئاسة االساقفة
يف وارسو ثم شارك يف ندوة
خاصة عن املسيحيني يف
ّ
نظمها ودعا
الشرق االوسط
اليها الكاردينال نيتش ،فألقى
حماضرة عن وضع املسيحيني
يف الشرق تناول فيها تعريف
الكنائس املشرقية ودورها يف
الدول العربية واألحداث اجلارية
حاليا يف الشرق والتحديات اليت
ً
تواجهها على صعيدي الشراكة
والشهادة.
وعدد الراعي اسباب العنف
وعدم
واالصولية
واهلجرة
االستقرار االقتصادي واالجتماعي
يف الشرق االوسط ،وتداعيات
النزاع االسرائيلي  -العربي
واالسرائيلي  -الفلسطيين على
املنطقة عمومًا وعلى املسيحيني
خصوصًا ،معتربًا «ان الدول
العربية يف حاجة اىل دميوقراطية
واصالحات شرط اال تنحرف
املطالبات بها عن مسارها
احلقيقي فتؤدي اىل تنامي
األصوليات والفوضى وهجرة

مزيد من املسيحيني ،الذين ان
غابوا عن الشرق فقد الشرق
ومتيزه وتراجع فيه
خصوصيته
ّ
االعتدال االسالمي».
كذلك التقى عددا من
الصحافيني البولونيني واجاب
عن اسئلتهم ،فشدد على
«اهمية الدور املسيحي كصمام
امان للشرق ،والنموذج اللبناني
كدولة عربية فريدة بدميوقراطيتها
وتعايشها مع كل األديان مبحبة
وتفاهم ،لكن السياسات الغربية
والتدخالت اخلارجية هي اليت
تعكر هذا التعايش من وقت اىل
آخر».
ورأى أنه «ميكن دعم مسيحيي
الشرق من خالل احرتام التعددية
واملساواة واحلرية والدميوقراطية
وخصوصية الطوائف وباالحتكام
اىل النصوص الدولية للمحافظة
على حقوق املواطنني ومن خالل
عدم تهميش املسيحيني او تغذية
األصولية».
وبعد الظهر ،زار الراعي،
يرافقه نيتش ،السفارة البابوية
يف وارسو حيث التقى السفري
البابوي املطران شيليستينو
ميليوري كذلك زار بازيليك
تشيد يف
العناية االهلية اليت
ّ
وسط العاصمة.

«حزب اهلل» :وافقنا على التمديد لظروف البلد وسلبيات الـ 60
أعلن نائب األمني العام لـ«حزب
اهلل» الشيخ نعيم قاسم أن احلزب
وافق على التمديد جمللس النواب
«ألن ظروف البلد ال تسمح باجراء
االنتخابات ،فضال عن سلبيات
قانون الستني اليت يصعب أن
تساهم يف حتقيق عدالة التمثيل،
وإعطاء فرصة جديدة للبنانيني
يأملون بها يف التغيري».
وقال يف أربعني حممد جواد
الزين يف حسينية الربجاوي« :يف
اآلونة األخرية ،سقطت صواريخ
على الضاحية اجلنوبية ،وهذه
صواريخ فتنة يريدون من خالهلا
مسار آخر .وجرى
أخذ البلد إىل
ٍ
اإلعتداء على اجليش يف عرسال،
وهي ليست املرة األوىل ،وهذا
عمل فتنة أيضًا إلرباك القوى
األمنية .وتكاثرت التصرحيات
اليت تسيء إىل موقع اجليش
مدان ،ملاذا كل
وموقفه ،وهذا
ٌ
هذه األعمال؟ هل هي أعمال لبناء
الوطن؟ ال ُيبنى الوطن بالتخريب
واالختفاء
الفتنة
وعمليات
كخفافيش الليل يف حماولة إلثارة

البلبلة املذهبية والطائفية ،لكننا
واعون إن شاء اهلل تعاىل ،نتابع
األمور بدقة متناهية ،وال نعطيهم
أي مربر أو ذريعة لتنتشر الفتنة.
وسنبقى سدًا منيعًا يف وجه
الفتنة كما كنا كذلك لسنوات
وسنوات ،لو أردنا أن نرد على
بعض املوتورين العاملني أو
اجلاهلني لدخل لبنان الفتنة منذ
سنوات».
ولفت اىل «أن ما نقوم به
يف حزب اهلل هو محاية ملشروع
املقاومة ،ومنع النريان من أن
تنتشر لتصل إلينا ،ألن النتائج
يف سوريا ستنعكس على لبنان
واألردن والعراق وتركيا وكل
املنطقة ،سواء أكانت عربية
أم إسالمية ،حنن نقول اتركوا
للسوريني أن خيتاروا ما يريدون،
وأن يتفقوا على ما يشاؤون ،ال
ٍ
ألحد يف خيارات الشعب
دخل
السوري ،أما موقع سوريا املقاوم
والداعم للمقاومة فمسألة تعنينا،
ألنها تنعكس علينا وتؤسس لواقع
خمتلف يف هذه املنطقة».

وفد من احتاد املهندسني الزراعيني العرب زار بري

وهاب :حماولة لتكرار نهر بارد يف عرسال

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري امس االول يف عني
التينة وفدا من احتاد املهندسني
الزراعيني العرب برئاسة عبد
السالم الدباغ ،رافقه نقيب
بصيبص
إيلي
املهندسني
واملسؤول عن املهن احلرة
املركزي يف حركة «أمل» علي
امساعيل.
وأطلع الوفد بري على أعمال
مؤمتر االحتاد الذي بدأ اول من
أمس يف األونيسكو بعنوان
«التنمية وتطوير البوادي العربية

للحفاظ على األمن الغذائي».
ثم استقبل رئيس «حزب
التوحيد العربي» الوزير السابق
وئام وهاب الذي اعترب ان
«التمديد هو األفضل بني أبشع
اخليارات».
واذ لفت اىل «اننا اصبحنا
أمام حكومة سياسية ال حكومة
انتخابات» ،قال« :ما حصل يف
عرسال ليس حادثا فرديا ،بل
كانت هناك حماولة لتكرار نهر
البارد يف عرسال ،ولكن احلادثة
اليت جرت ودفع مثنها ثالثة

شهداء ،أدت اىل كشف مبكر
للهجوم».
ومن زوار عني التينة ايضا
رئيس «حزب احلوار الوطين»
فؤاد خمزومي الذي قال على
قيض جمللس
االثر« :اذا
ّ
النواب احلالي التمديد لنفسه
فإن األمل يف أن تأخذ القوى
السياسية سواء يف  8أو يف 14
آذار العربة يف أن احلل اجلذري
لألزمات املتوالدة ،يكون ٌ
بإقرار
قانون لالنتخاب يعتمد النسبية
ويعيد اىل لبنان دميوقراطيته».
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طورسركيسيان :للتمديد تأثري اجيابي
على التأليف
أكد عضو كتلة املستقبل
النائب سريج طورسركيسيان،
يف حديث إىل قناة ل ،MTV
أن التمديد للمجلس النيابي
هو يف احلقيقة ضربة للحياة
البالد
يف
الدميوقراطية
وللدميوقراطية عموما ،لكن خيار
التمديد يبقى افضل من اي خيار
آخر ،وعلى سبيل املثال خيار
الفراغ يف ظل عدم التوصل
اىل قانون إنتخاب توافقي خالل
جلسات جلنة التواصل النيابية
السابقة.
وعن املماطلة والتعطيل خالل
جلسات جلنة التواصل ،قال:
استمرينا قرابة الستة اشهر يف
حبث قوانني االنتخاب يف جلنة
التواصل النيابية ،ويف غريها
من االجتماعات اليت كانت تعقد
من اجل الوصول اىل قانون
انتخابي توافقي ،وكان التيار
الوطين احلر متفرجا ومل يبد رأيه
خالل البحث ومعه حزب اهلل عرب
ممثله النائب علي فياض الذي
كان يصر دائما على القانون
االرثوذكسي ،شأنه شأن التيار
الوطين احلر ،ما أوصلنا الحقا
إىل ما وصلنا اليه ،من عدم
التوافق على قانون انتخابي،
ثم اىل التمديد جمللس النواب
احلالي.
واعترب ان ما يريده الفريق
اآلخر ،هو كيفية احلصول على
اكثرية نيابية من خالل القانون
االنتخابي الذي سيعتمد وفق
حساباته اخلاصة ،وبأي طريقة
من الطرق.الرئيس نبيه بري
كان واضحا حني اعلن ان
االرثوذكسي
اللقاء
قانون

حتى ولو وصل اىل اجمللس
النيابي لن مير ،ألنه يف رأيي
الشخصي قانون غري ميثاقي
وغري دستوري ويضرب العيش
املشرتك يف البالد.
وعن سبب عدم دعوة
رئيس جملس النواب نبيه بري
اجمللس للتصويت على قانوني
االرثوذكسي واملختلط ،رأى أن
الرتويج للقانون االرثوذكسي
من قبل التيار الوطين احلر كان
لغايات وشعارات انتخابية يف
الشارع املسيحي ،مع إدراكه
جيدا ان هذا القانون لن مير.
اما املختلط ،فلو طرح على
التصويت فسيكون رد الفعل
عليه من ممثلي الطائفة الشيعية
داخل اجمللس سلبيا وسيخرجون
من اجللسة ويطعنون به،
وبالتالي تكون امليثاقية فيه
غري متوفرة وغري موجودة.

من حق سليمان

وعن موقف رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان من
التمديد وجلوئه اىل الطعن فيه
امام اجمللس الدستوري اذا
حصل ،قال :من حق الرئيس
ميشال سليمان وغريه من الكتل
السياسية اللجوء اىل هذا االمر،
لكن على اجمللس الدستوري اخذ
كل البنود املطروحة من قبلنا
واليت ادت اىل قرار التمديد
على حممل اجلد ،ومنها الظروف
االمنية وغريها من االمور االخرى
اليت تعيق اجراء االنتخابات يف
موعدها.
وعن مشاركة حزب اهلل يف
الصراع الدائر يف سوريا ومدى
انعكاسه على الوضع الداخلي

اللبناني ،رفض طورسركيسيان
تورط احلزب يف الصراع الدائر
وحتديدا يف القصري ،ألن مثل
هذه االمور سرتتد سلبا علينا
يف اجملاالت كافة .فلبنان بغنى
عن زج نفسه يف اتون الصراع
الدائر هناك ،اضف اىل ذلك
أن الشعار الذي رفعته احلكومة
امليقاتية ،وهو شعار النأي
بالنفس عن املوضوع السوري،
مل يكن سوى شعار ومل ينفذ،
اضافة اىل مسؤوليتها عما
وصلنا اليه ايضا يف موضوع
قانون االنتخاب ،ألنها طرحت
قانونا انتخابيا غري توافقي
وعليه خالفات كثرية بني ابناء
الصف الواحد داخل احلكومة
آنذاك.
ويف الشأن احلكومي ،اشار
اىل أن التمديد سيكون له تأثري
اجيابي على احلكومة العتيدة
اليت لن تكون حكومة انتخابات،
بل حكومة سياسية ،وحنن داخل
هذه احلكومة السياسية لن
نتخلى عن شروطنا .ويف الوضع
احلالي ال أرى ان بإستطاعة حزب
اهلل فرض شروط متسلطة على
احلكومة ،مشددا ان مصلحة كل
اللبنانيني تقتضي ان تشكل
احلكومة يف أسرع وقت ،مؤكدا
ان الثالوث املقدس ،اجليش
والشعب واملقاومة ،مل يعد
مقبوال يف هذه احلكومة ومن
املستحيل املشاركة يف احلكم مع
بقاء التعطيل قائما ،موضحا ان
احلل الوحيد للخالص هو اعطاء
رئيس اجلمهورية صالحيات
اضافية يف تشكيل احلكومة
وان يكون هو الضامن.

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

مدير احلملة السعودية لتعليم النازحني التقى
بهية احلريري وشارك يف ختريج طالب سوريني
مبدرسة البهاء يف صيدا

أعلن مدير مكتب احلملة الوطنية
السعودية لتعليم النازحني من
سوريا يف عدد من مدارس
الشبكة املدرسية لصيدا واجلوار،
وليد اجلالل ،أن احلملة سلمت
الدفعة االوىل من مساهمتها
بتعليم  500نازح يف صيدا،
ترمجة إلتفاقية التعاون املوقعة
بني مؤسسة احلريري للتنمية
البشرية املستدامة .واملدارس
هي :ثانوية رفيق احلريري،
مدرسة الفنون اإلجنيلية الوطنية
للبنات والبنني ،ثانوية اجلنان،
ثانوية الفرقان ،ثانوية املقاصد
اإلسالمية للبنني ،مدرسة احلاج
بهاء الدين احلريري ،مدرسة
صيدون الوطنية ومركز مؤسسة
الثقافة والعلوم الذي تشرف
عليه مدارس االميان.
وزار اجلالل النائبة بهية
احلريري يف جمدليون قبل ان
يشارك يف مدرسة احلاج بهاء
الدين احلريري يف حفل ختريج
 110طالب سوريني أنهوا عامهم
الدراسي بعدما تابعوا دراستهم
يف املدرسة ،الفتا اىل ان احلملة
يف صدد درس تقدميات جديدة
للنازحني السوريني يف صيدا
خالل شهر رمضان املبارك
بالتعاون مع مؤسسة احلريري.
ورافق اجلالل يف زيارته
للحريري مسؤول احملاسبة يف
احلملة سامي قباني ،يف حضور

املنسق العام للشبكة املدرسية
لصيدا واجلوار نبيل بواب ،حيث
جرى تقويم للمرحلة األوىل من
تنفيذ اتفاقية التعاون املوقعة
بني احلملة ومؤسسة احلريري
للتنمية البشرية املستدامة لتعليم
الطالب السوريني يف مدارس
صيدا ،ثم تناول البحث سبل
تعزيز التعاون املشرتك على
صعيد رعاية النازحني يف صيدا
ال سيما خالل شهر رمضان.
ثم انتقل اجلالل برفقة قباني
وبواب اىل مدرسة احلاج بهاء الدين
احلريري حيث شارك يف احتفال
نهاية العام الدراسي لنحو 110
طالب سوريني تابعوا دراستهم
يف املدرسة من اصل حنو 700
طالب سوري تستضيفهم مثاني
مدارس من الشبكة املدرسية
لصيدا واجلوار.
وحضر احلفل مديرة مدرسة
البهاء وداد النادري واعضاء
اهليئتني التعليمية واالدارية
للمدرسة واهالي الطالب احملتفى
بهم ،وختللته لوحات فلكلورية
راقصة اداها الطالب السوريون،
وعربوا خالهلا عن معاناتهم وعن
ارادتهم رغم ذلك يف احلياة
والعلم واملعرفة .وحتدثت املديرة
للمملكة
فشكرت
النادري،
العربية السعودية دعمها الطالب
السوريني ومساعدتهم وللنائب
بهية احلريري جلهودها يف سبيل

دعم كل الطالب دون متييز.
بدوره شكر بواب اململكة
العربية السعودية لدعمها الدائم
للنازحني السوريني وال سيما
الطالب ،وتوجه بالتحية للطالب
السوريني مؤكدا دعم املدرسة
هلم ووقوفها اىل جانبهم يف
سبيل اكمال تعليمهم ،ومتمنيا
هلم العودة القريبة اىل بلدهم
سوريا.
وكانت كلمة باسم الطالب
السوريني للطالبة فرح علي عربت
فيها باسم زمالئها عن تقديرهم
لكل من يشاركهم معاناتهم
ويقف اىل جانبهم يف حتمل اعباء
النزوح والتعليم.
وألقى جالل كلمة قال فيها:
بتكليف من القائمني على احلملة
السعودية لنصرة االشقاء يف
سوريا وبتوجيهات من خادم
احلرمني الشريفني وولي العهد
واملشرف العام على احلملة وزير
الداخلية حممد بن نايف ،أقرت
احلملة بأن يتم التكفل ب 3000
طالب سوري نازح يف لبنان،
ومت االتفاق مع مؤسسة احلريري
للتنمية البشرية املستدامة على
التكفل ب  500طالب من قبل
مؤسسة احلريري يف صيدا
ومع مدارس االميان يف بريوت
للتكفل ب  2500طالب حيث مت
تسليم الدفعة االوىل .واليوم
جنين مثار هذا التكفل للطالب.

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

صفحة 7

Saturday 1 June 2013

السبت  1حزيران 2013

Page 7

لبنانيات

ما دام هناك تنكّر للحق فكيف سنأمل منهم قانوناً عادالً؟

العماد عون بعد اجتماع التكتّل :لو حضر  128نائباً وغاب احلق فاجللسة لن تكون ميثاقية
أعلن العماد ميشال عون
أنه حيجب صوته عن التمديد
للمجلس ،وأن الشعب يستحق أن
يؤخذ رأيهّ ،
مؤكدًا أن ما من شيء
قادر على إطفاء األحداث غري حكم
قوي منبثق عن إرادة شعبية.
واعترب ما حيصل اليوم تهديدًا
للميثاق حيمل مسؤوليته من
يعطلون اجمللس اىل أي فريق
مشددًا على أن امليثاقية
انتموا،
ّ
تقتضي إحقاق احلق« ،فلو حضر
 128نائبًا وغاب احلق ملا كانت
اجللسة ميثاقية ،ولو حضر
لتأمنت
 10نواب وحضر احلق
ّ
امليثاقية»..
ويف السياق نفسه ّ
مثن كالم
مساحة مفيت اجلمهورية ،وشكره
على موقفه املدرك والواعي
يتعرض هلا لبنان
للمشكلة اليت
ّ
السياسي ،داعيًا اجلميع اىل
التفكري مبا أعلنه مساحته ألنه
األصح للمحافظة على
«الكالم
ّ
لبنان امليثاقي»
وجدد التأكيد أن «قانون
ّ
الستني هو احلل «السيء»
والتمديد هو األسوأ ،أما الفراغ
فهو الكارثة» ،داعيًا املزايدين
و»األوالد الذين يعطون الدروس»
اىل اإلعالن بوضوح عن آفاقهم
وعن رؤيتهم للخروج من املشكلة
اليت أوجدتها خيانة بعضهم عندما
أهدروا حقوق املسيحيني .ولفت
إىل أنه ال تزال هناك ثالثة قوانني
منصفة أوهلا اللقاء األرثوذكسي
يليه النصف أرثوذكسي وهو
اقرتاح الرئيس بري ثم قانون
الدوائر املتوسطة ،مطالبًا جبلسة
للتصويت على هذه القوانني.
كان
الذي
عون
العماد
يتحدث اىل الصحفيني بعد
االجتماع األسبوعي لتكتل التغيري
واإلصالح استهل حديثه بتقديم
العزاء بالعسكريني الشهداء الذين
سقطوا يف عرسال فجر اليوم،
معتربًا أنه إذا كان بذل الدماء
يف سبيل الوطن هو من صميم
رسالة املؤسسة العسكرية ،فإنه
ال «جيوز إهراق هذا الدم بسبب
إهمال اختاذ التدابري الالزمة ملنع
تكرار األحداث»  ،داعيًا اجليش
الستعادة قوته الردعية ،وحمم ًال
املسؤولية األساسية جمللس
الدفاع ألنه مل يتخذ أي قرار
يوقف تدهور األوضاع.
أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
األسبوعي.
مجيعنا تابعنا اليوم احلادث
الذي وقع على مداخل منطقة
األول
عرسال ،وهو ليس احلادث ّ
ّ
بالتعازي من
نتقدم
من نوعه.
ّ
مؤسسة اجليش ،قيادة وضباطًا
ّ
أم
وأفرادًا .هذه
املؤسسة هي ّ
ّ
املؤسسات ّ
الدماء يف
تقدم ّ
ألنها ّ
ّ
سبيل احلفاظ على الوطن ،ولكن
الدماء من
ال جيوز أن ُتهرق هذه ّ
خالل اإلهمال يف اتخّ اذ التدابري
الالزمة لعدم تكرار هذه األحداث.
العسكر مل يكن هناك للسياحة
وللتنزه ،فجميعنا يعلم ظروف تلك
املنطقة وما حتويه ..على اجليش
ألن ما
قوته
الردعيةّ ،
أن يستعيد ّ
ّ
نّبهت منه يف كلميت يف كسروان
يف ( 2012/6/3عشاء هيئة قضاء
كسروان) ،حيدث اليوم .ما العمل
دفاع ال يقوم بواجباته،
مع جملس
ٍ

وحكومة ال تتنّبه هلذه األمور؟؟!!
الدفاع هو
ولكن يبقى جملس
ّ
ألن هناك
األول
املسؤول
ّ
ّ
فصل للسلطات بني الوزارات.
ّ
تكلمنا كثريًا يف جملس الوزراء،
وصدر يّ
عن العديد من املواقف
ّ
ولكننا عدنا ووصلنا
التحذيرية،
ّ
إىل ما سبق ونّبهت منه.
أود أيضًا أن أشكر مساحة
ّ
املفيت الذي أدرك ّ
بكل أحاسيسه
يتعرض هلا
وفكره املشكلة اليت
ّ
ألن القوانني
لبنان السياسي،
ّ
ّ
تتنكر
ليست فقط جمحفة ،مّإنا
أيضًا حلقوقنا .من املمكن إصالح
ّ
التنكر للحقوق
اإلجحاف ،ولكن
ينفي ّ
حقنا الوارد يف النصوص
ستورية ويف وثيقة الوفاق
الد
ّ
ّ
الوطين .نشكره على موقفه،
فهو رجل عاقل ومن املفيد
عما
اإلستماع له بصرف النظر ّ
إذا كان البعض ال يتوافق معه
سياسيًاّ ،
إال ّ
أنه جيب التفكري
ّ
ومبوضوعية بالكالم الذي
بواقعية
ّ
قالهّ ،
أن هذا الكالم
ألنين أعتقد ّ
األصح للمحافظة على لبنان
هو
ّ
امليثاقي ،وليس غياب أحدهم
عن اجللسة جيعل منها جلسة غري
ميثاقية .فاجللسة ،ولو حضرها
ّ
ّ
احلق ،ال
 128نائبًا ،وغاب عنها
ّ
احلق وحبضور
أما
تكون
ميثاقيةّ ،
ّ
 10نواب فقط يكون هو امليثاق
الدستور .كفانا لعبًا على
وهو ّ
الشكل!!!..
يتم التمديد جمللس النواب
قد ّ
ملدة سنة أو سنة ونصف ،وهذا
ّ
ألن املشكلة ليست
األمر ال
يهمّ ،
ّ
بكيفية جلوس جمموعة
باملدة ،مّإنا
ّ
ّ
ملدة
بينها،
ما
يف
تتعارك
ّ
إضافية
إضافية ..سنة ونصف
ّ
ّ
يف جملس النواب؟؟!!
مجيعكم تسمعون التصاريح
والتصاريح املعاكسة ..ولكن أين
الشعب من ّ
كل تلك التصاريح؟؟
أال جيب العودة هلذا الشعب
واستفتائه؟؟ هذا اجمللس ُ
مدد
امل ّ
للجمهورية ،أال
له سينتخب رئيسًا
ّ
جيب معرفة رأي الشعب برئيسه
طبيعي
املقبل؟؟ هناك أمر غري
ّ
حيصل !!..اإلنشقاق سريتفع مع
ارتقاع وترية األحداث ،وال ميكن
أن يطفئ هذه األحداث ّ
إال احلكم
القوي ،واحلكم القوي ال يكون إال
ّ
إذا انبثق عن اإلرادة ّ
الشعبية.
أين املشكلة إذا كان يف
لبنان فريقان؟ إذا قبال ّ
بالتنافس
يف اجمللس وإذا قبلت احلكومة
بأن متارس صالحياتها ،تنتفي
املشكلة ..ولكن عندما تقبل
حكومة بأن يكون على أراضيها

منطقة عازلة يسرتيح فيها
ويتوجهون من وإىل
املقاتلون
ّ
ً
مدينة مثل
وخيربون
سوريا
ّ
أعماهلم
وينقلون
طرابلس
ثم ال نعرف
التخريبية اىل صيدا ّ
اىل أين أيضًا!! أين هو جملس
الدفاع؟! أين احلكومة؟!
ّ
نعم ،حنن موجودون يف
احلكومة ،ولكن عندما نصل إىل
القضايا األساسية نصبح أقلية
ّ
يتعلق ّ
بالنزوح إىل
فيها ،ففي ما
لبنان صرنا أقلية و»عنصريني»!!
ّ
كلهم «طرحوا الصوت»
واآلن
يف موضوع النزوح ..فماذا
سنفعل إذا كان لدينا مسؤولون
يرون «أبعد من
سياسيون ال َ
أنوفهم»؟! يقولون :فلننتظر سنة
لنعد قانون انتخاب .لكن
ونصف
ّ
ملاذا على هذا اجمللس أن يعطينا
قانون انتخاب بعد سنة ونصف؟!
َ
مل ال يعطينا قانون انتخاب صاحلًا
السبب؟ ماذا سيحصل
ما
اليوم؟
ّ
حتى يريدون ّ
التأجيل؟
ما دام هناك ّ
تنكٌر للحق ،فلن
شكل من األشكال
بأي
يقبلوا
ٍ
ّ
أن يعطونا قانونًا عاد ً
ال .يتحدث

بعضهم عن «اخليانة العظمى»..
ولكن ّ
كل كالمهم وكل الضوضاء
ّ
تغطي
اليت حياولون إثارتها لن
اخليانة العظمى ّ
اليت ارتكبوها
يف القانون ويف إهدار حقوق
املسيحيني .قد تعطينا هذه
اإلنتخابات اليوم أكثرية ولو
بقانون الستني ،ميكننا من خالهلا
أن نفرض املناصفة يف القانون
القادم .أما أن يقولوا «بعد سنة
ونصف سنعطيكم قانونًا جديدًا»
فلماذا سيفعلون ذلك طاملا
ّ
يتنكرون حلقنا؟؟ ما أراه أننا بعد
سنة ونصف سنعود وننتخب على
قانون الستني.
ال تزال هناك فرصة إلقرار
قانون جديد ،فلدينا يف اجمللس
حد ما،
ثالثة قوانني منصفة اىل ّ
أوهلا قانون ّ
اللقاء األرثوذكسي،
ّ
النصف
يليه إنصافًا القانون
اقرتحه
الذي
أرثوذكسي،
الرئيس بري ،وهو اقرتاح
معقول وميكن املوافقة عليه،
أما القانون ّ
الثالث فهو قانون
املتوسطة .فإذا كان
الدوائر
ّ
ّ
األول طائفيًا وغري ميثاقي كما
ّ
ّ
النصف
يقولون ،فهل القانون
ّ
والنصف أكثري غري
أرثوذكسي
ميثاقي أيضًا؟! ملاذا سيعتربونه
غري ميثاقي؟ ّ
ألنه ينصفنا؟! (مع
ّ
أنه ال ينصفنا مئة باملئة!!) ولكن
اخلوة ّ
اليت سندفعها
معه تصبح
ّ
أقل بكثري من هذه ّ
ّ
اليت ندفعها
حاليًا.
املوسعة،
وكذلك قانون الدوائر
ّ
على األقل يعتمد مقياسًا واحدًا،
مثل القانونني السابقني ،وليس
مثل هذا القانون ّ
يسمونه
الذي
ّ
خمتلطًا ،أماكن بنسبية وأماكن
من دون نسبية!! تلك املنطقة
قسم إىل
لفالن ،وجبل لبنان ُي َ
قسمنيّ ..
حبد
كل حمافظة وحدة ّ
َ

ذاتها ما عدا جبل لبنان خيرتعون
له أقلية لوليد جنبالط!! يقولون:
من سيحافظ على خصوصيات
أي خصوصيات
ّ
الدروز؟ لكن عن ّ
هذه
يتكلمون؟!!
للدروز
ّ
خصوصيات وليد جنبالط!! فمن
الدروز؟ ال
يتعرض خلصوصيات ّ
ّ
أحد ّ
يتحدث
يتعرض هلا .من
منا
ّ
ّ
توجه
عن خصوصيات ّ
الدروز ،ملاذا ّ
إىل اجلبل وقام باحلرب والفتنة،
فليسألوا أنطوان جنم عن موقفي
من موضوع اجلبل خالل ندوة يف
سيدة البري يف صيف عام 1980
 ..كانوا يعرفون ّ
أنه كان ممنوعًا
عليهم ّ
التوجه إىل اجلبل ،واألمر
املخيمات
على
ينسحب
نفسه
ّ
الفلسطينية ،نصحتهم أال يسمحوا
بإلباسهم طربوش جرمية القضاء
على الفلسطينيني ،ألن القرار
كان متخذًا بذلك والعامل العربي
ّ
ّ
لكنه كان
كله كان يريد ذلك،
ّ
لبسها اجلرمية،
ي
جهة
عن
ش
يفت
ُ ُ
فوقعوا فيها ولبسوها رغم
حتذيري هلم..لقد عرضنا عليهم
أن نتعاون انتخابيًا للوصول
إىل قانون انتخابي جديد وكانت
هذه الفرصة الوحيدة لدينا كي
نأتي كمسيحيني ب  65نائبًا،
يستمرون باحلديث عن
فكيف
ّ
امليثاقية؟! يبدو األمر كما لو
أن القاضي يقول للسارق مث ًال
ّ
«إذا أحببت إعادة ما سرقته
أما إذا مل تشأ
فيمكنك ذلكّ ،
ذلك فسأحكم لصاحلك ،وحيق لك
مبا سرقته وبدون أن تأتي إىل
احملكمة ».ما هي وظيفة جملس
ّ
النواب إذا كان بإمكان فريق
معينّ أن يسرق ّ
كل األفرقاء؟!
ما هذا املنطق ّ
يتحدثون به
الذي
ّ
ٍ
حباجة إىل إمجاع كي
حبيث أصبحنا
نسرتد حقوقنا املسروقة؟!
ّ
معنى للميثاقية
ليس هناك
ً
ال ب 128نائبًا وال ب  50نائبًا،
فعندما يغيب احلق ُيقضى على
امليثاقية ..وهنا نستشهد بقول
املفكر ميشال شيحا« :من حياول
إلغاء طائفة يف لبنان ،فهو حياول
إلغاء ّ
كل لبنان».
حنن لسنا ضعفاء كي يقوموا

بإلغائنا ،وأعترب كل ما حيصل
اليوم تهديدًا للميثاق الوطين
وأمحل مسؤولية عدم إقرار قانون
ّ
كل ّ
جديد إىل ّ
الذين ال يأتون إىل
اجمللس أو يقاطعون اجللسة أو
فإما هم
يهربون من احلقوق،
ّ
بالسرقة أو سارقون،
متواطئون
ّ
النظر عن الفريق ّ
ّ
بغض ّ
الذين
ينتمون إليه.
يكفينا أوالدًا يريدون إعطاءنا
الدروس! فمن يأتي ليعطينا
ّ
ّ
فليتفضل
درسًا عن قانون ال60
وخيربنا ما هي رؤيته وآفاقه
إن مل ننتخب اليوم وفق هذا
القانون؟! ما هو البديل غدًا؟؟
ً
فرصة لنتعاون معًا كي
كان لدينا
ّ
ٍ
أكثرية
نتمكن من احلصول على
تستطيع تكريس املناصفة ،فما
هي اآلفاق اليوم لدى من حياول
الدروس إذا مل نسر
إعطاءنا
ّ
الستني ووقع
حبسب قانون
ّ
التمديد؟! إىل متى سنبقى على
هذه احلال ّ
اليت ال يبدو هلا أفق
يف املستقبل؟!
ّ
تالعبوا
الذين
األشخاص
سيتحملون
أول من
بالقوانني هم ّ
ّ
إن ّ
املسؤوليةّ .
مثة
كنا قد قلنا ّ
وقانون أسوء
سيء
قانون
هناك
ٌ
ٌ
ّ
سيء
فالستني
وقانون كارثة،
ّ
ّ
ّ
أما الفراغ
ولكن
ّ
التمديد أسوأ ّ
فليدبروا أمرهم
لذا
كارثة،
فهو
ّ
وخيتاروا ما يريدون ،ولكن انا ال
ميكن أن أقبل املشاركة يف جلسة
ّ
تتنكر ّ
حلقي .فهل من ّ
الطبيعي أن
ّ
يتنكر ّ
تعطي ّ
حلقك
لشخص
الثقة
ٍ
كي يكون مسؤو ً
ال عنك وعن
حياتك؟! لقد سبق ورأينا المباالة
املتعمدة من
املسؤولني واألعمال
ّ
قبلهم إلقحام لبنان يف املشاكل،
أجدد هلم؟! طبعًا ال.
فهل ّ
الدولة نتيجة
فرغت خزينة
ّ
السرقة  ،وبدأوا اليوم يضربون
ّ
الدولة .انعدام الوعي
استقرار
ّ
هذا ّ
الذي عشناه طوال السنوات
األربع املاضية ال يسمح لي
ّ
بالتمديد هلذا اجمللس ،لذلك فأنا
أحجب صوتي عن ّ
التمديد وأترك
لنفسي أيضًا حق استعمال احلقوق
ّ
املتبقية.
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عرب وعالم

الفلسطينيون ين ّددون بقرار بناء ألف وحدة استيطانية يف القدس

خطة إسرائيلية ممنهجة لتدمري جهود كريي
ملعاودة املفاوضات

اتهمت السلطة الفلسطينية
اسرائيل امس االول باتباع
«خطة ممنهجة» لتدمري جهود
السالم اليت يبذهلا وزير
جون
االمريكي
اخلارجية
كريي ،معتربة ان قرار الدولة
العربية االخري بناء الف وحدة
رمسي
«قرار
استيطانية
وفعلي» يف هذا االجتاه.
وقال كبري املفاوضني
الفلسطينيني صائب عريقات:
احلكومة
قرارات
«نعترب
االسرائيلية االخرية بتصعيد
البناء االستيطاني وآخرها بناء
الف وحدة يف القدس الشرقية
هو قرار اسرائيلي رمسي
وفعلي بتدمري جهود الوزير
كريي» .واتهم اسرائيل بان
لديها «خطة اسرائيلية ممنهجة
لتدمري جهود كريي تتضمن
تصعيد البناء االستيطاني
وتهجري السكان يف منطقة
االغوار وتصعيد اعتداءات
املستوطنني يف االراضي
الفلسطينية ضد ابناء شعبنا
ومصادرة االراضي».
مرصد
مدير
وكان
«تراسرتيال جريوزاليم» داني
سايدمان اعلن يف وقت متقدم
االربعاء ،توقيع عقود لبناء 300
وحدة استيطانية يف مستوطنة
راموت و 797وحدة اخرى
ستعرض للبيع يف مستوطنة
جيلو قرب مدينة بيت حلم
الفلسطينية بالضفة الغربية.

وتقع هاتان املستوطنتان يف
القدس الشرقية.
واوضح ان االعالن عن بناء
وحدات سكنية جاء من وزير
االسكان يوري ارييل وهو
مستوطن والرجل الثاني يف
احلزب القومي الديين «البيت
اليهودي» ،او من احمليطني
به وان االعالن يهدف اىل
«الضغط على (رئيس الوزراء
بنيامني) نتنياهو».
واختذت هذه اخلطوة بعيد
زيارة قام بها وزير اخلارجية
االمريكي السرائيل واالراضي
الفلسطينية سعيا اىل حتريك
بني
السالم
مفاوضات
االسرائيليني والفلسطينيني
اجملمدة منذ ايلول .2010
لكن الناطق باسم رئيس
الوزراء االسرائيلي اوفري
جندملان  ،نفى ان تكون خطط
بناء هذه الوحدات جديدة.
وقال يف بيان« :اؤكد ان
املشروع االخري لبناء وحدات
سكنية يف القدس ليس
جديدا وامنا كانت هناك
اجراءات فنية وادارية تدعو
العادة نشرها مرة أخرى».
اال انه شدد يف الوقت عينه
على ان «اسرائيل ال تعترب
البناء يف مدينة القدس بناء
يف املستوطنات» .واتهم
«الطرف الفلسطيين» بانه
«يستمر يف اخرتاع الذرائع
من اجل التهرب والتملص

أوردت صحيفة «النيويورك

تاميس»

ان

الرئيس

العاهل األردني حلل سياسي يف سورية

معتربا
املفاوضات»،
من
ان الفلسطينيني «يكررون
مزاعمهم القدمية املبنية على
معطيات خاطئة كي ال يعملوا
شيئًا بسيطًا واحدًا وهو العودة
اىل املفاوضات والبحث يف
مجيع القضايا العالقة» .ودعا
الفلسطينيني اىل «اطالق
مفاوضات مباشرة وفورا مع
اسرائيل».

عباس

أوباما يقرتح مجهورياً إلدارة «األف .بي .آي»

يف املقبل ،أكد الرئيس
الفلسطيين حممود عباس لدى
لقائه وزير اخلارجية اليوناني
افراموبوسوس،
دمييرتيس
احلرص على إجناح اجلهود
األمريكية والدولية الرامية
إىل إنقاذ عملية السالم.
وقال إن اجلانب الفلسطيين
التزم «حتقيق السالم العادل
والشامل القائم على مبدأ
حل الدولتني إلقامة دولة
فلسطينية مستقلة وعاصمتها
القدس الشريف على حدود
عام  .»1967واعرب عن
حرص القيادة الفلسطينية
على «إجناح اجلهود األمريكية
والدولية الرامية إىل إنقاذ
وشكر
السالم».
عملية
ً
اليونان حكومة وشعبا ،على
دعمها املتواصل للشعب
الفلسطيين ،و»وقوفها إىل
جانب احلق ،من خالل تصويتها
ملصلحة فلسطني يف األمم
املتحدة واالونيسكو'».

جدد العاهل االردني امللك
ّ
عبداهلل الثاني بن احلسني
أمس االول موقف بالده
الداعي اىل إجياد حل عادل
ودائم للقضية الفلسطينية،
التوصل
وشدد على ضرورة
ّ
ّ
إىل حل سياسي انتقالي
شامل لالزمة يف سوريا.
وقال الديوان امللكي
اهلامشي يف بيان ان امللك
شدد لدى لقائه زعيم املعارضة
ّ
األملاني
البوندستاغ
يف

وزير اخلارجية السابق فرانك
شتاينماير ،على «ضرورة
إجياد حل عادل ودائم للقضية
الفلسطينية اليت تشكل جوهر
الصراع يف املنطقة استنادا
إىل حل الدولتني».
كذلك أكد موقف بالده
للتوصل اىل حل
الداعم
ّ
سياسي إنتقالي لألزمة يف
سوريا «ينهي دوامة العنف
وحيافظ على وحدة هذا البلد
أرضا وشعبا».

االمريكي باراك أوباما قرر
طرح مجهوري عمل يف وزارة
العدل يف ظل ادارة الرئيس
السابق جورج بوش لتولي
التحقيقات
مكتب
ادارة
الفيديرالي «اف بي آي».
وعمل جيمس كومي (52
سنة ) يف السابق مديرا
الحد صناديق االحتياط وهو
يعمل حاليا استاذا يف كلية
احلقوق جبامعة كولومبيا.
وسيحل يف حال تعيينه
حمل روبرت مولر الذي
يتحتم عليه مبوجب القانون
التنحي عن منصبه يف أيلول/
سبتمرب.

إسرائيل تريد جتنّب «تصعيد» مع سوريا لكنها لن تسمح بأسلحة «اسرتاتيجية» لـ»حزب اهلل»
صرح وزير املياه والطاقة
االسرائيلي سيلفان شالوم
بأن اسرائيل ال تريد التسبب
«بتصعيد» عسكري مع سوريا
لكنها لن تسمح بنقل اسلحة
«اسرتاتيجية» وخصوصًا اىل
«حزب اهلل».
وقال لالذاعة العامة« :من
غري الوارد التسبب بتصعيد
وليس مثة داع الثارة توتر على
اجلبهة مع سوريا ،هذا مل يكن
هدفنا ولن يكون كذلك».
وسئل عن تزويد سوريا
نوع
من
دفاعية
انظمة
«اس ،»300-فأجاب« :منذ
سنوات ،متلك سوريا اسلحة
اسرتاتيجية واملشكلة ستطرح
اذا كان هناك خطر ان تقع
هذه االسلحة يف ايدي اطراف
آخرين وان تستخدم ضدنا.
ويف هذه احلالة سنتحرك».
السوري
الرئيس
وأقر
بشار االسد ضمنا باحلصول

على منظومات من صواريخ
«اس  ،»300 -يف مقتطفات
من مقابلة بثتها قناة «املنار»
التابعة لـ»حزب اهلل».
الوزراء
رئيس
وطلب

االسرائيلي بنيامني نتنياهو
االربعاء من وزرائه ان يلزموا
الصمت حيال هذا امللف يف
حماولة لتخفيف التوتر مع
سوريا وموسكو.

تركيا :اعتقال أفراد من «جبهة النصرة»
معهم غاز السارين

متكن رجال االستخبارات
الرتكية من القبض على 12
من أفراد «جبهة النصرة»
السورية املتشددة ومصادرة
كيلوغرامني من غاز السارين
السام.
وأوضحت وسائل إعالم
تركية أن العملية األمنية جرت
يف مدينة أضنة جبنوب تركيا،
مشرية إىل أن أجهزة األمن
عثرت لدى املعتقلني على

الكثري من الوثائق واملعلومات
الرقمية وكذلك الذخرية.
وتفيد االنباء أن مخسة
من املوقوفني أطلقوا ،بينما
ال يزال سبعة آخرون قيد
االعتقال ومن املنتظر أن توجه
إليهم اتهامات.
وكانت تقارير سابقة أشارت
إىل أن املعارضة السورية
استخدمت غاز السارين السام
يف حلب يف آذار املاضي.

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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تعيني جولي أليوت مديرة تنفيذية لـ بنك سيدني لقيادة
االسرتاتيجية اجلديدة للمصرف

املديرة الجديدة جولي اليوت تلقي كلمتها ويبدو رئيس مجلس االدارة نيكوالس باباس

نيكوالس باباس وجولي اليوت مع بعض الحضور

نيكوالس باباس وجولي اليوت مع بعض موظفي البنك وحضور

جولي اليوت تتوسط بعض الحضور

نسرين خضرا ،كلري شالوحي مع بعض موظفي البنك وحضور

باباس ،اليوت مع جورج تامر والزميلني انطونيوس بو رزق واكرم املغوش وحضور

عي بنك سيدني السيدة جولي
نّ
إليوت مديرة تنفيذية وإدارية
لقيادة االسرتاتيجية التوسعية
الطموحة للمصرف ،للنمو يف
مجيع أحناء أسرتاليا.
وجاء تعيني السيدة جولي
إليوت لتعزيز التوجه اجلديد
للبنك يف أسرتاليا بعد إطالق
اهلوية اجلديدة خلدمة اجملتمع
األسرتالي املتعدد الثقافات،
خاصة وأن السيدة أليوت
تتمتع بـ  25عامًا من اخلربة
املصرفية واالدارية حيث كانت
تتبوأ مناصب رفيعة وعالية يف
اثنني من البنوك األربعة الكربى
يف أسرتاليا.
وتبدأ السيدة إليوت مهامها
وتنفيذية
إدارية
كمديرة
للمصرف يوم االثنني ،يف
الثالث من شهر حزيران /يونيو
 2013مع سجل قوي وحافل
بالنجاحات يف العامل املالي
واملصريف .وقد كانت السيدة
أليوت املديرة العامة اإلقليمية
لـ  14فرعًا يف املناطق الغربية
يف بنك «وستباك» ،مع 130
مليون دوالر يف العائدات و
 10مليارات دوالر يف األصول،
مما جعل هذه املناطق من أفضل
الفروع أداء يف بنك وستباك.
وقال رئيس جملس إدارة
بنك سيدني ،السيد نيكوالس
باباس »:AMيسر بنك سيدني
اإلعالن عن تعيني السيدة
جولي إليوت كمديرة تنفيذية

للمصرف سيما وأننا نتوجه
اىل السوق األسرتالية بهوية
جديدة ،ومنتجات تنافسية
واسرتاتيجية منو طموحة».
السيدة
«تتمتع
وأضاف،
جولي أليوت خبربة واسعة
يف جمال اخلدمات املصرفية
التجارية وجمال خدمات التجزئة
كما أنها تتمتع بفهم عميق
لقاعدة عمالئها .سوف تأخذ
السيدة أليوت زمام املبادرة
يف قيادة اسرتاتيجيتنا للنمو
والتوسع ليصبح بنك سيدني
يف طليعة املصارف األسرتالية
اليت تقدم اخلدمة املصرفية
الشخصية والعالية اجلودة
جلميع العمالء».
أما السيدة جولي إليوت فقالت:
«يشرفين أن أكون أول مدير
إداري وتنفيذي لبنك سيدني.
إنه مصرف يتمتع برتاث كبري
وعريق باإلضافة اىل قاعدة
عمالء صلبة ،وأنا أتطلع إىل
احلفاظ على اجلودة العالية
خلدماتنا مع تطوير جمموعة
واسعة من اخليارات اجلديدة
سنعمل
كذلك،
لعمالئنا.
على تطوير فريقنا وتوفري
فرص التدريب للموظفني يف
املصرف».
تتمتع السيدة جولي إليوت
خبلفية جتارية متنوعة وخربة
واسعة اكتسبتها من خالل
املناصب اإلدارية العليا اليت
شغلتها يف عدد من الشركات

العاملية حيث لعبت أدوارًا
رئيسية وفعالة .فقبل عملها
لدى بنك وستباك ملدة تسع
تبوأت السيدة إليوت
سنواتّ ،
عددًا من املناصب اإلدارية
الرفيعة يف  NABكما وأنه
لديها خربة كبرية على صعيد
الشركات التجارية الصغرية
وجتدر
احلجم.
واملتوسطة
اإلشارة اىل أنها كانت أول
امرأة تتبوأ منصبًا إداريًا يف
املصرفية
اخلدمات
قسم
التجارية يف مصرف .NAB
كذلك ،تشغل السيدة إليوت
منصب رئيس جملس أمناء
الدولة ،الذي يشرف على
العمليات يف منظمة مع 1.5
مليار دوالر من األموال
وميزانية تشغيلية سنوية تصل
اىل  55مليون دوالر.
حاصلة على ماجستري يف إدارة
األعمال التنفيذية من الكلية
األسرتالية للدراسات العليا يف
اإلدارة ،وهي أيضًا خرجية معهد
احملاسبني القانونيني ومن
املنتسبني البارزين للمعهد
األسرتالي للخدمات املالية.
بنك سيدني هو واحد من أكرب
البنوك يف أسرتاليا من حيث
الرأمسال ،كما أنه يتمتع
بسيولة عالية  -حيث ارتفعت
من  ٪19يف عام  2010إىل
 ٪32يف عام  2012مع 16
فرعا يف مجيع أحناء سيدني،
ملبورن وأدياليد.

National

Strata Management

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

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
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هل يوجه أنصار راد الضربة القاضية لغيالرد؟! احلكومة تنكث وعدا خبط سكة حديد
يف باراماتا

مت توجيه اتهامات إىل أنصار
األسرتالية
احلكومة
رئيس
السابق كيفن راد بالضلوع يف
محلة أخرية لزعزعة استقرار جوليا
غيالرد قبيل االنتخابات القادمة.
ومل يتبق على السباق االنتخابي
سوى  108يوما ،ورغم ذلك
تشهد الكتلة الربملانية حلزب
العمال سخونة غري عادية ،بعد
أن قام بعضهم مبهامجة جوليا
غيالرد.
وكان السيناتور جون فولكنر
قد أدان قوانني جديدة تسمح
لألحزاب السياسية بتلقي 58
مليون دوالر إضافية من أموال
دافعي الضرائب ،واصفا تلك
القوانني باملخزية.
كما شعر أعضاء برملانيون
عماليون بالدهشة من حماوالت
عضو الربملان املستقيل ستيف
جيبونز مبحاولة جتريد غيالرد من
صالحيتها يف اختيار أعضاء
احلكومة ،وهي السلطة اليت مت
منحها لكيفن راد عام 2007

للمرة األوىل.
وهامجت عضوة الربملان العمالية
لورا مسيث سياسة احلكومة
الفيدرالية يف التعامل مع طاليب
اللجوء.
وساكبا البنزين على النار ،قام
كيفن راد مبساندة غيبونز ،مشريا
إىل أنه سيدعم أي إصالحات يف
هذا الشأن.
وقال مصدر مقرب من رئيسة
احلكومة الفيدرالية جوليا غيالرد
إن هنالك خماوف من قيام أنصار
كيفن راد حبملة تهدف إىل زعزعة
استقرار غيالرد ،قبل االنتخابات
القادمة ،واليت كانت مالحمها
غاضبة أثناء حضور اجتماع الكتلة
الربملانية.
يأتي ذلك فيما أشار متحدث
باسم كيفن راد إىل تصرحياته
اليت أدىل بها يف  21سبتمرب
املاضي ،بأنه لن يدخل حتديا
جمددا ضد غيالرد حتت أي
ظروف.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

فيما اعترب أنه ضربة لغرب
سيدني ،أجلت رئيسة احلكومة
الفيدرالية جوليا غيالرد متويال
كان خمصصا خلط سكة حديد
باراماتا -ابينغ.
وسوف يضطر السكان لالنتظار
طويال لتنفيذ هذا املشروع
احليوي ،بعد قرار غيالرد
بتحويل مبلغ  2مليار دوالر كان
خمصصا لبناء خط السكة احلدد
إىل مشروعات أخرى لن يتم
بناؤها قبيل عام .2019
ويتسبب القرار يف إحداث
فجوة يف تعهد رئيس االئتالف
املعارض توني أبوت بتخصيص
 6مليار دوالر إلعادة توجيه
أموال ملشروع ازدواج طريق
الباسيفيك السريع إذا فاز
االئتالف يف انتخابات ايلول/
سبتمرب.
كما يأتي قرار غيالرد خمالفا

لصفقة مع حكومة باري أوفاريل
إلنشاء خط سكة احلديد.
وكانت السيدة غيالرد قد
أعلنت عن إنشاء خط باراماتا-
ابينغ عام  2010قبل عشرة
أيام من خسارة حكومة كينالي
لالنتخابات ،لكن املشروع مل
يكن له االولوية للبنية التحتية
األسرتالية ،لكن البعض اعتربه
مبثابة مشروع ميكن استغالله
انتخابيا.
من جانبها قالت وزيرة النقل
بوالية نيو ساوث ويلز غالديز
برجكليان« :لقد أخذنا على
عاتقنا بناء خطوط سكة حديد
يربط الشمال بالغرب واجلنوب
احلكومة
مبساعدة
بالغرب،
الفيدرالية أو بغري مساعدتها،
كجزء من خطة نقل واسعة».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تفاصيل مشروع قانون التربعات السياسية يف أسرتاليا
صدقت الكتلة االنتخابية حلزب
العمال على إجراء إصالحات يف
قانون متويل األحزاب السياسية،
وسط انتقادات من عضو
الربملان املستقل أندرو ويلكي
مفادها أن احلكومة واالئتالف
عقدا «صفقة قذرة» حلدوث
تلك التغيريات.
وينص مشروع القانون على ما
يلي:
 اإلعالن نصف السنوي عنالتربعات بدال من اإلعالن
السنوي عنها.
 حظر التربعات جمهولة املصدرفوق  1000دوالر.
 التربعات فوق  100ألف دوالرجيب اإلعالن عنها يف غضون 28
يوما.
 حصول املرشح على دوالرلكل صوت كمصاريف إدارية
 ختفيض احلد األدني للتربعاتاليت جيب اإلعالن عنها إىل
 5000دوالر.
وتبحث األحزاب الرئيسية يف
سبل إصالح طريقة التمويل،
عرب موافقة متوقعة ملنح مرشحي
األحزاب واملستقلني دوالر واحد
لكل صوت انتخابي حيصلون عليه
يف انتخابات فيدرالية ،وذلك
لتغطية املصاريف اإلدراية.
وكان أبرز من ساند مشروع
القانون من الكتلة العمالية
الربملانية العمال كل من أنتوني
ألبانيز ،ووزير شؤون املسنني
مارك باتلر ،واملدعي العام
الفيدرالي مارك دريفوس،
ووزير التعدين غاري غراي.
وأشارت تقارير إىل أن الكتلة
وافقت
العمالية
الربملانية
بأغلبية على مشروع القانون،

ولكن ليس باإلمجاع ،إذ القى
معارضة من البعض ،مثل
السيناتور فولكنر الذي عرب عن
شعوره باخلزي من موقف احلزب
جتاه مشروع القانون.
وقال عضو الربملان املستقل
روب أوكشوت إن السيناتور
فولكنر حمق يف وصف األمر
باملخزي.
كما عارض عضو الربملان
مشروع
ويلكي
املستقل
القانون ،بداعي أن أي تربع أكثر
من  1000دوالر جيب أن يتم
إعالنه ،مدعيا أن هنالك «صفقة
قذرة» بني احلزبني العمالي
والليربالي.
وحاليا ينص قانون التربعات
على ضرورة إعالن احلزب عن
التربعات اليت تفوق 12400
دوالر وإبالغ اللجنة األسرتالية
لالنتخابات بها مرة يف السنة.
وأثناء فرتة تولي كيفن راد
لرئاسة الوزراء ،قام مبحاولة
لتغيري هذه القوانني ،إال أنه
اصطدم برفض داخل صفوف
العماليني أنفسهم ،باإلضافة
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إىل االئتالف واخلضر.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

مارتن فريغسون :استقلت ألسباب
شخصية وأسرتاليا دولة عظيمة

وصف وزير املصادر السابق
مارتن فريغسون استقالته اليت
تقدم بها يف مارس املاضي
بأنها ألسباب شخصية.
وأضاف يف تصرحيات أدىل بها
أمس األربعاء « :الوقت كان
مناسبا لالستقالة  ،اليت صبت
يف مصلحة حزبي وعائليت».
ونوه فريغسون إىل أنه شغل
منصب وزير يف حكومة الظل ثم
وزير كوزير يف حكومة الظل.
وحتدث فريغسون عن مواضيع
شتى أبرزها مالحظاته عن النمو
االقتصادي يف أسرتاليا ،وتطرق
إىل اعتذار رئيس احلكومة
األسرتالية السابق كيفن راد
إىل «األجيال املسروقة» ،ورأيه
يف اخلطة الوطنية للتأمني ضد
العجز ،واعتربها إجنازات عمالية
رئيسية.
وتابع« :أسرتاليا تنعم بنمو
اقتصادي مستمر طيلة  21عاما،
وال جيب أبدا أن ننسى ذلك».
وعن تأييده لكيفن راد ،قال
فريغسون إنه استقال من

وظيفته احلكومية بعد احملاولة
الفاشلة لكيفن راد لسحب
الثقة من جوليا غيالرد ،وانضم
فريغسون إىل قائمة أخرى من
الوزراء أعلنوا انسحابهم ،وعدم
اعتزامهم خوض االنتخابات ،مثل
نيكوال روكسون اليت كانت تشغل
منصب املدعي العام الفيدرالي،
وكريس ايفانز ،وهاري جنكينز،
وروبرت ماكليالند.
وعلقت رئيسة احلكومة الفيدرالية
على استقالة فريغسون بقوله إن
لديه سجال مشرفا من اإلجنازات,
كما أظهر زعيم االتئالف الفيدرالي
املعارض توني أبوت عاطفة
خاصة وقت وداعه لفريغسون،
واصفا ذلك باليوم احلزين على
الربملان ،وباليوم احلزين على
حزب العمال ،واليوم احلزين
على أسرتايا أن يقرر فريغسون
االستقالة.
ووصف كيفن راد فريغسون
بأنه «أكثر وزير معادن احرتاما
يف التاريخ األسرتالي».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

وزارة اهلجرة :اخلصوصية حتظر إخبار الشرطة بأماكن طاليب اللجوء
متنع ضوابط اخلصوصية أن
يتم إخبار الشرطة باألماكن
اليت يقطن فيها طالبو اللجوء.
وقالت وزارة اهلجرة األسرتالية
للجنة برملانية« :وفقا ألسباب
تتعلق باخلصوصية ،مل يتم
إخبار الشرطة عن أماكن
وجود طاليب اللجوء حاملي
التأشريات املسماة bridging
 ،visasواليت تسمح هلم
باإلخنراط يف اجملتمع».
يذكر أن أكثر من  10000من
طاليب اللجوء الذين مت إطالق
سراحهم خضعوا لفحوصات
أمنية أولية ،وينتظرون فقط
فحص منظمة «أزيو»
ألربعة
اتهامات
ووجهت
من طاليب اللجوء بالقسوة
ضد احليوانات ،والسرقة،
وجهت
كما
واالعتداء،
اتهامات ألربعة آخرين حيملون
التأشريات املذكورة حبيازة

أسلحة واعتداءات.
ومت استدعاء الشرطة إىل منازل
لطاليب اللجوء مخس مرات منذ
نوفرب  ،2011إىل ديسمرب من
العام املاضي ،كما اختفى 4
من طاليب اللجوء املنخرطني
يف اجملتمع ،ومل يتم العثور
عليهم حتى اآلن.
وقال مايكل كينان القائم
بأعمال وزير اهلجرة يف حكومة
الظل إن رغبة الشرطة يف
معرفة أماكن تواجد طاليب
اللجوء ،يصب يف مصلحة
اجملتمع ،كما يوفر محاية
لطاليب اللجوء أنفسهم.
وقالت متحدثة باسم وزارة
اهلجرة إن اختبارات الشخصية
والسلوكيات والتعاون توضع
يف االعتبار قبل قرار إطالق
سراح طاليب اللجوء ،مشرية
إىل أنه يتعني عليهم إبالغ
وزارة اهلجرة بأماكن تواجدهم

بشكل منتظم.
وقال متحدث باسم وزير اهلجرة
برندان أوكونر إن الصحافة
تقوم حبملة ختويف مبالغ فيها،
مشريا إىل أن نسبة من مت

اتهامهم جنائيا بني طاليب
اللجوء املطلق سراحهم ال
تتعدى نصف باملائة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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كوستيلو :أبوت رئيس حكومة أسرتاليا القادمة
قال وزير اخلزانة األسبق بيرت
كوستيلو إن زعيم االئتالف
الفيدرالي توني أبوت هو األوفر
حظا يف الفوز باالنتخابات
القادمة «ما مل يهرول عاريا
يف شارع كولينز مبلبورن».
وتوقع كوستيلو الذي شغل
حقيبة وزير اخلزانة األسرتالية
الفرتة األطول يف تاريخ أسرتاليا
أن حيقق االئتالف انتصارا بفارق
كبري يف انتخابات  14سبتمرب
القادمة.
وأضاف كوستيلو يف مقابلة
مع « نيوز ليميتد» أن احلكومة
القادمة ستواجه حتديات كبرية
إلعادة امليزانية إىل مرحلة
االستقرار .وقال ان «وعد
فائض امليزانية الذي خلفته
حكومة غيالرد تسبب يف نتائج
كارثية على حظوظ غيالرد يف
االنتخابات القادمة ،أعتقد أن
األمر قد مت حسمه لصاحل أبوت،
ما مل يضبط يهرول عاريا يف
شارع كولينز!!».
وحظى قرار االئتالف بتأجيل
الزيادة املقرتحة يف «مساهمات
معاش التقاعد» إىل 9.5
 %ملدة عامني إذا فاز يف
االنتخابات املقبلة برتحيب.
ونصح كوستيلو الذي متكن
خالل تقلده لوزارة اخلزانة من
حتقيق فائض يف  10ميزانيات
من مجلة  12وزير اخلزانة يف
حكومة الظل جو هوكي بضرورة
ضبط النفقات إذا فاز االئتالف
باالنتخابات.
وانتقد كوستيلو سياسة غيالرد
يف إصالح التعليم وفقا ملا
تسمى «مراجعة غونسكي» ،كما
انتقد اإلفراط الزائد يف خطة

وزير الخزانة األسبق بيرت كوستيلو
التأمني الوطين ضد العجز.
لكن كوستيلو دافع عن خطة
ختفيض مكافآت األطفال اجلدد،
رغم أن تلك املكافأة وضعت
إبان تقلده لوزارة اخلزانة ،لكنه
اعترب أن الوقت احلالي مل يعد
مناسبا لتطبيقها.
وأردف أنه بعد أن قضى  19عاما
يف الربملان ،و 13عاما كنائب

للحزب الليربالي ،أسعده للغاية
أن يكون الشخص الرابع الذي
يتقلد عضوية الشرف الدائمة
للحزب الليربالي الفيدرالي.
ومل متنح عضوية الشرف الدائمة
يف تاريخ احلزب الليربالي سوى
جلون هوارد وجانيت هوارد،
وديفيد كيمب.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

شرطة فيكتوريا تفحص مقابلة
لغيالرد حول فضيحة بروس ويلسون
احلكومة
رئيسة
تورطت
غيالرد
جوليا
الفيدرالية
بشكل متزايد يف حتقيقات
املرتبطة
االحتيال
قضية
بنقابة العمال األسرتاليني،
واملتعلقة بصديقها السابق،
حيث
بروس ويلسون،
تقوم شرطة فيكتوربا بفحص
تصرحيات أدلت بها يف مقابلة
إذاعية حول الواقعة.
ليميتد»
«نيوز
وكشفت
أن مكاتب نقابة العمال
بريث
يف
األسرتاليني
وملبورن تعرضت للتمشيط
والبحث من قبل فرقة مكافحة
جرائم االحتيال.
وكانت غيالرد قد أنكرت متاما
ارتكابها ألي جتاوزات تتعلق
بالفضيحة اليت تقود مباحث
فيكتوريا التحقيقات فيها،
حيث يتوقع أن يرتبط األمر
مبائة من الشهود.
وحصلت شرطة فيكتوريا
على نسخة رمسية من مقابلة
جلوليا غيالرد سئلت خالهلا
عن ارتباطها ببيع عقار ملبورن
املرتبط بالفضيحة املذكورة،
إىل أقوال
كما استمعت
املذيع بني فوردهام.
يذكر أن الفضيحة تطال جوليا
غيالرد وقتما كانت تعمل
بشركة ،Slater & Gordon
حيث كانت تعمل أيضا

مفيت أسرتاليا :رفض بناء املساجد يزيد التطرف
قال مفيت أسرتاليا الدكتور
إبراهيم أبو حممد إنه جيب بناء
املزيد من املساجد ملنع حتول
الشباب حنو التطرف.
وتابع أبو حممد أن املزيد من
شباب املسلمني يذهبون إىل
املساجد الصغرية اليت يتواجد
بها أئمة غري مؤهلني يبثون يف
الشباب مبادئ التطرف.
ويعد الرفض املستمر لبناء
املزيد من املساجد يف أسرتاليا
ذات آثار سلبية وخيمة ،ليس
فقط لعدم كفاية املساجد
احلالية مع العدد املتزايد من
املسلمني ،ولكن ألن ذلك
الرفض يزيد من مساحة العزلة
والغضب بني املسلمني ،الذين
يشعرون بأنهم منبوذون.
واستطرد مفيت أسرتاليا أن
رؤيته اليت شاركها مع العديد
من األئمة داخل أسرتاليا تتمثل
يف أن بناء مساجد كبرية احلجم
بدرجة كافية لتتضمن إىل جانب
مكان الصالة أماكن ملمارسة
األلعاب الرياضية ،وقاعات

ومرافق
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حماضرات،
واألطفال.
وأردف « :الناس جيب أن
يتفهموا أن املسجد ليس مصدرا
للتهديد ،وأنه مصدر لألمن ،وأن
الشخص الذي يرتبط باملسجد
هو شخص يلتزم بالقانون،
وحيظى باحرتام اجلميع».
ومضى يقول « :إذا نظرت إىل
نسبة املسلمني يف أسرتاليا،

مفتي أسرتاليا الدكتور إبراهيم أبو محمد
وعدد املساجد وتوزيعها ،ستجد
فرقا شاسعا ،هنالك العديد من
الكنائس ،بينما ال توجد مساجد
كافية».
وأشار إىل أن جمالس البلديات
تتسبب يف ذلك اخللل عرب
رفض العديد من طلبات بناء
املساجد ،والدخول يف معارك
قضائية قبيحة ،معتربا أن ذلك
جيعل املسلمني يشعرون كما

لو أن الرأي العام يف أسرتاليا
ضدهم ،ويكرس مشاعر العزلة
لديهم».
ووصف مفيت أسرتاليا حادث
ذبح اجلندي الربيطاني على يد
اثنني من املتشددين بأنه غريب
على تعاليم اإلسالم ،والفهم
الصحيح له.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

رئيسة الحكومة جوليا غيالرد

مستشارة قانونية لصديقها
آنذاك بروس ويلسون الذي
كان يرأس نقابة العمال
األسرتاليني ،باإلضافة إىل
عملها كمستشارة قانونية
رالف
ويلسون
لنائب
بليويت.
وبدأت الشبهات عندما قام
ويلسون وبليويت بشراء عقار
يف ملبورن مقابل  230ألف
دوالر عام  ،1993بينها حوالي
 67000دوالر من مجعية تابعة
لنقابة العمال األسرتاليني مبا
يعد اختالسا.
وتورطت غيالرد يف الشهادة
على وثيقة قانونية مسحت
لويلسون بشراء العقار لصاحل
بليويت.
ويف مقابلة إذاعية مع

فوردهام يف  7مارس قالت
غيالرد إنها شهدت على
الوثيقة القانونية اليت يرجع
تارخيها إىل  4فرباير .1993
يذكر أن شرطة فيكتوريا
استمعت إىل أقوال فوردهام
األربعاء املاضي حيث سلم
تسجيال للقائه مع جوليا
غيالرد يف  7مارس.
وقال فوردهام لـ «نيوز
ليميتد» « :لقد قابلت حمققا
من فرقة مكافحة االحتيال،
وسلمته نسخة من مقابليت
اإلذاعية مع جوليا غيالرد»
وقال متحدث باسم غيالرد إن
رئيسة احلكومة مصرة على
أنها مل تفعل أي جتاوزات يف
تلك املسألة.
ملصدر :العنكبوت االلكرتوني

سر خطة قتل القنصل األمريكي يف
سيدني!!
تسبب أحد املتقاعدين يف
سيدني يف فتح حتقيق دولي
بعد ادعائه بأن الزوج السابق
لزوجته كان خيطط خلطف وقتل
القنصل العام األمريكي يف
سيدني.
وكشف صحيفة «الصنداي
تلغراف» أن القنصل العام
األمريكي بسيدني نيلو ماركورات
وضع حتت حراسة مشددة من
فرقة محاية خاصة بعد أن تلقى
مكتبه خطابا يدعي أنه كان هدفا
خلطة قتل وفدية.
ومت تشكيل جلنة حتقيق دولي
بقيادة وحدة مكافحة اإلرهاب
يف سيدني للتحقيق يف ادعاءات
نعيم اإلسالم 61 ،سنة ،من
ضاحية «بانكستاون».
وحكم على نعيم اإلسالم اخلميس
املاضي بالسجن  18شهرا ،بعد
أن اعرتف باإلدالء مبعلومات

كاذبة ،حينما زعم وجود خطر
يهدد القنصل العام األمريكي.
وعلمت حمكمة « Downing
 »Centre Local Courtأن نعيم
اإلسالم أرسل اخلطاب كمحاولة
للكيد من طليق زوجته مجشيد
أمحد ،بداعي أنه مل يقم بدعم
أبنائه على النحو الكايف.
ويف  8فرباير استقبلت القنصل
العام يف سيدني خطابا يدعي أن
أمحد كان خيطط خلطف القنصل
األمريكي وطلب فدية ثم قتله،
وهو االتهام الذي أخذته فرقة
مكافحة اإلرهاب مأخذ اجلد قبل
أن تكتشف خداعه.
واعرتف الزوج أنه قام قبل ذلك
بإجراء مكاملة زائفة للجمارك يف
 3فرباير ادعى خالهلا أن أمحد
يستورد هريوين من باكستان.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

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

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة
صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :
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 انواع
االجواخ املحلية والعاملية

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

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

Safwat Arfan - Sayed

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

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

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

Mob: 0410 606 786

Opposite Crowne Plaza Hotel

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

51 Philip St, Parramatta

BG

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

للخياطة الرجالية

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

تسعرية مجانية

Manager
)(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA
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غيالرد حتظر املراهنات أثناء «جيش اخلالص» يطرق
عرض املباريات يف أسرتاليا األبواب لصاحل فقراء أسرتاليا
دافعت رئيسة احلكومة الفيدرالية
دوليا غيالرد عن تغيريات تهدف
حظر إعالنات املراهنات
إىل
أثناء بث او عرض املباريات
الرياضية ،واعتربته قرارا يوازن
بني ختوفات اجملتمع وبني
االحتياجات االقتصادية للبث
الرياضي.
وأعلنت غيالرد رمسيا يف مؤمتر
أن احلكومة طلبت
صحفي
حظر إعالنات املراهنات على
الراديو والتفاز أثناء املباريات
أعلن
وبعدها
الرياضية،
التلفزيون األسرتالي موافقته
على املطالب احلكومية.
وتابعت غيالرد يف املؤمتر الذي
عقد األحد املاضي « :منذ هذه
اللحظة ،لن تكون هنالك إعالنات
مراهنات منذ اللحظة اليت يدخل
فيها الالعبون أرض امللعب إلي
اللحظة اليت يغادرون فيها».
واستطردت أن العائالت باتت
حمبطة بشدة حول اخرتاق
إعالنات املراهنات يف اجملال
الرياضي ،وبدال من أن يتحدث
األبناء عن اللعبة كرهان ،وليس
جمرد لعبة رياضية.
وكان زعيم االئتالف الفيدرالي
املعارض توني أبوت قد أشار منذ
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أسابيع عديدة إىل أن االئتالف
يعتزم إلغاء كافة أنواع الرتويج
للمراهنات أثناء املباريات ،إذا
فاز يف االنتخابات القادمة.
ووفقا للضوابط اجلديدة اليت
أعلنت عنها غيالرد ،فسوف مينع
عرض إعالنات املراهنات أثناء
الفواصل اإلعالنية للمباريات،
لكن سيسمح عرضها قبل وبعد
املقابالت الرياضية.
واعتربت السيناتور ريتشارد
دي ناتالي املتحدث الرمسي
باسم اخلضر أن التغيريات
املقرتحة حلزب العمال لن تفعل
شيئا إليقاف تأثري املراهنات،
واملناقشات حوهلا.
وتابع « :لدي مشروع قانون يف
الربملان ميكنه عمل  3أشياء أوهلا
حظر كافة إعالنات املراهنات قبل
التاسعة مساء ،وإلغاء إعالنات
مراهنات املبارايات الرياضية،
ومنع تكامل إعالنات املراهنات
مع املباريات الرياضية».
وقال زعيم االئتالف الفيدرالي
املعارض توني أبوت أن احلكومة
اقتبست سياسة االئتالف لتنفيذ
التغيريات اجلديد.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

من املقرر أن يبادر أكثر من
 100ألف متطوع مبساعدة منظمة
«جيش اخلالص» اخلريية يف
الطرق على أبواب املواطنني
جلمع التربعات ،يف حماولة للحد
من زيادة معدالت الفقر يف
أسرتاليا.
يأتي ذلك يف إطار محلة متتد إىل
يومني وحتمل اسم Red Shield
 ،Appeal Doorknockوتهدف
إىل مجع  10.2مليون دوالر
كجزء من هدف أكرب يتمثل يف
مجع  79مليون دوالر.
وقال بروس هارمر املسؤول
جبيش اخلالص إن التربعات
سوف تساعد أكثر من مليون
شخص يف أسرتاليا يعيشون
يف مستوى الفقر.
وكان تقرير قد أصدره جيش
اخلالص منذ أيام قد كشف
صورة قامتة للفقر يف أسرتاليا،
مبينا وجود أعداد كبرية ال
تستطيع توفري مثن وجبة
أساسية يف اليوم.
وأوضح التقرير الذي اعتمد على
استطالع مت إجراؤه عام ،2013
مبشاركة  2705شخص أن معدل
الفقر يف أسرتاليا يف زيادة
مستمرة.
ووصف هامر التقرير بأنه «يدق

ناقوس اخلطر ،ويوضح أن
الكثري من اجملهودات جيب أن
تبذل ملساعدة األمهات واآلباء
واألفراد الذين يطرقون أبوابنا
طلبا للمساعدة».
واستطرد أن املؤشرات تقول
إن  1من كل  6أطفال يف
أسرتاليا يعيشون يف مستوى
خط الفقر أو حتت مستواه.
يذكر أن أسرتاليا حتتل املركز
الرابع بني دول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية يف نسبة
األطفال يف سن اخلامسة عشر
املنتمني لعائالت ال تعمل.
وقال  % 60من املشاركني
غري
إنهم
االستطالع
يف
قادرون على حتمل تكلفة عالج
األسنان ،كما قال  % 60إنهم
ال يستطيعون دفع الفواتري يف
املوعد احملدد.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

وزيرة الصحة حتذر من جتاهل «التطعيم»

قالت وزيرة الصحة الفيدرالية
تانيا بليربسك إن توعية اآلباء
الذين مل يتناول أبناؤهم
التطعيمات يف األوقات السليمة،
من شأنه أن حيفظ األرواح.
وقامت الوزيرة بإطالق كتيب
جديد حيمل إرشادات ألولياء
األمور واألطباء حول آخر نتائج
البحوث حول التطعيمات بهدف
تبديد اخلرافات الطبية اليت متنع
بعض اآلباء من تطعيم أبنائهم.
من جانبه ،قال الربوفيسور
روبرت بري ،رئيس فريق البحث
العالجي باملركز القومي لبحوث
املناعة إن هنالك حالة من عدم
الوعي بأهمية جرعات التطعيم
على صحة الطفل.
وأضافت بليربسك أن نسبة
التطعيم يف أسرتاليا حوالي

 ،%90وهو ما ساهم يف وقاية
األطفال من العديد من األمراض،
لكنها نوهت إىل تعمد بعض
اآلباء عدم تطعيم أبنائهم،
حبسب تصرحيات صحيفية أدلت
بها يف سيدني.
وأشارت إىل أن محلة التوعية
تتضمن إقناع تلك الفئة بالعدول
عن رأيهم املتشدد.
الواليات
بليربسك
وطالبت
بتفعيل قوانني تضمن مداومة
األطفال على التطعيمات يف
األوقات احملددة ,لكنها ضد
فكرة طرد األطفال الذين مل
حيصلوا على جرعات التحصني
املناسبة ،ال سيما وأن األطفال
ليس هلم أي ذنب يف رفض
آبائهم.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الشركات التابعة واملراوغة الضريبية يف أسرتاليا
مع امتالك العديد من الشركات
األسرتالية الكربى شركات تابعة
هلا خارج أسرتاليا يف مواقع
غريبة ،ثارت خماوف من أن يكون
اهلدف وراء ذلك هو تقليل نسبة
الضرائب.
القليل جدا من األسرتاليني قد
يكونوا قد مسعوا عن شركة تدعى
 Burdekin Investmentsيقع مقرها
يف «أوجالند هاوس» يف جورج
تاون ،وهي شركة منخفضة
تابعة لـ «كومنولث
األرباح
بنك» ذات الشهرة الواسعة يف
أسرتاليا.
وبدأ مسؤولو الضرائب يف
أسرتاليا االنتباه إىل ظاهرة وجود
تلك الشركات التابعة اليت أشارت
تقارير إىل أن اهلدف من إنشائها
يف معظم حاالتها هو ختفيض
الضرائب واالستفادة مما يسمى
املالذات الضريبية.
وذكرت «بيزنس داي» أن أكرب
 20شركة أسرتالية يف سوق
البورصة عدا شركة واحدة ،تعمد
مجيعها إىل إنشاء شركات تابعة
خارج أسرتاليا يف مناطق تضمن
إعفاءها من الضرائب أو ختفيضها
تتضمن هونج كونج وسنغافورة.
ومن بني املناطق اليت تتخذها
الشركات الكربى كمالذات ضريبية
برمودة وسويسرا وجريسي وجزر
فريجن الربيطانية.
وتبني أن شركة تلسرتا لديها
 20شركة تابعة هلا بعضها يف

جريسي وموريشيوس.
ورغم أن بعض هذه الشركات
متارس أنشطة حقيقية قانونية يف
تلك املناطق منخفضة الضرائب
مثل هونج كونج وسنغافورة إال

أن وثائق أشارت إىل أن العديد
من تلك الشركات التابعة ليس
هلا أي نشاط جتاري فعلي.
وقال د.مارك زرنساك اخلبري
الذي أعد التقرير الفاضح

ملمارسات الشركات الكربى إن
لديه الكثري من املخاوف حول
الدور السليب الذي تلعبه تلك
الشركات التابعة على االقتصاد
األسرتالي ،معتربا أن هنالك

حالة من نقص الشفافية ،وعدم
الوضوح الضرييب .ويأتي التقرير
يف وقت بالغ احلرج على احلكومة
الفيدرالية اليت حتاول توفري
متويل للخدمات األساسية دون

أن تضطر إلبرام ختفيضات يف
زرنساك
وطالب
امليزانية.
احلكومة الفيدرالية باختاذ قرارات
حامسة حيال تلك الظاهرة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

صفحة 14

Saturday 1 June 2013

السبت  1حزيران 2013

اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

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

العوامل احلامسة يف انتخابات أسرتاليا
مع اقرتاب االنتخابات الفيدرالية
يف أسرتاليا  ،وبدء العد
التنازلي للسباق احملموم بني
رئيسة احلكومة جوليا غيالرد،
وزعيم االئتالف املعارض توني
أبوت ،تطفو على السطح بعض
العوامل اليت سيكون هلا كلمتها
يف حتديد من سيحكم أسرتاليا،
وحياول معسكرا النزاع فرض
هيمنته يف كانبريا ،باإلضافة
إىل تدخالت اسرتاتيجية من
شأنها أن تؤرجح النتائج وميكن
تلخيص العوامل احلامسة يف
النقاط التالية:
 -1استطالعات الرأي
أصبح اإلعالم السياسي
األسرتالي مرتعا للعشرات من
استطالعات الرأي اليت باتت
وكأنها مادة ثابتة ،ومل تعد
شحيحة كذي قبل ،وهو األمر
الذي حيري خرباء السياسة،
وجيعلهم غري قادرين على
التوقع الصحيح ،ولكن تبقى
حقيقة أن تلك االستطالعات
هلا تأثريها على الناخبني ،بني
اإلجياب والسلب.
 -2الربامج اإلخبارية التلفزيونية
يبقى وما يبثه من أخبار بريقه
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يف حتديد وجهة الفائز يف
االنتخابات ،ولعل نشرة أخبار
السادسة ال تزال هي املصدر
تطورات
ملعرفة
األساسي
األحداث يف أسرتاليا ،ولذا يبقى
للفضائيات تأثريها الواضح.
 -3مديرو احلمالت اإلعالنية
للمرشحني
يلعبون دورا هاما يف السباق
االنتخابي ،ولعل البعض ال
يزال يتذكر الدور الذي لعبه
نيل لورنس يف احلملة اإلعالنية
لكيفن راد عام  ،2007عرب محلة
إعالنية اصطلح على تسميتها
.’07‘ Kevin
 -4ضغوط الشركات
تلعب الشركات دورا هاما
يف تشكيل ضغوط لصاحل أو
ضد مرشح بعينه ،معتمدة على
املصاحل املشرتكة ،وحياول كل
معسكر اللعب بتلك الورقة،
فمثال شركات التعدين يهمها
حتقيق أكرب استفادة من رئيس
احلكومة القادم ،وعدم إثقال
كاهلها بضرائب جديدة ،وكذلك
أندية القمار ،يهمها االستمرار
يف نشاطها دون عوائق.
 -5النقابيون

تلعب النقابات دورا هاما يف
حشد األصوات لصاحل مرشح
معني.
 -6رجال املال
هلم أهمية قصوى يف أي
انتخابات ،ويساهمون يف حتديد
مدى قوة احلملة االنتخابية
للمرشحني ،اليت تعتمد على
مقدار التربعات اليت يوجهها
األثرياء لتمويلها.
 -7مديرو احلمالت االنتخابية
يشكلون فارقا بني مرشح وآخر،
حبسب قدرتهم على التنوع
التكتيكي.
-8الصحافة
تلعب دورا هاما يف تشكيل
املزاج العام ،فهي العب
أساسي ،ال سيما إذا مارس
األفضلية،
لعبة
احملررون
وترجيح مرشح على آخر.
 -9صيادو األخطاء
إنهم املقاتلون الشرسون الذين
يتصيدون أخطاء املنافسني،
ويعمدون على إبرازها ،لتتصدر
العناوين الرئيسية للصحافة،
لتقليل حظوظهم يف الفوز.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

أسقف سيدني يدلي بشهادته يف انتهاكات جنسية
عرب مناصرو ضحايا اعتداءات
األطفال اجلنسية عن رغبتهم يف
حماسبة الكاردينال جورج بيل
أسقف سيدني احلالي ،وأسقف
ملبورن السابق ،النتهاكات
جنسية ضد األطفال ارتكبت
من قبل أفراد من الكنيسة
الكاثوليكية األسرتالية ،عندما
مثل الكاردينال أمام جلنة
التحقيق امللكية يوم االثنني.
ومن املقرر أن يقوم أعضاء من
شبكة Care Leavers Australia
باالحتجاج أمام الربملان قبل
مثول الكاردينال بيل املسؤول
الكاثوليكي املخضرم كشاهد
أخري يف التحقيق.
وسوف تشهد االحتجاجات بوسرت
يصور الكاردينال بيل مع القس
جريالد ريدسديل مرتكب اجلرائم
اجلنسية ضد أطفال حتت مسمى
«الصديقان».
وقال أنتوني فوسرت والد اثنتني
من الضحايا « :جورج بيل سوف
يكون يف موقف شديد الصعوبة،
ما كنا نشاهده يف املاضي هو
حتكم الكنيسة يف معلومات
االنتهاكات اجلنسية ،أما اآلن
فلن يعد الكاردينال بيل قادرا
على رفض اإلجابة».

الكاردينال جورج بيل

وفوسرت هو والد لضحيتني
اغتصبهما قس ملبورن كيفن
أودونل وقتما كانا يف املرحلة
االبتدائية.
وتابع فوسرت أن الكاردينال
بيل مل ينظر أبدا بعيم العطف
جتاه املأساة اليت تعرضت هلا
ابنتاه.
وكان أسقف ملبورن دينيس
هارت قد مثل أمام جلنة التحقيق

االثنني املاضي ،واعرتف أن
الكنيسة تسرتت على انتهاكات
جنسية ،وألقى باللوم على
أسقف ملبورن الراحل السري
توماس فرانسيس ليتل».
وعرب فوسرت عن خشيته أن
يفعل الكاردينال بيل املثل،
ويلقى املسؤولية على الغري.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

تراك قالّب للبيع

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

Ready for work....

IT IS A
VOLVO
F16 , 485HP

لالتصال:
0431 718 387

Make
Volvo
Model
F1689A
Item Condition Good
Year 1988
*Price $45,000
Colour
WHITE
GCM
81000
GVM
26500
Registration
BK49UR
Category Trucks
Sub-Category Tipper
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أسرتاليا تنبه أصحاب األجهزة املصابة بربجميات خبيثة
كشفت إحصائيات أصدرتها اهليئة
األسرتالية لالتصاالت واإلعالم أن
معدل أجهزة الكومبيوتر املصابة
بربجميات خبيثة يوميا يف أسرتاليا
يقرتب من  16500جهاز متصل
بشبكة اإلنرتنت ،يف ظل مبادرة
تستهدف تنبيه أصحاب األجهزة
املضارة بوجود تلك الربجميات،
ومساعدتهم على حلها.
تلك
بنشر
اهليئة
وقامت
للحد من ظاهرة
اإلحصائيات
انتشار الربجميات اخلبيثة يف
أسرتاليا ،واليت باتت تهدد العديد
والعديد من أجهزة احلاسوب.
يأتي ذلك يف إطار «أسبوع التوعية
من املخاطر اإللكرتونية» ،حيث
تضمنت اإلحصائيات تفاصيل
حول عدوى الربجميات اخلبيثة،
كناقوس خطر جيب مواجهته،
عرب «مبادرة أمن اإلنرتنت يف
أسرتاليا».»AISI
وتتضمن املبادرة مجع بيانات
من مصادر متعددة حول أجهزة
بالشبكة
املتصلة
احلاسوب
اإللكرتونية ،واليت حتمل مؤشرات
إصابتها بربجميات خبيثة ،حيث
يتم حتديد ذلك عرب طرق تقنية
متطورة.

وتقوم اهليئة بدورها بتقديم تلك
التقارير اإلحصائية إىل مقدمي
خدمة اإلنرتت ،لتحديد هوية
العناوين اإللكرتونية املرتبطة
بتلك الربجميات ،وتنبيه أصحابها

بأن أجهزتهم معرضة خمرتقة من
قبل هذه التطبيقات الضارة،
وتقديم املشورة الفنية لكيفية
التغلب عليها.
من جانبه ،قال ريتشارد بني

ارتفاع أسعار معدية سيدني
ﺻﻔﺤﺔ ٢٢
ﺻﻔﺤﺔ
٢٢
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Hatem

Electrical Contracting

“^k÷]á^⁄Ê<kﬁ

@@#by@Ú◊ãí
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
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<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ
]<‹ñi<Ìäâˆπ
دوالرا ،بينما تبلغ
(عّبارة جسر سيدني) سيدني األسبوعية 44
MyMulti2
52
تذكرة
إىل دفع ما يزيد عن  800دوالر تكلفة
]˜}<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj
إضافية سنويا على خلفية خطة دوالر ،و  MyMulti3 61دوالرا.
˜“<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2
لزيادة أسعار بعض رحالت وعلقت برجكليان على تلك
سوف يضطر مستخدمو معدية

وتبلغ تكلفة تذكرة MyMulti1

املعدية بنسبة تناهز .% 39
وأعلنت وزيرة النقل بوالية نيو
ساوث ويلز غالديس برجكليان
أن ركاب املعدية لن يسمح هلم
بداية من سبتمرب املقبل باستخدام
املسماة
الشاملة
التذكرة
 ،MyMulti1ولكن سيضرون
 MyMulti2أو
لشراء تذكرة
 MyMulti3على حسب املسافة
اليت سيقطعونها.

التغيريات بقوهلا إنها تهدف إىل
إصالح وضع شاذ يسمح لراكيب
املعدية خبصومات أكرب من راكيب
احلافالت والقطارات.
وتابعت أن رحالت املعدنية يتم
دعمها حكوميا بـ  5.5مليون
دوالر سنويا ،وألقت باللوم
على احلكومة العمالية السابقة
بالوالية يف إحداث مثل هذا
اخللل.

يأتي ذلك فيما قالت بيين شارب
وزيرة النقل يف حكومة الظل
بالوالية إن التغيريات ستكلف
راكيب املعدية مئات الدوالرات
اإلضافية سنويا ،وأردفت:
سيتكبد األشخاص القاطنون يف
 Manlyأكثر من  800دوالر سنويا
الستخدام املعدية ،واألشخاص
من  Balmainأكثر من  400دوالر
سنويا ،وهو ميثل زيادة ترتاوح
بني  ،% 39-18معتربة أنها قد
تدفع الكثري من األشخاص إىل
اللجوء لقيادة السيارات بدال من
املعدية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ
„»‡›@@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a

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

أبوت يثري جدال حول «خطة اإلجازة
مدفوعة األجر»

نائب رئيس اهليئة « :اخلطورة
تتمثل يف أن وجود الربجميات
اخلبيثة يف جهاز احلاسوب يعين
سرقة معلومات اهلوية الشخصية،
وتوجيه احلاسوب املضار إلحلاق
الضرر باملزيد من مستخدمي
اإلنرتنت».
وتابع « :كما أن االنرتنت
مبعلومات
املستخدمني
ميد
فائقة السرعة تتضمن األخبار
واملناسبات وغريها ،جيب أن
ينبه أيضا املستخدمني للتخلص
من أضرار الربجميات الضارة».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

Melbourne

من املتوقع أن تتسبب خطة الزيادة على الزبائن.
توني أبوت بشأن اإلجازة مدفوعة وقال وزير اخلزانة واين سوان
األجر لألمهات العامالت ،يف إن الضريبة اجلديدة اليت أعلن
انعكاسات سلبية على العائالت عنها توني أبوت سوف تؤدي
واملتاجر البسيطة ،إذ ستكلفهم إىل زيادة أسعار الفائدة على
حوالي مليار دوالر سنويا جراء الرهون العقارية مبقدار  10نقاط
أسعار فائدة متزايدة ،حبسب أساسية ،باإلضافة إىل تأثر
حتليل أصدرته وزارة اخلزانة الشركات واملؤسسات التجارية
سلبا .وحذر سوان من أن خطة
الفيدرالية.
وأشار التحليل إىل أن تكلفة أبوت ستؤثر سلبا على العائالت
صعود ضريبة الشركات بنسبة الكادحة وأصحاب األنشطة
 % 1.5لتمويل اخلطة سوف التجارية الصغرية عرب أسرتاليا.
تضيف حوالي  4مليار دوالر وكان أبوت قد أكد أن خطة
Saturday
11June
عرب  4سنوات على 2011
Saturday
4 June
2011
Page
22
األجرPage
مدفوعة 22
سوف
اإلجازة
البنوك
كاهل
وسائر مؤسسات اإلقراض ،تكون سياسة مميزة لالئتالف.
واليت بدورها سوف تعكس هذه املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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@äb»édi@@Úñb©a
Úèœb‰ﬂ
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NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
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Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:

Hold a first Aid certificate
Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation




Be reliable
;We have the following security positions available
Crowd Control
)(Events

RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Master License No: 409566317
Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

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

حكومة الظل :غيالرد صديقة مهربي البشر!!
وجهت وزارة اهلجرة يف
حكومة الظل اتهامات لرئيسة
احلكومة الفيدرالية جوليا غيالرد
بالتسبب يف ثراء مهربي البشر،
عرب الفشل يف السيطرة على
احلدود وتدفق طاليب اللجوء
القادمني بصورة غري شرعية.
وكشفت أرقام حكومية أسرتالية
أن صناعة تهريب البشر إىل
أسرتاليا تبلغ قيمتها 400
مليون دوالر ،وسط تسريبات
بتوجيه اتهامات لعشرة من
طاليب اللجوء الذين أصدرت
وزارة اهلجرة قرارا بإطالق
سراحهم ،من بينهما تهمة
السطو باإلكراه.
وأشارت تقارير إىل ان طاليب
اللجوء يدفعون ملهربي البشر
بني  10000 - 3000دوالر
أمريكي لألفراد ،و بني -10000
 20000دوالر أمريكي للعائالت
لتهريبهم إىل أسرتاليا.
ومنذ انتخاب احلكومة العمالية،
بلغ عدد طاليب اللجوء الذين
وصلوا أسرتاليا  42ألف ،وهو
ما حقق مكاسب هائلة هلؤالء
املهربني ترتاوح بني 400-125
مليون دوالر.
وقال وزير اهلجرة يف حكومة
الظل سكوت موريسون« :
جوليا غيالرد واحلكومة العمالية
أفضل األصدقاء بالنسبة ملهربي
البشر ،ال سيما يف ظل الفشل
الذريع يف محاية احلدود ،مبا أتاح
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للمهربني مجع مئات املاليني من
الدوالرات من جتارتهم الشريرة،
كما قتل  1000من طاليب اللجوء
يف البحر».
وكشفت احلكومة أيضا أن
مهربي البشر يقومون بتهديد
طاليب اللجوء لالستحواذ على
األموال اليت تكلفتها رحالت

تهريبهم إىل أسرتاليا على
منت قوارب متهالكة.
وكانت احلكومة األسرتالية
قد ألغت إطالق سراح 71
من طاليب اللجوء ،بينهم 10
وجهت إليهم اتهامات جنائية،
و 8اعتربتهم منظمة «أزيو»
خطرا أمنيا على أسرتاليا ،و12

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

تواروا عن األنظار ومل يبلغوا
وزارة اهلجرة بأماكن تواجدهم،
وآخرين ألسباب سلوكية.
جاء ذلك يف إطار اإلجابات على
أسئلة وجهتها جلنة برملانية
مساء اجلمعة املاضي.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تبتكر اختبارا للدواجن لساللة أنفلونزا قاتلة

لعب علماء أسرتاليون دورا
حيويا يف التوصل إىل اختبار
تشخيصي للساللة القاتلة من
أنفلونزا الطيور ،واليت ظهرت
مؤخرا ،حبيث متكن بشكل دقيق
من اكتشاف إصابة الدواجن
بالفريوس القاتل.
يأتي ذلك يف الوقت الذي يسود
فيه احلذر مناطق كثرية من
جنوب شرق آسيا خوفا من تزايد
انتشار فريوس  H7N9الذي
قتل  32شخصا حتى اآلن ،حيث
قامت منظمة البحوث العلمية
والصناعية التابعة للكومنولث
واليت تسمى اختصارا CSIRO
بإعداد جمموعات من االختبارات
على
القادرة
التشخيصية
االكتشاف املبكر للمرض يف
الطيور أو الدواجن ،وقامت
بتصديرها إىل  10أقطار.
ومتكن علماء منظمة  CSIROمن
تطوير طريقة اختبار دم ميكنها

تأكيد وجود الفريوس يف البط
والدواجن.
واعتمد االختبار على عينة حية
من الفريوس أرسلتها الصني
إىل أسرتاليا الشهر املاضي،
بعد أن أصاب جمموعة كبرية من
الدجاج.
االختبار
أسرتاليا
وصدرت
املكتشف إىل فيتنام وتايالند
وإندونيسيا وكمبوديا والوس
وميامنار وماليزيا والفلبني
وبنغالديش ونابال.
يذكر أن الفريوس مت اإلبالغ
عن وجوده يف الصني وتايوان،
ومل يثبت بعد إمكانية انتقاله
من إنسان إىل إنسان.
وتقول منظمة الصحة العاملية
إن الفريوس قتل  32شخص
منذ فرباير املاضي ،كما أصاب
 131حالة أخرى معظمها يف
شرق الصني.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اآلالف يفقدون وظائفهم يف أسرتاليا
قالت شركة فورد للسيارات
إنها سوف تستغنى عن 1200
عامل أسرتالي عندما يتوقف
إنتاجها من السيارات يف
أسرتاليا ،عام  2016كما قامت
شركة «سوان» للنظافة
بفصل  2500عامل.
وتعتزم فورد يف  2016إيقاف
تصنيع السيارات يف أسرتاليا،
مبا يضع آالف الوظائف األخرى
املتعلقة بتجارة أجزاء السيارات
يف خطر ،حيث ستفقد العديد
من زبائنها.
وما يرسخ النظرة املتشائمة
للوظائف يف أسرتاليا هو مؤشر
 Westpacالذي يشري إىل احندار
يف معدل الوظائف.
وتقدم شركة سوان خدمات
ومراكز
للمكاتب
النظافة
التسوق  ،لكن املسؤول
بالشركة أنتوني الكرتون قال
إن املؤسسة عاجزة عن تغطية
أجور املوظفني ،لذا كان قرار
االستغناء عن  1500موظف.
من جانبه ،قال مايكل كروسيب
رئيس نقابة  United Voiceإن
سوان كانت تعد أحد أكرب مخس
شركات نظافة يف أسرتاليا،
واعترب قرار فصل املوظفني

مؤشرا على انهيار الصناعة.
وكانت شركة تلسرتا قد أعلنت
هي األخرى هذا األسبوع عن
إعادة هيكلة لوظائفها
مسريك،
جاسنت
وقال
«
مبؤسسة
االقتصادي

املؤشرات
إن
وستباك»
تشري إىل أن معدل البطالة يف
أسرتاليا قد يالمس مستوى 6
 ،%بارتفاع عن معدله احلالي
الذي يبلغ .% 5.5
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
استشهاد  3عسكريني من اجليش يف عرسال بعد
اطالق النار عليهم
ذكرت وسائل اإلعالم صباح الثالثاء عن استشهاد ثالثة
عسكريني من اجليش اللبناني يف منطقة عرسال.
ويف التفاصيل ،ان مسلحني كانوا على منت سيارة اطلقوا النار
بعيد منتصف الليل على حاجز للجيش اللبناني تابع للواء السادس
يف اخراج بلدةعرسال ما ادى اىل استشهاد العسكريني الثالثة،
وفر املسلحون اىل جهة جمهولة.
والشهداء هم علي.م ،حممد .ش.د ،مصطفى ح.

النائب االستئنايف طلب تصرحيات عيد
سطر النائب العام االستئنايف يف الشمال عمر محزة استنابة
اىل االجهزة االمنية املختصة لتزويده شرائط التسجيل العائدة
اىل تصرحيات االمني العام للحزب العربي الدميوقراطي رفعت علي
عيد ،لالطالع عليها واختاذ املوقف املناسب يف شأنها ،بناء على
توجيهات النائب العام التمييزي حامت ماضي.

«التوحيد العربي» :مكمن اشرتاكي لقيادي
أفادت أمانة االعالم يف حزب «التوحيد العربي» ان «الرفيق كريم
زيتوني نقيب تعبئة املنت االوسط يف حزب التوحيد العربي تعرض
بعد ظهر االحد واثناء مروره مع عائلته قرب بلدة الغابون قضاء
عاليه ملكمن مسلح من اربعة عناصر ينتمون اىل احلزب التقدمي
االشرتاكي ،مدججني باالسلحة يقودهم فداء غريزي ،وأطلقوا النار
على سيارته مما ادى اىل اصابتها اصابات مباشرة وقد جنا الرفيق
زيتوني وعائلته بأعجوبة وفر املسلحون اىل جهة جمهولة».
وأكد البيان «احلرص على أمن اجلبل» ،مطالبا النائب وليد
جنبالط بتسليم املعتدين اىل القضاء .واشار اىل «ان تكرار هذه
احلوادث سيدفعنا اىل القيام برد موجع وحمصور بالذين يعبثون
بأمن اجلبل».

جناة مزارعني يف حنيدر حاصرهم السوريون
متكن املزارعون الذين كانوا حياولون حصد مومسهم من القمح
يف اراضيهم يف قرية حنيدر اللبنانية يف وادي خالد احلدودية ،من
العودة اىل منازهلم بعدما زحفوا ملسافات طويلة متجنبني االعرية
النارية اليت كانت تطلق يف اجتاههم من اجلانب السوري.
وكان النائب معني املرعيب لفت اىل ان « 15مزارعا يف قرية
حنيدر احلدودية يف منطقة وادي خالد حوصروا منذ الصباح يف
اراضيهم املزروعة قمحا ،وكانوا يعملون على حصاد مومسها ،حيث
تعرضوا الطالق النار عليهم من عناصر اجليش االسدي من خلف
الساتر الرتابي».

عراك وإحراق خيم لسوريني يف خراج عرقة
تطور خالف بني افراد من عائلة ضناوي وعمال سوريني يف خراج
منطقة عرقة العقارية اىل عراك بااليدي وتضارب واطالق بعض
االعرية النارية ،مما اسفر عن احرتاق  12خيمة من خيام العمال
السوريني.
وحضرت سيارات االطفاء وعناصر من قوى االمن الداخلي تولت
التحقيق يف احلادث.

صاروخا «غراد» على اهلرمل
سقطت قذيفتان صاروخيتان من نوع «غراد» على مدينة اهلرمل
صباح االحد ،االوىل يف شارع الدورة وسط املدينة قرب مسجد
االمام علي على ارض ترابية من دون ان تسفر عن اضرار ،يف
حني سقطت الثانية يف حملة رأس املال – املرح غرب املدينة،
وهي منطقة زراعية غري مأهولة.
وشهدت املدينة حاال من اهللع بعدما حتدثت مصادر امنية عن ان
تلك القذائف اطلقت رمبا من داخل االراضي اللبنانية.

زحلة :اختفاء  4أجنبيات يعملن يف ملهى
اختفت  4اجنبيات ،اوكرانيتان ودومينيكيتان ،يعملن يف امللهى
الليلي «السحاب» يف زحلة ،بعد فقد االتصال بهن يف اعقاب
قيام عالء عبد احلسن احلجريي من عرسال ،وابن اخته عمر احلجريي
باصطحابهن قرابة االوىل والنصف بعد ظهر اخلميس املاضي
من دون اعادتهن يف السابعة مساء كما هو مقرر ،لتقفل كل
هواتفهن اخلليوية ،مباشرة بعد ان كان اصحاب امللهى قد متكنوا
من التواصل مع احداهن كان خطها ال يزال يف اخلدمة.
وكانت ادارة امللهى ابلغت على الفور االمن العام باختفاء

الفتيات االربع ،وتقدمت بشكوى يف حق عالء وعمر.

املخابرات ح ّررت خمطوفاً وأوقفت أحد خاطفيه
متكنت قوة من خمابرات اجليش من حترير املواطن عماد بطرس
عماد الذي خطف قبل اسبوع على طريق دير االمحر شليفا ،وتوقيف
خاطفه مهدي سلوم بعد دهم منزل االخري يف حملة الصوانية يف
بلدة يونني قضاء بعلبك وختلل عملية الدهم تبادل اطالق نار بني
القوة واخلاطف .وأصدرت قيادة اجليش بيانا امس عن احلادث
جاء فيه»:على اثر تعرض املواطن عماد عماد من بلدة دير االمحر
لعملية خطف يف تاريخ  2013 /5 /21وبنتيجة التحريات اليت قامت
بها مديرية املخابرات ،متكنت من حتديد مكان وجود املخطوف يف
بلدة يونني ،ولدى قيام قوة من اجليش ظهر اليوم (االثنني) بدهم
املكان املذكور تعرضت الطالق نار من قبل اخلاطفني فردت على
مصادر النار باملثل ،ومتكنت من حترير املخطوف والقبض على احد
اخلاطفني وضبط كمية من االسلحة والذخائر وأجهزة االتصال.
بوشر التحقيق باشراف القضاء ،وتستمر قوى اجليش مبالحقة سائر

املتورطني لتوقيفهم».

اعتصام يف عني زحلتا احتجاجاً على حفريات
احتجاجًا على سوء الطرق الداخلية واحلفر الكبرية ،والتأخري يف
تزفيت الطريق اليت تربط بلدة عني زحلتا (الشوف) مبنطقة نبع
الصفا بعد حفرها قبل زهاء سنة إلجناز الصرف الصحي ،نفذ
عدد كبري من األهالي إعتصاما يف الساحة العامة رافعني الالفتات
والشعارات املنددة باالهمال واملماطلة يف إنهاء املشروع الذي
كان مقررًا قبل  6أشهر ،وبالتالي تعطل حركة املرور ،بعدما بلغت
احلفريات حدا خطرا على العابرين.
وحذر املعتصمون من أنهم سيعمدون ،يف حال عدم استجابة
مطلبهم ،اىل قطع الطريق أمام املارة ،حمملني وزارة االشغال
العامة واملتعهد تبعة هذا التقصري.

قيادة جديدة لكتيبة الدعم اللوجيسيت اإليطالية
احتفلت قيادة القوة اإليطالية بالتسليم والتسلم يف قيادة
كتيبة الدعم اللوجيسيت يف مقرها الرئيسي يف مشع ،برعاية قائد
القطاع الغربي يف «اليونيفيل» اجلنرال اإليطالي فاسكو آجنيلوتي
ويف حضور فاعليات.
وأشرف آجنيلوتي على تسليم علم األمم املتحدة من الكولونيل
السلف لوريس كابرادوسي إىل خلفه الكولونيل جرياردو كايتزوتو.

وختللت االحتفال كلمات.

خطف جريح سوري يف اللبوة
اعرتض مسلحون جمهولون سيارة اسعاف كتب عليها «اجلمعية
االسالمية» يف بلدة اللبوة  -البقاع الشمالي كانت تنقل اجلريح
السوري عدنان حممد إدريس من الداخل السوري اىل املنطقة،
وأنزلوا اجلريح الذي نقل إىل جهة جمهولة.

طلب السجن يف ّ
ملف تزوير شهادات الثانوية العامة
طلب قاضي التحقيق يف بريوت فادي العنيسي عقوبة السجن
من ثالث سنوات اىل  15سنة لثالثة مدعى عليهم بينهم وسيطان،
احدهما موظف يف وزارة الرتبية سبق ان اوقف سابقا جبرم شهادة
مزورة بعدما اعترب فعلهم جلهة تزوير شهادات رمسية للثانوية
العامة وتزويد طالب راسبني بها لقاء مبالغ مالية عام  ،2008من
نوع جناية املادتني  460و 459من قانون العقوبات .وطلب العقوبة
نفسها الربعة متدخلني يف هذه اجلنايـــــة بينهم مديـــر مدرسة،
املزور واستعماله وهم حنـــــو  14طالبـــا
فيما اعترب املستفيدين من
ّ
فعال جنائيا.
واصدر مذكرة توقيف غيابية ،مسطرا مذكرتي حتر دائم توصال
اىل بيــــــان اهلويــــة الكاملــــة خلمسة مستفيدين من االفــــادات
املزورة.
واكتشفت عملية تزوير افادات النجاح عام  2010وبوشرت
التحقيقات يف حينه .واورد القرار ان مثة  25افادة جناح مزورة.
وحصلت توقيفات يف حينه يف هذا امللف.

 8طائرات اسرائيلية خرقت األجواء
أعلنت مديرية التوجيه يف قيادة اجليش أن  6طائرات استطالع
ومقاتلتني للعدو االسرائيلي ،خرقت االثنني األجواء اللبنانية
ونفذت حتليقًا دائريًا فوق املناطق.

توقيف مروّجي خمدرات ومزوّري عمالت
أعلنت املديرية العامة ألمن الدولة يف بيان الثالثاء ان عناصرها
كشفت عصابة تقوم برتويج عمالت مزيفة ،واوقفت اثنني من
املتورطني هما م.ع .وع.س .وضبطت يف حوزتهما كمية كبرية
من العمالت االجنبية املزورة (دوالر ،أورو ،ريال سعودي ،درهم
اماراتي ،دينار اردني ،ولرية تركية).
كذلك اعلنت يف بيان آخر «ان عناصر منها أوقفت شخصني
من عصابة تتعاطى ترويج املخدرات ،هما ح.ا .وو.د .من خالل
ضبطهما باجلرم املشهود ،أثناء قيامهما برتويج املخدرات يف
حملة جسر املطار ،وضبطت يف حوزتهما كمية كبرية منها حشيشة
الكيف ،كوكايني ،وباز.
والتحقيق جار معهما باشراف القضاء للتوصل اىل توقيف سائر
افراد العصابة».

حتذير إسرائيلي من تعريض سكان اجلنوب
حذرت مصادر أمنية اسرائيلية من املخاطر التى قد حتدق بسكان
اجلنوب اللبناني« ،يف أعقاب جهود حزب اهلل جلعل قراه مستودعات
وخمابئ لألسلحة ومنصات ألطالق الصواريخ على إسرائيل».
ونقل راديو «صوت إسرائيل» عن املصادر ان «جمازفة حزب
اهلل حبياة سكان اجلنوب اللبناني وسالمتهم وجدت تعبريا هلا يف
اخلطاب التهكمي األخري الذي ألقاه األمني العام للمنظمة حسن
نصر اهلل والذى اتهم فيه احلكومة يف بريوت بتجاهل الدفاع املدني
لسكان اجلنوب يف حاالت الطوارئ».
وأكدت املصادر اإلسرائيلية انه إذا اضطرت إسرائيل إىل التدخل
العسكري ضد الوسائل القتالية وصواريخ احلزب يف اجلنوب،
فإنها ستعمل على جتنب املساس بالسكان املدنيني قدر اإلمكان،
وستنشر يف مثل هذه احلالة يف الوقت املناسب تعليماتها للسكان
بإخالء املناطق األكثر عرضة للخطر حفاظا على حياتهم وسالمتهم.

جرحيتان بقصف استهدف اهلرمل
تساقطت قذائف صاروخية من نوع «غراد» بعد ظهر أالربعاء على
مدينة اهلرمل ،مصدرها االراضي السورية ،وأدت اىل جرح مواطنة
من آل احلاج حسني .وسقطت إحداها وسط املدينة يف حملة الدورة
قرب منزل رئيس بلدية اهلرمل صبحي صقر مما ادى اىل اصابة
امرأة من آل علوه جبروح طفيفة ،وسقطت اخرى يف حملة املعالي،
فيما سقطت  4يف اطراف املدينة وسط اراض زراعية ،ثالث منها
مل تنفجر.

قذائف فجراً على جبل اكروم
أكثر من  5قذائف سقطت تباعا فجر أالربعاء على قرى حلواص
والنصوب وقنية يف جبل اكروم ،احداها على بعد امتار قليلة من
منزل حممد هدى يف وسط بلدة قنية.

توقيف مطلوبني جبرائم قتل وخمدرات
اوقفت دورية من قوى االمن الداخلي طريق الشام م.أ.ي (63
عاما) املطلوب مبوجب مذكرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق
يف جبل لبنان جبرم قتل .كذلك اوقفت دورية اخرى يف املنطقة
نفسها م.أ.م  -مواليد  1971املطلوب حبكمني صادرين عن حمكمة
جنايات جبل لبنان جبرم خمدرات.

توقيف سوري يروج عملة مزورة
اوقفت دورية من استقصاء البقاع السوري ع.ا.ا.ا 25(.عاما)
يف جديدة الفاكهة يف البقاع الشمالي ،لرتوجيه عملة مزورة .وأثناء
تفتيش منزله عثر على قطعة من حشيشة الكيف وقلم لفحص
تزوير العمالت املزورة.

عنصر من «حزب اهلل» قضى يف سوريا
أبلغ وفد من «حزب اهلل» اىل عائلة حممد جابر غريب من بلدة
شقرا – قضاء بنت جبيل ،انه قضى «خالل قيامه بواجبه اجلهادي
يف سوريا» ،على ان ينقل جثمانه ليوارى يف الثرى يف الساعات
املقبلة.

جرحيان قنصاً
أدت أعمال القنص املستمرة على حماور طرابلس اىل إصابة
شخصني يوم االربعاء هما أمحد يوسف مرعي وشعيب الغاوي وقد
نقال اىل مستشفيات املدينة للمعاجلة ،يف حني رد اجليش بني
احلني واآلخر على مصادر النريان وسري دوريات مؤللة مكثفة.
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بادارة محمد هوشر

االفتتاح الكبري يف منطقة غرينايكر لصالة
عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل

تتوفر لدينا
تشكيلة
واسعة جدا
ومميزة من
املفروشات
اخلارجية
واهلدايا
بأسعار ال
تنافس

تــنزيالت لـغاية  %50بــمناسـبة االفـتتاح
نفتح من االثنني حتى الجمعة
من  9صباحا حتى  5بعد الظهر
السبت من  10صباحا حتى 4
بعد الظهر
االحد من  10صباحا حتى  3بعد
الظهر

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

204 B Hume Highway, Next to
Anzac ST
Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417
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اعـالنات

وجه
األسبوع
اعداد :أكرم املغوّش

االفتتاح الكبري ملحل ولي اسر  Walli Asrللكباب

النجمة احلسناء اليسار
مجال وثقافة وحضور آخاذ
للمرة االوىل تليب النجمة احلسناء دعوة
رجل االعمال املعروف واخللوق طوني
فرنسيس برفقة النجم الشهري واحملبوب
حممد اسكندر وفرقته املوسيقية حيث
ابدعا بالغناء ...حتدثنا اليها فقالت
:النجمة أليسار «ضاحكة»..أنا زغرتاوية
والدي أنطوان فنيانوس ووالدتي
سليمى غنطوس من أميون الكورة
وشقيقيت دورس معلمة ومسر مصممة
أزياء وجورج رجل أعمال ...خترجت من
الكونسرفتوار بالغناء الشرقي وانتقلت
اىل دبي حيث اسست شركة خاصة بي
وعدت اىل الفن مع النجم الكبري حممد
اسكندر .
أهوى مطالعة الكتب التارخيية
والشعرية واشكرك على اهتمامك
بالشاعر الكبري الدكتور مجيل ميالد
الدويهي واعدك بانين سأتعاون معه ان
شاء اهلل .وانا اىل جانب العربية اتقن
االنكليزية والفرنسية.
لدي العديد من االعمال الفنية من
كلمات واحلان وتوزيع مرسيل مدور
ومروان خوري ومارك عبد النور وأمحد
بركات وسواهم .ومن االغنيات اليت
اشتهرت بها «وقفات العز»..و «كل

شي تغري» ..و «قف يا زمن» وغريها .
ويطيب لي أن اردد :الصرب مفتاح
الفرج.
النجمة احلسناء اليسار مجيلة يف شكلها
واغنياتها وصوتها واختيارها للكلمات
والشعراء وامللحنني وهي فخورة مبدينتها
اليت اعطت لبنان قامات سياسية وروحية
وادبية ورؤساء مجهورية هلم مكانتهم يف
لبنان والوطن العربي والعامل .
وهي تؤكد على املقولة القائلة :ان
اهلل ميهل وال يهمل النها تؤمن بالقضاء
والقدر وتطلب من اهلل بان يعم السالم
وطنها لبنان وبالدنا العربية والعامل
ويعود احلق اىل اهله الن العز الذي تغين
له يف وقفات العز هو عز االحرار الذين
يتطلعون ويرنون اىل احلرية وسالم
االبطال الشجعان .

لحوم طازجة يوميا من ملحمة Walli Asr
املالصقة للمحل
لدينا كباب دجاج  -كباب غنم  -كباب
أضنا  -بريغر غنم  -عيش بخاري -
كراعني  -خبز طازج  -تشكيلة واسعة
من مأكوالت األرز  -شورباء  -سلطات
متنوعة  -مانتو  -عصائر طازجة  -قهوة
 مرطبات وغريها الكثرينؤمن طلبيات كافة أنواع املناسبات ..
توصيالت مجانية

نفتح  7أيام يف األسبوع من الـ 6
صباحا حتى الـ  10لي ًال
موقف مجاني للسيارات  24ساعة
Eat In or Take Away

Mob: 0416 492 222 - 0451 386 570

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

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

تتوفر لدينا أجبان * ألبان * مكسرات * موالح * زيوت * زيتون * مخلالت * عصائر * حمص
* فول * تشيبس * خبز * ماء زهر * ماء ورد * برية بافاريا * عصائر * هدايا وغريها الكثري

نفتح  7أيام يف األسبوع

اسعار منافسة ومعاملة
جيدة

201 Merrylands Rd,
Merrylands
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Fax: +1 905.709.1910
email: info@glarab.com

10-11-0007

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

صفحة 21

Saturday 1 June 2013

السبت  1حزيران 2013

Page 21

اعـالنات

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  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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افــراح

حبضور سفري لبنان دانيال والقنصل العام بيطار ونواب ورؤساء واعضاء بلديات وشخصيات

عروس خالد عثمان وزينة مهاجر أمجل األعراس

العروسان خالد وزينة

والدا العروس ووالد العريس مع العروس

املهندس سليم مهاجر ومرياي دانيال وحضور

والد العروس سليم مهاجر مع السفري دانيال وعقيلته والقنصل العام غانم والنائب عيسى وحضور

تالقت نظراتهما فخفق قلباهما بالحب وتعاهدا سري مسرية الحياة سوية يتقاسمان سراءها والضراء ،حلوها
واملرّ انهما الشاب املهذب خالد محمد عثمان وعروسه الحسناء املحامية االستاذة زينة محمد علي مهاجر.
فقد شهدت صالة باراديزو الكربى عرسا من اجمل االعراس حيث دخلها العروسان على قرع الطبول واهازيج
وزغاريد االهل وهتاف املدعوين وعلى صوت املطرب جاد شالال الذي استقبلهما بأحلى الكالم اذ اقيمت على
شرفهما حفلة ساهرة كربى جمعت العروسني واهلهما واالقارب وعددا كبريا من املدعوين يتقدمهم سعادة سفري
لبنان يف كانبريا االستاذ جان دانيال وعقيلته مرياي ،سعادة قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ جورج البيطار
غانم ،النائب طوني عيسى ،رئيس بلدية اوبرن نادر عطية والرئيسان السابقان روني العويك وهشام زريقة
وبعض اعضاء البلدية أصدقاء شقيق العروس نائب رئيس بلدية اوبرن املهندس سليم محمد مهاجر وعمت
الفرحة قلوب الجميع.
وخالل الفرحة العامرة كانت فرحة والدي العروس الحاج محمد مهاجر والسيدة عقيلته ووالد العريس محمد
عثمان كبرية ال توصف وكانوا يتنقلون بني الحضور ببهجة وسرور يرحبون بهم متمنني للجميع دوام الفرح يف
ديارهم.
وخالل الفرحة العامرة وعلى اضواء فالش اراكس قطع العروسان خالد وزينة قالب الفرحة ونثرت الورود وتعالت
االضواء النارية مع رقصة الحب والوفاء للعروسني ،ثم تقبال التهاني من الجميع ..وألف مريوك.
واملعروف ان والد العروس الحاج محمد مهاجر (ابو خالد) رجل اعمال ناجح سهر على اوالده وكرس حياته
لرتبيتهم وتعليمهم فمنهم املهندس سليم مهاجر نائب رئيس بلدية اوبرن ورجل االعمال الناجح خالد والعروس
الحسناء هي محامية بامتياز وجميع بناته محاميات متفوقات اضافة اىل عقيلته االجتماعية السيدة ام خالد.
الزميالن انطونيوس بو رزق وأكرم املغوش ،اللذان تربطهما صداقة متينة بوالد العروس محمد وشقيقها سليم
مهاجر والعائلة ،يتقدمان بأطيب التهاني من العروسني خالد وزينة ويتمنيان لهما حياة زوجية سعيدة وآلل مهاجر
وعثمان دوام الفرح والتوفيق.
تصور اراكس

رئيس بلدية اوبرن نادر عطية والرئيسان السابقان روني العويك وهشام زريقة وحضور
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وفـــاة

من آمن بي وإن مات فسيحيا
مطعم جربيل

انتقل اىل رحمته تعاىل املرحوم

ملك الفروج على الفحم

بمناسبة االفــتتاح
ومــغر
عــرض خـاص
ٍ
تشكيلة واسعة جداً من
املأكوالت اللبنانية:

مشاوي على انواعها  -تبولة-
فتوش -حمص  -تشيبس -بابا
غنوخ -برغر -فالفل  -كفتة
شيش طاووق -بيتزاRibs - سندويشات وسلطاتمتعددة.

ن

ن

فتح

وعقيلته كريستي وتغريد زوجة جوزيف درويش وعائلتها.
وعموم آل عبد املسيح وخوري وكافة اهالي الفاكهة والجديدة قضاء بعلبك يف الوطن
واملهجر.
رحمه اهلل وأسكنه فسيح جنانه.
الدعوة عامة

ؤمن

طل
بيات

Tel: (02) 97082219

يف ا

ال
سبوع

املنا

*****

www.jibrils.com.au

ح
ك
افة انو تى و
ا
ع

«الهريالد» ،التي تربطها صداقة متينة بذوي وخاصة بالسيد جوزيف درويش
وعائلته ،تتقدم بأحر التعازي من ارملته واوالده واالهل سائلة اهلل ان يسكن الفقيد
االخدار السماوية اىل جانب االبرار والصديقني ..رحمه اهلل.

قت
متأخ

سبات

ر

ال مرياج

من بلدة الفاكهة قضاء بعلبك.
وسيقام قداس وجناز لراحة نفسه
اليوم السبت املوافق  1حزيران
 2013الساعة  11،15صباحا
يف كنيسة The Holy Family
الواقعة على زاوية:
Bugden Ave And
Castelton Cres
يف العاصمة كانبريا.
الداعون:
أرملته ياسمني يوسف الخوري.
اوالده :وسام عبد املسيح وعقيلته
برناديت ،حسام عبد املسيح

cnr Raymond & Restwell Streets
Bankstown

7
أيام

عبدو مطانيوس عبد املسيح

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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Melbourne

Hatem
Hatem
مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Electrical
Contracting
Electrical Contracting
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ
ﻛﺎﻧﺖ
ﺣﺎﺗﻢ للتمديدات
حاتم
ﺷﺮﻛﺔشركة
ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
الكهربائية

ﺃﻓﻀﻞ
ﺯﺍﻟﺖ
ﻭﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ
تقدم أفضل الخدمات
ﺗﻘﺪﻡكانت وما زالت
Central Immigration Solutions, our qualified legal
 ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎAt
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
على أنواعها
experts can assist with all areas of practice, including
*Permanent Visas
ﻛﺎﻣﻼ
ﻓﺮﻳﻘﺎ
ﺍﳴﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻢ
ﻣﻦفريقا كامال من
املؤسسة
تضم
*Temporary Visas
*Citizenship
ﳲ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻦﻴ
التمديدات
ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕيف
االختصاصيني
*Visa Cancellation
ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻷﻛﺮﺒ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
*Deportation
املؤسسات واملنازل
الكهربائية ألكرب
Call us today to find out what we can do for you.
ﻭﺍﳴﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ السكنية
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
ﳲ
ﻛﻔﺎﻟﺔ
..ﺍﳴﻌﺎﻣﻠﺔ
ﳲ
ﺻﺪﻕ
.. ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ
 كفالة يف العمل.. صدق يف املعاملة.. خدمة سريعة
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
ﺍﻟﻌﻤﻞ

 ساعة يف اليوم24/24 نعمل
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures
‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT@›‡»„
0457555555 :لالتصال على الرقم

الرقمني
الجميع سايد حاتم على احد
≈= لالتصال بصديقÍ‹£^=—ÈÉìf=⁄_ìj˘◊
ﬁ_œÜ˙^=Ôÿ√=
#_v=ÉÈ_ä

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

TeL/ Fax: 03 9391 0686 03اهلجرة9391
معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية0686
جلميع احتياجاتكم يف ما خيص
0413805930 :الرقم
السيدة ديانا احلليب على
Mob:
0417 949
650
Mobile
0417 949 650

Tﹸel/Fax:

*Ap
*Ap
Cel
*In

صفحة 25

Saturday 1 June 2013

السبت  1حزيران 2013

ملبورن
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العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581

ترقبوا

أفران ّ
عكار

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

بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة بالبيض
وأصنافا أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يومياً
نظافة تامّة وخدمة مميزة

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء
254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

Page 25

الحفلة السنوية لجمعية
سيدة زغرتا الزاوية يف
ملبورن يف صالة ال مرياج
تابعوا اعالناتنا

88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
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

وطني دائما على حق

تيار املردة ملبورن
بمناسبة ذكرى مجزرة اهدن
يتشرف تيار املردة  -ملبورن بدعوتكم لحضور
القداس االلهي لراحة أنفس شهداء املردة وذلك
يوم االحد املوافق يف  2013 - 6 - 16يف تماما
الساعة الـ  11صباحا يف كنيسة سيدة لبنان
230 Normanby Ave. Thornbury
يلي القداس ضيافة يف قاعة الكنيسة ..نأمل
تشريفكم  ..لالتصال:
نبيل ساسني حنا0401 208 200 :
االعالم رودولف الحصري

جلنة ملكة مجال لبنان
فرع من اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل – فيكتوريا
التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام
اجملتمع الدولي

تدعو جلنة ملكة مجال لبنان

فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – فيكتوريا
فتيات اجلالية اللبنانية من عمر  25 - 18سنة
للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف ملبورن
اسرتاليا لعام  2013حيث ستتوج ملكة العام  2013مع
وصيفة أوىل وثانية يف مهرجان مجالي وفين بامتياز ،يف
شهرأيار2013
هذا وستشرتك الفائزة يف حفل االنتخابات النهائية مللكة
مجال االغرتاب الذي سيقام يف لبنان – 2013

برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
العماد ميشال سليمان
ملزيد من املعلومات وللمشاركة

يرجى االتصال قبل  31آذار 2013
على األرقام التالية :غولدا – 0447 176 293
إيف 0433 773 766
سندرا  – 0421 988 016كوزات 0401 969 915
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ملبورن

مسـعـوديـات

Bank of Sydney’s Spring Street
Branch Open Day… a great success

كميل مسعود

هذه القصة جرت وجتري دائمًا يف الدول اليت ليس
هلا عالقة باألنظمة الدولية وال بشرعة حقوق األنسان.
جرت هذه القصة يف يوم ما  ...وبسنة ميالدية وبشهر
هجري كان هناك أحد املعارضني يشتم بصورة دائمة احلزب
احلاكم كونه من املعارضني وكان ميلك ببغاء يف منزله
تعلمت منه شتم احلزب احلاكم لي ًال نهارًا.
ويف يوم من األيام وقبل صياح الديك أصبحت مواقف
هذا الرجل تتبدل بعد أن أصبح هناك تقارب وصداقة مع
احلزب احلاكم ألن مصاحله الشخصية تقتضي ذلك.لذلك
قرر الرجل أن يقيم حفل تكريم يف منزله يدعو اليه احلزب
احلاكم ولكن املشكلة كانت بالببغاء ،فهي تشتم احلزب
املذكور وخشية من لسانها السليط نقلها إىل مستودع
املنزل وأقفل عليها الباب.
الغريب يف القصة أن الببغاء بقيت على موقفها .ان
صاحبنا لو كان مثل هذه الببغاء لكان الكل بارك خطواته
ومشوا وراءه ومع أن ال أحد أقفل الباب عليه ،كان يوما
يشتم ويهدد ويتهم ويوما يعتذر ويقبل أيادي ويطلب
الرضى .وما زال منذ زمن بعيد على هذا املنوال يشتم
ويهدد ومن ثم يعتذر حيث مل يبق من يثق به إال الذين
مثله.
والسؤال يبقى هل هل موقف احليوان ال يتغري عكس
االنسان الذي يتنقل من غصن اىل غصن ومن شجرة اىل
شجرة اخرى متامًا كفصيلة القرود !! ومن اي فصيلة هذا
االنسان!

بيان صادر عن اجلامعة االسرتالية
اللبنانية يف فيكتوريا  -فرع اجلامعة
الثقافية يف العامل

تدعو اللحنة التنفيذية يف اجلامعة االسرتالية اللبنانية يف
فيكتوريا  -فرع اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل ،مجيع
اللبنانيني من سن  18سنة وما فوق واملتحدرين من اصل
لبناني لالشرتاك وجتديد انتساباتهم ،من خالل تعبئة طلب
اشرتاك خاصُ ،يطلب من رئيس اجلامعة السيد بشارة طوق،
او من احد اعضاء اللجنة التنفيذية ،وذلك ابتداء من يوم السبت
املوافق فيه  2013 - 5 - 25ولغاية يوم السبت يف - 7 - 20
 ،2013الساعة الـ  12من منتصف الليل.
قيمة االشرتاك  20دوالرا ملدة سنتني ،ليحق هلم بعدها
االشرتاك يف عملية االنتخابات املقبلة.
وتعلن اجلامعة يف الوقت نفسه عن فتح باب الرتشح للرئاسة
ولعضوية اللجنة التنفيذية ابتداء من يوم السبت - 5 - 25
 2013ولغاية يوم االثنني  2013 - 7 - 1على ان يصل طلب
الرتشيح بالربيد املضمون على العنوان التالي:
P O Box 1020 Thornbury VIC 3071
ملزيد من املعلومات وللمراجعة يرجى االتصال باالشخاص التالية
امساؤهم:
 الرئيس بشارة طوق 0432971930 نائب الرئيس ميشال بولس0403109977 : أمينة السر ماري سكر0402468846 :مسؤول العالقات العامة خالد البطل0421312042 :
مسؤول االعالم وسام زيدان0403364403 :
امانة السر
ماري سكر

In the presence of Bank of Sydney Chairman, Mr.
Nicholas Pappas AM , the Bank’s Board Member,
The Hon. Steve Bracks AC and the Acting CEO,
Mr Steven Pambris, Bank of Sydney celebrated the
name launch at Spring Street Branch in Melbourne
along with customers and guests from the Victorian
community.
When addressing gathered guests, speakers stressed
that the Name change marks a significant new direction
for the Bank and highlights its commitment for continued growth in the Australian market, especially that
the new identity will further strengthen the Bank’s ability to continue providing its clientele with relationship
banking, based on personal, flexible and competitive services and products.
Bank of Sydney customers and guests conveyed their congratulations to the Bank’s management team for
launching the new name and for getting the operations to a high level of competitive and personal banking.
Also, Bank of Sydney’s Staff personally spoke to many attendees about their individual financial needs and
professional ambitions to be serviced by Bank of Sydney awards winning products and specialized services.
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ﻮﺭﻥ
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Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

 Be reliable
We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)


RSA certificate

Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹ﬂ
@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<ÌÈ
@äb»édi@@Úñb©a
<ÌÈﬂ”
Úèœb‰ﬂ
FFF

›‡

NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ

Email: employment@ipssecurity.com.au

مؤسسة توتوس األوىل يف اسرتاليا
 مأكوالت-  ستايك-  باستا- بيتزا
بحرية
Pizza - Pasta -

ëÏmÏm@Úè

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده

عاما يف خدمة املجتمع والجاليةbÓ€a6éa@¿@∂
50

..
ابتسامة
..
معاملة
..
خربة
Steak - Seafood
نظافةﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
..
خدمة
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية
ﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات
101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053
Pizza
–
Pasta
–
Ste
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112
ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا
www.totospizzahouse.com
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كتابات

يا أرز تنورين
ل سيادة املطران املنتخب أنطوان طربيه

ّ
شق الفضا يا ارز تنورين
ولون تياب الغيم باألمحر:
ّ
طالع ندر من دير ّ
قنوبني
يفرق سالم وخري ع املهجر...
ّ
مطران..من تشكيلة مطارين
أطهر وأنقى وأعلم وأخرب،
وبيعرف حكاية املغرتبني،
عبت البيدر!
وحبة القمح ل ّ
ّ
****
شايف عالمات السما من بعيد:
فرنسيس يف روما اجلرس والعيد،
وعا ّ
تلة بكركي وقف «راعي»
يهدي قطيعو صوب فجر جديد؛
ّ
وملا ب مار شربل دعي الداعي،
وامسك ضوي ب كتاب املواعيد،
حست ب أوجاعي
قلت :السما ّ
هزت اللوزه ّ
وبلش التجديد!
ّ
****
يّ
ّ
وبهن الكنيسه فيك،
بهنيك
ّ
والرهبنه اللي ربيت عا ديها،
ومار شربل يقويك ،وخيليك،
ّ
تضل عينيها...
ورفقا عليك
شايف صبح ،سامع صياح الديك،
ومريم...ورد أمحر عا اجريها:
العالمه...ام بتناديك،
هيدي
ّ
وقلبك بيفلش طاعتو عليها!
****
سيدنا ب شي جممع
حبلم يا ّ
فيه الغيارى األتقيا جتمع،
توحد مسار كنيستك والناس،
ّ
وجنمة الربكه واألمل تلمع...
وكلما ب مار شربل رفعت الكاس،
«السيده» تركع،
الورده ع باب
ّ
ّ
القداس،
يوحنا صدى
ويعلى ب مار
ّ
ترتبع!
وجراس مار مارون
ّ
****
سيدنا ب شبيبتنا
حبلم يا ّ
هويتنا ب غربتنا؛
تشرف
ّ
ّ
ويرتاح جيل..ويستلم ها اجليل
وحيمل معك بريق رسالتنا..
الصيادين ب االجنيل:
ونسأل
ّ
منزت شبكتنا؟
أيا حبر
ّ
ب ّ
ّ
وملا بتدبل زينة االكليل،
ّ
قوتنا!
عزم الشباب
يضل ّ
****
سيدنا ،يا قايدنا،
وحبلم يا ّ
ب ليل اليأس واخلوف ترشدنا،
اليب،
بعزم العصا جتبل حنان
ّ
ّ
جيددنا...
وزنارك األمحر ّ
شوي
ومعليش لوال تعبت هون
ّ
تشحل جنينة عوايدنا:
تا
ّ
الفي،
ي
ود
تنورين
أرز
يا
ّ
ّ
سيدنا!
رح يعرق بها األرض ّ

فؤاد نعمان الخوري

عيد النصر

سالم اىل األيادي
اليت رفعت راية احلرية
سالم اىل من حطم االسطورة
واصبح القاهر مقهورًا
وفر من ديارنا مدحورا
ّ

ً
*******
سالم اىل كل من عانق تراب احملبة
سالم اىل األمهات اجملاهدات الفرحات
يزغردن نشيد النصر
يراقصن الساحات فخرًا
على رؤوسهن تيجان الغار
يف عيد احلرية واالحرار
********
سالم اىل كل من ضحى
حتى يبزغ هذا الفجر اجمليد
وأصبح للنصر عيدا
ً
*******
سالم اىل الشهداء األبرار
جنود ومقاومون أخيار
ٌ
*********
سالم اىل القرى والبلدات
اليت سكنها اهلجر
عندما عربتها اهلمجية
واثقلت انفاسها الرببرية
وخطف السكون حراكها
واغلق نوافذها على الضوء
قبل ان تعود وتنعم باحلرية
********
سالم اىل اجلبال الواقفة سدًا
سالم اىل الوديان اهلانئة
سالم اىل األرض اليت ازهرت
ورودًا بلون دماء الشهداء
********
يوم النصر
اشرقت الشمس من اجلنوب
وسطعت فوق مساء لبنان
واضاء شعاع جمدها ربوع العرب
فكان اخلامس والعشرون من أيار
هزمية مدوية لألعداء
ونصرًا لألحرار والشرفاء
آللئ تزين عنق الوطن
يف اخلامس والعشرين من أيار
عادت األرض اىل الوطن
واصبح للنصر عيد
عباس علي مراد
القيت يف مهرجان التحرير  2013الذي اقامه
احتاد شباب اجلنوب يف سدني

جماهد

الشاعر السيد أمحد احلسيين

سيد كرامي
عطيت الشعب يا ّ

حب وتضحية وع��ز وشهامي

ال���ك ي���ا جم��اه��د ب��ك��ل بقعة

عا درب الغار يا مقاتل سالمي

بيكفي باملعركة حققت مسعة

دح��رت العدا وحسد وندامي

ب��ك��ل م��ع��ت��م��ة ض��وي��ت مشعة

ب��ي��ارق ن��ص��ره��ا اك�ب�ر عالمي

وج��اي��ب ش��ه��ي��دك ك���ان ملعة

منورة عا جبهتو التقوى عالمي
ّ
ْ
اغ�����رف الدمعة
ادع����ي ال����و
اهلل حي��ش��رو حب��ي��در امامي

حت���ي���ة ال�����ك وب����زي����د سبعة

محيت األرض من فعل احلرامي

لبست الدرع وصفعت صفعة

ومن ثوب املراضى شقيت خامي

الضارب بكفو باحلرب تسعة

بيسوى باملعركة الفني رامي

ح��ت��ى مج���ع ه���ال���ك���ون ربعة

بعتم الغمامي

وح� ّ�رر مشسنا
اهلل ي��رمح��وا بهالدني وسعة

وجيمعو باملصطفى يوم القيامي
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صحة ومجتمع

جناح يف عالج القدم السكري
بالعسل واحلبة السوداء

متكنت طالبة بالصف الثاني الثانوي يف مصر ،من ابتكار عالج
للقدم السكري يتضمن حال طبيعيا دون وجود آثار جانبية ،عن
طريق التئام اجلروح باستعمال تقنية احلقن
وتستعمل الطالبة مبدرسة املنصورة الثانوية بنات اجلديدة،
مواد طبيعية كالعسل واحلبة السوداء ،وقد أجريت التجارب
بنجاح يف عالج القدم السكري خالل  4أيام.
وتقدمت أمرية أمحد حسن جرب زاهر الطالبة بالصف
الثاني الثانوي ببحث عن عالج القدم السكري باستخدام
مواد طبيعية يف معرض إنتل الدولي للعلوم واهلندسة
املتحدة.
بالواليات
أريزونا
بوالية
أيسف»
«إنتل
وتدور فكرة البحث حول إجياد حل طبيعي وفعال ،بأقل آثار
جانبية ممكنة ،ميكن توفريه لكافة املصابني جبروح السكر
من حمدودي الدخل ذوي احلاالت املتدهورة واليت تؤدي يف
نهاية املطاف لبرت األطراف ،والذي يهدد عائل األسرة بالبطالة
وانقطاع رزق األسرة.
وتعتمد فكرة العالج على توفري وسيلة طبيعية إللتئام اجلرح
باستعمال تقنية احلقن ،ووسيلة للعناية الدورية باجلرح ،و
يستغل املشروع  3منتجات طبيعية هي :الربوبوليس ،وعسل
النحل ،وزيت احلبة السوداء ومجيعها مواد طبيعية.
وكانت النتائج مذهلة فقد متت التئام اجلروح العادية متام فى
خالل  4أيام والتئام جروح السكري خالل أسبوعني ،ومتت عملية
إجراء البحث وتقييمه مبركز البحوث الطبية التجريبية جبامعة
املنصورة يف مصر.

تناول احللويات «ال يزيد الوزن»
و جد ت
دراسة جديدة
تناول
أن
ا حللو يا ت
بشكل متكرر
يرتبط
ال
با ملشكال ت
الصحية مثل
أمراض القلب
والسمنة.
وذكر باحثون أمريكيون يف جامعة "كارولينا الشمالية" ،أن
االستهالك املتكرر للحلويات ال يرتبط يف الواقع "خبطر اإلصابة
بالسمنة أو زيادة الوزن أو زيادة حميط اخلصر ،أو ارتفاع
ضغط الدم ،أو اخنفاض الربوتني الدهين منخفض الكثافة،
أو ارتفاع الربوتني الدهين مرتفع الكثافة ،أو زيادة مستوى
الدهون الثالثية ،أو مبقاومة األنسولني".
لكن الباحثني أشاروا إىل أن التناول املتكرر للحلويات مرتبط
يف الواقع بزيادة استهالك الطاقة وتراجع تناول الربوتني.
ومجع الباحثون بيانات تعود للفرتة  ، 2006 - 2003تتعلق
بعادات تناول احللويات عند الراشدين إن كان بشكل متكرر أو
معتدل ،وقارنوها بالوزن ،ونسبة الدهون يف اجلسم ،وضغط
الدم ،ومستوى األنسولني والكولسرتول.
وتبي أن التناول املتكرر للحلويات غري مرتبط بأمراض القلب
نّ
والسمنة بل بزيادة استهالك الطاقة وتراجع استهالك الربوتني
والكولسرتول.

خدع إلعطاء طفلك املريض الدواء

دون عناء
من أصعب األوقات اليت
متر على األم هي فرتة
مرض طفلها ،فهى تريد
أن تبذل كل ما تستطيع
أفضل
فى
لتجعله
حال وصحة ،ومن أهم
اخلطوات يف هذه املرحلة
الصعبة هى كيفية إعطاء
الطفل الدواء ،فهى خطوة
صعبة ،فمعظم األطفال
يرفضون الدواء ،خاصة بعدما يأخذونه فى أول مرة ،ألنهم
يتعرفون على مذاقه فال يريدون تكرار هذه الرحلة .وألننا نعلم
مبعاناتك فإليك هذه املقالة عن خدع طريفة لتساعد طفلك فى
تقبل الدواء.
 -1كيف تعطيه الدواء:
األداة املستخدمة مهمة جدًا،
وقام برفض الدواء ،ميكنك
استخدام "السرجنة" اخلاصة
حتديد الكمية التى سيتناوهلا

فإذا كنت تعطيه الدواء بامللعقة
استخدام القطارة الطبية أو حتى
باإلبر الطبية ،لتكون أسهل فى
طفلك.

 -2قسمى اجلرعة:
بد ً
ال من إعطاء الطفل اجلرعة كلها مرة واحدة ،قسميها على عدة
مراحل فى مدة قصرية ال تتجازو بضعة الدقائق.
 -3اخفاء الدواء:
اسأىل الطبيب عن إمكانية اخفاء الدواء وسط طعام الطفل أو
شرابه ،حتى ال يظهر طعمه مباشرة.

عيد ميالد الدكتور علي خليل

الدكتور علي خليل مع االهل
خالل فرحة العروسني خالد وزينة عثمان احتفل الدكتور
علي خليل بعيد ميالده بني العائلة واالصدقاء وكانت مفجأة
له وغنى له اجلميع هابي بريث داي تو علي وتقبل التهاني
من اجلميع .الف مربوك
اعداد وتصوير اراكس

حممد غالب يغادرنا اىل مصر

 -4شجعى طفلك:
"إذا أخذت الدواء ستحصل على شيء حتبه" ..مث ًال حلوى صغرية
شيء رمزى بسيط.
ِ
إليك بعض النصائح العامة اخلاصة باعطاء الدواء لطفلك:
 - 1استعينى بأحد األشخاص "الكبار وليس أطفال" ليمسك
الطفل ،حتى يأخذ الدواء.
ِ
كنت مبفردك ضعى قطعة من القماش حول رقبة الطفل
 - 2إذا
حتى ال حيدث فوضى بنفسه فى حالة عدم بلعه للدواء.
 - 3إذا قام طفلك بسكب الدواء بعد إعطائك له ،استعينى بأحد
األشخاص ليمسك الطفل ويفتح فمه حتى تستطيعى إعطائه
الدواء مباشرة والتأكد من بلعه.

أدوية الكولسرتول ترفع فرص
اإلصابة مبرض السكر
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثني الكنديني
عن معلومات جديدة وخطرية بشأن أحد جمموعات األدوية املستخدمة
لتخفيض مستوى الكولسرتول بالدم وتقلل فرص اإلصابة بأمراض
القلب ،وأبرز أضرارها على صحة اإلنسان.
وأشار الباحثون إىل أن أدوية خفض الكولسرتول التى تنتمى
إىل جمموعة الستاتني " ،"statinsوخاصة عقار أتورفاستاتني
" " atorvastatinوسيمفاستاتني " ،"simvastatinيرفعان خطر اإلصابة
مبرض السكر ،أحد أخطر األمراض املزمنة على اإلطالق ،ويصيب
أكثر من  350مليون شخص على مستوى العامل.
وتابع الباحثون أن املرضى الذين يستخدمون عقار أتورفاستاتني
" "atorvastatinارتفعت فرص إصابتهم مبرض السكر بنسبة ،%22
فيما ساهم عقار "  " rosuvastatinفى رفع فرص اإلصابة باملرض
بنسبة  ،%18بينما بلغت النسبة  %10بني مستخدمى عقار
وسيمفاستاتني "."simvastatin
وأكد الباحثون أن كبار السن الذين يستخدمون تلك العقاقري
معرضني لإلصابة مبرض السكر بغض النظر عن نوع العقار أو
جرعته ،وذلك بسبب تورطها فى إحداث خلل بعملية إفراز هرمون
األنسولني ،الفتني أن وصف الطبيب للعقار سيعتمد على تقديره
لألمور وحسب حاله املريض وخاصة أن فوائده فى احلد من أمراض
القلب تفوق املخاطر احملتملة فى حتفيز اإلصابة مبرض السكر.
ومشلت الدراسة  1.5مليون شخص ،يبلغ متوسط عمرهم  73عام،
وأجريت فى الفرتة من  1997حتى .2010

سيغادر هذا االسبوع احد مدراء حمالت ابو حسني يف
غرانفيل الشاب االمني حممد غالب يف رحلة اىل مصر لزيارة
اهله االعزاء ومن ثم دبي واوروبا لزيارة اهل واقارب .
وقد اقام له احلاج أبو أمحد وليمة تكرميية يف مطعم ابو
حسني حضرها العديد من االصدقاء والعاملني يف حمالت
ومطعم ابو حسني .احلاج ابو امحد والعائلة والزميل اكرم
املغوش يتمنون للمناضل حممد سفرًا موفقًا وعودة محيدة
رافقتك السالمة .

العالناتكم يف الهريالد
االتصال بمكتبنا على
األرقام:

0287648186
0403 482 345
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متفرقات

هيفاء وهيب تنجح يف
منع حلقة أختها على
« ..»OTVجزئياً

أجواء ألف ليلة وليلة يف
حفلة لعب فيها بيل كلينتون
دور« ..شهريار»
األشخاص
آالف
شارك
املتنكرين مساء السبت يف
فيينا يف ديكور خارج من
قصص ألف ليلة وليلة يف
النسخة احلادية والعشرين
حلفلة "اليف بال" الراقصة اليت
يذهب ريعها ملكافحة األيدز
إىل جانب شخصيات مثل بيل
كلينتون واملغين التون جون
واملمثلة اهلندية ايشواريا.

على الرغم من طلب الفنانة
هيفاء وهيب عن طريق
حماميها ،من قناة OTV
عدم بث حلقة "حرتقجي" اليت
استضافت مساء يوم األربعاء
أن احملطة
ميوت ،إال ّ
أختها روال ّ
أصرت على عرض احللقة ،بعد
ّ
أن وعدت الفنانة حبذف كل
ما له عالقة بها.
ميوت كانت قد
ورغم ّ
أن ّ
ّ
تعهدًا خطيًا بعدم
وقعت
ّ
تناول هيفاء يف اإلعالم،
ّ
وصورت
أنها عادت
إال
ّ
حلقة من برنامج "حرتقجي"،
وهو ما اعرتض عليه حمامي
الفنانة ،فكانت النتيجة أن
رضخت احملطة لطلبه جزئيًا،
فلم حتذف الفقرة بل اكتفت
باقتطاع كالم روال وحذف كل
ّ
ليتبق
ما تعرضت به ألختها،
هلا أقل من دقيقة جمتزأة
ظهرت بشكل رديء ،كان
األجدى باحملطة أال تعرضها،
أن الدعاية الواسعة اليت
إال ّ
حظيت بها احللقة دفعتها إىل
مترير الفقرة اجملتزأة ،جلمهور
ميوت
انتظر ما ستقوله روال ّ
عن هيفا.
ّ
مقدم
د
أك
معه،
اتصال
شويف
ّ
الربنامج املمثل الكوميدي
أن هيفاء طلبت
هشام حدادّ ،
بالفعل عدم عرض الفقرة،
فتوصل الربنامج إىل تسوية
ّ
تقتضي حبذف كل ما يسيء

إليها وأضاف "عندما عرضنا
الفقرة بعد احلذف ،الحظ
املشاهد أنها فقرة جمتزأة
وكانت الفقرة سيئة جدًا".
ولدى سؤالنا عن سبب عرض
الفقرة بهذه الطريقة قال
"بالنهاية هناك ضيفة ارتدت
فستانها ووضعت املاكياج
وأجرت تسرحية شعر للتصوير،
فارتأينا ّ
أنه من حقها أن تظهر
عرب برناجمنا ،ومل يكن باإلمكان
حذف الفقرة بكاملها".
وعن سبب استضافة روال قال
"بالنهاية حنن مل خنرتع شيئًا،
قضية روال باتت على كل
لسان ،وكل وسائل اإلعالم
تناولتها ،وقد كنا الربنامج
الوحيد الذي جنح باستضافتها
أن
يف الستوديو" ،مؤكدًا ّ
الربنامج مل يكن يهدف إىل
استفزاز هيفا.
من جهتها ،التزمت روال
الصمت ،ورفضت التعليق على
املوضوع عرب صفحتها اخلاصة
على موقع "فايسبوك".
يذكر أن خالف روال وهيفاء بدأ
ّ
تتدخل
قبل سنوات ،قبل أن
العائلة ملصاحلتهما ،ليعود
ويتجدد قبل أشهر ،ونتج عنه
ّ
قضائية وحكم حصلت
دعاوى
ّ
تتعرض هلا
عليه هيفاء بأال
ّ
روال عرب وسائل اإلعالم.

وقد التقى املشاركون وهم
شهريار
بلباس
متنكرون
وشهرزاد وغريها من شخصيات
تلك احلقبة ،أمام مقر بلدية
املدينة اليت حولت إىل قصر
من قصور الشرق .وقد اختري
موضوع ألف ليلة وليلة هلذه
السهرة اخلارجة عن املألوف
وهي أهم حدث أوروبي ملكافحة
االيدز.
وقد ختلل السهرة عرض أزياء
يف اهلواء الطلق للمصمم
االيطالي روبرتو كافالي على
منصة أخذت شكل شريط
امحر.
وقد شارك يف احلفلة الرئيس
األمريكي السابق بيل كلينتون
واملغين الربيطاني إلتون جون
اللذان قدم كل واحد منهما
مؤسسته اخلريية فضال عن
املغنية فريغي سفرية مؤسسة
ملكافحة
األمريكية
"امفار"
االيدز .وأتت أيضًا املمثلة
سوانك
هيالري
األمريكية
التشيكية
األزياء
وعارضة
كارولينا كوركوفا.

"الصن"
صحيفة
أشارت
الربيطانية إىل ان "طف ًال
بريطانيًا يف الرابعة من العمر
إتصل خبدمة الطوارئ وإهتم
بأخته الصغرية البالغة من
العمر  10أسابيع،
وتفقد جمرى هواء والدته اليت

ويستقطب "اليف بال" سنويا
حنو  40ألف مشارك وقد مسح
العام املاضي جبمع  2.1مليون
يورو .وتوزع العائدات مناصفة
على مجعيات تكافح األيدز
يف النمسا وعلى مشاريع يف
اخلارج.

قد ترتدد الشتائم واأللفاظ
البذيئة بني الناس بشكل
يومي تعبريا عن السخط أو
الغضب ،دون أن يدرك أحد
خلفيتها احلقيقية ،ونقلت
جملة تايم األمريكية،عددا من
احلقائق العلمية والتارخيية
حول هذه األلفاظ:
 الشتائم تؤثر فسيولوجيابأجسادنا ،حيث وجدت إحدى
الدراسات أن نطق أو مساع
الشتائم بصورة مباشرة يؤدي
إىل تعرق بالكفني.
 معدل استخدام الفردللكلمات البذيئة خالل كالمة

صور من تاريخ اجلالية

تبلغ نسبته  0.7يف املائة،
وهي نسبة ضئيلة إال أنها
مرتفعة عند اعتبار أن الشخص
يقول كلمات مثل أنا وحنن
بنفس املعدل خالل اليوم.
 األطفال غالبا ما يتعلمونكلمات بذيئة قبل تعلمهم
لألحرف األجبدية.
 أبرز الكلمات البذيئة يفوقتنا احلالي كانت متواجدة
طيلة أكثر من ألف عام،
ويعترب الرومان من أوائل
من أوجدوها ،وكان يعتقد
أن النطق بها يؤذي النيب
عيسى.

تقديم
أكرم املغوّش

السيناتور احملامي شوكت مسلماني ..أخالق وتواضع
وشهامة واندفاع وطين

وحرصت ايشواريا سفرية
برنامج األمم املتحدة ملكافحة
االيدز على التشديد على
إجراءات الوقاية اليت تطال
النساء واألطفال.
ومنحت جائزة "الي بال
كريستال أوف هوب" اليت
تكافئ سنويا مبادرة يف جمال
مكافحة االيدز إىل مشروع "غريل
ايفيكت" الذي يروج يف دول
عدة لرتبية املراهقات لتجنبيها
الزجيات القصرية واحلمل املبكر
واحتمال أن يصنب بفريوس
األيدز.
واملشاركون يساهمون حبسب

طفل يف الرابعة من العمر ينقذ والدته !
أصيبت بنوبة صرع كادت
تقضي عليها لوال تدخله يف
ً
الفتة إىل
الوقت املناسب"،
ان "األم قالت انها دربت
الطفل على اإلتصال بالطوارئ
يف حال فقدانها الوعي
وزوجها مل يكن موجودًا،

قدرتهم فمنهم من يدفع
بني  75و 150يورو فيما
الشخصيات الكبرية تشارك يف
مزاد خريي.

حقائق علمية وتارخيية قد
جتهلها عن الشتائم

إمنا على هاتف دمية".
وأضافت ان "الطفل شعر
بالفخر الشديد مبا فعله وهو
ً
قائلة" :ان
يعي مدى ذكائه"،
"الطفل إهتم بأخته ومتكن من
إنقاذ والدته إىل حني وصول
اإلسعاف".

السيناتور املحامي االستاذ شوكت مسلماني يتحدث اىل الزميل اكرم املغوش (ارشيف)

السيناتور احملامي شوكت مسلماني ابن كونني اجلنوبية اللبنانية اسم كبري يف عامل السياسة
االسرتالية وخاصة يف حزب العمال الذي ينتمي اليه .وهو يتمتع باالخالق والوطنية الصحيحة
جاء يافعًا اىل سيدني مع االهل االعزاء وتابع دراسته ونال شهادات يف العلوم السياسة
واحلقوق واصبح حماميًا ورئيسًا لبلدية روكدايل لعدة دورات اىل ان انتخب واصبح عضوًا يف
جملس الشيوخ وهو ال يكل وال ميل من اجل رفعة اسرتالية احلبيبة املتعددة احلضارات والثقافات
واجلالية اللبنانية والعربية اليت ينتمي اليها بكل فخر واعتزاز.
مواقفه الوطنية ال حتصى فهو الناطق الرمسي الصادق يف برملان الوالية يدافع عن املنكوبني
واملضطهدين يف العامل وخاصة عن شعبنا العربي يف فلسطني ولبنان واجلوالن والعراق .وقد
اهدى مؤخرًا رئيس جملس الشيوخ كتاب القرآن الكريم يف مبنى الربملان حبضور رمسي وروحي
وشعيب وكنت قد اجريت معه مقابلة صحفية حتدث فيها بتواضع الكبار وهو منهم عن همومه
يزورون
واخالصه هلذه البالد العظيمة ولبالدنا العربية حيث كان وال يزال باملرصاد لكافة الذين ّ
احلقائق ..السيناتور مسلماني مثال وقدوة لنا ورغم مشاغله يتابع دراسته للحصول على
الدكتوراه.

صفحة 31

Page 31

Saturday 1 June 2013

السبت  1حزيران 2013

تتمــات

انطالق املشاورات..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
للجلسة ،فبات يف حكم املؤكد ان تقتصر هذه املقاطعة على
هؤالء وأال تشمل احللفاء يف «تكتل التغيري واالصالح» الذين
سيحضرون اجللسة ويصوتون على التمديد.
واوضح عضو التكتل النائب أالن عون امس االول ان التيار
اجنز الدراسة القانونية للطعن يف قانون التمديد امام اجمللس
الدستوري ،قائ ًال ان «الطعن سريتكز باسبابه املوجبة يف شكل
رئيسي على العامل االمين الذي مت التذرع به للتمديد حيث
ندحض قانونيا هذه احلجة باالستناد اىل سوابق اجراء انتخابات
فرعية وبلدية ،كما ندحض نظرية الفتنة اليت قيل ان االنتخابات
ستتسبب بها».
واضاف انه «اذا مل يكن اجمللس الدستوري مرتهنا سياسيا
وعمل فقط وفق احلسابات القانونية ،فان الطعن جيب ان
يقبل» .وحتدثت اوساط قريبة من قوى يف  8آذار عن أزمة مل
تعد صامتة ومرشحة للتفاعل بني العماد ميشال عون وبعض
حلفائه عقب االختالف على مسألة التمديد ،علما ان آفاق هذه
االزمة اتسعت لتشمل موضوع التمديد لقائد اجليش العماد جان
قهوجي الذي يرجح ان يفتح ملفه مبواكبة العمل على تاليف
احلكومة اجلديدة اعتبارا من االسبوع املقبل.

سليمان لن يرتاجع

ويف شأن موقف رئيس اجلمهورية من التمديد ،أكدت مصادر
معنية انه موقف مبدئي وغري قابل للرتاجع عنه ،اذ ان الرئيس
سليمان يرى ان من واجبه احلفاظ على القوانني والدستور وعدم
جتاوز االستحقاقات الدستورية ،كما ال يرى اسبابا امنية موجبة.
ولذا سيقدم طعنا امام اجمللس الدستوري وال يستطيع ان
يتصرف على غري هذه النحو ما دام عهده متيز باحلرص على اجراء
االستحقاقات يف أوانها واحلفاظ على الدستور والقوانني.
وعلم ان زيارة الوزير وائل ابو فاعور للرئيس سليمان امس
االول موفدا من النائب وليد جنبالط ادرجت يف اطار ختفيف
وطأة ما صدر عن جملس النواب امس.
كما ادرجت زيارة الوزير علي حسن خليل لقصر بعبدا ،وهي
الثانية له هذا االسبوع ،يف اطار ختفيف حدة التباين بني قصر
بعبدا وعني التينة.
ً
وعشية اجللسة النيابية التقى سليمان ايضا رئيس كتلة
«املستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة الذي عرض معه ،اىل
موضوع التمديد ،تداعيات مشاركة «حزب اهلل» يف املعارك
بسوريا.
وعلم ان تقاطعا يف االفكار سجل بني سليمان والسنيورة
يف ما يتعلق بدور «حزب اهلل» يف هذه املعارك واملوقف من
االعتداء على اجليش اللبناني ودعم مؤسسات الدولة ووضع
طرابلس ،وسط تقدير من السنيورة ملواقف سليمان من هذه
العناوين.
أما يف ما يتعلق مبوضوع التمديد لوالية جملس النواب ،فقد
شرح رئيس كتلة املستقبل وجهة نظره مع تقديره موقف رئيس
اجلمهورية وحقه الدستوري يف اختاذاملوقف الذي يراه مناسبا.
وقد أكد السنيورة ان االوضاع االمنية اليت متر بها البالد
كانت وراء قرار تأييد التمديد ،مشددا على ضرورة العمل
بعد التمديد على انتاج قانون انتخاب عصري يليب طموحات
اللبنانيني كافة.

احلكومة

وبعد اجتياز اختبار التمديد جمللس النواب اليوم ،يبدأ اختبار
تأليف احلكومة الذي يستعد رئيس الوزراء املكلف ّ
متام سالم
ملواجهته بقواعد العمل اليت اختارها وباملبادئ اليت حددها وسط
معطيات تفيد ان املهمة لن تكون سهلة انطالقا من الشروط
مجد سالم جهوده يف
والشروط املضادة اليت مل تتغري منذ ان ّ
انتظار ان مير استحقاق متديد والية اجمللس.
وعلم ان هناك اهتماما بدور متجدد لرئيس احلزب التقدمي
االشرتاكي وليد جنبالط للمساهمة يف تقريب وجهات النظر،
ويف هذا السياق كانت زيارة الوزير ابو فاعور لدارة املصيطبة
اول من امس ،فيما يركز رئيس الوزراء املكلف على انتاج
فريق عمل حكومي حيدث صدمة اجيابية يف البالد اليت هي يف
أمس احلاجة اىل ورشة عمل ختفف وطأة االزمات ويف مقدمها
تداعيات حرب سوريا اليت بدأت نريانها تلتهم اطراف الثوب
اللبناني.
ويدعو سالم امام زواره مجيع االطراف اىل االبتعاد عن الشروط
والشروط املضادة اليت لن تثمر أي مكاسب ألي طرف .ويف
أي حال تتجه االنظار اىل مرحلة ما بعد اقرار التمديد وتوقيع
الرئيس سليمان غدا القانون للشروع فعال يف مرحلة التأليف.
ومل تغب تداعيات االزمة السورية على لبنان عن االستعدادات
جللسة التمديد وخصوصا مع جتدد سقوط الصواريخ امس االول
من اجلانب السوري على مركز القاع احلدودي ،لكن أضرارها

اقتصرت على النواحي املادية.
ويف سياق آخر ،افادت معلومات ان خمابرات اجليش أوقفت
ثالثة اشخاص وبوشرت التحقيقات معهم يف حادث االعتداء على
حاجز اجليش يف عرسال قبل ايام حيث استشهد ثالثة جنود.
يف غضون ذلك أوردت صحيفة «الرأي» الكويتية امس ان دول
جملس التعاون اخلليجي قد تدرج «حزب اهلل» الذي يشارك علنا
يف املعارك الدائرة يف سوريا على قائمة االرهاب .ونقلت عن
مصادر ديبلوماسية واسعة االطالع ان وزراء اخلارجية اخلليجيني
سيبحثون يف اجتماعهم املرتقب االحد املقبل يف اململكة العربية
السعودية يف وضع «حزب اهلل» على الئحة االرهاب بناء على
طلب من مملكة البحرين.

احلاج قاسم :قاتلو..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

اعلن رئيس االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية ( Muslim
 )Australia AFICاحلاج حافظ قاسم ان الذين قتلوا اجلندي
الربيطاني لي ريغيب وجرحوا اثنني آخرين ،بعد ظهر األربعاء من
االسبوع املاضي ،يف اعتداء استخدم فيه ساطور يف وولويتش
جنوب شرقي لندن ،حبجة”الثأر للمسلمني” هم جمرمون
متوحشون ال ميتون لالسالم بصلة وان االسالم وهو دين احملبة
والتسامح براء منهم.
وقال احلاج قاسم لـ «اهلريالد» ان تعاليم االسالم السمحاء
ال تقبل مبثل هذه االعمال الوحشية والبعيدة كل البعد عن
االنسانية وهي تدينها وتستنكرها وان فاعليها غرباء عن االسالم
واملسلمني ،وهم يلطخون مسعة االسالم ويشوهون صورته.
وصرح احلاج قاسم قائال «باالصالة عن نفسي وبالنيابة
عن االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية نطالب بانزال أشد
العقوبات باملتورطني بهذا العمل االجرامي اجلبان ليكونوا عربة
لغريهم .كما أتقدم بأحر التعازي من عائلة القتيل ومن الشعب
الربيطاني وحكومته».

االسد :روسيا تنفذ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية» بالوكالة جورج
صربا يف مؤمتر صحايف على هامش اجتماع للمعارضة مستمر
منذ اكثر من اسبوع يف مدينة اسطنبول الرتكية ان االئتالف
«لن يشارك يف اي مؤمتر او اية جهود دولية يف هذا االجتاه يف
ظل غزو ميليشيات ايران وحزب اهلل لالراضي السورية» .واتهم
وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف االئتالف بتقويض جهود
السالم بعدما قال األربعاء إنه لن يشارك يف مؤمتر السالم إال
حدد موعد نهائي لتسوية جترب األسد على الرحيل.
إذا ّ

االسد

وقال األسد يف مقابلة مع قناة «املنار» الناطقة باسم «حزب
اهلل» ،إن «تدخل إسرائيل مع اإلرهابيني أو دعمها هلم يهدف
إىل شيئني أوهلما خنق املقاومة وثانيهما ضرب الدفاعات اجلوية
السورية».
وأضاف أن «الرد املوقت ليس له قيمة .سيكون الرد بطابع
سياسي .حنن إذا أردنا أن نرد على إسرائيل ،فيجب أن يكون
ردا اسرتاتيجيًا».
ورأى أن «أول سبب النقالب املوازين هو انقالب احلاضنة.
كانت هناك حاضنة يف بعض املناطق للمسلحني .أؤكد أن
الدافع مل يكن قلة وطنية وإمنا قلة معرفة .هناك الكثري من
األشخاص الذين خدعوا .اعتقدوا أن هذه ثورة ضد السلبيات
املوجودة .انقلبت هذه احلاضنة» .ولفت إىل أن «هناك العديد
من املسلحني انسحبوا من هذه اجملموعات اإلرهابية».
وعن مشاركة «حزب اهلل» يف القتال ،قال إن «مقاتلي
حزب اهلل يقاتلون يف سوريا ويدافعون عن الدولة السورية».
وأضاف« :حنن نتحدث عن معركة فيها مئات اآلالف من اجليش
السوري وعشرات اآلالف من اإلرهابيني إن مل يكن أكثر من مئة
ألف ألن تغذية اإلرهابيني مستمرة من الدول اجملاورة والدول
اليت تدعمها من اخلارج».
وسئل عن صواريخ «اس  »300 -وما إذا كانت دمشق حصلت
عليها من روسيا ،فأجاب« :حنن ال نعلن عن املوضوع العسكري
عادة .ما الذي يأتينا وما هو موجود لدينا .ولكن بالنسبة اىل
العقود مع روسيا فهي غري مرتبطة باألزمة .حنن نتفاوض معهم
على أنواع خمتلفة من األسلحة منذ سنوات .وروسيا ملتزمة مع
سوريا تنفيذ هذه العقود .ما أريد أن أقوله هو أنه ال زيارة
(رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني ) نتنياهو وال األزمة نفسها
وظروفها أثرت يف توريد السالح .فكل ما اتفقنا عليه مع روسيا
سيتم .ومت جزء منه طبعا خالل الفرتة املاضية .وحنن والروس
مستمرون بتنفيذ هذه العقود».
وسئل هل لدى سوريا شروط مسبقة حلضور مؤمتر جنيف ،2-

فأجاب« :كل شيء ينفذ على خلفية اي لقاء سواء داخلي او
خارجي مبا فيه املؤمتر خيضع لرأي الشعب السوري واالستفتاء
الشعيب السوري .هذا هو الشرط الوحيد احلقيقي».
وعن احتمال ترشحه لالنتخابات الرئاسية السنة املقبلة ،قال:
«عندما يأتي التوقيت واشعر ان هناك حاجة اىل الرتشيح( ،وهو
امر) حيدده التواصل مع الشعب ،فلن اتردد».
وحتدث عن «ضغط شعيب واضح يف اجتاه فتح جبهة اجلوالن
للمقاومة» ،مشريا اىل ان من اسباب ذلك «االعتداءات االسرائيلية
املتكررة وانشغال اجليش والقوات املسلحة يف اكثر من مكان»
داخل سوريا .اىل ان قال« :ثقتنا بالنصر اكيدة .واؤكد ان
سوريا ستبقى واكثر من قبل داعمة للمقاومة واملقاومني يف اي
مكان من العامل العربي».

واشنطن

ويف واشنطن ،رفضت الناطقة باسم جملس االمن القومي
االمريكي كاتلني هايدن التعليق على مقابلة االسد .لكنها
قالت« :ان خماوفنا من الدعم الروسي املستمر للنظام
السوري من خالل تزويده االسلحة والسماح له بالتعامل مع
املصارف الروسية معروفة جيدا» .واعتربت ان «امداد االسد
باسلحة اضافية ،بينها انظمة للدفاع اجلوي ،لن يؤدي سوى اىل
اطالة امد العنف يف سوريا والتسبب بزعزعة املنطقة».
واضافت« :نريد العمل مع روسيا حملاولة حل هذه االزمة
والتعجيل يف التوصل اىل حل سياسي» .وخلصت اىل انه «تقع
على روسيا مسؤولية اقناع االسد بتعيني فريق للتفاوض على
نقل كامل سلطاته التنفيذية اىل جهاز حكم انتقالي ،متاما كما
نفعل مع املعارضة».

موسكو

ويف موسكو ،أكد الناطق باسم وزارة اخلارجية الروسية
ألكسندر لوكاشيفيتش أن التصرحيات األخرية لواشنطن عن
إمكان فرض منطقة حظر طريان يف سوريا تثري الشكوك يف
جدية النيات األمريكية للحل السياسي .وأمل أن حترتم الواليات
املتحدة االتفاق مع روسيا على عقد مؤمتر جنيف – .2

اجتماع ثالثي

ويف نيويورك ،علمت ان املمثل اخلاص املشرتك لالمم
املتحدة وجامعة الدول العربية يف سوريا االخضر االبرهيمي
ووكيل االمني العام للمنظمة الدولية للشؤون السياسية جيفري
فيلتمان سيشاركان معًا يف احملادثات الثالثية مع ديبلوماسيني
امريكيني وروس يف  5حزيران املقبل حتضريًا للمؤمتر الدولي
حول سوريا.
وافاد مصدر طلب عدم ذكر امسه الن الرتتيبات لعقد االجتماع
الثالثي بني االمم املتحدة والواليات املتحدة وروسيا ال تزال
قيد االعداد ،ان «االتصاالت جارية حلل املسائل العالقة من
حيث موعد املؤمتر الدولي ومن يشارك فيه وبرناجمه الزمين»،
آمال يف ان «نتمكن من التوصل اىل توافق على هذه النقاط
خالل اجتماع االسبوع املقبل».

تفجريات يف أحياء..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
االمم املتحدة اىل العراق مارتن كوبلر اىل التحذير من خطر
اتساع املواجهة اذا مل تتفاوض القيادة السياسية للبالد لتهدئة
التوتر الطائفي .وقال« :العنف املمنهج مهيأ لالنفجار يف اي
حلظة إذا مل يتحاور الزعماء العراقيون على الفور النتشال البالد
من هذا االضطراب».
وانفجرت سيارة يف حي املصارف الذي تسكنه غالبية سنية يف
مشال بغداد ،فقتل أربعة أشخاص على األقل .وقالت الشرطة
دوت خالل النهار وأدت
ان ما ال يقل عن ستة انفجارات أخرى ّ
اىل مقتل  20شخصا اخرين يف احياء تقطنها غالبية شيعية أو
سنية يف احناء العاصمة.
ومعظم الضحايا من املدنيني ،لكن جنودا من اجليش وافرادا
من الشرطة استهدفوا أيضا يف اهلجمات اليت استخدمت فيها
سيارات مفخخة وقنابل زرعت على الطرق يف مشال بغداد
وجنوبها ووسطها.
وقتل سبعة اشخاص بينهم ثالثة من رجال الشرطة يف
اشتباكات بني مسلحني وقوى االمن يف مدينة املوصل بشمال
البالد .وقتل اربعة يف انفجار قنبلتني ببلدة تلعفر.
وجنا احملافظان السنيان لالنبار وصالح الدين من حماوليت
اغتيال عندما استهدف موكباهما بسيارتني مفخختني .ومل يصب
أي منهما بأذى وهما يتعاونان مع رئيس الوزراء نوري املالكي
يف حماولة احتواء استياء السنة.
وصرح وزير اخلارجية العراقي هوشيار زيباري يف مؤمتر
صحايف يف بغداد« :هناك قلق دولي وعاملي مما حيصل يف
العراق» .وأكد ان «مسؤولية احلكومة ...منع العودة اىل حرب
طائفية .هذا االمر جيب اال حيدث جمددا».
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تحقيقات

قضاة وضباط حيمون شبكة خمدرات :ابن «النافذ» يفلت من العقاب
متمول
عندما يضرب الفساد يف قوى األمن ،والقضاء ،برعاية
ّ
نافذ ،تكون النتيجة :شبكة اجتار باملخدرات تنتشر بني طالب
اجلامعات .إنها قضية فساد وصفت بـ»اجليفة» .اختلط فيها نفوذ
املال باملخفر وبالعدلية وليس أخريًا بالسفارة األمريكية .أيها
اللبنانيون :هذا هو أمنكم ،هذا هو قضاؤكم ،وهذه هي الصورة
النمطية لـ»صاحب النفوذ» الذي ال تقوى عليه الدولة ...أو ما
بقي منها.
هنا ليس «باجلرم املشهود» .صورة قوى األمن الداخلي ،والقضاء
من قبل ومن بعد ،ليست بتلك الطوباوية اليت حتاول قناة MTV
تظهريها يف برناجمها .كأن تلك الكامريا ،البهلوانية بني املناطق،
غري مربجمة على التقاط صور منظومة الفساد بني األمن والقضاء
ونفوذ أصحاب الثروات .تلك الكامريا رافقت عملية دهم يف
بريوت ،منتصف الشهر اجلاري ،مظهرة القوى األمنية كجهاز
مقدمة لفضيحة ال
مالئكي ،ليتضح الحقًا أن تلك العملية كانت
ّ
يزال صداها يرتدد بني املخافر وقصور العدل .السطور التالية
متت إىل اخليال بصلة .إليكم ما مل تنقله
تروي فضيحة حقيقية ال ّ
عدسات املصورين.

أمن املخدرات

منتصف الشهر اجلاري ،حصلت مفرزة استقصاء بريوت على
معلومات عن شبكة ترويج خمدرات ،تنشط بني طالب جامعات
توصف بأنها من أهم جامعات لبنان ،حتديدًا بني منطقيت احلمرا
وفردان .أوقف الطالب الشاب ب .ع .وحبوزته كمية من املاريوانا
(مادة كيف) .بعد التحقيق معه ،لدى فصيلة الرملة البيضاء،
اعرتف بأنه حيصل على املادة من م .ع .ح .املقيم يف الرملة
البيضاء .دهمت الدورية شقة األخري ،لتوقفه بعد عثورها على
كمية من املاريوانا والكوكايني يف حوزته .تبينّ أن فتاة جامعية
متورطة يف الرتويج أيضًا .أوقفوا مجيعًا.
كل هذا ومكتب مكافحة املخدرات ال علم له مبا حيصل ،إذ أنيطت
املهمة مبفرزة االستقصاء ،ما أثار الحقًا حنق املكتب املذكور،
فطلب من النيابة العامة تكليفه باملهمة نظرًا إىل اإلختصاص .يف
ميدهم باملخدرات هو الطالب
التحقيق مع املوقوفني ،ذكروا أن من ّ
أهم املتمولني والنافذين يف البلد .كان يستخدم
ك .ب ،.جنل أحد ّ
املخدرة .عملية فكفكة
شقته يف منطقة فردان كمستودع للمواد
ّ
الشبكة كانت تتم حتت إشرف النيابة العامة مباشرة ،بشخص
القاضي بالل الضناوي الذي توافرت لديه معلومات عن أن شبكة
املخدرات «هي من أخطر الشبكات النشطة يف اجلامعات» .طلب
القاضي من مكتب مكافحة املخدرات ،الذي يرأسه العقيد عادل
مشموشي ،دهم شقة فردان .كان هذا خالل منتصف النهار ،إال
ّ
ينفذ الدهم إال يف اليوم التالي ،ليفيد القاضي
أن املكتب مل
ً
بعدها بأن عناصر الدورية مل جيدوا شيئا.
ارتاب القاضي لتأخر عملية الدهم إىل اليوم الثاني ،خصوصًا مع
توافر اعرتافات تؤكد وجود املخدرات يف «شنطة» داخل الشقة.
فتوجه إىل خمفر حبيش ،حيث مكتب املخدرات ،ورفع صوته
حد أن املارة يف الشارع مسعوا صوته .مل يكن
بالشرطيني ،إىل ّ
العقيد مشموشي هناك ،فطلب منه عناصر املكتب احلضور ملواجهة
القاضي .قال األخري ملشموشي بعد جميئه« :بسبب تأخريكم لعملية
الدهم استطاع ك .ب( .ابن املتمول النافذ) أن يتوارى عن األنظار،
املروج اخلطر ر .ع .واآلن عليك إحضارهما بأي مثن ،وإال
وكذلك
ّ
فستتحمل أنت املسؤولية» .ارتبك العقيد قائ ًال للقاضي« :أظن
الرد:
أن ك .ب .غادر البالد (حيمل اجلنسية األمريكية)» .جاءه
ّ
«إذًا أنت املسؤول» .عندها رفع مشموشي اهلاتف واتصل بوالد
الشاب املتواري عن األنظار ،قائ ًال له« :عليك أن حتضر ابنك وإال
رح تطلع براسي» .هذا والنيابة العامة شاهدة على هذا السيناريو
املريب .وفع ًال ،أحضر الوالد ابنه ومت التوقيف ،كما أوقف بعدها
شريكه ر .ع( .حيمل اجلنسية األمريكية أيضًا).
كرت سبحة االعرتافات عن أعضاء
يف التحقيقات أمام القاضيّ ،
الشبكة ،لتصل إىل  25شابًا جامعيًا بني اجتار وترويج وتعاط
يروجها هؤالء صنفًا غري
للمخدرات .الالفت أن من بني املواد اليت ّ
(حمرمة
مألوف يف خريطة التعاطي لبنانيًا ،هو حبوب امسها MDMA
ّ
يف مجيع دول العامل مبوجب اتفاقية تابعة لألمم املتحدة نظرًا إىل
ويباع الغرام
أضرارها الصحية) .حبوب تعطي حالة من االنتشاءُ ،
الواحد منها بـ 150دوالرًا أمريكيًا ،أي أغلى من غرام الكوكايني!
(يباع بـ 100دوالر تقريبًا).
انهالت االتصاالت على القاضي لإلفراج عن املوقوفني ،أو للرأفة
حد ورود اتصاالت من السفارة
مبن ال يزال منهم قيد املالحقة ،إىل ّ
األمريكية يف بريوت! استغرب القضاة املعنيون هذا االهتمام
بداية ،ليتبينّ هلم الحقًا أن ك .ب .وكذلك ر .ع .حيمالن اجلنسية
األمريكية« .أمريكا ال تريد للعدالة أن تأخذ جمراها يف لبنان،
علمًا بأنها من أكثر الدول تشددًا يف حماربة جتارة املخدرات على
أراضيها ،ولكن هنا ليست أراضيها وبالتالي احلسابات خمتلفة».
هذه الكلمات ملصدر قضائي واكب القضية خطوة خبطوة.
الالفت أن جهاز الكومبيوتر الذي كان حبوزة ر .ع .حيوي أمساء

رئيس مكتب مكافحة املخدرات ،العقيد عادل مشموشي (هيثم املوسوي)
حنو  500شخص ،وهؤالء حبسب التحقيقات من طالب اجلامعات،
يف خمتلف املناطق ،الذين كانت تصلهم املخدرات ،وإىل جانب
سّلمت وحجم األرباح .وحبسب
أمسائهم الئحة بالكميات اليت ُ
اعرتافات ر.ع ،.كان يلتقي بالطالب ــ الزبائن يف سيارته ،ويدور
بهم يف شارع بلس يف منطقة احلمرا ،وحتصل عملية البيع ،وذلك
على مسافة قريبة جدًا من مكتب مكافحة املخدرات!
هذه ليست حتليالت ،بل اعرتافات موثقة ،وأمساء املتورطني
موثقة أيضًا بورقة الطلب الصادرة عن النيابة العامة ،حتت
الرقم .10835/2013أحد املشمولني بالورقة هو شاب امسه
جايسون ،لبناني حيمل اجلنسية األمريكية ،يشتبه يف أنه «التاجر
األكرب» يف الشبكة ،ولكن مل جير توقيفه «نظرًا إىل تواريه عن
املتمولني
األنظار» حبسب ما تقول التحقيقات .والد الشاب من
ّ
النافذين أيضًا ،وميلك مالهي ليلية ،أحدها ذو شهرة يف منطقة
احلازمية.
ملاذا مل يدهم مكتب مكافحة املخدرات الشقة يف اليوم الذي
أوعز فيه القضاء ،وماذا كان يف الشقة ،وهل صحيح أنه كانت
فيها أحواض زراعة خمدرات؟ أسئلة برسم مفتشية قوى األمن
الداخلي ،اليت ،حبسب قضايا واكبتها «األخبار» سابقًا ،لديها
أكثر من قضية تدور حوهلا عالمات استفهام تتعلق مبكتب مكافحة
املخدرات يف البقاع ،إىل حد إطالق دورياته النار على املزارعني،
ويقتل بعضهم ،فيما يستخدم يف بريوت هاتفه كثريًا مع من هم
«فوق»! يف البقاع يقتل املزارعني ويف بريوت تباع املخدرات على
بعد أمتار من مكتبه.

قضاء املخدرات

لكن القضية مل تنته هنا .بعد انتهاء قاضي النيابة العامة بالل
ّ
الضناوي من التحقيقات مع املوقوفني ،وعددهم أربعة ،أحال
توزع القضايا
القضية على قاضي التحقيق األول .هذه الدائرة ّ
على قضاة التحقيق ،عادة ،حبسب املناوبة .آنذاك مل يكن القاضي
جعفر قبيسي هو املناوب ،ولكن مع ذلك أحيلت القضية عليه،
ما أثار أسئلة لدى بعض العاملني يف قصر العدل عن السبب!
مصدر مواكب من داخل القصر ذكر لـ»األخبار» أن القضية بدت
«كأنها موجهة لتذهب إىل القاضي قبيسي حصرًا» .هذا األمر ،أو
عالمة االستفهام هذه ،تتضخم عندما يتبني أن قبيسي وافق فورًا
على إخالء سبيل املوقوفني األربعة! إنها من السوابق يف قصور
العدل .القضية ليست ضربة كف وال سرقة دراجة نارية أو مرايا
سيارات .هي قضية اجتار باملخدرات وتروجيها ،وقد درج العرف
يف القضاء على أال ُيقبل إخالء السبيل فيها ،وسجن رومية يشهد
على ذلك .ذاك السجن الذي يتكدس فيه السجناء الفقراء ،غالبًا،
ممن ال ظهر هلم ،الذين ال ُترفع ألجلهم هواتف الوساطات ،أو
رسائل الرتهيب بالنفوذ أو الرتغيب بالفلوس .من مناذج هؤالء
السجناء إبراهيم .ب .الذي مضى على توقيفه أكثر من  5سنوات،
من دون حماكمة ،ومل حيصل على نتيجة رغم بعثه برسائل إىل
وزير العدل والقضاة املعنيني.
رفع القاضي قبيسي موافقته على إخالء السبيل إىل القاضية اليت
ترتأس النيابة العامة هذه األيام ،باإلنابة ،رندى يقظان .وكان
الفتًا أن تستأنف إخالء سبيل اثنني ،وتوافق على إخالء سبيل
اثنني .واألخريان هما ك .ب .و ر .ع ،الرأس املدبر ،واحللقة
مدون ،بأعمال التجارة
األخطر يف العصابة ،وهما اعرتفا ،واالعرتاف ّ
والرتويج ،ومع ذلك أخلي سبيلهما! أما االثنان اللذان أبقي عليهما
قيد التوقيف فهما احللقة األضعف .أطلق سراح من حيمل اجلنسية
األمريكية ،وأبقي على اللبنانيني ،ومن بينهما الفتاة.
ويف سياق متصل ،كان يفرتض أن حتال قرارات قاضي التحقيق
على القاضي الذي بدأ االستجواب يف النيابة العامة ،وهو بالل

توافرت معلومات للنيابة العامة أن الشبكة من أخطر شبكات املخدرات
يف الجامعات (ارشيف)
الضناوي ،ولكن لسبب غري مفهوم أخذت القاضية يقظان القضية
إىل مكتبها ،مستغلة عدم وجود الضناوي يف عمله يف ذلك
اليوم .بدا املشهد أقرب إىل لعبة «احلرامية» .هذا التوصيف
حبرفيته وصل إىل «األخبار» من معنيني داخل قصر العدل .املخلى
سبيلهما حيمالن اجلنسية األمريكية ،والسفارة طالبت بهما ،ووالد
أحدهما من النافذين بواسطة معارفه وأمواله الطائلة والشركات
اليت ميلكها ...فكانت النتيجة :إخالء سبيل!.
استمرت القضية ،ليصل االستئناف على االثنني املبقى عليهما
إىل اهليئة االتهامية يف بريوت ،برئاسة القاضية ندى دكروب
اليت قيل إنها مل تفهم سبب إخالء سبيل اثنني واإلبقاء على
اثنني ،علمًا بأن القضية واالعرتافات واحدة .يذكر أن القاضي
تنحى عن القضية بعد موافقته على إخالء السبيل ،وقبله
قبيسي ّ
تنحى القاضي شوقي احلجار عنها ،واليوم كل قاض تصله يقول
ّ
«أبعدوا هذه اجليفة عين» .وهي اليوم يف عهدة القاضي فريد
عجيب.

دوامة «التفتيش» و»القرف»

القضية اليوم تتناقلها األلسن داخل العدلية مع عبارة« :فضيحة
جبالجل» .الالفت يف إخالء السبيل ،وعلى فرض قانونيته ،أن
الكفالة اليت ُطلبت فيه متدنية جدًا مقارنة بقضايا أخرى ،وهي
مليون لرية لبنانية فقط! أهالي هؤالء املوقوفني لديهم ثروات
هائلة ،ويستعملونها يف النفوذ ،ومع ذلك ال تطلب منهم كفالة
مرات يف
سوى مببلغ مليون لرية ،يف حني تطلب مبالغ مضاعفة ّ
قضايا أخرى أبطاهلا من الفقراء! إنها قضية النقائض من ألفها
إىل يائها.
قيل إنها أصبحت لدى «هيئة التفتيش القضائي» .هذه اهليئة
اليت يرأسها القاضي الصيداوي أكرم بعاصريي الذي تربطه عالقة
وثيقة بالقاضية يقظان ،واألخرية على صلة وثيقة بالقاضي السابق
املقربني من بعاصريي .هذه هي دوامة
سعيد مريزا ،وهو من أشد
ّ
ّ
املغلف باإلبهام والغموض .قضية حتمل خمالفات سافرة
النفوذ
للقانون ،تبدأ من املخفر ومكتب مكافحة املخدرات ،مرورًا بالقضاء
من النيابة العامة وقضاء التحقيق ...سيناريو فاسد بطله دائمًا
املروج ،الصورة النمطية لصاحب النفوذ
والد الشاب اجلامعي
ّ
لبنان ،الذي حيين مباله رؤوس رجال األمن وأشخاص القضاء
وسواهم من العباد .هؤالء الذين ،ومبعرفة القضاة واحملامني،
وكل موظف يف قصر العدل ،قادرون على «حفظ» أي قضية
يريدونها ،أو تعجيلها ،بل وحتديد ما سيكون احلكم فيها قبل
سنوات من النطق حبكمها .بالتأكيد ال جيوز التعميم على كل
القضاة ،فمنهم من كاد يبكي من هذه الصورة اليت تؤخذ عن
السلطة الثالثة ،وسمُ ع ُيردد يف العدلية خالل  5دقائق عبارة
مرة ،يف حني مسع آخر يصرخ يف مكتبه
«قرفت» أكثر من ّ 20
مساها ،واليت اعترب انها ال
كما
السوداء،
بسبب هذه القضية
ّ
شرف أحدًا يف القضاة.
ُت ّ
يهيئوا
أن
القضاة،
ومثلها
املعنية،
األمنية
القوى
على
رمبا
اليوم
ّ
جوابًا لنزالء السجون من املوقوفني «اعتباطيًا» .آلالف السجناء
الذين لديهم قضايا مماثلة ،ولكن ال قدرة هلم على توكيل حمام،
جدي .وإال فبأي فلسفة تربر
من بالعي األموال ،للدفاع عنهم بنحو ّ
هذه الدولة بعد صفتها كدولة ،ومن ثم صالحيتها الحتجاز حرية
البشر؟

محمد نزال
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احتفال

احتفال رمسي وشعيب جمللس اجلالية اللبنانية مبناسبة التحرير

املحامي شوكت مسلماني

النائب بول لينش

رئيس املجلس علي كرنيب

ستيف ماكماهن

د .علي بزي ،سليمان وعلي اسكندر وحضور

الزميل اكرم املغوش وحضور

جو عواضة وحضور

اميل شدياق وحضور

عريف الحفل الياس طنوس

علي عقيل

فاروق قصار

حسني ضاوي

الطاولة الرسمية

كتب اكرم املغوّش
اقام جملس اجلالية اللبنانية احتفا ً
ال رمسيًا وشعبيًا حاشدًا
مبناسبة حترير اجلنوب والبقاع الغربي من براثن العدو الصهيوني
حبضور نواب ورؤساء واعضاء بلديات ورؤساء وممثلي مجعيات
وجمالس واحزب وتيارات ومتثلت اهلريالد بالزميل اكرم
املغوش.
بدأ االحتفال بالوقوف للنشدين االسرتالي واللبناني ومن ثم
احرتامًا وتقديرًا للشهداء االبطال.
عرف احلفل االستاذ الياس طنوس بكلمة من وحي املناسبة
وقدم على التوالي رئيس اجمللس وعضو بلدية ليفربول
االستاذ علي كرنيب واحلاج فاروق القصار رئيس مجعية
االسالمية واملرشح العمالي ستيف مكماهن ونائب ليفربول
بول لنش والسناتور شوكت مسلماني والشاعر احلاج علي
عقيل والشاعر حسني الضاوي حيث القوا كلمات وقصائد
تضمنت التحية واالكبار اىل املقاومني االبطال بقيادة سيد
املقاومة مساحة السيد حسن نصراهلل ورفاقه االشاوس.
وقد احيا الربنامج الفين املطرب الياس القزي واملطرب حلود
احلدشييت .

حضور

حضور

حضور

حضور

داميوند كيتشن
بادارة نقوال

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Parramatta sports unite for
new sports precinct

Blow for the west: Julia Gillard has deferred funding for the Parramatta-Epping rail line. Photo: Alex Ellinghausen

Rail commuters and motorists will wait longer for vital infrastructure after the
Gillard government quietly
shifted $2 billion earmarked
for the Parramatta-Epping
line into a fund for projects
not due to be built until after 2019.
The decision puts a gaping
hole in Tony Abbott’s $6
billion promise to redirect
the money to duplicate the
Pacific Highway if the Coalition wins government in
September.
It also dashes any hope that
Labor would cut a pre-election deal with NSW Premier
Barry O’Farrell to build the
line - an extension of the
Epping-Chatswood link - or
redeploy the funds to another passenger rail project. The state government
has argued for years that
the $2.1 billion should be
channelled into the northwest shuttle line.
Prime Minister Julia Gillard
announced the ParramattaEpping line 10 days before
the Keneally government
lost the election in 2010.
The project was never a
priority for Infrastructure
Australia but was thought
to be a vote winner. An allo-

cation of $2.08 billion was
added to the federal budget
to fund construction “over
four years from 2014-15”.
The project was not in last
year’s budget papers but
Infrastructure and Transport Minister Anthony Albanese listed it as a current
commitment in a letter to
the NSW government.
It has since disappeared
from the budget and Mr
Albanese confirmed it had
been shelved and deferred
until at least 2019-20.
“Following the NSW government’s rejection of
this funding from our next
nation-building program,
the full amount was reallocated to the following program scheduled to begin in
2019-20,’’ he said.
“This project remains vital
to Sydney’s future and I
would urge the NSW government to reconsider their
decision to shelve it.’’
NSW Transport Minister
Gladys Berejiklian said:
“We are getting on with the
job of building the northwest rail and south-west
rail links, with or without
federal funding.” As part
of its multi-decade transport master plan, the state

government has proposed
a bus rapid transit system
between Parramatta and
the Epping-Macquarie Park
area.
The politicking could cost
the federal government.
The seat of Parramatta,
held by Julie Owens for Labor, on a margin of only 4.4
per cent, is expected to fall
to the Liberals. And in nearby Reid, a must-win seat for
Labor, John Murphy has a
margin of only 2.7 per cent.
Christopher Brown, chairman of the Parramatta Partnership Forum, said it was
not surprising but still a
blow for western Sydney.
‘’That was $2 billion for
western Sydney in an election period when western
Sydney is supposed to be
the hottest place on earth.
I fully understand why
there is a north-west project but don’t tell me that
is for western Sydney.’’ He
said the Parramatta-Epping
link would allow children
from the west and south
west access to the technology employment sector of
Macquarie Park. ‘’This is
putting up a giant ‘not welcome’ sign for kids from
Bankstown.’’

For the first time in Parramatta, local sports groups
have joined forces to help
plan and secure funding
for the expansion of sporting and recreation facilities,
including the development
of a Parramatta Stadium
precinct.
Parramatta City Council
has endorsed the establishment of a Sporting and Recreation Facilities Advisory
Committee, which includes
the Parramatta Eels and
Western Sydney Wanderers, to lobby the State and
Federal Governments and
ensure a coordinated planning approach to the development of sporting and
recreation facilities in Parramatta.
“Sport is a significant contributor to our local economy and it is imperative
that Parramatta capitalises
on our sporting potential,
especially in light of the region’s rapidly growing population,” Cr Chedid said.
“The expansion of Parramatta Stadium will not only
provide a better experience
for spectators but also
ensure that our two local
sporting teams, the Parramatta Eels and the Western
Sydney Wanderers, have
the necessary facilities to
enhance their growth, both
on and off the pitch.”
Cr Chedid added that the
decision to form a Sporting and Recreation Facilities Advisory Committee
followed a meeting in Par-

ramatta last week with key
sporting and recreation
stakeholders,
including
Parramatta Leagues, Parramatta Cricket Club, the Eels
and Wanderers, the YMCA
and the PCYC – and the important venues representatives from the state government and the Western City
Parklands Trust.
“Stakeholders agreed that
facilities for participants
and fans needs to be improved, that the Parramatta
Stadium Precinct should be
able to cater for multipurpose and community uses
and that Parramatta should
be Greater Western Sydney’s preferred location for
a regional sports facility,”
Cr Chedid said.
“The key now is to move forward strategically and develop a plan to ensure that
we deliver a clear message
to the NSW and Federal
Governments that the Parramatta Stadium Precinct is
the logical choice to invest
in future capital sporting infrastructure in the region,”
Cr Chedid said.
Chief Executive of the Parramatta Eels, Mr Ken Edwards, commended Council
and particularly, the Lord
Mayor for taking a proactive approach to the future
sporting needs of Western
Sydney.
“If the Parramatta Eels are
to remain competitive and
be sustainable both on and
off the field, Parramatta Stadium must undergo a major

and well thought through
redevelopment - an upgrade
not just to cater for ‘more
seats’ but also one that provides modern facilities for
our 16,000 members and
corporate partners, similar
to those provided for the
Canterbury Bulldogs and
South Sydney Rabbitohs at
ANZ Stadium.
“The Eels have the worst
training facilities of any
NRL club. Any potential
upgrade of this stadium or
training facilities must be
substantial to be in line with
the growth of our club, the
City of Parramatta and the
region of Western Sydney.
Anything less would be token,” Mr Edwards said.
The Executive Chairman of
the Western Sydney Wanderers FC, Mr Lyall Gorman,
added that having a unified
approach to the future planning of Parramatta Stadium,
was a big positive for Western Sydney.
“We were delighted with the
crowds we attracted to Parramatta Stadium in our first
year of competition and to
be able to continue to grow
our game and our fan-base,
we need to continue to look
at ways we can improve our
home facilities,” Mr Gorman
said.
Media contact: Anh Dang,
Media and Communications Advisor, Parramatta
City Council on 9806 5233/
0400 971 844 or email
adang@parracity.nsw.gov.
au
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Cold winds of change turn against Tony Windsor The Australian Defence force issues blunt
warning to troops to avoid firebrand jihadist

Federal Independent MP Tony Windsor / Pic: Dan Himbrechts Source: The Daily Telegraph

The new Nationals MP for the Northern Tablelands, Adam Marshall
in Armidale / Pic: Tim Barnsley Source: The Daily Telegraph

FEDERAL independent
Tony Windsor’s days look
numbered following the
Coalition’s overwhelming win in the weekend’s
Northern Tablelands state
by-election, with voter
feedback on the ground
against perceived Labor/
independent deals.
With Labor achieving just
9.7 per cent of the vote,
independent local mayor
Jim Maher 13.5 per cent
and the Nationals winning 63 per cent in Richard Torbay’s old state
seat, all signs point to a
Nationals’ Barnaby Joyce
win over Mr Windsor in
New England in September.
Northern
Tablelands
takes up 46.5 per cent of
the New England electorate and registered a 60
per cent independent vote
at the last federal election
and 63 per cent at the last
state election.
The majority of the rest
of the seat is in the state

seat of Tamworth, where
Tony Windsor won 63
per cent of the vote at the
last federal election, but
which swung from an independent to the Nationals at the last state election.
Labor and National Party
sources are talking of
voters associating the independents with the damaged Labor brand after
former state MP Richard
Torbay quit over allegations before ICAC of illegal donations by Labor.
They also feel betrayed
by the Windsor-Gillard
minority government and
imposition of the carbon
tax.
Although party officials said internal polling showed it would be
a close contest, it also
showed Mr Joyce in
front.
“A lot of people said to
me that if we wanted Labor we would’ve voted
Labor, and that they feel

cheated in general,” new
National Party MP Adam
Marshall, 28, said of the
growing
anti-Windsor
feeling in the electorate.
“There was a lot of people
that simply wanted to talk
about their frustration
with the federal government that they couldn’t
wait until September to
express their displeasure.
“I was blown away by the
result. I think we are seeing a shift back to the major parties after the hung
parliament.”
National Party state director Ben Franklin said:
“It’s quite clear there’s a
very strong view on the
ground against the independents.”
Mr Marshall said he was
bombarded with complaints about the federal
government by constituents in the Northern Tablelands.
Mr Windsor said: “When
the previous (state) National Party fellow left, it
was about 70-30 (to the
Nationals).
He said he saw “no relationship” between the
Northern Tablelands result and his likely result.
Mr Windsor said a recent
poll by Crosby Textor for
the mining industry had
found him in front of the
National Party on a twoparty preferred basis by
60 per cent to 40 per cent.
National Party sources
last night said a recent
NRMA poll had Mr Joyce
ahead about 55-45.

Picture: Chris Masters Source: Supplied

The alleged Jihadist at
the centre of a defence
warning was arrested
last night by members of
the NSW Counter Terrorism Unit on terror related
charges.
The warning is said to
name the 23-year-old
from Sydney’s lower
North Shore.
He is on bail after pleading guilty to an ATM ram
raid robbery in 2011.
Defence sources said
the warning was issued
nationwide in response
to vengeful and hateful
material posted by the
man against the defence
forces in the past.
Intelligence sources said
information
gathered
showed the man was willing to donate robbery takings to “the cause”.
“It was never elaborated
on as to which ‘cause’
and there is no evidence
to suggest that he used
the money for anything
else but himself,” a senior source said.
“But he is a young man
whose ideology is worry
enough that he had his
passport seized after he
visited Afghanistan.”
The military warning was
marked “restricted” under the heading “Austra-

lian Person of Security
Concern”, according to
sources.
It said an intelligence report had been produced
to advise defence staff
that any contact with the
man, an ethnic Pashtun,
should be reported immediately to the Defence
Security Authority.
“The DSA does not recommend any contact with
(the man) by Defence personnel,” it is understood
the warning said.
“In the event that contact
is made with (the man) a
‘report of contact security
concern’ detailing any interaction is to be submitted to the DSA as a matter
of priority.”
A direct warning naming
a credible threat would
be issued only if specific
intelligence about a possible attack had been uncovered.
According to a diplomatic cable released by
WikiLeaks, the man was
placed on a travel watch
list by US authorities in
2010 “due to his demonstrated connections” with
Yemeni based al-Qaida
mastermind and former
US citizen Anwar al-Awlaki, who was killed by a
US military drone strike

in September 2011.
“This recommendation is
based also on his current
location being Australia, where Australian authorities can monitor his
whereabouts and travel
plans,” the secret US embassy cable said.
Al-Awlaki was directly
linked to the 9/11 terrorists and other high-profile
attacks.
The Herald Sun understands the young radical
lost his job at a call centre
because of his attitude to
female callers.
“He has problems with
women and has had trouble holding down a job,”
a source said.
It is believed that it was
ASIO that alerted NSW
Police to the man’s role
in the ATM robbery.
Defence said last night it
had a longstanding practice of not commenting
on intelligence matters.
A spokesman for Attorney General Mark Dreyfus said the Government
would not comment on
security matters.
Defence Chief General
David Hurley issued a
separate directive yesterday ordering all forces to
step up security after the
overseas attacks.
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Team Rudd accused of sabotaging shaky Julia Gillard
KEVIN Rudd backers
have again been accused of engaging in a
final attempt to destabilise Prime Minister Julia
Gillard before the election.
With 108 days to go before the poll, tensions
in the Labor caucus
spilled over on tuesday,
with the PM coming under attack on a number

of fronts from within her
own ranks.
Rudd supporters have
been accused of trying
to inflame a sledging
match in caucus after
Senator John Faulkner
condemned new laws
which give political parties an extra $58 million
in taxpayer-subsidised
campaign funds and go
soft on disclosure rules.

Mr Faulkner called the
laws a “disgrace”.
MPs were also taken by
surprise when retiring
MP Steve Gibbons, a fan
of neither Ms Gillard or
Mr Rudd, put a motion
to the caucus calling for
the PM to be stripped of
her powers to choose
her Cabinet - powers
first granted to Mr Rudd
in 2007.

Marginal-seat MP Laura
Smythe, a Rudd supporter, also weighed in,
raising the ongoing debacle of asylum seeker
policy.
Adding fuel to the fire,
Mr Rudd yesterday
backed Mr Gibbons’
call, claiming he would
support the reforms. A Kevin Rudd and Julia Gillard. Source: AFP
spokesman said: “Following his statements of February, 2012, of round of destabilisation
course Mr Rudd would was being waged by
support this change team Rudd.
as part of a package of “They are definitely trylarger reforms to the ing to blow the show
Australian Labor Party, up again. It looks like a
including reforms which co-ordinated attack. BeMr Rudd has spoken of cause it is,” one source
in the past.”
close to the PM said.
The PM was reported A spokesman for Mr
to have sat stony faced Rudd pointed to his
during caucus on tues- comments of March 21,
day during Mr Faulkner’s when he said he would
condemnation of the never challenge for the
government’s electoral Labor leadership again
bill to increase funding under any circumstancto political parties.
es.
“The body language was While most senior Labor
“This new centre will help very obvious. She was figures described as “lulocal parents, particularly not happy,” said one dicrous” the possibility
when it comes to making Labor MP, who claimed that another challenge
Wayne could be mounted with
the big commitment to Treasurer
Swan
had
sledged
Mr only 108 days before the
study at university,” Mr
Faulkner.
election, others said it
Clare said.
Mr
Faulkner
was
reportcould not be ruled out.
“There is nothing more
important than returning ed to have said to the “How could you rule it
to work or study knowing caucus meeting: “I’m out considering how
that our kids are in a safe not angry any more, I am badly we are going,”
one said.
and happy environment, just ashamed.”
supported by qualified The outbreak of dissent Another senior Labor
early childhood profes- followed an unprec- MP said the decision to
edented spray on Mon- lift funding for political
sionals.
“The Child Care Rebate day from another Labor parties was a fatal miswill help local families MP, key Rudd supporter take and would go down
cover out-of-pocket costs and chair of the intel- very badly with voters.
of child care - covering ligence and security “Seriously, what is
Anthony wrong with this show?”
up to 50 per cent of out- committee
of-pocket costs, which is Byrne, who also labelled the MP said.
up to $7,500 per child, per as “disgraceful” budget “If there was any merit in
cuts to intelligence and this proposal you would
year.
For more information on counter-terrorism agen- have done it two years
ago.
the Child Care Rebate cies.
Mr
Byrne’s
comments
“We are making all these
contact the Department of
Human Services on 13 24 sparked a question budget cuts, like cutting
68 or http://www.mychild. time stoush over na- sole parent allowances
gov.au/childcarerebate/ . tional security.A source and Newstart, and at
Media contact: Chris close to Ms Gillard con- the same time awarding
Zogopoulos (02) 9790 firmed the Prime Minis- ourselves $58 million.
ter’s camp feared a new It’s insane.”
2466

Julie welcomes new Ap- Jason Clare opens new Earostolic Nuncio to Australia ly Learning Childcare CenArchbishop Paul Gallagher tre at UWS Bankstown

Julie Owens MP with Archbishop Paul Gallagher

Federal Member for Parramatta, Julie Owens had
an opportunity to meet
the new Apostolic Nuncio
to Australia, Archbishop
Paul Gallagher over lunch
on tuesday.
The Nunciature to Australia is an ecclesiastical office of the Roman Catholic Church in Australia.
The Apostolic Nuncio
is the equivalent of the
Vatican’s Ambassador to
Australia.
“It was a pleasure to meet
Apostolic Nuncio Archbishop Paul Gallagher”
‘I have no doubt he will
continue to represent

the interests of the Vatican with equal competence and vigour as his
predecessor Archbishop
Giuseppe Lazzarotto” Ms
Owens said.
Archbishop Gallagher
was named as the new
Apostolic Nuncio to Australia by Pope Benedict
XVI late last year. He will
be the 15th Apostolic
Nuncio of Australia and is
the first non-Italian nuncio to be named. Born in
Liverpool England, he is
fluent in French, Italian
and Spanish.
Media Contact: Dave Carey, 9689 1455

Federal Member for Blaxland, Jason Clare MP, officially opened the UWS
Early Learning Bankstown
Childcare Centre.
Mr Clare was joined at the
opening by Vice-Chancellor, Professor Janice Reid
AM, Ms Susan Hudson,
the chair of UWS Early
Learning Board, Scott
Parker, Deputy Mayor of
Bankstown City Council,
Uncle Ivan, UWS Early
Learning Bankstown staff
as well as students and
parents.
The new UWS Early Learning Bankstown Childcare
Centre is one of five child
care centres located on
University of Western
Sydney campuses.
Local students and staff,
who are also parents, will
now have greater access
to state-of-the-art child
care, specifically designed
to provide high quality
child care and early learning experiences.
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حـفلة النجم حممد اسكندر والفنانة أليسار حتولت اىل مهرجان فين رائع

النجم حممد اسكندر يصدح

املطربة أليسار تغرد ويبدو جورج تامر وكلوفيس البطي وحضور

اسكندر وأليسار يف «ديو» غنائي و «مسريه يا زغريي»

األخوان القنصل العام جورج البيطار غامن واملقدم روني البيطار غامن وحضور

كون ومرياي هندي ورقص وفرح

ليلة السبت يف  2013 - 5 - 25كانت ليلة مميزة عاشتها اجلالية اللبنانية
والعربية يف اسرتاليا مع الفنان الكبري الطرب حممد اسكندر واملطربة
املتألقة أليسار.
فقد تقاطر املئات من ابناء اجلالية اىل صالة ال لونا يف بانكستاون ليمضوا
سهرة من أمجل سهرات العمر مع الطرب األصيل والفن اجلميل.
فبعد ان اعتلى الشاعر بدوي معوض املسرح ورحب باحلضور شاكرا شركة
 VIP Productionورجل االعمال السيد طوني فرنسيس الذي
يتحفنا باستمرار بأكرب املطربني ،قدم النجمة خرجية الكونسرفتوار
أليسار اليت قدمت باقة مميزة من االغاني بعضها لكبار املطربات واملطربني
وبعضها خاص بها ..وقد اثبتت طول باعها يف اجملال الفين ونالت اعجاب
وتصفيق احلضور الذي رأى فيها موهبة واعدة تبشر مبستقبل زاهر..
لقد أبدعت الفنانة أليسار سواء يف أغاني املطربني واملطربات الذين غنت
هلم أو يف أغانيها اخلاصة منها اغنية «وقفات العز» اليت غنتها الول مرة
يف اسرتاليا ..فعلى صوتها اهلادر من جبل احلصن يف اعالي اهدن متايلت

احلضور الكثيف

فرح وسعادة

اخلصور وانعقدت حلقات الدبكة والرقص يف لوحات وال أمجل.
بعدها اعتلى املسرح فارس املسرح املطرب القدير الذي عرفته اجلالية
يف جوالت فنية عدة واضاء لياليها بصزته القوي وحنجرته الذهبية
املميزة.
يف كل جولة كان يظهر متكناً اكثر وقدرة اكرب على االداء ..فنهر عطائه
الفين ال ينضب بل يزداد تدفقا مع الزمن ..فليلة السبت املاضي عاشت
اجلالية ليلة فنية كانت اشبه مبهرجان مع املطرب الضيف حممد اسكندر
الذي اعتلى املسرح الكثر من ثالث ساعات ..نعم ثالث ساعات من الغناء
املتواصل دون ان ينال االرهاق من حنجرته أو يتسلل التعب اىل صوته املاسي
الذي بقي من البداية اىل النهاية على الوترية نفسها من القوة والتألق
والعطاء.
احلفلة العامرة
ومما زاد السهرة جناحا وأضفى عليها مزيدا من الفرح اشرتاك املطربني
اسكندر وأليسار يف «ديو» رائع يف أغنيته القدمية املتجددة اليت بقيت الفرقة املوسيقية القادمة معه من لبنان بقيادة املايسرتو ميالد سعد ابدعت
يف العزف والعطاء.
اغان اخرى.
متألقة رغم الزمن «مسريه يا زغريي» اضافة اىل ٍ

صفحة 39

Saturday 1 June 2013

السبت  1حزيران 2013

Page 39

حــفالت

حـفلة النجم حممد اسكندر والفنانة أليسار حتولت اىل مهرجان فين رائع

املتعهد طوني فرنسيس مع النجم حممد اسكندر والفنانة أليسار والزميل أكرم املغوش

القنصل العام جورج البيطار غامن وشقيقه املقدم روني واملالزم الرهبان وحضور

نسيب اهلاشم ،مارشا البايع ،بتول يزبك ،لونا العثماني وحممود مجال

املتعهد رجل االعمال طوني فرنسيس والسيدة عقيلته

طاولة املردة ويبدو طوني صايف وحضور

الزميل انطونيوس بو رزق وعقيلته منى ،روني ناصيف ،بسام رزق والزميل اكرم املغوش

وقد خص الفنان حممد اسكندر متعهد حفالته رجل االعمال الصديق طوني
فرنسيس بأكثر من قصيدة واصفا مزاياه وصفاته احلميدة شاكرا اياه على
تعهد حفالته يف سيدني مما يسمه له بالبقاء على تواصل مع مجهوره
وحمبيه.
احلضور كان مميزا وذواقا وكان يف مقدمته قنصل لبنان العام يف سيدني
االستاذ جورج البيطار غامن وشقيقه املقدم روني البيطار غامن واملالزم
جريار الرهبان اضافة اىل اعضاء بلديات واملئات من عشاق الطرب االصيل
والزميلني انطونيوس بو رزق واكرم املغوش من جريدة اهلريالد.
وكان طاقم الصالة بادارة صاحبها بدوب جربان مبنتهى الكرم.
وننوه هنا بان احلفلتني كانتا مبنتهى النجاح والتنظيم بفعل اجلهد الذي
بذله القيمون على شركة  VIP Productionلصاحبها رجل االعمال
السيد طوني فرنسيس

كرم ومكاري واالهل

تصوير أراكس

املالزم جريار الرهبان ومننوم واقارب

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

العالناتكم يف جريدة اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن
تضع العالم بني يديكم
تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم
العالم العربي بأكمله مع مجموعة واسعة من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية املتنوعة
جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

نقدم لكم اكثر من  230قناة فضائية من الشرق االوسط..
زوروا مكاتبنا على العنوان أدناه لتستفيدوا من الفرصة وتتأكدوا من مصداقيتنا
وتشاهدوا هذه القنوات بأنفسكم..

لالستفسار يمكنكم االتصال بقسم املبيعات يف سيدني وملبورن ليقدموا لكم
الخدمة املمتازة والسريعة على رقم املكتب1300 922 788 :

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم

0
0
$6
ا
آل
ن
بـ

حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية 0
5
4
 $فق

الجهاز الجديد يعطيكم شاشة نقية صافية دون انقطاع او تقطـّع ال تتأثر
بتغريات االنرتنت
القنوات متسلسلة يف مجموعات حسب البلدان فمث ً
ال
القنوات اللبنانية تأتي متتابعة (وراء بعضها البعض)
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة
التي تريدون مشاهدتها

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة
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