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دفن موتى

 جملس األمن جييز اللجوء إىل القوة ... وطرابلس تهّدد بتعطيل املالحة يف املتوسط

القذايف والغرب خيّيان الثوار بني اإلبادة ... والتدخل األجنيب!
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مع  الليبية،  الثورة  بدت 
الثاني،  شهرها  دخوهلا 
على مفرتق خطري، أصبحت 
مشّرعة  ليبيا  أبواب  فيه 
بغطاء  أجنيب،  تدخل  أمام 
يف  بوادره  ظهرت  عربي، 
الدولي،  األمن  جملس 
أمس االول، حيث تقاطعت 
مع  العظمى  الدول  مصاحل 
اليت  اجلهنمية  اخلطة  تلك 
القذايف  معّمر  وضعها 
لتشويه الثورة وحتويلها إىل 
حرب أهلية بني غرب موال 
للنظام وشرق متمّرد عليه، 
هذا  اتهام  له  يسهل  ما 
لالجنيب،  بالعمالة  الشرق 
الثوار،  زال  ما  وقت  يف 
العسكرية  بإمكاناتهم 
تالقي  يقاومون  البسيطة 

مشاورات  حركة  أظهرت 
وجود  األخرية  الساعات 
بتأليف  سياسية  إرادة 
وقت  بأسرع  احلكومة 
ممكن، لكن هذه االرادة ـ 
الرغبة، بقيت ناقصة توافر 
االمكانية، يف ظل الدوران 
يف حلقة الشروط والشروط 
أن  بدا  حيث  املضادة، 
امليشالني«،  »عقدة  وراء 
أبرزها  أخرى،  عقد  توجد 
بني الرئيس املكلف جنيب 
ميشال  والعماد  ميقاتي 
الذي  الواقع  وهو  عون، 
احللقة  مغادرة  عدم  فرض 
وطرح  نفسها،  املفرغة 
كان  اذا  ما  حول  أسئلة 

*صاحب أفران الروشة وزوجته وبعض العاملني يف الفرن*

جنبالط ينّبه من ضغط أميكي على ميقاتي
اللقاء الرباعي: إرادة بالتأليف ... والقدرة متعذرة 
احلـريـري يـتـهم »حـزب اللـه« بالتسـليـح شـمااًل

 األسد ورئيس االستخبارات املصرية: تعاون وتنسيق على أعلى املستويات

)التتمة ص 21(

اىل  جديد  مؤشر  يف 
السورية  العالقات  حتسن 
اإلطاحة  بعد  املصرية   -
حسين  املصري  بالرئيس 
الرئيس  استقبل  مبارك، 
السوري بشار األسد، أمس 
االول، رئيس االستخبارات 
العامة املصرية اللواء مراد 

بإصرارهم  تلك،  املصاحل 
عن  دفاعًا  املوت  على 
شرقًا،  وبنغازي  أجدابيا 

ومصراتة والزنتان غربًا.
ويف ظل احتدام املعارك بني 
والكتائب  الليبيني  الثوار 
للقذايف،  التابعة  األمنية 
اإلعالم  يسعى  واليت 
الغربي لتصويرها على أنها 
اآللة  الزمن بني  مع  سباق 
العسكرية لنظام الدكتاتور 
الدبلوماسي  احلراك  وبني 
وافق  املدنيني«،  لـ»محاية 
الدولي  األمن  جملس 
أعضاء  عشرة  بغالبية 
والصني  روسيا  وامتناع 
واملانيا،  والربازيل  واهلند 
جوي  حظر  فرض  على 
فوق ليبيا قد يبدأ تنفيذه 

ميدانيا بشن ضربات جوية 
املقبلة،  الساعات  خالل 
بأنها  القذايف  توعد  اليت 
دون  »من  حربًا  ستشهد 

رمحة« لتطهري بنغازي.
املوالية  القوات  وواصلت 
االول،  أمس  للقذايف، 
حنو  للتقدم  حماوالت 
املعارضة.  معقل  بنغازي، 
القوات  من  جنود  وخاض 
معارك  الليبية  احلكومية 
ضارية مع الثوار للسيطرة 
وذلك  أجدابيا،  مدينة  على 
إىل  املؤدي  الطريق  لفتح 
استهدفتها  اليت  بنغازي، 
بقصف  القذايف  قوات 

مدفعي وغارات جوية.
فإن  عيان  وحبسب شهود 
من  متكنت  القذايف  قوات 

الطريق  على  السيطرة 
إىل  أجدابيا  من  املؤدي 
الشرق  أقصى  يف  طربق 
متكنوا  الثوار  لكن  اللييب، 
يف  منه،  إخراجها  من 
زالوا  ما  الذي  الوقت 
على  السيطرة  حيكمون 
إىل  املؤدية  الطرق  مفرتق 

بنغازي.
االشتباكات  وأعاقت 
بلدة  وهي  أجدابيا،  حول 
الطريق  على  اسرتاتيجية 
القوات  زحف  الساحلي، 
احلكومية على بنغازي، لكن 
اجليش حذر املواطنني من 
أنه يضع عينه على املدينة، 
يف  الناس،  من  وطلب 
بيان، مغادرة املواقع اليت 
)التتمة ص 21(

عناصر  اىل  حيتاج  التأليف 
حتى  تتوافر  مل  خارجية 
أحدا  وأن  خاصة  اللحظة، 
للرأي  اآلن  حتى  يقدم  مل 
العام اللبناني أجوبة مقنعة 
حول املوانع احلقيقية اليت 
حتول منذ حنو شهرين دون 
احلكومية  الصيغة  بلورة 

املوعودة.
يطل  االجواء،  هذه  وسط 
لـ»حزب  العام  االمني 
السيد حسن نصراهلل  اهلل« 
خالل  غدا  يلقيها  بكلمة 
يقيمه  الذي  االحتفال 
مساء  السابعة  عند  احلزب 
الشهداء  سيد  جممع  يف 
مع  تضامنا  الرويس،  يف 

يف  الشعوب  انتفاضات 
والبحرين  ومصر  تونس 
وليبيا واليمن. ولوحظ أن 
إعالن احلزب عن املهرجان 
املواضيع  اىل  يشر  مل 
السيد  أن  علما  الداخلية، 
وفد  إيفاد  قرر  نصراهلل 
ميثله، قبل ظهر اليوم، اىل 
بكركي لتقديم التهاني اىل 
اجلديد  املاروني  البطريرك 

بشارة بطرس الراعي.
»اللقاء  ينجح  مل  سياسيا، 
ظهر  عقد،  الذي  الرباعي« 
الرئيس  االول، بني  أمس 
املعاون  من  وكل  املكلف 
العام  لالمني  السياسي 

حممد موايف بصفته مبعوثا 
األعلى  العسكري  للمجلس 

يف مصر.
رمسي  سوري  بيان  وذكر 
خالل  حبثا  اجلانبني  أن 
األخوية  »العالقات  اللقاء 
بني سوريا ومصر، والرغبة 
تفعيل  بإعادة  املشرتكة 

والتنسيق  التعاون 
على  البلدين  بني 
مبا  املستويات،  أعلى 
الشعبني  مصاحل  خيدم 
والعرب  الشقيقني 

مجيعًا«.
زيارة  بدأ  موايف  وكان 
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اعالنات

Do business with someone you know, 
trust and who understands your needs.

We understand
Melbourne.

From Dandenong to Coburg, Sunshine 
to the CBD, and everywhere in between, 
Arab Bank Australia has a team that understands 
the community you live and work in.

We’ve been serving the Arabic speaking 
communities throughout Sydney and Melbourne 
for over 15 years, assisting businesses of all sizes 
grow and prosper, and helping individuals build a 
better future.

No other Bank understands you and your 
community better. We can help you with:

- Property & Construction Loans 
- Business & Commercial Loans 
- Home Loans 
- Investment & Transactional Accounts 
- Online Savings and Foreign Currency Accounts

To discuss your financial needs, 
at a time and place that suits you, 
contact one of our dedicated and local 
business managers today:

Naim Melhem, Senior Relationship Manager
0434 075 408

Michael Cantsilieris, Relationship Manager
0413 601 898
Sam Bitar, Relationship Manager
0434 600 873

Freecall 1800 272 222
arabbank.com.au
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Naim Melhem Michael Cantsilieris Sam Bitar
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Cancellation of worker registrations
On 14 March 2011 the Corporation issued notifications 
to workers of the intention to cancel their registration, as 
they had not recorded service in the last four years.
Workers have the right to appeal to the independent 
Building and Construction Industry Long Service 
Payments Committee against the cancellation of their 
registration. Appeals must be received by 5pm on the 2 
May 2011.
After 2 May 2011 workers who have not appealed will be 
cancelled from the register of workers. Following 
cancellation they will cease to be a registered worker 
and any recorded service will not count towards any 
future entitlement.
If you receive a cancellation notification, or you’re not 
sure if your record is up to date, you need to act now. For 
more information on the cancellation of worker 
registrations contact the Corporation’s Helpline on 13 14 
41 or check your record online at www.lspc.nsw.gov.au 
You must contact the Corporation before 2 May 2011.
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لبنانيــات
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل - سامي مظلوم

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
مدير التحرير: ســامي مظلــوم

عالقات عامة: أكـرم املغـّوش
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اجلمهورية  رئيس  عرض 
سليمان  ميشال  العماد 
يف  الثقافة  وزير  مع 
األعمال  تصريف  حكومة 
لألوضاع  وردة  سليم 
عائدة  ولشؤون  الراهنة 
يف  وعملها  وزارته  اىل 
ان  قبل  املرحلة،  هذه 
امحد  النائب  مع  يبحث 
التطورات  يف  فتفت 
السائدة  السياسية 

حمليا.
الرئيس سفري  واستقبل 
بن  حممد  عمان  سلطنة 
خليل اجلزمي الذي سلمه 
رسالة خطية من السلطان 
قابوس بن سعيد تتناول 

العالقات الثنائية.
وتسلم رئيس اجلمهورية 
البطريركي  النائب  من 
العام املطران روالن ابو 
احتفال  إىل  دعوة  جوده 
مار  البطريرك  تنصيب 

سليمان تسلّم رسالة من قابوس 
وتابع أوضاع اللبنانيني يف ابيدجان

آذار 2011  19 Saturday 19 March 2011السبت 

إلغاء تسجيل العامل
يف 14 آذار/ مارس 2011 أصدرت مؤسسة اخلدمة الطويلة 
إشعارات للعمال عن النية بإلغاء تسجيلهم، اذا مل يكونوا 

قد سجلوا اي خدمة يف السنوات األربع املاضية.
مدفوعات  جلنة  أمام  االستئناف  يف  احلق  للعمال  يكون 
البناء والتشييد املستقلة ضد  الطويلة  لصناعة  اخلدمة 
إلغاء تسجيلهم. جيب أن يتم استالم االستئناف حبدود 

الساعة الـ 5 من بعد ظهر يوم 2 ايار / مايو 2011.
بعد 2 ايار/مايو 2011 العمال الذين مل يستأنفوا سيتم 
الغاؤهم من سجل العمال. بعد االلغاء سيجري ايقافهم 
عن ان يكونوا عماال مسجلني واي خدمة مسجلة سوف لن 

تسب يف مستحقات املستقبل. تحُ
إذا كنت تلقيت/ تتلقى إشعار إلغاء، أو كنت غري متأكد 
مما اذا كان سجلك حديثا وحتى تارخيه، جيب عليك أن 
تسجيل  إلغاء  حول  املعلومات  من  ملزيد  اآلن.  تتصرف 
العامل االتصال خبط املساعدة للمؤسسة يف 41 14 13 
أو تـفحص ســـجلك اخلـــاص عرب االنرتنـت بـــزيارة موقع
www.lspc.nsw.gov.au جيب عليك االتــصال باملؤسسة قـــبل

2 ايار /مايو 2011.
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الراعي  بطرس  بشارة 
بطريركا إلنطاكية وسائر 
عصر  للموارنة  املشرق 
يف  آذار   25 اجلمعة 
يف  البطريركي  الصرح 

بكركي.
وزار بعبدا وفد من عائلة 
للرئيس  شكر  جزيين 
وعقيلته  سليمان 
مواساتهما  وفاء  السيدة 
املدير  بوفاة  وتعزيتهما 
لألمن  السابق  العام 
العام اللواء الركن وفيق 

جزيين.
إتصل  آخر،  صعيد  على 
بوزير  اجلمهورية  رئيس 
يف  واملغرتبني  اخلارجية 
األعمال  تصريف  حكومة 
ملتابعة  الشامي  علي 
يف  اللبنانيني  أوضاع 
ابيدجان يف ساحل العاج 
الالزمة  التدابري  واختاذ 

وفقا لتطور األمور.

جملس  رئيس  استقبل 
النواب نبيه بري ظهر امس  
التينة،  عني  يف  االول 
مصر  مجهورية  سفري 
البديوي،  امحد  العربية 
التطورات  معه  وعرض 
الراهنة، يف حضور مسؤول 
العالقات اخلارجية يف حركة 
طالل  السابق  الوزير  أمل 

 بري عرض التطورات مع سفري 
مصر وعبيد

الساحلي.
ثم استقبل الوزير السابق 
معه  وعرض  عبيد  جان 

الوضع العام.
وبعد الظهر، استقبل بري 
بريوت  مرفأ  ادارة  جملس 
حسن  رئيسه  برئاسة 
معهم  وعرض  قريطم، 

اوضاع املرفأ.

اهليئة  رئيس  التقى 
القوات  يف  التنفيذية 
مسري  الدكتور  اللبنانية 
بريطانيا  سفرية  جعجع 
يف  غاي  ماري  فرانسيس 
العالقات  مسؤول  حضور 
اخلارجية يف القوات احملامي 
ومستشار  نعمة  جوزف 
ايلي  اخلارجية  العالقات 
عرض  وجرى  خوري، 
لبنان  يف  العامة  لالوضاع 

جعجع عرض االوضاع مع السفرية 
الربيطانية

واملنطقة.

اعترب عضو تكتل التغيري 
واالصالح النائب حكمت 
مؤشرات  ان  ديب 
احلكومة  تشكيل 
ال  جهة  فمن  متناقضة، 
اتصاالت توحي بتصاعد 
ومن  االبيض،  الدخان 
شعور  ال  اخرى  جهة 
جسيمة  عراقيل  بوجود 

يف وجه التأليف.
اىل  حديث  يف  واوضح 
يعد  مل  ان  املركزية 
يف  املماطلة  اجلائر  من 
خصوصا  التشكيل، 
 14 قوى  اعالن  بعد 
عن  عزوفها  آذار 
ان  واكد  املشاركة. 
يف  املعتمدة  املعايري 
احلكومة  تشكيل  عملية 
كقوى  عليها  توافقنا 
جيب  حبيث  آذار   8
التمثيل  واحرتام  مراعاة 
لكل  والنيابي  الشعيب 
اشراك  يتم  كي  طرف 
اجلميع مناطقيا وطائفيا 
وسياسيا، الفتا اىل ان 
الطائف  ومنذ  الدستور 

ديب: مؤشرات التشكيل 
متناقضة وال مانع من إعطاء 

سليمان حصة
التمثيل  اىل  يدعو 
املظلة  وهو  العادل 
ترعى كل  اليت  الوحيدة 

آليات التأليف.
ورأى ديب ان دمشق ال 
تتدخل يف عملية التأليف 
وهي ال تبذ التأخري يف 
اعالن التشكيلة احلكومية 
فيه  شك  ال  مما  ولكن 
الدول  ما جيري يف  ان 
مظاهرات  من  العربية 
مينعها  واضطرابات 
حتما من التدخل إلنضاج 
احلكومية.  التشكيلة 
واعلن ان االتصال على 
خط التأليف مع الرئيس 
ميقاتي  جنيب  املكلف 
غري قائم بصورة دورية 

وحتى سريعة.
وختم: حنن كتيار وطين 
اجلميع  متثيل  نتمنى  حر 
اعطاء  مع  احلكومة  يف 
وال  لالقليات،  مقعدين 
مانع لدينا من ان يكون 
للرئيس ميشال سليمان 
احلكومة  يف  حصة 

املقبلة.

شؤون  وزيرحُ  د  اكَّ
شهيب  أكرم  رين  املهجَّ
والنائب أالن عون »أنَّ 
بني  املشرتك  العيَش 
يف  والدروز  املسيحيني 
اجلبل مصلحٌة اسرتاتيجية 
هلم مجيعًا، وأنَّ الثقة بني 
وتتنامى  قائمة  الطرفني 

يومًا بعد يوم«.
ندوة  يف  وتدثا 
التعايش  »متطلبات 
مها  نظَّ اليت  اجلبل«  يف 
فارس  عصام  »مركز 
اللبنانية«،  للشؤون 
ملدير  بتقديم  واستهلت 
عبداهلل  السفري  املركز 
وتاله شهيب  حبيب،  بو 
إجناح  »أنَّ  اعترب  الذي 
لتثبيت  الطريق  خريطة 
يف  املشرتك  العيش 
تعاون  يتطلب  اجلبل 
أربعة أفرقاء هم املخاتري 
والبلديات لتلبية احلاجات 
احمللية،  التنموية 
اليت  الدينية  واهليئات 
تستطيع استخدام أمالك 
يف  واألوقاف  الكنيسة 
والقوى  التنمية،  عملية 
يف  احمللية  السياسية 
قبول  مبادئ  تكريس 
احلوار  وتفعيل  اآلخر 

والعمل املشرتك«.
»أن  إىل  وأشار 
يكمن  األساسي  التحدي 
يف  الناس  تثبيت  يف 
إىل  الفتًا  أرضهم«، 

 »متطلبات التعايش يف اجلبل« يف »مركز فارس«
شهيب وأالن عون: العيش املشرتك مصلحة 

إسرتاتيجية مسيحية - درزية
»أن هذا التثبيت حيتاج 
إىل املدرسة واملستشفى 
وفرصة العمل«. ولفت 
إىل  اجملال  هذا  يف 
البلمند  أهمية فرع جامعة 
يف  بناؤه  سيتم  الذي 
»البلدة  الغرب،  سوق 
األرثوذكسية  املسيحية 
تشكل  أن  تستطيع  اليت 
بني  وربط  مجع  حالة 
اجملاورة«،  البلدات 
أتت  املبادرة  ان  موضحًا 
جنبالط  وليد  النائب  من 
األرض  اشرتى  الذي 
فرع  عليها  بنى  سيحُ اليت 

اجلامعة.
وامل يف ان يستمر العمل 
مع احلكومة اجلديدة على 
املصاحلات،  خطط  تنفيذ 
اطمئنانه  عن  واعرب 
إىل »أن نهج املصاحلة 
سيستمّر مع البطريرك مار 
بشارة بطرس الراعي«، 
»احلاضن  بالدور  منوها 
لرئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان يف إجناز مصاحلة 
االخرى  وامللفات  بريح 

.»)...(

عون وخطر االنقراض
جهته  من  عون  وشدد 
على »أنَّ هناك اقتناعا 
الطائفة  لدى  راسخا 
الدرزية اليت طوت صفحة 
عودة  بأهمية  احلرب 
والعيش  املسيحيني 

اجلبل«.  يف  املشرتك 
على  املسيحيني  وحض 
»أن يثقوا بأن الظروف 
تغريت وأن هناك عودة 
متكافئة،  معادلة  إىل 
على  التوازن  وإعادة 

مستوى لبنان«.
ورأى »ان توسيع نطاق 
املهجرين  وزارة  عمل 
إىل  اجلبل  مهّجري  من 
األحداث  متضّرري  كّل 
اللبنانية كان أحد األسباب 
أموال  لتحويل  الرئيسية 
اجلبل  من  التعويضات 
إىل مناطق أخرى، ناهيك 
هدرًا  أحيانًا  باستنزافها 
أّدى  مما  وحمسوبيات، 
هذا  استكمال  تأخري  إىل 
والتمهيدي  التقين  اجلزء 
لعودة املهّجر إىل قريته 
األموال  توافر  لعدم 

الكافية«.
وشدد على »ان تغيريًا 
معادلة  على  طرأ  جذريًا 
على  الدائم  النزاع 
املسيحيني  بني  الزعامة 
والدروز يف اجلبل، وأن 
واملسيحيني  الدروز 
أصبحوا اليوم يف مواجهة 
خطر  وهو  نفسه،  اخلطر 
االنقراض، مما يستدعي 
جديدة  قراءة  منهم 
لواقعهم ويؤّكد ارتباطهم 
العضوي ببعضهم يف ما 
وجودهم  مستقبل  خيّص 

يف اجلبل«.

اإلسالمية  اجلماعة  عضو  هنأ 
الطائفة  احلوت  عماد  النائب 
املارونية الكرمية على انتخاب 
بشارة  البطريرك  غبطة 
الراعي، وقال يف حديث اىل 
اجلماعة  إّن  اآلن  لبنان  موقع 
هذا  إىل  تنظر  اإلسالمية 
أّن  وترى  بإجيابية  االنتخاب 
البطريرك الراعي سيكون خري 
وأنه  سيما  سلف،  خلري  خلف 
والعيش  التعايش  دعاة  من 
والشراكة  واحملبة  املشرتك 

بني كل اللبنانيني.
احلوت  شجب  آخر،  جمال  يف 
ناو  موقع  اىل  حديث  يف 
الوزير  كالم  بشدة  ليبانون، 
اىل  وهاب  وئام  السابق 
فيه  والذي وصف   otv حمطة 
ب  احملجبة  املسلمة  املرأة 
إىل  مشرًيا  الزبالة،  كيس 
دلياًل  يشكل  الكالم  هذا  أّن 
إضافيًا على مستوى اخلطاب 
لوهاب  املتدني  السياسي 
وهو خطاب أصبح سائدًا يف 

لبنان لألسف.
وهاب  أّن  على  شدد  احلوت 
اخلطوط  كالمه  يف  جتاوز 
الدينية  القيم  حول  احلمراء 
واملشاعر  واملعتقدات 

هنأ املوارنة بانتخاب الراعي بطريركًا
احلوت: مصري حكومة اللون الواحد الفشل

جلوء  مؤكًدا  اإلسالمية، 
اجلماعة اإلسالمية إىل القضاء 
اللبناني لوضع حد نهائي هلذا 
املتدني  والكالم  االسفاف 
عودنا  الذي  األخالقي  غري 
احلوت  ولفت  وهاب،  عليه 
هو كالم  الكالم  هذا  أّن  إىل 
حيرض  ألنه  بعينها،  الفتنة 
الناس  وحيرض  الفتنة  على 
على ردة فعل معينة، مشرًيا 
أن  الطبيعي  من  أنه  إىل 
فعل  رد  الناس  لدى  يكون 
قاس يف مقابل هكذا خطاب 
يؤذي املشاعر وميس صراحًة 

ومباشرًة بالعقائد الدينية.
رأى  احلكومي،  الشأن  يف 
احلكومة  تشكيل  أّن  احلوت 
أصبح حاجة ملحة لقوى 8 آذار، 
سيما بعد تظاهرة قوى الرابع 
الشعور  وبعد  آذار  من  عشر 
القرار  على  املصادقة  بأن 
اإلتهامي تتاج إىل مزيد من 
الوقت  يف  مشرًيا  الوقت، 
عينه إىل أّن احلكومة العتيدة 
تول  عقبات  أمامها  زال  ما 
وسيحاولون  تشكيلها،  دون 
اإلسراع  سبيل  يف  تذليلها 

بوالدة احلكومة.
العتيدة  احلكومة  أّن  أكد  وإذ 

يف  الفشل  مصريها  سيكون 
واحد  لون  من  ّكلت  شحُ حال 
تعميق  حكومة  ستكون  ألنها 
يف  لبنان،  يف  اإلنقسام 
الوقت الذي حنن بأمس احلاجة 
بني  جيمع  مناخ  إلجياد  فيه 
اللبنانيني وال يفرقهم، طالب 
احلوت الرئيس املكلف جنيب 
تشكيل  يرفض  بأن  ميقاتي 
حكومة من لون واحد، وقال: 
تكنوقراط  حكومة  فليشكل 
احلياتية  املشاكل  تعاجل 
لكل  واإلجتماعية  واملعيشية 
تكون  ال  حبيث  اللبنانيني، 
آخر،  دون  فريق  حكومة 
على  اجملال  هذا  يف  مشدًدا 
وسطية  حكومة  قيام  أهمية 
بني فريقي 8 آذار و14 آذار 
السياسية  القضايا  تّرحل 
احلوار  طاولة  إىل  احلساسة 
حيث يتواجد الفريقان يف ظل 
رعاية رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال سليمان، واضاف: أّما 
فال  واملغلوب  الغالب  صيغة 
وال  لبنان  يف  هلا  مستقبل 
ميكن أن تعيش، إذ إننا حباجة 
التعايش  من  نوع  إىل  دائمة 
بني القوى السياسية املختلفة 

يف لبنان.

املستقبل  كتلة  عضو  قال 
خالد  النائب  النيابية 
زهرمان، يف حديث اىل اخبار 
املستقبل امس االول ، ان 
زيارة الرئيس سعد احلريري 
اىل الشمال تكتسب اهمية، 
سلسلة  ضمن  من  وتأتي 
زيارات سيقوم بها اىل مجيع 

املناطق اللبنانية.
ان  على  زهرمان  وشدد 
املعركة واضحة، وتهدف اىل 
بناء دولة املؤسسات ورفض 
يستخدم كل  الذي  للسالح، 
املفرتقات  خمتلف  يف  مرة 
ثبات  مؤكدا  السياسية، 
باحملكمة  والتمسك  املوقف 
بغض  والعدالة  الدولية 
النظر عن شكل احلكومة اليت 

ستؤلف.

زهرمان: معركتنا هدفها بناء الدولة 
والتمسك باحملكمة والعدالة

الرئيس  كالم  على  وعلق 
املكلف جنيب ميقاتي االخري 
تشكيل  يف  يرغب  انه  عن 
تكون  ال  متوازنة  حكومة 
لفريق،  انها  على  مصنفة 
املكلف  الرئيس  فقال 
مراجعة  سياسة  يستعمل 
من  ان  ويعتقد  النفس، 
حكومة  تشكيل  املستحيل 
لوحده،  آذار   8 فريق  من 
ان  نريد  ثانية  ناحية  من 
نفهم ماذا يقصد بقوله بأال 
على  احلكومة حمسوبة  تكون 
تكنوقراط  هي  وهل  فريق، 

او حيادية؟
وعرب عن اعتقاده بأن املشكلة 
االساسية هي هل ان حكومة 
ال يكون فيها شراكة وطنية 

ميكن ان تستمر او تؤلف؟
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COMPUTERS
Sales & Service

Repair, Network Setup,
 Data Recovery, Home & Office IT

Solutions

Website design and setup.
WE COME TO YOU

Call us for your next IT Solution

HOIT
Home & Office IT

Call: 0424 88 44 84
Email: sales@hoit.com.au
www.hoit.com.au

The Computer & Laptop 
Specialists

بيع واصالح أجهزة الكمبيوتر والالبتوب، 

تصميم مواقع إلكرتونية  ... أسعار منافسة

تشكيل احلكومة يتحرك على خطي دمشق وفردان
وجنبالط اىل سوريا بعد عودة اخلليلني

على الرغم من وضع عملية تأليف 
اكثر  نار  على  العتيدة  احلكومة 
فقد  السابقة  الفرتة  من  حرارة 
مطلعة  سياسية  اوساط  ردت 
تعثر التأليف حتى اآلن اىل عدم 
اخلارجي  االخضر  الضوء  توافر 
حبيث تبقى جممل االتصاالت يف 
تعكس  افق،  دون  من  الداخل 
حجم الصراع السياسي واالنقسام 

العمودي.
من  املستقاة  املعلومات  ويف 
ملسار  مواكبة  سياسية  اوساط 
جبهة  رئيس  توجه  حيث  التأليف 
وليد  النائب  الوطين  النضال 
النائب  ان  دمشق،  اىل  جنبالط 
علي حسن خليل ومعاون االمني 
خليل،  حسني  اهلل  حلزب  العام 
اللذين زارا دمشق يومي االثنني 
واجتمعا  الفائتني،  والثالثاء 
حبثا  املسؤولني  من  عدد  اىل 
الرغبة  واكدا  التشكيل  تعثر  يف 
اهلل  وحزب  امل  حلركة  املشرتكة 
سريع،  لتشكيل  العقد  حل  يف 
بدأت  التأخري  تداعيات  ألن 
اجلديدة،  االكثرية  على  تنعكس 
بعدما حددت املعارضة مشروعها 
من  خطابها  وسقف  السياسي 
السالح  اسقاط  شعار  رفع  خالل 
باعتبار  اولوياتها،  قائمة  اىل 
انتشاره بني املواطنني مينع قيام 
الدولة، وحاوال احلصول على دعم 
ومساعدة سورية ملعاجلة العقبات 
ومحل  التشكيل،  تعرتض  اليت 
بعض  على  الضغط  على  دمشق 
مواقفها  لتليني  احلليفة  القوى 

اسهاما يف احللول.
وكالة  حسب   - عادا  انهما  غري 
االنباء املركزية - وفق االوساط 
خاليي الوفاض، بعدما مسعا كالما 
سوريا حامسا، يؤكد عدم التدخل 
مهمة  ان  اىل  بوضوح  ويشري 
معاجلة مطالب العماد ميشال عون 
تقع على عاتق الرئيس ميقاتي، 
االوساط  فيه  قرأت  الذي  االمر 
عدم  اىل  يؤشر  سلبيا  موقفا 
توافر ضوء اخضر سوري للشروع 
يف التأليف، على رغم استعجال 
احللفاء، احلزب واحلركة، وهو ما 
الرأي  يف  الواسع  التباين  يربر 

موعد  جلهة  الواحد  البيت  داخل 
حني  ففي  احلكومية،  الوالدة 
احلزب  ونواب  وزراء  جيمع معظم 
واحلركة على حتديد مهلة الوالدة 
بأيام، يعلن الوزير جربان باسيل 
واوساط التيار الوطين احلر ان ال 
حكومة قريبا وان الرئيس ميقاتي 
مل يعرض اي تشكيلة على العماد 

عون.
عون والبيان الوزاري

عون  العماد  ان  الوكالة  وذكرت 
البيان  على  االطالع  يشرتط 
الوزاري قبل االتفاق عليه ومعرفة 
مضمونه يف شأن بعض املسائل 
والسالح  كاحملكمة  احلساسة 

واحملاسبة وحماربة الفساد.
وانعكاساتها  الركود  حال  وازاء 
السلبية على قوى 8 اذار، كشفت 
مصادر سياسية مطلعة ان حزب 
اهلل دخل بقوة على خط املعاجلات 
وابلغ اىل الرئيس ميقاتي انه ال 
الوزاري  البيان  ذكر  عدم  ميانع 
بني  املوقع  الربوتوكول  الغاء 
للرئيس  لبنان واحملكمة، ويرتك 
لتسهيل  احلركة  حرية  ميقاتي 
مهمته، حتى انه لن يشارك يف 
احلكومة وجيري حصته اىل حلفائه 
اذا كان ذلك يسقط مقولة حكومة 
حزب اهلل وحيرر الرئيس ميقاتي 
الذي خيضع ملعاينة دولية واسعة 
لكل خطوة يقدم عليها يف مسار 
اىل  احلكومة  شكل  من  التأليف 
تتوان  مل  الوزاري،حيث  بيانها 
اعالن  عن  والغرب  اوروبا  دول 
ضوئهما  يف  لتبين  انتظارهما 
مواقفها من التعاطي مع حكومته 

العتيدة.
البيان الرسالة

استوقف  بعيد،  غري  سياق  ويف 
بيان  السياسيني  املراقبني 
املتصل  امس  ميقاتي  الرئيس 
واشارته  بها،  املكلف  باملهمة 
تداهم  اليت  التحديات  ان  اىل 
الوطن، والتطورات يف املنطقة، 
تكون  ال  متوازنة  حكومة  تتطلب 
مصنفة لفريق على حساب سائر 
املشاركني فيها، ما يشكل حسب 
املراقبني، رسالة حتتمل الكثري من 
التأويالت جلهة املعنيني بها من 

وتعكس  احلكومة  املشاركني يف 
خلفية سقف  على  صراعا ضمنيا 

املطالب والشروط .
ويف هذا السياق، ابدت اوساط 
يف التيار الوطين احلر انزعاجها 
من كالم ميقاتي االخري واعتربته 
موجها ضد العماد عون ومثابة 
مطالبه  مع  جتاوب  عدم  اعالن 
للمشاركة يف احلكومة. واكدت 
ان  ميكنه  ال  عون  العماد  ان 
شروطه  وفق  اال  يشارك 
حيث  النيابي  حلجمه  ونسبة 
لديه اكرب كتلة مسيحية وثاني 
كتلة يف اجمللس وبالتالي فان 
التمثيل يفرتض ان يراعي هذا 

اجلانب.
الرئيس  عن  فردان  زوار  ونقل 
مع  سيتشاور  انه  قوله  ميقاتي 
ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس 
التشكيلة  على  لالتفاق  سليمان 
وفق نص الدستور، وان احلكومة 
العتيدة تعلن من بعبدا وليس من 
عودة  فاملطلوب  آخر،  موقع  اي 
واالعراف  االصول  اىل  اجلميع 
املواقع  واحرتام  والقانون، 
واملرجعيات. واكدوا انه يعي متاما 
اقليميا حيث توجب  املرحلة  دقة 
عملية  يف  ودقيقا  حذرا  حتركا 
التأليف نسبة حلجم املخاطر، كون 
نذر نفسه  اليت  االنقاذية  املهمة 
السري  الدقة، وتتطلب  بالغة  هلا 
اليت  العقد  لتفكيك  االلغام  بني 

تعرتض مهمته.
الرئيس  ان  اىل  هؤالء  واشار 
 14 انتقال  رغم  وعلى  ميقاتي 
يزال  ال  املعارضة،  اىل  اذار 
ولو  شراكة  حكومة  اىل  يسعى 
من  قريبني  مستقلني  خالل  من 

املعارضة.
ترددت  اجملال،  هذا  ويف 
الرئيس  ان  عن  معلومات 
املكلف تلقى نصائح من مقربني 
خطوة  مفاعيل  ترقب  اىل  تدعو 
باالنتقال  احلريري  سعد  الرئيس 
ملهرجان  واالعداد  طرابلس  اىل 
سقف  ومعرفة  اجلمعة  غدا  ضخم 
من  سيطلقها  اليت  املواقف 
عاصمة الشمال، لكي يبنى على 

الشيء مقتضاه.

 سأل عن سبب السالح يف طرابلس«وليس فيها اسرائيليون«؟

احلريري: حاولوا إلغاءنا ويبدو أنهم غرقوا يف شرب ماء
تصريف  حكومة  رئيس  واصل 
االعمال سعد احلريري أمس  االول 

لقاءاته والفعاليات الشمالية.
وحتدث امام وفود زارته يف مقر 
اقامته يف فندق »كوالييت ان« 
مكافحة  يّدعون  »َمن  ووصف 
شعارات  ويرفعون  الفساد 
فضفاضة بأنهم اول الفاسدين، 
وكل اللبنانيني يعرفون تارخيهم 
يف  الفاسدة  وممارساتهم 
العامة  االموال  على  االستيالء 
الفاسدين يف  املوظفني  وتغطية 

ادارات الدولة ومؤسساتها«.
بشعارات  االجتار  »ان  وقال: 
اىل  تهدف  الفساد  مكافحة 
مصادرة  حماوالت  على  التغطية 
خرق  يف  واالمعان  الدولة،  قرار 
املؤسسات  وجتاوز  السيادة 
السالح  دور  وتغطية  الدستورية 
والتأثري  اللبنانيني  إخافة  يف 
قمة  وهذا  العامة.  احلريات  على 
اجريا  الدولة  جيعل  النه  الفساد 
ولدى  اخلارجية،  املصاحل  عند 
اجلهات اليت تريد ان تكون بديال 

منها ومن مؤسساتها.
مكافحة  ان  اىل  احلريري  ولفت 
بالشعارات  تكون  »ال  الفساد 
بقيام  بل  فقط،  االعالم  امام 
عمل  وتفعيل  الدولة  مشروع 
وتقوية  الدستورية  املؤسسات 
واعطاء  الرمسية،  الرقابة  اجهزة 
الفاسدين  ملالحقة  احلركة  حرية 
وليس باالمعان يف اضعاف هذا 
االمنية  البؤر  ومحاية  املشروع 
الرمسية  املؤسسات  واستهداف 
بواجباتها«.  القيام  من  ومنعها 
خالل  من  »حاولنا  واضاف: 
التوافق  تعزيز  الوحدة،  حكومة 
مطالبهم  وايالء  اللبنانيني  بني 
الضرورية  واالجتماعية  احلياتية 
بكل  والقيام  املطلوب،  االهتمام 
ما ميكن لتنفيذها يف اسرع وقت 
اجلميع،  مع  وبالتعاون  ممكن 
ولكننا كنا نواجه بعرقلة متعمدة 
النهم ال يريدون للدولة ان ختطو 
بل  االمام،  اىل  واحدة  خطوة 
يريدون هلا ان تبقى اسرية لغلبة 

السالح«.
والتقى احلريري مفيت عكار الشيخ 
وفد  راس  على  الرفاعي  اسامة 
من مشايخ عكار وعلمائها، وكان 
اجتماعا  امس  من  أول  رأس  قد 
يف  »املستقبل«  كتلة  لنواب 

طرابلس والشمال.
وظهرًا، أقام مأدبة غداء العالميي 
حضور  يف  والشمال  طرابلس 
وامحد  اجلسر  مسري  النائبني 

فتفت والنائب السابق مصطفى 
علوش.

ويف رده على اسئلة الصحافيني، 
قال ان »ما حتتاج اليه طرابلس 
هو خطة اقتصادية ال تقتصر على 
تأمني  واجبها  من  اليت  الدولة 
ننجز  امر  وهو  التحتية  البنى 
جزءا منه والدولة تنجز جزءًا آخر، 
وقد وضعت دراسة اعدها فريق 
هذه  انطالق  وسنعلن  كبري  عمل 

املشاريع قريبا«.
قال:  السياسي  املوضوع  ويف 
ان  رأى  االخر  الفريق  »ان 
لديه فرصة اللغاء قوى 14 آذار 
ادواته  كل  واستعمل  سياسيا 
ولكنهم االن ال يعرفون ما جيب 
ان يقوموا به وهم كمن يغرق يف 
شرب مياه. )...( مشكليت يف ما 
خص السالح، والبلد مل يعد حيتمل 
واسال  احلالية.  التعامل  طريقة 
طرابلس؟  يف  سالح  يوجد  ملاذا 
وملاذا هناك سرايا مقاومة؟ هل 
املدينة؟  يف  اسرائيليون  يوجد 
يدعمهم  أفرقاء  هناك  ملاذا 
طرابلس.  داخل  اهلل«  »حزب 
ولكن  بالسياسة  الدعم  افهم 
واملنية  طرابلس  يف  السالح  مل 
يوزعون  هل  وغريها؟  والضنية 
السالح لتفرقة اللبنانيني؟ هناك 
مستعدون  كلنا  لبناني  جيش 
للقتال يف اطاره وان ندفع الثمن 
للدفاع عن اهل اجلنوب قبل أي 

حلف سياسي«.
وعن »كسره اجلرة« مع رئيس 
قال:  بري  نبيه  النواب  جملس 
ذلك.  اىل  بادر  من  انا  »لست 
على  سأرد  انين  سابقا  وقلت 
كل من يتناولين. يتحدثون معي 
من  انا  هل  السلطة؟  تداول  عن 
جلس يف اجمللس النيابي عشرين 
تداول  عن  معي  ليتحدثوا  عاما 

السلطة؟
احلوار  يكون  أن  على  وشدد 
ونتحدث  شكليا  وليس  »نديا، 
فهذا  الدفاعية  االسرتاتيجية  عن 
ليس باالمر اجلدي. هناك مشكلة 
اهلل«،  »حزب  سالح  امسها 
الدفاعية  االسرتاتيجية  وليس 
عن  للدفاع  مستعدون  كلنا  الننا 
لبنان. جيب وضع خطة كما حصل 
يف السابق وحّلت االمور اذ كان 

هناك صدق يف التعاون.
قبل عام 2006 كان احلديث عن 
ارسال اجليش اىل اجلنوب كالما 
الذي  االجناز  بعد  ولكن  ختوينيا، 
منه  جانب  يف  وشارك  حصل 
اصبح  بري وحنن مجيعا  الرئيس 

هذا االمر اجنازا وطنيا”.
وسئل ماذا اذا اختذ قرار بوقف 
فقال:  الدولية؟  احملكمة  متويل 
عليهم  القرار  هذا  اختذوا  »اذا 

ان يتحملوا مسؤوليته«.
امر  ان حيصل  احلريري  واستبعد 
وقال:  ايار.  من  للسابع  مشابه 
الواقع  باالمر  يتعلق  ما  »كل 
انتهينا منها عام 2005. ال وجود 
لالمر الواقع هناك ارادة الشعب، 
الشعب  حنو  السالح  يدار  وحني 
حيصل ما حدث يف تونس ومصر 

وما حيصل يف ليبيا«.
رئيس  مع  العالقة  ترميم  وعن 
ميقاتي  جنيب  املكلف  الوزراء 
قال:  الصفدي  حممد  والنائب 
اجلرة.  كسر  من  أنا  »لست 
التوافق  مراحل  ابعد  إىل  ذهبت 
مع  حتى  طرابلس  يف  سيما  وال 
تذكروا  كرامي.  عمر  الرئيس 
حيصل  أمل  البلدية،  االنتخابات 
املستقبل«  »تيار  بني  توافق 
والوزير  ميقاتي  والرئيس 
من  كرامي؟  والرئيس  الصفدي 
يف  يبحث  أن  عليه  اجلرة  كسر 
سبل ترميمها وبعد ذلك نرى ما 
سنقوم به حنن. أما بالنسبة اىل 
الرئيس كرامي فأنا أحرتمه وهو 
ازاء  حيرتمين، ولكننا خنتلف معه 
ما صدر اخريا من مواقف تتعلق 
غطاء  وتوفري  احملكمة،  بالغاء 

سياسي للسالح«.
منا  املطلوب  كان  »إذا  وقال: 
كقوى 14 آذار أن نقبل باإللغاء 
حيصل.  لن  هذا  فإن  السياسي 
الرئيس  مع  حصل  ما  ورأينا 
عام  احلريري  رفيق  الشهيد 
التمديد  على  وافق  يوم   ،2004
حيصل  حلود،  أميل  للرئيس 
السلطة،  أريد  كنت  ولو  اليوم. 
مين  مطلوبا  كان  ما  فمعروف 
وهو  عليها،  للحفاظ  به  القيام 
أشخاص  مع  التحالف  عدم 
يقف  ومن  ويّف،  لكين  معينني. 
معي أقف اىل جانبه حتى النهاية 
وال يفرقين عنه سوى املوت. ما 
حصل قد حصل، وسنعاجل األمور 
سياسي  وخبطاب  بأسلوبنا، 
ولن  الشوارع  نقفل  لن  واضح. 
نقطع  ولن  اإلطارات  حنرق 
املعارضة  يف  سنستمر  الطرق، 
اإلعالم.  النواب ويف  يف جملس 
اجملتمع  مرتفعا،  سيبقى  صوتنا 
بطريقة  ولكن  سيتحرك  املدني 
إىل  حتتاج  املعركة  هذه  سلمية. 
وقت وسنبقى على ثبات ونكمل 

الطريق نفسه حتى النهاية«.

 أرسالن هنّأ بانتخاب الراعي: نأمل أن يرعى 
مشروع املقاومة

الدميقراطي  احلزب  رئيس  هنأ 
ارسالن،   طالل  النائب  اللبناني 
بانتخابه  الراعي  بشارة  املطران 
وسائر  ألنطاكية  بطريركا 
هذا  أن  وإعترب  املشرق، 
جديدة  آفاقا  »سيفتح  التطور 
ويف  لبنان  يف  للمسيحيني 
غبطته  عهدنا  السيما  الشرق، 
 - املسيحي  احلوار  على  حريصا 
املسيحيني  وتفاعل  اإلسالمي 
مع أهلهم وجريانهم، وتعايشهم 
ومتسكهم بوجودهم، الذي يغين 
التنوع الديين والثقايف يف هذه 

املنطقة«.
وأعرب عن امله يف »أن يعمل 
غبطته على تقريب وجهات النظر 
بني اللبنانيني وأن يعتربهم أبناء 
تعاليم  يعمم  وأن  واحدة.  رعية 
احملبة  على  املبنية  املسيح 
والتسامح واإلنفتاح، وأوهلا نبذ 
على  الديين  والتطرف  التعصب 
التعديات  يرفض  وأن  أنواعه، 
يف  الدينية  املقدسات  على 
وأن   ،)...( احملتلة  فلسطني 
يبادر إىل رعاية مشروع املقاومة 
على  الدائم  بالنصر  هلا  والدعاء 

أعداء لبنان والعرب«.
مار  السابق  البطريرك  وشكر 
على  صفري  بطرس  نصراهلل 
لتحقيق  احلثيثة  »جهوده 
بزيارته  اليت كرسها  املصاحلات 
اليت  وخلدة  للجبل  التارخيية 
عهدها  على  زالت  وما  كانت 
إعتبار املسيحيني سكان الشرق 
»أن  متمنيا  األصليني«، 
تستكمل هذه املصاحلات ملا فيه 
خري أبناء اجلبل مبا يضمن إقفال 
ملف العودة وطي صفحة احلرب 

االهلية إىل غري رجعة«.



صفحة 5     

لبنانيات

Page 5

اإلسبانية  اخلارجية  وزيرة  اعتربت 
جولتها  يف  خيمينيث،  ترينيداد 
اجلنوبية امس االول لتفقد قوات 
بالدها، أن »اليونيفيل« حققت 
الكثري من بنود القرار 1701، وما 
زال ينتظرها املزيد إلجنازه. وأبدت 
يف  بالدها  كتيبة  تفقدها  خالل 
سهل إبل السقي قرب مرجعيون، 
تفاؤاًل كبريًا حيال تشكيل احلكومة 
اللبنانية العتيدة يف فرتة قريبة، 
لقائها  بعد  ملست،  إنها  مضيفة 
ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس 
املكلف  والرئيس  سليمان، 
فؤاد  والرئيس  ميقاتي،  جنيب 
»مستميتًا«  توجهًا  السنيورة، 
حكومة  لتشكيل  وصفها،  حبسب 
وطنية، تضم كل األطراف والقوى 

السياسية اللبنانية«.
وقالت خيمينيث، ردًا على سؤاٍل 
لـ»السفري«، إنها وجدت جتاوبًا 
حتقيق  يف  أكيدة  ورغبة  الفتًا 
خالل  األطراف،  كل  من  السالم 
اليت  أوسطية،  الشرق  جولتها 
واألردن،  وسوريا  مصر  مشلت 
لدفع  األخرية،  حمطتها  ولبنان 
مسارها  يف  قدمًا  السالم  عملية 
»مؤمتر  مرجعية  وفق  الصحيح، 
مدريد«.وكانت الوزيرة اإلسبانية 
مروحية  منت  على  أمس،  وصلت 
القطاع  قيادة  مقر  إىل  دولية 

 خيمينيث يف اجلنوب: احلكومة قريبة
يف  لـ»اليونيفيل«  الشرقي 
سهل إبل السقي قرب مرجعيون، 
يف  اإلسباني  السفري  يرافقها 
يف  غافو،  كارلوس  خوان  لبنان 

زيارة استغرقت 5 ساعات.
العام  القائد  أكد  جانبه،  من 
ألربتو  »اليونيفيل«  لقوات 
اسارتا لـ»السفري«، ان قيادة 
»اليونيفيل« قدمت احتجاجًا لدى 
العسكرية  الشمال  منطقة  قيادة 
اإلسرائيلية، على االستفزاز الذي 
صباح  إسرائيليون  جنود  به  قام 
أمس االول، برشق عناصر دورية 
يف  متمركزة  باحلجارة،  إسبانية 
احلدود  على  فاطمة  بوابة  حميط 
هذا  أهمية  من  وقلل  الفاصلة. 
فرديًا،  حادثًا  باعتباره  احلادث، 
أي  يف  حيصل  أن  املمــكن  ومن 

وقت.
الغجر،  من  االنسحاب  وبشأن 
املئة  يف   95 أن  اسارتا  كشف 
اقرتاحه  تضمنها  اليت  النقاط  من 
من  اللبنانية  الغجر  إلخالء  اجلديد 
جتاوبًا  لقيت  اإلسرائيلي،  اجليش 
من اجلانبني اللبناني واإلسرائيلي، 
املس  هذه  تكون  أن  أن  نافيًا 
مسمى،  غري  ألجل  تأجلت  قد  ألة 
وقال  ومعقدة،  أنها شائكة  حبجة 
بعض  لتذليل  الوقت  »يلزمها 

العقبات«.

للبيع
للبيع ألسباب عائلية

Eat In or Take Away حمل 
يقع يف قلب السوق التجاري يف

Mount Druit 
مدخوله األسبوعي من 9 اىل 10 آالف 

دوالر
كل التجهيزات جديدة

السعر 130 ألف دوالر أو أقرب عرض
لالتصال: 0402433384

 فرجنية للتعاون مع الراعي: االنفتاح ضمانة املسيحيني املشرقيني
على  تسجل  بكركي  عادت 
أبنائها  »دعسات«  أدراجها 
»العهد  يف  »الضالني« 
بعد  الصفريي«.  البطريركي 
األول،  أمس  عون  ميشال 
باألمس  للتهنئة  الصرح  قصد 
كتلة  مرتئسًا  فرجنية  سليمان 
لبنان احلر املوّحد النيابية. وعلى 
اىل  تتوافد  اليت  احلشود  رغم 
عقدت  البطريركية  »حمّج« 
الراعي  البطريرك  بني  خلوة 
حلواىل  بيك«  و»سليمان 
اجملاور  املكتب  يف  ساعة  ربع 
واليت  اجلديدة  الصرح  لكنيسة 
أطلق عليها سيد بكركي اجلديد 
أمس إسم »كابيال القيامة مار 

نصر اهلل بطرس صفري«.
ارتياح  ويسوده  جيد  »اجلو 
متبادل« تصف أوساط اجلانبني 
اخللوة. وتضيف: »إنها صفحة 
اليت  االنفتاح  خطوة  بعد  جديدة 
كل  يف  البطريرك  بها  قام 
بني  والعالقة  تصرحياته«. 
»البيك« و»الراعي« ليست 
خلت  اىل سنوات  وتعود  جديدة 
اليت حكمت  القطيعة  رغم  وعلى 
املدة األخرية العالقة بني بكركي 
وبنشعي بقي الراعي يشكل أحد 
خيوط تواصل املردة مع الكنيسة 
يف حماولة لفتح ثغرة يف جدار 
عضو  ويشري  القطيعة«.  تلك 
يف  السياسية  االتصاالت  جلنة 
سعد  شادي  احملامي  التيار 
اخللوة  أن  اىل  لـ»السفري« 
تطرقت اىل »ما حيرص املردة 
عليه دومًا وهو مأسسة الكنيسة، 
يضع  والتيار  بكركي،  خصوصًا 
هو  الراعي  البطريرك  بأن  ثقته 
ألنه  املسؤولية  هذه  قدر  على 
يأتي من خلفية رهبانية غاية يف 

التنظيم«.
للتهانئ  الثاني  بكركي  يوم 
املردة  »فستقي«  اىل  تلّون 
كتلته  عرب  املستقبل  بـ»أزرق 
فؤاد  الرئيس  برئاسة  النيابية 
السنيورة. وفود طالبية ورهبانية 
تنهمر على الصرح كاملطر. فرجنية 
يرافقه  الصرح  اىل  وصل  كان 
ونواب  سعادة  يوسف  الوزير 
املوّحد«  احلر  »لبنان  كتلة 
الدويهي،  اسطفان  تضّم  اليت 
وإثر  كرم.  وسليم  رمحه  اميل 
اللقاء، قال فرجنية: »جئنا اىل 
سيدنا  لتهنئة  الطبيعي  موقعنا 
البطريرك الراعي يف بداية طريق 
تشكل صفحة  ان  نتمنى  طويلة 
اساسية للتعاون مع بكركي وإن 
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اساسية  صفحة  تكون  اهلل  شاء 
يف طريق صعبة تتعلق بالوجود 
أمر  وهذا  الشرق  يف  املسيحي 
خنتلف  ال  أن  ونتمنى  أساسي. 
بكركي،  مع  السياسة  دائمًا يف 
قد نلتقي يف أمور وال نلتقي يف 
وخطنا،  مواقفنا  لنا  حنن  أخرى. 
وبكركي هلا ثوابتها وحنن حنرتم 
الظروف  كل  يف  الثوابت  هذه 
الدين  يف  حنن  ثوابتنا.  وحنرتم 
السياسة  يف  اما  بكركي  نتبع 
فقد خنتلف«. ونفى فرجنية أن 
يتعلق  دور  بأي  قام  قد  يكون 
بكركي  جتاه  السورية  باملبادرة 
السفري  بتقديم  متثلت  واليت 
السوري التهنئة للبطريرك باسم 
الرئيس السوري، وقال: »اذا 
سوريا  مع  بكركي  عالقة  كانت 
ختدم املسيحيني فيجب أن يتم 
كانت  واذا  العالقة،  هذه  فتح 
باملسيحيني  تضّر  العالقة  هذه 
على  وعّلق  ضدها«.  فنحن 
للبطريرك  اإلجيابي  التلقف 
على  مبوافقته  املبادرة  لتلك 
»ان  بالقول:  دمشق  زيارة 
الوحيدة  الضمانة  هو  االنفتاح 
الشرق«.  هذا  يف  للمسيحيني 
وقال إن صداقته بالراعي قدمية 

وستستمر.
املستقبل  كتلة  اجتماع  وبعد 
الرئيس  دّون  البطريرك  مع 
سجل  يف  كلمة  السنيورة 
على  وقال: »حنن  التشريفات 
ثقة بأنه سيتابع املسرية ذاتها 
اليت خطها بطاركة كثريون على 
املسرية  وسيتابع  قرون،  مدى 
سلفه  خطاها  اليت  نفسها 
تأكيد  يف  صفري  البطريرك 
مسريته  ويف  االهلي  السلم 
االميانية والوطنية«. أما النائبة 
تهنئتها  فجاءت  احلريري  بهية 
أن  وأملت  الكتلة  عن  مستقلة 
ضمن  الصرح  هذا  »يستمر 

African Fat tail X lambs for sale
Minimum 40kg liveweight

Able to supply butchers and wholesalers

Contact Nick 02 68242052 
Email: taraplains@bigpond.com

نؤمن طلبيات 
املالحم بالجملة
أسعار مناسبة

 لقاء بني »اجلماعة اإلسالمية« و»حزب اهلل«: 
ال للتسلل من السالح... الستهداف املقاومة

للجماعة  العام  االمني  استقبل 
ابراهيم  لبنان  يف  االسالمية 
رئيس   ، االول  أمس  املصري، 
»حزب  يف  السياسي  اجمللس 
امني  ابراهيم  السيد  اهلل« 
يف  اجلماعة  مركز  يف  السيد، 
بريوت، حبضور عضوي اجمللس 
الشيخ  للحزب  السياسي 
حممد  واحلاج  عمار  اجمليد  عبد 
امني  السابق  والنائب  صاحل 
املكتب  رئيس  وحبضور  شري، 
االسالمية  للجماعة  السياسي 
املكتب  وعضو  االيوبي  عزام 
وائل جنم، »وجرى التأكيد على 
القضايا  يف  والتنسيق  التكامل 
الشعوب  حركة  ودعم  اللبنانية، 
العربية املقهورة« حبسب بيان 

مشرتك.
عند  اننا »توقفنا  السيد  وقال 
اليت  املوجودة  احملطات  بعض 
ممارسة  من  نوعا  فيها  نشهد 
الشعوب  حركات  ضد  العنف 
السلمية سواء يف اليمن أو ليبيا 
أو البحرين«، معتربا أن استعمال 
العسكري  التدخل  أو  العنف 

السلمية  الشعوب  حركات  ضد 
واالستقالل  احلرية  تطلب  اليت 

والكرامة »غري مقبول«.
األيوبي  عزام  قال  جهته،  من 
مهرجان  خطابات  على  تعليقًا 
لسالح  وتعرضها  آذار   13
عربنا  كجماعة  »حنن  املقاومة 
املقاومة  ملوضوع  قراءتنا  عن 
واملمارسة.  املبدأ  حيث  من 
يف  اساسيا  يعترب  موضوع  هذا 
وقد  وعقيدتنا.  اسرتاتيجيتنا 
لـ  الرئيسية  اخلطابات  قرأنا 
مع  تتناقض  أنها  على  آذار   14
موضوع املقاومة وجتاوزت قضية 
الداخل.  يف  املستخدم  السالح 
حزب  اإلخوة يف  مع  تكلمنا  وقد 
مليًا،  املوضوع  هذا  يف  اهلل 
يستخدم  سالح  اّي  أن  وأكدنا 
مرفوض  اللبناني  الداخل  يف 
املقاومة.  سالح  مع  ويتناقض 
وحنن ضد الذهاب بعيدًا يف هذا 
سالح  قضية  وتغطية  املوضوع، 
الداخل للوصول إىل انرتاع سالح 
مرفوضة  قضية  هذه  املقاومة. 

بشكل نهائي«. 

للبيع

للبيع فرن مناقيش وحلم بعجني
يقع يف قلب السوق التجاري

معروف لدى ابناء املنطقة وله زبائن 
دائمون

جمهز بالكامل.. اجيار رخيص
مدخول جيد جدا

للراغبني واجلديني بالشراء االتصال: 
0400659139

البطريرك  رفعه  الذي  الشعار 
»شركة وحمبة« فيكون دائمًا 

عنوان مدرسة يف الوطنية«.
وزار الصرح مهنئًا سفراء دول 
والفيليبني،  والكويت  أمريكا 
االحرار  الوطنيني  حزب  رئيس 
النائب دوري مشعون على رأس 
وفد من احلزب، وفد من اجلبهة 
فلسطني  لتحرير  الدميوقراطية 
من  وفد  فيصل،  علي  برئاسة 

القومي  السوري  »احلزب 
النائب  برئاسة  االجتماعي« 
ووزراء  نواب  حردان،  اسعد 

حاليون وسابقون وفعاليات.
كما حضر بطريرك انطاكية وسائر 
املشرق لطائفة الروم الكاثوليك 
على  هزيم  الرابع  اغناطيوس 
وانضم  املطارنة  من  وفد  رأس 
كما  بكركي.  مائدة  اىل  اجلميع 
تلقى البطريرك التهنئة من وفد 
املرميية  املارونية  الرهبانية  من 
برئاسة الرئيس العام للرهبانية 
االباتي مسعان ابو عبد، بطريرك 
نرسيس  الكاثوليك  األرمن 
بدروس التاسع عشر على رأس 
وفد  الطائفة،  أساقفة  من  وفد 
من جامعة سيدة اللويزة برئاسة 
مدير العالقات العامة يف اجلامعة 
وفاء  السيدة  مطر،  سهيل 

سليمان.
وفد  يقوم  أن  املتوقع  ومن 
قيادي من »حزب اهلل« بزيارة 
تقديم  أجل  من  اليوم  بكركي 

التهاني اىل الراعي. 

 احلريري: احلمد هلل أن املعلّم مل خيلع سرتته
يتجنب  الذي  الوقت  يف 
احلريري  سعد  الرئيس  فيه 
اىل  التطرق  لقاءاته  كل  خالل 
ردًا  أشار  سوريا،  مع  العالقة 
اإلعالميني  أحد  سؤال  على 
اخلارجية  وزير  تصريح  حول 
الذي  املعلم  وليد  السوري 

قال إنه »ليس مستعدًا خللع 
سرتته«، بالقول: »احلمد هلل 
الذي مل خيلع سرتته«، معتربًا 
املعلم  الوزير  أن »تصرحيات 
دائم،  بشكل  وإجيابية  موزونة 
هذا  يف  موفقًا  يكن  مل  لكنه 

التصريح«. 

أبادي يلتقي وفد »محاس«
يف  اإليراني  السفري  التقى 
ابادي،  ركن  غضنفر  لبنان 
»حركة  قيادة  من  وفدًا 
بركة،  علي  برئاسة  محاس« 
رأفت  القيادة  عضوا  يرافقه 

مروة وجهاد طه.

بيان  حبسب  اجلانبان  وأكد 
»أن  االول،  أمس  حلماس، 
هو  املنطقة  يف  جيري  الذي 
فلسطني،  لتحرير  مقدمة 
اخلاسر  هي  إسرائيل  وان 

األكرب«. 

 جنبالط يلتقي حممد ناصيف
النضال  »جبهة  رئيس  قام 
الوطين« النائب وليد جنبالط 
امس االول، بزيارة اىل دمشق 
العامة  األشغال  وزير  يرافقه 
العريضي،  غازي  والنقل 
الرئيس  نائب  معاون  والتقى 
السوري اللواء حممد ناصيف. 
للتطورات  استعراض  وجرى 

املنطقة  يف  تالحقت  اليت 
وصواًل اىل البحرين، كما جرى 
اللبناني  الوضع  يف  التداول 
يف ضوء االتصاالت اليت جتري 

لتأليف احلكومة.
وبعد اللقاء أقام اللواء ناصيف 
مأدبة غداء على شرف جنبالط، 
حبضور العماد حسن تركماني. 
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زار العماد ميشال عون على رأس 
تكّتل  ونواب  وزراء  ضّم  وفد 
البطريرك  غبطة  واإلصالح  التغيري 
لتقديم  الراعي  بطرس  بشارة  مار 
بطريركًا  إنتخابه  مبناسبة  الّتهاني 

ألنطاكية وسائر املشرق.
بعد الزيارة حتّدث العماد عون اىل 

الصحافيني قائاًل:
والّسعادة،  بالفرح  اليوم  نشعر 
املارونّية  الكنيسة  وبإستمرارّية 
البطريركّية.  سّدة  يف  وخصوصًا 
البطريرك،  غبطة  من  الكثري  نتأّمل 
اإلنتقال  من  يستفيد  اإلنسان  ألّن 
نسبة  ويزيد  أخرى  إىل  مرحلٍة  من 
اليت  واملواضيع  للّشؤون  معرفته 
تعيشها الّطائفة، ونتأّمل أيضًا أن 
يكون هذا العصر عصر نهضة جديد. 
من املؤّكد أّن الوقت قد يستهلك 
من األشخاص الذين يعملون خالله، 
باألشخاص  التجديد  يأتي  ولكن 
دفعًا  ويعطي  وبالتفكري  وبالّذهنّية 
وبهذه  وللكنيسة،  للّشباب  جديدًا 

الطريقة نتقّدم مجيعنا.
حنن نواكب غبطته بالّصالة وبالّتمّن 
يف  ينجح  لكي  الكامل  وبالّدعم 
كّل  الفرح  يعّم  أن  ونرجو  مهّمته، 
لبنان وكّل املوارنة يف كاّفة أحناء 

العامل يف هذه املناسبة الّسعيدة.
املصاحلة  عن  ماذا  جنرال،  س:   

املسيحّية؟ املسيحّية – 
بهذه  للبحث  اليوم  نأِت  مل  ج: 
هي  اليوم  الّزيارة  املواضيع، 
عيد،  يوم  هو  فاليوم  للتهنئة، 
ونتكّلم  نعود  العيد  ينتهي  وعندما 

بهذه املواضيع.

العماد عون يف بكركي مهنئاً البطريرك الراعي:نواكب غبطته 
بالّصالة وبالّتمّن وبالّدعم الكامل لكي ينجح يف مهّمته

Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001 
Fax: 9892 4002

Address: 186 -188 Hawksview St,
Cnr of fowler Rd, Guildford NSW 2161

تركيب دواليب 
جديدة ومستعملة
 من ماركات 

Kumho, Michlelin, 
Dunlop, Bridgestone...  

Good yearوغريها
)Wheel Allignment( ميزان اوتوماتيكي

)جنوطة(جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات
 تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

خدمة ممتازة.. خربة يف العمل.. صدق يف املعاملة ودقة يف املواعيد 
قارنوا اسعارنا بغريها واكتشفوا الفرق

لالتصال بـ نزيه:

بريد سريعشحن جوي

يف  تكّلمتم  عمَّ  جنرال،  س: 
اخللوة؟

اواًل  لبنان  تكتل  عضو  إعترب 
النائب عقاب صقر أن فريق 
ميلك  ال  آذار  من  الثامن 
للمرحلة  متكاماًل  مشروعًا 
 14 قوى  عكس  على  املقبلة 
آذار، جازمًا بأن الفريق األخر 
الدوالب  وضع  خطة  يعتمد 
داخل النار إلحراق البالد ولن 
مشروع  بأي  لغريه  يعرتف 

مناقض له.
موقع  ل  حديث  يف  وقال 
اإللكرتوني:  املستقبل 
املعارضة اجلديدة ستقوم يف 
املرحلة املقبلة بعمل استثنائي 
مثل  النيابي،  اجمللس  داخل 
تقديم مشاريع قوانني عدة، 
وهذا األمر سيؤدي اىل فتح 

اجمللس جمددًا.
تشكلت  حال  يف  أضاف: 
والبرتاء،  العرجاء  احلكومة 
جملس  يلزم  األمر  هذا  فإن 
النواب بفتح أبوابه، الفتًا يف 
ظل هذه احلال نكون عدنا اىل 
الوضع السياسي الدميقراطي 
يف ظل حكومة غري دميقراطية 

وانقالبية وعرجاء.
متكاملة  خطة  عن  وإذ كشف 
لقوى 14 آذار ستفرض ذاتها 
وعلى  النيابي  اجمللس  على 
الواقع السياسي مدعمة بزخم 

صقر: مشروع ٨ آذار احراق البالد وخطتنا متكاملة 
تفرض نفسها سياسيا وبرملانيا

من  يعد  مل  استثنائي  شعيب 
اي  قبل  من  جتاوزه  املمكن 
املكلف  الرئيس  دعا  طرف، 
جنيب ميقاتي اىل عدم جتاوز 
مرة  يؤكد  فإنه  وإال  اجلمهور 
جديدة ان هذه احلكومة صماء 
وليست فقط عوراء وعرجاء، 
احلكومة  هذه  تسمع  مل  وإذا 
كل الالءات اليت رفعت، فإذًا 
هناك مشكلة كبرية وأن كل 

إناء ينضح مبا فيه .
ختطينا استعمال السالح

على صعيد آخر، رأى صقر اننا 
استعمال  عهد  ختطينا  اليوم 
العربي  والعامل  السالح، 
ختلص من اخلوف وكسر جدار 
الصمت ليقول لألمن والسالح 
ان  يستطيعون  والعسكر 
حيّكموا الدميقراطية الشعبية.

ان  نقول  املرة  هذه  وتابع: 
اعتى  اسقط  العاري  الصدر 
ال  ولذلك  املسلحة،  األنظمة 
حزب  مصلحة  من  ان  اتصور 
بهذا  نفسه  يصل  ان  اهلل 
العربي  الديكتاتوري  املشهد 
الصدور  على  النار  ويطلق 
أنه  معتربًا  اللبنانية،  العارية 
يف هكذا عمل تسقط بندقية 
املقاومة وليس بندقية حزب 
حزب  ان  نعتقد  وال  اهلل، 

إال  الفخ  بهذا  سيسقط  اهلل 
جتاوز  مرحلة  اىل  وصل  اذا 
أن  واكد  منطق.  اي  فيها 
يثبت  للسالح  استخدام  اي 
كل  ان  ادنى شك  دون  من 
وان  صحيحًا،  كان  قلناه  ما 
الصوت جيب ان يكون اعلى 
يكون  وعندها  السالح،  من 
احلديث  من  انتقل  اهلل  حزب 
لدعم  السالح  اسقاط  عن 
مقاومة حتت سقف الدولة اىل 
اسقاط كل املقاومة يف فخ 
اللعبة الداخلية أو يف احلفرة 

اإلسرائيلية.
نقطع  مل  أننا  إىل  ولفت 
الفريق  مع  معاوية  شعرة 
متينة  جسورًا  مند  إمنا  اآلخر، 
وهم  او  ورق  من  وليست 
وإذا  السابقة،  احلوارات  كما 
دفنت  اذار   8 قوى  كانت 
الرئيس  فإن  احلوار،  طاولة 
سعد احلريري رد عليهم بأن 
ال مشكلة لديه. بل أكثر من 
ذلك فهو سيشارك معهم يف 

تشييعها.
رفع بعض شذاذ  اذا  وختم: 
اآلفاق ظلمًا وعدوانا واختبأوا 
ال  فهذا  املقاومة  راية  حتت 
يسيء اىل املقاومة ولكن ال 

يعطيهم اي رفعة او شرف.

باآلماني  مليئة  كانت  ج: 
والّتمنّيات. 

جتسس  منظومة  اجليش  فكك 
خراج  يف  اسرائيلية  وتصوير 
صور(،  )قضاء  مشع  بلدة 
يف  دولي  حتقيق  بوشر  فيما 
أعقاب تعرض جنود اسبان من 
»اليونيفيل« وجنود لبنانيني، 
لرشق باحلجارة وأشعة اليزر من 
األربعاء  اإلسرائيلي  اجلانب 

املاضي وأمس االول.

منظومة جتسس
مديرية  أصدرت  الريزة،  ويف 
التوجيه يف قيادة اجليش البيان 

اآلتي:
من  متخصصة  وحدة  »فككت 
منظومة   2011/3/17 اجليش 
العدو  زرعها  وتصوير  جتسس 
صخرة  شكل  على  االسرائيلي 
قرب  مشع  منطقة  يف  مموهة 
هذه  على  العثور  ويأتي  صور. 
املنظومة نتيجة معلومات حصلت 
من  املخابرات  مديرية  عليها 
وباشرت  املقاومة،  مصادر 
املديرية  من  فنية  وحدات 
الكشف عليها وتفكيكها ونقلها 

من مكانها.
من مخسة  املكتشفة  واملنظومة 
أجزاء حتتوي على نظام تصوير، 

ونظام  الصور،  ارسال  ونظام 
يف  التحكم  اشارات  استقبال 
تغذية  ومصادر  املنظومة، 
طويلة،  ملدة  كافية  بالطاقة 

وجهاز تربيد.
املكتشفة  املنظومة  وتؤمن 
املمتد  اجلنوبي  الساحل  تغطية 
وهي  صور،  اىل  البياضة  من 
اذ  عالية،  فنية  بتقنية  تعمل 
جيري تشغيلها بواسطة طائرات 
الصور  تلتقط  اليت  االستطالع 
يف  التصوير  نظام  من  مباشرة 

املنظومة.
وتلفت قيادة اجليش املواطنني 
جسم  ألي  التنبه  ضرورة  اىل 
وعدم  عليه،  يعثرون  مشبوه 
الحتمال  حتسبا  به  العبث 
مركز  أقرب  وإفادة  انفجاره، 
إجراء  اىل  ليصار  عنه  عسكري 
الالزم من االجهزة املختصة«.

»الساعة  آخر:  بيان  يف  وجاء 
9:30 قبل ظهر اليوم، اخرتقت 
اسرائيليتان  حربيتان  طائرتان 
من  اللبنانية  األجواء  معاديتان 
طريانا  ونفذتا  الناقورة  فوق 
ثم  املناطق،  فوق  دائريا 
من   10:50 الساعة  غادرتاها 

فوق علما الشعب«

اجليش يفّكك منظومة جتسس وتصوير تشّغلها 
طائرات استطالع إسرائيلية
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هل ستطول احملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان حتى نهاية القرن

Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7 - 9 Cross St, Bankstown NSW 2200

تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية 
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

سهرة  سهرات مميزة
 مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي 

جلســة رائعــة مــع النرجيــلة

آذار 2011  12 Saturday 12 March 2011السبت 

ان تاريخ احملاكم الدولية كان ملتبسًا وبائسًا منذ ان عرف العامل 
هذا النوع من احملاكم يف مدينة نورمربغ االملانية بعد انتهاء احلرب 
العاملية الثاية حيث جرت حماكمة واعدام بعض اعوان هتلر وانتهت 
السوفاتي  امريكا واالحتاد  تلك احملكمة ونتائجها بصراع مرير بني 
وابقاء سجني واحد حتى وفاته بعد ان جتاوز التسعني عامًا. كان 
ذلك السجني اجلنرال الشهري هيس الذي مل تفرج عنه السياسة رغم 

اصابته بالسرطان يف آخر ايامه.
مل تكن حماكم بورورندي ويوغسالفيا والسودان افضل من نورمربغ 
تلك  قرارات  من  البشري  عمر حسن  السوداني  الرئيس  حيث سخر 
احملاكم وواصل نشاطه وزياراته اخلارجية حتى »برأته« تراجعاته 
السياسية وغفرت له ذنوبه جمازره يف دارفور واجلنوب بعدما وافق 

على تقسيم بالده بني الشمال واجلنوب.
يف لبنان دخل عمل احملكمة الدولية اخلاصة سنته السابعة ودار حول 
عمل تلك احملكمة لغط وجدل ال نهاية له تعرض للتجاذبات الداخلية 
فريسة  بوقوعها  احملكمة  تلك  اعرتفت  وقد  والعاملية.  واالقليمية 
مداخالت ووشايات عديدة مثل خديعة شهود الزور وتسريب اسرار 
والواليات  واسرائيل   اوروبا  عديدة يف  اىل صحف  الظين  القرار 

املتحدة.
ان احلفاظ على السرّية التامة ألي حمكمة دولية ليس سهاًل بسبب 
املرتمجني  من  كبرية  اعداد  توظيف  اىل  احملاكم  هذه  اضطرار 
مئات  مع  التحقيق  احملكمة  مهمات  تكون  عندما  خاصة  واحملققني 

االشخاص ورّبا األلوف احيانًا.
يف  اهلل  حزب  من  اتهامهم  املزمع  امساء  نشر  عملية  اثارت  وقد 
اوروبية  صحف  يف  االمساء  هذه  نشر  واعادة  اسرائيلية  صحيفة 
اليها  الكثري من الشكوك والتساؤالت حول دور احملكمة ووجهت 

اتهامات عديدة بعضها عشوائي وبعضها على كثري من احلق.
منذ عام كامل واحملكمة اخلاصة بلبنان جعلت اللبنانيني مجيعًا يف 
حالة من التوتر واخلوف. فمنذ مطلع العام املاضي والتوقعات تعلن 
من اسبوع اىل اسبوع ان القرار الظين سيصدر خالل ايام واسابيع 

وسيؤدي صدوره اىل انفجار داخلي...
مطلع  ان  تقول  املاضي  العام  يف  والتوقعات  التسريبات  بدأت 
شهر  حددوا  ثم  االنفجار  ووقوع  القرار  صدور  موعد  هو  الصيف 
ايلول املاضي لبداية الويالت ثم بدأت االشاعات والتوقعات تتنقل 
من اسبوع اىل آخر حتى هذه الساعة حيث ما زالت املخاوف وحاالت 

الرعب تتجاذب املواطنني جبميع فئاتهم.
احملكمة  ان  اعلن  حيث  جديدة  قنبلة  انفجرت  االخرية  االيام  ويف 
الدولية طلبت بصمات مجيع اللبنانيني من وزارة الداخلية مما ادى 
قال  وساخرة.  ومستغربة  جدية  من  عديدة  تعليقات  انتشار  اىل 
الرئيس السنيورة ان املطلوب كان بصمات الف او الفني شخص 

فقط وقال آخرون اربعة آالف فيما التزم وزير الداخلية الصمت.
اليت تقول   الدولية  الرمسي ملذكرة احملكمة  النّص  وقد مت كشف 
»تأمني بصمات اللبنانيني املتوفرة لدى وزارة الداخلية اللبنانية« 
تعطى  ال  حيث  اللبنانية  اهلويات  حاملي  بصمات مجيع  يعين  وهذا 

هوية دون احلصول على بصمات صاحبها العشر.
يرجح ان يكون هناك التباسًا يف النّص. اما اذا كان طلب احملكمة 
جديًا فهذا يعين ان هذه احملكمة ستكون حمكمة القرن اي انها لن 
تصدر قرارها الظين قبل مخسني عامًا وتستغرق احملاكمات مخسني 
عامًا اخرى وربا تكون مذكرة طلب البصمات هفوة احد املوظفني 

واال نكون دخلنا عصر حمكمة الغرائب.
اّما على صعيد رفض او قبول التعاون مع احملكمة الدولية فهذا 
وال   . السياسية  القوى  وتناحر  الداخلية  بالصراعات  مرتبط  امر 
ميكن ان يقبل اي لبناني برفض التحقيق يف امر اكتشاف مرتكيب 
جرمية اغتيال احلريري وغريه من الشهداء. ولكن املداخالت وكثرة 
املزايدات يف الداخل هي املشكلة االساسية . وال ميكن ان يقبل 
اي لبناني برفض التحقيق يف امر اكتشاف مرتكيب جرمية اغتيال 
احلريري وغريه من الشهداء. ولكن املداخالت وكثرة املزايدات يف 
الداخل هي املشكلة االساسية منذ ان انفجرت احلرب االهلية وبدأت 
وشّكك  احملاكم  ضللت  حيث  اللبنانيني  الزعماء  اغتيال  عمليات 

الكثريون باحكامها.
ان احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان مت تشكيلها بقرار من جملس االمن 
يستطيع  وال  الداخلي هلذا اجمللس  القانون  من  السابع  البند  حتت 
لبنان ان يلغي هذه احملكمة ولكنه قادر ان يرفض التعاون معها 

اذا قرر ذلك وهذا ما مل حيصل حتى الساعة.
قد  الذي  الظين  القرار  لصدور  مرهقة  انتظار  حالة  لبنان  ويعيش 
اشهر  عدة  كل  دفعات  على  سيصدر  انه  يقال  كما  او  يصدر  ال 

ويستغرق االنتهاء منه عدة سنوات.
واستعمال  والشهور  الشخصيات  آالف  ومقابلة  سنوات  ست  بعد 
افضل ما توصلت اليه التكنولوجيا احلديثة وصرف مئات املاليني 
من الدوالرات دون اصدار قرار ظين، ماذا ننتظر؟ القرار الظين ليس 

حكمًا بل توجيه الظن والشكوك الشخاص معينني.
امام كل هذا حول اللبنانيون احملكمة اىل موضوع للصراع الداخلي 

واملزايدات السياسية واالحتماء بالعدالة، ومسكينة هذه العدالة.

بطرس عنداري
الشهر«  انتهى مهرجان »13 
عليها  قامت  اليت  للفكرة  بلعنة 
لسالح  املناوئة  الشعارات 
»يشد  من  ولكل  املقاومة 
أصابت  ألنها  مشّدها«،  على 
اجليش وأساءت إليه، عن طريق 
االختباء خلفه يف التصويب على 
املقاومة وسالحها، على أساس 
اجليش  بأن  اجلمهور  ايهام 
للدفاع  تسليحه  منعوا  الذي 
بشتى  وحاولوا  الوطن،  عن 
الوطنية،  عقيدته  تغيري  الطرق 
املقاومة.  من  البديل  سيكون 
بريوت،  شوارع  يف  أين؟  لكن 
مطاردة  ويف  املخيمات،  وحول 
بعد  اإلرهابية«  »العصابات 
البارد  نهر  جتربة  »جناح« 
 174 للجيش  فيها  سقط  اليت 

شهيدًا.
خلفه  اختبأ  الذي  اجليش  لكن 
قّناصة السياسة ورموز الفساد، 
ال ميت بأي صلة إىل مجاعة »13 
الشهر«، ألن وجعه هو يف غري 
ساحتهم، وألن دمه الذي امتزج 
بدماء شهداء املقاومة يف حرب 
 50 فيها  له  سقط  اليت  متوز 
شهيدًا، ال ميصل، كما ال يتحول 
اىل ماء حتت هدير الشعارات اليت 
مل تستهِو سوى أعداء لبنان، يف 

الداخل ووراء احلدود.
الذي  البطل،  اجليش  هذا  إن 
وضباطه  ورتباؤه  أفراده  ترّبى 
واإلخالص  الوطن  حمبة  على 
يرفض  االستشهاد،  حتى  له 
العدو  عقيدته يف حماربة  تغيري 

اإلسرائيلي.
واالمتناع  اجليش،  حفظ  وعلينا 
عن اقحامه يف اخلطط اجلهنمية 
لوحدة  واملمزقة  للدولة  املدمرة 
اللعبة  بأن  والتذكري  الشعب، 
احملليني  الالعبني  وان  كبرية، 
أنهم  يكتشفوا  ان  يلبثون  ال 
خدمة  يف  أدوات صغرية  كانوا 
وسط  متقهقر،  خارجي  مشروع 
رحم  من  جديد خيرج  عربي  عامل 

ثورات شعبية
على الظلم والعبودية، والفساد، 
فضاًل  لألجنيب،  واخلضوع 
التخّلف  أمام  االستسالم  عن 
الثروات  ونهب  والتيئيس، 
للتسلط  والتبعية  الوطنية، 

واالحتالل.
ولطاملا رافقت مؤامرات التخلص 
خطط  وسالحها،  املقاومة  من 
وإجراء  اجليش،  عقيدة  لتغيري 
يف  أساسية  بنيوية  تغيريات 
يف  التبديل  عن  فضاًل  كيانه، 
توجهات تسليحه على حنو خيدم 

تلك اخلطط.
يف  املر  لسان  على  ورد  فقد 
ما  ويكيليكس  وثائق  إحدى 
حباجة  اجليش  »ان  حرفيته: 
وجتهيزه  تدريبه  حتويل  إىل 
عمليات  دعم  على  للرتكيز 
وأضاف  اإلرهاب«.  مكافحة 
اجليش  هذا  إىل  ال »حاجة  ان 
وجهزته  دربته  الذي  الثقيل 
 »1983 عام  املتحدة  الواليات 
األوضاع  تغرّيت  »لقد  وزاد: 
وحنتاج   2001 أيلول   11 منذ 
القوات  على  أكثر  االعتماد  إىل 
اخلاصة، وعلى ألوية اقل ثقال، 

ومتوسطة،  خفيفة  أسلحة  وإىل 
لدعم  مروحية هجومية  وطائرات 
إىل  وأشار  الربية«.  القوات 
آالف   10 بني  هو  املطلوب  ان 
و15 ألف جندي، وان »العديد 
احلالي 60 ألـف جندي كبري جدًا 
بالنسبة إىل املهام املطلوبة من 

اجليش«.
قال  الطائفي،  املوضوع  ويف 
املر انه قادر جبهوده التطويعية 
املسيحيني  نسبة  رفع  على 
املئة،  يف   25 إىل  اجليش  يف 
يف   50 إىل  والدروز  والسنة 
الشيعة  يعود  ال  وهكذا  املئة، 
»ميثلون تهديدًا للجيش، حتى 
ان طلب منهم السيد حسن نصر 

اهلل ان يرتكوا اجليش«!
بالطبع، هذه النظرة إىل اجليش 
ال يوافقه عليها الرئيس ميشال 
اجليش  ان  يعترب  الذي  سليمان 
الدفاع  يف  يتكامالن  واملقاومة 
جليًا يف  ظهر  وقد  الوطن،  عن 
»مل  القائل:  وهو  متوز.  حرب 
إسرائيل  حماربة  يف  أتردد 
وإن  متوز.  غري  ويف  متوز  يف 
عندما  للعسكريني،  أوامري 
كنت قائدًا للجيش، كانت بالرد 
بال  واعتداءاتها  إسرائيل  على 
إىل  أبلغه  ما  وهذا  تردد«. 
متوز  حرب  يف  اميييه  السفري 
موقعًا  اإلسرائيليني  قصف  بعد 

اجليش  يف  اهلندسة  لوحدة 
وزارة  من  قريبًا  اجلمهور،  فــي 

الدفاع.
القصف  هذا  ان  اميييه  وأوحى 
وبرغم  معقواًل«.  »يكن  مل 
التفاهم األمريكي ـ الفرنسي مع 
مواقع  حتييد  على  اإلسرائيليني 
قصفوا  هؤالء  فإن  اجليش، 
للعاملني  كانت  »ألنه  املوقع 
للشكوك،  مثرية  نشاطات  فيه 
ربا سهلت هجمات حزب اهلل«، 
وكشف  امييــيه.  قال  ما  على 
احلادث التنسيق يف تلك احلرب 

بني اجليش واملقاومة.
املر  موقفي  بني  التباين  وهذا 
اجليش،  دور  حول  وسليمان 
إحدى  يف  يقول،  املر  جعل 
يف  الدولي  التحقيق  جلسات 
الرئيس رفيق احلريري،  اغتيال 
اختيار  أسباب  عن  ُسئل  عندما 
للجيش:  قائدًا  سليمان  العماد 
األضعف  كان  سليمان  »ان 

بني الضباط املوارنة«!
بعد هذا كله، مل يعد خافيًا على 
أحد ملاذا »ُزرع« الياس املر 
أكثر من عقد  الدفاع  وزارة  يف 

من الزمن، وال من زرعه.
انــنا أمام خطة مربجمة إلنهاء دور 
الدفاع عن السيادة  اجليش يف 

واسرتجاع األرض احملتلة.
جهنمية  مؤامرة  أمام  اننا  كما 

رسالة إىل البطريرك الراعي

العدو  أمام  لبنان  لكشف 
اإلسرائيلي.

اجلديد،  البطريرك  يبدأ  لو  حبذا 
مار بشارة بطرس الراعي، عهده 
شخصيتني  بأكرب  باالسرتشاد 
يف  مارونيتني  عسكريتني 
الرئيس  هما  اللبنانية،  الدولة 
جان  والعماد  سليمان  ميشال 
عمله  ينبغي  ما  حول  قهوجي، 
حيال املقاومة وسالحها، ومدى 
حسم  بعدما  إليهما،  احلاجة 
أمره  احلريري  سعد  الرئيس 
يف  الضخمة  الصورة  واستظل 
لو  إذ  الشهر«.  احتفال »14 
فعل ذلك، جلاءه جواب شاٍف من 
سليمان، سبق  ميشال  الرئيس 
ان كرر مثله يف مناسبات وطنية 
»السفري«  إىل  وأبلغه  عدة، 
يف حوار أجري معه ونشر يف 30 

آذار 2010:
حنفظها  حنن  »املقاومة، 
حباجة  حنن  العني.  برموش 
زالت  ما  إليها  وحاجتــنا  إليها. 
خارج  يصدر  كالم  وأي  ملحة. 
هذه احلاجــة إىل املقاومة ليس 
أكثر من حديث استهالكي، وال 

أهمية له«.
قانون  هذا  ان  اعتقادنا،  ويف 
موقفًا  وليس  وطين،  إميان 
له  وسيسجله  فحسب،  سياسيًا 

التاريخ.

ادمون صعب
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عرب وعالم

آذار 2011  19 Saturday 19 March 2011السبت 

اختصاص، خربة وصدق يف العمل
اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم توفري املال

تتوفر يف الصيدلية فيتامينات 
)BLACKMORES(  مساحيق 
للغسيل واجللي، عطورات، 
هدايا - نغّلف اهلدايا جمانًا، 

تظهري فوري لصور الباسبور، 
وأشياء أخرى كثرية 

 توصيالت جمانية للمنازل
مقابل مركز الربيد

Ph: 9632 6890  -  Fax: 9681 1609
333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161

دوام العمل: 
من االثنني 

حتى 
السبت من 
8 صباحًا 
حتى 8 لياًل
يوم االحد 

من 9 
صباحًا حتى 

8 لياًل

السماح لـ 20 ألفاً من أسر العسكريني األمريكيني بالرحيل وبريطانيا وفرنسا جتليان مواطنيهما
اليابان تستخدم 30 طناً من املياه لتربيد مفاعالت فوكوشيما الوكالة الدولية: الوضع »خطري جدًا« لكنه »مستقر بدرجة معقولة«

ترب لتربيد مفاعالت حمطة  كل شيء يخُ
خراطيم  األوىل،  النووية  فوكوشيما 
الشرطة  تستخدمها  اليت  املياه 
هليكوبرت  وطائرات  اإلطفاء  وآليات 
إذا  ما  عرف  يخُ أن  من غري  عسكرية، 
الوضع  يفيد يف حتسني  ذلك  كان 
الدولية  الوكالة  عنه  قالت  الذي 
»خطريًا  يزال  ال  إنه  الذرية  للطاقة 
تدهور  أي  دون  من  ولكن  جدًا«، 

»كبري« منذ االربعاء.
األمريكيون  املسؤولون  وأدىل 
خمتلفني  بتقوميني  واليابانيون 
للوضع يف احملطة. ذلك أن اجلانب 
إشعاعي  من مستوى  حذر  األمريكي 
كبري وطلبت السفارة األمريكية من 
 80 مسافة  على  البقاء  مواطنيها 
كيلومرتًا من احملطة. ويف املقابل، 
جاء يف بيان أصدرته شركة طوكيو 
اليت  »تيبكو«  الكهربائية  للطاقة 
ينجحون  العمال  أن  احملطة  تشغل 
تريواكي  وقال  األزمة.  احتواء  يف 
إن  مديري احملطة،  أحد  كوباياشي، 
»هذه خطوة أوىل حنو احلل«، مشريًا 
إىل ان مستويات اإلشعاع »استقرت 
كميات  وأن  مستوى«،  أدنى  عند 
بلوغ  من  متكنت  ضخت  اليت  املياه 
وجهاتها. وأضاف: »نبذل كل جهدنا 
وإن  الوضع«،  ليتحسن  ونصلي 
حمدودة،  »اخليارات  بأن  أقر  يكن 
وزيادة  به،  نقوم  ما  مواصلة  علينا 

السرعة«.
ضرب  الذي  املدمر  الزلزال  ومنذ 
مشال شرق اليابان اجلمعة ورافقته 
عاتية تسونامي، تعرضت  امواج مد 
الستة،  احملطة  مفاعالت  من  أربعة 
أجزاء  وتضررت  وانفجارات،  حلرائق 
وحدثت  املفاعالت  حاويات  من 
وارتفعت  جزئية  انصهار  عمليات 

احلرارة يف قلب هذه املفاعالت.

طائرتان  متكنت  االول  وأمس 
أتش  »سي  طراز  من  عسكريتان 
47« من إلقاء كميات من مياه البحر 
لكن  املتضرر.   3 رقم  املفاعل  يف 
أن  أظهرت  التلفزيون  بثها  مشاهد 
كميات كبرية من املياه تبعثرت يف 
ال  طلعات  الطيارون  ونفذ  اهلواء. 
من  للحد  دقيقة   40 مدتها  تتجاوز 
التعرض لإلشعاع، وألقي ما جمموعه 
30 طنًا من املياه. وكذلك شاركت 
العملية دبابات عسكرية مزودة  يف 
خراطيم تستخدم إلطفاء حرائق حتطم 
الوحدات  رجال  واضطر  الطائرات. 
اخلاصة يف الشرطة إىل البقاء على 
مسافة بعيدة، وانسحبوا بعدما تبني 
أن جهودهم ال تؤدي إىل نتيجة لعدم 

قدرتهم على االقرتاب من املوقع.
أكثر   3 رقم  املفاعل  يف  والوضع 
يستخدم  ألنه  سواه  من  خطورة 
واألورانيوم  البلوتونيوم  فيه  وقودًا 
شديدتا  مادتان  وهما  املعاجل، 
األسلحة  يف  تستخدمان  اإلشعاع 

النووية.
إن  أمريكيون  كذلك قال مسؤولون 
مل  إذ  جدًا،  خطري   4 املفاعل  وضع 
تعد مثة مياه يف بركة تربيد الوقود، 
وفيه مستويات إشعاع مرتفعة. لكن 
الكهربائية  للطاقة  طوكيو  شركة 
ردت بأن األولوية هي بركة املفاعل 
رقم 3، مع ان الوضع يف املفاعل 4 
»غري جيد«. ورشت طائرات هليكوبرت 
 30 فقط حنو  امس  عسكرية صباح 
طنا من املياه وكانت تستهدف كلها 
هذا املفاعل. وأفادت هيئة الطاقة 
مستويات  أن  اليابانية  النووية 
يف  »استمرت  احملطة  يف  اإلشعاع 

االخنفاض«.
وكان الرئيس األمريكي باراك اوباما 
الياباني  الوزراء  رئيس  على  اقرتح 

ناوتو كان يف مكاملة هاتفية إرسال 
مزيد من اخلرباء النوويني للمساعدة 
فوكوشيما،  حمطة  ازمة  حل  يف 
يف  »املشاركة  بالده  التزام  مؤكدًا 
املديني  على  اإلعمار  إعادة  جهود 
الطويل واملتوسط«. وصرح الناطق 
باسم البيت األبيض جاي كارني بان 
أوباما يعتقد ان اليابان »تدرك متامًا« 
خطورة األزمة النووية اليت تواجهها. 
األمريكية  اخلارجية  وزيرة  وقالت 
تتابع  بالدها  أن  كلينتون  هيالري 

الوضع »دقيقة بدقيقة«.
اليابانية  »كيودو«  وكالة  وأوردت 
أن اجليش األمريكي سيطلق طائرة 
ارتفاع  على  لتحلق  طيار  دون  من 
شاهق فوق احملطة النووية اللتقاط 
صور فائقة الوضوح. وأوضحت ان 
الطائرة  ستلتقطها  اليت  »الصور 
تعمل  استشعار  أجهزة  املزودة 
توفر  قد  احلمراء  دون  باالشعة 
قرائن مفيدة عما حيدث داخل مباني 

املفاعالت باحملطة«.
املعهد  يف  األحباث  مدير  ولفت 
كارل  الدفاع  ألحباث  السويسري 
اريك دي غري اىل ان ذرات اشعاعية 
منخفضة املستوى تتحرك شرقًا من 
الشمالية،  أمريكا  فوكوشيما صوب 
وهي ال تشكل خطورة على الناس. 
هذه  أن  املتحدة  الواليات  وأكدت 
على  خطرًا  تشكل  ال  اإلشعاعات 

مواطنيها.

الوكالة الدولية
املدير  وصول  من  ساعات  وقبل 
للطاقة  الدولية  للوكالة  العام 
الذرية يوكيا أمانو إىل اليابان، قال 
املسؤول الكبري يف الوكالة غراهام 
اندرو إن الوضع يف احملطة »ال يزال 
بدرجة  مستقر  أنه  غري  جدًا،  خطريًا 

معقولة، إذ مل حيدث اي تدهور كبري 
ولكن  جيد.  أمر  وهذا  االربعاء،  منذ 
يسوء«.  ان  احملتمل  من  يزال  ال 
يثري   4 رقم  املفاعل  ان  واضاف 

»قلقًا كبريًا من حيث السالمة«.
وكشفت برقيات حصل عليها موقع 
»ويكليكس« واطلعت عليها صحيفة 
ان  الربيطانية  تلغراف«  »الدايلي 
عام  اليابان  حذرت  الدولية  الوكالة 
كبري  زلزال  حصول  ان  من   2008
خطرة«  »مبشكلة  يتسبب  ان  ميكن 

على حمطاتها النووية.
وجاء يف برقية ديبلوماسية امريكية 
أن خبريًا يف الوكالة أبدى قلقه ألن 
ملقاومة  اليابانية صممت  املفاعالت 
هزات ارضية ال تتجاوز قوتها سبع 
والن  ريشرت،  مقياس  على  درجات 
معايري السالمة يف البالد »قدمية«، 
املتعلقة  السالمة  »شروط  ان  ذلك 
باألمن النووي مل ختضع إلعادة نظر 
إال ثالث مرات يف غضون 35 سنة، 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعيد 

النظر فيها اآلن«.
قلق دولي وإجالءات

الدفاع  وزارة  باسم  الناطق  وصرح 
الكولونيل  »البنتاغون«  األمريكية 
ستسمح  الوزارة  بأن  البان  ديف 
لكل أفراد أسر العسكريني مبغادرة 
اليابانية، وقد يكون  جزيرة هونشو 
ظل  اجليش، يف  من  مبساعدة  ذلك 
خماوف من االشعاعات. وأوضح أن 
ألفًا من  اإلجراء يشمل حنو 20  هذا 
األمريكيني،  العسكريني  عائالت 
الرحالت  كلفة  سيسرتدون  وهم 
إذا استخدموا  األمريكية  اإلدارة  من 
وإن  جتارية،  جوية  خطوط  شركات 
طائرات  استخدام  حمتماًل  يكن 

عسكرية لنقل البعض.
الداخلي  االمن  وزيرة  وأفادت 

ان  نابوليتانو  جانيت  األمريكية 
القادمني  والبضائع  املسافرين 
اليابان  من  املتحدة  الواليات  إىل 
من  للتحقق  لفحوص  يضعون 

مستويات اإلشعاع يف أجسامهم.
مبعلومات  طوكيو  بيجينغ  وطالبت 
دقيقة وواضحة عن حقيقة الوضع يف 
الشائعات  موجة  من  للحد  املفاعالت 
اليت جتتاح البلدان اجملاورة لليايان.

ودعت بريطانيا مواطنيها إىل مغادرة 
واستأجرت  اليابان.  ومشال  طوكيو 
لنقل  الطائرات  من  عددًا  لندن 
هونغ  إىل  طوكيو  من  الربيطانيني 
اخلارجية  وزارة  ووضعت  كونغ. 
يف  حكوميتني  طائرتني  الفرنسية 
يف  الراغبني  الفرنسيني  تصرف 
مغادرة اليابان، تضاف اىل طائرات 
شركة »آير فرانس« اليت طلبت منها 
اضافية.  رحالت  تشغيل  احلكومة 
األوسرتالية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
الذين  مواطنيها  ملنح  مستعدة  انها 
قروضًا  اليابان  مغادرة  يريدون 
حتّمل  وسعها  يف  ليس  إذ  طارئة 

كلفة نقلهم.
اجلنوبية  كوريا  مسؤولون يف  وأفاد 
انهم رصدوا مستويات مرتفعة على 
حنو غري معتاد من اإلشعاع على ثالثة 

ركاب قادمني من اليابان.
دميرتي  الروسي  الرئيس  والحظ 
ما  اىل  نظرت  »إذا  أنه  ميدفيديف 
بالطبع  فانها  اليابان،  يف  حدث 
كارثة وطنية هائلة«. وأفادت وزارة 
احلاالت الطارئة ان مستوى اإلشعاع 
يف منطقة برميوري اليت تشمل مدينة 
هو  اليابان،  وتواجه  فالديفوستوك 
امس  الطبيعية  املستويات  اطار  يف 

اخلميس.
وعرضت موسكو مساعدة اليابان يف 

امخاد احلرائق يف املفاعالت.

الزلزال
من  الثانية  املرتبة  إىل  وتراجعت 
ان  غري  الزلزال.  حمنة  االهتمام 
معاناة  زاد  الكثيفة  الثلوج  تساقط 

آالف شردهم الزلزال.
إمدادات  يف  إضايف  نقص  وحدث 
مراكز  يف  التدفئة  وزيت  املياه 
اإليواء. وهناك حنو 850 ألف منزل 
يف  كهرباء  دون  من  الشمال  يف 
طقس يقرتب من التجمد. وال يزال 
من  األقل  على  منزل  مليون   1,5

دون مياه نظيفة.
القتلى إىل 5621  وارتفعت حصيلة 
ليل  منتصف  حتى  والية   12 يف 
األربعاء، يف حني أن 9329 شخصًا 
ست  يف  جمهواًل  مصريهم  يزال  ال 

واليات.
واظهرت تقديرات »سييت غروب« أن 
االضرار النامجة عن الزلزال قد تبلغ 
عشرة تريليونات ين )127,96 مليار 
دوالر( أي ما يعادل اثنني يف املئة 
للبالد.  االمجالي  احمللي  الناتج  من 
وأعلن مصرف اليابان املركزي ضخ 
مليار   45( ين  مليار  االف  مخسة 
أورو( إضافية يف األسواق النقدية 

لدعم االقتصاد.
األملانية  املستشارة  واستبعدت 
انغيال مريكل تأثر االقتصاد العاملي 
اليابانية،  باألزمة  ملموسة  بصورة 
وأكدت أن بالدها ال ميكنها التخلي 
املدى  النووية يف  الطاقة  متاما عن 

القريب.
يضرب  ان  أمريكيون  علماء  وتوقع 
زلزال قوته تسع درجات مثل زلزال 
ومشال  أالسكا  منطقيت  اليابان، 
قبل  مثله  حدث  وقد  كاليفورنيا، 

300 سنة.
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* كيف يقدم املرشح املستقل 
ادمون  بانكستاون  مقعد  عن 

طوق نفسه لقراء اهلريالد؟
من  اجلالية  ابن  ادمون طوق   -
منذ  حاول  ونسيجها.  طينتها 
اخلوض  اسرتاليا  اىل  وصوله 
جبدية يف الشأن العام، ابتداء 
اللغة  لتعليم  صفوف  بافتتاح 
والحقا  برامج  وافتتاح  العربية 
وتطلعات  آذان  عانقت  اذاعة 
ابناء اجلالية لسنني عديدة حيث 
الشايف جلراحهم  البلسم  كانت 
افتتح  واالغرتابية.  الوطنية 
مرآة  شّكل  اثين  تلفزيون  اول 
احلضاري  وُبعدهم  حلضورهم 
يف اسرتاليا، وذلك اىل جانب 
العربي  التجاري  الدليل  طباعة 
حاهلم  جسد  الذي  واالسرتالي 
وكان  والتجاري  االقتصادي 
االجتماعية  ملؤسساتهم  مرجعا 

والدينية والعلمية.
عمل ادمون طوق على بناء اجلسور 
ختطي  وعلى  اجلالية  ابناء  بني 
كل اهلفوات واالستفزازات مما 
حضور  صاحب  يكون  ان  أّهله 
خاص  بشكل  جاليته  يف  مميز 
ويف اجملتمع االثين واالسرتالي 

بشكل عام.
* هناك حزبان كبريان يسيطران 
فلماذا  السياسية،  احلياة  على 

ترشحت مستقال؟
للبشر،  وليس  هلل  الكمال   -
يبقيا  مل  االساسيان  فاحلزبان 
ما  على  السياسي  أداءهما 
أجله،  من  وأنشئا  عليه  تأسسا 
االحندار  من  يعانيان  اصبحا  اذ 
واهلبوط السياسيني يف داخلهما 
ومع بعضهما مما انعكس سلبا 
على احلياة السياسية يف البالد 
عامة. من هنا جاءت االسرتاحة 
املستقلني  لصاحل  االنتخابية 
على  سياسياتهم  يبنون  الذين 
الناخبني  بني  املباشرة  العالقة 
الوصول  يسّهل  مما  وبينهم 
الناس  وهواجس  مشاكل  اىل 
والعمل على حلها كأولوية عند 

املنتَخب.
بانكستاون  منطقة  اهالي  يريد 
ان تكون هذه االنتخابات مرحلة 
املرشح  لصاحل  ومراجعة  تقييم 
يكون  سوف  الذي  املستقل 

ادمون طوق مرشح مستقل بامتياز عن مقعد حلزب العمال بامتياز:الناس تواقون اىل احلرية بالتعبري  والتغيري
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خري تعبري وافضل متثيل للواقع 
التغيري  اىل  التواق  الشعيب 
للحياة  يعيد  جديد  بنَفس 
وللخدمات  ُبعدها  السياسية 
االمنائية والعلمية واالستشفائية 
ومنوها  دورها  واملواصالت 

الطبيعي.
هذا هو بيت القصيد من ترشحي 
بانكستاون  مقعد  كمستقل عن 
انتخابي  واذا حالفين احلظ ومت 
ممثال عنه فأعدهم بأنين سأكون 
الوالية  برملان  يف  صوتهم 
وعامال  حقوقهم  عن  مدافعا 
رغباتهم  كامل  حتقيق  على 

وتطلعاتهم.
العريضة  اخلطوط  هي  ما   *

لربناجمك السياسي؟
- لألسف الشديد وبعد االهمال 
على  واالدمان  للمنطقة  املزمن 
احتكار حزب واحد هلذا املقعد، 
طويلة  املشاريع  الئحة  تصبح 
امنا  رفيعة  العريضة  واخلطوط 
يف  ووضعه  املوضوع  حلصر 
العمل  علينا  االولويات  سّلم 

على الشكل اآلتي:
 M5 السريع  اخلط  توسيع   _
وصول  وتفعيل  لتسهيل 
بأسرع  اعماهلم  اىل  املواطنني 
وقت وحسب اخلطة اليت أنشئ 

من اجلها هذا املشروع.
_ اقامة مركز رياضي كبري وجمهز 
بأحدث التقنيات جلذب الشبيبة 

يف املنطقة وحتصينها.
القامة  سياحي  جممع  بناء   _
والتجارية  الفنية  املعارض 
والرياضية  والثقافية 

.)Convention Centre(
اجلوي  القطار  شبكة  توسيع   _
السريع، الذي وصل يف التخطيط 
اىل منطقة دالويتشهيل، ليصل 
تسهيال  بانكستاون  منطقة  اىل 
للمواصالت وللعاملني من ابناء 
سيدني  مدينة  يف  املنطقة 

وضواحيها.
_ بناء البنية التحتية على اساس 
املدني  والتنظيم  التصميم 
مدينة  وسط  لتأهيل  احلديث 
الشاهقة  لألبنية  بانكستاون 
واملسهلة  الواسعة  والطرقات 
الذي  العشوائي  البناء  بدل 
تشهده املدينة دون ختطيط او 

تصميم كما جيب.
 Local مشروع   ولدينا   _
Economic Planning    LEP وهو 
االقتصادي  التخطيط  مشروع 

احمللي النعاش االقتصاد احمللي 
وخلق فرص عمل البناء وشبيبة 
املنطقة ورفع مستوى املعيشة 
اليت يعاني منها عدد كبري من 

اهل املنطقة.
ان  االمر  بادئ  ذكرت يف  كما 
حيتاجها  اليت  املشاريع  الئحة 
وال  طويلة  املنطقة  اهالي 
بكسر  اال  النور  ترى  ان  ميكن 
من  السياسي   االحتكار  هذا 
حيقق  مستقل  انتخاب  خالل 
هموم  وحيمل  املنطقة  حاجات 
سكانها فعال ال قوال وهو  على 
مباشر  واحتكاك  دائم  تواصل 
حزبي  مرشح  ال  مواطنيه  مع 
يعرفهم  وال  هلم  ظهره  يدير 
اي  سنوات  اربع  كل  مرة  اال 
قبيل االنتخابات فقط وهذا هو 

االستغالل بعينه .
* كيف ترى حظوظ جناحك يف 
واحد  حزب  لصاحل  مقفل  مقعد 

منذ عقود؟
امام  املنطقة  اهالي  ان  ارى   -
فرصة تارخيية قد تكون مفاجئة 
الن  اقتناصها  عليهم  للجميع 
يتوفر  ال  السياسي  الفدائي 
يف كل محلة انتخابية، والدليل 
الزيارات  ذلك  على  القاطع 
الشخصية اليت اقوم بها للمنازل 

بانكستاون  مناطق  معظم  يف 
للناس  املباشرة  الفعل  وردة 
واحد  صوت  عن  تعرب  اليت 
وهواجس واحدة وامشئزاز واحد 
والتزامها  بدعمها  تتمثل  واليت 

باملرشح املستقل دون تردد.
احمللي  االعالم  على  يبقى  لكن 
على  املواطنني  يساعد  ان 
ختطي هذه املرحلة ال ان ينازل 
احلزبية  بالعقلية  املرشحني 
مبستقبل  تضر  اليت  املطبقة 

املنطقة واهلها.
السياسي  املشهد  لنا  يبدو   *
وكأننا  بانكستاون  منطقة  يف 
مبرشحيها  لبنانية  انتخابات  يف 

وناخبيها، فما هو تعليقك؟
 - مع كامل احرتامي وتقديري 
ابناء  من  الكبرية  للشرحية 
اليت  والعربية  اللبنانية  اجلالية 
بانكستاون  جمتمع  منها  يتألف 
يؤسفين  انه  اال  ومنطقتها 
مزمنة  االمراض  ان  اقول  ان 
الفارضني  بعض  نفوس  يف 
أنفسهم على اجلالية دون اذن 
وال »دستور« وهلم مصاحلهم 
يسّوق  اذ  احملدودة  الشخصية 
االحزاب  مرشحي  احد  بعضهم 
الكبرية على أنها لبنانية االصل 
واليهامه  العام  الرأي  لتعمية 

اليت  جلاليتهم  يعملون  بأنهم 
غري  عرشها،  على  يرتبعون 
فهم  الصحيح  هو  العكس  ان 
وال  جاليتهم  ألبناء  يتنكرون 
حباضر  وال  مباض  ال  يعرتفون 
حيث ان همهم الوحيد مصاحلهم 
الشخصية بأي مثن وعلى اجلالية 
ان حتاسبهم يوم 26 آذار احلالي 
يف صناديق االقرتاع ليعرف من 
والصاحل  االصيل  اللبناني  هو 
بكل  االسرتالي  جمتمعه  خلدمة 

مكوناته وفئاته.
تود  اخرية  كلمة  من  هل   *

توجيهها البناء اجلالية؟
- اتوجه البناء اجلالية بالتالي:

التغيري  يصنعوا  ان  اوال: 
لصاحل  بأصواتهم  بالتعبري 
ادمون  املستقل  املرشح 

طوق.
شرفنا  من  نشكر  ثانيا: 
علينا  الغالي  حبضورهم 
ملشاهدة الفيلم الوثائقي الذي 
خيتصر 25 سنة من حضورهم 
برفقة  اسرتاليا  يف  االعالمي 
وذلك  وزمالئه  طوق  ادمون 
الشهر   17 يف  اخلميس  يوم 
دي  فونتانا  قاعة  يف  اجلاري 
ترايف حيث ُوّزعت نسخات عن 

الفيلم جمانا على احلاضرين.

بعض الناس سجلهم يشهد عليهم 
يشهد  سجلهم  اآلخر  والبعض 
ملقعد  املستقل  واملرشح  هلم 
طوق  ادمون  املهندس  بانكستاون 
الذي  اآلخر«  »البعض  هذا  من 
حفلت مسريته العملية منذ وصوله 
اىل اسرتاليا حتى اليوم بالعديد من 

احملطات الزاخرة باالجنازات.
يف  واالخالقي  العملي  فتارخيه 
من  به  يعّرف  َمن  خري  اسرتاليا 
اللغة  لتدريس  صفوفا  افتتاحه 
رافقت  باذاعة  مرورا  العربية 
اجلالية سنني  ابناء  من  املستمعني 
اول  افتتاحه  اىل  وصوال  طواال 

تلفزيون اثين يف اسرتاليا.

حاوره الزميل أنطونيوس بو رزق 

املرشح ادمون طوق والزميل أنطونيوس بو رزق 

وعن سبب ترشحه مستقال قال املهندس ادمون طوق للهريالد انه »ينبغي كسر االحتكار السياسي  
من خالل انتخاب مستقل حيقق حاجات املنطقة وحيمل هموم سكانها فعال ال قوال وهو  على تواصل 
دائم واحتكاك مباشر مع مواطنيه ال مرشح حزبي يدير ظهره هلم وال يعرفهم اال مرة كل اربع سنوات 
اي قبيل االنتخابات«، معاهدا الناخبني ان يكون صوتهم يف حال فوزه يف برملان الوالية... وقد 
زار املرشح املستقل ملقعد بانكستاون السيد ادمون طوق مكاتب »اهلريالد« يف بانكستاون 

وكان للزميل انطونيوس بو رزق معه هذا احلوار:

Bankstown
MIHAILUK Tania
Labor

CHANINE Bill
Liberal

KAY Rebecca
Independent

TAOUK Edmond
Independent

ABDULLA Zarif
Christian Democratic Party
(Fred Nile Group)

PHILLIPS Richard

MICHELS Malikeh
The Greens

OPTION 1 

Just put a 
number  “1”
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shown
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Please give me your
second preference

OPTION 2 

Just put a 
number  “2”
in the box as 
shown

For whichever 
party you like, 

BUT PLEASE PLACE
TAOUK Edmond
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You can support Edmond and his campaign by registering 
your interest by contacting Edmond directly on: 

Phone number 0430 900 427 or via 
email: independentelection@bigpond.com

www.edmondtaouk.com.au

Authorised by Edmond Taouk, 12 Waratah Street, Punchbowl NSW 2196 
Printed by R.M. Gregory Printers 227 Georges River Road, Croydon Park NSW 2133

“I am the only candidate with 
a plan for Bankstown.

I care about our community, 
that’s why i place myself 

as a candidate.”

How to vote for 
Edmond TAOUK
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اسرتاليات

مسانة عربية، مكسرات، معلبات، سكاكر، 
مواحل، قهوة، زيوت، أراكيل، خبز لبناني، 

مسلسالت عربية وغريها الكثري

اخلضار والفواكه طازجة يومياً من املزارع 
اسعار مهاودة جدا مبناسبة االفتتاح 

نظافة تامة ...خدمة سريعة....معاملة 
صادقة

االفتتاح الكبري 

حملالت عباس
يف منطقة غيلفورد

آذار 2011  19 Saturday 19  March 2011السبت 

1. The leader of a 
territory government is 
called
1) Minister General
2) Chief Minister
3) Administrator
4) Governor

2. What is the earliest 
age to join the Australian 
Defence Force?
1) 22 years
2) 21 years
3) 16 years
4) 18 years

3. Early free settlers 
came from
1) Great Britain and 
Scotland
2) Great Britain and 
Ireland
3) Great Britain and 
Germany
4) Great Britain and New 
Zealand

4. Which state is the 
second largest?

على  جذرية  تغيريات  أدخلت 
من  األول  يف  اهلجرة  قانون 
إليها  سأتطرق   –  2011 آذار 

على الشكل املبني أدناه:
-1 تعديالت لتقييم الشهادات 

لعمال الرعاية االجتماعية:
 –  2011 آذار  من  األول  يف 
أطلق املعهد األسرتالي لرعاية 
هامًا  نداء  واجملتمع   العمال 
خالله  من  يطلب  ومستعجاًل، 
من كل العمال الذين حصلوا 
أدناه  املدّون   التقييم  على 
والعائد ملنصب  لشهاداتهم، 
االجتماعية«  الرعايا  »عمال 
، بأن يتصلوا باملعهد املذكور 
 ،03  9654  8287 الرقم  على 
لغاية تصحيح  وبأسرع وقت، 
نتائج  على  طرأ  الذي  اخلطأ 

التقييم .
 ما هو التقييم الصادر؟

التقييم هو كما يلي:
بناء   – مناسب    ASCO1-.
املهن  تقييم  لقاموس 

األسرتالي 
-2 غري مناسب  – بناء لقاموس 
األسرتالي  املهن  تقييم 

ما هي التغيريات التي طرأت على قانون الهجرة يف 1 آذار 2011؟
ونيوزلندة   

1 Welfare Worker | ASCO 
251211-   | SUITABLE 
2   Welfare Worker 
| ANZSCO 272613 | 
UNSUITABLE 
االتصال  من  اهلدف  هو  ما 

باملعهد؟
اهلدف منه هو تصحيح الغلط 
التقييم،  خالل  حصل  الذي 
املسؤولون  اعتربه  والذي 
إن  آخر  مبعنى  ؛  مناسب  غري 
صحيحا،  ليس  التقييم  هذا 
وجيب تصحيحه وذلك بإصدار 
بأن  تؤكد  جديدة  شهادة 
تصدر  مناسب.  هو  التقييم 
أيام   10 خالل  الشهادة  هذه 

من تاريخ االتصال.
-2 تقديم الطلبات لألشخاص 

من أصل نيوزيلندي:
املقدم  النيوزلندي  على  جيب 
لطلب عائد لتأشرية العائالت 
فئة   املؤقتة  النيوزيلندية 
461، بأن يقدم الطلب املذكور 
    Courierأو الربيد،  بواسطة 
والية  العائالت يف  مركز  يف 

ادياليد . يستقبل هذا املركز 
كل الطلبات املقدمة بعد 01/

آذار/2011 .
قد  الطلبات  كانت  إذا  أما 
2011 ومل  آذار   1 قدمت قبل 
ستحول  فإنها  بعد  بها  يبت 

إىل املركز املذكور أعاله.
-3 تقييم سريع لالجئني:

النظاميني   غري  الالجئني  أما 
والذين تقدموا بطلبات اللجوء 
 2011 آذار   1 بعد  ألسرتاليا 
فسيعطوا احلق للتقدم بطلبات 
االستئناف للمحاكم األسرتالية 
طلبهم.  يف  للبت  وذلك   ،
مبوجب  احلق  هذا  هلم  أعطي 
احملكمة  من  الصادر  القرار 

العليا يف
11 تشرين الثاني 2010، والذي 
أوجب تقريرًا بااللتزام حبماية 

عملية التقييم لالجئني – حيتوي 
التقرير املذكور على قسمني:

الواجبات،  لدرجة  تقييم   1-
واحلماية لالجئني، واملعتمد من 

قبل موظف دائرة اهلجرة .
الالجئني،  لوضع  تقييم   2-
قبل  من  واملعتمد  ومحايتهم، 

شخص حيادي .
أدخلت هذه التعديالت بهدف 
وتقديم  الوقت   ضياع  عدم 
واحملقة  الالزمة  اخلدمات 
قانوني  وبشكل  لالجئني 
وسريع، عوضًا عن توقيفهم، 
املعتقالت  يف  وسجنهم 
ينتظرون  للدولة،  العائدة 
صدور القرار عن دائرة اهلجرة 
اليت تبت بطلب اللجوء املقدم 

من قبلهم.

 مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
الخطي للحصول على الجنسية األوسرتالية

إجابات صحيحة
Correct Answers:

I Question 1:  2
II Question 2:  4
III Question 3:  2
IV Question 4:  1
V Question 5:  4

1) Queensland
2) South Australia
3) Western Australia
4) New South Wales

5. Who are the 
indigenous people of 
Australia
1) European Settlers
2) the Aboriginal people
3) Torres Strait Islander 
people
4) the Aboriginal and 
Torres Strain Islander 
people

*احملامية بهية أبو محد*

العنوان:
326 Guildford Road, 
Guidford  NSW 2161

Ph: 9632 2234  Mob: 0414 078 040

العربي البنك  من  وردتنا  كما  العمالت  ر  أسعا

   مقابل COLESسوبرمركت 

  

 

US CPI Feb +0.5% +0.4% 
 Initial Jobless Claims W/E 385k 387k 
 Real Weekly Earnings Feb -0.5% -0.3% 
 Midwest Manufacturing Jan 84.1 81.5 
 Capacity Utilisation  Feb 76.3% 76.5% 
 Industrial Output Feb -0.1% +0.6% 
 Leading Index Feb +0.8% +1.0% 
 Philadelphia Fed Business Index Mar 43.4 30.0 

 

 

 

- Australian stocks look set to follow offshore markets higher with SPI pointing to a gain 
of 18pts on the open. Expect the early gains to come from the materials, financials and 
energy sector. Whilst we will start off stronger, the outcome of the G7 meeting today 
will determine where we finish off the session. Investors are expecting strong support 
for the Japanese, an outcome that potentially presents a “buy the rumour, sell the fact” 
response should it not eventuate. 

- Despite strong commodities prices and the resurgence in risk, the Aussie Dollar has 
underperformed overnight with the currency now trading at USD.9810. We expect that 
this trend to continue with intervention in the Yen likely to strengthen the USD whilst 
no intervention will likely see risk assets under pressure. Before the G7 announcement 
(meeting starts at 9 AEDT), we expect the AUD to be well supported below USD98c. 

 

  Traders hope for strong G7 response  

Treasury Department 
Email: treasury@arabbank.com.au 
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Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 0.9814 0.0032 0.33% 
AUDEUR 0.6999 -0.0025 -0.36% 
AUDGBP 0.608 -0.0034 -0.56% 
AUDJPY 77.48 1.67 2.20% 
AUDNZD 1.3649 0.0082 0.60% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 11774.59 161.29 1.39% 
S&P500 1273.72 16.84 1.34% 
Nasdaq 2636.05 19.23 0.73% 
FTSE 5696.11 97.88 1.75% 
DAX 6656.88 143.04 2.20% 
Nikkei 8962.67 -131.05 -1.44% 
ASX200 4555.325 -2.892 -0.06% 
Shanghai 2897.2983 -33.5056 -1.14% 
Hang Seng 22284.43 -416.45 -1.83% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1402.4 3.1 0.22% 
Oil 101.42 3.44 3.51% 
Treasuries AU   0 #DIV/0! 
3 Year 4.970% 0.13% - 
10 Year 5.405% 0.08% - 
 

This report is published solely for informational purposes and is not to be construed as a solicitation or an offer to buy any securities or related financial instruments.  This report is for distribution only under such circumstances as may be permitted by 
applicable law.  This report has been prepared without taking account of the objectives, financial situation or needs of any specific person who may receive this report.  Any such person should, before acting on the information in this report, consider the 
appropriateness of the information, having regard to the specific person’s objectives, financial situation and needs and, if necessary, seek appropriate professional or financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or 
investment strategies discussed in this report.  The Bank believes that the information in this report is correct and any opinions, conclusions or recommendations are reasonably held or made, based on the  information available at the time of its 
compilation, but no representation or warranty, either expressed or implied, is made or provided as to accuracy, reliability or completeness of any statement made in this report.  The analysis contained in this research report is based on numerous 
assumptions; different assumptions could result in materially different results.  The Bank is under no obligation to update or keep current the information contained in this report.  The Bank, its directors, employees or agents do not accept any liability for 
any loss or damage arising out of the use of all or any part of this report. If you no longer wish to receive this information, please reply to this email with the word "Unsubscribe" in the subject heading along with your full name and company name.  

- A tentative “risk-on” session in Europe and the US overnight as traders bet that steps 
taken by G7 finance ministers today would help address financial concerns following 
the devastating Japanese earthquake/tsunami/nuclear disaster. Equities were bid from 
outset with gains of 1pct or more seen on both sides of the Atlantic. In the commodities 
space, base metals prices recorded their best gains in over three months as short 
positioning and Japanese rebuilding hopes resulted in gains of over 3pct. Oil prices 
were bid as ongoing turbulence across the MENA region saw the WTI reclaim $100/b. 
With risk gaining strength, Treasuries lost some of their safe-haven appeal with yields 
rising across the curve as a higher-than-expected inflation reading, coupled with hopes 
for the G7 response, saw investors taking profit from recent gains. 

- A busy economic calendar out of the States overnight with the release of initial jobless 
claims, CPI, real weekly earnings, business activity survey’s from the Philadelphia and 
Midwest regions, industrial production, capacity utilisation and the leading index. After 
disappointing previously, the number of citizens claiming unemployment benefits fell 
last week with the US Labor Department reporting a decrease of 16k. The result was 
slightly better than the 387k number that had been expected by the markets with the 
less-volatile four-week average falling to its lowest level in over two years. Next up was 
the all-important consumer price index (CPI) with prices rising 0.5pct in February. The 
result was above the 0.4pct increase that had been expected with the “core” reading, 
the measure of cost increase excluding energy and food, rising just 0.2pct. However, 
showing that inflationary effects are eating into worker incomes, real weekly earnings 
fell by 0.5pct over the month, worse than the 0.3pct decline expected. Completing the 
major data releases, industrial production fell unexpectedly in February with the Fed 
revealing a 0.1pct decline. Whilst a weak headline result, once utilities were removed 
from the data (production slowed due to warm weather), manufacturing activity actually 
showed an increase of 0.4pct. Of the other data released, the Midwest manufacturing 
gauge rose to 84.1 whilst the Philadelphia Fed business index soared to 43.4 in March. 
Completing the evening of data, the leading index, a gauge of likely economic growth 
in the six months ahead, rose 0.8pct in February with gains in employment leading the 
index higher. 

ABAL Corporate TD Rate Specials (Non-HQLA) 
1 Month: 5.00% 5 Month: 5.25% 
2 Month: 5.05% 6 Month: 5.30% 
3 Month: 5.10% 9 Month: 5.40% 
4 Month:  5.20% 12 Month: 5.50% 
 

     Overnight Data (Nation, Data, Period, Reading, Expected) 

     Looking Ahead 
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أكثر من 30 سنة خربة يف عالم املعجنات
نقدم مجيع أنواع املعجنات..مناقيش بزعرت، حلم بعجني، 

فطاير بسبانخ، فطاير جببنة، بيتزا على أنواعها

نؤمن طلبيات جميع املناسبات
نفتح 7 أيام يف األسبوع

من االثنني حتى السبت: من 6 صباحًا حتى 4 بعد الظهر
األحد من 6 صباحًا حتى 1,00 ظهرًا

شعارنا الصدق يف العمل واالستقامة يف التعامل
Ph: 9632 735

310 Guildford Rd, Guildford  NSW 2161
   مقابل COLESسوبرمركت 

كينيللي  حكومة  تقوم  سوف 
بإستثمار  انتخابها   امُلعاد 
على   - دوالر  مليون   102
مدى السنوات األربع القادمة 
من  خمتربا   780 لتحسني   –

خمتربات العلوم املدرسية.
املرافق  أحدث  هذا  وسيوفر 
كل  يف  العلوم  لتدريس 
مدرسة ثانوية يف نيو ساوث 

ويلز.
الوالية  حكومة  رئيسة  وكانت 
السيدة كريستينا كينيللي قد 
نيوكاسل  نائب  إىل  انضمت 
يف  مكاي  جودي  السيدة 
املسرحية  للفنون  هنرت  كلية 
عن  لإلعالن  برودميدو  يف 
التحسينات لنحو 200 مدرسة 

ثانوية.
وقالت السيدة كينيللي "تعليم 
اجليل القادم من العلماء - يف 
البحوث  مثل  متنوعة  جماالت 
واهلندسة  واجليولوجيا  الطبية 
العلوم  خمترب  يف  كله  يبدأ   –

يف املدرسة ".
واضافت قائلة "سوف تضمن 
يكون  بأن  التحسينات  هذه 
املدرسة  يف  طالب  لكل 
ويلز  نيو ساوث  الثانوية يف 
التعليمية  الفرص  أفضل 

املتاحة.
وتابعت قائلة "لقد مت إدخال 
ملرافق  بالفعل  حتسينات 
 300 من  اكثر  يف  العلوم 
ويلز  ساوث  نيو  يف  مدرسة 

كينيلي تعلن عن 102 مليون دوالر لالستثمار يف خمتربات العلوم املدرسية
العمال  حزب  حكومة  ِقبل  من 
يف نيو ساوث ويلز على مدى 

السنوات األربع املاضية.

كينيللي  السيدة  وأنهت 
قائلة"املبلغ اإلضايف ومقداره 
مت  والذي  دوالر  مليون   102
أن  يعين  اليوم  عنه  اإلعالن 
أو  عامة  ثانوية  مدرسة  كل 
مدرسة مركزية يف نيو ساوث 
ويلز ستقوم بتدريس العلوم 

يف املختربات احلديثة ".
يف إطار اخلطة، فإن املدارس 
اليت سوف تتلقى التحسينات 

يف خمترب العلوم تشمل:
كيندال  هنري  مدرسة   •  

الثانوية
• مدرسة دابتو الثانوية
• مدرسة واد الثانوية

•  مدرسة هوكستون بارك 
الثانوية

• مدرسة جيمس كوك الثانوية 
للبنني

• كلية دينيسون، باتهرست
• مدرسة ميتشل الثانوية
• مدرسة كارديف الثانوية
• مدرسة وونونا الثانوية

• مدرسة هولرويد الثانوية
• مدرسة غليندال الثانوية
• كلية كاالغهان، وولسند
• مدرسة تورونتو الثانوية

• مدرسة روثرفورد الثانوية 
• مدرسة راندويك الثانوية 

للبنني

• مدرسة موروويلومبا الثانوية
• مدرسة كويكرز هيل الثانوية

• مدرسة موريسيت الثانوية
• مدرسة كوينبايان الثانوية

• مدرسة ايست هيلز الثانوية 
للبنني

• مدرسة سيلفانيا الثانوية
• مدرسة ووايونغ الثانوية
• مدرسة بورت ماكواري 

الثانوية
• مدرسة أوبرن الثانوية للبنات

التحسينات  برنامج   وسيكون 
العمال  حزب  خطة  من  جزءا 
إلنفاق 1,7 مليار دوالر على 
اعمال البنية التحتية للمدارس 
األربع  السنوات  مدى  على 

القادمة. 
التمويل  بهذا  رحبت  وقد 
تشغل  واليت  مكاي،  السيدة 
شؤون  وزيرة  منصب  أيضا 
العلوم  ووزيرة  هنرت  منطقة 

والبحوث الطبية.
مكاي  السيدة  وقالت 
اجملاالت  إحدى  هي  "العلوم 
جلميع  بالنسبة  األولوية  ذات 
وهي  االسرتالية  الواليات 
املوضوع الوحيد املشمول يف 
املناهج الوطنية الذي يتطلب 

مرافق متخصصة".
هذه  "ستكون  قائلة  وتابعت 
املختربات جمهزة جتهيزا كامال 
يف  العلوم  معلمي  ملساعدة 
املمتازة  الثانوية  مدارسنا 

هذا  طالبهم يف  إشراك  على 
املوضوع اهلام.

لديهم  ايضا"ستكون  وقالت 
للتطبيق  منفصلة  جماالت 
العملي والتعليم العام وكذلك 
مثل  احملسنة  األمان  ميزات 
وأزرار  العني  غسل  حمطات 
يف  الكهربائية  الطاقة  إغالق 

حاالت الطوارئ.
قائلة  مكاي  السيدة  وأنهت 
العلوم  وزيرة  "بصفيت 
فإنين  الطبية،  والبحوث 
هذه  تشجع  أن  آمل  بالتأكيد 
اجلديدة  العلمية  التسهيالت 
على  الطالب  من  املزيد 
يف  العلوم  يف  املشاركة 
املدرسة، وعلى املضي قدما 
مثرية  وظيفة  على  للحصول 

يف جمال العلوم".

مالحظات اخللفية

هو  العلوم  خمتربات  حتديث   •
جزء من اإلنفاق املقرر من ِقبل 
املشاريع  على  العمال  حزب 
مقداره  والبالغ  الرئيسية 
1,7 مليار دوالر ألعمال البنية 
مدى  على  للمدارس  التحتية 

أربع سنوات. 
املختربات  تشمل  سوف   •
خزائن  مثل:  مرافق  اجلديدة 
الدخان اجلديدة؛ منافذ البيانات 
للتكنولوجيا  والكابالت 
الثابت  األثاث  املستقبلية؛ 

اجلديد - مثل املقاعد؛ مرافق 
غسل العينني للسالمة ومقاعد 
قبل  من  لإلستخدام  متاحة 

الطالب ذوي اإلعاقة.
• أكثر من 300 خمترب علوم يف 
املدارس مت بناؤها بالفعل أو 
حتديثها بتكلفة تبلغ أكثر من 

200 مليون دوالر.
• كان هناك منو قوي يف مجيع 
مقررات العلوم منذ عام 2009 
مجيع  من   ٪  45 حوالي  مع 
العامة  الثانوية  طالب شهادة 
لعام 2010 قاموا بدراسة مادة 

علوم واحدة على األقل.
• علم األحياء، مع 16060 طالبًا 
املوضوع  يزال  ال  يدرسونه، 
شهادة  يف  األكرب  الرابع 
ويتم دراسته  العامة  الثانوية 
من قبل 24 ٪ من مجيع طالب 
منذ  العامة.  الثانوية  شهادة 

عام 2005، إزداد عدد الطالب 
الذين يدرسون األحياء بنسبة 
اإلجنليزية  )بعد   .٪  20
والدراسات  والرياضيات 

التجارية(.
املوضوع  يزال  ال  الكيمياء   •
الثامن األكرب مع 10516 طالبا 
يدرسونه، والفيزياء املوضوع 
احلادي عشر األكرب مع 9480 
عدد  وزاد  يدرسونه.  طالبًا 
املوضوعني  لكال  املرشحني 

حبوالي 3 ٪ يف 2009.
االلتحاق  معدالت  ارتفعت   •
بالعلوم العليا بنسبة 26 ٪ من 
3973 طالبا يف عام 2005 إىل 
4992 طالبا هذا العام يف حني 
يف  االلتحاق  معدالت  زادت 
بنسبة  والبيئية  األرض  علوم 
 1471 إىل   1141 من   ٪  29

يف الفرتة نفسها. 
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العمال  حزب  ملرشح  هل   *
كامرب  ستيف  روكدايل  ملنطقة 
على  باختصار  يطلعنا  ان 
هويته الشخصية لناحية االصل 
والنشأة  والطفولة  والوالدة 
والدراسة والعائلة وخربة العمل 

وجمال العمل احلالي؟
ومنطقة  روكدايل  أعيش يف   -
اآلن،  حتى  والدتي  منذ  اجلوار 
السانت  استشفى  يف  ولدت 
وتلقيت   1964 عام  جورج 
مدرسة  يف  االبتدائية  دروسي 
سانت سوزي الرمسية والثانوية 
يف ثانوية جاميس كوك للبنني. 
)انا  اهلل  رزقنا  وقد  متزوج 
وزرجيت( مخسة اوالد كما انين 

جّد.
اعمل  فأنا  عملي  جلهة  اما 
للمحاسبة  العائلة  شركة  يف 
 Kamper family firm( القانونية
زالت  ما  اليت   )of accountants
متثل الشركات الصغرية وسكان 

روكدايل منذ العام 1964.
املصاحل  امثل  زلت  وما  مثلت 
البناء  صناعة  يف  الصغرية 
 1994 العام  يف  والتشييد. 
على  تعتمد  مصلحة  أنشأت  
 Work محاية الدخل وورك كافر
كانت   cover top up schime
يف  نوعها  من  واالوسع  االكرب 

البالد.
برنامج  كنت مسؤوال عن تنفيذ 
املراجعة والتدقيق يف مستحقات 
ساعد  الذي  والعمال  املوظفني 
للقوانني  االمتثال   تنفيذ  يف 
االومليبة يف  البناء  أعمال  خالل 
هذه  استضافت  اليت  سيدني 
االلعاب العام 2000.  فالربنامج 
حد  اىل  قّلص،  صممته  الذي 
كبري، النزاعات الصناعية وساعد 
بالتالي يف تنفيذ املشاريع يف 

الوقت املناسب واحملدد.
القدم  كرة  نادي  ترأست 
االومليب يف سيدني خالل موسم 
كرة القدم الوطين العام 2003 

جملس  تأسيس  يف  وساهمت 
كرة القدم الوطين، كما ساعدت 
الرياضية  الفرق  من  العديد 
مدى  على  والصغرية  الصاعدة 

السنوات العشرين املاضية.
وكانت لي مساعمات يف اصالح 
قوانني تعويضات العمال وسالمة 
صناعة  واسسُت  العمل   مكان 
التدريب  مبادرات  على  ترتكز 
احد  وكنت  التوظيف  واعادة 
املشاركني املؤسسني ملؤسسة  

معاجلة الكحول واملخدرات.
* نعلم  ان هناك عالقة قوية 
العمل  او  السكن  مكان  بني 
ستمثلها  اليت  املنطقة  وبني 
االنتخابات،  يف  فزت  حال  يف 
سكان  لدى  معروف  انت  فهل 

روكدايل؟
طبيعة  حبكم  انه  اذ  بالطبع،   -
مع سكان  عالقات  أقمت  عملي 
اخللفيات  كل  من  روكدايل 
اللبنانية  باجلالية  وتربطين 
خالل  من  قوية  عالقة  والعربية 
عملي وتعاملي املهين كمحاسب 
صداقات  لي  اصبحت  حيث 
ابناء  من  العديد  مع  كثرية 

اجلالية العربية.
وكوني متحدرا من أصل يوناني 
حيث ان جدّي هاجرا من اليونان 
اجليل  من  وانا  بعيد،  زمن  منذ 
فقد  اسرتاليا  يف  الثالث 
احلال  بطبيعة  ذلك  ساعدني 
العالقات  من  الكثري  اقيم  ان 
والصداقات مع الكثري من ابناء 

اجلالية اليونانية. 
وألنين متحدر من عائلة مهاجرة 
أفهم  ان  هذا  لي  اتاح  فقد 
اليت  الثقافية  والعوائق  احلواجز 
قد تكون موجودة داخل اجملتمع 

املتعدد الثقافات.
ومعرفة  علم  على  انت  *هل 
اليت  واملنطقة  السكان  حباجات 
يف  جنحت  لو  فيما  ستمثل 

االنتخابات؟
احمللية  املنطقة  من  كوني   -

حباجات  تامة  دراية  على  فأنا 
من  تنقلي  خالل  ومن  سكانها. 
االنتخابية  منطقيت  احناء  خمتلف 
وفئات  شرائح  اىل   والتحدث 
من  متكنت  اجملتمع  من  متعددة 
من  الكثري  وحتديد   التعرف 
املسائل واحلاجات  مثل احلاجة 
يف  للشبيبة  مركز  انشاء  اىل 
ارنكليف ووضع مصابيح ضوئية 
النقاط  يف  امان  وكامريات 

الساخنة.
وجه  على  مهتم،  انين 
اخلصوص، بدعم جمتمع املصاحل 
الكثري  عانى  الذي  الصغرية 
وكوني  االخرية.  السنوات  يف 
من  ألكثر  املصاحل  هلذه  ممثال 
بالكامل  ادرك  فأنين  سنة   25
القوية  الصغرية  االعمال  أهمية 

وفوائدها للناخبني.
مئوية  نسبة  هناك  ان  نعلم   *
يف  اليونانية  اجلالية  من  عالية 
روكدايل، هل تعتقد انه  كونك 
متحدرا من عائلة يونانية مهاجرة 
يف  لك  مساعدا  عامال  سيكون 

هذه االنتخابات؟
- ان االسرتاليني من أصل يوناني 
هم اجملموعات االجتماعية االكرب 
يف مقعد روكدايل، وكوني من 
يونانية فان ذلك  اصل وجذور 
ال يكفي، فمجتمعنا لديه جمموعة 
وسوف  االحتياجات  من  واسعة 
مواطيّن  أعمل حبد وجهد القناع 
روكدايل بأنين سأكرس نفسي 
وسأكون  لتمثيلهم   ووقيت 

فخورا بذلك.
حلزب  انتسبت  وملاذا  *متى 

العمال؟
حزب  يف  عضوا  زلت  ما   -
 15 على  يزيد  ما  منذ  العمال 
هذا  اىل  انتسبت  وقد  سنة، 
اميانا  العريق  االسرتالي  احلزب 
لناحية  ومبادئه  بقيمه  مين 
واملساواة  االجتماعية  العدالة 
لناحية  وخاصة  املواطنني  بني 
الطبقة  وظروف  اوضاع  اخذ 

التخفيف  االعتبار  بعني  الفقرية 
من وطأتها وحدتها.

* حسب اعتقادك، ما هي نسبة 
ان  نعلم  وحنن  بالفوز،  حظك 
اىل  تشري  الرأي  استطالعات 
لصاحل  كبريا  تأجحا  هناك  ان 
والوطين؟  االحرار  حزبي  ائتالف 
هل تعتقد ان مقعدك هو مقعد 

عمالي آمن؟
 - كلنا نعلم ان هذه االنتخابات 
 16 مرور  بعد  االقسى  ستكون 

عاما حلزب العمال يف احلكم.
جتديد  عملية  احلزب  بدأ  لقد 
بوضوح  هذا  ظهر  حيث  نفسه 
من  كبري  عدد  اختيار  خالل  من 

املرشحني بنوعية جيدة.
ُيعترب  مقعد  من  هناك  ايس 
مضمونا او آمنا وسأبذل قصارى 
جهدي لالحتفاظ مبقعد روكدايل 

وابقائه حلزب العمال.
*ما هي خططك ملنطقة روكدايل 
يف  فزت  حال  يف  وسكانها 

االنتخابات؟
على  فأنا  املنطقة  من  كوني   -
محاس  وكلي  مبتطلباتها  دراية 
أناضل  مواطنيها. سوف  خلدمة 
أكثر  موارد  تأمني  أجل  من 
ملدارسنا ومستشفياتنا  وتوفري 
املزيد من التسهيالت واملرافق 
اضافة  والرتفيهية  الرياضية 
اىل احلصول على موارد اضافية 
جبد  والعمل  اجلرمية  حملاربة 
وقوة يف سبيل  تعزيز اضايف 
الثقافات  املتعدد  جملتمعنا 

الرائع.
حلول  لتقديم  متحمس  وانا 
واالعمال  للصاحل  حقيقية 
على  ارّكز  وسوف  الصغرية. 
متابعة املسائل اليت تؤثر على 
يف  الصغرية  االعمال  جمتمع 

املنطقة.
وستكون من اهتماماتي االولية 
عالقات  اقامة  واالساسية 
اجملموعات  بني  متماسكة 
رجال  وكبار  جهة  من  التجارية 

الجياد  اخرى  حهة  من  االعمال 
اطر للحل.

اليميين  اجلناح  من  انت  * هل 
او اليساري يف حزب العمال؟

يف  اليميين  اجلناح  من  انا   -
اعمل  زالت  ما  العمال،  حزب 
يف شركيت منذ مخسة وعشرين 
عاما وأشجع كل املواطنني على 
بها  واالرتقاء  حياتهم  مواصلة 
ولكن  واالفضل  األحسن  حنو 
الفئات  حاجات  اال ننسى  علينا 

احملرومة.
* ما هو رأيك باستقاالت وزراء 
يف  مناصبهم  من  كبار  ونواب 
ان  تعتقد  هل  العمال؟  حزب 
يف  جديدة  دماء  حيقن  ذلك 
احلزب  وهل  احلزب؟  شرايني 

يف صحة جيدة؟
الذي  العمال  حلزب  بالنسبة   -
مضى عليه يف احلكم ست عشرة 
سنة من املتوقع يف مرحلة من 
املراحل ان مير بتغيريات جذرية. 
يف  كبار  ممثلون  اختار  وقد 
من  واخلروج  االستقالة  احلزب 

اجل استيعاب مواهب جديدة.
ان املستقبل اجليد ممكن فقط 

مع التجديد.
اآلنسة  بقيادة  رأيك  هو  ما   *

كريستينا كينيلي؟
هي  كينيلي  الوزراء  رئيسة   -
الطبقة  مع  وتشعر  قوية  زعيمة 
وحتت  والفقرية..  العاملة 
ساوث  نيو  قادت  قيادتها 
ويلز البالد للخروج من الركود 
وشهدت اعلى نسبة من اعالنات 
الوظائف واعلى عدد من مبيعات 

املنازل اجلديدة.
كما تصدرت والية نيو ساوث 
البيع  قطاع  يف  التعايف  ويلز 
البطالة  واصبحت  باملفرق 
كذلك  املئة.  يف   5 دون  ما 
سنوية  أرباع  سبعة  شهدت 
االقتصادي  النمو  من  متتالية 
متوسط  أقصر  الوالية  ولدى 
وقت انتظار للعمليات اجلراحية 

االختيارية.
* نعلم ان هناك جالية لبنانية 
كيف  ومؤثرة،  كبرية  وعربية 

تصف لنا عالقتك معها؟
-  انين حمظوظ جدا بأن تربطين 
مع  متينة  صداقة  عالقات 
خمتلف قطاعات وشرائح اجلالية 
هنا  اشري  ان  واحب  اللبنانية. 
اىل ان الثقافة اللبنانية مماثلة 
اليونانية  للثقافة  ومشابهة 
عليها.  وتربيت  ترعرعت  اليت 
ومن قيم هذه الثقافة الشعور 
القوي بأهمية العائلة والتمسك 
والفهم  العمل  يف  باالخالقيات 

احلقيقي للضيافة.
انين فخور بكوني عّرابا لولد من 

اصل لبناني.
على  بأنين  هنا  انّوه  ان  واوّد 
اتصال وتواصل كبريين مع قطاع 
البناء والتشييد الذي للبنانيني 
فيه مساهمات رئيسية وكذلك 
مع القطاع الزراعي الذي يلعب 

فيه اللبنانيون دورا كبريا.
اللبنانية  الثقافة  ان  واحلقيقة 
واالحرتام   الضيافة  ثقافة  هي 
وعندما  واالخالق  والتفاني 
أشعر  لبنانية  عائلة  بني  اكون 

اني برعاية وعناية والدتي.
توّد  اخرية  كلمة  من  هل   *
توجيهها لقراء جريدة اهلريالد؟

ما  كل  ان  أقول  ان  احب   -
التزم  سوف  به  ووعدت  قلته 
به وانفذه وسوف تكون أبواب 
مكتيب مفتوحة دائما لكل طالب 
مساعدة من أبناء اجلالية اللبنانية 
وغريها حيث انين على استعداد 
تام لتقديم ما أمكن من مساعدة  

للجميع دون استثناء.
وكل من حيتاج اي استفسار او 
مساعدة ميكنه االتصال بي على 
ان  كما   ،0432744430 الرقم: 
مكتب احلملة االنتخابية يقع على 

العنوان التالي:
Shop 4, 495 Princes Highway,  
Rockdale.

كل التوقعات تشري اىل ان االنتخابات النيابية يف 
نيو ساوث ويلز ستكون حامية الوطيس وسيكون 
الفائز فيها »عا طلة املنخار« مما جيعل لشخصية 
وأخالقياته  والعملية  الشخصية  وسريته  املرشح 

وعالقاته دورا كبريا ومؤثرا يف الفوز.
حزب  عن  والطموحني  البارزين  املرشحني  ومن 
روكدايل  مقعد  مرشح  االنتخابات  هلذه  العمال 
احملاسب ورجل االعمال املعروف االستاذ ستيف 
كامرب الذي ميتلك شركة للمحاسبة يف املنطقة منذ 

سنوات طويلة.
ويقول املرشح العمالي كامرب، الذي هو من أصل 
يوناني، للهريالد »أنين فخور بأن تربطين عالقات 
عمل وصداقة مع العديد من أبناء اجلالية اللبنانية 

املرشح العمالي ملقعد روكدايل ستيف كامرب لـ »اهلريالد«:
أدرك حاجات املنطقة وأتعهد بتأمينها ..أفخر بعالقاتي وصداقاتي الواسعة مع اجلالية اللبنانية والعربية

والعربية، وعندما اكون بني عائلة لبنانية ال أحّس مطلقا انين غريب او دخيل بل أشعر انين 
من أهل البيت«، مشريا اىل التشابه الكبري جدا بني الثقافتني اللبنانية واليونانية.

وردا على سؤال حول ما يتعهد به ألبناء املنطقة يف حال فاز يف االنتخابات قال السيد 
كامرب »سأناضل من أجل تأمني موارد أكثر ملدارسنا ومستشفياتنا  وتوفري املزيد من 
التسهيالت واملرافق الرياضية والرتفيهية اضافة اىل احلصول على موارد اضافية حملاربة 
اجلرمية والعمل جبد وقوة يف سبيل تعزيز اضايف جملتمعنا الرائع املتعدد الثقافات.. وانا 
متحمس لتقديم حلول حقيقية للمصاحل الصغرية.. كما انين ادرك احلاجة اىل انشاء مركز 

للشبيبة يف ارنكليف ووضع مصابيح ضوئية وكامريات امان يف النقاط الساخنة«.
التقت »اهلريالد« املرشح العمالي ستيف كامرب يف مكتبه يف روكدايل وكان هلا معه 

هذا احلديث:

*املرشح العمالي ملقعد روكدايل ستيف كامرب*

ابراهيم* خليل  والصديق  رزق  بو  أنطونيوس  والزميل  كامرب  *املرشح 
حاوره الزميل أنطونيوس بو رزق 
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@÷�ã–æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói
Ú«Ï‰óæa@paãÁÏ1a@|Ó‹óm@Âfl@·ÿmbuby@ãˆbé
@paãÁÏ1a@ aÏ„a@�›◊@|Ó‹ómÎ@k‹�€a@kèy@bÌÎáÌ@

@@Z·íb:a@ÊÏ‡Óé@ÔuãÁÏßa@l@aÏ‹óma@@@@@@0411 575 323
7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

b‡Á7ÀÎ@Êb�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âfl@
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
·z‹fl@Ïia@áËœ@

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414

Sydney Landscaping and Excavations
ö^œfi˜]<ÿœfiÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

 Paving – concreting- Retaining wall - Stone
– and logs – Fencing – Rubbish Removals

 Plant and Grass – Sprinkler System 

Z·z‹fl@Ïi@Üa˚–i@aÏ‹ó�ma
04 1929 1261 M@@02 9785 8685

@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âfl@·ÿmbuby@ãˆbè€
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@fiåb‰‡‹€

k‹�€a@kèy
@Showers Screens~@
@Tables tops~@Splash

back~@Frameless Glass
@Ÿ€à@7ÀÎ@p�̋ 0a@pbËuaÎ@LpbÌaãfl

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

µfldn€a@pb◊ãí@…fl@›flb»n„F@@@@@@Ú�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@
0404015551@Zäb„ãi@Äi@fibóm¸a

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

نخيّط البدالت على قياس الزبون وحسب طلبه
نستعمل أجود االجواخ احمللية والعاملية

أسعار مدروسة.. صدق في املعاملة.. وخبرة في 
العمل

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
51 Phillip St. Parramatta

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

@ZãÁbö@Ôia@ÊÏ°@fibóm¸a
Mob:0411 654 065 - Ph:(02) 8704 1531

Demolition & Excavation

العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني: 87648186 او 0403482345

<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
@Dl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f÷]

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrflfiF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈfl”ä÷]<Ífi^f€◊÷

<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

P. 02 9636 2567 - f. 02 9631 8751 - m. 04015 20202
ziad@archi-tek.com.au - www.archi-tek.com.au

Registered Architect 
Ziad Boumelhem 

NSW Reg 8008
Member of the australian 

institute of architects 45159

·z‹fl@Ïi@ÜbÌå
@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëfl@

@Úéá‰:a@Úib‘„@Ùá€@›vèfl
@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿

8008@›Óvèn€a@·”ä

$200 cash for any referral

جلميع حاجاتكم من اعمال صب الباطون
 على انواعه واالسفلت يف مجيع املناطق

 تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
 اكثر من 30 سنة خربة 

لالتصال: جان فارس
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535

Tel/Fax: (02) 8704 1490

 Residential *Commercial*
 *Industrial

نتعهد االعمال الكبرية والصغرية 
اختصاص.. خربة..  وخدمة 

صدق يف املعاملة وكفالة للعمل 
لالتصال:

0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

  CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

 بادارة السيد عّساف ابي عّساف 

خربة تفوق 37 سنة 
نساعد يف احلصول على رخصة القيادة 

السيارة حديثة مرحية ومكيفة 

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة 
اسعار خاصة لطاّلب املدارس

لالتصال: 0407405846
 97405846           

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية 
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات 

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية 
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب 

صفوت عرفان
يف مجيع حاجاتكم الضريبية

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

)B.COMM., FTMA, AIM, FTIA(

)Bell Tower Centre( 
Unit 24/ 191 Parramatta Rd.

Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozemail.com.au

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات 

Tel/Fax: (02) 9725 7011اتصلوا بــ رانيا:
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill 

Plazza Bass Hill NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au
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ملرشح  هوية  ببطاقة  لنا  *هل 
غرانفيل  ملقعد  االحرار  حزب 

طوني عيسى؟
لبنان  بقرقاشا-  مواليد  من   -
تلقيت   1955 عام  الشمالي 
والتكميلية  االبتدائية  دروسي 
يف  احلكومية  املدارس  يف 
املرحلة  اما  العني  منطقة ضهر 
الثانوية فتابعتها يف اسرتاليا.

تاريخ  عيسى  طوني  *للسيد 
اخلدمات من خالل عضويته  من 
ففي  باراماتا،  لبلدية  ورئاسته 
وهل  البلدية؟  دخلت  سنة  اي 
دخلتها كمستقل ام على الئحة 

احد االحزاب الكبرية؟
- ترشحت لعضوية بلدية باراماتا 
 1987 عام  مرة  الول  كمستقل 
فنجحت اذ فزت بعدد كبري من 
البلدية  يف  بقيت  االصوات. 
كمستقل ملدة 12 عاما اي حتى 
عام 1999 ألترشح بعد ذلك على 
الئحة حزب االحرار وافوز بنسبة 

كبرية من االصوات.
مرشحي  ان  بالذكر  واجلدير 
كانوا  التاريخ  هذا  قبل  االحرار 
حيث  كمستقلني  يرتشحون 
حزب  شكل   1999 عام  انه 
االحرار الول مرة لوائح يف كل 

اقسام منطقة باراماتا االنتخابية 
اخلمسة وفاز منهم مخسة اعضاء 
بلدية  جملس  يف  احلزب  مثلوا 

باراماتا.
جملس  اعضاء  عدد  هو  ما   *

بلدية باراماتا حاليا؟
- يتألف اجمللس من 15 عضوا 

موزعني على مخس دوائر.
حزب  اعضاء  عدد  هو  كم   *

االحرار يف اجمللس؟
انه  هنا  وانوه  اعضاء  ستة   -
ائتالفا  أقمنا   2008 العام  يف 
مع املستقلني الثالثة مت مبوجبه 
البلدية  رئاسة  على  التناوب 
االئتالف  هذا  مهندس  وكنت 
تسلم  من  اول  كنت  الذي 
رئاسته يف العام االول ألكون 
حزب  من  رئيس  اول  بذلك 
رئاسة  يتسلم  واثين  االحرار 

جملس بلدية باراماتا.
االحرار  حزب  عن  كمرشح   *
من  وكونك  غرانفيل،  ملقعد 
سكان املنطقة، ما هي اخلدمات 
اليت حتتاجها غرانفيل وضواحيها 
وما هي وعودك يف حال فوزك 

بالنيابة؟
انتخابية  وعود  هناك  ليس   -
تأهيل  باعادة  التزام  هناك  بل 

اخلدمات  حيث  من  املنطقة 
الصحة  تشمل  اليت  االساسية 
واالمن  والتعليم  واملواصالت 

والنظام.
فمن ناحية الصحة هناك مشروع  
حلزب االحرار باعادة بناء اجلهاز 
الدوالرات  مبليارات  الصحي 
منه  ويستميد  مستشفى  حصة 
اعداد  لزيارة  دوالر  مليون   50
واالطباء  التمريضي  الكادر 
وتقليص لوائح االنتظار وكذلك 
الدراسات  من  مبزيد  القيام 
واالحباث جلميع االمراض وخاصة 

املزمنة واملستعصية منها.
غرانفيل  يف  املواصالت  اما 
وضواحيها فهي ال تفي حاجات 
العديد  هناك  ان  اذ  املواطنني 
اعادة  اىل  حباجة  الشوارع  من 
تأهيل واصالح كما جيب العمل 
على حل مشكلة االزدحام وخاصة 
رود«  »وودفيل  طريق  على 
وهناك  السريع.  ام4  وطريق 
قطارات  اربعة  لوضع  مشروع 
مما  غرانفيل  خط  على  سريعة 
توفري نصف  من  املواطن  ميّكن 

ساعة تنقل اسبوعيا.
بعض  فان  للتعليم  وبالنسبة 
باشارات  مزودة  غري  املدارس 

اىل  السائقني  لتنبيه  ضوئية 
اىل  التالميذ  ذهاب  اوقات 
اذ  منها  وخروجهم  املدارس 
االشارات  هذه  بوضع  سنقوم 
سالمة  على  حرصا  الضوئية 
بعض  هناك  ان  كما  الطالب. 
صيانة  اىل  حباجة  املدارس 
واملراحيض  املالعب  حيث  من 
اهلوائي  والتكييف  والقاعات 
مبالغ  برصد  نقوم  وسوف 
حيث  للمدارس  املال  من 
جلنة  مع  املدرسة  ادارة  تقوم  
االشراف  بتولي  الطالب  اهالي 
الصيانة  مشاريع  تنفيذ  على 
واالصالح كما ان متعهدي هذه 
سكان  من  سيكونون  املشاريع 
التالميذ  ذوي  ومن  املنطقة 
الغش  نتفادى  الطريقة  وبهذه 
والتسعريات  اخلاصة  واملصاحل 

اخليالية.
* ما هو برنامج حزب االحرار يف 

حال فاز باحلكم؟
- الوالية تعاني من نقص كبري 
اخلدمات..  قطاعات  سائر  يف 
الصحي  القطاع  جمال  ففي 
مليارات   3 مببلغ  موازنة  هناك 
على  انفاقها  سيتم  دوالر 
تأهيلها  العادة  املستشفيات 

وسيكون  امكانياتها  وزيادة 
نصيب مستشفى ويستميد 50 

مليون دوالر.
- خلق 100 ألف وظيفة وختفيض 
االعباء  وختفيف  الضرائب 
املواطنني  كاهل  عن  املعيشية 
الشركات  على  ضغوط  بوضع 
والغاز  والكهرباء  الكربى كاملاء 
خالل  من  الفواتري  رفع  لعدم 
وضع مراقبة على االسعار لتكون 
للشركات  اي  للجميع  عادلة 

واملواطنني.
الشرطة  عناصر  عدد  زيادة   -
على الطرقات للحد من الفوضى 
املخالفة  واالعمال  واملشاغبات 

للقانون.
زيادة 900 مدّرس يف جمال    -
حسب  توزيعهم  يتم  التعليم 

حاجات كل مدرسة.
مبا  احلكومة  صالحيات  الغاء   -
خيص قضايا البناء دون الرجوع 
برأي  واالخذ  احمللية  للحكومة 
املتضرر  هو  الذي  املواطن 
غرانفيل  ففي  االوىل.  بالدرجة 
مثال مت بناء عدة مشاريع سكنية 
دون استشارة البلدية واملواطن 
املطلوبة  املواصفات  واستيفاء 
سيارات  مواقف  تأمني  مثل 
للشقق وتوفري الفسحات الالزمة 

والضرورية.
* ما هي مآخذ حزب االحرار على 

ادارة حزب العمال للوالية؟
نيو  العمال  حزب  جعل  لقد   -
عجز  حتت  ترزح  ويلز  ساوث 
االدارة  سوء  نتيجة  كبري  مالي 
مبواصفات  االلتزام  وعدم 
اكرب  الكهرباء  وبيع  الكفاءة، 
عهد  ففي  ذلك..  على  دليل 
مشروع  هناك  كان  كار  بوب 
حبواىل  الكهرباء  قطاع  لبيع 
هذا  ان  غري  دوالر  مليار   35
كتب له النجاح يف  املشروع مل يًُ
حينه.. اما حكومة العمال احلالية 
فقد  كينيلي  كريستينا  برئاسة 
مببلغ  احليوي  القطاع  هذا  باعت 
5،4 مليارات دوالر فقط، وحنن 
نتيجة  الكهرباء  ان فواتري  نعلم 

اذ  سرتتفع  هذه  البيع  عملية 
الرحبية  سوف ختضع للحسابات 
للشركات املالكة وجشعها حيث 
مزاجها  على  بتسعريها  ستقوم 
على  طائلة  ارباحا  هلا  مبا حيقق 
حساب مواطين الوالية ودافعي 
حزب  فاز  حال  الضرائب. ويف 
ميارس  فسوف  باحلكم  االحرار 
الطاقة  شركات  على  ضغوطا 

لتجميد االسعار.
* ما هي الضواحي اليت يشملها 

مقعد غرانفيل؟
اىل  اضافة  املقعد،  يشمل   -
مازهيل،  مرييالندز،  غرانفيل، 
غرايستانز، ساوث ونتوورثفيل، 
هاريس  من  قسم  غيلفورد، 
تشسرتهيل  من  قسم  بارك، 

وكاليد.
تود  اخرية  كلمة  من  هل   *

توجيهها؟
ابناء  بوعي  كبرية  ثقة  لدي    -
اليوم  منهم  واطلب  اجلالية 
خلدمتهم،  لنا  اجملال  افساح 
حزب  فشل  من  سنة   16 فبعد 
حباجة  الوالية  اصبحت  العمال 
ماسة اىل التغيري.. وحنن كحزب 
احرار ال نعدهم فقط بل نتعهد 
بوضع الوالية واقتصادها جمددا 
خاصة  الصحيحة  السكة  على 
قد  الطاقة  فواتري  اسعار  وان 
االخرية  السنوات  يف  تضاعفت 
العادي  املواطن  اصبح  حبيث 
اكرب  وهذ  تسديدها  عن  عاجزا 
اخفاق  على  برهان  وخري  دليل 

العمال يف ادارة الوالية.
اطلب من ابناء اجلالية اللبنانية 
االنتخابية  غرانفيل  منطقة  يف 
وان  لتمثيلهم  ثقتهم  حمضنا 
خدماتنا السابقة من خالل اجمللس 
لنا  تشهد  باراماتا  يف  البلدي 
ثقة  اعطوني  فكما  ولسجلنا. 
البلدي  اجمللس  يف  متثيلهم 
قدر  على  كنت  انين  واعتقد 
ثقتهم اناشدهم  اعطائي فرصة 
متثيلهم يف الربملان واتعهد ان 
عن  واملدافع  صوتهم  اكون 

حقوقهم.

مرشح االحرار ملقعد غرانفيل طوني عيسى لـ »اهلريالد«:
التزم باعادة تأهيل اخلدمات االساسية  يف غرانفيل ومنطقتها واتعّهد ان اكون صوت الناخبني يف برملان الوالية 

بيع حكومة كينيلي الكهرباء يفتح الباب لزيادة الفواتري وسنمارس ضغوطا على شركات الطاقة لتجميد االسعار يف حال فزنا باحلكم
يعترب مقعد غرانفيل من املقاعد اآلمنة حلزب العمال بتأرجح 
ال بأس به لصاحله ولذلك فان اي مرشح، سواء كان حزبيا 
او مستقال، »ينازل« مرشح العمال على هذا املقعد جيب 
ان يكون مدركا صعوبة هذا »النزال« وحجم التحدي الذي 

ينتظره.
وخاصة  الناخبني  وبثقة  بأنفسهم  الواثقني  املرشحني  ومن 
ابناء اجلالية بهم مرشح حزب االحرار ملقعد غرانفيل طوني 
عيسى املعروف لدى اجلميع خبدماته للعديد من ابناء اجلالية 
او  باراماتا  بلدية  يف  عضويته  خالل  من  سواء  واملنطقة 

رئاسته هلا.
وردا على سؤال لـ »اهلريالد« حول وعوده البناء املنطقة 

اوسرتاليا  يف  للتيار  العام  املنسق  لطلب  بناًء 
ثالثة  يف  االنتخابات  أجريت  هيكل  بشار  السيد 
ترك  على  االتفاق  ومت  للتيار،  أساسية  مراكز  
اخليار متاحا الجراء االنتخابات يف مناصب األخرى 

ودائما حبسب خصوصية كل والية.

مدينة سدني عاصمة NSW نيو ساوث ويلز
-املنسق العام:  نسيب اهلاشم

-نائب الرئيس:  رامي زريقة
-امني السر:  جان كلود الراسي

-نائب امني السر: انطوني صيداوي
-امني الصندوق: مرشا البايع

-مساعد امني الصندوق:اوتل نهرا
-العالقات العامة: ريتشارد طنوس

-اإلعالم: هشام عالم

بيان صدر عن التيار االوسرتالي اللبناني املّتحد - التيار الوطين احلر يف أوسرتاليا 
-اللجنة االستشارية: اسطفان اندراوس

مدينة ملبورن عاصمة فيكتوريا
-املنســـق  : نهاد شهدا

-نائب املنسق:  روبري خبعازي
-أمني السـر:  داني أسطا

-نائب امني السر: مارون حريقة
-امني الصندوق:سليمان ابو خاطر

-نائب امني الصندوق: طوني قزي

مدينة أداليد عاصمة جنوب اسرتاليا
-املنسق: شكراهلل ) جاك) رباع

-أمني السر:مسري صراف
-امني الصندوق: عبداهلل الرومي

-عالقات عامة :نبيل خوري

-عالقات عامة: فايز مقشر
-االعالم: جوني رزق

كانبريا عاصمة اسرتاليا
-املنسق: جوزيف درويش
-نائب املنسق: وائل عون

-امني السر: رميا معتوق
-نائب امني السر:سناء نصر

-امني الصندوق:انور نصر

ونتمنى باسم اللجنة الفدرالية التوفيق للفائزين، 
وحنن على استعداد لتقديم الدعم الكامل الجناح 

مهامهم.
                               لبيب مشالي         

األمني العام للتيار االسرتالي اللبناني املتحد

 
The United Australian Lebanese Movement

حاوره الزميل أنطونيوس بو رزق 

يف حال فاز يف االنتخابات قال مرشح االحرار طوني عيسى »ليس هناك وعود بل التزامات باعادة تأهيل املنطقة من 
حيث اخلدمات االساسية اليت تشمل الصحة واملواصالت والتعليم واالمن والنظام«.

 وناشد املرشح طوني عيسى الناخبني وخاصة ابناء اجلالية وضع ثقتهم به واعطاءه فرصة متثيلهم يف الربملان معاهدا 
اياهم ان يكون صوتهم واملدافع عن حقوقهم.

وقد التقت »اهلريالد« السيد طوني عيسى وكان هلا معه هذا احلوار: 

مرشح االحرار طوني عيسى والزميل أنطونيوس بو رزق 
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ضعوا رقم    1  ملرشح حزب األحرار ملقعد أوبرن

- أوبرن ومنطقتها عانت  من سياسة التهميش العمالية وهي تستحق 
الكثري.

- بعد 16 عاما من حكم حزب العمال يف نيو ساوث ويلز حان وقت 
التغيري

- صوتكم يقرر  مستقبلكم
- فليكن 26 آذار يوماً تغيريياً يف تاريخ أوبرن والوالية

- صّوتوا حلزب األحرار الذي يدرك حاجاتكم ويعمل لتحقيقها

Authorised by Mark Neeham, Level 9, 140 
William Street, East Sydney NSW 2011

Printed by MPD, Unit E1 46-62 Maddox St, 
Alexandria NSW 2015

نادر عطية

Ned Attie
LiberAL member for AuburN

I have lived in East Hills all my life.  I grew up here, 
attended local schools and I’ve worked hard to build up  
a successful business at Revesby.

Now, with my wife Kharen, we’re raising our family here 
too.  Like other local families, we know how much harder 
it is to make ends meet as the cost of living keeps rising 
under Labor.

I’m passionate about our area and want to see East 
Hills reach its full potential.  Through my involvement 
with Panania RSL Soccer Club, Bankstown FC and the 
Canterbury/Bankstown Leagues Club, I’m proud to play 
my part.

Serving our community has always been important to me. 
As a Bankstown Councillor, I have fought hard to deliver 
better local services.  That’s why I’m determined to give 
our community a strong voice in state parliament again.

I’m already campaigning for more frontline police, 
improved public transport, better solutions to our local 
traffic congestion, the upgrading of the M5 and much 
needed resources for Bankstown Hospital. 

If you elect me as your local member in a Barry O’Farrell 
led Liberal government, I know I can do so much more.

Get in touch with Glenn:  
Phone 0421 778 671  | Mail  PO Box 594, Panania NSW 2213 

Email glenn.brookes@nsw.liberal.org.au | Web www.glennbrookes.com.au
Authorised by Mark Neeham, Level 9, 140 William Street, East Sydney NSW 2011.

Printed by Zion Graphics, 3 Robertson Road, Bella Vista NSW 2153.

Glenn Brookes
Liberal for East Hills

ضعوا رقم    1  ملرشح حزب األحرار ملقعد أيست هيلز غلني بروكس
Put Number  1  for Liberal candidate for East Hills Glenn Brookes

رسالة من املرشح غلني بروكس
اىل الناخبني الكرام

أعمالي  لبناء  ايست هيلز كل مراحل حياتي،  وعملت بجهد كبري   لقد عشت هنا،  يف منطقة 
التجارية الناجحة يف منطقة ريفزبي .

األن ومع زوجتي وشريكة حياتي كارن معا  نربي أوالدنا  يف هذه املنطقة كسائر العائالت الشريفة 
املكافحة  ونحن على ادراك كامل ووعي مبصر بالصعاب التي يواجهها املواطن  أليجاد عمل ناجح 
وتكوين أسرة قوية فاعلة  خصوصا يف هذه الظروف املعيشية الصعبة  وارتفاع أسعار املعيشة 

التي يعيشها الناس  نتيجة السياسة السيئة التي ينتهجها حزب العمال الحاكم حاليا .

أرى منطقة  أهلها وقضاياها كي  لخدمة  والعمل  املنطقة  يتملكني احساس  قوي وصادق بحب 
أيست هيلز منطقتنا جميعا  تحقق أحالمها وأمنياتها . لقد مارست الكثري من األنشطة واألعمال 
األجتماعية مع النادي الرياضي لكرة القدم  ونادي كنرتبريي – بانكستاون وقد لعبت دورا ناشطا  

خالل عضويتي يف هذه املؤسسات دورا أفتخر به واعتز .

لطاملا كانت خدمة الناس وقضاياهم هاجسي ومحط اهتمامي كعضو مجلس بلدي يف بلدية بانكستاون 
وقد حاربت على أكثر من  جبهة للدفاع عن احتياجات وقضايا الناس يف املنطقة ولذلك أتطوع اآلن ملجلس 

النواب ألتمكن من تحقيق املزيد من املطالب الهامة  للناخبني وأبناء املنطقة . .

أمن  املنطقة لتحقيق  الشرطة يف شوارع  لقوات  أقوى  أيجاد حضور  التي أشتغل عليها األن   القضايا  من 
املواطن وسالمته كما أعمل على تحسني املواصالت ومعالجة  ازدحام السري وكذلك تحسني أوتوسرتاد أم 

فايف  السريع وتأهيل مستشفى بانكستاون وتحسني تقنياته وأجهزته وخدماته الطبية  ...

الناخبون األعزاء :  أذا قررتم أن تدلوا  بأصواتكم  لي تحت قيادة رئيس املعارضة حاليا الذي يتزعم حزب 
األحرار يف الوالية السيد باري أوفاريل .. سأعمل على أن أكون عند مستوى ثقتكم  وأعمل بجهد كبري 

لتحقيق أمانيكم ومطالبكم  .
معا متضامنني نستطيع أن نجعل منطقتنا األفضل .

Yours Sincerely

Glenn Brookes
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مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا

بيع باجلملة واملفّرق                   توصيالت جمانية لكافة احناء سيدني
نؤمن طلبيات كافة املناسبات      نظافة تامة.. خدمة سريعة ومعاملة ممتازة

 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها  طوني فرنسيس

26 Good St, Granville 2142

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

تتوفر لدينا سائر أنواع حلوم الغنم 
والبقر الطازجة يوميا

مقانق- كفتة- هامربغر- كبة وكل 
ما يطلبه املطبخ اللبناني من اللحوم 

تلفون: 96371759 
فاكس: 96361294

KAMPER
Steve

Authorised by Loukas Loukidis, 495 Princes Highway, Rockdale. Printed by Ad Industries, Unit 5/165 South Creek Road, Cromer.

ROCKDALE

ضعوا رقم 

 1
ملرشح 

حزب العمال عن 
مقعد روكدايل 

ستيف كامرب

ستيف كامرب
 يعمل
لكم  
ومن

 أجلكم
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صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوشتقديم أكرم املغّوش

األســـبوع

وجــه
اعداد أكرم املغّوش

العلم نور احلياة ألنه يبدد الظالم وخاصة متى 
جواز  فهو  وأيضا  االخالق  مبكارم  مقرونا  كان 
وحيصل  العامل  جيوب  خالله  من  الذي  السفر 
صاحبه على مبتغاه. ومن صبايا اجلالية العربية 
احلسناء  الشابة  وجنحن  آماهلن  حققن  اللواتي 
الشاب  عقيلة  موسى  ضاهر  احالم  املهندسة 
ضاهر  رميون  السيد  وكرمية  موسى  ايلي 

والسيدة املثالية سيدة مّسور ضاهر.
قضاء  بدبا  بلدة  يف  احالم  املهندسة  ُولدت 
كريم  بيت  يف  الشمالي  لبنان  يف  الكورة 
ومتعلم حيث كان والدها ميارس التجارة احلرة 
وتعرض حلادث سري أقعده عن العمل فما كان 
املدارس  احدى  عملت يف  ان  اال  والدتها  من 
فوسيم  معطاءة  عائلة  فربت  أجناهلا  لتعيل 
حاصل على شهادة دكتوراه يف العلم املخربية 
الصيدلة  يف  ماجستري  على  حازت  وابتسام 
واحالم  البيولوجيا  يف  جمازان  وسالم  ووسام 
حاصلة على دبلوم دراسات عليا يف اهلندسة 
اللغتني  وتتقن  اللبنانية  اجلامعة  من  املعمارية 

الفرنسية واالنكليزية اىل جانب العربية.
زوجها  مع  االقامة  حديثة  وهي  سيدني  ويف 
يف  العمل  ومتارس  بتفوق  شهادتها  عادلت 
اهلندسة  مكاتب  احد  يف  اختصاصها  جمال 
وهي على استعداد الستالم وتنفيذ املشاريع 

اهلندسية بكل دقة وكفاءة.

كفاح  احلياة  ان  احالم:  املهندسة  تقوق 
يف  وعملت  لبنان  يف  ختصصت  ونضال.. 
احلقل نفسه هناك ويف سيدني سأتابع العمل 
يساعدني  ان  اهلل  من  وامتنى  اختصاصي  يف 
ألحقق ما أصبو اليه من حياة حرة وكرمية مع 
زوجي احلبيب وننجب عائلة فاعلة يف اجملتمع 
لنا  تربيتهما  على  احلبيبني  والدّي  احيي  كما 
لضاقت  االمل  فسحة  لوال  اردد:  لي  وحيلو 
سبل العيش.. واوجه حتية شكر وامتنان وحمبة 
وتقدير لوالدتنا احلبيبة اليت سهرت علينا بعد 

مرض الوالد الغالي واقول مع الشاعر:
االم مدرسة اذا أعددتها

                   اعددت شعبا طيب االعراق
املهندسة احلسناء احالم ضاهر موسى مولودة 
يف بلدة وديعة يف الكورة اخلضراء اليت اعطت 
لبنان والعرب والعامل قامات سياسية وروحية 
وفكرية وادبية فرضت نفسها على اجملتمعات 
كافة وليس بكثري ان ترفع السيدة احالم ضاهر 
موسى راية العلم والثقافة يف ربوع هذه البالد 
اجلميلة اسرتاليا املتعددة احلضارات والثقافات  

النها أهٌل لذلك وكفى.

ادمون النا الصوت املنادي
وزياده بيضّل  احلمل  قد 
انسان واعي بيكره التقصري
بالدي ارزة  بامسو  حكيت 

ترّشح تا عّنا يقّدم التقرير
سلوكو  ما  بدو   بهالدني   شهاده
ويطري بالوفا  يعّلي  معّود 
هيكي بدي وما غرّي العاده

يا جاليه من البري  شيلي  الزير
حتى بسدني ناخد شهاده
التدبري بقلة  البيمّثلونا 
زّواده بدون  يرتكونا  عم 

تا  نقعد  على  السكت ما  بيصري
جالده بقا  النا  ما  عالصرب 
انتخبو  نهار  السبت  شهم  كبري
خلقنا  تا يبقى صوتنا مسموع
االيادي تبويس  لنا  َمّنو 

الشاعر
عصام ملكي 

مهداة لالستاذ ادمون طوق
املرشح املستقل عن مقعد 

بانكستاون 

منذ حواىل عقد من الزمن احيت الفنانة الكبرية وردة اجلزائرية على انغام كامل فرقتها 
املوسيقية عدة حفالت حضرها اآلالف من ابناء اجلالية العربية وكانت حبق من اروع سهرات 

العمر.
وكنا قد اجرينا معها مقابلة يف جريدة النهار اليت كان ميلكها الزميل بطرس عنداري كما 
اجرى منها االعالمي املهندس ادمون طوق مقابلة تلفزيونية واذاعية اليت كان استضاف 

فيها سياسيني واعالميني كما قدم خدمات جليلة.
واجلدير بالذكر ان الزميل ادمون طوق مرشح مستقل حاليا عن مقعد بانكستاون.. نتمنى 

له النجاح.
التاريخ لن يعود اىل الوراء وايام زمان كانت مجيلة.. نتمنى دائما للجالية العربية ان تكون 

ايامها ورودا كالنجمة وردة الفواحة غناء وطربا واصالة.

الفنانة الكبرية وردة اجلزائرية يف سيدني

النجمة وردة تتوسط املرشح املستقل عن مقعد بانكستاون االعالمي ادمون طوق والزميل أكرم املغّوش )ارشيف(  

املهندسة أحالم ضاهر موسى
احلياة كفاح ونضال 

هجوم على أشرف زكي بعد 
تأكيدات بتوليه جهاز السينما

بعدما  هجوم  إىل  زكي،  أشرف  الفنان،  تعرض    
دت أنباء عن صدور قرار بتعيينه رئيًسا جلهاز  تردَّ

السينما التابع ملدينة اإلنتاج اإلعالمي.
املمثلني  نقيب  زكي،  أشرف  الفنان،  تعرض 
من  كبري  عدد  قبل  من  هجوم  اىل  املستقيل 
أنباء قوية عن صدور  السينمائيني، بعدما ترددت 
قرار يف ساعة متأخرة من مساء أمس بتعيينه رئيًسا 
جلهاز السينما التابع ملدينة اإلنتاج اإلعالمي، وهو ما 
رفضه عشرات السينمائيني يف بيان هلم أصدروه 
اليوم معلنني تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام اجلهاز 

يوم اخلميس.
إىل  وصل  أصدروه  بيان  يف  السينمائيون  وقال 
إيالف نسخة منه: »يف خطوة مستفزة وغريبة من 
مت  حلمي  سيد  االعالمي  اإلنتاج  مدينة  رئيس  قبل 
ا للسيد  تعيني أشرف زكي رئيًسا جلهاز السينما خلفًً
ممدوح الليثي، مما اثار العاملني يف اجلهاز ومجوع 
اعتربوا هذه اخلطوة  الذين  السينمائيني املصريني 
نوع من املكافأة ألشرف زكي على دوره يف دعم 
الثورة املضادة، وحتريضه على ضرب املعتصمني 
يف  الشبهات  حوله  وأثريت  التحرير،  ميدان  يف 
الشهرية، فضاًل عن  اجلمل  الضلوع برتتيب موقعة 
تولي  يؤهله  ال  السينمائي  زكي  أشرف  تاريخ  أن 
هذا املنصب احلساس، والذي عانى طوال السنوات 
السابقة فساًدا مؤسسًيا، يف ظل النظام السابق، 
مما يعطي مؤشرات خطرة عن كيفية إختيار القيادات 
يف املرحلة املقبلة من أهل الثقة واحملسوبني على 
نزاهتهم،  يف  واملشكوك  البائد،  األمين  النظام 
وذوي  العلمية،  واخلربة  الكفاءة  أهل  واستبعاد 

السمعة النظيفة.
وأضافوا: »ال ندري من املسؤول عن هذا التخريب 
املنظم يف إجنازات الثورة املصرية، ومن هم أذرع 
املواقع  اىل  تتسرب  مازالت  اليت  املضادة  الثورة 
القيادية، وحنن إذ نرفض متاًما تولي أشرف زكي 
حلمي  سيد  بإقالة  أيًضا  ونطالب  املنصب،  هذا 
رئيس مدينة اإلنتاج االعالمي وحماسبته على حالة 
اليها املدينة، ندعو  الرتدي والفساد اليت وصلت 
مجيع العاملني يف اجلهاز والسينمائيني املصريني 
إىل وقفة إحتجاجية يوم اخلميس أمام جهاز السينما 
السينما يف اهلرم كخطوة أوىل لتحقيق  يف مدينة 
مطالبنا«.يأتي هذا القرار على الرغم من أن الدكتور 
أشرف زكي قدم استقالته من نقابة املمثلني فور 
تنّحي مبارك عن احلكم خالل الشهر املاضي، فيما 
بالغات  النقابة  يف  العاملني  عشرات  ضده  قدم 
من  وتربح  فساد  تهم  يف  للتحقيق  العام  للنائب 
املال العام وإهداره، وهي البالغات اليت أكد زكي 

كذبها، وأن لديه املستندات اليت تبطلها.
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فوز السد واالحتاد واإلمارات

فاز السد القطري على باختاكور طشقند األوزبكي 2 - 1 )الشوط 
االول 1 - 0( يف املباراة اليت أجريت بينهما االربعاء يف الدوحة، 
يف ختام املرحلة الثانية من تصفيات اجملموعة الثانية للدور االول 

من دوري االبطال اآلسيوي لكرة القدم.
سجل للفائز الذي حقق فوزه االول الكوري اجلنوبي لي جونغ - سو 
الدقيقتني 45 و61، وللخاسر عبد اخلالق  وعلي حسن عفيف يف 

تيمور يف الدقيقة 57.
وكان النصر السعودي فاز على االستقالل طهران االيراني 2 - 1 

اول من امس يف اجملموعة نفسها.
اربع نقاط من مباراتني  يتصدر النصر ترتيب فرق اجملموعة وله 
)4 - 3(، يليه السد 4 )3 - 2(، ثم باختاكور طشقند 1 )3 - 4(، 

واالستقالل طهران 1 )2 - 3(.

اجملموعة الثالثة
االحتاد  حقق  الثالثة،  اجملموعة  تصفيات  من  الثانية  املرحلة  ويف 
جدة السعودي فوزه الثاني تواليا على مضيفه اف سي بونيودكور 
األوزبكي 1 - 0 )الشوط االول 1 - 0( سجلها اسامة املولد يف 
الدقيقة 34 برأسه اثر متريرة من مناف ابو شقري، من املباراة اليت 

أجريت بينهما يف طشقند.
 1  -  1 االماراتي  والوحدة  االيراني  بريوزي  تعادل  ويف طهران، 
)الشوط االول 0 - 0(. سجل لالول بيجمان نوري يف الدقيقة 65، 

وللثاني حسن امني يف الدقيقة 54.
يتصدر االحتاد ترتيب فرق اجملموعة وله ست نقاط من مباراتني 
)4 - 1(، يليه الوحدة 2 )2 - 2(، ثم اف سي بونيودكور 1 )1 - 

2(، وبريوزي 1 )2 - 4(.

اجملموعة الرابعة
ويف اجملموعة الرابعة، حقق االمارات االماراتي فوزا تارخييا على 
الريان القطري 2 - 0 )الشوط االول 2 - 0( يف املباراة اليت أجريت 
بينهما يف رأس اخليمة. وسجل االصابتني املغربي نبيل الداوودي 

وهادف سيف يف الدقيقتني 4 و22.
ويشارك االمارات للمرة االوىل يف تارخيه يف بطولة خارجية بعدما 
أحرز املوسم املاضي كأس االمارات. وهو خسر يف املرحلة االوىل 

امام ذوب آهان االيراني 1 - 2.
 -  0 آهان سلبا  وذوب  السعودي  الشباب  تعادل  الرياض،  ويف 

.0
يتصدر ذوب آهان ترتيب فرق اجملموعة وله اربع نقاط من مباراتني 
)2 - 1(، يليه االمارات 3 )3 - 2(، ثم الشباب 2 )1 - 1(، والريان 

.)3 - 1( 1

اجملموعة السابعة
الكوري  موتورز  هيونداي  شونبوك  حقق  السابعة،  اجملموعة  ويف 
اجلنوبي فوزه الثاني تواليا على مضيفه ارميا ماالنغ االندونيسي 
4 - 0 )الشوط االول 1 - 0( سجلها كيم جي - وونغ وهوانغ بووين 

والربازيلي لويز هنريكه )2( يف الدقائق 25 و76 و80 و88.
ويف شاندونغ، فاز شاندونغ لونينغ الصيين على سرييزو اوساكا 
الربازيلي ريناتو  الياباني 2 - 0 )الشوط االول 2 - 0( سجلهما 

اسيس دا سيلفا ووانغ يونغ بو ف يالدقيقتني 22 و32.
يتصدر شونبوك هيونداي موتورز ترتيب فرق اجملموعة وله ست 
نقاط من مباراتني )5 - 0(، يليه شاندونغ لونينغ 3 )2 - 1(، ثم 

سرييزو اوساكا 3 )2 - 3(، وارميا ماالنغ ال شيء )1 - 6(.

اجملموعة الثامنة
الكوري  بلووينغز  سامسونغ  سوون  حقق  الثامنة،  اجملموعة  ويف 
اجلنوبي فوزه االول على شانغعاي شينهوا الصيين 4 - 0 )الشوط 
االول 2 - 0( يف املباراة اليت أجريت بينهما يف سوون. وسجل 
االصابات ها تاي غون )3( وجانغ - ايون يف الدقائق 2 و60 و76 

و43.
الياباني  انتلرز  الثانية يف اجملموعة بني كاشيما  وتأجلت املباراة 
وسيدني اف سي االوسرتالي بسبب الزلزال الذي ضرب اليابان.

يتصدر سوون سامسونغ بلووينغز ترتيب فرق اجملموعة وله اربع 
نقاط من مباراتني )4 - 0(، يليه كاشيما انتلرز 1 من 1 )0 - 0(، 
ثم سيدني اف سي 1 من 1 )0 - 0(، وشانغهاي شينهوا 1 من 

.)4 - 0( 2

 ،21  – 29 ،8 58 )االشواط 14 –  فاز الشانفيل على هوبس 61 – 
58( يف املباراة اليت أجريت بينهما مساء االربعاء   – 61 ،44  – 42
يف قاعة مدرسة اآلباء املرمييني بديك احملدي، يف املرحلة الثالثة 
ايابًا لدور الثمانية من بطولة لبنان يف كرة السلة للدرجة االوىل 

للرجال.
 19 بلد  يونغ  جامسون  االمريكيان  للفائز  املسجلني  أفضل  وكان 
نقطة والري كوكس 10 نقاط اىل 15 متابعة، وللخاسر مواطناهما 

وليم بريد 20 نقطة اىل 13 متابعة وكالفن كايدج 17 نقطة.
قاد املباراة احلكام الدوليون اليوناني الزاروس فورياديس ورباح 

جنيم وطوني خوري.

بيبلوس احلكمة – 
 80  –  101 بيبلوس  على  احلكمة  فاز  عمشيت،  نادي  قاعة  ويف 
80( يف املرحلة   – 101 ،50  – 68 ،35  – 41 ،14 )االشواط 23 – 

عينها.
نقطة،   19 واتكينز  داريل  االمريكي  للفائز  مسجل  أفضل  وكان 

وللخاسر مواطنه كالفن وورنر 30 نقطة.
قاد املباراة احلكام الدوليون اليوناني ستيليوس كوكوالكيديس 

وعادل خويري وزياد طنوس.

إياب الدور الثالث من أوروبا ليغ لكرة 
القدم

من املقرر ان تكون جرت امس مباريات االياب للدور الثالث من 
مسابقة أوروبا ليغ األوروبية لكرة القدم.

ويستضيف ليفربول االنكليزي، حامل اللقب ثالث مرات، سبورتنغ 
براغا الربتغالي على ملعب »أنفيلد« يف ليفربول. وكان سبورتنغ 
0 يف مباراة الذهاب االسبوع املاضي. ويغيب عن  براغا فاز 1 – 
ليفربول الكابنت ستيفن جريارد بعد اجراء جراحة له يف حالبيه، اىل 
املدافع الربازيلي فابيو اوريليو الذي يعاني اصابة يف فخذه. وعلى 
ملعب »سييت اوف مانشسرت ستاديوم« يف مانشسرت، يستقبل 
مانشسرت سييت االنكليزي دينامو كييف االوكراني الذي فاز يف 

.0 مباراة الذهاب 2 – 
ويستضيف فياريال االسباني باير ليفركوزن االملاني على ملعب 
مباراة  يف   2  –  3 فوزه  بعد  فياريال،  يف  مادريغال«  »ال 

الذهاب.
لشبونة  بنفيكا  الفرنسي  جريمان  سان  باريس  يستضيف  كذلك 
بعد  باريس،  يف  برنس«  دي  »بارك  ملعب  على  الربتغالي 

2 ذهابًا. خسارته امامه 1 – 
ويستضيف اف سي بورتو الربتغالي سي اس ك أ موسكو الروسي 
0 يف   –  1 فاز  بورتو  وكان  بورتو.  ملعب »دراغاو« يف  على 

مباراة الذهاب.

تتجه االنظار، االحد املقبل، اىل مباراة القمة بني اهلالل واالحتاد يف 
املرحلة العشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويسعى اهلالل املتصدر ملواصلة مشواره حنو االحتفاظ باللقب اذ 
يتصدر بـ 45 بفارق ست نقاط عن االحتاد وصيفه. ويعيش العبو 
اهلالل يف حال معنوية مرتفعة بعد الفوز على الغرافة القطري بهدف 
يف الدوحة ضمن منافسات اجملموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا. 
كما فاز اهلالل قبل أيام على غرميه التقليدي النصر وبلغ نهائي 
كأس ولي العهد. ويقدم اهلالل مستويات ثابتة حتت إشراف املدرب 
األرجنتيين غابريال كالديرون، ويتميز الفريق باللعب اهلجومي ويربز 
يف صفوفه بشكل الفت السويدي كريستيان ويلهملسون صاحب 
هدف الفوز يف لقاء الغرافة، يف حني تعول تشكيلة الفريق دائما 
على حسن العتييب وأسامة هوساوي وماجد املرشدي وحممد نامي 
الفريدي  وأمحد  الشلهوب  وحممد  عزيز  وخالد  الزوري  اهلل  وعبد 
وياسر القحطاني واملصري امحد علي، فضال عن السويدي. ويغيب 

الروماني مرييل رادوي بسبب الوقف.
يف املقابل، يأمل االحتاد الفوز لتقليص الفارق واالحتفاظ بأمل 
املنافسة على اللقب. وعلى رغم الغموض الذي يلف موقف قائد 
طوني  الربتغالي  املدرب  فان  اإلصابة،  بسبب  نور  حممد  االحتاد 
أوليفريا ميلك العبني آخرين جيدين امثال رضا تكر ومحد املنتشري 
واجلزائري  حديد  أمحد  والُعماني  الصقري  كريري وصاحل  وسعود 

عبدامللك زيايه والثنائي الربتغالي باولو جورج وأسيس.
النصر  يسعى  إذ  النصر،  مع  الوحدة  مواجهة  ايضا  االحد  وتربز 
نقطة،   33 بـ  الرابع  املركز  يف  توقف  أن  بعد  موقعه  لتحسني 
دوري  يف  اإليراني  االستقالل  ضيفه  على  فوزه  عقب  خصوصا 
وسعد  عبدالغين  حسني  صفوفه  يف  ويربز  الثالثاء،  آسيا  ابطال 
احلارثي وأمحد عباس واألرجنتيين فيغاروا وخالد الزيلعي وسعود 
محود. لكن مهمة النصر لن تكون سهلة النه سيصطدم بالوحدة 
الساعي لالبتعاد عن منطقة اخلطر بعدما تراجع اىل املركز التاسع بـ 
19 نقطة. وارتفعت معنويات العيب الوحدة بعد فوزهم على االتفاق 
وبلوغ نهائي كأس ولي العهد ملواجهة اهلالل، وهو إجناز حيسب 
للمدرب املصري خمتار خمتار الذي يشهد الفريق منذ اشرافه عليه 

طفرة يف املستوى والنتائج.
وتفتتح املرحلة، اليوم اخلميس، فيلتقي الرائد مع احلزم، والفتح مع 
االتفاق، وتتابع غدا اجلمعة فيلعب التعاون مع االهلي، والفيصلي 

مع القادسية، ويلعب االحد ايضا الشباب وجنران.

السعودية: قمة بني اهلالل واالحتاد األحد

دور الثمانية من سلة الدرجة األوىل للرجال

فوزان للشانفيل واحلكمة بريوت

دورة سيدة اجلمهور لكرة القدم
لكرة  املدرسية  السنوية  دورتها  اجلمهور  سيدة  مدرسة  أطلقت 
القدم، اليت تنظمها على ملعبها األخضر، برعاية »فرنسبنك«. 
وفازت الكوليج بروتستانت على إيستوود كفرشيما 1 0، واالجنيلية 
اللويزه على لويز فيغمان 5 1، واالجنيلية بريوت على الدليفراند 

عاريا 3 1.

21 سيارة يف رالي الربيع الـ 27 السبت 19 آذار يف جزين
أقفل باب االشرتاك يف رالي الربيع الـ 27 الذي ينظمه النادي اللبناني 
املرحلة  وهو  جزين،  آذار يف قضاء   19 السبت  والسياحة  للسيارات 
مسافته  وتبلغ  سيارة.   21 على  للراليات،  لبنان  بطولة  من  االوىل 
250,91 كيلومرتًا منها 61,35 كيلومرتًا ست مراحل خاصة، منها اثنتان 

لياًل.
سياراتهم  مع  ومالحيهم  السائقني  امساء  النادي  أذاع  االول  وأمس 

كاآلتي:
1 - روجيه فغالي ومالحه جوزف مطر يف »ميتسوبيشي النسر ايفو 

.»10
2 - تامر غندور و أالن اجلر يف »ميتسوبيشي النسر ايفو 9«.

3 - نقوال جورجيو وكريستو كراغ )استونيا( يف »ميتسوبيشي النسر 
ايفو 10«.

4 - جيلبري بنّوت وكاتي دوروسو)فرنسا( يف »ميتسوبيشي النسر 
ايفو 10«.

5 - عبدو فغالي وسريج عقيقي يف »ميتسوبيشي النسر ايفو 9«.
6 - شفيق بولس وجورج ناضر يف »ميتسوبيشي النسر ايفو 7«.

ايفو  النسر  »ميتسوبيشي  بريوتي يف  وشادي  اميوني  نقوال   -  7
.»9

8 - جوزف هندي وزياد شهاب يف »ميتسوبيشي النسر ايفو 9«.
9 - باسل ابو محدان وفراس الياس يف »رينو كليو وليامس«.
10 - منصور زكا ورامي منعم يف »ميتسوبيشي النسر ايفو 6«.

11 - بشارة بشري ورمزي منعم يف »رينو كليو آر اس«.
بشارة »سيسلي« وفادي عطية يف »ميتسوبيشي  - جوزف   12

النسر ايفو 9«.
14 - شادي فقيه وفادي ابو شقرا يف »ميتسوبيشي النسر ايفو 

.»8
15 - عصمت الصيفي وربيع محادة يف »ميتسوبيشي النسر ايفو 

.»7
16 - نبال زهر وامني عقل يف »ميتسوبيشي النسر ايفو 9«.

ايفو  النسر  »ميتسوبيشي  يف  كميد  وجوزف  كرم  ابو  ادي   -  17
.»9

18 - كمال ضرغام وريدان عبد اخلالق يف »بيجو 206«.
19 - زياد قارانوح ونادر شريفة يف »بيجو 207«.
20 - جوزف نصر وشادي نصر يف »بيجو 206«.

21 - روجيه بريدي وربيع سبع يف »سيات ايبيزا جي تي آي«.
22 - زياد ملحم وطارق ملحم يف »بيجو 306«.

وجيرى الفحص التقين والتدقيق االداري اخلامسة عصر اجلمعة 18 آذار 
يف شركة أ. ج بازرجي وأوالده بالكرنتينا.

الدور األول من كأس االحتاد اآلسيوي

فوز ثان لدهوك والوحدات
أحرز دهوك العراقي فوزه الثاني تواليا على الفيصلي االردني 4 - 2 
دهوك،  بينهما يف  اجريت  اليت  املباراة  2( يف   -  2 االول  )الشوط 
من  االول  للدور  االوىل  اجملموعة  تصفيات  من  الثانية  املرحلة  يف 
كأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم. سجل للفائز جاسم سليمان واماد 
امساعيل وامحد صالح وامحد مناجد يف الدقائق 25 و35 و77 و90، 

وللخاسر خليل بين عطية )2( يف الدقيقتني 20 و30.
ويف دمشق، فاز اجليش السوري على النصر الكوييت 2 - 1 )الشوط 
االول 1 - 0(. سجل للفائز ماجد احلاج وجهاد باعور يف الدقيقتني 7 

و70، وللخاسر حممد زينو يف الدقيقة 3+90.
يتصدر دهوك ترتيب فرق اجملموعة وله ست نقاط من مباراتني )5 
- 2(، يليه الفيصلي 3 )4 - 4(، ثم اجليش 3 )2 - 3(، والنصر ال 

شيء )1 -  3(.
السويق  على ضيفه  االردني  الوحدات  تغلب  الرابعة،  اجملموعة  ويف 
العماني 5 - 1 )الشوط االول 3 - 0( يف املباراة اليت اجريت بينهما 
وحممود  العتال  فهد  الفلسطيين  للفائز  بعمان. سجل  القويسمة  يف 
شلباية )2( واالوىل من ضربة جزاء »بناليت« وعامر احلويطي وأمحد 
عبد احلليم يف الدقائق 2 و7 و58 و10 و74، وللخاسر خليل العلوي 

يف الدقيقة 75.
ويف الكويت، فاز الكويت الكوييت على الطلبة العراقي 1 - 0 )الشوط 

االول 0 - 0( سجلها وليد علي يف الدقيقة 57.
يتصدر الوحدات ترتيب فرق اجملموعة وله ست نقاط من مباراتني )6 
- 1(، يليه الكويت 6 )4 - 1(، ثم الطلبة ال شيء ) 0 - 2(، والسويق 

ال شيء )2 - 6(.
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ان الثوار... القذايف والغرب خييرّ
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يسيطر عليها الثوار، لكن سكان بنغازي جتاهلوا هذا البيان، 
حيث بدت احلياة يف املدينة شبه طبيعية.

وكان التلفزيون اللييب الرمسي أعلن أنه »متت السيطرة على 
ميناء الزويتينة )قرب بنغازي( بالكامل، والقوات املسلحة على 
مشارف بنغازي«، لكن الثوار نفوا هذه املعلومات، إذ أوضح 
ما  القذايف  قوات  إن  فرباير«   17 باسم »حتالف  املتحدث 
زالت بعيدة عن مشارف املدينة، مشريًا إىل أن الثوار متكنوا 

من تطويق القوات الغازية.
وجوي.  مدفعي  لقصف  بنغازي  متفرقة يف  مناطق  وتعرضت 
وقال متحدث باسم املعارضة إن قوات القذايف شنت غارات 
جوية على ثالثة أماكن على مشارف بنغازي، إىل جانب موقع آخر 
يف اجلنوب. وأوضح أن الغارات استهدفت مطار بنينا وبلدة 
الغربي  الشمال  بنغازي، وموقعًا يف  الشرق من  بوعطين إىل 
من املدينة، وبلدة قمينس الواقعة على بعد 50 كيلومرتًا إىل 

اجلنوب.
وأشار املتحدث إىل أنه »ليست لدينا أدلة على أن الغارات 
سببت أي ضرر«، مضيفًا »تبدو لنا )الغارات( مثل حتذير أو 

حتد للمجتمع الدولي«.
وذكر موقع صحيفة »ليبيا اليوم« االلكرتوني أن الثوار يف 
بنغازي متكنوا من إسقاط طائرات للقذايف، واحدة يف منطقة 
سيدي منصور )جنوب( وأخرى يف منطقة الليثي، وثالثة يف 

قمينس. 50 كم غرب بنغازي.
أما يف الغرب اللييب، ففشلت قوات القذايف جمددًا يف استعادة 

مدينة مصراتة )200 كيلومرت إىل الشرق من طرابلس(.
اللييب ذكر أن »القوات املسلحة سيطرت  التلفزيون  وكان 
العصابات  من  حاليا  بتطهريها  وتقوم  مصراتة،  مدينة  على 
هذه  نفى  املدينة  يف  الثوار  باسم  متحدثًا  لكن  املسلحة«، 
املعلومات، مشددًا على أن »املدينة ومشارفها ال تزال حتت 
بضعة  بعد  على  قواته  حيشد  »القذايف  وأن  سيطرتنا«، 

كيلومرتات من املدينة«.
مشارف  على  متفرقة  نارية  طلقات  نسمع  »حنن  وأضاف 
املدينة... ال أكثر«، مشريًا إىل مقتل 17 من سكانها على 

األقل خالل املعارك اليت جرت مساء أمس األول.
ويف الغرب أيضًا، هامجت قوات القذايف بلدة الزنتان )145 
كيلومرتًا جنوب غربي طرابلس(، بعدما أمطرتها بقذائف املدفعية 

وصواريخ »غراد«، من دون أن تتمكن من اقتحامها«.
القذايف

ويف كلمة وجهها إىل أهالي بنغازي، عرب اإلذاعة الليبية، مساء 
أمس االول، توعد القذايف مبهامجة املدينة خالل الليل إلنهاء 
»املهزلة«، مشريًا إىل أن من يقاتل يف بنغازي »مسلحون 
ليبيا«.  لتدمري  املنكوبة  وتونس  املهزومة  مصر  من  جاؤوا 
وهدد القذايف بـ»تطهري« بنغازي قائاًل إن »قواتي ستأتي 
ستكون  املدينة  وأن  رمحة«،  أي  هناك  تكون  ولن  الليلة 
وزغاريد  فرحًا  بنغازي  ترجع  وتابع«غدًا  للعامل«.  »فرجة 

والعابًا نارية«.
ونصح القذايف أهالي بنغازي مبغادرة مدينتهم أو البقاء يف 
منازهلم بعد إلقاء السالح، قائاًل »من يسلم سالحه وينضم 
بيته من دون سالح حنن  أو جيلس يف  الشعب،  إلينا، حنن 

سنعفو عليه، وسيكون حمميًا«.
وأضاف »سنفتش الشقق شقة شقة... ومن جند يف شقته 
الثوار »زنقة  سالحًا فسيعامل كعدو«، كما تعهد مبطاردة 

زنقة، دار دار، حجرة حجرة، دوالب دوالب«.
وكانت وكالة األنباء الليبية الرمسية ذكرت، قبل ساعات من 
الدفاع(  )وزارة  للدفاع  املؤقتة  »اللجنة  ان  القذايف،  كلمة 
ابتداء من  اإلرهابية  العصابات  النار جتاه  إطالق  قررت وقف 
العام  والعفو  السالح  لتسليم  مهلة  إلعطاء  آذار   20 األحد 
عنهم«، من دون أن توضح مدة توقف العمليات العسكرية.

وردًا على هذا التهديد، دعت قيادة الثورة يف بنغازي عناصرها 
لالنضمام إىل مراكز املدفعية وقاذفات الصواريخ، فيما أكد 
رئيس اجمللس الوطين اللييب مصطفى عبد اجلليل إن املعارضة 

صامدة ولن ختيفها تهديدات معمر القذايف.
جملس األمن

ويف نيويورك، تبنى جملس األمن الدولي بغالبية كبرية القرار 
رقم 1973، الذي يقضي بفرض منطقة حظر طريان فوق ليبيا 
والتفويض بتنفيذ عمل عسكري لتنفيذ احلظر، وذلك بتأييد 
والصني  )روسيا  أعضاء  مخسة  امتنع  بينما  أعضاء،  عشرة 

وأملانيا واهلند والربازيل( عن التصويت.
ويهدف القرار إىل منع حتليق طريان القذايف، غري أنه مينع أي 
احتالل بري من جانب قوات أجنبية، كما اختذ اجمللس خطوة غري 
معتادة بالسماح ليس فقط للمنظمات الدولية، ولكن للدول 
املنفردة كذلك، باستخدام »كافة السبل الضرورية« إلنهاء 

قمع القذايف للمتظاهرين املدنيني.
واعلن وزير خارجية فرنسا آالن جوبيه ان التحرك سيبدأ خالل 
ساعات. وحذر من انه ليس هناك الكثري من الوقت للتدخل، 

مشريًا إىل أن »املسألة قد تكون مسألة ساعات«.

دبلوماسي  عن  نقلت  برس«  »اسوشييتد  وكالة  وكانت 
فرنسي قوله إن العمل العسكري ضد ليبيا سيكون »خالل 
وقت قصري جدًا«. وأشار إىل أّن تنفيذ القرار »سيتطلب 
العمل على  تنخرط يف  توفري دعم من جانب دول عربية لن 
األرض«، موضحًا أن »الدعم العربي قد يكون، على سبيل 
املثال، عرب السماح باستخدام قواعدها اجلوية«، يف ما بدا 

إشارة إىل كل من تونس ومصر اجملاورتني.
منحة  السفرية  املصرية  اخلارجية  وزارة  باسم  املتحدثة  لكن 
باخوم أكدت أن مصر لن تشارك يف أي تدخل عسكري يف 

ليبيا.
حييى  املتحدة  األمم  لدى  العربية  اجلامعة  مندوب  وكان 
احملمصاني أشار إىل دولتني عربيتني على األقل قالتا إنهما 
ستشاركان يف فرض منطقة حظر للطريان فوق ليبيا، مضيفا 

أن اإلمارات وقطر »قد« تكونان من بني املشاركني.
أوضحت،  كلينتون  هيالري  األمريكية  اخلارجية  وزيرة  وكانت 
من تونس، انه جيري حبث إمكانية مشاركة دول عربية بشكل 
مباشر يف أي عمل عسكري دولي ضد معمر القذايف، فيما قال 
العالقات  أمام جلنة  استماع  جلسة  برينز، يف  وليم  مساعدها 
اخلارجية يف جملس الشيوخ، إن الواليات املتحدة تسعى إىل 
شراكة نشطة مع الدول العربية تشمل دعما ماليا ألي خطوات 

قد تتخذها األمم املتحدة بشأن ليبيا.
يف هذا الوقت هددت ليبيا باستهداف املالحة اجلوية والبحرية، 
املدنية والعسكرية، يف منطقة حوض املتوسط ردا على أي 
عمل عسكري أجنيب ضدها. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع 
الليبية »ان أي عمل عسكري خارجي ضد ليبيا سيعرض مجيع 
املالحة اجلوية والبحرية يف البحر املتوسط للخطر وستصبح كل 
املسالك املدنية والعسكرية، أهدافا للهجوم املضاد اللييب«. 
شديد  خطر  سيصبح يف  املتوسط  البحر  حوض  أن:  وأضاف 

ليس على املدى القصري ولكن أيضا على املدى البعيد«. 

اللقاء الرباعي: ارادة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

واملعاون  باسيل  جربان  والوزير  خليل  حسني  احلاج  اهلل« 
خليل،  علي حسن  النائب  النواب  لرئيس جملس  السياسي 
كان  وان  جدي،  خرق  أي  إحراز  يف  ساعتني،  مدى  على 
النائب خليل قد ابلغ أن »أجواء إجيابية سادت اللقاء برغم 
عدم الوصول إىل نتائج حامسة«، رافضًا »أي حديث عن 
ميكن  تفصيلية  تباينات  هي  ما  بقدر  حكومية،  أزمة  وجود 

تذليلها«.
التعليق على جمريات  الرئيس ميقاتي  اوساط  وفيما رفضت 
»اللقاء الرباعي«، او توضيح أسباب التأخري احلاصل، ردت 
اوساط رمسية تلك االسباب اىل »احلاجة امللحة اىل الوقت 
اغفال  دون  من  ومتجانسة  قادرة  حلكومة  للوصول  املناسب 
رغبة البعض مبتابعة وقراءة التطورات اخلطرية على املستوى 

االقليمي وتأثرياتها على لبنان«.
بعد حجم  البحث مل حيسم  ان  االطالع  واسعة  وقالت مصادر 
احلكومة وما إذا كانت من 24 وزيرا كما يريدها الرئيس ميقاتي 
او ثالثينية كما تريدها االكثرية اجلديدة، كما مل حيسم أيا من 
اليت  سواء  املقبلة،  احلكومة  خلريطة  املطروحتني  الصيغتني 
يريدها ميقاتي )16 وزيرا لالكثرية اجلديدة مقابل 14 وزيرا 
واليت   ) جنبالط  وليد  والنائب  واحلكومة  اجلمهورية  لرئيسي 
تنطلق من القاعدة اليت حددها أمام زواره قبل يومني من ان 
الدستور ال يسمح بتمليك أي طائفة أو أي حزب أو أي فريق 
أو  أو معطلة داخل احلكومة«،  أغلبية مقررة  أو أي شخصية 
الصيغة املقابلة اليت يصّر عليها النائب ميشال عون اليت تقوم 
على قاعدة 20 وزيرا لالكثرية اجلديدة و10 وزراء للمكونات 

االخرى.
يتسلم  ان  راغبا يف  كان  ميقاتي  ان  اىل  املصادر  واشارت 
من اخلليلني وباسيل االمساء املقرتحة من قبل »حزب اهلل« 
وحركة »امل« و»التيار الوطين احلر« للتوزير إال ان ذلك 
مل يتم جراء متسك تكتل االصالح والتغيري بطلب االثين عشر 

وزيرا.
استعجاله  املكلف  الرئيس  من  قريبة  اوساط  اكدت  وفيما 
التأليف، اال انها لفتت االنتباه يف هذا السياق اىل »ضرورة 
او  مقررة  اغلبية  الـ»ال«  قاعدة  على  التأليف  هذا  ارتكاز 
معطلة، فيما حرص الرئيس نبيه بري على اشاعة اجواء اجيابية، 
ما  رافضا  حاليا،  تدرس  جديدة  ومقاربات  افكار  اىل  مشريا 

يرتدد عن عقد خارجية، جازمًا بأنها »داخلية ونص«.
ومل يشأ بري حتديد أي موعد جديد لوالدة احلكومة، خاصة وان 

حركة التأليف بدأت فعليا بعد »14 الشهر«.
النظر  األفضل  فمن  واضح،  غري  احلاضر  أن  وقال: »طاملا 
إىل املستقبل، وخري من يعرب عن هذا املستقبل هو التحركات 

الشبابية الداعية إللغاء الطائفية«.
اقرتاح  لتسليمه  اليوم  سيزوره  شبابيًا  وفدًا  ان  وكشف 
قانون بشأن األحوال الشخصية، وقال أنه سيتعاطى مع هذا 
االقرتاح بكل جدية وسيحيله فورًا إىل اللجان النيابية املختصة 

لدراسته.
احلريري: »حزب اهلل« يوزع السالح مشاال

آذار 2011  19 Saturday 19 March 2011السبت 

من جهة ثانية، وفيما قام الرئيس املكلف جنيب ميقاتي بزيارة 
منها  وعاد  االول  امس  عصر  طرابلس  اىل  سريعة  اجتماعية 
االعمال سعد  مساء اىل بريوت، كان رئيس حكومة تصريف 
احلريري يعتلي منرب عاصمة الشمال ملواصلة هجومه على سالح 
»حزب اهلل«، واتهامه بتوزيع السالح يف طرابلس واملنية 

والضنية.
وقال احلريري يف لقاء مع االعالميني يف طرابلس امس، انه 
ليس من كسر اجلرة مع الرئيس ميقاتي والوزير حممد الصفدي 
بل هما من فعل ذلك، وأضاف: لقد بذلوا )8 آذار( املستحيل 
الرابية  يف  واحدا  صفا  وجلسوا  احلكومة  من  يستقيلوا  لكي 
هذه  على  ايام  ومخسة  بعد شهرين  اليوم  ولكننا  واستقالوا 
االستقالة، اين اصبحت احلكومة وملاذا كانت العجلة؟ واستبعد 
احلريري حصول 7 ايار جديد، واتهم من يّدعون مكافحة الفساد 
ويطرحون الشعارات الفضفاضة بانهم اول الفاسدين. وقال: 
فليشكلوا احلكومة ومن ثم لكل حادث حديث. اذا اختذوا قرارا 

بوقف متويل احملكمة الدولية، عليهم ان يتحملوا مسؤوليته.
وقالت مصادر يف تيار »املستقبل« ان احلريري سيتوجه 
مساء اليوم، من طرابلس اىل عكار يف زيارة تستمر حتى مساء 
يوم األحد املقبل »من أجل قول شكرا كبرية ألهالي عكار على 

مشاركتهم يف مهرجان 13 آذار«.
جنبالط يدعو لتهدئة اخلطاب السياسي

يف هذا الوقت، دعا النائب وليد جنبالط اىل تهدئة اخلطاب 
السياسي، حمذرا من انعكاساته على الشارع.

وقال: اىل اين سيؤدي طرح موضوع السالح، هل يرى سعد 
اهلادئ  احلوار  غري  السالح  ملوضوع  حال  سواه  او  احلريري 
الواقعي املنطقي الذي يوصل اىل نتيجة ال جتعل لبنان ضعيفا 
امام اطماع اسرائيل وخماطرها على لبنان؟ واكد »ان الضغط 
االمريكي قوي على ميقاتي ملنع تشكيل احلكومة« لكنه قال 
انه ال بد للرئيس ميقاتي من ان ُيقدم ويستعجل يف التشكيل 
وفق التوازنات املطلوبة، فالضغط االمريكي لن يتوقف، لذلك 
ال جند مربرا كبريا للتأخري يف تشكيل احلكومة، لكن على االطراف 

االخرى ان تساعد الرئيس ميقاتي وتسهل له مهمته.
يذكر أن جنبالط زار دمشق، أمس االول، برفقة الوزير غازي 
العريضي والتقى هناك معاون نائب الرئيس السوري اللواء 

حممد ناصيف وعاد مساء اىل بريوت.

اللقاء الرباعي: ارادة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل 

لسوريا أمس األول، هدفها حبث »توطيد العالقة بني البلدين 
الشقيقني«، وفق ما قالت مصادر سورية واسعة االطالع، 
ودمشق  القاهرة  بني  بدأت  خطوات  استكماال جملموعة  وذلك 

بعد سقوط مبارك.
سيلتقي  الذي  موايف،  زيارة  هدف  ان  املصادر  وقالت 
املسؤولني السوريني، »إعادة استئناف العالقة، وتوطيدها 
بني البلدين الشقيقني«. من جهتها، رجحت مصادر مصرية 
أن تكون »العالقات الثنائية« هي جوهر الزيارة اليت يقوم 

بها موايف.
وهي الزيارة األوىل ملسؤول مصري رفيع املستوى منذ تنحي 
مبارك يف 11 شباط املاضي عقب ثورة شعبية استمرت ملدة 
18 يوما. كما أن آخر زيارة ملدير االستخبارات املصرية السابق 

اللواء عمر سليمان لسوريا كانت منذ مخسة أعوام.
وهي تأتي بعد أيام على تبادل الرسائل بني األسد ورئيس 
طنطاوي.  حسني  حممد  املشري  املصري  العسكري  اجمللس 
وكان األسد أكد، يف رسالته اجلوابية، لطنطاوي »استعداد 
سوريا وترحيبها بالتشاور والتعاون الوثيق مع مصر الشقيقة 
يف خمتلف اجملاالت«، فيما اكد طنطاوي »متانة العالقة بني 
ثوابت  على  قائمة  تكون  جديدة  فتح صفحة  وحتمية  البلدين 
العالقة السورية املصرية املعروفة واملأمولة دائما«، ومعربا 
يف الوقت ذاته عن أمله لقاء الرئيس السوري يف أقرب وقت 

ممكن.
كما نسق اجلانبان املصري والسوري يف اجتماع جملس وزراء 
مسؤولون  وأبدى  ليبيا.  خبصوص  مؤخرا  العرب  اخلارجية 
سوريون ارتياحهم للتحسن الذي يطرأ على العالقات الثنائية 

يف أكثر من مناسبة.
ويتوقع مراقبون أن ينعكس التعاون األمين السوري املصري 
املصاحلة  ملف  وال سيما  اإلقليمية،  امللفات  من  العديد  على 

الفلسطينية.
من جهة ثانية، حبث األسد مع وزير اخلارجية والتجارة اإلكوادوري 
ريكاردو باتينيو أروكا، يف دمشق، »عالقات الصداقة بني 
سوريا واإلكوادور وآفاق تعزيزها، وأهمية استمرار التنسيق 
والتشاور بني الدول العربية ودول أمريكا اجلنوبية جتاه خمتلف 
تعزيز  يف  اجلنوبية  -األمريكية  العربية  القمم  ودور  القضايا 

أواصر الصداقة وعالقات التعاون على كافة الصعد«.
املنطقتني،  مستوى  على  املستجدات  »آخر  احلديث  وتناول 
الشؤون  يف  اخلارجي  التدخل  واإلكوادور  سوريا  ورفض 

الداخلية للدول«.
وعرب األسد »عن تقدير سوريا مواقف اإلكوادور إزاء القضايا 

واحلقوق العربية«. 
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خدمة سريعة.. صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل 24/24 ساعة يف اليوم 

االتصال بصديق اجلميع سايد حامت 

 Hatem
Electrical Contracting

كانت ومازالت
 شركة حامت 

للتمديدات الكهربائية

تقدم افضل اخلدمات على أنواعها
املؤسسة تضم فريقا كامال من 

االختصاصيني يف التمديدات الكهربائية 
الكرب املؤسسات واحملالت واملنازل السكنية 

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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

آذار 2011  19 Saturday 19  March 2011السبت 

التيار الوطين احلر كان اختبارا للحرية والدميقراطية 
الوطن  مكونات  مجيع  بني  واملساواة  والعدل 
اللبناني بعيدا عن الطائفية واملذهبية واملناطقية 
اليت هي من املبادئ اليت ارساها دولة الرئيس 
لقيام  احلر  الوطين  والتيار  عون  ميشال  العماد 

الوطن.
 وقد امتدت فروع التيار اىل العديد من بلدان 
العامل حيث تواجد اللبنانيون، ويف مدينة ملبورن 
تأسس التيار الوطين احلر يف العام 1989 متابعا 
اللبنانية.  القضية  جوهر  وهما  واملسرية  النهج 
وكان العمل جادا والتفاهم قائما بني مجيع اعضاء 
ومصلحة  العليا  الوطن  مصلحة  اجل  من  التيار 
عمل  لبناني  اصل  من  وكاسرتاليني  اسرتاليا. 
النظر  التيار بكل صدق وحمبة مع اجلميع بغض 

عن خلفيات كل فرد من ابناء اجلالية.
وكان التيار يشارك بأكرب عدد ممكن من اعضائه 
يف مناسبات اسرتالية منها وطنية ومنها اجتماعية  
اروع قدمها السرتاليا  وهي صور وال امجل وال 
وقد نال اكثر من ميدالية وتنويه من السلطات 

االسرتالية وعلى مدى عشرين عاما.
 وبعد انتخاب السيد نهاد شهدا رئيسا ملكتب 
التيار يف ملبورن ويف حديث مقتضب معه اكتفى 
بالقول ان العمل مل ينتِه بعد وامامنا الكثري من 
االعمال اليت هي بانتظارنا. وقد استخلصت من 
ميكن  كيف  شيء،  اىل  يومئ  اي  دون  حديثه، 
جاليتنا  الشبيبة يف  من  الصاعد  اجليل  احتضان 
اللبنانية الشراكه يف العمل السياسي واالجتماعي 
الذي ميلك طاقات  اجلديد  اجليل  االسرتالي هذا 
وهو  االختصاصات  شتى  يف  كبرية  وكفاءات 
والعمل  التيار  اهتمامات  اول  من  سيكون  عمل 
هذا ال يقتصر على فئة من اللبنانيني دون اخرى 
واعطى مثاال عن اللبنانيني املنتشرين يف العامل 

الذين تبأوا ارفع املناصب.
 وحنن كاعالميني نشدد بدورنا على هذا اهمية 
العمل خدمة للجيل اجلديد ولوطننا لبنان وللبلدان 

اليت نعيش فيها.

احملكمة تؤجِّل جلسة استجواب كارول مساحةخدمة للبنان وللبلد الذي نعيش على ارضه
ل القاضي يف حمكمة اجلديدة - املنت الشمالي  أجَّ
ة، كارول  جلسة اإلستماع إىل أقوال الفنانة اللبنانيَّ
ها من مدير أعماهلا  مساحة، يف الدعوى املقامة ضدَّ
ومنتجها السابق الفنان، نيكوال سعادة خنلة، إىل 

التاسع عشر من شهر نيسان املقبل.
الفنانة  القاضي  يستجوب  أنَّ  ر  املقرَّ من  وكان 
ة،  كارول مساحة وأن يستمع إىل أقواهلا يف القضيَّ
سفرها  جواز  عن  صورة  مت  قدَّ حماميتها  أنَّ  إالَّ 
تفيد وجودها يف مصر، كما أنَّ تبليغ موعد اجللسة 
ة،  عي مل يرتكز على األصول القانونيَّ من قبل املدَّ
ما دفع إىل تأجيل اجللسة حلني جميء مساحة من 

مصر، وتبليغها موعد اجللسة أصواًل.
ة  وأقام سعادة خنلة دعوى للدفاع عن حقوق امللكيَّ
ة باعتباره صاحب شركة »طرب« لإلنتاج  الفكريَّ
»أضواء  ألبوم  وتوزيع  بإنتاج  قام  حيث  الفين، 
إستعملت  ها  أنَّ إالَّ  مساحة،  لكارول  الشهرة« 
األغنية يف إعالن لصاحل إحدى شركات املشروبات 

ة من دون الرجوع إليه وأخذ اإلذن منه. الغازيَّ
ويف سياق آخر، أطلقت مساحة »قالولي العيد«، 
القطريب،  سلوى  الراحلة،  للمطربة  ثانية  أغنية 
ُيبث  أن  على  جديد،  موسيقي  وبتوزيع  بصوتها 

ام القليلة املقبلة. الكليب اخلاص بها خالل األيَّ
وجاء صدور األغنية أثناء زيارة خاطفة لكارول إىل 
بريوت، أطلَّت خالهلا يف احللقة األوىل من برنامج 
ة  سة اللبنانيَّ »نغم من حياتي« عرب شاشة املؤسَّ

لإلرسال.
القصرية،  الزيارة  هذه  إستغلت  كارول  أنَّ  يذكر 
»أغاني  ألبوم  أغنيات  توزيع  ورشة  ملتابعة 
قائد  عيد،  املوّزع حممود  استوديو  داخل  زمان« 

ة. فرقتها املوسيقيَّ
عة  منوَّ أغنيات  عشر  سيتضمن  األلبوم  أن  علًما 
كارول  مها  تقدِّ العربي  اجلمهور  ذاكرة  يف  طبعت 
ة وتوزيع موسيقّي جديد، فتغين كارول  برؤية خاصَّ
ضمن هذا األلبوم جنوم العصر الذهيب، من لبنان 

ومصر وتونس.
مسلسل  تصوير  مساحة  كارول  وتستأنف 
ام  »الشحرورة« بعد إسرتاحة مل تتجاوز ثالثة أيَّ

إنتقل خالهلا فريق العمل من مصر اىل سوريا.
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استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن

88,6FM على املوجة
 مساء كل يوم أربعاء

من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

ـ فطاير بسبانخ ـ بيتزا بسجق ـ عجة 
بالبيض وجميع أنواع اِّـعجنات

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy  
Ph: 039304 3664

  @äbÿ«@ÊaãœcAkkar Bakeryحدودها العالم الواسع.. بطاقات لكافة انحاء العالم*
*عناية باِّـسافرين على كافة الخطوط والوجهات

*توفري بالوقت وحجوزات فورية
*اختصاصنا السفر اُّـ لبنان والدول العربية

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

*Your gateway to the world
*Value, commitment & professionalism
*Fly with someone you can trust.

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au
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33 - 37 High.St. Preston  Vie 3072
 Tel:  0394844999 Fax:  0394844566

مجيع أنواع احلبوب والزيوت
 وزيت الزيتون واملعلبات 

اىل املكسرات والنب...
حمالت اهلدى تغنيكم عن التفتيش

 وتؤمن لكم كل ما حتتاجونه
 من مواد غذائية...

393 SYDNEY RD COGURG
 TEL: 9354 2340

حمالت اهلدى
 للمواد الغذائية 

ليك بريه املاظه        شو حلوه ليك
اشرْب بريه املاظه    وغّمض عينيك

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي

االول يف عالم التصوير
خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد- حفالت عامة وخاصة 

وجميع املناسبات
استديو عبوشي يف خدمتكم يف اي زمان ومكان

  Ph: (03)93544683
Mob: 0418 175 417 or   0425 822 244 

75Harding St. Coburg Vic

World Lebanese Cultural Union
Geographical Region Council for Australia and New Zealand

www.wlcu.com.au 

               Address:  P.O Box 299, North Essendon,
 Vic, 3040

www.wlcu.com.au 

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل - جملس والية فيكتوريا
تكريم الطالب املتفوقني

يف إطار نشاطها الثقايف اهلادف لتشجيع الشبيبة اللبنانية 
املتفوقة، يدعو رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل 
مجيع  التنفيذية،  اللجنة  مع  حامت  سايد  السيد  فيكتوريا   –
الطالب اللبنانيني أو املتحدرين من أصل لبناني واحلاصلني 
على نسبة %90 وما فوق من جمموع العالمات يف شهادة ال 

VCE للعام 2010، للمشاركة يف حفل التكريم.
وهلذا تطلب اجلامعة اللبنانية من أولياء الطالب املتفوقني، 
حث أوالدهم وتشجيعهم لالشرتاك يف هذا احلفل ألتكرميي 
عرب إرسال األوراق الثبوتية واليت هي نسخة عن الشهادة 

الرمسية حتى يتم إدراج أمسائهم على الئحة التكريم.
ترسل األوراق بريديًا على العنوان التالي:

 World Lebanese Cultural Union of Victoria (WLCU -
(VIC

    PO Box 299 Essendon North Vic. 3041
 آخر موعد الستالم الطلبات هو 6/ 5 /2011.

للمزيد من املعلومات حول االشرتاك يرجى االتصال بنائب 
الرئيس الدكتور ساسني النبوت  177 545 0420
أمانة السر السيد يوسف سابا  545 492 0413  

أمانة اإلعالم
ميالد احلليب                     

دعوة إىل مجيع اللبنانيني 
الراغبني يف اإلقرتاع

عماًل بقانون اإلنتخاب رقم 2008/25، ال سيما املادة 
106 منه، تدعو قنصلية لبنان العامة يف ملبورن ابناء 
اجلالية اللبنانية يف والية فكتوريا الراغبني باالقرتاع 
 2013 عام  إجراؤها  املقرر  النيابية  االنتخابات  يف 
مبستنداتهم  مصحوبني  لديها  أمسائهم  تسجيل  اىل 
اللبنانية الرمسية اليت تبني كافة املعلومات املطلوبة 

املتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم.
 اإلنتخاب واجٌب وطين 

القنصل العام هنري قسطون

آذار 2011  19 Saturday 19  March 2011السبت 

العالناتكم يف ملبورن
االتصال بالزميل كميل مسعود على 

الرقم:
0405272581
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جو خوري شاب يف مقتبل العمر 
احلياة  يف  بنفسه  طريقه  شق 
البيت  وعلى  اهلل  على  متكال 
تربية  وعلى  فيه  ولد  الذي 

الوالدين الصاحلة.
والسفر  للسياسة  مكتبا  انشأ 
واملعاملة  الصدق  على  معتمدا 
احلسنة وراح يعمل بضمري حي 
واميان راسخ بأن حية القمح ال 

تعطي اال قمحا..
اللبانية  اجلالية  وجدت  وقد 
االثنية  اجلوال  وباقي  والعربية 
ميلك  الذي  الشاب  هذا  يف 
اليت  مارك”  “وورلد  مؤسسة 
املسافرين  بشؤون  تعنى 
برستون  منطقة  يف  والكائنة 
“هاي سرتيت” كل الثقة حيث 
يقصده املئات  من املسافرين 
ولبنان  االوسط  الشرق  اىل 
وباقي دول العامل نظرا لتقدميه 
افضل اخلدمات بأفضل االسعار 
احلديثة  الطائرات  وعلى اضخم 
واكثرها راحة اليت تقدم بدورها 
للمسافرين على متنها كل خدمة 

واهتمام.
سنوات  مخس  من  وبأقل 
مارك”  “وورلد  مكتب  اصبح 
جو  لصاحبه  والسفر  للسياحة 
خوري عنوانا للصدق واالخالص 

  )World Mark( وورلد مارك
للسياحة والسفر لصاحبها جو خوري
عامل من اخلدمات والصدق والثقة

حييا  وحده  باملأكل  ليس 
عكار  افران  ففي  االنسان، 
جانبان حييا بهما االنسان وهما 
والبسمة  الشهية  املأكوالت 
تلك  يف  العاملني  من  احللوة 
عكار  افران  ففي  االفران.. 
يف سيدني رود تتلذذ بأطيب 
املعلم  يد  على  املأكوالت 
معه  والعاملني  نضال  الشهري 
غري  النظافة  اىل  االفران  يف 
املسبوقة وكذلك يف افران عكار 
يف باسكوفال رود - غلينروي 
اليت تديرها ادارة جديدة صاحبة 
خربة واسعة يف صنع املعجنات 
من  اكثر  عليها  زادت  حيث 
احللبية  املأكوالت  منها  صنف 
اللذيذة الطعم اليت ال توجد يف 
اللحم  افران  من  آخر  فرن  اي 
من  وغريها  واملناقيش  بعجني 
يف  الرائدة  احللبية  املعجنات 

أفران عكار لقمة شهية وبسمة دائمة

PERTH:

68 McDowell Street
Welshpool. Wa 6106
Tel: (08) 9451 4766
Fax: (08) 9451 6744

Âzì€bi @‚Ï≠@êΩ@ÚfláÇ
NNNpbÌ¸Ï€a @5«@…ÌåÏn€aÎ @ÂÌçÉn€aÎ @
…Ó‡ßa @Ú‘q @b‰n�«a @Ú‹ÌÏ�€a @b‰m5Ç

HEAD OFFICE MELBOURNE 
24 - 32 Stanley Drive Somerton, Vic 3062
Tel: (03) 9308 0880 - Fax: (03) 9308 0506

SYDNEY:

195 - 199 Newton Rd 

Wetheril Parl, NSW 2164

Tel: (02) 8787 9500

Fax: (02) 9729 4012

BRISBANE:

101 Beenleigh Rd
Acacia Ridge, Qld 4108

Tel: (07) 3344 7400
Fax: (07) 3344 7500

ADELAIDE:

6 George Street 
Green Fields, SA 5107

Tel: (08) 8282 6869
Fax: (08) 8359 0044

Email: blue.star@bluestarlogistics.com.au --- Web Site: www.bluestarlogistics.com.au

اجناز  يف  والسرعة  والثقة 
املعامالت املطلوبة كما يشتهي 
ويريد كل مسافر لتصبح اليوم 
حديث اجملتمع اللبناني والعربي 
املمتازة  باخلدمة  واالسرتالي 

واملميزة.
حيجزون  الزبائن  من  الكثري 
دون  اهلاتف  على  اماكنهم 
يدل  مما  املكتب  اىل  اجمليء 
خوري  جو  السيد  ان  على 
مؤمتنون  هم  معه  والعاملني 
الناس  خدمة  على  خدمة  على 
املكتب  هذا  يف  وجدوا  الذين 
املعاملة  وحسن  الكاملة  الثقة 

والصدق مع اجلميع.

* جو خوري صاحب مؤسسة “ وورلد 
مارك” للسياحة والسفر*

* املعلم القدير اكرم وبعض العاملني معه يف افران غلينروي*

يد  على  رود  باسكوفال  افران 
الطاهي القدير السيد اكرم.

هنا  ينتهي  ال  املوضوع 
املميزة  النظافة  تبقى  بل 
الطازجة  واللحوم  واخلضار 
والطريقة  املاركت  من  يوميا 
املعجنات هي  فيها  تقدم  اليت 
طاقم  اىل  عكار  افران  عنوان 
وكل   .. باملأكوالت  متخصص 
من حنن بصدده اآلن هو اعطاء 
عن  وواضحة  حقيقية  صورة 
هذه االفران الين تشرف عليها 
الزبائن  تستقبل  واعية  ادارة 

بكل لطف واهتمام.
يف  عكار  افران  اىل  تعالوا 
سيدي رود او غلينروي واطلبوا 
ما تشتهي نفسكم من مأكوالت 
يف جو من النظافة واالستقبال 
املميز  وهي صفات تتحلى بها 

* صبايا يعجن يف افران غلينروي*هذه االفران.

* املعلم نضال مع بعض العاملني يف افران سيدني رود*
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التجاري  اجمللس  اقام 
حفل  العربي  االسرتالي 
عشاء كبري يف صالة ال لونا 
وذلك مساء السبت املاضي 
اعطيت  احلالي  آذار   12 يف 

فيه جوائز لثالث مصاحل.
وقد حضر احلفل حشد كبري 
واصحاب  الرمسيني  من 
ورؤساء  واالعمال  املصاحل 
مؤسسات ومجعيات وسفراء 
عرب وممثلني لثالث دوائر 
العام  املدير  منهم  حكومية، 
اسرتاليا  العربي  للبنك 
السيد جوزيف رزق وعقيلته 
 elle rouge  وصاحب شركة
beauty املهندس علي محود 
السيدة  اجلامعية  وعقيلته 
دولة  وسفري  محود  منال 

حضره جوزيف رزق وعلي محود والسفري االماراتي النعيمي  وحشد  من الرمسيني و اصحاب املصاحل واالعمال
حفل مميز للمجلس التجاري االسرتالي العربي وزعت فيه جوائز لثالث مصاحل ناجحة

املتحدة  العربية  االمارات 
النعيمي  علي  االستاذ 

وغريهم.
اجمللس  رئيس  وقال 
محدان  رضوان  احملاسب 
وشركاه  محدان  شركة  من 
اجمللس  »ان  للمحاسبة 
العربي  االسرتالي  التجاري 
يفخر بتكرميه املصاحل الناجحة 
التوالي  على  الثاني  للعام 
بعدد  وسررنا  فوجئنا  لقد 
من  تلقيناها  اليت  الطلبات 
اعمال ومصاحل هلا مساهمات 
كبرية يف االقتصاد واجملتمع 

االسرتاليني«.
»يفخر  يقول  واضاف 
كنوزا  باكتشافه  اجمللس 
مستورة وخمفية يف اجملتمع 

وهذا  االسرتالي  العربي 
هاما  اجنازا  يعترب  ذاته  حبد 
سعداء  اننا  للمجلس.. 
نشكر  كما  املتعهدين  بدعم 
غرين  وشركة  العربي  البنك 

للمواد  نيمكو  وشركة  فالي 
الغذائية.

فئة  عن  باجلوائز  فاز  وقد   
السيد  من  كل  املصاحل 
عددا  يدير  الذي  بزي  علي 

قضية األعشاب الطبية مدعومة من مافيات وجهات سياسية
الطبية  األعشاب  قضية  تزال  ال 
يف  تتفاعل  الغذائية  واملتممات 
صفحات  وعلى  االعالم  وسائل 
جتاوز  ان  املستغرب  لكن  اجلرائد، 
وعلى  مستمران  وخرقها  القوانني 
بات  من  يروج  اذ  مباشرة،  اهلواء 
يعرفون خبرباء االعشاب ملنتجاتهم وما 
يسمونه االدوية الطبية ومستحضرات 
االصناف  هذه  حظر  رغم  االعشاب، 
احتوائها  بسبب  عربية  دولة  غري  يف 
والزئبق،  الرصاص  مثل  سامة  مواد 
يف الوقت الذي نفضت وزارة الصحة 
جواد  الوزير حممد  لسان  على  العامة 
بهذه  يتعلق  ما  كل  من  يدها  خليفة 
واملتممات  الطبية  املستحضرات 
من  املرخصة  االصناف  عدا  الغذائية 

الوزارة.
وكان وزير الصحة يف حكومة تصريف 
االعمال حممد خليفة قد أطلق صرخة 
يف هذا املوضوع، اال انه اعرتف ان 
وقف  يستطيع  ال  لبنان  يف  "احًدا 
مشرًيا  اللبنانيني"،  بصحة  املتاجرين 

اىل ان جمموع ما ينفق على االعالنات 
يصل اىل 8 ماليني دوالر أمريكي، ما 
يطرح السؤال عن مدى استجابة بعض 
القوانني.  لتطبيق  االعالمية  الوسائل 
 367 الرقم  القانون  تعديل  ورغم 
يف العام 2010، فإن بعض وسائل 
ملا  االعالنات  تروج  تزال  ال  االعالم 
الوقت  يف  االعشاب،  أدوية  يسمى 
الصحة  جلنة  رئيس  يواظب  الذي 
جمدالني  عاطف  الدكتور  النيابية 
مستحضرات  اخطار  من  التحذير  على 
وهو  الغذائية.  واملتممات  االعشاب 
شرع منذ العام 2008 يف العمل على 
إقرار قانون مينع االعالن وترويج هذه 
ان اصدر جملس  املستحضرات، اىل 
سبق  حيث  االخري  القانون  النواب 

وقدم جمدالني هذا االقرتاح. 
القانون مل جتد  لتنفيذ  اآللية  ان  إال 
طريقها، يوضح جمدالني إليالف االمر 
عن  االعالنات  رفع  جيب  فيقول:" 
وزير  كان  البارحة  وكذلك  الطرق، 
اعالنات  كل  سحب  عمم  قد  الصحة 

بعدما  االسواق،  يف  االعشاب  جتارة 
اتت حتاليل من السعودية تشري اىل 
مواد  وفيها  االعشاب  هذه  اخطار 
من  املنتجات  كل  وسحب  سامة، 
االعالنات  موضوع  زال  ما  االسواق، 
هلذه املستحضرات يراوح مكانه النه 
ال يوجد وضع للتلفزيونات مبعنى ان 
القرار بأخذ عقوبات حبقها حتدث وزير 
االعالم بهذا اخلصوص وكان واضًحا 
حبقها،  عقوبات  اخذ  يستطيع  ال  انه 
بتنفيذ  باملطالبة  مستمرون  وحنن 
اخذ  الذي  املعمل  وهناك  القانون، 
ترخيصه،  بسحب  قراًرا  الصحة  وزير 

هذا املعمل جيب ان يتم اغالقه.
مافيات  هناك  هل  سؤال  على  ورًدا 
يدعم  من  وراء  سياسية  وجهات 
وسائل  يف  االعالنات  بهذه  بالقيام 
على  ملخاطرها  إدراكها  رغم  االعالم 
صحة اللبنانيني؟ يؤكد جمدالني ذلك 
سياسية  جهات  هناك  ان  ويقول 
وهناك عالمات استفهام كبرية حول 
اثباتات،  ميلك  ال  انه  رغم  املوضوع 

حتى يقول من وراء ذلك، لكن هناك 
هذا  وراء  كبرية  سياسية  جهات 

الدعم.
عن التجاوز الفاضح للقوانني وخرقها 
تلك  بسبب  االمر  ان  جمدالني  يقول 
اجلهات السياسية اليت حتمي وترعى 

ومتيع االمور.
اما احلل فيكون برفع اليد السياسية 
ويؤكد  االعشاب.  جتار  محاية  عن 
جمدالني وجود الكثري من احلاالت اليت 
ادت اىل مقتل او حتى مرض الكثري 
ممن تناولوها ويقول:" الوزير السابق 

ماريو عون لديه كل امللفات".
جهته  من  فانه  طبية  كجهات  أما 
حتى  ال2010  مارس  آذار  منذ  قام 
للجنة  اجتماعا   12 من  بأكثر  اآلن 
يف  يرأسها  اليت  النيابية  الصحة 
ماذا  جلنة  وكرئيس  اخلصوص،  هذا 
ذلك؟  من  اكثر  يفعل  ان  يستطيع 
ما  للوزراء  واقول  اذهب  يضيف:" 
الذي جيب ان يفعلوه، اذا كان هناك 
احد  يستطيع  لن  االمور،  لتمييع  نية 

القيام بشيء. 
تقارير عاملية

حبسب التقارير اليت ترفع سنوًيا يف 
قضايا  ملناقشة  الدولية  املؤمترات 
)بعد  العامل  يف  البيولوجي  التنوع 
البيولوجي  التنوع  اتفاقية  اقرار 
تبلغ   ،)1992 عام  االرض  قمة  يف 
والعقاقري  لألدوية  التجارية  القيمة 
والكائنات  األعشاب  من  املستمدة 
احلية على الصعيد الدولي 400 مليار 
هذه  ومصدر  سنوًيا،  أمريكي  دوالر 
البلدان  النباتات الطبية الرئيس هي 
البيولوجي،  بتنوعها  الغنية  النامية 
ولذلك رمبا يتحمس البعض يف تلك 
البلدان حلماية تراثهم، بينما يتحمس 
البعض اآلخر إىل منافسة كبار التجار 
هذه  بعض  العاملية جلين  والشركات 
االعشاب الطبية واالجتار بها، ما هدد 

الكثري من األنواع بالزوال. 
الشعيب،  التقليدي  الطب  يلعب 
رئيًسا  دوًرا  الطبيعة،  على  املعتمد 
 %40( العامل  دول  أرباع  ثالثة  يف 

اندونيسيا  يف  و%75  الصني  يف 
البلدان  من  كثري  يف  وافريقيا(. 
هناك عودة اىل الطب الطبيعي، فهو 
يف نظر الناس عودة اىل اجلذور من 
السلبية  لالنعكاسات  وجتنًبا  جهة، 
آثاًرا  ترتك  اليت  الكيميائية  لألدوية 

ولو بعد حني من جهة ثانية. 
نباتي  نوع   35000 من  اكثر  هناك 
حبسب  طبية،  ألهداف  تستعمل 
عن  الصادر  البيولوجي  التنوع  تقرير 
وتتنافس   .2007 عام  املتحدة  االمم 
لشركات  التابعة  العاملية  املختربات 
واالختبارات  التجارب  إلجراء  كربى 
وحتقيق  بها  واالجتار  األدوية  إلنتاج 

األرباح اخليالية. 
والسؤال الذي يطرح ما هي مرجعية 
الختاذ  لبنان  يف  الصحية  السلطات 
يسمعون  عندما  سيما  ال  القرارات، 
يف كل أسبوع تقريًبا عن سحب أدوية 
تارخيية من األسواق العاملية واحمللية، 
جانبية  انعكاسات  ان هلا  بعدما تبني 

خطرة؟

تصوير أركس

*السفري النعيمي يقدم جائزة الحد الفائزين**جوزيف رزق يقدم جائزة الحد الفائزين وتبدو بريي ومحدان**السفري االماراتي النعيمي وعقيلته*

*املرشح املستقل ادمون طوق والبطي وتامر وحضور**السفري النعيمي يقدم جائزة الحد الفائزين**مدير عام البنك العربي اسرتاليا جوزيف رزق وعقيلته وحضور*

*السيناتور مسلماني وحضور*
عدة  يف  الصيدليات  من 
جائزة  اما  من سيدني  احناء 
عضو اجمللس للمصاحل اليت 
مخسة  عن  يزيد  ما  تضم 
موظفني ففازت بها جمموعة 

ديب للخدمات املالية وتلك 
كوظفني  مخسة  دون  ما 
بريستول  شركة  بها  فازت 

باكدجني

*الدبكة ويبدو املهندس علي محود*
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يتشرف 
أوسرتاليا تيار املردة – 

بدعوتكم اىل حضور مهرجانه السنوي
يف قاعة الويستيال الكربى

12 Bridge Street, Lidcombe
الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت 

املوافق يف 2 نيسان 2011
للحجز واالستعالم:

الياس الشدياق 0410507886
ماما احلريكي 0416270320

فرنسوا اجلعيتاني 0410546162
www.marada-news.org

آذار 2011  19 Saturday 19  March 2011السبت 

أصدقاء الوزيرة باربرة بريي أقاموا هلا حفالً تشجيعيًا

حفاًل  بريي  باربرة  الوزيرة  أصدقاء  أقام 
مقعد  عن  العمال  حزب  ملرشحة  تشجيعيًا 
أوبرن يف صالة الويستال الكربى اليت غصت 
حبشد كبري من األصدقاء منهم رئيس التيار 
الوطين احلر يف سيدني نسيب اهلاشم رجل 
االعمال بيرت مارون والصديق ايلي ناصيف.

أعاله بعض اللقطات.
تصوير اراكس

 بعد اخلطاب الذي مسعناه بذكرى 13 آذار 2011، والكالم الذي أطلق على 
لسان مسري جعجع، يرتبط بتاريخ املدينة، فإننا نستنكر التوصيف الذي أطلقه 
على بنت جبيل، وتشكيكه بلبنانيتها األصيلة اليت تعّمدت بدماء شهدائها 

ومناضليها وجماهديها عرب التاريخ.
ان هذا الشخص بالذات، هو آخر من حيق له إعطاء الشهادات والتوصيفات 
والتحرير  املقاومة  “عاصمة  اسم  ان حتمل  الكبري  الشرف  هلا  كان  ملدينة 

واالنتصار” وقدمت عرب تارخيها كل التضحيات يف سبيل لبنان.
يف عصر املدعو مسري جعجع مت استهداف هذه املدينة واحتالهلا وتدنيس 
أرضها من قبل العدو الصهيوني، أما يف عصر املقاومة فإنها تعتز بتحريرها 

بفضل سواعد املقاومني األبطال وجهادهم.
كما ان أهالي املدينة كعادتهم يرحبون بكل األخوة واألصدقاء الذين شرفونا 
بزياراتهم، ومدوا يد العون لنا وبلسموا جراحاتنا دون مّن او مقابل ونفتخر 
بكل من ساهم معنا يف إنهاء ليلنا املظلم واالحتالل الذي سببه املتآمرون 

أمثاله وأمثال أسياده الصهاينة.

بيان صادر عن أهالي بنت جبيل

أبرزهم عادل إمام وتامر حسين وإهلام شاهني وغادة عبد الرازق

ختفيض أجور الفنانني أعداء الثورة بسبب تدني شعبيتهم
ما  ضمن  املندرجني  الكبار  الفنانني  من  العديد  ر  قرَّ  
ختفيض  الثورة«،  ضد  السوداء  »القائمة  بـ  يعرف 
أجورهم، بسبب ضغوط املنتجني، واخنفاض مجاهريتهم، 
يف  ة  الدراميَّ أعماهلم  تسويق  يف  بالسلب  يؤثر  قد  ما 

شهر رمضان املقبل.
تسابقت  املاضي،  رمضان  شهر  إنتهاء  قبل  القاهرة: 
شركات اإلنتاج على التعاقد مع الفنانني واملؤلفني الكبار 
إستعدادًا ملوسم دراما شهر رمضان املقبل، وأدت تلك 
املنافسة الشرسة بني املنتجني إىل ارتفاع أجور النجوم 
بشكل مبالغ فيه بشدة، ما شكل استفزازًا للغالبية من 
الفقر،  خط  حتت  منهم   %40 يعيش  الذي  املصريني 
وعلى الرغم من ذلك اإلرتفاع إال أن األمور كانت متضي 
بشكل طبيعي، ومل يكن هناك من يتوقع اندالع ثورة 25 
يناير، اليت غرّيت خريطة مصر السياسية، وتساهم حاليًا 

يف تغيري خرائط الكثري من الدول العربية.
مل تسقط الثورة الرئيس مبارك فقط من فوق كرسي 
الفن  عامل  أخرى يف  رؤوسًا  بل أسقطت  احلكم فقط، 
املصريون  إياها  منحها  اليت  شعبيتها  من  وحرمتها 
شديد،  مأزق  يف  أنفسهم  املنتجون  ووجد  أنفسهم، 
فقرر  بيوت«،  »خراب  على  مقبلون  أنهم  وشعروا 
آخرون  أجرب  فيما  موقتًا،  اإلنتاج  عن  التوقف  بعضهم 
السوداء  »القائمة  ضمن  يقعون  الذين  النجوم 
اخنفضت  أن  بعد  أجورهم،  ختفيض  على  للثورة«، 

قيمتهم السوقية.
يأتي عادل إمام على رأس قائمة الفنانني الذين قرر 
ختفيض أجورهم، على الرغم من تعاقده مع املنتج صفوت 
غطاس على بطولة مسلسل »فرقة ناجي  عطاهلل«، 
تنازل  مباشرة، حيث  املاضي  إنتهاء شهر رمضان  بعد 
 20 املسلسل  عن  أجره  ليصبح  جنيه،  ماليني   10 عن 

مليونًا، وهو أعلى أجر يف تاريخ الدراما املصرية.
كما قرر الفنان تامر حسين أن يسلك مسلك عادل إمام، 
حيث خفض أجره عن بطولة مسلسل »آدم«  من 27 

مليون جنيه إىل 15 مليونًا.
وخفض حممد هنيدي أجره عن بطولة مسلسل »مسيو 
رمضان مربوك أبو العلمني محودة« من 25 مليون جنيه 

إىل 19 مليونًا.
وكانت الفنانة إهلام شاهني على رأس الفنانات اللواتي 
قررن ختفيض أجورهن، حيث إخنفض من مخسة ماليني 
مسلسلها  بطولة  عن  وذلك  فقط،  ماليني  ثالثة  إىل 
حلني  التصوير،  وتوقف  الوزيرة«،  »معالي  اجلديد 

إجراء تعديالت على السيناريو الذي كانت أحداثه تدور 
يستخدم  فاسد،  أعمال  رجل  من  متزوجة  وزيرة  حول 
أمواله يف الدخول إىل عامل السياسة، والفوز بعضوية 
املرحلة  طبيعة  مع  تتناسب  ال  أحداث  وهي  الربملان، 
احلالية، حيث إندلعت الثورة، من أجل القضاء على زواج 

السلطة بالرأمسال، ومت حل الربملان.
مسلسل  بطولة  عن  أجرها  الرازق  عبد  غادة  وخفضت 

»مسارة« من سبعة ماليني إىل أربعة ماليني جنيه.
ويالحظ أن الفنانني الذين قرروا ختفيض أجورهم هم 
عنيف،  بشكل  للثورة  معارض  موقف  هلم  كان  الذين 
وكانوا يقفون يف خندق النظام احلاكم والرئيس مبارك 
وجنله مجال، ودافعوا عنه بشدة، ووصل األمر إىل حد 
أجندات  وتنفيذ  للخارج،  والعمالة  باخليانة  الثوار  إتهام 

لتخريب مصر.
أما حييي الفخراني، فلم خيفض أجره عن بطولة مسلسل 
من  أنه  إىل  السبب  يرجع  وقد  صاحل«،  »بواقي 
الفنانني القالئل الذين مل يتخذوا موقفًا مناهضًا للثورة، 

وما زال يتمتع جبماهريية واسعة.
ختفيض  فإن  العزيز،  عبد  مسري  الفين  للناقد  ووفقًا 
مواقف  إختذوا  الذين  خصوًصا  الكبار،  الفنانني  أجور 
يعرف  ما  ضمن  اجلمهور  ووضعهم  الثورة،  ضد 
أوهلا  أسباب،  عدة  إىل  يعود  السوداء«،  بـ«القائمة 
أن هؤالء الفنانني صاروا غري مرغوب فيهم، وإخنفضت 
مجاهرييتهم مثل عادل إمام الذي كان معروفًا بتوجهاته 
احلياة  مدى  احلكم  يف  وبقائه  مبارك  للرئيس  املؤيدة 
وتوريثه لنجله مجال من بعده، ووقف ضد الثورة بكل 
عنف، وطلعت زكريا الذي إتهم الثوار املعتصمني يف 
ميدان التحرير بأنهم ميارسون الزنى وتعاطي املخدرات، 
وإهلام شاهني اليت انتقدت الثورة بشدة، وقالت إنه من 
العيب املطالبة برحيل الرئيس مبارك، وكذلك غادة عبد 

الرازق اليت وصفت مبارك بأنه »أبوها«.
وأشار عبد العزيز إىل أن أعمال هؤالء الفنانني يف خطر 
خصوًصا بعد وضعهم يف القائمة السوداء ألعداء الثورة، 
عليهم  كان  ثم  ومن  أعماهلم،  مقاطعة  إىل  والدعوة 
ختفيض أجورهم، حتى ال يكون املنتج هو الضحية، الذي 
قد تواجهه صعوبات يف تسويق أعمال هؤالء الفنانني، 
وأضاف عبد العزيز أن األوضاع اإلقتصادية املضطربة 
لن تكون يف صاحل صناعة الدراما هذا العام، وقد حتجم 
الكثري من الفضائيات عن شرائها، نظرًا إلخنفاض نسبة 

اإلعالنات بدرجة كبرية.

العالناتكم يف اهلريالد االتصال 
على احد الرقمني:
02 8764 8186
0403 482 345

*ايلي ناصيف واصدقاء**باربرة وبعض الصديقات*

*ايلي ناصيف واصدقاء*

*نسيب اهلاشم واصدقاء* *بريي تلقي كلمتها*
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Mina Video
فيديو مينا

يف بانشبول السباقون دائما لتقديم احدث 
املسلسالت العربية والرتكية املدبلجة واكرب 
واهم جمموعة من االفالم واالغاني القدمية 

واحلديثة..
فيديو مينا خبدمتكم.. فأهال وسهال
هاتف:97592825 العنوان: 

 206The Boulevarde Punchbowl

* دكان- أول لبناني عمل يف هذا املجال
*  خدماتنا تغطي جميع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال الجثمان إىل الخارج 

* Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن الخدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع , االستشارة مجانية لجميع الطوائف

25 Breust Place, PunchBowl 
Ph: 9750 5588

168 terMInus street, lIVerPool
Ph: 9600 8080

50 KInG street, st MarYs
Ph: 9833 0255

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

فريد جان دكان

آذار 2011  19 Saturday 19 March 2011السبت 

مبناسبة مرور سنة على وفاة املرحوم

جرجس فارس نصر حرب »أبو فارس«
حيتفل بالذبيحة االهلية لراحة نفسه يف كنيسة سيدة لبنان 
يف هاريس بارك وذلك يوم االحد الواقع يف 27 - 3 -2011 

الساعة 11 صباحا.
الداعون:

ارملته: مريانا بو سليمان حرب، اوالده:فارس، حنا وفرج 
حرب وعائالتهم.

بناته: مسرية زوجة ياسر سعيد وعائلتها مي زوجة جورج 
تنورين يف  وابناء  واالقارب  االهل  وعائلتها ومجيع  صباغ 

الوطن واملهجر.
الدعوة عامة

قداس وجناز السنة

Office of the Culture & Heritage Affairs committee
Wlcu Qld inc

24 Waverley St.  Annerley 4103 Brisbane, Australia
Mobile: +411690325 61 

E-mail: chezlaila@hotmail.com

لقد تركت الكارثة اليت حّلت يف والية كوينزالند ومدينة بريزبن من 
جراء الطوفان اضرارا” يف األرواح واملمتلكات قّدرت بباليني الدوالرات 

حيث خسر الوف املواطنني منازهلم واصبحوا يف العراء.
ترجو  العامل  يف  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  يف  والرتاث  الثقافة  جلنة 
من اجلالية اللبنانية يف اوسرتاليا ان تربهن انها من نسيج هذا البلد 

فتساهم مع بقية املواطنني يف التربع بسخاء ملتضرري الطوفان.
للتربع على اهلاتف : 1800219028

للتربع على األنرتنت :   
www.qld.gov.au/floods/donate.html 

انطوان غامن
رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف كوينزالند
رئيس جلنة الثقافة والرتاث -  اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل

نداء

املأسوف  سدني  يف  تويف  لقد 
اخلوري  فؤاد  جوزيف  شبابه  على 

من بلدة صغبني- لبنان
تقام مراسم الد فن بتمام الساعة  

10:30
من قبل ظهر يوم السبت الواقع 

19
مارس اجلاري يف كنيسة 

Christ the King Church                
8 Statham Ave North Rocks 
corner of North Rocks Rd 

منتورة  الفقيد  :والدة  الناعون 
خوري و أوالده آدم،  بن و ريبيكا 

وزوجها
اشقاؤه : رميون، مسري، أميل وعيد .شقيقاته :أدال وعائلتها 

, ليندا وعائلتها ,سارا
وعموم عائلة اخلوري واألقارب واألنساب يف الوطن واملهجر. 

الدعوة عامة

الزميالن أنطونيوس بورزق وأكرم املغوش يتقدمان من آل 
اخلوري والزميلة ميشلني بأصدق مشاعر التعزية القلبية.

وفاة فاضل نشاطات فرقة أرز لبنان الفولكلورية

الوالية  بها حتى يف  إاّل وتشارك  مناسبة  أي  الفرقة  ال ترتك 
وخارجها. منذ تأسيسها حتى اآلن قدمت املهرجانات واالحتفاالت 
يف مجيع الواليات االسرتالية دون كلل ودون ملل حتى أصبحت 

سفرية لبنان يف أسرتاليا.
السبت املاضي 2011/03/12 وبدعوة من الصديقة وداد رمحة 
شاركت الفرقة يف االحتفال السنوي الذي تشرف عليه الصديقة 
وداد، حيث لبى الدعوة هلذا االحتفال عدد كبري من الرمسيني 
االوسرتاليني والعرب يف كانبريا وعدد كبري من أبناء اجلالية 

اللبنانية والعربية يف العاصمة االسرتالية.
اليت قدمت وصالت  الفرقة  احلفلة بوصلة شيقة من  افتتحت 
نالت  املناسبة  وحي  ومن  اللبناني  الفلكلور  من  وسكتشات 

اعجاب احلضور.
الذين  جلميع  وشكرا  النجاح  كل  رمحة  وداد  للصديقة  نتمنى 
اللبنانية جمددًا  باجلالية  اللقاء  أمل  االحتفال على  حضروا هذا 

يف القريب العاجل.
الربملان  بزيارة  الفرصة  انتهزنا  كانبريا  إىل  الرحلة  خالل هذه 

االوسرتالي واملتحف الوطين.
ال تنسوا موعدكم مع مهرجان الفرقة السنوي »ملوك الطوائف« 
ومهرجان  هول  تاون  باراماتا  صالة  يف   2011/08/6 السبت 

»كرنفال لبنان« يف دارلينغ هاربر األحد 2011/10/9.

أعاله بعض اللقطات من احتفال كانربا.

رئيسة الوالية تكرم رئيس مجعية بطل 
لبنان الزغرتاوية انطوان اجلعيتاني 

انطوان  الزغرتاوية  لبنان  الوالية تكرم رئيس مجعية بطل  رئيسة 
اجلعيتاني 

تتقدم مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية، هيئة ادارية 
انطوان  السيد  اجلمعية  رئيس  من  التهاني  بأحر  عامة،  وهيئة 
اجلعيتاني مبناسبة حصوله على شهادة تنويه من رئيسة والية نيو 
سوث ويلز السيدة كريستينا كينيللي تقديرًا للخدمات االجتماعية 

اليت يقدمها عرب اجلمعية الزغرتاوية. 
وقد جاءت الشهادة التقديرية عن فئة اخلدمات االجتماعية املميزة 
للجالية  احلكومة  ختصصها  اليت  الوالية  جوائز  اطار  ضمن  من 

اللبنانية. 
ان مجعية بطل لبنان الزغرتاوية اذ تكرر تهانيها، تتمنى لرئيسها 
انطوان اجلعيتاني املزيد من النجاح والتوفيق والتقدم. كما تنّوه 
باجلهود اليت بذهلا من اجل تأمني معدات طبية تربعت بها حكومة 

الوالية ملستشفى سيدة زغرتا. 
مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية - اوسرتاليا .

mailto:chezlaila@hotmail.com
http://www.qld.gov.au/floods/donate.html
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Barry O’Farrell MP
Budget for NSW

OMINOUS new  signs have 
emerged in Japan’s nuclear cri-
sis, with a surge in radiation 
levels, unexplained white smoke 
and spent fuel rods that US offi-
cials warn could be on the verge 
of spewing radioactive materials. 
However nuclear operators try-
ing to avoid complete reactor 
meltdowns at the Fukushima Dai-
ichi plant said they were close to 
completing a new power line that 
might end the emergency.
The developments came as Aus-
tralia joined other nations in tell-
ing its nationals to leave Tokyo 
amid the worsening crisis at Fu-
kushima and the threat of after-
shocks.
“If you’re in Tokyo or any of the 
affected prefectures, and we’ve 
nominated eight, but we’re not 
restricted to that, we are saying 
that you should depart,” said For-
eign Minister Kevin Rudd.
US officials early today warned 
citizens living within 80 kilome-
tres of the crippled plant to evac-
uate or seek shelter - a much 
wider no-go zone than the 20km 
radius perimeter set up by the 
Japanese.
The threat of a further spread in 
radiation appeared to increase 
today when US Nuclear Regula-
tory Commission Chairman Greg-
ory Jaczko said in Washington 
that all the water was gone from 
the spent fuel pools at reactor No 
4 at Fukushima, resulting in “ex-
tremely high” radiation levels.
“We believe that secondary con-
tainment has been destroyed and 
there is no water in the spent fuel 
pool and we believe that radiation 
levels are extremely high which 
could possibly impact the ability 
to take corrective measures,” Mr 
Jaczko said.
Japanese officials denied the 
water had all gone, but if Mr Jac-
zko is correct, it would mean 
there’s nothing to stop the fuel 
rods from getting hotter and ul-

timately melting down. The outer 
shells of the rods could also ig-
nite with enough force to propel 
the radioactive fuel inside over a 
wide area.
Last Friday’s tsunami destroyed 
the complex’s backup power sys-
tem and left operators unable to 
properly cool nuclear fuel.
Conditions at the plant also ap-
peared to worsen, with white 
smoke pouring from the complex 
and a surge in radiation levels 
forcing workers to retreat for 
hours from their struggle to cool 
the overheating reactors.
As international concern mount-
ed, the chief of the UN nuclear 
agency said he would go to Ja-
pan to assess what he called a 
“serious” situation and urged To-
kyo to provide better information 
to his organisation.
Japanese officials raised hopes 
of easing the crisis, saying early 
today they were close to com-
pleting a new power line that 
could restore the reactors’ cool-
ing systems.
The new line could revive elec-
tric-powered pumps, allowing the 
company to maintain a steady 
water supply to troubled reactors 
and spent fuel storage ponds, 
keeping them cool. The company 

is also trying to repair its existing 
disabled power line.
Late last night, government of-
ficials said they’d asked special 
police units to bring in water 
cannons - normally used to quell 
rioters - to spray water onto the 
spent fuel storage pool reactor 
No 4.
Tokyo Electric Power Co was 
also considering using military 
helicopters to douse the reac-
tors with water, after giving up on 
such a plan because of high ra-
diation levels in the atmosphere.
A second reactor containment 
vessel is feared broken at the 
crippled Fukushima nuclear 
plant, and international authori-
ties have voiced rising fears that 
Japan’s nuclear emergency is 
more dangerous than its govern-
ment is saying publicly.
Five days of desperate efforts - 
including a failed water-bombing 
mission by military helicopters 
late yesterday - have been un-
able to stop the spread of radia-
tion into the atmosphere from the 
stricken power plant.
Concerns continue to centred on 
the spent fuel rods in the No 4 re-
actor, which are in a cooling tank 
but have been left exposed by a 
drop in the tank’s water.

As the tank is not within a steel 
and concrete containment ves-
sel, and the building containing 
the tank has been damaged by 
explosions, any radioactive ma-
terial released by the rods would 
rise directly into the atmosphere.
Most of the radioactive steam is 
being blown east and northeast 
yesterday into the Pacific Ocean, 
but the World Meteorological Or-
ganisation said wind conditions 
could change in coming days.
France, which operates the larg-
est nuclear power program in 
Europe, is disputing the official 
Japanese assessment of the 
Fukushima Daiichi crisis of level 
four on the seven-step Interna-
tional Nuclear and Radiological 
Events.
The French government has as-
sessed the worsening situation 
at Fukushima, where there were 
at least two more fires yesterday, 
and all emergency workers were 
temporarily evacuated, at level 
six.
This rates the Japanese events 
on the same level as the worst 
American incident, the 1979 con-
tained meltdown at Three Mile 
Island, and one step below the 
worst nuclear plant accident ever 
experienced, Chernobyl, in 1986.

US fears cooling failure in stricken reactor has led 
to ‘extremely high’ radiation levels

CARTOON BY
Elizabeth Peterson

Artist / Cartoonist
The Adventures of the 

Mirrin Family

OPPOSITION Leader 
Barry O'Farrell has 
promised to make NSW 
"number one again" with 
an economic plan that will 
reduce red tape, scrap 
the homebuyers tax and 
create 100,000 jobs. 
If elected on March 26, Mr 
O'Farrell said restoring 
economic growth to the 
state was his number one 
priority.
If NSW had kept pace 
with Victoria over the past 
seven years, the state 
would have generated $6 
billion in revenue.
"Revenue that could've 
been invested in trains, 
in schools, in hospitals, 
in police across our com-
munity," Mr O'Farrell said 
in Sydney today.
He said that over the past 
12 years NSW has been 
the slowest growing state 
in Australia.
"We need to make NSW 
number one again," Mr 
O'Farrell said.
He said the economic 
plan would include the 
creation of 100,000 jobs 
through payroll tax re-
bates.
It would also abolish La-
bor's $429 million home-
buyers tax, improve infra-
structure, appoint a small 
business commissioner, 

reduce red tape by 20 per 
cent within the first term 
and expand the tourism 
industry.
"It's about our infrastruc-
ture investment, it's about 
ensuring that we get rid of 
Labor's homebuyers tax 
in order to stimulate the 
housing and construction 
sector, it's about reducing 
red tape on businesses," 
he said.
Increasing trade would 
also be done by estab-
lishing a NSW export 
and investment advisory 
board and a parliamen-
tary secretary for Asia-
Pacific trade.
Of the 100,000 jobs, Mr 
O'Farrell said 40 per cent 
would be in regional ar-
eas.
"Because as important 
as Sydney is to those 
of us who live and work 
here, there is another part 
of the state," he said.
"And we're just as de-
termined to open up 
economic opportunities 
across all of NSW to give 
people who currently live 
in rural and regional ar-
eas the chance to stay if 
they want to (and) to give 
people who live in this 
city ... the chance if they 
want to, to move to re-
gional NSW."
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REBUILDING NSW would be 
similar to recovering from a 
“flood or a cyclone”, Liberal 
Leader Barry O’Farrell said 
wednesday night. 
Carbon tax and power bills 
emerged as the issues gen-
erating the most anger at 
The Daily Telegraph’s Peo-
ple’s Forum at Campbell-
town Catholic Club.
Mr O’Farrell and Premier 
Kristina Keneally were also 
grilled on the state’s cost of 
living and Sydney’s trans-
port issues.
Mr O’Farrell was scant on 
detail when asked how 
he would pay for fixing 
the state, saying only he 
would encourage economic 
growth.

“We have to prioritise but 
so too would you if you had 
been through a flood or a cy-
clone and had to rebuild,” he 
said.
Mr O’Farrell was told by 
younger voters at the forum 
they did not previously know 
who he was.
He said he would introduce 
an integrated ticketing card 
for Sydney, like those in 
London and Hong Kong 
“as soon as physically pos-
sible”.
“We were supposed to have 
that integrated ticket for the 
2000 Olympics,” he said.
And he said of the reasons 
Labor should be voted out: 
“We are determined to end 
that culture of promise and 

delivery ... as I know from 
my two boys, if you reward 
bad behaviour, expect more 
of it.”
Earlier, Ms Keneally 
launched a concerted de-
fence of her Government 
and its character, claiming 
that NSW wanted a change 
of government but they could 
have a “change in govern-
ment” if she was re-elected.
Bombarded by questions, 
particularly angry from some 
over the cost of living, Ms 
Keneally ended up in argu-
ments with voters on the in-
fluence of powerbrokers, her 
support for a carbon tax and 
the Government’s economic 
and transport record.
“I know there’s a powerful 

Costs main focus as leaders face voters in the People’s Forum 

mood for change in NSW 
but I challenge the notion 
that must mean a change of 
government. I’m delivering 
change in government,” Ms 
Keneally said.
“I’m delivering 23 new mem-
bers. I’ve said it’s time for 
someone new and fresh-
faced, coming in.”
The two leaders took ques-
tions from 200 undecided 
voters, 10 days out from the 
state election.
Ms Keneally went on the at-
tack from the outset, waiving 
her right to a three-minute 
opening statement, saying 
people had heard enough 
from politicians and she 
wanted to give the people a 
say.

SCIENTISTS have discov-
ered the first fossil of a dino-
saur in Angola, and say it’s 
a new creature, heralding a 
research renaissance in a 
country slowly emerging from 
decades of war. 
A paper published on thureday 
in the Annals of the Brazilian 
Academy of Sciences de-
scribes a long-necked, plant-
eating sauropod, among the 
largest creatures ever to have 
walked the earth.
The international team that 
found and identified the fos-
silised forelimb bone say it 
is from a previously unknown 
dinosaur, citing unique skel-
etal characteristics.
The fossil was found along 
with fish and shark teeth in 
what would have been a sea 
bed 90 million years ago, 
leading its discoverers to be-
lieve the dinosaur might have 

been washed into the sea and 
torn apart by ancient sharks.
The new dinosaur has been 
dubbed Angolatitan adamas-
tor - Angolatitan means 
“Angolan giant” and the ad-
amastor is a sea giant from 
Portuguese sailing myths.
Matthew F Bonnan, a sauro-
pod expert at Western Illinois 
University, was not involved 
with the Angolan research, 
but said he expected their 
claim to have found a new di-
nosaur to hold up after read-
ing the report.
“I think they’ve been very 
careful,” he said, adding the 
find could add to knowledge 
about how sauropods adapt-
ed to different environments.
Professor Bonnan also said it 
was “really cool” to see such 
research coming out of An-
gola.
“The neat thing about dino-

New dinosaur fossil discovered in Angola 

A LARGE group of asylum 
seekers broke out of a Dar-
win detention facility last 
night to stage a peaceful 
protest in the city centre. 
A Department of Immigra-
tion spokesman confirmed a 
minor dispute between fam-
ily groups at the Asti hotel - 
which is used to house fami-
lies and unaccompanied 
minors - had resulted in a 
sit-in protest in the carpark.
«A group then walked down 
Smith Street, but they didn>t 
go very far,» he said.
«There wasn>t any sort of 

march on the CBD or any-
thing.»
ABC radio is reporting about 
100 asylum seekers broke 
out of the hotel, and a further 
20 walked about 100 metres 
down one of Darwin>s main 
streets.
The immigration spokes-
man could not confirm how 
many people were involved 
but said police attended the 
scene as a precaution.
«There was no violence of 
any sort,» he said.
«It was all over in about 15 
or 20 minutes.» 

Asylum seeker break-
out in Darwin

saur paleontology is that it’s 
becoming more global,” he 
said, saying that was giving 
scientists a global perspec-
tive on the evolution of dino-
saurs.
“The more people and places 
that we involve in science, 
the better off we all are,” Pro-
fessor Bonnan said.
The researchers in Angola 
said their PaleoAngola proj-
ect that yielded the fossil, 
started in 2005, was the first 
systematic paleontological 
expedition in Angola since 
the early 1960s.
Dutch project member Anne 
Schulp of the Natuurhisto-
risch Museum Maastricht said 
Angola had had more than its 
share of civil war and science 
had not been a priority, but 
“Angola is catching up right 
now”.
An anti-colonial war broke 

out in Angola in the 1960s, 
and civil war followed inde-
pendence from Portugal in 
1975.
The fighting ended in 2002 
when the army killed rebel 
leader Jonas Savimbi.
The country was left littered 
with land mines and impov-
erished, but the discovery of 
oil in recent years had set off 
an economic boom, however, 
many Angolans have been 
left behind.
PaleoAngola member Oc-
tavio Mateus of Portugal’s 
Universidade Nova de Lisboa 
and Museum of Lourinha dis-
covered the Angolatitan ad-
amastor in 2005.
In the years since, excava-
tions and research were 
completed and a paper was 
written for review by other 
scholars, culminating in to-
day’s publication. 

Airline tickets sold out on 
Thursday and firms hired 
private jets to move staff out 
as foreign governments told 
their nationals to get out of 
Tokyo, fearing the nuclear 
crisis could escalate.
.Japan nuclear crisis deep-
ens 
Aussies come back from 
Japan 
Japan races against time 
Interactive: Japan in Crisis
 The United States, Austra-
lia and several European 
nations urged their citizens 
in the sprawling capital and 
the quake-hit area northeast 
of there to leave, but some 
people were trying to get 
out of Japan altogether.
The US State Department 
chartered flights for Ameri-
cans wishing to flee and 
authorised its embassy staff 
and their families to leave 
the country, after US nu-
clear regulators questioned 
safety measures taken by 
the Japanese.
With experts offering con-
tradictory opinions on how 
serious the situation is at 
the Fukushima atomic plant 
250km northeast of To-
kyo, one French business-
man with operations in Ja-
pan said his company was 
"struggling to find a con-
sensus".

Evacuate Japan
He said if the company 
evacuated foreign staff, it 
would also have to offer 
passage to worried locals.
"There is a huge perception 
gap between the Japanese 
in Tokyo and the group's 
management in France," 
the man told AFP on condi-
tion of anonymity.
"This is not a company ac-
customed to working in 
countries at risk, so we do 
not know how to cope with 
such a situation. There is 
not even a crisis-manage-
ment team in Paris."
China moved thousands 
of its citizens to Tokyo for 
evacuation from the coun-
try and France said it was 
assigning two government 
planes to pull its people 
out.
Several large Nordic com-
panies, including IKEA and 
H&M, offered to help their 
Japanese employees leave 
Tokyo and surrounding ar-
eas and relocate further 
south. Indian IT firms were 
helping employees to leave, 
with software firm L&T Info-
tech saying it had chartered 
a plane to take all 185 of its 
staff and their families out of 
Japan.
The International Bankers' 
Association said it was 
"business as usual" 



Page 30صفحة 30     

تسلية

آذار 2011  19 Saturday 19 March 2011السبت 



Page 31صفحة 31     

اعالنات

آذار 2011  19 Saturday 19 March 2011السبت 

NOW OPEN

50” PLASMAS FROM $699ea
CLEARANCECLEARANCE
MASSIVE PANELMASSIVE PANEL

Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.
Product offers end 20/03/11.

www.harveynorman.com.au

Come see Okan Genel at Harvey Norman®

@ Domayne® Auburn for a great deal on your
next electrical purchase.

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNEDOMAYNEDOMA ® AUBURN NOW OPEN

INTEREST FREE TERMS AVAVA AILABLEVAILABLEV SEE IN STORE FOR DETAILSDETAILSDET

AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 9648 5411
Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.)

(Computers/Electrical only)

@


INTEREST FREE TERMS AVAILABLE INSTORE

20
27

69
_A

U
B

Bush (32”) 81cm High Definition LCD Television.
1366 x 768 resolution, 1500:1 contrast, HD digital tuner, 3x HDMI,
USB recording to external HDD (not included). IDLCD3204HDB

81cm81cm

$298

USB RECORDINGG
CONNECTION

LG (42”) 106cm High Definition Plasma TeTeT levision.
1024 x 768 resolution, Razor Frame design, 3,000,000:1 contrast,
HD DivX playback, Smart Energy Saving Plus, 2x HDMI inputs, USB
recording to external HDD (not included), 600Hz sub-field drive. 42PJ350

106cm

$588
600Hz

RAZOR FRAME
DESIGN 127cm

$699
HOT

PRICE

600Hz

LG (50”) 127cm High Definition Plasma Television.
Razor Frame design, 3,000,000:1 contrast, HD DivX
playback via USB, Smart Energy Saving, 2x HDMI inputs,
600Hz sub-field drive. 50PJ350

Changhong (42”) 106cm Full High Definition LCD TeTeT levision.
1920 x 1080 resolution, HD digital tuner, 4,000:1 contrast, 3x HDMI.
CHL4243DC

106cm106cm

$548
FULL HD
SCREEN

PRICE
CRUNCH!

LG (50”) 127cm Full High Definition Plasma TeTeT levision.
1920 x 1080 resolution, 600Hz sub-field drive, TruSlim frame,
3,000,000:1 dynamic contrast. 50PK550

$988
127cm

FULL HD
SCREEN

127cm

AMAZING
VALUE

81cm81cm

$588
Panasonic (32”) 81cm High Definition LCD Television.
In-plane switching, dynamic contrast, Viera image viewer, 3x HDMI.
THL32X20A

AMAZING
PRICE



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
@“Îã»æa@Â�Ìçæa@Èjybó€
äÏ �ó„@êÌäÏfl

ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
66 Wattle St. CNR Highclere St 

Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717  -
  Mob 0414418334

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help

العامل الروحاني عالء العوادي
*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها

 *كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية
*عالجات للسحر واملس يف مجيع األمراض الروحانية
*عضو عدة مجعيات روحانية اسرتالية

*عالج بالتنويم املغناطيسي
Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999

Web:www.alaa.com.au     Email: info@alaa.com.auwww.meherald.com.au/myherald
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