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نقدم كافة أنواع اخلدمات االجتماعية

نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح
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أوشك رئيس ساحل العاج 
»املعرتف به دوليا« احلسن 
على  االول  أمس  واتارا 
بعد  عسكري،  نصر  إحراز 
ابيدجان،  مقاتليه  اقتحام 
جيوش  قائد  انشق  فيما 
املنتهية  الرئيس  خصمه 
واليته لوران غباغبو، الذي 
بات  أن  بعد  بالرتنح،  بدأ 

حماصرا.
واتارا  قوات  قرع  ومع 
أبواب أبيدجان، حيث يوجد 
يف  لبناني،  ألف   20 زهاء 
ما يتوزع الباقون وعددهم 

*صاحب أفران الروشة وزوجته وبعض العاملني يف الفرن*

قـوات واتـارا تقـتحـم أبيـدجـان
وأعمـال عنـف تطـال اللبنانيني

خربة يف حتضري كافة انواع املعجنات
مناقيش.. حلم بعجني.. جبنة.. فطاير بسبانخ..

 فطاير جببنة وغريها الكثري

معاملة جيدة.. خدمة سريعة ولقمة تبقى يف البال

نؤمن طلبيات املناسبات

االتصال بـ جان: 96332934 أو 96332913 
 53Colman St, Merrylands :العنوان

يف  ألفا  ثالثني  من  أكثر 
العاجية  والقرى  املدن 
األخرى، تكّثفت االتصاالت 
املستويات،  أعلى  على 
وخاصة بني لبنان وفرنسا، 
اخلارجية  وزير  أجرى  حيث 
أمس،  ليل  الشامي،  علي 
الفرنسي  بنظريه  اتصاال 
من  وطلب  جوبيه  آالن 
الفرنسية  احلكومة 
احلماية  مظلة  استخدام 
اللبنانية  للجاليتني  نفسها 
واحدة،  كجالية  والفرنسية 
وذلك بعد ورود تقارير إىل 

السوري  الرئيس  استكمل 
بشار األسد خطاب االربعاء 
عملية  توجيهات  بإصدار 
مبهل  جلان   3 بتشكيل 
لثالث  حلول  لوضع  زمنية 
األوىل  مستعجلة:  قضايا 
مرتبطة باألوضاع اإلنسانية 

األســد حيــدد مهلـة قانـونيـة إلجنـاز قوانيـن إصـالحيـة:
معاجلة أوضاع األكراد وقانون الطوارئ 

والتحقيق يف درعا
لعشرات اآلالف من األكراد 
إحصاء  يشملهم  مل  ممن 
واعتربوه   ،1962 العام 
ظاملا، والثانية مرتبطة برفع 
سوريا،  الطوارئ يف  حالة 
بإجراء  فتختص  الثالثة  أما 
حتقيقات فورية يف أسباب 
الوفيات يف كل من درعا 
والالذقية أثناء االحتجاجات 

األسبوعني املاضيني.
األنباء  وكالة  وذكرت 
السورية )سانا( أن األسد 
أصدر، أمس االول، توجيها 
يف إطار العمل على »تعزيز 
بتشكيل  الوطنية«  الوحدة 
»تنفيذ  لدراسة  جلنة 
القطري  املؤمتر  توصية 

وزارة اخلارجية اللبنانية عن 
اللبنانيني  مصاحل  تعرض 
نهب  وأعمال  العتداءات 
من  أحدا  أن  إال  وحرق، 
يصب  »مل  اجلالية  أفراد 
بأذى لغاية اآلن« على حد 
تأكيدات السفارة اللبنانية 

هناك.
مسؤول  مصدر  وقال 
الشرق  طريان  شركة  يف 
الشركة  إن  األوسط 
الثامنة  عند  ستسري 
اليوم  صباح  من  والنصف 
إىل   »332 »ايرباص  طائرة 
 240 لنحو  تتسع  أبيدجان 
إىل  تعود  أن  على  راكبا، 
أي  إذا مل حيصل  بريوت، 

)التتمة ص 21(

8 آذار: مطالب عون حمقة وعلى ميقاتي تشكيل احلكومة
ميقاتي: الصالحيات أمانة ال حيق لي التفريط بها

شددت قوى 8 آذار أمس 
االول، على ثالثية »املقاومة 

وعلى  والشعب«  واجليش 
خيار املواجهة ضد املشروع 

االسرائيلي«،  االمريكي 
وأكدت أن »مطالب رئيس 
واالصالح  التغيري  تكتل 
النائب ميشال عون بشأن 
ميّثل  ألنه  حمّقة  احلكومة 
األكثرية املسيحية«، يقول 

جنيب  الكلف  الرئيس 
ميقاتي انه يلتزم الدستور 
بصالحياته  يفرط  وال 
ويعتربها  مكلف  كرئيس 
أمانة بني يديه وال حيق له 

االئتالف يفوز بـ 70 مقعدا من مقاعد الوالية الـ 93
عيسى وبروكس حيققان السوابق ويفوزان 

مبقعدي غرانفيل وايست هيلز

*السيد غلني بروكس**السيد طوني عيسى*
أصبح من شبه املؤكد فوز 
مرشح األحرار ملقعد أيست 

هيلز "غلني بروكس" على 
)التتمة ص 10(
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اعالنات

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

We understand
Southern Sydney.

From Rockdale to Campsie, the inner west to 
to the city, 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:

Colin Kassis, Senior Relationship Manager
0412 891 299

Shadi Khoury, Relationship Manager
0412 718 913

Emile Chahine, Head of Business Banking
0414 667 755

Freecall 1800 272 222
arabbank.com.au
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Colin Kassis Shadi Khoury Emile Chahine
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لبنانيــات

Page 3

ميشال  اجلمهورية  رئيس  اعرب 
ملسار  »ارتياحه  عن  سليمان، 
مؤكدا  سوريا«،  يف  االوضاع 
فيها  االستقرار  »أهمية 
وانعكاسه االجيابي على الوضعني 
االقتصادي واالمين يف كل من 

البلدين«.
القصر  يف  زواره  أمام  ومتنى 
أمس،  بعبدا  يف  اجلمهوري 
»عودة االمور اىل طبيعتها من 
أجل استكمال املسرية االصالحية 
االساسية«،  االولويات  وفق 
القيادة  بقدرة  »ثقته  جمددا 
حصل،  ما  جتاوز  على  السورية 

حبث مع جنبالط األوضاع الداخلية
سليمان: نثق بسوريا وبقائها يف خط املمانعة

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل - سامي مظلوم

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
مدير التحرير: ســامي مظلــوم

عالقات عامة: أكـرم املغـّوش
مكتب لبنان: رامـي القروش
مكتب ملبورن: كميل مسعود

Email: cjmassoud@optusnet.com.au

Printed by: MPD - Printing The News Everyday
Unit E1 46 -62  Maddox Street - Alexandria NSW 2015

لرابطة  التنفيذي   دان اجمللس 
»عملية  الكاثوليك  الروم 
التفجري اليت تعرضت هلا كنيسة 
األرثوذكس  للسريان  السيدة 
السياح  وخطف  زحلة  يف 
وشجب  السبعة«،  األستونيني 
»اخلروق األمنية واخلطرية اليت 
املخاوف«،  من  العديد  تثري 
يف  »الوقوف  اىل  داعيا 
األمن  لزعزعة  احملاوالت  وجه 
الوحدة  وضرب  واالستقرار 
الوطنية بإثارة النعرات الطائفية 

وإفقاد لبنان ثقة العامل به«.
بعد  اصدره  بيان  يف  وحض 
اجتماعه امس االول، اللبنانيني 
اللحمة  من  »املزيد  على 
والوحدة والوعي وتعزيز قدرات 
والعسكرية  األمنية  األجهزة 
معها  والتضامن  ومؤازرتها 
لكشف  أمين  خرق  أي  ملواجهة 
املخططني والساعني اىل العبث 
وصيغة  واستقراره  لبنان  بأمن 
عيشه«، منوها مبا »تقوم به 
األجهزة األمنية ووحدات اجليش 
جلهودها  بذل  من  اللبناني 
السياح  مصري  مبتابعة  احلثيثة 

دان تفجري الكنيسة يف زحلة وخطف األستونيني
»جملس الروم الكاثوليك«: إحراج ميقاتي إلخراجه
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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

ويف بقائها يف خط املمانعة«.
واستقبل رئيس »جبهة النضال 
النائب وليد جنبالط،  الوطين« 
السياسية  األوضاع  معه  وحبث 

السائدة على الساحة الداخلية.
التقى عضو كتلة »الوفاء  كما 
للمقاومة« النائب نوار الساحلي 
ووفد نقابة أصحاب املؤسسات 
البقاع،  يف  التجارية  واحملال 
لرعاية  دعوة  منهم  وتسلم 
عشر  الثالث  السنوي  املهرجان 
يقام  الذي  والتسوق،  للسياحة 
يف  املقبل  متوز  من  االول  يف 

مدينة بعلبك.

ساملني  واعادتهم  االستونيني 
وتثبيت  املتورطني  وتوقيف 
ومتتني  بلبنان  العاملية  الثقة 
الدولة  هيبة  وفرض  االستقرار 
الوحدة  وحتصني  ومؤسساتها 

الوطنية«.
املفقودة  »احللقة  عن  وسأل 
اليت وضعت يف ظروف تشكيل 
احلكومة والعقد يف وجه الرئيس 
وخلفية  ميقاتي  جنيب  املكلف 
»حتول  ان  ورأى  إحراجه«. 
عملية تأليف احلكومة اىل دوامة 
والصراعات  العرقلة  نتيجة 
هذه  يف  واالعداد  املراكز  على 
خيضع  الذي  الدقيقة  املرحلة 
فيها اللبنانيون اىل اسوأ ظروف 
واالجتماعية  املعيشية  احلياة 
مراحل  وأصعب  واالقتصادية 
انعكاسات  من  والتخوف  القلق 
االقليمية  واملتغريات  التوترات 
اليت  املنطقة  يف  احلاصلة 
اىل  التوافق  بغياب  ستؤدي 
والتفسخ  التفكك  يف  االزدياد 
الشرائح  بني  واالنقسام 
وضرب  واالجتماعية  السياسية 

مصاحل املواطنني ولبنان«. 

شددت قوى 8 آذار أمس االول، 
واجليش  »املقاومة  ثالثية  على 
والشعب« وعلى خيار املواجهة ضد 
االسرائيلي«،  االمريكي  املشروع 
تكتل  رئيس  »مطالب  أن  وأكدت 
ميشال  النائب  واالصالح  التغيري 
ألنه  حمّقة  احلكومة  بشأن  عون 
ورأت  املسيحية«.  األكثرية  ميّثل 
املكلف  احلكومة  رئيس  »على  أن 
جنيب ميقاتي أن يشّمر عن يديه 
والبدء بالتشكيل والتعاون مع من 
حكومة  »أن  إىل  مشرية  مّساه«، 
هذه  مع  تتناسب  ال  التكنوقراط 

املرحلة«.
قاسم

طمأن نائب األمني العام لـ »حزب 
خالل  قاسم،  نعيم  الشيخ  اهلل« 
االحتاد  »حزب  من  وفدًا  لقائه 
البريوتي« إىل أن »مساعي تشكيل 
احلكومة تسري بوترية فعالة«، وأمل 
نظرًا  قريب  وقت  يف  تنجز  »أن 
املرحلة،  هذه  تأليفها يف  ألهمية 
وحتماًل  الناس،  ملصاحل  ومراعاة 
األحوال  كل  ويف  للمسؤولية، 
مطالب  ستحمل  احلكومة  فإن 
وال  فيها،  املشاركني  ورؤى 
ميكن تأليفها إالَّ ببعض التنازالت 
والتساهل ملصلحة اخلطوط العامة 

والقضايا األساسية«.
املراهنون  يتوقف  لن   « وقال: 
على فشل لبنان يف كل النواحي، 
ولكن رهاناتهم خاطئة وقد أثبتت 
فشلها مرات ومرات، فقد راهنوا 
انهزمت  لكنها  إسرائيل  على 
وراهنوا على  لبنان،  على ضفاف 
القوى  موازين  لتعديل  احملكمة 
لكنها ترحنت وال زالت، وقد عبَّ 
املقاومة،  خياراته  عن  الشعب 
واجليش  املقاومة  بثالثي  وإميانه 

والشعب«.
يف  جيري  مما  خوف  »ال  أضاف: 
صنو  القائم  فاحلراك  املنطقة، 
ضد  املواجهة  وخيار  املقاومة 
األمريكي،  اإلسرائيلي-  املشروع 
وشعبًا،  قيادة  خبري  وسوريا 
أكثر  التحصني  إىل  متجهة  وهي 
فأكثر من خالل التماسك الشعيب 
وبالتالي  املطروحة،  واإلصالحات 
يعملون  الذين  أولئك  سينكشف 
يكون  ولن  والفوضى  للتخريب 

هلم ما يريدون«.
الرفاعي

رأى عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« 
النائب كامل الرفاعي أن »اسرائيل 
تستغل كل شيء يف العامل العربي 
وتعمل جاهدة مع امريكا لبث جو 
 ،« لبنان  يف  والرعب  اخلوف  من 
اليت  »اخلريطة  أن  اىل  مشريًا 
بوست  واشنطن  صحيفة  نشرتها 
حول مواقع حلزب اهلل يف اجلنوب 

 أكدت ثالثية »املقاومة واجليش والشعب« ومواجهة أمريكا وإسرائيل

8 آذار: مطالب عون حمّقة وعلى ميقاتي تشكيل احلكومة
اىل  متت  وال  حقيقية  ليست 
للتهويل«  ولكنها  بصلة  احلقيقة 
حمطة  اىل  حديث  يف  .وأكد 
»ANB«، أن »اسرائيل ال تعلم اين 
املواقع وامنا ما حيدث هو حماولة 
لبث الذعر وإبعاد الناس عن حزب 
اهلل«، الفتًا اىل أن »مطالب رئيس 
النائب  واالصالح  التغيري  تكتل 
ميثل  ألنه  حمقة  عون  ميشال 
األكثرية املسيحية، لذا ما جيب ان 
حيصل اليوم هو ان يشّمر رئيس 
احلكومة املكلف جنيب ميقاتي عن 
والتعاون  بالتشكيل  والبدء  يديه 

مع من مّساه«.
موسى

لفت عضو كتلة التحرير والتنمية 
حديث  ميشال موسى يف  النائب 
اىل اذاعة »صوت لبنان«، اىل أن 
»عقدة تشكيل احلكومة ليست عند 
جهة واحدة بل هناك عقبات عدة 
تشكيلها«،  دون  حتول  تزال  ال 
وأشار اىل أن »االجتماعات املكثفة 
يف الفرتة األخرية تهدف اىل ازالة 
حلجم  بالنسبة  سيما  ال  العقبات 
تتألف  اليت  النيابية  الكتل  متثيل 

منها األكثرية اجلديدة«.
اليوم يف  »ما جيري  أن  وافرتض 
املنطقة العربية يستدعي حتصني 
الساحة اللبنانية أكثر واالسراع يف 
تشكيل احلكومة، نافيا »أن يكون 
هناك عقبات اقليمية تعيق عملية 

التشكيل«.
حكومة  تشكيل  من  املانع  وعن 
حكومة  كل  »إن  قال:  تكنوقراط 
النيابي«،  حتتاج اىل ثقة اجمللس 
معتبًا أن »وجود األكثرية اجلديدة 
اليوم اليت تتكون من أفرقاء عدة 
وال سيما وجود فئات كانت سابقًا 
عن  فضاًل  خمتلفة،  اجتاهات  يف 
يعطي  اجلمهورية،  رئيس  وجود 
حمصورة  وليست  للحكومة  نكهة 
بأفرقاء الثامن من آذار، وستكون 
سياسيني  بني  مطعمة  حكومة 

وتكنوقراط«.
صاحل

عبد  النائب  عضو«الكتلة«  نفى 
تأليف  »يكون  أن  صاحل  اجمليد 
جالء  ينتظر  لبنان  يف  احلكومة 
األزمة يف سوريا«، وأوضح لوكالة 
»اخبار اليوم« أن »املساعي لتأليف 
قبل  ما  بدأت  قد  كانت  احلكومة 
سوريا  يف  املستجّدة  التطورات 
بنحو شهرين تقريبًا ». واستغرب 
»كيف أن عملية التأليف تتعّقد مع 
مرور األيام بداًل من أن تتحلحل«.

يف  األفرقاء  بعض  توّقع  وعن 
الرئيس  يصل  ان  آذار   14 قوى 
رأى  االعتذار،  مرحلة  اىل  املكّلف 
الرئيس  خيص  »االعتذار  أن 

ال  املوضوع  وهذا  وحده،  ميقاتي 
 14 متنيات  او  لتأويالت  خيضع 
آذار حيث ان البعض منهم ما زال 
يعّول على االعتذار اكثر مما يعّول 

على االستمرار ».
النواب  جملس  »رئيس  أن  وأكد 
نبيه بري مل يرفع يديه عن موضوع 
تأليف احلكومة ومل يستسلم، فهو 
رئيس اجمللس ومن أبرز الداعني 
الوقت  يف  زلنا  وما  احلوار.  اىل 
تشكيل  ألن  للتأليف،  الطبيعي 
أخذ  لطاملا  لبنان  يف  احلكومات 
من  التطويل  اصبح  حيث  وقته 
تسريب  اىل  الفتًا   .« مساته 
اسرائيل خلريطة انتشار حزب اهلل 
يف اجلنوب«، وموضحًا انه »يفرتض 
ان يكون لدى لبنان حكومة تواجه 
أي  التحّديات من دون  مثل هذه 
مشاكسات ومعاكسات يف موضوع 

احلصص«.
سلهب

»التغيري  تكتل  عضو  أشار 
سلهب  سليم  النائب  واإلصالح« 
الذي  التفاؤلي  »اجلّو  أن  إىل 
أشيع حيال مسألة تأليف احلكومة 
على  بناؤه  يتم  ومل  عابرًا  كان 
أستطيع  »ال  وقال:  معطيات«، 
القول إن األمر مقفل نهائيًا ولكن 
أجواء  ال  ان  أيضًا  القول  ميكن 
إن  القول  ميكن  ال  كما  إجيابية، 
يف  علينا  أّثر  سوريا  يف  احلدث 

تأخري تأليف احلكومة«.
حمطة  إىل  حديث  يف  وأوضح 
مع  بعد  إتفاق  »ال  أن   »mtv«
ميقاتي،  جنيب  املكلف  الرئيس 
ولكن هذه ليست مبشكلة، فنحن 
من جهتنا، قّدمنا مطالبنا منذ بدء 
الرئيس  وننتظر  اإلستشارات، 
املكلف لكي جييبنا عليها«، معتبًا 
أن  املكلف  الرئيس  حق  »من  أن 
ومن  يناسبه،  كما  احلقائب  يوزع 
حمقا«،  نراه  ما  نطلب  أن  حقنا 
واضحًا  ليس  »املوضوع  مضيفًا 
ال  ألنه  احلكومة  لتأليف  بالنسبة 

يوجد عقدة واحدة فقط«.
بشارة  مار  البطريرك  طرح  وحول 
حكومة  تأليف  الراعي  بطرس 
األمر  »إقرتح  قال:  تكنوقراط، 
فقط يف حال تعذر تأليف احلكومة. 
إن حكومة التكنوقراط ال تتناسب 
أن  املرحلة«، مشريًا إىل  مع هذه 
»العالقة بالبطريرك اجلديد مبلشي 
منيح، ولكن من املمكن أال نتفق 
أننا  إال  معني  سياسي  ملف  على 

نكّن له كل اإلحرتام«.
»أسلوب  أن  إىل  لفت  وإذ 
عن  كليًا  اجلديد خيتلف  البطريرك 
نصراهلل  )مار  البطريرك  أسلوب 
بطرس( صفري«، أعلن سلهب أن 
»املقاطعة مع البطريرك صفري مل 
الرأي  من  كنت  إذ  مفيدة،  تكن 
القائل بوجوب التواصل دائمًا على 

الرغم من اخلالف السياسي«.
العربي  العامل  يف  حيدث  وعما 
أن  سلهب  رأى  وسوريا، 
»اإلصالحات ضرورية يف كل أحناء 
العامل العربي، والرئيس السوري 
بشار األسد تكلم يف االصالحات 
ستكون  أنها  وأعتقد  فرتة،  منذ 

ملصلحة سوريا ».
أبي نصر

أكد عضو »التكتل » النائب نعمة 
الوجود  »ملف  ان  نصر  ابي  اهلل 
حبد  وقائم  جدًا  مهم  املسيحي 
ذاته«، الفتًا اىل »انه بعد الطائف 
يف  املسيحيني  دور  تقلص 
اىل  حديث  يف  وأوضح  الدولة«. 
ليس  »التكتل  ان   »ANB« قناة 

ضد طاولة احلوار على ان ال تكون 
تتحكم  ال  وان  الطرشان،  حوار 
البلد مهما كب عددها  طائفة يف 
وحجمها«، مشريًا اىل انه »اول من 
طلب من البطريرك ان يكون حكمًا 
للمصاحلة بني االفرقاء املسيحيني 
لتكون مدخاًل للمصاحلة الوطنية«، 
والفتًا اىل ان »هناك ضرورة لتجدد 
املساعي مع البطريرك اجلديد مار 
بشارة الراعي للمصاحلة املسيحية 
وأن يتوقف الرتاشق االعالمي بني 
االفرقاء«، ورأى أنه »ال ميكن الي 
طائفة ان تتحكم باحلكم يف لبنان، 

ألنه وطن للجميع ».
ديب

النائب  »التكتل«  عضو  استبعد 
حكمت ديب »والدة احلكومة نهاية 
»هدف  أّن  اىل  وأشار  األسبوع«، 
إثارة اخبار عن قرب تشكيلها هو 
ضخ التفاؤل يف الوسط اإلعالمي 
والسياسي من دون االستناد اىل 
أي وقائع«. وقال لـ »املركزية«، 
وال  راوح،  مكانك  »التشكيل  إن 
تقدم على هذا الصعيد جلهة شكل 
توزيع  وكيفية  احلكومة، صيغتها 
السياسية  القوى  على  احلقائب 
»العماد  ان  موضحًا  املشاركة«، 
لكن  التسهيالت،  يقدم  عون 
التنازل  حّد  اىل  تصل  ال  الليونة 
أعطي  الذي  والتوكيل  احلّق  عن 
بالطريقة  لتمثيله  الشعب  من 
الفّعالة،  املشاركة  عب  الصحيحة 
هذا  عن  التنازل  ميكن  ال  حيث 
السقف«، ومشريًا اىل ان« مسار 
ميقاتي  الرئيس  يد  يف  التأليف 
وما حيكى عن استحقاق لكل فريق 
اعتبار  على  ختطيناه،  البالد  يف 
أننا ضمن أكثرية جديدة ال تشارك 

املعارضة يف هذه احلكومة«.
احللو

النائب  »التكتل«  عضو  الحظ 
اىل  حديث  يف  احللو،  ميشال 
إذاعة »صوت بريوت« ان »رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان أكب من 
احلكومة،  كل  وله  احلصص،  كل 
له حبصة تضم  اال يطالب  وجيب 

ثالثة او مخسة وزراء ».
ان  إما  الدستور  »ان  اىل  ولفت 
يطبق بالكامل أو ال، فالدستور ال 
اجلمهورية،  لرئيس  حصة  يلحظ 
وسليمان رئيس توافقي«، مؤكدًا 
أن »ال تنازل عن حقيبة الداخلية، 
واملشكلة ليست يف الوزير زياد 
مكان  يف  توزيره  وليتم  بارود، 
بعني  االخذ  وجيب  الداخلية،  غري 
االعتبار حصة وحجم تكتل التغيري 
اربعني  نشكل  فنحن  واالصالح، 
اجلديدة«،  االكثرية  من  باملئة 
االتصاالت  »ان  اىل  ومشريًا 
من  املكلف  الرئيس  مع  مستمرة 
كما  باسيل«،  جبان  الوزير  خالل 
ليست يف  »العقدة  ان  اىل  لفت 
احلقائب، فما زال البعض يتحدث 
أخرى  ومرة  ثالثينية،  حكومة  عن 
ما  فاألمور  مصغرة،  حكومة  عن 

زالت عالقة وغري واضحة«.
وأكد ان »عالقة التيار الوطين احلر 
ببكركي جيدة جدًا، وسوف تتعزز 
حق  »من  وقال:  املستقبل«،  يف 
ان  ارسالن  طالل  السابق  الوزير 
اىل  أشار  كما  حقيبة«،  له  يكون 
ختتلف  سوريا  يف  االوضاع  أن« 
عن الدول العربية االخرى، وخطوة 
احتواء  شأنها  من  االسد  الرئيس 
املؤامرة اليت تدّبر لسوريا«، حمّذرًا 
املعادلة  مّساه  مبا  املساس  »من 
الذهبية أمن لبنان من أمن سوريا 

والعكس صحيح ».
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لبنانيات

االول يف صنع املأكوالت اللبنانية

شاورما بقر ودجاج .. شيش كباب وشيش 
طاووق.. كفتة.. سجق.. مقانق.. كبة نية.. 
مسك.. فالفل.. محص.. بابا غنوج.. تبوله.. 

فّتوش وسلطات لبنانية وغريها الكثري

اجواء عائلية .. نظافة تامة وخدمة سريعة
نؤمن طلبيات مجيع املناسبات

نفتح 7 ايام يف االسبوع 
من10،30 صباحا حتى وقت متأخر

تليفون: 95972222
العنوان:

Shop 5 Geeves Avenue Rockdale NSW 2216
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كبار  على  هاجسان  سيطر 
االول  امس  املسؤولني 
االول  اسرائيل،  مصدرهما 
اشعاعات  بوصول  متعلق 
مفاعل  من  متسربة  نووية 
اىل  اليابان  يف  فوكوشيما 
عن  الكشف  والثاني  املنطقة. 
اسرائيلية  عسكرية  خريطة 
يف  اهلل«  لـ«حزب  ملواقع 
جديدة  حلرب  كأهداف  اجلنوب 
العربية  الدولة  أن تكون  ميكن 
ووفقا  لتنفيذها.  اخلطط  تعد 
ملسؤول بارز، مل يكن ينقص 
ان  من  يقلق  ان  سوى  لبنان 
تصل اليه االشعاعات النووية 
من اليابان الواقعة يف أقصى 

الشرق.
وسارع املسؤولون بعد االطالع 
اىل  اشعاعات  بلوغ  نبأ  على 
»اجمللس  من  الطلب  اسرائيل 
الوطين للبحوث العلمية« أمس 
اجراء مسح ملعرفة ما اذا كانت 
تلك االشعاعات قد وصلت اىل 

الفضاء اللبناني.
اجري  هاتفي  اتصال  ويف 
للمجلس  العام  االمني  مع 
معني  العلمية  للبحوث  الوطين 
قلق  كان  اذا  ما  حول  محزه، 
املسؤولني من بلوغ االشعاعات 
االجواء  اليابانية  النووية 
»ان  فقال:  مربرة،  اللبنانية 
للطاقة  اللبنانية  »اهليئة  خرباء 
لـ«اجمللس  التابعة  الذرية« 
الوطين للبحوث العلمية« بدأوا 
باجراء رقابة دورية على طول 
اجلنوب  من  الساحلية  املنطقة 
الداخل  ومن  الشمال،  حتى 
مبعدل  البقاع  سهل  حتى 
ثالث مرات يف اليوم بواسطة 
حتى  وأنه  حممولة،  كواشف 
ظهر  بعد  من  الرابعة  الساعة 
امس االول بتوقيت بريوت مل 

 اإلشعاعات اليابانية تشغل املسؤولني واستعدادات 
حمتملة حلرب إسرائيلية؟

2011 نيسان   2 Saturday 2 April 2011السبت 

مطلوب حاّلق رّجالي للعمل

مطلوب حاّلق رّجالي
للعمل يف منطقة هورنزبي
العمل بدوام كامل أو جزئي

اخلربة ضرورية
لالتصال بـ داني: 055 207 0430

يظهر اي اشعاعات يف االجواء 
احملددة  املناطق  يف  اللبنانية 

اليت مّت مسحها«.
ومما يذكر، ان النتائج العلمية 
املختربية اليت اجريت على تلك 
االشعاعات، أظهرت انها تتألف 
من جزيئات بسيطة وغاز حيتوي 
اقل  ضئيلة  إشعاعات  على 
وصلت  اليت  تلك  من  بكثري 
عام  تشرنوبيل  مفاعل  من 
1986 عندما حصل تسرب منه 
 0,0005 هي  االشعات  )نسبة 
واخلالصة  املعتمد.  باملقياس 
ان تلك االشعاعا ت  ال تضر 

بصحة االنسان(.
حاليا يف  املوجود  وقال محزه 
املسح  مساحة  »سنزيد  روما: 
الرقابة  اطار  يف  اليومي 
سيحصل  كان  اذا  ما  لتحديد 
اىل  مشريًا   اشعاعي«،  تغيري 
»ان ذلك هو جزء من املهمات 
يف  اجمللس  بها  يضطلع  اليت 
اليومية يف  االشعاعية  الرقابة 

البالد«.
اما اهلاجس الثاني اآلتي ايضا 
من اسرائيل وكان حمور اهتمام 
اخلريطة  فهو  املسؤولني، 
االسرائيلية عن مواقع وأنفاق 
حمصنة ومواقع مراقبة وخمازن 
ألسلحة صاروخية وغريها تابعة 
صحيفة  نشرتها  اهلل«  لـ«حزب 
االمريكية.  بوست«  »واشنطن 
املسؤولني  نظر  يف  واالخطر 
تقع  التحصينات  تلك  أن 
اماكن  يف  معظمها  يف 
مدنيني  منازل  وقرب  سكنية 

ومستشفيات ومدارس.
لتقصي  تعليمات  واعطيت 
اسرائيل  تعده  ما  صحة  مدى 
الدول  بعض  من  لبنان  جتاه 
حماولة  يف  الصديقة،  الكربى 

ملنع حدوثه اذا كان صحيحا.

املاروني  البطريرك  استقبل 
الراعي   بطرس  بشارة  مار 
االول،  أمس  بكركي  يف 
برجييتا  األملانية  السفرية 
سيفكر -  ايربلي اليت قدمت 
اليه التهانئ بانتخابه وعرض 
ثم  الثنائية،  العالقات  معها 
العربية  اإلمارات  سفري دولة 

املتحدة رمحة الزعابي.
كذلك استقبل الوزير السابق 
مشايخ  من  فوفدا  عبيد  جان 
السفريين  ضم  اخلازن  آل 
اخلازن  ووليد  اخلازن  أمني 
فؤاد  املقاولني  ونقيب 
بلدية  ورئيس  اخلازن، 
اخلازن،  كلوفيس  عجلتون 
وأرليت  اخلازن  ويوسف 
دعوة  اليه  وجهوا  اخلازن، 
البشارة  سيدة  دير  لزيارة 
واالحتفال  مكايل  زوق  يف 

بالذبيحة اإلهلية.
جملس  أيضًا  بكركي  ويف 
العمل اللبناني يف دبي برئاسة 
الناشطة  ثم  نهرا،  جوزف 
اإلنسان  حقوق  جمال  يف 
غرازييال  والسيدة  باز  نوال 
كالس  جوزف  والعميد  سيف 
ورئيس جامعة آل خويري يف 

لبنان جورج خويري.
إمام  الراعي  استقبل  كذلك 
جبيل  يف  اللقلوق  مسجد 
الشيخ حممود خضر، ثم رئيس 
جبيل  يف  اإلسالمي  املركز 
على  اللقيس  غسان  الشيخ 
رأس وفد من  املشايخ.     

أثنى  كلمة  اللقيس  وألقى 
النادرة  »الشجاعة  على  فيها 
الراعي  للبطريرك  واملتجردة 
يف قول احلق واحلقيقة بعيدا 
عن األهواء للوصول باملصلحة 
املناسب  الوطنية اىل مكانها 

يف الظرف املناسب«.
مشريا  مرحبا،  البطريرك  ورد 
أبناء  مع  الروابط  »ان  اىل 
أجل  من  متينة  ستبقى  جبيل 
خري املنطقة والعيش األخوي 
بني املسلمني واملسيحيني«.

بطريرك األشوريني

 شخصيات ووفود يف بكركي هنأت البطريرك
الراعي عرض األوضاع مع السفريين األملاني واإلماراتي

من  تهنئة  رسالة  وتلقى 
املشرق  كنيسة  بطريرك 
الرابع  دخنا  مار  األشورية 
»الظروف  اىل  فيها  لفت 
الصعبة اليت متر بها الكنيسة 
مبعث  بلدان  يف  املتأملة 
رسالة اخلالص وموطنها األم 
يف الشرق«، ودعا اىل »مزيد 
بني  والعمل  التقارب  من  
ملواجهة  املشرقية  الكنائس 
املشرتكة  التحديات  هذه 
الكنيسة شاهدة حية  ولتبقى 
على رسالة السالم واحملبة«. 
وأضاف: »ان لبنان الذي كان 
وشعور  تشجيع  مصدر  دائما 
باألمان ملسيحيي املشرق هو 
دائما يف صلواتنا ليمنحه الرب 
بركاته من االستقرار والسالم 
والعيش املشرتك بني أبنائه 
على  واننا  طوائفهم،  مبختلف 
ثقة بأنكم على خطى البطاركة 
املوارنة ستكونون مصدر قوة 
ليس ألبناء الكنيسة املارونية 
الكنائس  جلميع  بل  فحسب، 
لبنان  ولكل  والطوائف 

والشرق«.
وبعد الظهر استقبل وفدًا من 
برئاسة  جبيل  بلديات  احتاد 
فادي مارتينوس، الذي ألقى  
البطريرك:  عليها  رد  كلمة 
»نتطلع اىل االمام، وحنن يف 
التخطيط  إىل  احلاجة  أمس 
القرى  اجل  من  معًا  والعمل 
اجلبيلية، اليت أعطت الطوباوي 
ورئيس  نعمة  اسطفان 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
العام  والرئيس  سليمان 
املارونية  اللبنانية  للرهبانية 
وأنا  نعمة(  طنوس  )األباتي 
هذا  رجاالت  من  والكثريين 

الوطن على كل الصعد«.
درعا  مارتينوس  قدم  ثم 
باسم  الراعي  إىل  تذكارية 
االحتاد تقديرا ملواقفه، والقى 

الزميل جورج كريم قصيدة.
وتلقى الراعي اتصاال هاتفيا 
اليونان  لبنان يف  من سفري 

غابي صوفان.

حلزب  العام  املستشار  عترب 
»االنتماء اللبناني« أمحد األسعد 
»أن األنظمة القائمة على الكبت 
مل تعد تستطيع الصمود امام 
عصر التواصل« معتربا ان »ما 
حيصل يف عاملنا العربي جيب 
ان جيعل االنظمة العربية تغري 

ممارساتها )...(«.
صحايف  مؤمتر  يف  وطالب 
امس االول »البعض بأال يكيل 
مبكيالني، فيكون يف مكان ما 
مع حرية الشعوب يف التعبري 
ال  آخر  مكان  رأيها، ويف  عن 

يكون معها. »
العام  لالمني  الكالم  وانتقد 
حسن  السيد  اهلل  لـ«حزب 
يف  الوضع  عن  نصراهلل 
املقبول،  »غري  البحرين 
الكيل  على  مثال  أكرب  وهو 
مبكيالني« متوجها اليه بالقول 
»كيف ميكن ان تكون مع حرية 
الرأي يف البحرين، وال تكون 
اليت  والثورة  الرأي  حرية  مع 
مع  او  سوريا،  يف  حتصل 

 أمحد األسعد لنصراهلل: 

كيف تؤيد ثورة يف البحرين 
وليس يف سوريا وإيران؟

يف  قمعوا  الذين  املتظاهرين 
ايران؟ ان ما حيق للبحرينيني 
ال حيق للشعب السوري؟ وما 
يصلح يف املنامة ال ينطبق يف 
دمشق ودرعا وغريهما؟ ام ان 
كل ما يف األمر أن مصلحتك 
لك  الداعم  النظام  ومصلحة 
تغيري  حصول  عرب  تتحققان 
اذا  وتتضرران  البحرين،  يف 
حصل تغيري يف سوريا أو يف 

ايران؟«
وأضاف: »هذا يعين ان احلرية 
هي  عنها  الدفاع  تدعي  اليت 
آخر ما تهتم به، فما يهمك هو 
الداعمة  واألنظمة  حزبك  نفوذ 

لك«.
تعامل  على  مالحظات  وابدى 
مع  املتحدة  والواليات  الغرب 
بالعامل  تعصف  اليت  الثورات 
»الصورة  ان  واضاف  العربي 
عاملنا  تسود  اليت  املشوشة 
العربي ما هي اال وضع ظريف 
أكثر  خمتلفة  صورة  وستنتج 

اشراقا ».

م عني احللوة جمددًا يف أتون 
األمنية  واألحداث  الصراعات 
وعادت  العريض.  بابها  من 
االشتباكات بني حركة »فتح« 
اإلسالم«  و«فتح  جهة  من 
و«جند الشام« من جهة ثانية، 
أنهم  األهالي  ظّن  بعدما 
ارتاحوا من هذا النوع البائس 

من الرتويع.
امس  فجر  اندلعت  فقد 
استمرت  عنيفة  اشتباكات 
والنصف  الثالثة  الساعة  من 
والنصف  اخلامسة  حتى  فجرًا 
متقطع،  بشكل  وإن  صباحًا 
مخسة  سقوط  عن  وأسفرت 

جرحى وأضرار مادية.
فلسطينية  مصادر  وأبدت 
املعركة  من  شديدًا  قلقًا 
اليت استخدمت فيها األسلحة 
واالستنفارات  الرشاشة 
هذه  املسلح.  واالنتشار 
توتر  بعد  انفجرت  املعارك 
حماولة  إثر  املاضية  األيام 
أمين  الفتحاوي  اغتيال 
»فتح«  أن  وترّدد  التيجاني. 
امري  أنه  يعتقد  من  تتهم 
املعلن  غري  اإلسالم«  »فتح 
بأنه  الشهابي  اسامة  الشيخ 
بإخفاء  كما  احملاولة  وراء 
وعدم  العملية  بتنفيذ  املتهم 
تسليمه اىل الكفاح املسلح. 
كما تشري املعلومات إىل أن 
الشهابي استلم امارة احلركة 
خلفًا لعبد الرمحن عوض الذي 
يف  اللبناني  اجليش  قتله 
يف  شتورا  يف  أمنية  عملية 

البقاع.
الصفصاف  أحياء  وكانت 
وطيطبا والربكسات يف خميم 
عني احللوة قد شهدت حواىل 
فجر  من  والنصف  الثالثة 
بدأت  أمس اشتباكات عنيفة 
عندما  عيان  شهود  حبسب 
يدوية  قنابل  ثالث  انفجرت 
دفعة واحدة مستهدفة منزل 
وعلى  املخيم،  يف  الشهابي 
األثر اندلعت املعارك يف ظل 

انتشار واستنفار مسلح.
عن  املعركة  أسفرت  وقد 
سقوط مخسة جرحى معظمهم 
من آل الشهابي بينهم قاسم 
اسامة  شقيق  وهو  الشهابي 
عصام  اىل  إضافة  الشهابي 
ومّت  خطرة  وجراحه  الشهابي 
األقصى  اىل مستشفى  نقله 
الشهابي  وامين  املخيم  يف 
الرفاعي،  آل  من  وشخص 

عني احللوة: معركة بني »فتح« 
و»فتح اإلسالم«!

الشهابي  اسامة  ان  وترّدد 
قد أصيب يف هذه املعركة.

املتابعة  جلنة  عملت  وقد 
الفلسطينية واللجان الشعبية 
من  متقدمة  ساعة  حتى 
الصباح على حماولة منع متّدد 
االشتباك وحصره يف مكانه.

املتابعة  جلنة  وعقدت 
اجتماعًا  الحقًا  الفلسطينية 
الصاعقة،  مكتب  يف  طارئًا 
ان  أكد  بيانًا  وأصدرت 
أمنية  أحداث  سلسلة  »هناك 
عناصر  قبل  من  مشبوهة، 
مشبوهة وقعت يف املخيم يف 
اآلونة األخرية وقد بدأت هذه 
الفرتة  يف  بالتزايد  األحداث 
األخرية من أجل النيل من أمن 
واستقراره  املخيم  ووحدة 
والقوى  األطراف  وأن 
الفلسطينية كافة يف املخيم 
تقف متضامنة ومتماسكة يف 
التصدي  أجل  من  بينها  ما 

لكل أشكال الفتنة«.
النائبة  اتصلت  جهتها،  من 
نائب  بكل من  احلريري  بهية 
اجليش  يف  املخابرات  مدير 
عباس  العميد  اللبناني 
خمابرات  فرع  ومدير  ابراهيم 
العميد  اجلنوب  يف  اجليش 
منطقة  وقائد  شحرور  علي 
قوى  يف  االقليمية  اجلنوب 
منذر  العميد  الداخلي  األمن 
املتابعة  جلنة  وعضو  األيوبي 
أمحد  ابو  الفلسطينية  للقوى 
للكفاح  العام  والقائد  فضل 
»اللينو«،  العقيد  املسلح 
الوضع  على  منهم  واطلعت 
أهمية  على  مؤكدة  األمين، 
بذل مجيع األطراف يف املخيم 
اقصى اجلهود املطلوبة إلعادة 

تثبيت اهلدوء.
من  مركزي  وفد  زار  كما 
أبو  غازي  برئاسة  الصاعقة 
صيدا  بلدية  رئيس  حسن 
البزري،  الرمحن  عبد  السابق 
استقرار  ان  اكد  الذي 
واالجتماعية  األمنية  األوضاع 
يف  واخلدماتية  واحلياتية 
عني احللوة واملخيمات جزء ال 
الداخلي  االستقرار  من  يتجزأ 

اللبناني.
 - الفجر  تيار  دعا  بدوره، 
القوى  اإلسالمية  املقاومة 
يف املخيم إىل إدراك املخاطر 
االخرتاقات  عن  النامجة 
األمنية اليت تهّدد أمن املخيم 

واستقراره.



صفحة 5     

لبنانيات

Page 5

 مكان وجود األستونيني السبعة ال يزال جمهواًل
البحث  عمليات  تتواصل  يف وقت 
عن املخطوفني األستونيني السبعة 
واألوسط،  الغربي  البقاعني  يف 
ارتفع عدد املوقوفني اىل مثانية، 
وفرع  اجليش  وحدات  إلقاء  بعد 
بتمشيط  قيامها  خالل  املعلومات، 
مواقع حميطة مبجدل عنجر، القبض 
متهمني  أشخاص  أربعة  على 

باملشاركة يف عملية اخلطف.
فوج  من  كبرية  قوة  ودخلت 
التدخل الثاني يف اجليش اللبناني 
إىل  البقاع  خمابرات  من  وحدة  مع 
البلدة وقامت مبسح ميداني لعدد 
من املنازل، كما ضربت طوقًا أمنيًا 
يف حميط أحياء عدة داخل البلدة، 
وطلبت من املواطنني االبتعاد عن 

مراكز التفتيش.
املداهمات  من  سلسلة  تنفيذ  ومت 
بلدة  يف  منازل  ثالثة  مشلت 
بلدة  يف  عدة  ومزارع  القرعون، 
جب جنني من بينها مزرعة ميلكها 
الفرزلي،  ايلي  السابق  النائب 
بني  الواقعة  »النور«  وجتمعات 
إضافة  اللوز،  وكامد  جنني  جب 
غزة  بلدة  يف  ومطعم  منازل  اىل 
من  شخصني  توقيف  عن  أسفرت 
لريتفع  التحقيق  ذمة  على  البلدة 
بتورطهم  املشتبه  املوقوفني  عدد 
مثانية  اىل  اخلطف  عملية  يف 
اللبنانية  اجلنسيتني  من  أشخاص 

والفلسطينية.
مت  الدهم،  عمليات  إطار  ويف 
متهمني  أشخاص  أربعة  توقيف 
هم:  اخلطف  عملية  يف  باملشاركة 
ع. د. ص. امللقب »أبو. ب« 
وأ. م. ور. ال. من بلدة غزة يف 
البقاع الغربي وم. ح. من بلدة جب 

جنني.
أن »جمموعة  معلومات  وأوضحت 
من جهاز املعلومات يف قوى األمن 
القبض  إلقاء  من  متكنت  الداخلي 
هذه  يف  املطلوبني  أحد  على 
القضية ويدعى حممد حشيشو بعد 
نصب كمني عند مثلث كامل اللوز 
اىل  الفتة  الغربي«،  البقاع  يف 
أن »حشيشو كان موضوعًا حتت 

املراقبة منذ أيام«.
ونقلت »وكالة األنباء املركزية« 
األمن  لقوى  العام  املدير  عن 
الداخلي أشرف ريفي، جتديد طلبه 
الظاهر لعصابة  الزعيم  مّساه  ممن 
»تسليم  عباس  وائل  اخلطف 
من  مع  األمنية  القوى  اىل  نفسه 
الرهائن  اىل  إضافة  معه،  تبقى 
ساملني«، الفتًا اىل أن »عباس 

مل يكن من أصحاب السوابق«.

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

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
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مل يرد رئيس حكومة تصريف 
ان  احلريري  سعد  األعمال 
يكون االحتفال بإزاحة الستار 
عن النصب التذكاري للرئيس 
جمرد  احلريري  رفيق  الشهيد 
املناسبة  فرضته  احتفال 
فسكب من قلبه وعاطفته يف 
اليه  ناقال  والده  اىل  كلمته 

شؤون بريوت وشجونها.
االعالن  مع  االحتفال  وترافق 
بـ«ساحة  املوقع  تسمية  عن 
اليت  الوطنية«،  الوحدة 
ونظمه  السرايا،  قبالة  تقع 
اجمللس البلدي ملدينة بريوت 
احلريري  الرئيس  حضور  يف 
السنيورة  فؤاد  والرئيس 
النواب  ونائب رئيس جملس 
من  وحشد  مكاري  فريد 
والسفراء  والنواب  الوزراء 
وشخصيات  واألجانب  العرب 
واجتماعية  وعسكرية  دينية 

ونقابية وفعاليات.
حتدث  كلمة  للحريري  وكانت 
الوثيقة  العالقة  عن  فيها 
الشهيد  الرئيس  ربطت  اليت 
ببريوت اليت حوهلا من »عاصمة 
لألشباح، اىل عاصمة لألحالم، 
كما  قلبها،  يف  اليوم  ختفق 
اللبنانيني  قلوب  يف  خفقت 
وفتحت هلم قبل ست سنوات 
اخلوف  من  اخلالص  طريق 
والرتدد. ها أنت تقف أمامنا، 
ساحة  يف  القامة  منتصب 
منها  وتطل  الوطنية  الوحدة 
الشهيد  الرئيس  ساحة  على 
معًا  فتعربان  الصلح،  رياض 
بشارة  الرئيس  جادة  إىل 
اخلوري لتكتمل بكم الشهادة 
الكربى الستقالل لبنان وحريته 
وعروبته ورسالته املميزة يف 

هذا الشرق«.
اليت  األوىل  »املرة  وقال: 
من  مقربة  على  فيها  وقفت 

 أزاح الستار عن نصب لوالده أمام السرايا
احلريري: شهروا السالح على بريوت لكّننا 

دفعنا عنها خطر عودة احلرب
اتفاق  عن  اإِلعالن  بعد  هنا، 
الطائف، كانت بريوت أشالء 
خطوط  الساحات  مدينة. 
يدك  يف  يكن  مل  متاس. 
بأي  حموطًا  تكن  ومل  سالح، 
أن  قررت  املسلحني.  من 
تواجه أزيز الفراغ باحللم. وها 
حقيقة  صارت  أحالمك،  هي 
حتتفل،  بريوت  هي  وها 
وطنية  قامة  إليها  بعودتك 
الوحدة  سالح  متتشق  عربية، 
الوطنية وال ترضى بديال منه 

بأي سالح.
السالح  شهروا  غيابك،  يف 
على بريوت، ونصبوا املضارب 
ال  لكن،  قلبها.  املسلحة يف 
بأس. بريوت اعتادت الصرب، 
حتملنا  خطاك،  على  وحنن 
ودفعنا  الظلم،  تلو  الظلم 
عن بريوت خطر االنزالق إىل 

خطوط التماس من جديد«.
وكان رئيس اجمللس البلدي 
ملدينة بريوت بالل محد استهل 
االحتفال بكلمة اشار فيها اىل 
بأن  منه  إميانا  اجمللس  »إن 
إرادة  هو  املشرتك  العيش 
ويقينا  وقدرهم،  اللبنانيني 
الوطنية هي  الوحدة  منه بأن 
لبناء  والوحيد  اآلمن  الطريق 
الوطن السيد املستقل )...( 
املنعقدة  جلسته  يف  قرر 
اسم  إطالق  يف2011/3/24، 
على  الوطنية  الوحدة  ساحة 
حتتضن  اليت  الساحة،  هذه 
الوحدة  لرجل  تذكاريا  نصبا 
ورمزها  اللبنانية  الوطنية 
الزمن  هذا  يف  املضيء 

الصعب«.
عن  الستار  احلريري  وأزاح 
ووضع  التذكاري  النصب 
فعل  وكذلك  بيضاء  وردة 

احلاضرون. 

»القوات« حييي ذكرى حلّه اليوم يف معراب
»القوات  يف  التنفيذية  اهليئة  لرئيس  االعالمي  املكتب  اعلن 
اللبنانية« مسري جعجع يف بيان أمس االول، عن احياء ذكرى حّل 
»احلزب« حتت شعار« نور احلرية اقوى من ظالمهم« يف معراب  

السبت )اليوم( بدءًا من الساعة اخلامسة بعد الظهر.
لبعض  حّية  وشهادات  جلعجع  سياسية  كلمة  االحتفال  ويتخلل 

القواتيني، ووثائقي مصّور وعزف موسيقي.

أن  اىل  معلومات  وأشارت 
األجهزة  أجرتها  اليت  »التحليالت 
اللبنانية  املشرتكة  األمنية 
والفرنسية واألستونية، اليت تعمل 
التحقيقات  وجتري  املوضوع  على 
السبعة،  املخطوفني  عن  لإلفراج 
بّينت أن اخلاطفني وعددهم سبعة، 
وفق إفادات املوقوفني والتحقيقات 
اليت أجريت معهم، يعملون حلساب 
أصولي،  وتنظيم  خارجية،  جهات 
قد  يكونوا  رمبا  املخطوفني  وأن 
بعد  اللبنانية  األراضي  غادروا 
ساعات على اختطافهم«، غري أن 
هذه املعلومات مل تتأكد، كما أن 
حتفهم  القوا  أنهم  عن  يرتدد  ما 
املعلومات  أن  بدليل  مؤكد،  غري 
اليت حصلت عليها األجهزة األمنية 
وخطرية  دقيقة  املوقوفني  من 
على  األجهزة  اطلعت  وقد  آن  يف 
أدق التفاصيل يف عملية اخلطف، 
اليت يضعها أحد الوزراء يف سياق 
استنادًا  اقليمية  أبعاد  هلا  عملية 

اىل التحليل وفق املعلومات.
أستونيا  أن  املعلومات  وأكدت 
استعانت بأحد القضاة الفرنسيني 
مع  القضية  ملتابعة  البارزين 
بقصد  اللبنانيني  املسؤولني 
أن  موضحة  املخطوفني«،  حترير 
السرية  تعتمد  االمنية  »األجهزة 

يف عملها«.
خارجية  »وزير  أن  اىل  ولفتت 
ناقش  بايت  أورماس  أستونيا 
يف  بالده  مواطين  خطف  مسألة 
اخلارجية  وزراء  من  عدد  مع  لبنان 
على هامش اجتماع لندن الذي كان 
وشدد  اللييب،  للوضع  خمصصًا 
يف  الدولي  التعاون  أهمية  على 
اإلفراج  أجل  من  املبذولة  اجلهود 
املخطوفني«.  األستونيني  عن 
إن »اخلاطفني  قوله  عنه  ونقلت 
حتى  مطالب  أي  عن  يعربوا  مل 
الغموض  اىل  وإشارته  اآلن«، 

التام حول مكان وجودهم.
اىل  حديث  يف  أعلن  بايت  وكان 
أن  األستونية،   »Kuku« إذاعة 
اعتقلت  لبنان  األمن يف  »أجهزة 
وليس  بهم  مشتبه  ثالثة  األربعاء 
وسائل  نشرته  ما  حسب  أربعة 
إعالم لبنانية«، مؤكدًا أن »مكان 
وجود السياح السبعة املخطوفني ال 
يزال جمهواًل حبيث ال يعرف ما إذا 
كانوا موجودين يف لبنان أو نقلوا 

إىل بلد آخر«.
ليسوا  »املختطفون  أضاف: 
أصحاب  من  ولكنهم  إرهابيني 

السوابق«.

مطلوب للعمل
مطلوب سكرترية للعمل يف مكتب لألمن 

الخاص )Security( يف بانكستاون
الخربة ضرورية وكذلك اجادة اللغتني العربية 

واالنكليزية
العمل بدوام كامل

لالتصال: 97933931

سياسية  شخصيات  رحبت 
الرئيس  بـ«خطاب  لبنانية، 
السوري بشار األسد«، معتربة 
إجناز  على  يعمل  »األسد  أن 
يف  اإلصالحات  من  العديد 

الداخل السوري«.
إميل  السابق  الرئيس  رأى 
االول،  أمس  بيان  يف  حلود 
األسد يف جملس  »خطاب  أن 
السوري كان جريئا،  الشعب 
الشعبية يف  الفعل  وأن ردة 
سوريا ذهبت عكس االحداث 
عربية  دول  يف  جرت  اليت 
الشعب  أمجع  حيث  أخرى، 
معهم«،  وليس  احلكام  على 
معتربا أن »األسد شرح ظروف 
تعرضت  اليت  االمنية  الفتنة 
هلا سوريا من منطلق طائفي، 
وزعزعة  إضعافها  بهدف 

مواقفها القومية«.
النضال  والحظ رئيس »جبهة 
النائب وليد جنبالط  الوطين« 
السوري  الرئيس  »خطاب  أن 
جملس  أمام  األسد  بشار 
آفاقًا  يفتح  السوري  الشعب 
اليت  القرارات  بعد  إجيابية 
القطرية  القيادة  إخّتذتها 
إلحداث  »البعث«  حلزب 
وجوهرية  هيكلية  تغيريات 
الشعب  مصلحة  يف  تصب 
السوري إذا ما مّتت متابعتها 
وهي  جبّدية،  وتطبيقها 
الوحدة  تكريس  يف  تساهم 
الوطنية السورية واستقرارها 

الداخلي.«
وقال يف تصريح أمس االول: 
املنطقة  كما  سوريا،  »متر 
مبرحلة  بأكملها،  العربية 
تتطّلب  ودقيقة،  حّساسة 
التطورات  لكل  هادئة  قراءة 
واملتغريات  السياسية 
الالحقة،  والتحوالت 
وتستوجب من اجلميع التحّلي 
املسؤولية  درجات  بأعلى 
املنطقة  استقرار  حيفظ  مبا 
الفوضى  حنو  انزالقها  وعدم 
من  والتفتيت،  والتقسيم 
طموحات  يليّب  ومبا  جهة، 
العربية  الشعوب  وتطلعات 
والدميقراطية  احلرية  حنو 
جهة  من  االجتماعية  والعدالة 

أخرى« .
ليست  »سوريا  أن  واعترب 
الوطنية  يف  لدروس  حباجة 
والقومية، ال سيما من بعض 

إشادات لبنانية خبطاب األسد

جنبالط: املرحلة تتطلب قراءة هادئة للمتغريات
املشبوهة  الغربية  األصوات 
وهي  باالصالح  تقول  اليت 
تدمري  تريد  الواقع  يف 
سوريا وإغراقها يف الفوضى 
وهذا  االستقرار،  وانعدام 
االحتقان  تنفيس  حيتم  ما 
يتخذ  والذي  القائم،  والتوتر 
االعتبارات  بعض  لألسف 
يف  واملذهبية  الطائفية 
داعيًا  معينة«،  مناطق سورية 
أي  أمام  الطريق  »قطع  اىل 
فرصة للتغلغل اىل االستقرار 

السوري ».
»التنمية  كتلة  عضو  واعترب 
والتحرير« النائب قاسم هاشم 
يف بيان، أن »كالم االسد هو 
ترمجة واضحة الرادة الشعب 
قال  الذي  السوري،  العربي 
مشروع  بني  الفصل،  الكلمة 
واملقاومة  واملمانعة  الوطن 

ومشروع الفتنة«.
السابق  الوزير  وقال 
»التحليل  أن  اهلاشم  جوزف 
لكلمة  األكادميي  السياسي 
منرب  على  من  األسد  الرئيس 
بغض  السوري،  الشعب 
النظر عما اعترب خميبا ملستوى 
الرغم من  اإلصالحات، وعلى 
خيم  الذي  املهرجاني  اإلخراج 
الشعب«. جملس  جلسة  على 
إنه عرف كيف يتفاعل  يقول 

مبرونة مع املوجة الشعبية.
وشدد رئيس حزب »االحتاد« 
حديث  يف  مراد  الرحيم  عبد 
أن«،  بي  »أن  تلفزيون  اىل 
على أن »قوة سوريا من قوة 
امن  من  سوريا  وأمن  لبنان، 
لبنان، وأن سوريا هي صمام 

األمان بالنسبة اىل لبنان«.
إيلي  السابق  النائب  ورأى 
إىل  حديث  يف  الفرزلي 
»ما  أن  »اجلديد«،  تلفزيون 
خمتلف  سوريا  يف  جيري 
البلدان  سائر  يف  جرى  عما 
العربية من ثورات وإنقالبات، 
مطالب  هناك  وأن  خصوصا 

جدية حباجة اىل إصالح«.
حلركة  العام  األمني  واوضح 
العربي«  اللبناني  »النضال 
تصريح،  الداوود يف  فيصل 
السوري  الرئيس  »خطاب  أن 
الذي  اإلصالحي  النهج  يؤكد 
ستظهر  والذي  يتوقف،  مل 
نتائجه بعد االستجابة ملطالب 

الشعب السوري«.
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لبنانيــات

    اجملهر
بقلم رامي القروش

حيال طغيان نريون العصر احلديث يف ليبيا، كان ال بد من 
اجل  من  بامكانه  ما  كل  القذايف  معمر  املهووس  بذل  توقع 
الليبية. فهو  اجلماهريية  الديكتاتوري يف  نظامه  احلفاظ على 
يرى ان له احلق بالقتل والتنكيل  ضد شعبه دون ان يردعه 
رادع، كما يرى ان من حقه االدعاء ان االنتفاضة ضد حكمه 
اجلائر املستبد تعترب جرمية عظمى جيب عليه او رمبا من حقه ان 
يبيد من اوساطهم كل من جيرؤ على انتقاده او اتهامه بسرقة 

حقوقهم يف احلرية والعيش الكريم.
املهووس اللييب الذي مارس خمتلف اساليب االبادة املتوفرة 
له ضد شعبه الذي كان بغالبيته الساحقة اعزل من السالح يف 
بداية الثورة، يرى اليوم ان املساعي الدولية اليقاف اجملازر 
البشعة من الدمار والقتل والتشريد حبق شعبه، امنا هي محلة 
صليبية ضد دولته »االسالم« وكأن هذا الدين خيول له  
والمثاله حق ابادة شعوبهم دون العمل على التخلص من هكذا 
حكام مهما غال الثمن. ان ادعاء القذايف مردود عليه كيف ال 
وقد حكم ليبيا باحلديد والنار طيلة اربعة عقود ونيف من الزمن، 
متكن من خالهلا ان يوفر لنفسه ولعائلته مستوى معيشيا مل 
 يشهد له من مثيل بني رؤساء وزعماء وقادة كل دول املعمورة.
ومسلمني  عرب  حكام  من  نظرائه  نداءات   رفض  الذي  هو 
بالذات للحوار واجياد املخارج القانونية والشرعية واالنسانية 
قبل  من  دعوة  اي  استبق  الذي  هو  اللييب،  شعبه  ملطالب 
اجلامعة العربية للبحث يف االزمة الليبية املستجدة على االرض 
واعلن رفضه الي تدخل عربي او اي مسعى يف هذا الشأن، 
اذ انه يرى نفسه اكرب من هكذا مواقف. لقد سخر وندد بقرار 
اسرع  الدولي الختاذ  االمن  دعوة جملس  العربية يف  اجلامعة 
القرارات لوقف املذحبة البشرية اليت يقوم بها القذايف ضد  

شعبه.
لقد قدم نريون ليبيا املهووس وبنفسه الدليل القاطع على 
عدم تواجد اي توازن عقلي او بشري يف تركيبته كانسان، 
قرار جملس  بتنفيذ  التحالف ضده  دول  يتهم  جهة  من  فهو 
محلة  بشن  يتهمها  االنسانية،  ضد  جلرائمه  حد  بوضع  االمن 
من  حني  يف  حكمه،  نظام  ضد  صهيونية  صليبية  اعتداءات 
جهة ثانية يسمح البنه املراهق واملدعو سيف االسالم بالتوجه 
نيقوال  الفرنسي  الرئيس  اىل  واالساليب،  السبل  وبارخص 
الدوالرات اليت ساهمت بها حكومة  ساركوزي بارجاع ماليني 
القذايف يف محلة ساركوزي االنتخابية اليت اوصلته اىل سدة 

احلكم.
نعم سيف االسالم وباسم والده، بكل تأكيد، يؤكد اجرام هذه 
العائلة احلاكمة حبق الشعب اللييب، فهم دعموا بعشرات ماليني 
الدوالرات محلة ساركوزي االنتخابية. وهنا حيق لنا توجيه سؤال 
املهووس  فهل  االبن،  خلفه  او  االب  الطاغية  اىل  اثنني  او 
معمر القذايف جيهل ان املرشح للرئاسة الفرنسية حينذاك هو 
من خلفية يهودية اي من ابوين يهود ان مل نقل من والدين 
صهيونيني، وكيف جترأ بالسماح البنه بكشف تضحياته املالية 
الفرنسية،  الرئاسة  اهلائلة اليصال مرشح يهودي اىل سدة 
وهل كان هناك اي مثن هلذه التضحيات كدعم غري حمدود مثال 
كان،  هل  ام  املسلوبة؟  ارضه  الفلسطيين يف  الشعب  حلق 
الصاحلني  االولياء  سرية  بني  القذايف،  مهمر  رؤية  وحسب 
االسالمي  الدين  عن  واملدافع  احلامي  نيقوال ساركوزي  اسم 
كل  وتقديم  مساعدته  وجبت  لذا  الغرب،  دول  اوساط  بني 

الدعم له؟
قد تطول االزمة الليبية لعدة اسابيع او اشهر اضافية، لكن 
ثورة شعبه لن تفشل، فهو سيسقط كغريه من الطغاة كما 
سيكون يف طليعة احلكام الذين لعنهم شعبهم والغى كل اثر 
هلم يف تاريخ اممهم، اال ان هذا كله لن يكون كافيا  بالنسبة 
للقذايف وابنائه ومن معهم يف السلطة. ان من حق الشعب 
اللييب حماكمة الطاغية النريوني وانزال اشد العقوبات حبقه، 
ورغم ان اعدامه قد يبدو قاسيا وشديدا اال ان اجملازر اليت 
ارتكبها حبق الشعب والبالد جتعلنا نأمل بان حماكمته يوما ما 
قد تؤدي بالعدالة الن حتكم عليه بالسجن املؤبد ويف واحدة 
السوداء اليت قضى فيها على املئات  السجون  زنزانات  من 
من مناوئيه، فقد يشعر ويتعلم قيمة احلياة االنسانية اليت مّن 

اهلل بها على خلقه وعباده.

زوال الطاغية من اجلماهريية الليبية
ليس بسبب محلة صليبية!

سعيد زار جعجع: نريد حكومة ال تكرس السالح 
وما حيدث يف سوريا يعين شعبها وحنن ال نتدخل

استقبل رئيس اهليئة التنفيذية 
يف القوات اللبنانية مسري جعجع 
 14 لقوى  العامة  األمانة  منسق 
آذار الدكتور فارس سعيد الذي 
بيان  حبسب  االثر،  على  قال 
للمكتب االعالمي جلعجع، أجرينا 
آخر  على  سياسية  أفق  جولة 
واملنطقة  لبنان  يف  التطورات 
آذار   14 ذكرى  بعد  باألخص 
من  وكان  األخرية،  والتظاهرة 
املرحلة  استشراف  الطبيعي 
املقبلة وال سيما مع التعقيدات 
التشكيلة  تشهدها  اليت 

احلكومية.
جديدة  صيغة  عن  يشاع  وعما 
للحكومة وموافقة العماد ميشال 
وزارة  على  احلصول  عون 
سيادية بدال من وزارة الداخلية 
زياد  الوزير  يتوالها  أال  شرط 
بارود، قال: ان مشاكل قوى 8 
آذار حيلها فريق 8 آذار، أما ما 
فكالمنا  كفريق سياسي  خيصنا 
تشكيل  اجتاه  يف  جدا  واضح 
ال  حكومة  نريد  فنحن  احلكومة، 
تكرس السالح وحتمي التزامات 
القرارات  كل  حيال  لبنان 
مقدمها  ويف  الدولية  الشرعية 
القراران 1701 و 1757 . ولفت 
اىل ان مسألة احلصص والتوزير 
هي مشاكل داخل البيت الواحد 
يتحلى  ان  آمال  بها،  نتدخل  ال 
بالصرب  ميقاتي  جنيب  الرئيس 
الضغوط،  يتحمل كل هذه  كي 
كما أننا ال نتمنى ان نكون يف 
الذهاب  اختار  من  فهو  مكانه، 

حنو هذا االجتاه.
وعن رفض فريق 8 آذار اعطاء 
يف  حصة  اجلمهورية  رئيس 
سعيد:  قال  العتيدة،  احلكومة 
ان هذا املوضوع يبحثه الرئيس 
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وصل اىل سيدني الساعة 
السابعة من صباح امس 
االنتشار  مسؤول  اجلمعة 
احملامي  املردة  تيار  يف 
جواد خوري ليمثل رئيس 
النائب  املردة  تيار 
يف  فرجنية  سليمان 
السنوي  التيار  مهرجان 
الذي يقام مساء السبت 
2 نيسان 2011 يف قاعة 

الويستيال الكربى.
خوري  يلتقي  وسوف 
أعضاء ومناصري وحلفاء 

احملامي جواد خوري ميثل النائب سليمان 
فرجنية يف احتفال املردة اوسرتاليا

باالضافة اىل عدد من  اجلالية  ابناء  املردة وعدد كبري من  تيار 
املسؤولني االسرتاليني خالل زيارته اليت ستدوم بضعة ايام. كما 
سيلتقي وسائل االعالم بغية عرض آخر التطورات السياسية يف 

لبنان وموقف تيار املردة منها.

أما  آذار،   8 فريق  مع  سليمان 
حنن فقد رفعنا عنوانا هو السالح 
اجلمهورية  بقيام  يتحكم  الذي 
انه  اذ  الدولة،  وبناء  اللبنانية 
منع قيام هذه األخرية منذ العام 
االستقالل  حتقق  حني   2005
الثاني ألننا نطمح وال نزال اىل 
العبور حنو دولة االستقالل، لذا 
نرفض أن تأتي حكومة برئاسة 
السالح  هذا  تكرس  ميقاتي 
كل  وتواجه  الدولة  وتعطل 

قرارات الشرعية الدولية.
البطريرك  يؤيد طرح  كان  وإذا 
الراعي  بطرس  بشارة  مار 
تشكيل حكومة تكنوقراط، قال: 
حنن ال نؤيد ال حكومة تكنوقراط 
من  فهذه  تكنوقراط  غري  وال 
ألننا  اآلخر  الفريق  مسؤولية 
املعارضة،  صف  يف  اننا  أعلنا 
عدم  سبب  وشرحنا  سبق  وقد 
هذه  ان  خلفية  على  املشاركة 
احلكومة تأتي وفقا جلدول أعمال 
لسنا  وبالتالي  اهلل  حزب  طرحه 
قادرين على املشاركة وال نعترب 
على  قادرة  احلكومة  هذه  ان 

ادارة شؤون البالد.
وعن تأثري ما حيصل يف سوريا 
احلكومة،  تشكيل  تأخري  على 
يف  حيصل  ما  ان  سعيد  اعترب 
سوريا اليوم حيصل يف سوريا 
وقد حصل قبال يف مصر وليبيا 
وغريه، وما نشهده هو انتفاضة 
االفرقاء  بعض  ولكن  عربية 
حاول توريط فريق لبناني بها.

وختم: حنن حتملنا طويال كفريق 
آذار كي ال يتدخل أحد يف   14
نتدخل يف  ال  وبالتالي  شؤوننا 
شؤون أحد، وما حيدث يف سوريا 
يعين الشعب السوري ومن حق 

الشعوب تقرير مصريها.

اجلميل دعا اىل عهد شرف بعدم تعريض 
مصاحل لبنان عربيا للخطر

الكتائب  حزب  رئيس  قال 
يف  اجلميل،  امني  الرئيس 
الصياد  الشقيقة  اىل  حديث 
سالح  كل  ان  اليوم،  ينشر 
مصطنع ال يدوم، وان السالح 
الشرعي وحده هو الذي يبقى، 
هذا باملفهوم الدولي والكوني 
مشريا  القانوني،  وباملفهوم 
غري شرعي  اي سالح  ان  اىل 
اللبنانية  الساحة  على  تواجد 
له  مصطنع  كل  ان  اذ  انتهى 

نهاية واجل.
امام  لبنان  ان  اىل  ولفت 
وهامة،  خطرية  استحقاقات 
للمرة  جديد  نوع  من  حكومة 
األوىل، حكومة احادية ستكون 
ممسكة مبقدرات الدولة. بعض 
مكوناتها ميلك مقدراته اخلاصة 
وماليته  اخلاص  وسالحه 
اخلاصة وادارته اخلاصة وهذا 
هناك  وستكون  خطري،  شيء 
احلابل  وسيختلط  ازدواجية 

بالنابل.
واعترب ان لبنان مير يف خماض 
يف  ودولي  وعربي  اقليمي 
اقحام  وان  نفسه،  الوقت 
قيادي  اي  قبل  من  لبنان 
عربي  طابع  ذات  بصراعات 
ان  اىل  خطأ كبري، مشريا  هو 
اكثر  يده  يضع  األمن  جملس 

فأكثر على جمموعة من امللفات 
العربية.

تدخل  اجلميل  الرئيس  وانتقد 
اللبنانية  القيادات  بعض 
بشؤون بعض العواصم العربية 
من خالل اطالق مواقف مؤيدة 
حلركات شعبية ذات بعد مذهيب 
تقوم يف تلك العواصم، خاصة 
كان  حيث  البحرين  مملكة  يف 
هلا انعكاسات سلبية على ابناء 
اليت  الكبرية  اللبنانية  اجلالية 
من  واهتمام  عناية  كل  تلقى 

قبل ملك البحرين وحكومته.
وطالب الرئيس اجلميل الدولة 
واضح  علين  مبوقف  اللبنانية 
الدول  مع  ومتضامن  متعاطف 
الشقيقة اليت حتضن اللبنانيني، 
وان تقوم جبهد كبري لدى كل 
القيادات اللبنانية للتوصل اىل 
عهد شرف غايته عدم تعريض 
يف  واللبنانيني  لبنان  مصاحل 
العواصم العربية اليت يعملون 

فيها لكسب عيشهم للخطر.
الدولية  احملكمة  واعتربان 
آخر  مكان  يف  اصبحت 
وسقوطها يعين سقوط جملس 
األمن، الفتا اىل ان قوى 14 
آذار تعيد النظر يف تنظيمها، 
تطورت  األمور  ان  اىل  مشريا 

وعلينا التطور معها.

تعذر دفع حصة لبنان من موازنة احملكمة
وبان كي مون يتوىل تأمني االمور الستمرار عملها

مطلع  ديبلوماسي  مصدر  أكد 
ان لبنان الذي دخل عمليا يف 
استحقاق الدفعة املالية الثالثة 
مع دخول احملكمة اخلاصة بلبنان 
من  يتمكن  لن  الثالث،  عامها 
من   %4٩ البالغة  حصته  دفع 
بعد  اال  احملكمة  مداخيل  جممل 
ان  مستبعدا  احلكومة،  تشكيل 
احلكومة  يف  املوضوع  هذا  مير 
اليت ستشكل بسهولة وبالتالي 
للمحكمة  لبنان  متويل  فان 
العام  هذا  مهددا  سيكون 
لقوى  الشديد  االعرتاض  مع 
استمرار  على  احلالية  االكثرية 
والسعي  احملكمة  مع  التعامل 
االرتباط  اىل اصدار قرار بفك 
على  مطالبها  جتاهل  او  معها 

االقل.
ويف مطلق االحوال فإن املبالغ 
اليت تدفع من لبنان اىل احملكمة 
املوازنة  اقرار  تعذر  ظل  ويف 
شكل  على  سددت  عام،  لكل 
سلفة خزينة، اما هذا االمر فال 
الشهر،  هذا  اليه  اللجوء  ميكن 
املوجبات  فيه  تستحق  الذي 
احلالية  احلكومة  ألن  املالية، 
االعمال وال  يف وضع تصريف 
جتتمع. وال ميكنها تسديد حصة 

لبنان مبوجب سلفة خزينة.
يف  مسؤول  مصدر  واشار 
احملكمة اىل انه ال ميكن االفصاح 
عن امساء الدول املتربعة بتمويل 
من   %51 يشكل  مبا  احملكمة 
امجالي نفقاتهاوعن املبالغ اليت 
مت دفعها من قبل هذه الدول، 
دفع  لبنان  ان  املصدر  واكد 
مليونا  ما قيمته 52  اآلن  حتى 
و332 الف دوالر امريكي وهذا 
يف  لبنان  حصة  يشكل  املبلغ 
عن  اي  املنصرمتني  السنتني 

عامي 200٩ و 2010.
وثابر عدد من الدول على متويل 
املتحدة  الواليات  منها  احملكمة 
وفرنسا  االوروبي  واالحتاد 
والسعودية  واالمارات  وكندا 
السياق  هذا  ويف  والكويت، 
لفت مصدر متابع ملسار تشكيل 
احملكمة اىل ان امتناع لبنان عن 
الدفع لن يوقف عمل احملكمة.

وينص نظام احملكمة على قيام 
االمني العام لالمم املتحدة بان 
استمرارية  بتأمني  مون  كي 
خمتلفة،  طرق  عرب  التمويل 
ان  ميكن  ال  الدفع  ان  موضحا 
قبل  من  بل  اشخاص  عرب  يتم 

دول.

دعت االدارة االمريكية اخلميس 
االمريكيني اىل مغادرة سوريا 
الرعايا  »حتذر  انها  وقالت 
االمريكيني من امكانية حصول 
اضطرابات سياسية ومدنية يف 

سوريا«.
املواطنني  »نشجع  وقالت 
االمريكيني على تاجيل اي سفر 
املواطنني  ضروري.ننصح  غري 
حاليا  املوجودين  االمريكيني 
يف سوريا بالتفكري يف مغادرة 

البالد«.
جتنب  اىل  االمريكيون  ودعي 
السفر اىل الالذقية ودرعا حيث 

واشنطن تدعو رعاياها اىل 
مغادرة سوريا

املواجهات.  يف  قتلى  سقط 
ان  اخلارجية  وزارة  وقالت 
الن  السوريني  »مساعي 
مسؤولية  خارجية  جهات  حيملوا 
االضطرابات احلالية يهدد بتاجيج 

املشاعر املعادية لالجانب.
قد يواجه املواطنون االمريكيون 
اتهامات  توقيفهم  حال  يف 
او  العنف  على  باحلض 
الوزارة  والحظت  التجسس«. 
العادة  يف  تتاخر  سوريا  ان 
ابالغ  قبل  اسابيع  بل  ال  اياما، 
بتوقيف  املتحدة  الواليات 

رعاياها.
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تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية 
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

سهرة  سهرات مميزة
 مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي 

جلســة رائعــة مــع النرجيــلة

»كل اجلمهوريات العربية هي مجهوريات رعب وخوف وقتل«
اليوت ابرامس

منذ كارثة فلسطني الكربى عام 1948 وانتهاء بالكارثة االكرب عام 2003 
عندما مت اجتياح العراق ودمرت دولته بتواطؤ عربي وجببانة علنية ورمسية 
االنتصارات  من  القليل  والقليل  اهلزائم  من  الكثري  العرب  امة  شهدت 

واالجنازات.
قليلة  اشهر  قبل  العامل  املقهورين  وطبقة  الشباب  جيل  فاجأ  وقد 
بانتفاضات شعبية عّمت اكثرية البلدان العربية مبشرقها ومغربها مسجلة 
عرب  الشعوب  حتركات  ومراقيب  العامل  اذهلت  نادرة  وتضحيات  شجاعة 

التاريخ.
ان املعركة ما زالت يف اوجها والدماء ما زالت تسيل واجلراح تزداد عمقًا 
وأملًا بانتظار الفجر القريب، كذلك ترتبص القوى الطامعة بثروات العرب 
وتتسابق اىل الواجهة بذريعة محاية املدنّيني والعّزل. والذي يؤسف له  
ان الطغاة الصغار بنوا اجليوش واساطيل اجلّو والبحر ليفرغوا محمها على 
شعوبهم دون رمحة. ولكن الثمن الذي دفعته الواليات املتحدة باجتياحها 
للعراق بانهيار اقتصادهاجعلها ترفض اي تورط ارضي يف ليبيا او غريها 
مع تأكيدها انها ال تستهدف حياة العقيد القذايف. وهذه النقطة بالذات 
تستفيد منها االنتفاضات العربية حيث من املؤمل ان يقبل انسان عربي 
قيام طائرات حلف »الناتو« بدك القواعد واالهداف الليبية ورمبا غريها 
قريبًا، وبدعوة من جامعة عمرو موسى العربية اليت مل تستنكر حتى الساحة 
ما فعله االمريكيون يف العراق خمالفني القوانني واالعراف الدولية علنًا.

****
ان الذي يهمنا اليوم هو ما جرى وجيري يف سوريا. لن ننظر اىل املاضي 
ولن حناسب او نعّدد ما شهدته ومارسته االنظمة ألن السكني على العنق 
والطامعون كثر والصهاينة يقهقهون فوق اجلدران املطلة على اجلريان 

العرب...انها مشكلة احلرية واحلرية ثانيًا واخريًا.
لقد اخطأ الزعماء الذين تكرموا على شعوبهم بهبات مالية وعالوات اجور 
فبدوا وكأنهم يدفعون الرشاوى وشراء الذمم. ان خوف العرب من احلرية 
هو معضلة الثقافة واملفاهيم العربية منذ القدم. لقد فكر الزعماء بكل 
احلرّية،  موضوع  اىل  يتطرقوا  مل  ولكنهم  السخية  الوعود  وقدموا  شيء 

احلرية احلقيقية اليت حيتاجها االنسان مثل  حاجته للرغيف واهلواء.
ان االخطار احمليقة بسوريا اثارت قلق كل خملص وغيور على هذه االّمة، 
ورمبا اثارت اكثر من اخلوف ألن قلب االمة هو األهم يف وجودها ومصريها 

ومصري حميطها.
ان الرئيس بشار االسد مل يتجاوز اخلامسة واالربعني من العمر وهو خريج 
جامعات بريطانيا وزوجته كذلك. لقد وعد الرئيس بالتغيري اكثر من مّرة 
ومل ينفذ سوى القليل ولكنه قام باصالحات عديدة يف جماالت اجتماعية 
واقتصادية وتربوية وصحية. وهذا هام ورائع ولكنه ال يؤمن احلرية او 

شيئًا منها.
يقولون  االستجابة ملطالب شعوبهم؟...  من  العرب  الزعماء  ملاذا خيجل 
بصوت واحد انهم لن يفعلوا اي تغيري او اصالح حتت الضغط.. انه لفخر 
ألي زعيم عربي يقدم على دعوة معارضيه اىل قصره او مقّره ويبحث 
معهم مبطالبهم ويصبح عمالقًا اذا احنى رأسه امامهم واستجاب لرغباتهم 

اليت هي دائمًا حمقة.
مل يعد احد يصدق ان ما جيري هو صناعة امربيالية وصهيونية وامريكية 
والفرق  والظواهري  الدن  بن  قاعدة  باتهام  اجلديدة  الذرائع  اعتماد  او 

االسالمية املتطرفة.
قال احد مهندسي حرب ابادة العرب اليوت ابرامس الصهيوني الذي كان 
ابرز خمططي حرب تدمري العراق ان كل اجلمهوريات العربية هي مجهورية 
السباب  واملشيخات  واالمارات  امللكيات  اىل  يتطرق  مل  وقتل..  رعب 
معروفة.. كذلك مل يقل ما قاله سوى لتربير جرمية تدمري العراق الذي 

وصفها الفيلسوف االمريكي نعوم تشومسكي باملقتلة اجلماعية.
ان امل الغيورين على كرامة العرب هو ان نرى من يفشل حتريض اليوت 

وجيهض احالم الطامعني واملتشفني.
باملئة   51 بثقة  الفوز  عن  السوري سيعجز  الرئيس  ان  احد  ال يصّدقن 
ليحكم بالده بطريقة ال غبار عليها وبعيدة عن التفرد باحلكم . هذا يف 

املراحل القريبة اما فيما بعد اذا فشل اين املشكلة؟
ان رؤساء سابقني مثل لوال دي سيلفا الربازيلي ومهاتري حممد املاليزي 
يتمتعون مبحبة شعوبهم ويسريون وحيدين يف الشوارع فيتهافت عليهم 
مدى  الرئاسة  كرسي  يف  الوجود  من  مّرات  عشر  افضل  وهذا  املارة 

احلياة.
ان االستجابة لصوت الشعب فضيلة واخلضوع الرادة اجلماهري فخر ألي 
الرصاص على قلب  ان يطلق  االوساط من  قائد.. يسود اخلوف مجيع 
املناعة  فيه  انهارت  زمن  يف  واسرتاتيجيًا  تارخييًا  العروبة  قلب  األمة، 

واصبح الصمود وهمًا والتحرير خرافة.
ان اآلمال كبرية بأن يقدم الرئيس االسد على خطوات تارخيية مفاجئة 
ليجد حوله حصنًا منيعًا وجياًل جديدًا واعدًا واماًل لالمة كلها متجاوزًا احلرس 

القديم الذي مل يعرف ان يقدم سوى اخليبة.
اننا حنزن عندما نرى يف زمننا هذا من اعاد اىل تكرار ما قاله الشاعر 

الكبري بدوي اجلبل قبل 50 عامًا رافضني ان نصدقه حني صرخ:
بدعة الذل حني يذكر االنسان يف الشام انه انسان.

بدعة الذل ان يصاغ من الفرد آلة مهيمن دّيان
 ال يهني الشعوب اال رضاها، رضي الناس باهلوان فهانوا.

مع نشر هذه الكلمة يكون الرئيس االسد وجه خطابه املنتظر اىل الشعب 
والذي يقال انه خطاب تغيريي وعلى هذا اخلطاب تتوقف وجهة اطالق 
ادرك  السوري  الرئيس  يكون  ان  واملنا  القلب.  على  ويدنا  الرصاص 

فظاعة اعتقال الفيلسوف الطيب تيزيين لعدة ايام.

بطرس عنداري

»لقد اضعنا البوصلة ألننا ركزنا على انفسنا ،اكثر من القضايا 
اليت تهم العائالت  يف الوالية، لذلك اقول انا أسفة .«

كريستينا كينيلي
رئيسة الوالية السابقة

العمال اكرب مما كان  متوقعًا، حيث كان  لقد كانت خسارة حزب 
التحول يف االصوات مبعدل 17%  وتراوحت تلك النسب بني %5 
خصوصًا يف  اآلخر  البعض  35% يف  وجتاوزت  الدوائر  بعض  يف 

منطق غرب سدني واليت تعترب تارخييًا معقل حزب العمال.
يف العام 2008 ربح حزب العمال يف الوالية برئاسة موريس ييما 
دورة انتخابية ما كان ليحصل عليها لوال الصراعات بني اجنحة حزب 
االحرار الذي كان يتزعمه بيرت دبنم من جناح احملافظني بعد اطاحته 

جبون بروغدن من جناح الوسط.
ما هي االسباب اليت ادت اىل هذه اهلزمية املدوية واليت ادت اىل 

تدحرج رؤوس مهمة من الوزراء والنواب واملرشحني اجلدد؟!
الذي  الزلزال  ذلك  على  نفسه  اال  يلوم  ال  ان  العمال  حزب  على 
اصابه، فخالل 4 أعوام مت بتديل 3 رؤساء للحكومة )موريس ييما، 
على  األجنحة  صراع  بسبب  وذلك  كنيلي(  كريستينا  ريس،  نيثن 
كيفية ادارة احلكومة وخصوصًا من قبل  جناح اليمني الذي يتحكم 
به كل من جو تريبودي وادوار عبيد وأيريك روزونديل، الذين كانوا 
يلعبون دور رئيس احلكومة يف الظل وعدم السماح لرئيس احلكومة 
هي بلعب اي دور ألنهم يتحكمون بالعدد الكايف لإلطاحة به\ هو\ 
بها يف حال خمالفة ارادتهم وال ننسى الدور الذي لعبه زعيم نقابة 

العمال جون روبرسون يف اإلطاحة حبكومة موريس ييما.
املسيطرة  القوى  مراكز  او  العمال  حزب  فإن  ذلك  اىل  باإلضافة 
للنيابة بعيدًا  بإختيار املرشحني  داخل جملس احلزب كانت تتحكم  
عن القواعد احلزبية وانزال مرشحني باملظالت يف دوائر مضمونة، 
هذه املمارسة اليت بدأت مع بوب كار ومل تتوقف مع اي من خلفائه. 
ومل يقتصر االمر على املقاعد النيابية بل تعداه اىل الوظائف حتى 
تلك  آخر  وكانت  واالصدقاء  لألقارب  تؤمن  كانت  واليت  الصغرية 
الفضائح وضع اسم وزير اخلزانة إيريك روزنديل على رأس قائمة 
مرشحي احلزب جمللس الشيوخ لضمان بقائه حتى آب القادم اقله 
حتى حيصل على معاش التقاعد رغم معرفة اجلميع ان آداء روزينديل 
ضعيف ، وشكلت عملية بيعه لقسم من مؤسسة الكهرباء  وعلى 
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ضد  بل  بها  يؤمنون  اليت  احلزب  مبادئ  ضد  يصوتوا  مل  االخرى 
االشخاص الذي استغلوا احلزب وامتصوا دماءه من اجل بناء جمدهم 
فإذا  والثوابت.  املبادئ  حساب  على  الثروات  ومراكمة  الشخصي 
كانت رسالة الناخبني امللتزمني قد وصلت فعلى قيادة احلزب مراجعة 
االسس املعمول بها والعمل على استعادة القواعد احلزبية بعيدًا عن 
مراكز القوى ووضع الشخص املناسب  يف املكان  املناسب وعدم 
اختيار منتهزي الفرص الذين يرحلون عند او جتربة ويلقون باللوم 
على اآلخرين، وهذا ما حصل يف االنتخابات الفيدرالية االخرية مع 
النائبة السابقة مكسيم ماكيو اليت انتقدت احلزب بسبب خسارتها 

ملقعدها النيابي.
كحزب  وبرز  وعاد  قاسية  سابقة  بتجارب  مّر  قد  العمال  حزب  ان 
يستحق ادارة البالد، فاملرحلة القادمة تتطلب اعادة النظر ووضع 
خطط وقوانني جديدة تناسب توجهات احلزب املبدئية واليت متاشي 
روح العصر واول امر جيب ان حيصل هو كف ايدي رؤساء االجنحة 
ادوار عبيد وايرك روزينديل عن لعب اي دور يف تشكيل  امثال 
حكومة الظل اليت ستكون اول جتربة يف حماولة اعادة البناء. واال فإن 
باري اوفاريل سيحتفل بفوزه القادم يف بالكتاون وليس باراماتا.

تبدوا البداية مشجعة من خالل االعتذار الذي تقدمت به كريستينا 
االسبق  الوالية  رئيس  دعوة  السياق   نفس  يف  ،وتندرج  كينلي 
نيثن ريس للحزب الجراء »تشريح عنيف«كامل وصريح ألسباب 
اهلزمية.ومل يشذ عن تلك القاعدة ما قاله لوك فولي عضو اجمللس 
قال«اصبح  والذي  احلزب  لسكرتري  السابق  واملساعد  التشريعي 
احلقيقة  تقتضي  ما  هذا  دميقراطي  غري  حزب  اننا  على  الينا  ينظر 

قوله.« 
باخلتام فإن العقاب الذي انزله ناخبو نيو سوث ويلز حبزب العمال 
انتقل  ما  اذا  االحرار  حكومة  رأس  فوق  مسلطًا  يبقى سيفًا  سوف 
عليه  الذي سار  املسار  الصراعات وسارت يف نفس  هلا فريوس 
العمال من نقض للوعود والتلهي بالصراعات احلزبية واالتكال على 
الذي منح هلم خيوهلم التصرف بدون حسيب  الكبري  التفويض  ان 
او رقيب ألن نتائج االنتخابات اظهرت ان املواطنني متقدمني على 

السياسيني يف مراقبة اداء احلكومة والسياسيني.
وننهي بالتنويه باملمارسة الدميقراطية يف تبادل السلطة بني االحزاب 

والقوى السياسية يف البالد.
عباس علي مراد- سيدني

هزمية العمال التارخيية

كربى  فضيحة  االنتخابات  ابواب 
معارضة  رغم  بيعها   مت  حيث 
االدارة  جملس  من  أعضاء   8
على  احتجاجًا  استقالوا  الذين 
تلك الصفقة واملعلوم ان املبلغ 
ال  املؤسسة  به  بيعت  الذي 
يدخل  دوالر  مليارات   5 يتجاوز 
ما  مبلغ  الوالية  خزينة  اىل  منها 
فقط  دوالر  مليون   800 يقارب 
مليار   15 مبلغ  عرض  انه  علمًا 
دوالر كسعر للقطاع اثناء تولي 
على  أقيل  والذي  ييما  موريس 
بلة  الطني  زاد  .وما  ذلك  أثر 
باقفال  احلكومة  رئيسة  قيام 
الربملان ملنع التدقيق يف صفقة 

الكهرباء.
وخصوصًا  ذلك  اىل  باالضافة 
تزايدت  األخريتني  السنتني  يف 
اجلنسية،  )املالية،  الفضائح 
واخلدماتية(  االخالقية  العقارية، 
انوف  روائحها  ازكمت  اليت 
اىل  ادت  واليت  املواطنني 
الوزراء  من  العديد  استقالة 
اإلداء  ادى  ولقد  والنواب. 
تراجع  اىل  السيء  احلكومي 
الوالية  يف  اخلدمات  مستوى 
اليت كانت تعد االوىل يف البالد 

مقارنة مع باقي الواليات.
السابقة  الوالية  رئيسة  حتدثت 
يف خطابها االخري الذي اعرتفت 
وهنأت  حزبها  بهزمية  فيه 
اوفاريل  باري  املنتخب  الرئيس 
احلزب،  بناء  اعادة  اهمية  عن 
السؤال الذي يتبادر اىل الذهن 
اعادة  سيتم  االسس  اي  على 

بناء احلزب؟!
لقد اثبتت االنتخابات االخرية ان 
ناخبيي العمال امللتزمني والذين 
صوتوا ألول مرة لصاحل االحزاب 
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عرب وعالم

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:

اختصاص، خبرة وصدق في العمل
اسألوا الصيدلي كيف
ميكنكم توفير املال 
 تتوفر في الصيدلية

فيتامينات
 مساحيق للغسيل واجللي، عطورات، 

هدايا  نغلّف الهدايا مجاناً
تظهير صور، وأشياء أخرى كثيرة 

توصيالت مجانية للمنازل
دوام العمل من االثنني حتى السبت من 8 صباحاً حتى 8 ليالً

يوم االحد من 9 صباحاً حتى 8 ليالً

مقابل مركز البريد

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

(BLACKMORES)
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الواليات  ان  تقارير  افادت 
بدس  قامتا  وبريطانيا  املتحدة 
يف  سريني  استخبارات  عمالء 
وجلمع  الثوار  مع  لالتصال  ليبيا 
اجلوية  الغارات  توجه  معلومات 

للتحالف. 
التعليق  االبيض  البيت  ورفض 
تدور  اليت  اخلفية  احلرب  حول 
وحول  ليبيا  يف  يبدو  ما  على 
تقرير اخر بان الرئيس االمريكي 
جتيز  سرية  مذكرة  وقع  اوباما 
املركزية  االستخبارات  لوكالة 
بعمليات  القيام  ايه  آي  سي 

سرية يف ليبيا. 
رفيع  امريكيا  مسؤوال  ان  اال 
وزير  بانشقاق  رحب  املستوى 
كوسى  موسى  اللييب  اخلارجية 
معتربا  بريطانيا،  اىل  توجهه  بعد 
انهيار  على  دليل  زيارته  ان 

دائرة املقربني من القذايف. 
صحيفة  اوردت  جهتها،  من 
نيويورك تاميز ان السي آي ايه 
ليبيا  اىل  سريني  عمالء  ارسلت 
جلمع معلومات من اجل الضربات 
مع  اتصاالت  والقامة  اجلوية 
الثوار الذين تعرضوا النتكاسات 
املوالية  القوات  امام  االربعاء 
على  اوباما  وشدد  للنظام. 
قوات  اي  نشر  يتم  لن  انه 
املدنيني  حلماية  امريكية  برية 
تاميز  نيويورك  ان  اال  الليبيني. 
اشارت اىل ان جمموعات صغرية 
االمريكيني  السريني  العمالء  من 
يقومون مبهمات داخل ليبيا منذ 

اسابيع عدة.
مسؤولني  عن  نقلت  كما 

تقارير يف واشنطن تتحدث عن عمالء سريني 
للواليات املتحدة وبريطانيا يقومون مبهمات يف ليبيا

وسابقني  حاليني  بريطانيني 
القوات  عناصر  من  عشرات  ان 
الربيطانية اخلاصة وعناصر جهاز 
االستخبارات ام آي ٦ موجودون 
جيمعون  حيث  ليبيا  يف  ايضا 
املوالية  القوات  حول  املعلومات 

واسلحتها. 
من جانبها، اوردت شبكة ايه بي 
سي نيوز ان املذكرة اليت وقعها 
اوباما جتيز القيام بعمليات سرية 
اجلهود  ملساعدة  ايه  آي  للسي 

يف ليبيا. 
املذكرات  هذه  مثل  وتشكل 
عمليات  لتنفيذ  قانونيا  اطارا 
وهي ضرورية عادية قبل اطالق 

مهمات سرية. 
البيت  باسم  املتحدث  ورفض 
هذه  تاكيد  كارني  جاي  االبيض 
التقارير او نفيها، مشريا اىل انه 
ال يتم التعليق عادة على القضايا 

املتعلقة باالستخبارات. 
ومسؤولون  خرباء  ويقول 
عسكريون امريكيون سابقون ان 
الضربات اجلوية غالبا ما تتطلب 
الرشادها  االرض  على  عيونا 
العمليات  اهداف  ولتحديد 
يف  حصل  ما  وهذا  العسكرية. 
وكوسوفو  والعراق  افغانستان 
والبوسنة وغريها من الدول اليت 
هؤالء  حبسب  نزاعات،  شهدت 

اخلرباء. 
سواء  االمريكية  االدارة  وتشهد 
حلفائها  مع  او  الكونغرس  يف 
تزويد  فكرة  حول  حاميا  جدال 

الثوار يف ليبيا باالسلحة. 
الفكرة  معارضي  بعض  وابدى 

الثوار  بعض  ميول  ازاء  قلقا 
القائد  اعلن  ان  بعد  خصوصا 
االعلى للحلف االطلسي االمريال 
انه  الثالثاء  ستافريدس  جيمس 
فيه  يتحلى  الذي  الوقت  ويف 
باملسؤولية،  املقاتلني  معظم 
فان بعضهم ابدى ميوال لتنظيم 

القاعدة وحزب اهلل اللبناني. 
االمريكي  الدفاع  وقد قال وزير 
ان  االول  امس  غيتس  روبرت 
لتدريب  حباجة  الليبيني  الثوار 
لكن يتعني على دول اخرى غري 
الواليات املتحدة ان تتوىل هذه 

املهمة. 
اعتقد  االمريكي  الوزير  وقال 
تدريب  لكل  املعارضة حباجة  ان 
ان  معتربا  وتنظيم،  وقيادة 
بصورة  االن  حتى  عملوا  الثوار 

ارجتالية. 
يف  جلسة  اثناء  غيتس  وقال 
من  كبريا  عددا  ان  الكونغرس 
هذه  هلم  تقدم  ان  ميكن  الدول 
التدريب  ان  واضاف  املساعدة. 
ليست قدرة فريدة يف الواليات 
املتحدة، ويف ما خيصين، ينبغي 

تكليف شخص اخر بذلك. 
االطلسي توىل القيادة 

االطلسي  احللف  توىل  وقد  هذا 
وحذر  ليبيا  يف  العمليات  قيادة 
من  القذايف  معمر  العقيد  قوات 

مواصلة استهداف املدنيني. 
شارل  الكندي  اجلنرال  وقال 
بوشار قائد عملية احلامي الواحد 
املدنيني  يستهدفون  من  اىل 
بكم  حري  السكنية،  والتجمعات 
عن  الكف  وانصحكم  التوقف 

ذلك. 
مؤمتره  يعقد  بوشار  وكان 
العام  مقره  االول يف  الصحايف 
يف نابولي جنوب ايطاليا بعد ان 
خلف احللف االطلسي االمريكيني 
يف قيادة التحالف الدولي وتولي 
العمليات العسكرية يف ليبيا بعد 

١٢ يوما على انطالقها. 
واعلن امني عام احللف االطلسي 
استلم  رامسوسن  فوغ  اندرس 
احللف االطلسي قيادة العمليات 
صباح  ليبيا  يف  الدولية  اجلوية 
اخلميس امس. وقال مجيع موارد 
مهامه  المتام  مكانها  يف  احللف 
املوحد  احلامي  عملية  اطار  يف 
وهي حظر االسلحة ومنطقة احلظر 
اجلوي ومحاية املدنيني واملراكز 

املدنية. 
قطر  امري  اعترب  الدوحة  ويف 
ثاني  آل  خليفة  بن  محد  الشيخ 
ان احلملة العسكرية الدولية ضد 
جاءت  ليبيا  يف  القذايف  نظام 
الدول  جامعة  دور  غياب  نتيجة 

العربية. 
استقباله  عقب  قطر  امري  وقال 
البشري  عمر  السوداني  الرئيس 
املدنيني  معاناة  ان  الدوحة  يف 
الدولي  يف ليبيا دفعت اجملتمع 
منه  تعاني  ما  ضوء  للتدخل يف 
العربية، اليت كان  الدول  جامعة 
بذلك  تقوم  ان  بها  يفرتض 

الدور. 
امله  عن  تصرحياته  يف  واعرب 
العربية  اجلامعة  تتمكن  ان  يف 
ضوء  يف  بواجباتها  القيام  من 

التغريات احلاصلة حاليا.

طبيب بورقيبة: بن علي تآمر عليه 
ليلة االنقالب

قال عمر الشاذلي الطبيب اخلاص 
للرئيس التونسي الراحل احلبيب 
أصدره  كتاب  يف  بورقيبة، 
باللغة  التونسية  الثورة  بعيد 
املخلوع  الرئيس  إن  الفرنسية، 
زين العابدين بن علي تآمر على 
بورقيبة الذي مل يكن عاجزا عن 
يف  إطاحته  عشية  مهامه  أداء 
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بداعي املرض والشيخوخة. 
كتابه  يف  الشاذلي  وروى 
الصادر  عرفته«  كما  »بورقيبة 
تفاصيل  املاضي،  شباط  يف 
على  االنقالب  ليلة  عن  كثرية 
املستقلة  لتونس  رئيس  أول 
وحلقات التحضري هلذا االنقالب 
ومتواطئني  علي  بن  سعي  عرب 
وخارجه  قرطاج  قصر  يف  معه 
البالد  يف  األجواء  توتري  إىل 

لالنقضاض على احلكم. 
بن  تولي  بيان  يف  وجاء 

طول  »أمام  انه  السلطة  علي 
واستفحال  )بورقيبة(  شيخوخته 
مرضه نعلن اعتمادا على تقرير 
متاما  عاجزا  أصبح  أنه  طيب 
رئاسة  مبهام  االضطالع  عن 
أكد  الشاذلي  لكن  اجلمهورية«، 
»أعطانا  بورقيبة  أن  كتابه  يف 
ركز  التاريخ  يف  حقيقيا  درسا 
فيه على احلروب الصليبية« قبل 

يوم من إطاحته. 
طبيب  الشاذلي،  وأضاف 
بورقيبة ملدة 40 عاما ومؤسس 
يف  تونس  يف  الطب  كلية 
العام ١9٦4، أن »بن علي حاول 
ما  على  قانوني  طابع  إلضفاء 
طبية  شهادة  تقديم  فعله، 
سّخرهم  أطباء  سبعة  وقعها 
اهلامشي  العام  النائب  ليال 
الزمال«، موضحا أن أربعة منهم 
مل يعاينوا بورقيبة منذ سنوات 

عديدة.

تشافيز: قصف ليبيا جنون
هوغو  الفنزويلي  الرئيس  أعلن 
تشافيز، خالل زيارة إىل بوليفيا 
اليت  القصف  عمليات  أن  أمس، 
يقوم بها احللفاء يف ليبيا »جنون 
يستحق مأوى للمجانني« و«يهدد 

السالم يف العامل«. 
وقال تشافيز، يف مطار كوشابامبا 
»االمربيالية  إن  بوليفيا،  وسط 
اجلنون،  من  مرحلة  دخلت  قد 
للسالم يف  حقيقي  تهديد  وهي 
العامل«، مشريا إىل أنها »انتقلت 
الذي  اجلنون  مراحل  أقصى  إىل 

تهدد  هي  فها  املأوى:  يستحق 
وتقصف إلنقاذ السكان«. 

وأضاف »نريد السالم ال احلرب. 
نريد دميوقراطية حقيقية، ال نريد 
نريد  الدكتاتورية،  من  مزيدا 
التحرير، وال نريد االمربيالية وال 

التدخل، نريد السيادة«.
ودعا إىل »الوحدة التامة السياسية 
واالقتصادية«  واالجتماعية 
والكاراييب  الالتينية  ألمريكا 
سالم  منطقة  »ترسيخ  اجل  من 

كبرية«. 
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Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب 
مجيع أنواع الرخام والغرانيت

23 Cann St, Guildford, NSW 2161
Ph: 02 9681 6520

Mob: 0414 394 675

صدق يف 
املعاملة وسرعة 

يف العمل

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

بني يديكم

مطلوب موظفني من 

اجلنسني

 للعمل يف جمال األمن 

اخلاص )Security( يف 

سدني

لدى شركة IPS  بدوام 

كامل أو جزئي

على الراغبني/الراغبات 

ان تكون لديهم رخصة 

 Security Licence
من سلطات نيو ساوث ويلز

وشهادة اسعافات أولية 

التحدث باإلنكليزية 

ضروري

**** 
نؤمن سائر حاجاتكم من 

احلراسة األمنية اخلاصة 

لكافة مناسباتكم بأسعار 

منافسة

  مطلوب للعمل
STAFF 
WANTED

Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

change!  

At IPS Security we value our employees and know that 
they are our business. As a rapidly growing company, 
we’re always looking for reliable, well spoken and well 

presented individuals.        

Every IPS Security employee contributes to our 
continued success-and to our long-standing 

reputation for excellence. 
IPS Security requires qualified applicants for a variety 
of positions all over the Sydney Metropolitan area. To 

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

Hold a current NSW Security Licence 
Have dedication, Commitment & Loyalty 

Speak fluent English 
Have excellent presentation 

Be reliable
 We have the following security positions available;

 Static positions
Available 7 days/nights

 Patrol positions
 We have full time, part time and casual positions 

available.
 Previous Applicants need not apply

 No recruitment companies
 NSW Master Licence Number: 409 566 317
 Email: employment@ipssecurity.com.au

رئيس الوزراء الياباني يطالب بتفكيك املفاعالت املتضررة من الزلزال
استبعدت احلكومة اليابانية امس 
املبادرة فورا اىل توسيع منطقة 
العزل يف حميط حمطة فوكوشيما 
اليت اعلن رئيس الوزراء ناوتو 
يتم  حاملا  تفكيكها  كان وجوب 

القضاء على اخلطر. 
وحذرت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية من انها رصدت معدالت 
على  اجالء  عملية  تربر  اشعاعية 
غرب حمطة  كلم مشال   ٤٠ بعد 
 .١ رقم  داييتشي  فوموشيما 
احلكومة  باسم  املتحدث  واجاب 
ايدانو ال اعتقد  اليابانية يوكيو 
ان االمر بطبيعته يستدعي هكذا 
ارتفاع  لكن  واضاف  خطوة. 
االرض  االشعاعات يف  مستوى 
يقود حتما اىل التفكري بامكانية 
ان يكون تراكم لالشعاعات على 

املدى الطويل مضرا للصحة.

واعلنت الوكالة الدولية للطاقة 
مت  الذي  املستوى  ان  الذرية 
جانب  من  االرض  يف  رصده 
االجهزة املختصة يف بلدة ييتاتي 
للمرت  ميغابيكريل   ٢ اىل  وصل 
املربع، اي ضعف املعدل الذي 
تبدأ الوكالة على اثره بالتوصية 
السلطات  جتل  ومل  باالجالء. 
اال ضمن  اللحظة  حتى  اليابانية 
احملطة،  حول  كلم   ٢٠ نطاق 
على  القاطنني  السكان  ناصحة 
مسافة بني ٢٠ و٣٠ كلم مبالزمة 
منازهلم او مبغادرة املنطقة. كما 
اوصت املنظمة البيئية غرينبيس 
العزل  منطقة  بتوسيع  احلكومة 
استنادا  كلم،   ١٠ االقل  على 
رصدتها  اليت  املستويات  اىل 

املنظمة. 
الياباني  الوزراء  رئيس  واكد 
حمطة  ان  اخلميس  كان  ناوتو 
تفكيكها،  جيب  فوكوشيما 
وذلك يف لقاء مع رئيس احلزب 
الشيوعي الياباني كازوو شيي 
كما افادت وكالة كيودو لالنباء. 
مستويات  وتواصل  ذلك،  اىل 
باالرتفاع  االشعاعي  النشاط 
احملطة، حبسب  قرب  البحر  يف 
باور  الكرتيك  طوكيو  شركة 
واليت  للمحطة  املشغلة  تيبكو 
رصدت مستوى تركيز من اليود 
من  مرة  ب٤٣٨٥  اعلى  املشع 
اليود  الطبيعي. ومعدل  املعجل 
يتم  الذي  االعلى  هو  هذا   ١٣١
رصده منذ بدء احلادث النووي 
الذي انطلق جراء زلزال قوته ٩ 
اعقبه  الذي  وتسونامي  درجات 
وتسببا باعطال يف انظمة تربيد 

املفاعالت. 
ويواجه الفنيون الذين يكافحون 
لتفادي  يوما  عشرين  حنو  منذ 
فوكوشيما،  يف  كربى  كارثة 
بفعل  عملياتهم  يف  عقبات 
كثرية  املائية  املسطحات 
االشعاعات اليت اجتاحت قاعات 
يدورون  وهم  تقنية.  ومشاغل 
يف حلقة مفرغة: فمن الضروري 
لكن  املفاعالت  تربيد  واحليوي 
كلما استخدموا املياه كلما زادت 
املسطحات املائية. وكلما قللوا 
ارتفعت  كلما  املياه،  ضخ  من 

حرارة املفاعالت. 
غري  الوضع  هذا  مواجهة  ويف 
السلطات  طلبت  املسبوق، 
مساعدة  اليابانيون  والفنيون 

رئيسة  ووصلت  اجانب.  خرباء 
جمموعة اريفا النووية الفرنسية 
مع  اىل طوكيو،  لوفرينيون  ان 
املياه  معاجلة  يف  اختصاصيني 
اريفا  رئيس  وقال  امللوثة. 
تنوي  اريفا  ان جمموعة  اليابان 
لشركة  التقين  دعمها  زيادة 
يف  اخلوض  دون  من  تيبكو، 

التفاصيل. 
مع  نتدخل  اوتيبري  رميي  وقال 
ونستجيب  دعم  كوسيط  تيبكو 
جنوح  لديهم  اليت  ملطالبهم 
وزارة  وضعت  كما  لزيادتها. 
تصرف  يف  االمريكية  الطاقة 
روبوتات  اليابانية  الشركة 
بامكانها  لالشعاعات  مقاومة 
جلمع  املفاعالت  داخل  اخرتاق 
تشهد  اماكن  يف  معلومات 
النشاط  من  مرتفعة  معدالت 

االشعاعي. 
ومن املقرر ان تغادر وحدة من 
حاالت  يف  متخصصة  املارينز 
الواليات  النووية  الطوارئ 
اليابان.  باجتاه  اليوم  املتحدة 
الفرنسي  الرئيس  واقرتح 
ساركوزي الذي وصل امس اىل 
مع  تضامنه  عن  للتعبري  طوكيو 
السلطات اليابانية، عقد اجتماع 
بلدان  يف  النووية  للسلطات 
يف  ايار  يف  العشرين  جمموعة 
للسالمة  معيار  لتحديد  باريس 
النووية الدولية. وقال من غري 
هلذه  يكون  اال  بتاتا  الطبيعي 
املعايري الدولية للسالمة وجود. 
مشال  املنكوبة  االراضي  ويف 
اعمال  تتواصل  اليابان،  شرق 
جثث  على  والتعرف  البحث 

وكانت  اذار.   ١١ كارثة  ضحايا 
احلصيلة االخرية للضحايا حبسب 
الشرطة الوطنية اليابانية تشري 
اىل ٢٨ الف قتيل ومفقود بينهم 

١١٤١٤ حالة وفاة مؤكدة. 
احلكومة  اعلنت  بكني،  ويف 
االراضي  كامل  ان  الصينية 
الصينية تقريبا تسجل مستويات 
حمطة  مصدرها  اشعاعي  نشاط 
انها  اال  اليابان  يف  فوكوشيما 
خطر  اي  متثل  وال  جدا  ضئيلة 
وزارة  واعلنت  الصحة.  على 
مستويات  ان  الصينية  البيئة 
رصدت  االشعاعي  النشاط  من 
يف كافة املناطق ذات الكثافة 
شرق  يف  املرتفعة  السكانية 
الصني وجنوبها. وكانت اعلنت 
مستويات  ان  سابقا  الوزارة 
 ١٣١ اليود  من  ضعيفة 

والكيزيوم ١٣٧ و١٣٤ مصدرها 
يف  رصدت  فوكوشيما  حمطة 
اجلو يف مناطق صينية عدة ويف 

بكني ايضا. 
ان  القول  احلكومة  وجددت 
املستويات احلالية ال متثل سوى 
املستوى  من  الف  من   ١ نسبة 
الذي يتعرض له شخص يسافر 
على منت طائرة يف رحلة تقارب 
مسافتها الفي كلم. ويف سياق 
وول  صحيفة  افادت  متصل، 
اخلطة  ان  جورينال  سرتيت 
ملواجهة  موضوعة  كانت  اليت 
حمطة  على  يطرأ  حادث  اي 
تتناسب  تكن  مل  فوكوشيما 
نهائيا مع ما هو مطلوب يف حال 
اال  تلحظ  ومل  الكربى  الكوارث 
لالتصال  واحد  هاتف  استخدام 
وعربة  االصطناعية  االقمار  عرب 

نقالة واحدة. 
االقتصادية  الصحيفة  واشارت 
اىل ان التعليمات اليت اصدرتها 
تيبكو مل تكن تشمل اال حوادث 
اي  تلحظ  ومل  احلجم  صغرية 
اجراءات يف حال احلوادث الكربى. 
مشاركة  اخلطة  تلحظ  مل  كما 
االستعانة  او  طوكيو  اطفائيي 
واستخدام  الياباني  باجليش 
التسرب  لضبط  امريكية  معدات 
وتضاف  االشعاعات.  واحتواء 
هذه املعلومات اىل الشكوك اليت 
اليابان بشأن شفافية  حتوم يف 
تيبكو يف جمال االمن. وقبل حنو 
ارغمت  الزلزال،  من  ايام  عشرة 
بتزويرها  االعرتاف  على  تيبكو 
يف  التحكم  سجالت  يف  بيانات 
منشاتها، بعد تعرضها النتقادات 

من وكالة السالمة النووية.

إسرائيل تهاجم نبيل العربي النفتاحه على إيران وحزب اهلل 
»هآرتس«  صحيفة  شنت 
وزير  على  عنيفًا  هجومًا 
نبيل  املصري  اخلارجية 
إىل  دعوته  بسبب  العربي، 
مصر  بني  العالقات  توثيق 
أن  إىل  مشرية  وإيران، 
إليه  تنظر  بدأت  إسرائيل 
على أنه »عنصر معاد هلا«. 

وكتب احمللل السياسي يف 
برئيل،  تسييب  »هآرتس« 
»الودية«  الرسائل  بعد  انه 
املتبادلة مؤخرا بني كل من 
وتوجه  ودمشق،  القاهرة 

األعلى  اجمللس  رئيس 
املصرية  املسلحة  للقوات 
طنطاوي  حسني  املشري 
مصر  بني  العالقات  لتجديد 
وسوريا، جاء الدور اآلن على 
نبيل العربي كي ميد يده إىل 
طهران، وليعلن إن مصر ال 

تعترب إيران دولة معادية. 
العربي  إن  برئيل  وأضاف 
»مل يتورع عن حتذير إسرائيل 
مؤخرا من مغبة مهامجة قطاع 
العمل  بدأ  أنه  كما  غزة، 
االنقسام  حالة  إنهاء  على 

حركيت  بني  الفلسطيين 
إىل  مشريًا  ومحاس«،  فتح 
أن العربي »حتدث أيضا عن 
اطار  حتت  وعمله  اهلل  حزب 
سياسي، ما يشري إىل فتح 
القاهرة  صحيفة جديدة بني 

واملنظمة اللبنانية«. 
أن  إىل  برئيل  ولفت 
إسرائيليني  مراقبني 
يرون يف العربي » عنصرا 

معاديا إلسرائيل«.
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اسرتاليات

مسانة عربية،أجبنان، ألبان 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

 مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
الخطي للحصول على الجنسية األوسرتالية

*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 Initial Jobless Claims W/E 388k 380k 
 ISM – New York Mar 521.6 513.4 
 Chicago PMI Mar 70.6 70.0 
 Kansas City Fed Manufacturing Mar 39 23 
 Factory Orders Feb -0.1% +0.5% 

EZ Flash Inflation – Annualised Mar +2.6% +2.3% 
GE Retail Sales Feb -0.3% +0.4% 

 Unemployment Change Mar -55k -25k 
 Unemployment Rate Mar 7.1% 7.2% 

 

 

 

- Australian stocks look set to open flat with SPI futures pointing to a gain of 2pts on the 
open. Whilst SPI suggests we may rise, we wouldn’t be surprised to see losses today, 
especially if the China PMI data disappoints on the downside. Also watch the materials 
sector with the prospects of a stronger Dollar likely to weigh on base metals prices.  

- After hitting a fresh 29-year peak of USD1.0372, the Aussie Dollar has slumped this 
morning with the currency now buying USD1.3029. Whilst Kocherlakota’s comments 
resonated in North American trade, we do not expect them to be influential in Asia with 
many traders likely to “buy the dip”, particularly if the Chinese data is strong. However, 
despite this, we expect gains to be modest before the NFP release this evening. 

- The behemoth of the monthly economic calendar, US non-farm payrolls, is released 
tonight with economists expecting job creation of 190k during March. Whilst equities 
are likely to rally no matter what the number, one expects the result will have a large 
impact on currency and money markets once it is released. For a continuation in the 
Dollar rally, along with the selloff in treasury markets, the headline number will have to 
be significantly above market forecasts. Investors will also be watching for revisions to 
previous data along with earnings and hours worked. Payrolls aside, there is a raft of 
manufacturing activity data released with PMI readings for the Euro Zone, Germany, 
France, Italy, Spain along with the ISM reading in the States. Rounding off a busy day 
is US construction spending and Euro Zone unemployment.  

  A big night of risk events awaits 

Treasury Department 
Email: treasury@arabbank.com.au 
Web: www.arabbank.com.au 
Phone: +61 2 9232 3844 
Fax: +61 2 9221 5428 
Reuters Dealing Code: AABA 
 
Treasurer Treasury Dealer 
Anthony Issa David Scutt 
  Michelle Sheldon 
 
To receive this report daily, please email the word 
‘subscribe’ to treasury@arabbank.com.au 
 

Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 1.0328 0.0006 0.06% 
AUDEUR 0.7288 -0.0017 -0.23% 
AUDGBP 0.644 0.002 0.31% 
AUDJPY 85.94 0.43 0.50% 
AUDNZD 1.3561 0.0018 0.13% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 12319.73 -30.88 -0.25% 
S&P500 1325.83 -2.43 -0.18% 
Nasdaq 2781.07 4.28 0.15% 
FTSE 5908.76 -39.54 -0.66% 
DAX 7041.31 -15.84 -0.22% 
Nikkei 9755.1 46.31 0.48% 
ASX200 4837.9 15.7 0.33% 
Shanghai 2928.111 -27.6602 -0.94% 
Hang Seng 23527.5 76.1 0.32% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1436.48 14.48 1.02% 
Oil 106.72 2.45 2.35% 
Treasuries AU   0 #DIV/0! 
3 Year 5.110% -0.03% - 
10 Year 5.545% -0.04% - 
 

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 big session for US economic data overnight with jobless claims, factory orders as 
well a raft of regional manufacturing surveys. As usual, most attention was on initial 
jobless claims with the number of claimants falling by 6k to 388k last week. The result 
was slightly below the 380k that had been expected by economists with the four-week 
moving average rising to 394.25k. Elsewhere factory orders fell by 0.1pct with as a 
decline in aircraft and military orders ensured the data missed the 0.5pct rise expected 
by the markets. On the manufacturing front, it was largely good news with the NY-ISM 
and Kansas City Fed surveys rising strongly whilst Chicago PMI fell modestly, albeit off 
a very high base. The employment and order backlog subindexes continued to push 
higher as did the prices paid component which leapt from 81.2 to 83.4.  

- Despite the net strong data flow, stocks wavered before slumping into the close with 
the DJIA and the S&P finishing in the red whilst the Nasdaq finished fractionally higher. 
In currency activity, Dollar selling, prevalent for a majority of trade, reversed late in the 
session with investors booking profits on a speech by Narayana Kocherlakota, Head of 
the Minneapolis Fed, who stated that it was “certainly possible” that the Fed could raise 
interest rates by more than 0.5pct by the end of 2011. Commodities were largely mixed 
with base metals firmer in London but weaker in Chicago whilst oil and gold remained 
bid on persistent fears over Libya. Treasuries, already offered before Kocherlakota’s 
speech, fell heavily into the close as investors grappled with the prospect of a higher 
interest rate outlook. 
 

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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 ما هي القوانني اليت ُأقرت يف الثالث من آذار
لعام 2011

ُأقر قانون جديد مبوجبه اسُتثنى 
جدول  من  مهنة   عشر  مثانية 
اهلجرة   لدائرة   )3( رقم  املهن 

على النحو التالي:

-1 التأشريات / املهارات احمللية 
املكفولة من فئة )475( و )487(  

على النحو التالي:
•Chef 
•Baker 
•Fitter (General) 
•Metal Machinist (1st Class) 
•Toolmaker 
•Cabinet Maker 

احمللية  املهارات  تأشريات   2-
املكفولة من فئة )176( و )186( 

على النحو التالي:
•Insurance Broker 
•Solicitor 
كانت  مهن  عشر  اىل  باإلضافة 
سابقًا مصنفة على جدول مهن 
املهارات رقم )3( لدائرة اهلجرة، 

وكذلك على جدول اهلجرة لوالية 
NSW على النحو التالي:

•Financial Investment Adviser 
•Life Scientist 
•Biochemist 
•Pastrycook 
•Production Manager 
(Manufacturing) 
•Vocational Education Teacher 
•Corporate General Manager 
•Medical Administrator 
•Pharmacist (Hospital) 
•Pharmacist (Retail). 

مهن  جبدول  العمل  توقف  لقد 
مهارات رقم )3( مؤقتًا ، وذلك 
ألن عدد الطلبات لربنامج اهلجرة 

لعام 2011  قد استويف .

ُقّدم  ما  إذا  سيحدث  ماذا 
الطلب قبل الثالث من آذار؟

 • 118 Occupations
  • 2DIAC’s Schedule 3 Skilled
 • 3Skilled Regional Sponsored 
Subclasses 475 and 487:
 • 4DIAC’s Schedule 3 Skilled 
Occupation List and which 
are on the NSW Migration 
Plan
 • 5 Allocated numbers for 
this migration program year 
(to 30 June 2011) for those 
occupations have already 
been reached.
 • 6 Priority Group 2 Processing.

الطلب، وبعد ذلك  أذا ما قدم 
دائرة  فان  املهنة،  تلك  ألغيت 
اهلجرة ستبت بالطلب بناء على 

مبدء األفضلية رقم)2(

1. Trying to make other people 
hate or act violently towards 
others because of their culture, 
ethnicity or background, is 
against the law.
1) Trying isn’t against the law, 
but making them act violently 
is.
2) It is correct
3) It is only illegal to act 
violently, not trying, or making 
other people to do so.
4) It is correct, except in 
cases of cultures or ethnicities 
not officially approved in 
Australia.

2. What is the biggest annual 
public event in Australia?
1) Australia Day
2) Christmas Day
3) New Years Day
4) Anzac Day

3. When did the European 
settlement start?
1) When the first 11 convict 
ships arrived on 26 January 
1788
2) In 1901, when colonies 
became a confederation
3) In 1851, when gold was 
discovered in New South Wales 
and Victoria

4) In 1788, when Australia was 
discovered

4. The Capital of South 
Australia is
1) Darwin
2) Brisbane
3) Adelaide
4) Hobart

5. What colour on the Australian 
Aboriginal Flag represents the 
earth?
1) Red
2) Yellow
3) White
4) Black

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
"ألن  السابق  العمالي  النائب 
آشون"بعد اقرتاب عد االصوات 
من نهايته بعد ظهر امس احلمعة. 
التأرجح يف  أن  بالذكر  واجلدير 
هذا املقعد كان مبعدل 14 يف 

املئة لصاحل حزب العمال.
األحراري  املرشح  يكون  وبهذا 
يف  سابقة  حقق  قد  بروكس 
هذا املقعد الذي كان حكرًا على 
لعشرات  العمال  حزب  مرشح 

السنني.
بروكس  غلني  السيد  فوز  ومع 
 70 حصد  قد  االئتالف  يكون 
مقعدًا من مقاعد الوالية الـ93.

هذه  أن  القول  ونستطيع 
انتخابات حتقيق  االنتخابات هي 
األحرار   حلزب  بالنسبة  السوابق 
يف عدة مقاعد كانت حكرا على 
مقعد  وخاصة يف  العمال  حزب 
غرانفيل الذي فاز فيه املرشح 
األحراري اللبناني األصل طوني 
عيسى بعد 78 سنة من احتكار 
حزب العمال هلذا املقعد وكذلك 

يف مقعد ايست هيلز.
حزب  يكون  االنتخابات  وبهذه 
نكراء  هزمية  تلقى  قد  العمال 
سنة   16 بعد  االئتالف  يد  على 
ساوث  نيو  والية  حكم  من 

ويلز.
املراقبني  من  الكثري  عزا  وقد 
اخلسارة  هذه  احلاق  واحملللني 
بيع  اىل  العمال  حبزب  الفادحة 
احلكومة العمالية السابقة لشركة 
الكهرباء للقطاع اخلاص وكذلك 

للضريبة على الكربون.

عيسى وبروكس حيققان 
السوابق ويفوزان....
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اسرتاليات

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 

غيالرد توعز مبراجعة توزيع ضريبة 
السلع واخلدمات على الواليات

جوليا  الوزراء  رئيسة  اوعزت 
شاملة  مراجعة  باجراء  غيالرد 
لتوزيع ضريبة السلع واخلدمات 
السنوية، واعدة مبكافأة الواليات 
اليت حتسن اإلنتاجية واخلدمات.

انها  الوزراء  رئيسة  وقالت 
الضريبة  توزيع  جتعل  ان  تريد 
شفافية  وأكثر  أبسط  سنويا 
بالنسبة  للتوقع  قابلية  وأكثر 

للواليات.
ال  احلالي  النظام  ان  وقالت 
خالل  من  االصالح  على  يشجع 
للواليات    املدفوعات  زيادة 

الضعيفة االداء.
تقول  غيالرد  االنسة  واضافت 
الواليات  مواجهة  من  »بدال 
ادائها  لضعف  عقوبات 
للنمو  بالنسبة  االقتصادي 
فان  واملكافآت،  االقتصادي 
السلع  ضريبة  توزيع  عملية 
واخلدمات ينبغي أن تشجع على 
وحتسني  االقتصادي  اإلصالح 
تقديم اخلدمات وتزويد الواليات 

على وجه اليقني«.
توزيع  ان  قالت   ، ذلك  ومع 
واخلدمات  السلع  ضريبة 
مببدأ  االسرتشاد  يف  ستستمر 
العون  يد  ومّد   ، »العدالة« 

للواليات األكثر فقرا.
وقالت االنسة غيالرد  »ولذلك 
فإن هناك التزاما على الواليات 
األقوى مبساعدة األضعف وهذا 
انها  يستمر.  أن  جيب  االلتزام 

الطريقة األسرتالية«.
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وسيقوم باجراء املراجعة رئيس 
السابق  ويلز  ساوث  نيو  والية 
والية  ورئيس  غراينر  نيك 
بروميب  جون  السابق  فيكتوريا 
جنوب  والية  االعمال يف  ورجل 

اسرتاليا بروس كارتر.
تقريرا  اللجنة  تقدم  وسوف 
من  شباط  شهر  حبدود  مؤقتا 
نهائي  وتقريرا  املقبل،  العام 
 .2012 العام  من  أيلول  حبلول 
النظر يف  مطالب  يتم  وسوف 

حكومات الواليات واملواطنني.
السلع  ضريبة  توزيع  وسيتم 
 12-2011 العوام  واخلدمات 
للرتتيبات  2012-13وفقا  و 

احلالية.
جلنة  ان  غيالرد  اآلنسة  وقالت 
ِمَنح الكومنولث ستواصل تقديم 
عائدات  توزيع  بشأن  توصيات 
ولكن  واخلدمات  السلع  ضريبة 
استنادا  الصياغة  تعديل  سيتم 

إىل توصيات املراجعة.
ضريبة  عائدات  توزيع  وكان 
اغضبت  قد  واخلدمات  السلع 
كيم  الفيكتوري  اخلزانة  وزير 
تسليم   بعد  العام  هذا  ويلز 
عائدات  من  دوالر  مليون   417
السلع  لضريبة  فيكتوريا 
غرب  والية  إىل  واخلدمات 
واملقاطعة  وكوينزالند  أسرتاليا 

الشمالية.
ويلز  السيد  دعا  له  بيان  ويف 
عائدات  ختفيضات  تعليق  اىل 

فيكتوريا يف ضوء املراجعة.

تيبوت  كارمل  النائبة  ادعت 
مقعد  يف  العمال  حزب  انتصار 
ماركفيل احدى ضواحي سيدني 

الداخلية.
قبل  الرأي  استطالعات  وكانت 
االنتخابات أشارت اىل ان مرشحة 
حزب اخلضر يف نيو ساوث ويلز 
فيونا برين ستسرق مقعد نائبة 
 26 السابقة يف  الوالية  رئيسة 
كانت  التالي  اليوم  ويف  آذار، 
ان  قبل  للغاية  متقاربة  النتيجة 
االربعاء  تيبوت  االنسة  تعلن 

االحتفاظ باملقعد.
»أشعر  هلا  بيان  يف  وقالت 
باخلشوع ويشرفين وضع سكان 
يف  ثقتهم  أخرى  مرة  ماركفيل 

تيبوت تدعي الفوز  يف ماركفيل
برملان  يف  لتمثيلهم  شخصي 

نيو ساوث ويلز«.
االنتهاء  »مع  تقول  واضافت 
أكون  االصوات،  تعداد  من 
من  صوتا   13543 حققت  قد 
يف   52،3 و  االولية  االصوات 
االصوات  احتساب  بعد  املئة 

التفضيلية.
وقالت » لقد حتدت ماركفيل 
وبقيت   السياسية  اجلاذبية 
عمالية. أشكر مواطين ماركفيل 
من أعماق قليب على دعمهم.«

املفوضية  باسم  متحدث  وقال 
العليا لالنتخابات يف نيو ساوث 
لن  رمسية  نتيجة  اي  ان  ويلز 
يتم االعالن عنها حتى االثنني.

بريي،  باربرا  أوبرن  نائبة  توجهت 
اليت أعيد انتخابها، بالشكر لسكان 
انتخابات  يف  هلا  لدعمهم  اوبرن 

الوالية يوم السبت.
»أشكر  بريي  السيدة  وقالت 
جمتمعنا لثقته ودعمه إنه لشرف  لي 

أن استمر يف متثيل منطقتنا«.
واضافت »جيب أن نكون فخورين 
حققناه،  الذي  الكبري  للعمل  جدا 
لبناء  معا  العمل  إىل  أتطلع  وأنا 
عملوا  الذين  أقوى..أولئك  جمتمع 
لي  دعمهم  تقديم  يف  كلل  دون 
طوال وجودي يف الربملان جيب أن 
انتصار  انه  على  اىل ذلك  ينظروا 

للجميع«.
تفخر  إنها  بريي  السيدة  واعلنت 
بوعدها  ستفي  وأنها  بإجنازاتها 
احمللية  القضايا  مجيع  مبتابعة 
هذه  احتياجات  تلبية  ومواصلة 

املنطقة.
احلكومة  أهنئ  أن  »أود  وقالت 

اجلديدة للسيد اوفارول«.
لي  »امسحوا  قائلة  وتابعت 
بال  أعمل  بانين  جمتمعنا  طمأنة 
الضغوط  ختفيف  لضمان  هوادة  
املالية على عائالتنا ، واغتنام كل 
االستثمار  باجتاه  للدفع  الفرص 
واحلصول  جديدة  عمل  وفرص 
على اخلدمات والبنية التحتية اليت 

يستحقها جمتمعنا.
باجلالية   جدا  فخورة  »أنا  وقالت 
العربية االسرتالية واملساهمة اليت 

قمتم بها هلذه الوالية«.
وقالت السيدة بريي »إنين أتطلع 
إىل العمل معكم على مدى السنوات 
على  أشجعكم  وأنا  املقبلة،  األربع 
بأي  يتعلق  فيما  مبكتيب  االتصال 

أمور ختص الوالية«.

بريي تشكر ناخيب اوبرن

امس  املعارضة  زعيم  اعلن 
العاطلني  الشباب  ان  االول 
عن العمل فيما الوظائف متوفرة 
مساعدات  يتلقوا  ال  ان  ينبغي 

الضمان االجتماعي.
ينبغي  انه  ابوت  السيد  وقال 
وقف إعانات  البطالة االسبوعية  
العمل لفرتة  العاطلني عن  عن 
طويلة ويتلقون 244 دوالرا يف 
هذا  انفاق  من  للتأكد  االسبوع 
كجزء  الضروريات  على  املال 

من برنامج وطين.
امس  ابوت  السيد  ورأى 
االول ان معظم متلقي اعانات 
ينفقون  االجتماعي  الضمان 
املئة  يف   100 اىل   90 من  
منها على الضروريات ، ولكن 

»الناس أحيانا ال ميكنها إدارة 
دخلها«.

السيد  برئاسة  حكومة  ان  كما 
ابوت ستدفع أيضا باملزيد من 
املتدنية  اإلعاقة  ذوي  الناس 
وجعلها  العاملة  القوة  اىل 
من   50 الـ  دون  ملن  إلزامية 
رعاية  قوانني  ظل  يف  العمر 

مشددة.
على  أصر  ابوت  السيد  واصر 
»احلل  ليست  مقرتحاته  ان 
اجلذري للجناح اليميين« لكنه 
على  الضغط  يريد  انه  اوضح 
غيالرد  جوليا  الوزراء  رئيسة 

ملزيد االنتقال اىل اليمني.
احلكومة  تستخدم  وسوف 
براجمها  لتقديم  أيار  ميزانية 

للعمل مقابل االعانة.. ويسعى 
احلكومة  دفع  اىل  ابوت  السيد 

حنو فرض قيود أكثر صرامة.
املعارضة  زعيم  وقال 
االحتفاظ  احلكومة  »تعهدت 
بربنامج العمل مقابل االعانة يف 
منذ  لكن   2007 عام  انتخابات 
ذلك احلني مسحت هلذا الربنامج 

باالضمحالل«.
واوضح السيد ابوت انه »منذ 
إطالق الربنامج يف العام 1997، 
 600000 من  أكثر  شارك 
شخص يف العمل طلقا لربنامج 
مكتسبني  االعانة  مقابل  العمل 
أداء  على  والكرامة  االنضباط 
 ،2007 عام  منذ  مفيد..  عمل 
برنامج  يف  املشاركة  اخنفضت 

العمل مقابل االعانة بنسبة 60 
يف املائة إىل أقل من 10000.

»ينبغي  ابوت  السيد  وقال 
مقابل  العمل  برنامج  يكون  ان 
االعانة اخليار االفرتاضي جلميع 
الذين ما دون الـ 50 من العمر 
ألكثر  البطالة  إعانات  ويتلقون 
ان  منطقيا  أشهر..  ستة  من 
مناسبة  بسن  الذين  االشخاص 
يعملوا،  أن  ينبغي  للعمل 
واال,  أجر،  مقابل  ويفضل 

فمقابل اعانة السنرتلينك«.
لدخل  الصحي  احلجر  إن  وقال 
حياة  يف  التدخل  يربر  االعانة 
الضرائب  دافعي  ألن  الناس 
هلم احلق يف اإلصرار على أن 

ال تضيع أمواهلم.

ابوت يدعو العادة العمل بربنامج »العمل مقابل االعانة«
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يتقدم اتحاد جمعيات جبة بشري، رئيسا 
وأعضاء، بأحر التهاني من ابن بقرقاشا 

السيد طوني عيسى
بمناسبة انتخابه نائبا ملقعد غرانفيل

يف برملان نيو ساوث ويلز
نقول لك يا طوني انك محقق السوابق 

والنجاحات فأنت اول لبناني تستلم رئاسة 
بلدية باراماتا واول احراري يتوالها منذ 
عشرات السنني وأنت اول احراري تفوز 

بمقعد غرانفيل منذ 78 سنة
فألف مربوك واىل مزيد من النجاحات 

والعطاءات ملا فيه خري الجالية 
 واسرتاليا ولبنان

                                                                                                                         أمني سّر االحتاد

                                                                       جورج ديب

يتقدم اتحاد جمعيات جبة بشري، 
رئيسا وأعضاء، بكل فخر واعتزاز، 

بأحر التهاني من غبطة أبينا
البطريرك مار بشارة بطرس الراعي

بمناسبة انتخابه بطريركا جديدا 
على رأس الطائفة املارونية

متمنني له، وهو صاحب املواقف 
املسيحية والوطنية املشرّفة، 

النجاح يف قيادة سفينة الطائفة 
 والوطن اىل برّ األمان

                                                  أمني سّر االحتاد    
                                                       جورج ديب

احتاد مجعيات جّبة بشري 
يهنئ سعادة النائب املنتخب 

طوني عيسى

احتاد مجعيات جّبة بشري 
يهنئ الطائفة ولبنان بانتخاب 

 البطريرك الراعي
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الدليل التجاري

@÷�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

2011 نيسان   2 Saturday 2 April 2011السبت 
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عربيات

 رأى الرئيس السوري بشار 
األسد أن اإلصالح يف سوريا 
»سريعا  يكون  أن  جيب 
متسرعا«،  ليس  ولكن 
االستجابة  أن  إىل  مشريا 
للمطالب اإلصالحية باعتبارها 
يف  ملوجة  »انعكاسا 
مدمرا«،  سيكون  املنطقة 
يف  السوري  الرئيس  واعترب 
الشعب،  جملس  أمام  خطاب 
بتوقيت  االربهاء  ليل 
بدء  بعد  األول  اسرتاليا، هو 
سوريا،  يف  االضطرابات 
تواجهه  الذي  التحدي  أن 
هو  العملية  هذه  يف  سوريا 
الذي  اإلصالح  »نوع  حتديد 
أن  جيب  والذي  إليه  نسعى 
يعكس عشر سنوات للخلف، 
ومل  لألمام«.  أخرى  وعشرًا 
يتوسع الرئيس السوري يف 
حديثه عما هو مقبل، خمتصرا 
االستحقاقات  إىل  باإلشارة 
جمالس  انتخابات  من  املقبلة 
الشعب  وجملس  حملية 
واملؤمتر القطري اليت ستأتي 
هذه  وعلى  جديدة،  »بدماء 
الدماء اجلديدة حنن ننتقل إىل 

مرحلة أخرى« كما قال.
وأضاف أنه مت اختاذ إجراءات 
بتعزيز  مرتبطة  تعلن،  مل 
ومكافحة  الوطنية  الوحدة 

الوطن هو القضية وأهالً وسهالً باملعركة إذا ُفرضت علينا

األسـد: ال مـكان فـي الوسـط لـوأد الفتنـة... اإلصالحات ليست موجة نركبها ولن نتسّرع

2011 نيسان   2 Saturday 2 April 2011السبت 

للبيع يف روكدايل
حمل مالبس نسائية

يقع يف قلب السوق التجاري يف منطقة روكدايل
مساحته 53 مرتا مربعا.. واجهة عريضة
السعر 650 ألف دوالر او اقرب عرض

لالتصال: 95677641  أو 0412139068
العنوان:

414 Princes Highway Rockdale NSW 2216

ومنح  وباإلعالم،  الفساد، 
املزيد من فرص العمل ورزمة 
مضيفا  اقتصادية،  إجراءات 
قاعدة  على  جيري  العمل  ان 
أن »نسرع ال أن نتسرع«.
قالت  السياق  هذا  ويف 
إن  مسؤولة  سورية  مصادر 
عددا من املراسيم والقرارات 
املقبلة  احلكومة  إىل  سُتحال 
اليت يفرتض أن تتشكل خالل 
أسبوع تقريبا، واليت بدورها 
دراستها،  بعد  سرتسلها 
الدستورية  األصول  وفق 

والقانونية جمللس الشعب.
السوري  الرئيس  واعرتف 
العملية  يف  تأخري  بوجود 
أن  إىل  مشريا  اإلصالحية، 
اليت  الضغوط  من  ناتج  هذا 
من  سوريا  هلا  تعرضت 
من  األولويات  وتغري  جهة، 
أن  اعترب  حني  أخرى،  جهة 
األولويات يف األعوام املاضية 
على  احلفاظ  اجتاه  كانت يف 
ومواجهة  سوريا،  استقرار 
للمواطنني،  املعيشي  اهلم 
هناك  يكن  وقال »لكن مل 
تركيز على اجلانب السياسي 
واألحزاب  الطوارئ  كقانون 
وغريها من القوانني. السبب 
إنسانيًا..  أحيانًا  يكون  رمبا 
بيانًا  نؤجل  أن  نستطيع 

يصدره حزب.. نؤجله أشهرا 
أو سنوات ولكن ال نستطيع 
أن نؤجل طعامًا يريد أن يأكله 

طفل يف الصباح«.
أنه  إىل  األسد  أشار  وإن 
وروتني  بطء  هنالك  كان 
يف سري إالصالحات، إال أنه 
ربط  ذاته  الوقت  رفض يف 
»باملوجة  احلالية  اإلجراءات 
وقال  املنطقة«،  يف  اليت 
ليس  هو  اإلصالح  »إن 
يكون  فعندما  صرعة موسم، 
جمرد انعكاس ملوجة تعيشها 
بغض  مدمر  فهو  املنطقة، 

النظر عن مضمونه«.
األسد  إشارة  الفتا  وكان 
إىل أن فريقه ليس معارضا 
لإلصالح كما حيلو للبعض أن 

يشري، كما لفت اىل أن
نوع  هو  ما  اآلن  »التحدي 
اإلصالح الذي نريد أن نصل 
أن  علينا  وبالتالي  إليه، 
نتجنب إخضاع عملية اإلصالح 
للظروف اآلنية اليت قد تكون 
عابرة، لكي ال حنصد النتائج 

العكسية«.
قائال  األسد  الرئيس  وتابع 
إن اإلجراءات اجلديدة ستكون 
ضمن إطار زمين حتدد سرعته 
ورأى  اإلجراء،  لطبيعة  وفقا 
وضع  عدم  جيب  أنه  األسد 

وأنه  طريقة،  بأية  احللول 
»األفضل أن تبقى من دون 
حلول إن مل تكن تعرف متاما 

انك ستجد حال للمشكلة«.
وإىل جانب العملية اإلصالحية 
العريض  عنوانها  بات  اليت 
من  وحزمة  األحزاب،  قانون 
كان  االقتصادية،  اإلجراءات 
الرتكيز يف خطاب األسد على 
موضوع الفتنة الطائفية اليت 
قال إن وعي الشعب السوري 
هو الذي واجهها، مضيفا أنه 
ال مكان يف هذه املواجهة ملن 
يقف يف الوسط، ووجه األسد 
بعض كالمه ملدينة درعا اليت 
كل  قلب  »يف  إنها  قال 
يف  أهلها  وان  سوري«، 
عن  املدافع  األول  النسق 
بـ»أهل  ووصفهم  سوريا 
والعروبة  الصادقة  الوطنية 
األصيلة.. أهل درعا هم أهل 
والكرامة  والشهامة  النخوة 
بتطويق  سيقومون  من  وهم 
أرادت  اليت  القليلة  القلة 
وختريب  الفوضى  إثارة 

اللحمة الوطنية«.
»أهل  إن  األسد  وقال 
مسؤولية  يتحملون  ال  درعا 
يتحملون  ولكنهم  حصل،  ما 
الفتنة«،  مسؤولية يف وأد 
وقال ان دماء الضحايا اليت 
سورية  دماء  هي  سقطت 
دماء  ألنها  بها  »ومعنيون 

إخوتنا وأهلهم وأهلنا«.
وحيال ما جرى يف درعا من 
»من  إنه  قال  اضطرابات 
عن  نبحث  أن  الضروري 
وحنقق  واملسببني  األسباب 
اجلرح  كان  وإذا  وحناسب، 
من  ذلك  فليكن  نزف  قد 
ال  الوطن  أبناء  وحدة  اجل 
من أجل تفريقهم«، مضيفا 
سرعة  بأقصى  »ولنعمل 
على رأب اجلرح لنعيد الوئام 
ولنبقي  الكبرية  لعائلتنا 
بني  جيمع  قويًا  رابطًا  احملبة 

أبنائها«.
ورأى األسد أن مرحلة الفتنة 
مراحل  إحدى  الطائفية كانت 
سوريا،  واجهتها  اليت  اخلطة 
وأن املرحلة األخرية يف هذه 
املواجهة هي يف »أن تضعف 
سوريا وتتفتت...«، وقال 
قبل  بدأ  »التحريض  إن 
أسابيع طويلة من االضطرابات 
يف سوريا... وانتقلوا بعدها 
موضوع  إىل  الفتنة  خالل 
التزوير« ثم احملور الطائفي 
الذي »اعتمد على التحريض 
وعلى رسائل ترسل باهلواتف 
قصرية  رسائل  احملمولة، 
تقول لطائفة انتبهوا الطائفة 
ويقولون  ستهجم،  األخرى 
الطائفة  إن  الثانية  للطائفة 
ولكي  ستهجم،  األوىل 
يعززوا مصداقية هذا الشيء 
ملثمني  أشخاصًا  أرسلوا 
حارتني  على  األبواب  يدقون 
طائفتني  من  متجاورتني 
أقول  خمتلفتني  أقول  ال 
لألول  ليقولوا  شقيقتني، 
أصبحت  الثانية  الطائفة 

إىل  انزل  انتبه،  الشارع  يف 
إنزال  من  ومتكنوا  الشارع، 
قاموا  الشارع،  إىل  الناس 
من  متكنا  ولكن  العمل  بهذا 
خالل لقاء الفعاليات من درء 
بالسالح  فتدخلوا  الفتنة.. 
األشخاص  بقتل  وبدأوا 
هناك  يكون  لكي  عشوائيًا 
هذه  املعادلة،  وتصعب  دم 
وكشف  الوسائل«.  هي 
األسد أنه مل يتم »اكتشاف 
ظهر  ما  ولكن  بعد«  البنية 
منظمة«  »بنية  من  كان 
تتمثل بـ»جمموعات دعم هلا 
أشخاص يف أكثر من حمافظة 
ويف اخلارج.. هناك جمموعات 
جمموعات  هناك  إعالم.. 
جمموعات  وهناك  تزوير.. 
شهود العيان.. هي جمموعات 

منظمة مسبقًا«.
إنه كان هنالك  وقال األسد 
خالل  واضحة  تعليمات 
أي  جرح  »ملنع  املواجهة 
ولكنه  سوري«،  مواطن 
يف  املواجهة  أن  أضاف 
إىل  األمور  حتيل  الشارع 
فوضى، »ويصبح رد الفعل 
نسميها  وما  السائد،  هو 
هي  تصبح  اللحظة  أخطاء 
السائدة وتسيل الدماء، وهذا 
ما حصل وكلكم تعرفون هذا 
الشيء.. سقطت ضحايا«.

الفتنة  وأد  أن  األسد  ورأى 
وأخالقي  وطين  »واجب 
يستطيع  من  وكل  وشرعي، 
وال  وأدها  يف  يساهم  أن 
يفعل فهو جزء منها«، وقال 
إنه »ال مكان ملن يقف يف 
ليست  فالقضية  الوسط.. 
الدولة بل الوطن«. وأضاف 
ال  وحنن  كبرية  »املؤامرة 
الشعب  ملعارك...  نسعى 
السوري شعب مسامل وودود 
يف  يوما  نرتدد  مل  ولكننا 
الدفاع عن قضايانا ومصاحلنا 
ومبادئنا.. وإذا فرضت علينا 
وسهاًل  فأهاًل  اليوم  املعركة 

بها«.
وعلى مستوى آخر قال األسد 
السياسة  يوجه  الذي  إن 
الداخلية واخلارجية يف سوريا 
ورأي  الشارع  »بوصلة  هو 
املواطن«، ورأى يف الشأن 
اليت  التحوالت  أن  اإلقليمي 
جرت يف املنطقة »ستؤدي 
القضية  مسار  تغيري  إىل 
سارت  الذي  الفلسطينية 
على  عقدين  خالل  عليه 
من  أكثر  أيضًا  ورمبا  األقل 
ثالثة عقود تقريبًا من مسار 
التنازالت إىل مسار التمسك 
باحلقوق، ففي كل االجتاهات 
إجيابي  حيصل  ما  أن  نعتقد 

يف مقدماته«.
ويف واشنطن، قال املتحدث 
اخلارجية  وزارة  باسم 
إن  تونر  مارك  األمريكية 
الشعب  إىل  يعود  األمر 
خطاب  على  للحكم  السوري 
»أنه  اعترب  لكنه  األسد، 
البحث  بكثري  األسهل  من 
من  املؤامرة،  نظريات  عن 

مع  حقيقية  بطريقة  التجاوب 
دعوات اإلصالح«. وأضاف 
تونر »نتوقع ان خييب أمل 
ونشعر  السوري(.  )الشعب 
بأن اخلطاب جاء مقصرا يف ما 
اليت  االصالحات  بنوع  يتعلق 
السوري،  طالب بها الشعب 
وما أشار مستشارو الرئيس 
وتابع  حدوثه«.  إىل  األسد 
قائال »من الواضح بالنسبة 
لنا أن اخلطاب مل حيمل كثريا 
يتحدث  ومل  الفحوى...  من 
عن إصالحات بعينها، كما مت 

التلميح سابقا«.
وأعرب وزير اخلارجية الفرنسي 
»أسفه«  عن  جوبيه  أالن 
لكون خطاب الرئيس السوري 
داعيا  جدا«،  »عاما  جاء 
السلطات السورية اىل تقديم 
»اقرتاحات ملموسة« للرد 
الشعب  »غضب«  على 
الوزير  وقال  السوري. 
مع  حديث  يف  الفرنسي 
شبكة »فرانس 3«: »انه 
خطاب عام جدا. لست متأكدا 
من انه يليب تطلعات، وأقول 
حتى غضب الشعب السوري. 
يتعني اليوم تقديم اقرتاحات 
لتطلعات  لالستجابة  ملموسة 
وأضاف  الشعب«.  هذا 
السلطات  بقوة  ندعو  »اننا 
السورية اىل املضي يف هذا 
االجتاه«، مذكرا بأن فرنسا 
تدين »بقوة استخدام العنف 

ضد التظاهرات الشعبية«.
وتابع جوبيه قائال »اليوم مل 
ذلك.  ان حيصل  مقبوال  يعد 
ينبغي أال تستخدم احلكومات 
ضد  االسلحة  اليوم  بعد 
شعوبها عندما تعرب عن رأيها 
مطالبة حبريات دميوقراطية«. 
وردا على سؤال عما اذا كان 
االسد  على  يفرض  ان  ميكن 
ما فرض على معمر القذايف، 
وضع  »لكل  جوبيه  أجاب 

خصوصيته«.
إىل ذلك، مسعت طلقات نارية 
يف أحد أحياء جنوب الالذقية 
حسبما أفاد الصحايف عصام 
التطوير  مركز  مدير  خوري 
وقال  واالجتماعي.  البيئي 
طلقات  دوي  »مسع  خوري 
نارية يف حي الصليبة )جنوب 
من  يكن  مل  لكنه  الالذقية( 
تفاصيل«  معرفة  املمكن 
الشهود  أحد  وأفاد  إضافية. 
بأن قوات االمن فتحت النار 
كانوا  متظاهرين  لتفريق 
بعد  استيائهم  عن  يعربون 
اىل  مشريا  االسد،  خطاب 
حي  يف  غزير  نار  إطالق 

الصليبة.
التلفزيون الرمسي من جهته 
أشار اىل إطالق نار من قبل 
إضافة  بدون  »مسلحني« 
 300 وكان  تفاصيل.  أي 
وقت  يف  نفذوا  قد  حمتج 
رافعني  اعتصاما  سابق 
بـ»السالم  تطالب  الفتة 
واحلرية«. وقال شهود ان 
من  مقربة  على  كان  اجليش 

املكان ومل يتدخل.
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احتفل ابن اجلالية البار النائب 
ملقعد  املنتخب  االحراري 
غرانفيل السيد طوني مبناسبة 
النيابية  االنتخابات  يف  فوزه 
اليت جرت يف الوالية يف 26 
آذار املاضي يف صالة غراند 

روايال يف غرانفيل.
من  اجلالية  ابناء  توافد  فقد 
طوني  السيد  ومؤيدي  حميب 
ما  منذ  الصالة  اىل  عيسى 
مساء  السادسة  الساعة  قبل 
االصوات  فرز  عملية  ليتابعوا 
تسّمرت  حيث  بلحظة  حلظة 
عيونهم على شاشة كبرية على 
احلائط واضعني ايديهم على 
قلوبهم وكلهم امل بان يفوز 
والذي  احبوه  الذي   االنسان 
يف  عمره  من  سنوات  امضى 
خدمة ابناء جاليته ومنطقته من 
خالل وجوده يف عضوية بلدية 
حواىل  منذ  ورئاستها  باراماتا 

عشرين عاما.
من  التاسعة  الساعة  وقرابة 
ان  وما  املاضي  االثنني  ليل 
اعلن عن فوز النائب االحراري 
متقدما   عيسى  طوني  السيد 
وزير  العمال  منافسه  على 

دايفيد  السابق  املواصالت 
بورجر مبا يزيد عن ألف صوت 
والتصفيق  اهلتاف  عال  حتى 
يف ارجاء الصالة ومحل مجهور 
نائبهم املنتخب على اكتافهم 
مقدمني التهاني له يف حلظات 
من امجل حلظات العمر اثبتت 
فيها اجلالية اللبنانية والعربية 
مبسيحييها ومسلميها حضورها 
كقوة انتخابية فاعلة بامكانها 
ان توصل الشخص املناسب 

اىل الندوة الربملانية.
والقى النائب املنتخب السيد 
مؤثرة  كلمة  عيسى  طوني 
انه  فيها  قال  باملناسبة 
سيخدم الذين انتخبوه والذين 
ينتخبوه وسيكون صوتهم  مل 

يف برملان الوالية.
وجهته  سؤال  ويف 
»اهلريالد« للنائب املنتخب 
عن  عيسى  طوني  السيد 
قال  اللحظة  هذه  شعوره يف 
انا مل اربح املقعد الناس هم 
حمبة  وان  لي  رحبوه  الذين 
املقعد  من  اغلى  لي  الناس 
ان  الناس  بامكان  الن  بكثري 
حيققوا كل شيء املقعد ليس 

اال كرسي جتلس عليه غري ان 
حمبة الناس هي كنز غال جدا 
يعرف  من  اال  عليه  يقوى  ال 
حمبة الناس، انا اليوم سعيد 
ثقتهم  اعطوني  الناس  الن 
وسعيد الن اجلالية وقفت اىل 
جانيب بكل طوائفها واجتاهاتها 
دون اي تفرقة واخص بالشكر 
اللبنانية  االسالمية  اجلمعية 
وحبيبنا  اخونا  رأسها  وعلى 
ملدة  تعب  الذي  دندن  مسري 
متواصلة ومجعية  اشهر  ثالثة 
ابناء املنية اليت كانت واقفة 
اىل جانيب طيلة هذا اليوم يف 
هذه املعركة وما تركوني ابدا 
الضنية  رئيس مجعية  واشكر 
احلاج وجيه هوشر واشكر اهلي 
واخوتي واالحباب كلهم وكل 
شخص موجود هنا واقول هلم 
هذا الفوز هو فوزهم فهم من 
من  وهمم  النصر   هذا  صنع 
كان وراء هذا النجاح وانا غري 
قادر على مكافأتهم اال خبدمة 

الناس مبحبة واخالص.
عيسى  طوني  السيد  وقال 
احراري  يفوز  مرة  الول  انه 
سنة   78 منذ  املقعد  هذا  يف 

حزب  يف  وزير  على  ويتغلب 
ينتسى  ال  نصر  وهذا  العمال 
وهو فوز ليس لي بل  لكل 
تعب  شخص  ولكل  اجلالية 

معي ودعمين.
وعما اذا كنا نستطيع القول ان 
السوابق  حمقق  عيسى  طوني 
قال  النيابية  اىل  البلدية  من 
لـ »اهلريالد« ليس انا من 
الذين  الناس  السوابق  حقق 

حولي هم من حققوا السوابق 
وهم صانعو التواريخ.

اجلمعية  رئيس  القى  بعده 
السيد  اللبنانية  االسالمية 
انتقد فيها  مسري دندن كلمة 
على  الشخصية  التهجمات 
طوني عيسى من قبل الطرف 
نوصل  مل  اننا  وقال  اآلخر 
زرعنا  بل  الربملان  اىل  نائبا 
للسنوات  غرانفيل  يف  شجرة 

املقبلة.
مفتوحة  بوفيه  هناك  وكانت 
حيث  واملشرب  املأكل  من 
على  الصالة  ادارة  سهرت 

راحة اجلمهور ملبية طلباتهم.
جريدة  اسرة  من  مربوك  الف 
اخللوق  اجلالية  البن  اهلريالد 
مع  عيسى  طوني  االستاذ 
النجاح  من  مبزيد  له  التمين 

والتألق.

النائب االحراري املنتخب عن مقعد غرانفيل طوني عيسى اثر فوزه يف انتخابات الوالية لـ »اهلريالد«:

سأخدم الذين انتخبوني والذين مل ينتخبوني واشكر اجلالية بكل طوائفها واجتاهاتها

*طوني عيسى حمموال على االكتاف**طوني عيسى يلقي كلمة يف احلضور بعد الفوز**طوني عيسى وسط حبر من احلضور الداعم*

*احلاج وجيه هوشر وحضور**طوني عيسى حمموال على االكتاف وسط داعميه ومؤيديه* *طوني عيسى حمموال على االكتاف مع احلاج هوشر*

*الفرحة تغمر اجلمهور*

*طوني عيسى مع العائلة**طوني عيسى يلقي كلمة يف احلضور بعد الفوز*
*..مع احلاج حسني حامد وجاك مجعة وايلي يوسف وشقيقيه 

وابنه شقيقه اليزابيت والزميل أكرم املغّوش*
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جبزيل الشكر من اجلالية العربية عامة واللبنانية 
خاصة ومن كل من وقف اىل جانبه ودعمه وخاصة رجال 

الدين من مجيع الطوائف من مطارنة ومشايخ وكهنة 
وخيص بالذكر اجلمعية االسالمية اللبنانية وعضو 

بلدية مرييالندز نصر كفروني واالعالم العربي املسموع 
واملكتوب

ويعلن النائب املنتخب طوني عيسى انه يضع نفسه 
يف خدمة ابناء اجلالية وخاصة يف منطقته االنتخابية 
متعهدا ان يكون صوتهم واملطالب حبقوقهم يف برملان 

والية نيو ساوث ويلز 

النائب االحراري املنتخب طوني عيسى يشكر

يتقدم النائب االحراري
املنتخب ملقعد غرانفيل السيد

طوني عيسى
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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

Management Rights for one of Cairn’s Premier 
residential resorts  with exceptional monetary 

benefits.

Perfect for a 2 couple partnership or a large family, 
the sale includes a huge 4 bedroom, 3 bathroom 

apartment overlooking one of the beautiful lagoon 
style resort pools. An additional title includes 

reception, offices, sauna and gymnasium.  

Set within beautiful grounds there are 192, 2 and 3 
bedroom apartments as well as 2 large pools, a babies 

pool, tennis court, 2 spa’s and BBQ’s.  

A rock solid investment generating an income of 
$490,000 Net from Body Corporate Salaries and 

Management Fees.  

If you have ever wanted to live the dream, then this is 
an opportunity not to be missed.  

Call for an information pack to be sent to you.

Ursula Webb – Silvergull (Qld) Pty. Ltd.    
0412 104 480

Luxurious Resort For SALE !!!

$2
,9
50
,0
00

2011 نيسان   2 Saturday 2 April 2011السبت 



صفحة 19     

كتابات

Page 19

 

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوشتقديم أكرم املغّوش

األســـبوع

وجــه
اعداد أكرم املغّوش

كان  متى  الوطن  جناح  من  العائلة  جناح 
افرادها متضامنني ومتفاعلني ويسعون وراء 
التحصيل العلمي واملقرون باالخالق وهذا 
ما ينطبق على الشابة احلسناء منال حديد 
كرمية رجل االعمال واالكادميي واالجتماعي 
آمنة  اجلامعية  الربت حديد والسيدة  املميز 
عبد القادر حديد اليت تنتمي لعائلة متعلمة 
الذين  اعماعها  ومنهم  اجملتمع  يف  فاعلة 

حيملون شهادات علمية عالية.
ولدت منار يف سيدني وترعرعت فيها يف 
بيت علم واخالق وهي تتحدث العربية اىل 
جانب االنكليزية وتتابع دراستها يف كلية 
االعالم يف جامعة )UTS(  بتفوق الن والدها 
احد رواد االعالم واحملطات الفضائية يف 

اسرتاليا.
زارت منار مسقط رأس والدها مع العائلة 
يف بلدة كفرقاهل يف الكورة يف الشمال 
اليت اعطت لبنان قامات كبرية من اكادمييني 
وسياسيني وشعراء من امثال الشاعر الكبري 
مسقط  طرابلس  كما  خوري  نعيم  الراحل 
والعرب   للبنان  قدمت  اليت  والدتها  رأس 
مرموقة  ووطنية  وسياسية  روحية  قامات 
كرامي  رشيد  الشهيد  الرئيس  امثال  من 
والشيخ الدكتور املفكر مصطفى الرافعي.

تقول منار اشكر اهلي االحباء على تربيتهم 
الن  اال  االعالم  يف  اختصاصي  وما  لنا 
والدي احلبيب كما والدتي احلبيبة هلما شأن 
يف هذا املضمار وايضا الن االعالم التزام 
اجيابياته مد اجلسور بني  ومصداقية ومن 
للمرأة  يكون  ان  امتنى  كما  العامل  شعوب 
اسرتاليا  العظيمة  البالد  هذه  يف  العربية 
نسجل  وهنا  بشؤونها..  تعنى  مؤسسة 
نصرا هلا من خالل تبوؤ الربوفيسورة ماري 
بشري منصب حاكم والية نيو ساوث ويلز 
والنائبة  بريي  بربارة  والنائبة  والوزيرة 
مارلني كريوز قي فيكتوريا وهّن من اصل 
الشاعر:  مع  اردد  ان  لي  ويطيب  لبناني 

كن مجيال ترى الوجود مجيال
احلسناء منار حديد وجه اعالمي واعد تسري 
ما  وهذا  تصميم  سابق  عن  ثابتة  خبطى 
من  خري  بألف  اجلالية  حيث  باخلري  يبشر 
خالل االبناء والبنات الذين يتسابقون على 

حتصيل العلوم.

منذ عدة سنوات استضاف سيادة املطران عصام يوحنا درويش يف زيارة تارخيية غبطة 
البطريرك غريغوريوس الثالث حلام وصاحيب السيادة املطران املثلث الرمحات يوحنا منصور 
واملطران سليم الغزال حيث كانت زيارة رعوية لطائفة الروم امللكيني الكاثوليك ولقاء 
لالعالم  غبطته  وحتدث  والثقافات  احلضارات  املتعدد  االسرتالي  واجملتمع  العربية  اجلالية 
حقوقهم  وانتهاك  اجلوالن  وابناء  الفلسطيين  الشعب  مأساة  شارحا  واالسرتالي  العربي 
القومية واالنسانية  من قبل االحتالل االسرائيلي الغاشم اذ كان لزيارة غبطته االثر الكبري 

يف اجلالية اللبنانية والعربية على حد سواء..
واجلدير بالذكر ان سيادة املطران درويش الذي يعمل ليل نهار من اجل خدمة االنسان ومجع 

مشل اجلالية العربية مبحبة هو عنوان كبري طبقه على نفسه وعمل به الن اهلل حمبة.

غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث حلام يف ضيافة املطران عصام يوحنا درويش

غبطة البطريرك حلام واملطران درويش والزميل أكرم املغّوش )ارشيف(  

منار حديد
االعالم التزام ومصداقية 

العربية  االمة  على  املتالحقة  االحداث  خضم  يف 
واالستعمار  للصهاينة  الغامشة  االحتالالت  جراء  من 
والعدوان  والعراق  واجلوالن  فلسطني  يف  الغربي 
احملتلة  العربية  االراضي  وسائر  ليبيا  على  الغاشم 
تعود علينا ذكرى ابو الثورات العربية ورمز التحرير 
واجلهاد القومي القائد البطل سلطان باشا االطرش 
قاد  الذي  الكربى  السورية  للثورة  العام  القائد 
والفرنسيني  العثمانيني  على  وانتصر  الثورات 
والصهاينة وحاربهم بالسيف واالميان، االميان باهلل 
واحلق والنصر وحقق اماني شعبنا البطل يف الكفاح 
واجلهاد وحرر سوريا ولبنان من املستعمر الغاشم يف 
مواقع ومعارك شهد له فيها االعداء قبل االصدقاء  
انطالقا من عرينه “القرّيا” ومعارك العزة يف الكفر 
واملزرعة واملسيفرة والسويداء وصلخد وام الرمان 
وسائر  والسجن  وخلخلة  الصغرية  والَصورة  وشهبا 
مناطق حمافظة السويداء جبل الدروز اىل الغوطة يف 
يف  ولبنان  سوريا  اراضي  وكافة  واجلوالن  دمشق 
حاصبيا وراشيا ومرجعيون والضنية وبعلبك واهلرمل 
اىل فلسطني واالردن خيث كان فيها النصر حليف 
الذكرى  هذه  يف  اجل  امليامني.  والثوار  الثورة 
اخللود  دار  اىل  رحيله  يوم  آذار   26 يف  العظيمة 
نستعيد التاريخ لنستذكر اجدادنا واهلنا واقاربنا من 
ثوار وجماهدين كان هلم شرف النضال واالستشهاد 
والنصر  الشهادة  يالقون  وهم  الوغى  ساحات  يف 

وينشدون:

تربة وطنا ما نبيعا بالذهب
               ودم االعادي جنبلو برتابها

وحنن  اجمليد  الزمن  بذاك  اليوم  اشبه  ما  نعم 
تطالب  شعبية  ثورات  عن  ونسمع  ونشاهد  نرى 
وتندد  اجلائر  الصهيوني  العدو  وطرد  بالدميقراطية 
بسياسية الواليات املتحدة االمريكية وما لف لفها من 
مستعمرين اوغاد. اجل وحده القائد العظيم سلطان 
اعادوا  الذين  باشا االطرش ورفاقه االشاوس هم 
اتوا  حيث  من  اعادوهم  حجمهم..  اىل  املستعمرين 
مهزومني وسيأتي اليوم وهو قريب باذن اهلل وحنن 
اراضينا احملتلة  بعودة واجلوالن وكافة  حنتفل فيه 
ومع شاعر االمة العربية الكبري رشيد سليم اخلوري 
)القروي( الذي رافق القائد سلطان باشا االطرش 
رائعا يف  قوميا  وارخها شعرا  املنتصرة  ثورته  يف 

مالحم عصماء رددها القاصي والداني قائال:

كل ما يف صدورنا من هليٍب
هو اضرام ورية من زنادك
كل ما يف هتافنا من دوي
هو ترجيع نبضة يف فؤادك

القائد العام للثورة السورية الكربى سلطان باشا االطرش يف ذكراه الـ 29:

ان كأس احلنظل بالعز اشهى من ماء احلياة يف الذل
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بقلم أكرم املغّوش

لو فرشنا لك اجلفون مهادا
وجعلنا االهداب حشو وسادك

ما جزيناك ساعة من ليال
بت عنا على حراب سهادك

البطل سلطان باشا  القائد  نعم مهما كتبنا ال نفي 
شهداء  من  امليامني  االشاوس  وصحبه  االطرش 
راية  ورفع  اجلهاد  يف  حقهم  وثوار  وجماهدين 
االستقالل والكفاح وخري ما خنتم به كالمنا يف هذه 
الذكرى العظيمة للقائد العظيم سلطان باشا االطرش 
لكم  “وصييت  اخلالدة  وصيته  يف  جاء  ما  بعض 
اخوتي وابنائي العرب هي ان امامكم طريقا وطويلة 
مع  جهاد  وجهاد،  جهد  اىل  حتتاج  شديدة  ومشقة 
النفس وجهاد مع العدو فاصربوا صرب االحرار ولتكن 
وحدتكم الوطنية وقوة اميانكم وتراص صفوفكم هي 
وحترير  الغاصبني  وطرد  االعداء  كيد  لرد  سبيلكم 
يؤخذ  بالسيف  بالسيف  اِخذ  ما  بان  واعلموا  االرض 
وان االميان اقوى من كل سالح وان كأس احلنظل 
االميان  وان  الذل  مع  احلياة  ماء  من  اشهى  بالعز 
يشحن بالصرب وحيفظ بالعدل ويعزز باليقني ويقوى 

باجلهاد”..                     لك اخللود
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ريــاضة

سحبت االربعاء املاضي يف كواالملبور قرعة الدورين االول والثاني 
من تصفيات القارة اآلسيوية املؤهلة ملونديال 2014 يف الربازيل 

وجاءت كالتالي:
] الدور االول )املنتخبات املصنفة من 28 اىل 43 قاريًا(: ماليزيا 
تايوان، بنغالدش باكستان، كمبوديا الوس، سريالنكا الفيليبني، 
الشرقية،  تيمور   - نيبال  ماكاو،  فيتنام  فلسطني،  افغانستان 
منغوليا ميامنار. وتقام مباريات الذهاب يف 29 و30 حزيران/يونيو 

ومباريات االياب يف 3 و4 متوز/يوليو .
] الدور الثاني )املنتخبات املصنفة من 27 اىل 6 يف التصنيف 
القاري(: لبنان - بنغالدش او باكستان، تايالند - افغانستان او 
فلسطني، الصني - كمبوديا او الوس، تركمانستان اندونيسيا، 
ميامنار،  او  منغوليا   - عمان  الفيليبني،  او  سريالنكا   - الكويت 
السعودية - هونغ كونغ، ايران - املالديف، سوريا طاجيكستان، 
ماليزيا   - اليمن، سنغافورة   - العراق  ماكاو،  او  - فيتنام  قطر 
او تايوان، اوزبكستان قريغيزستان، االمارات - اهلند، االردن - 

النيبال او تيمور الشرقية.
االياب  ومباريات  متوز/يوليو   23 يف  الذهاب  مباريات  وتقام 
الدور  من  املتأهلة  الـ15  املنتخبات  وتنضم  متوز/يوليو،   28 يف 
الثاني للدور الثالث اىل جانب منتخبات اليابان وكوريا اجلنوبية 
واسرتاليا وكوريا الشمالية والبحرين املتأهلة مباشرة اهلذا الدور، 
القرعة املقرر يف 31 متوز/يوليو املقبل يف  لتشارك يف سحب 
الربازيل حيث ستوزع على مخس جمموعات تضم كل جمموعة اربعة 

منتخبات.
ويتأهل اول وثاني اجملموعة للدور احلاسم املؤلف من جمموعتني، 
ويتأهل االول والثاني منها لنهائيات كأس العامل مباشرة، يف 
مباراتني  الثالث يف كل جمموعة يف  املركز  يلتقي صاحبا  حني 
فاصلتني ملعرفة هوية املتأهل منهما خلوض امللحق ضد منتخب 

من قارة اخرى.
لندن 2012

اسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات اآلسيوية املؤهلة لدورة 
األلعاب األوملبية 2012 اليت تقام يف لندن واليت اجريت االربعاء 
املاضي يف كواالملبور عن مواجهات قوية ابرزها العراق - ايران 
الشمالية  كوريا   - االمارات  اقل  وبدرجة  الكويت،   - واليابان 

وكوريا اجلنوبية - االردن، يف حني سيلعب لبنان مع ماليزيا.
وتلعب قطر مع اهلند، والبحرين مع تايالند، وأسرتاليا مع اليمن، 

وسوريا مع تركمانستان، وأوزبكستان مع هونغ كونغ.
التصفيات  يف  املشاركة  املنتخبات  تصنيف  مت  أنه  إىل  ويشار 
حبسب النتائج اليت حققتها يف تصفيات ونهائيات دورة األلعاب 

األوملبية 2008 يف بكني.
وشهدت القرعة تقسيم املنتخبات مستويني ضم األول املنتخبات 
املستوى  ضم  حني  يف   ،12 اىل   1 من  املراكز  يف  املصنفة 
الثاني املنتخبات املصنفة من 13 اىل 24، اذ مت سحب منتخب 
الثاني،  املستوى  من  آخر  منتخب  ملواجهة  األول  املستوى  من 

واستمرت العملية لتحديد أطراف 12 مقابلة.
بعد  املغلوب  خروج  بنظام  التصفيات  من  الثاني  الدور  ويقام 
مواجهتني ذهابا وايابا، وتقام املباريات يومي 19 حزيران/يونيو 

و23 متوز/يوليو 2011.
وهنا الربنامج: لبنان ماليزيا ، قطر اهلند، العراق إيران، البحرين 
تركمانستان،  سوريا  الكويت،  اليابان  اليمن،  اسرتاليا  تايالند، 
اوزبكستان  األردن،  اجلنوبية  كوريا   ، اإلمارات  الشمالية  كوريا 

هونغ كونغ، السعودية فيتنام، الصني عمان.
وكان الدور االول من التصفيات شهد تأهل 11 منتخبا انضمت 
اىل املنتخبات اليت احتلت أفضل 13 مرتبة يف التصنيف وتأهلت 
مباشرة للدور الثاني. وتأهل من الدور األول منتخبات الكويت 
وتايالند وعمان واالمارات وإيران وماليزيا واليمن وهونغ كونغ 

واألردن واهلند وتركمانستان.
ويف املقابل تأهل تلقائيا للدور الثاني منتخبات كوريا اجلنوبية 
واسرتاليا والصني واليابان والعراق والبحرين وقطر والسعودية 

وكوريا الشمالية وسوريا ولبنان وأوزبكستان وفيتنام.
إىل  الثاني  الدور  مباريات  من  الفائزة  الـ12  املنتخبات  وتتأهل 
الدور الثالث، حيث يتم تقسيمها ثالث جمموعات تضم كل منها 
أربعة منتخبات تلعب على نظام الدوري اجملزأ من مرحلتني، ويتأهل 
بطل كل جمموعة للنهائيات األوملبية مباشرة. ويف املقابل تتقابل 
جمموعة  كل  يف  الثاني  املركز  على  احلاصلة  الثالثة  املنتخبات 
لتلعب على نظام الدوري اجملزأ من مرحلة واحدة، وحبيث يتأهل 
صاحب املركز األول ملقابلة منتخب أفريقي يف امللحق العاملي.

وهنا تصنيف املنتخبات املشاركة يف الدور الثاني من التصفيات 
اآلسيوية األوملبية: 1- كوريا اجلنوبية، 2- أسرتاليا، 3- الصني، 
4- اليابان، 5- العراق، 6- البحرين، 7- قطر، 8- السعودية، 9- 
كوريا الشمالية، 10- سوريا، 11- لبنان، 12- أوزبكستان، 13- 
اإلمارات،   -17 عمان،   -16 تايالند،   -15 الكويت،   -14 فيتنام، 
 -22 كونغ،  هونغ   -21 اليمن،   -20 ماليزيا،   -19 إيران،   -18

األردن، 23- اهلند، 24- تركمانستان.

 لبنان يواجه بنغالدش أو باكستان يف 
»مونديال 2014«.. وماليزيا يف »لندن 2012«
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مباريات دولية ودية يف كرة القدم
الواليات املتحدة خسرت أمام  الباراغواي 0 - 1

0( يف مباراة  0 )الشوط األول 1 –  فازت الربتغال على فنلندا 2 – 
أفيريو وشهدها  بينهما يف  أجريت  القدم  دولية ودية يف كرة 
ميكايل  روبن  الدفاع  ساعد  االصابتني  وسجل  متفرجًا.   13737
فريتاس دي ريسوريكاو )24 سنة( الذي خاض مباراته الدولية 

األوىل، يف الدقيقة 11 و70.
وعلى ملعب »ناسيونال دي سان خوسيه« يف سان خوسيه 
كوستاريكا  تعادلت  متفرج،  ألف   35 وأمام  املتحدة  بالواليات 
والواليات  تعادلت  األرجنتني  وكانت   .0  –  0 سلبًا  واألرجنتني 

2 السبت املاضي. 1 وكوستاريكا والصني 2 –  املتحدة 1 – 
وعلى ملعب »أل بي فيلد« يف ناشفيل بوالية تينيسي وأمام 
 1 29567 متفرجًا، خسرت الواليات املتحدة أمام الباراغواي 0 – 
يف  كاردوزو  أوسكار  املهاجم  سجلها   )1  –  0 األول  )الشوط 

الدقيقة 18.
0 )الشوط  ويف الهاي بهولندا، فازت تشيلي على كولومبيا 2 – 
0( سجلهما ماتياس فرنانديز يف الدقيقة السابعة من  االول 2 – 

ضربة حرة مباشرة، وجان بوسيجور يف الدقيقة 30.
املتحدة  بالواليات  دييغو  سان  يف  »كوالكوم«  ملعب  وعلى 
1 )الشوط  وأمام 35 ألف متفرج، تعادلت املكسيك وفنزويال 1 – 
0(، سجل لالوىل ألدو دي نيغريس يف الدقيقة 58،  االول 0 – 
وللثانية اوزفالدو فيزكاروندو يف الدقيقة 73. وكانت املكسيك 

1 وديًا السبت املاضي يف اوكالند. فازت على الباراغواي 3 – 
 3  –  2 جامايكا  امام  السالفادور  ويف سان سالفادور، خسرت 
أالس  جوناثان  دينيس  للخاسر  سجل   .)2  –  1 االول  )الشوط 
ولسرت بالنكو يف الدقيقنت 41 و90 + 1، وللفائز دان ريتشاردز 

)2( وعمر كومينغز يف الدقائق 23 و25 و53.
 )1 2 )الشوط االول 0 –  ويف هافانا، خسرت كوبا أمام بناما 0 – 
سجلهما لويس غربيال رينترييا وألربتو كوينتريو يف الدقيقتني 

39 و82.

 الدورات الدولية يف كرة املضرب

املصنفون الثالثة األوائل إىل الدور ربع النهائي

تأهل املصنفون الثالثة االوائل للدور ربع النهائي من دورة كي 
بيسكاين االمريكية الدولية لكرة املضرب اليت تقام يف ميامي 
بوالية فلوريدا وهي ثانية دورات املاسرتز التسع الكربى والبالغة 
قيمة جوائزها 3,645 ماليني دوالر للرجال، و4,500 ماليني دوالر 

للسيدات.
أول  املصنف  نادال  رافاييل  االسباني  فاز  الرابع،  الدور  ففي 
ووصيف بطل الدورة مرتني على االوكراني الكسندر دولغوبولوف 
2 يف 59 دقيقة. وكان دولغوبولوف   – 6 ,1 املصنف 21 6 – 
قد فاز قبل ساعات قليلة يف الدور الثالث على الفرنسي جو – 

.5  – 7 ،4  – 6 ،)7  – 2( 7 ويلفريد تسونغا املصنف 15 6 – 
ويلتقي نادال يف الدور ربع النهائي التشيكي توماس برديتش 
 ،3  –  6 ماير  فلوريان  االملاني  على  فاز  والذي  املصنف سابعًا 

.)4  – 7( 6  – 7 ،6  – 2
الـ21  فوزه  ثانيا  املصنف  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  وحقق 
تواليًا هذا املوسم من دون خسارة على مواطنه فيكتور ترويتشكي 
النهائي  ربع  الدور  2. وسيلتقي يف   –  6 ،3  – املصنف 16 6 
االفريقي اجلنوبي كيفن اندرسون الذي فاز على االمريكي جون 

.)4  – 7( 6  – 7 ،3 ايسنر املصنف 30 6 – 
البلجيكي  على  ثالثًا  املصنف  فيديرر  روجيه  السويسري  وفاز 
1 يف 52   –  6 ،3  – التصفيات 6  الصاعد من  أوليفييه روشو 
دقيقة وتأهل للدور ربع النهائي ليلتقي الفرنسي جيل سيمون 
 ،6 املصنف 25 والذي فاز على الصربي يانكو تيبساريفيتش 4 – 

.2  – 6 ،)3  – 7( 6  – 7
وفاز االسباني دافيد فريير املصنف سادسًا على مواطنه مارسيل 
2، واالمريكي ماردي فيش املصنف 14   – 6 ،1 غرانولريز 6 – 

.)5  – 7( 6  – 7 ،5 على االرجنتيين خوان مارتن دل بوترو 7 – 
ويف بطولة السيدات، خرجت الصربية ييلينا يانكوفيتش املصنفة 
سادسة من الدورة خبسارتها يف الدور ربع النهائي امام االملانية 
6 يف ساعتني   – 4 ،4  – 6 ،2 اندريا بيتكوفيتش املصنفة 21 6 – 

و41 دقيقة.
النهائي  نصف  الدور  يف  االصل  الصربية  بيتكوفيتش  وتلتقي 
الروسية ماريا شارابوفا املصنفة 16 واليت فازت على الرومانية 
 7( 6  – 7 ،)6  – 8( 6  – 7 ،6 الكسندرا دولغريو املصنفة 26 3 – 

– 5( يف مباراة ماراتونية استمرت ثالث ساعات و28 دقيقة.
ويف ختام الدور الرابع، فازت البلجيكية كيم كاليسرتز املصنفة 
 ،)4  – 7( 6 ثانية على الصربية آنا ايفانوفيتش املصنفة 19 7 – 
لتلتقي  النهائي  ربع  للدور  وتأهلت   )5  –  7(  6  –  7  ،6  –  3

البيالروسية فيكتوريا أزارينكا املصنفة ثامنة.

بطولـة لبنـان بكـرة اليـد

السد يكتسح إطفاء بريوت )46ـ12( 
ومدربه مستاء مـن ضعف املستوى

واصل فريق السد حامل اللقب واملتصدر اكتساحه للفرق، وآخر 
ضحاياه فريق فوج إطفاء بريوت )46ـ12(، الشوط األول )24ـ5(، 
يف قاعة الشيخ جاسم بن خالد آل ثاني، باختتام األسبوع األول من 

مرحلة اإلياب لبطولة لبنان بكرة اليد.
اجلدية  وكانت  السد،  لالعيب  خفيفة  مترينة  مبثابة  املباراة  جاءت 
املدرب  أشرك  عندما  األول،  الشوط  من  األوىل  الدقائق  عنوان 
املصري حممد عبد املعطي »جمموعة الرعب« املتمثلة بـ »ذو 
الفقار ضاهر، حسن غسان صقر، أمحد شاهني، بالل عقيل، خضر 
حناس وماهر همدر«، ومن خلفها احلارس املتألق بسام فراشة، 
إيقاعها  بفرض  وجنحت  التمهيدي  بواجبها  اجملموعة  هذه  فقامت 
اهلجومي، وعندما شعر املدرب عبد املعطي بضعف مستوى اخلصم، 
جهاد صقر، حممد صقر  )حسن  الشباب  الالعبني  من  بعدد  دفع 
ومحزة البابا(، باإلضافة إىل الشاب حسني توفيق شاهني، فأكمل 
هؤالء ما مهدت له التشكيلة األساسية حتى نهاية الشوط بفارق 

صريح وصل إىل 19 نقطة )24ـ5(.
حصد  يف  الثاني  الشوط  يف  للسد  البديلة  التشكيلة  واستمرت 
الفارق،  لتقليص  الفوج  لالعيب  يائسة  األهداف، وسط حماوالت 
وهم الذين زادت مأساتهم لغياب الثنائي السوري ايشو نيسان 
ورامان عيسى، فما كان من اجلهاز الفين لبطل لبنان إال أن أعاد 
التشكيلة األساسية يف الدقائق الـ13 األخرية لتنفيذ بعض اخلطط 
اليت مل تنفذ يف الشوط األول، فارتفعت النتيجة بشكل كبري حتى 
الذهاب كانت  أن مباراة  النهاية إىل 34 هدفا، علما  وصلت يف 

انتهت سداوية أيضا )43ـ13(.
وكان أفضل مسجل يف املباراة، العب السد بالل عقيل بـ9 أهداف، 

ويف صفوف الفوج علي خمالتي بـ3.

حممود التنري أول من يرفع علم لبنان يف إحدى 
البطوالت الدولية بالدراجات النارية

كتب اللبناني حممود التنري امسه كأول من يرفع علم الوطن يف 
احملافل الدولية لبطوالت الدراجات النارية عندما توج بطاًل لسباق 
»سوبر بايك CC 600«، على هامش بطولة العامل اليت أجريت 
بطلني  على  متقدما  الدوحة،  القطرية يف  حلبة »لوسيل«  على 
من انكلرتا وايطاليا وآخرين، من أصحاب اخلربة الطويلة يف هذا 
اجملال. وقد توج التنري بطاًل على أنغام النشيد الوطين حتت العلم 
اللبناني الذي ظلل منصة التتويج بني العلمني االنكليزي وااليطالي 

أمام حشد كبري من االعالميني اللبنانيني والعرب واألجانب.
رئيس  حضور  ويف  السباق،  تلى  الذي  الصحايف  املؤمتر  ويف 
االحتاد القطري للسيارات والدراجات النارية ناصر خليفة العطية، 
عرب التنري عن سعادته الكبرية باحراز اللقب وهو األول للبنان يف 
عامل الدراجات النارية، متمنيًا أن تلقى هذه الرياضة اهتمامًا من 
املسؤولني اللبنانيني نظرًا لوجود ثقافة كبرية يف هذا املضمار عند 

الكثريين من اللبنانيني.
وكان التنري املولود يف بريوت، قد هاجر اىل دبي يف العام 2003 
إن  وقال  املعمارية،  اهلندسة  بكالوريوس يف  وهو حيمل  للعمل، 
عائلته ال تهتم بالرياضة »اال أنين أهوى ركوب الدراجات النارية، 
السباقات  العاملية قررت خوض  السباقات  وبعد فرتة من متابعة 
كهاٍو ومن ثم حصلت على فرصة ألقوم ببعض التجارب على حلبة 
اجملال  هذا  الدخول يف  قررت  وبعد سنة   .2006 العام  دبي يف 
وخوض السباقات، حيث وجدت نفسي سأبرع يف هذا اجملال، كما 

سأحصل على املتعة.
وها أنا أسابق للموسم الرابع يف اإلمارات، وقد حصلت على متعة 
أن  اىل  مشواري،  متابعة  على  االصرار  من  املزيد  منحتين  فائقة 
خضت السباق األول لي على حلبة لوسيل القطرية، ومل أتوقع أن 
أحقق هذه النتائج اجلّيدة، حيث مل أكن أعرف طرقات احللبة، فيما 
كان غرينا من السائقني يقودون دّراجات أكرب من دّراجاتنا )600 
CC(، كما أنهم ذوو خربة أكرب، ووفقين اهلل يف أن أتقدم عليهم 
أمل  على  النارية  الدراجات  عامل  لي يف  رمسي  لقب  أول  وأحرز 

حتقيق املزيد من االنتصارات يف املستقبل«.
فانديتا  فريق  يف  وزمالئي  أنا  حظي  حسن  »من  التنري  ويقول 
الذي أحرز املركزين الثاني والثالث يف بطولة االمارات لسباقات 
الـCC 600، اننا حصلنا على رعاية مضمار ياس، وهو ما وفر لنا 
كل مايلزم للنجاح ونتمنى أن نواصل املشاركة حتت هذه الرعاية 

ملا هلا من أهمية قصوى للسباقات«.
واعترب التنري ان احرتافه رياضة الدراجات النارية كان حلما بالنسبة 
له، لكن التطور خيضع لتوفر الدعم املادي املناسب، معربُا عن أمله 
يف أن يكون سفريًا للبنان يف هذه الرياضة ومدعومًا من الشعب 
خاص  بشكل  السيارات  لرياضة  اللبناني  واالحتاد  عموما  اللبناني 
»أعرف أن هناك الكثري من اللبنانيني الذين يتابعون هذه الرياضة 

يف دولة اإلمارات وقطر واملنطقة، وأمتنى لبلدنا أن يتابعها«.
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قوات واتاوا تقتحم...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

طارئ قرابة الواحدة فجرا.
وقال رئيس جملس إدارة شركة طريان الشرق األوسط حممد احلوت 
إن »شركة طريان الشرق األوسط تسريرّ رحلة يومية من أبيدجان إىل 
األمنية  التطورات  لكن  حاهلا  الرحالت على  روزنامة  تزال  بريوت، وال 
املتسـارعة جتعلنا نقرر الرحالت كل يوم بيومه«. أضاف »حنن يف انتظار 
رحلتنا  تسري  سوف  أفضل  األمور  كانت  فإذا  اجلمعة،  يوم  تطورات 

اعتياديا«.
اللبنانية  اجلالية  أبناء  من  العودة  يريد  من  أن  الشامي  الوزير  وأكد 
اللبنانية، واملهم ضمان سالمة  احلكومة  نفقة  يعود على  أن  مبقدوره 

أفراد اجلالية اللبنانية وعدم تعريضهم ألية خماطر من أي نوع كان.
القوات  أن تقدمت  بعد  الثقيلة  أبيدجان نريان األسلحة  ودوت وسط 
املوالية لواتارا من أبواب املدينة الرئيسية. ومسع إطالق نار باألسلحة 
كما مسعت  لغباغبو.  املوالية  الدرك  لقوة  مهم  معسكر  قرب  الثقيلة 
رشقات رشاشة، وال سيما يف حي بالتو الذي يضم القصر الرئاسي.

وقال سكان يف وقت سابق إن قتاال عنيفا دار بالقرب من اإلذاعة 
القوات  حققت  أن  بعد  املدينة  جنوب  يف  أحياء  يف  وكذلك  الرمسية 
املوالية لواتارا تقدما سريعا عند اجلانب املطل على البحرية من املدينة 

من عدة اجتاهات.
مطار  على  العاج  ساحل  املنتشرة يف  املتحدة  األمم  قوات  وسيطرت 
أبيدجان. وقال مسؤول دولي إن قائد القوة يف املطار، على رأس 
حواىل 100 جندي، سلم السيطرة على املطار إىل القوات الدولية سلميا. 
وتدخل جنود قوة ليكورن الفرنسية )900 رجل( يف أعقاب عمليات نهب 
ويضم  فرنسيون،  وخاصة  أوروبيون،  يقطنه  املدينة  جنوبي  حي  يف 

الكثري من املتاجر.
وأعلن رئيس أركان قوات واتارا، مارسيل امون تانو إن احلكومة أعلنت 
حظرا للتجوال الليلي يف ابيدجان حتى األحد، كما أمرت بإغالق احلدود 

الربية والبحرية واجلوية.
وقال رئيس وزراء حكومة واتارا، غيوم سورو، املوجود يف ياموسوكرو، 
العاصمة السياسية للبالد، »ينبغي على غباغبو أن يستقيل لتجنب محام 
دم. نأمل أن يفعل، وإال سنضطر آسفني إلجياده أين ما كان«. وأكد 
تلفزيون »ار تي أي« الرمسي الذي يشكل عماد سلطة غباغبو، انه »يف 

مقر سكنه« يف احد أحياء ابيدجان الراقية.
وأعلن رئيس بعثة األمم املتحدة يف ساحل العاج تشوي يونغ - جني 
فك احلصار عن فندق »غولف« الذي شكل قاعدة لواتارا منذ االنتخابات 
الرئاسية يف 28 تشرين الثاني املاضي. وقال، لقناة »فرانس انفو« 
الفرنسية، »لقد ختلى 50 ألف شرطي ودركي عن غباغبو. مل يبق سوى 
احلرس اجلمهوري والقوات اخلاصة«، موضحا أن القوات املوالية لغباغبو 

ما زالت متمركزة يف »القصر الرئاسي«.
ويف اليوم الرابع على بدء هجوم صاعق، وسط صمت غباغبو، متكنت 
قوات واتارا اليت تسيطر على الشمال منذ العام 2002 من السيطرة 
على أغلبية البالد من دون مقاومة تذكر باستثناء بعض مدن الغرب 

مسقط رأس غباغبو.
وكان غباغبو قاوم عقوبات دولية سياسية واقتصادية، قبل أن يبدأ 
نظامه بالرتنح حتت الضغط العسكري وموجة واسعة من االنشقاق. وجلأ 
رئيس أركان اجليش اجلنرال فيليب مانغو إىل املقر الرمسي لسفرية 
جنوب أفريقيا يف ابيدجان. وانضم جنراالت آخرون إىل واتارا، على ما 

أكد سورو، طالبا من غباغبو »الرحيل اآلن« ألن ابيدجان »حماصرة«.
ودعا واتارا، يف خطاب بثه التلفزيون واإلذاعة، العسكريني املوالني 
وقال  النظام.  على  هجوما  تشن  اليت  بقواته  »االلتحاق«  إىل  لغباغبو 
القوات  السالح يف  إخوتكم يف  إىل  لالنضمام  الوقت ساحنا  زال  »ما 

اجلمهورية. البالد تناديكم«.
وكررت واشنطن دعوة غباغبو إىل التخلي عن السلطة. وقال املتحدث 
مصلحة  فيه  مبا  يتصرف  أن  »نأمل  كارني  جاي  األبيض  البيت  باسم 
العاجيني من خالل تفادي احلرب، واالستقالة واحرتام نتائج االنتخابات«. 
ودعا األمني العام لالمم املتحدة بان كي مون املعسكرين يف البالد 
اىل جتنب اي عمل »انتقامي«، وطلب من غباغبو مغادرة السلطة. وقال 
املتحدث باسم وزارة اخلارجية الفرنسية برنار فالريو إن »جملس األمن 
بإحلاح  ودعا  العاجي،  الشعب  إرادة  احرتام  إىل  بوضوح  دعا  الدولي 

غباغبو إىل االعرتاف بواتارا رئيسا منتخبا شرعيا لساحل العاج«. 

االسد جيدد مهلة قانونية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املتعلقة حبل مشكلة إحصاء عام 1962 يف حمافظة احلسكة، على أن 
تنهي اللجنة دراستها قبل 15 نيسان احلالي، وترفعها للرئيس متهيدا 

إلصدار الصك القانوني املناسب«.
وكان املؤمتر القطري العاشر أوصى بتجنيس عشرات اآلالف من األكراد 
ممن مل يشملهم اإلحصاء املذكور. وحينها ترددت أنباء عن عدم اتفاق 
اجلانبني الرمسي واللجنة الشعبية املمثلة هلذه الشرحية من األكراد على 
الرقم النهائي املراد جتنيسه. وتأتي هذه اخلطوة بعد اعرتاف الدولة 
السورية حبقوق األكراد الثقافية، واحتفاهلا بعيد »النوروز« الكردي قبل 

حواىل 10 ايام.
كما أصدر األسد توجيها للقيادة القطرية حلزب البعث احلاكم بتشكيل 
يضمن  تشريع  وإجناز  لدراسة  القانونيني  كبار  من  عددًا  »تضم  جلنة 
وذلك  اإلرهاب،  ومكافحة  املواطن  وكرامة  الوطن  أمن  على  احملافظة 
 25 قبل  دراستها  اللجنة  تنهي  أن  على  الطوارئ  حالة  لرفع  متهيدًا 
نيسان«. وقالت مصادر إن قانون مكافحة اإلرهاب شبيه بذلك املوجود 

يف أوروبا.
القضاء األعلى يف  أيضا، وجه األسد رئيس جملس  ويف هذا اإلطار 
سوريا »بتشكيل جلنة قضائية خاصة إلجراء حتقيقات فورية يف مجيع 
القضايا اليت أودت حبياة عدد من املواطنني املدنيني والعسكريني يف 
حمافظيت درعا والالذقية«. ونص التوجيه على أن »متارس اللجنة عملها 
وفقا ألحكام القوانني النافذة، وهلا أن تستعني مبن تراه مناسبا إلجناز 
املهمة املوكلة إليها، كما أن هلا احلق يف طلب أي معلومات أو وثائق 

لدى أي جهة كانت«.
يذكر أن اللجنة القضائية املذكورة خمتلفة عن اللجنة اليت كان شكلتها 
القيادة القطرية للبعث للتعامل مع مطالب أهالي درعا، وتكونت من 
صالحيات  يتضمن  األوىل  اللجنة  عمل  وأن  وأمنية،  حزبية  شخصيات 
واسعة أكثر تسمح مبمارسة نفوذ قانوني على هيئات الدولة املختلفة.

ميقاتي: الصالحيات امانة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الثقة للجميع.
ويؤكد ميقاتي أن ما حيكى عن »حسابات حملية« تتعلق بتوزير فيصل 
ويبدو  احلكومة،  تأليف  امام  عقبة  او  مشكلة  يشكل  لن  كرامي،  عمر 
« من دون االفصاح عن طبيعية احلل وكيفية جتاوز  واثقا بأنها »سُتحلرّ
أوساط  ومثة  كرامي.  أمحد  النائب  حليفه  عند  عنها  حكي  حساسية 
سياسية مشالية توافق ميقاتي اطمئنانه، مبعنى أنه ميون عليه، وهو 
االنتخابات وفوزه من خالل حتالف الئحة  ترشيحه يف  وراء دعم  كان 
»تيار املستقبل«. وترى هذه االوساط أن  حممد الصفدي –  ميقاتي – 
التأخري مل يعد مربرا، وتتقاطع يف ذلك مع رأي مماثل للرئيس سليم 
احلص ولنواب وسياسيني بدأوا منذ مدة يتحدثون عن سلبيات التأخري 
واالضرار اليت ميكن ان تنجم عنه، وأوهلا احلد من الزخم الذي رافق 
تكليف ميقاتي، وهذا من شأنه ان يهز ثقة الرأي باالنطالقة املنتظرة 
للحكومة. وإذ لوحظ أن احلليف األبرز مليقاتي الوزير حممد الصفدي مل 
يعلق حتى اآلن على ما حيكى عن عقبة مشالية يف وجه التأليف، فإن 
أوساطه تشارك دعاة التعجيل يف تشكيل احلكومة رأيهم يف أن عامل 
الوقت بات مهما جدا وأن هناك الكثري مما ينتظر احلكومة اجلديدة. ومن 
املواكبني ملساعي الرئيس املكلف مثة من يلفت اىل أنه لن يكون يف 
استطاعته ارضاء اجلميع و«يف النهاية ولكي متشي االمور ال بد من أن 

أحدا »سيزعل« ولن يكون راضيا مئة يف املئة«.  
وفيما تؤكد أوساط ميقاتي أن »االمور تسري يف منحى اجيابي« وبعضها 
يرى أن »املشكلة احلقيقية تكمن يف خالف بني امليشالني« )الرئيس 
ميشال سليمان ورئيس »تكتل التغيري واالصالح« النائب ميشال عون(، 
علم ان طه ميقاتي شقيق الرئيس املكلف توجه أمس اىل دمشق وهو 
املعروف بعالقة وطيدة بالقيادة السورية »اليت تدفع يف اجتاه تشكيل 

احلكومة« وفق أوساط قريبة من العاصمة السورية.
مساء  آذار   14 قوى  من  القريبة  االوساط  تراقب  االجواء  هذه  وسط 
التطورات املتعلقة بتأليف احلكومة، وترى أنه ال بد من مرحلة انتقالية 
الناس  أمور  تسيري  تستطيع  تكنوقراط  حكومة  تشكيل  خالل  من 
االقليمي  الواقع  مع  تتناسب  كربى  تسوية  انتظار  يف  واملؤسسات« 

البريوتي« إىل أن »مساعي تشكيل احلكومة تسري بوترية فعالة«، وأمل 
»أن تنجز يف وقت قريب نظرًا ألهمية تأليفها يف هذه املرحلة، ومراعاة 
احلكومة  فإن  األحوال  كل  ويف  للمسؤولية،  وحتماًل  الناس،  ملصاحل 
إالَّ ببعض  ستحمل مطالب ورؤى املشاركني فيها، وال ميكن تأليفها 

التنازالت والتساهل ملصلحة اخلطوط العامة والقضايا األساسية«.
النواحي،  كل  يف  لبنان  فشل  على  املراهنون  يتوقف  لن   « وقال: 
راهنوا  مرات ومرات، فقد  أثبتت فشلها  خاطئة وقد  رهاناتهم  ولكن 
على إسرائيل لكنها انهزمت على ضفاف لبنان، وراهنوا على احملكمة 
الشعب عن  زالت، وقد عربَّ  لكنها ترحنت وال  القوى  موازين  لتعديل 

خياراته املقاومة، وإميانه بثالثي املقاومة واجليش والشعب«.
أضاف: »ال خوف مما جيري يف املنطقة، فاحلراك القائم صنو املقاومة 
خبري  وسوريا  األمريكي،  اإلسرائيلي-  املشروع  ضد  املواجهة  وخيار 
قيادة وشعبًا، وهي متجهة إىل التحصني أكثر فأكثر من خالل التماسك 
الذين  أولئك  سينكشف  وبالتالي  املطروحة،  واإلصالحات  الشعيب 

يعملون للتخريب والفوضى ولن يكون هلم ما يريدون«.
الرفاعي

رأى عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب كامل الرفاعي أن »اسرائيل ال 
تعلم اين املواقع وامنا ما حيدث هو حماولة لبث الذعر وإبعاد الناس عن 
حزب اهلل«، الفتًا اىل أن »مطالب رئيس تكتل التغيري واالصالح النائب 
ميشال عون حمقة ألنه ميثل األكثرية املسيحية، لذا ما جيب ان حيصل 
ر رئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي عن يديه والبدء  اليوم هو ان يشمرّ

اه«. بالتشكيل والتعاون مع من مسرّ
أكد عضو »التكتل » النائب نعمة اهلل ابي نصر ان »ملف الوجود املسيحي 
دور  تقلص  الطائف  بعد  »انه  اىل  الفتًا  ذاته«،  وقائم حبد  جدًا  مهم 
املسيحيني يف الدولة«. وأوضح يف حديث اىل قناة »ANB« ان »التكتل 
ليس ضد طاولة احلوار على ان ال تكون حوار الطرشان، وان ال تتحكم 
»اول من  انه  البلد مهما كرب عددها وحجمها«، مشريًا اىل  طائفة يف 
طلب من البطريرك ان يكون حكمًا للمصاحلة بني االفرقاء املسيحيني 
لتكون مدخاًل للمصاحلة الوطنية«، والفتًا اىل ان »هناك ضرورة لتجدد 
املساعي مع البطريرك اجلديد مار بشارة الراعي للمصاحلة املسيحية وأن 
يتوقف الرتاشق االعالمي بني االفرقاء«، ورأى أنه »ال ميكن الي طائفة 

ان تتحكم باحلكم يف لبنان، ألنه وطن للجميع ».
نهاية  احلكومة  »والدة  ديب  حكمت  النائب  »التكتل«  عضو  استبعد 
األسبوع«، وأشار اىل أنرّ »هدف إثارة اخبار عن قرب تشكيلها هو ضخ 
أي  اىل  االستناد  دون  من  والسياسي  اإلعالمي  الوسط  التفاؤل يف 
وقائع«. وقال لـ »املركزية«، إن »التشكيل مكانك راوح، وال تقدم على 
هذا الصعيد جلهة شكل احلكومة، صيغتها وكيفية توزيع احلقائب على 
القوى السياسية املشاركة«، موضحًا ان »العماد عون يقدم التسهيالت، 
لكن الليونة ال تصل اىل حدرّ التنازل عن احلقرّ والتوكيل الذي أعطي 
الة، حيث ال  من الشعب لتمثيله بالطريقة الصحيحة عرب املشاركة الفعرّ
ميكن التنازل عن هذا السقف«، ومشريًا اىل ان« مسار التأليف يف يد 
الرئيس ميقاتي وما حيكى عن استحقاق لكل فريق يف البالد ختطيناه، 
هذه  يف  املعارضة  تشارك  ال  جديدة  أكثرية  ضمن  أننا  اعتبار  على 

احلكومة«.
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يتشرف 
أوسرتاليا تيار املردة – 

بدعوتكم اىل حضور مهرجانه السنوي
حبضور ممثل رئيس تيار املردة النائب سليمان 

فرجنية، 
احملامي جواد خوري، مسؤول االنتشار يف تيار 

املردة 
يف قاعة الويستيال الكربى

12 Bridge Street, Lidcombe
الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت 2 

نيسان 2011
للحجز واالستعالم

الياس الشدياق 0410507886
ماما احلريكي 0416270320

فرنسوا اجلعيتاني 0410546162
www.marada-news.org

وما ميكن ان يؤول اليه، أي يف 
تفاهمات  اىل  التوصل  انتظار 
خارج احلدود تكون املنطلق حلوار 
اىل  يؤدي  أن  ميكن  جدي  داخلي 
موضع  العناوين  حول  تفاهم 
اخلالف، وحتديدا السالح واحملكمة 
الدولية. وترى هذه االوساط أن 
تشكل  لن  الواحد«  »اللون  حكومة 
حول  لنقاش جدي  منطقية  خلفية 
يف  فانه  لذلك  العناوين،  هذه 
ظل عدم امكان قيام حكومة وحدة 
التكنوقراط  حكومة  تبقى  وطنية، 
املخرج األفضل للجميع، وال ميكن 
أن تستمر حكومة تصريف األعمال 

اىل ما النهاية«.
  

8 آذار
شددت قوى 8 آذار أمس االول، 
واجليش  »املقاومة  ثالثية  على 
والشعب« وعلى خيار املواجهة ضد 
االسرائيلي«،  االمريكي  املشروع 
تكتل  رئيس  »مطالب  أن  وأكدت 
ميشال  النائب  واالصالح  التغيري 
ألنه  ة  حمقرّ احلكومة  بشأن  عون 
ورأت  املسيحية«.  األكثرية  ل  ميثرّ
املكلف  احلكومة  رئيس  »على  أن 
ر عن يديه  جنيب ميقاتي أن يشمرّ
والبدء بالتشكيل والتعاون مع من 
حكومة  »أن  إىل  مشرية  اه«،  مسرّ
هذه  مع  تتناسب  ال  التكنوقراط 

املرحلة«.
قاسم

طمأن نائب األمني العام لـ »حزب 
خالل  قاسم،  نعيم  الشيخ  اهلل« 
االحتاد  »حزب  من  وفدًا  لقائه 
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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
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مطلوب موظفني من 

اجلنسني

 للعمل يف جمال األمن 

اخلاص )Security( يف 

ملبورن

لدى شركة IPS  بدوام 

كامل أو جزئي

على الراغبني/الراغبات 

ان تكون لديهم رخصة 

 Security Licence
من سلطات فكتوريا

وشهادة اسعافات أولية 

التحدث باإلنكليزية 

ضروري

**** 
نؤمن سائر حاجاتكم من 

احلراسة األمنية اخلاصة 

لكافة مناسباتكم بأسعار 

منافسة

Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence •	

Have dedication, Commitment & Loyalty •	

Speak fluent English •	

Have excellent presentation •	

Be reliable•	
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate •	

Available 7 days/nights•	
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
 

Email:
employment@ipssecurity.com.au  

  مطلوب للعمل
STAFF 
WANTED
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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

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
<ÿÈë˜]<Ífi^flf◊÷]<ÃÈÈ∆Ü÷]<ƒflíi

l^flr√π]<≈]Áfi]<ƒÈ∂<<I<<Ü5]Ê<òÈe]<àf}
<I3¬á<èÈŒ^fl⁄<I∞r√e<‹£<
<Ìflfú<ÜË^� <I»fi^fäe<ÜË^� 
<Ìë^}<lÁËà÷]<≈]Áfi]<ƒÈ∂Ê
<ŸÊ3ä÷Á”÷]<‡⁄<Í÷^§]

<ÍŒ^eÊ<·^flf÷<‡⁄<ÅÖÁjäπ]<·ÁjËà÷]<kËáÊ
ÏÖÊ^.]<·]Ç◊f÷]

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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                     

العالناتكم يف ملبورن
االتصال بالزميل كميل مسعود على 

الرقم:
0405272581
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لؤلؤة عمالقة تستعّد إلبهار اإلماراتيني
تعرض دار »كريستيز« للمزادات واحدة من أكرب الآلىلء 
دبي يف  للمجوهرات يف  الربيع  مزاد  للبيع يف  العامل  يف 
الغوص  اىل  احلنني  إلعادة  حماولة  يف  احلالي  نيسان   20

الستخراج اللؤلؤ يف االمارات.
واالملاس  الآلىلء  من  جمموعة  املزادات  دار  وتعرض 
واجملواهرت واملشغوالت الذهبية قبل طرحها للبيع، علما ان 
اللؤلؤ مرتبط يف شكل فريد بدبي، اذ كان الغوص لصيد 

اللؤلؤ مصدرا مهما للدخل يف املدينة قبل مئة عام.
وتربز لؤلؤة على شكل قطرة ماء بظالل فضية ورمادية تزن 
حنو 60 قرياطا كاحدى اكثر املعروضات إبهارا يف مزاد هذه 
املستخرجة  الطبيعية  الآلىلء  أكرب  من  واحدة  وهي  السنة. 
من البحر حتى اآلن وموضوعة يف قالدة مرصعة باالملاس، 

قدرت »كريستيز« قيمتها بنحو 250 ألف دوالر.
بالشرق  اجملوهرات يف »كريستيز«  قسم  رئيس  وقال 
االوسط ديفيد وارين: »سكان هذا اجلزء من العامل حيبون 
الشارع  اىل  خرجت  إذا   (...( والنادرة  الفريدة  االشياء 
سرتى ان عددا كبريا من السيارات صنعت بطلب خاص من 

الزبائن«. 
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والتقاليد  العادات  من 
اللبنانية  العريقة املتمسك 
املقدمني  بلدة  ابن  بها 
محلها  طوق  بشارة  الشيخ 
وجاء  ظهره  على  حقيبة  يف 
بها اىل اسرتاليا منذ مخسة 
عليها  وسار  عاما  ومخسني 
االبناء واالحفاد وهي عادة 
هذا  يف  اجلذور  متأصلة 

البيت البشراوي العريق.
بشارة طوق اخذ من والديه 
ومنذ نعومة اظافره التواضع 
واحملافظة  الناس  وحمبة 
على شعور اآلخر.. اخذ من 
والديه كل الكرم واالنفتاح 
والديه  وعن  الناس  على 
يضر  ال  ما  كل  اخذ  ايضا 
يف اجملتمع وباختصار ميكن 
هذا  عن  اخذ  انه  القول 
البيت الذي ولد فيه وترعرع 
كل ما هو مجيل ورائع من 

صيت طيب وحسن.
هو  حيمله  الذي  والشعار 
املثل املأثور: غرسوا فأكلنا 
وان  فيأكلون...  ونغرس 
اال  تعطي  ال  القمح  حبة 

قمحا.
مساء  هذا  كل  ملسنا  لقد 

لقاء وحفل عشاء عائلي يف دار بشارة طوق

* الكتائب اللبنانية*

ان  كيف  املاضي  االحد 
جمتمعون  واالحفاد  االبناء 
العائلة  كبري  بيت  يف 

يشاركونه  طوق  بشارة 
الـ  ميالده  بعيد  االحتفال 
وباالتفاق  علمه  دون   73

الطويل  دربه  رفيقة  مع 
)ام  منى  الفاضلة  السيدة 
جورج( وكان الشيخ بشارة 

احلني  بني  وكعادته  طوق 
واآلخر ان يلتقي االصدقاء 
واحملبني لذلك اراد يف عيد 
البشارة ان يكون اىل جانبه 
واىل جانب العائلة من حيبهم 
ويرتاح اليهم دون ان خيطر 

بباله انه عيد ميالده.
السادة  من  كال  فدعا 
املكتب  عضو  حداد  جورج 
يف  الكتائيب  السياسي 
حزب  ورئيس  االغرتاب 
الكتائب السيد جورج حالل 
واميل  بولس  وميشال 
اهلاشم وامني هيكل وايلي 
خري  حممد  والدكتور  عبيد 
رئيس  الزائر  والضيف  اهلل 
بلدية دنبو  والزميلني كميل 

مسعود وايلي نداف.
الفاضلة  السيدة  وكانت 
طاولة  اعدت  قد  جورج  ام 
االطباق  اشهى  ضمت 
واملشروبات  اللبنانية 

الروحية املتنوعة.
وعند الساعة 11 ليال فوجئ 
العيد  وصاحب  املدعوون 
احللوى  من  بقالب  بالذات 
ضم 73 مشعة كان قد اعد 
خصيصا هلذه الغاية يف عيد 
طوق  بشارة  وعيد  البشارة 
»هابي  اجلميع  هتف  حيث 
وعا  بشارة  يا  داي  بريث 

قبال املية سنة«.
متأثرا  طوق  بشارة  وكان 
النه لو كان يعلم مبا فوجئ 
به لكان وّسع الدعوات حيث 
االصدقاء  من  الكثري  له 

واالصحاب.
وقد غادر املدعوون طالبني 
طول  طوق  بشارة  للشيخ 
الفاضلة  ولزوجته  العمر 
الصحة  واالحفاد  ولالبناء 

والعمر املديد...
عامرة  دياركم  ولتبَق 

باالفراح واملسرات.

* هيكل، خري اهلل ورئيس بلدية دنبو** عبيد، نداف، خري اهلل وهاشم*

*صاحب العيد بشارة طوق يقطع قالب احللوى *

*احفاد صاحب العيد** حضور*

*جانب من احلضور وتظهر السيدة ام جورج*
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ملبورن

قداس وجناز االربعني لراحة نفس االب شربل الشدياق
Melbourne
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االنطونية  الرهبنة  اقامت 
يف  االنطونيات  والراهبات 
ملبورن باالشرتاك مع املونسنيور 
سيدة  رعية  خادم  طقشي  جو 
وجناز  احتفاليا  قداسا  لبنان 
املغفور  نفس  لراحة  االربعني 
له قدس االب شربل الشدياق 
عن  لبنان  يف  اهلل  توفاه  الذي 
عمر 64 عاما  كان خالهلا خادما 
امينا هلل كما لالنسان يف لبنان 
عند  وذلك  االغرتاب  بالد  ويف 
يوم  ظهر  قبل  من   11 الساعة 
لبنان  سيدة  كنيسة  يف  االحد 

املارونية يف ملبورن.
وباحتها  الكنيسة  ضاقت  وقد 
الذين  املارونية  الطائفة  بابناء 
وصوب  حدب  كل  من  جاءوا 
االب   الصالة عن روح  اجل  من 
الذي  الشدياق  االنطوني شربل 
لراحة  االهلية  الذبيحة  تقام 

نفسه.
رمحه  الشدياق  شربل  واالب 
لدى  احملبة  من  الكثري  له  اهلل 
ابناء الطائفة اليت خدمها روحيا 

* الكهنة اثناء القداس**اخوية احلبل بال دنس**الراهبات االنطونيات*

*صورة الفقيد**جوقة الكنيسة*

*يقرأون النوايا*

*حضور*

*االب اندراوس*

واجتماعيا وانسانيا من كل قلبه 
الصاحل  الراعي  وكان  وعقله 
يف  وجوده  طيلة  الرعية  هلذه 

ملبورن كما يف اداليد.
وقد ترأس الذبيحة االهلية وصالة 
البخور لراحة نفسه قدس االب 
ادمون اندراوس رئيس دير مار 
شربل يف ملبورن يعاونه قدس 
واالب  طقشي  جو  املونسنيور 
االن فارس الراهب االنطوني.. 
وبعد تالوة االجنيل املقدس القى 
االب اندراوس االنطوني رئيس 
دير مار شربل عظة من االجنيل 
املقدس ثم قال االب فارس:  
نفس  عن  االهلية  الذبيحة  تقام 
املغفور له ابينا شربل الشدياق 
الذي عشنا معه حنن وانتم وقتا 
طويال من الزمن وانا عشت معه 
يف الدير كما يف اخلارج... هذا 
الراهب االنطوني ال مكان عنده 
هذا  للبغض..  وال  للحقد  ال 
الكاهن احملب اعطانا الكثري مما 
عنده من احملبة والتضحية وعلمنا 
كيف تكون احلمية واالقتداء بها 

رسول  انه  الشدياق  شربل  انه 
حمبة ورسول كلمة اهلل يف لبنان 
ويف االغرتاب يف كندا وايطاليا 
واداليد  ملبورن  ويف  وامريكا 

حيث  سوريا  ويف  اسرتاليا  يف 
قام بدور الواعظ واملبشر وبقي 
والرجاء  باالميان  رسالته  متابعا 
اىل ان فاجأه املرض الذي محل 

الـ  الصليب  درب  مراحل  خالله 
على  عاشها  شهرا  ألربعة   14
عدد مراحل درب الصليب حتى 
يديك  بني  انا  االله  للرب  قال 

وكانت الكلمة االخرية له رافعا 
اسلم  حتى  السماء  اىل  يديه 

الروح.

امتزجت احلاجة امللّحة باملضي قُدمًا حنو عامل بيئي مع االهتمام اجلّدي 
 Build it Green Lebanon أبداه املشاركون أمس يف مؤمتر  الذي 
2011، من مهتمني ومهندسني ومدعّوين. وأّكد املتحّدثون يف   –
جلسات اليوم األّول من املؤمتر الذي ُعقد يف فندق »مونرو«، 
نّظمته مؤسسة e-Ecosolutions برعاية وزير الطاقة واملياه جربان 
باسيل، على أهمّية اإلجتاه حنو جمتمع صديق للبيئة ومتعايش مع 
املطالب احلياتية اليت يتطّلبها الوضع اجلديد للكرة األرضّية، أبرزها: 
السري حنو إنشاء أبنية خضراء وتأهيل املباني العادية حتى تصبح 
تذليل  العام يف  القطاع  املؤمتر مساهمات  للبيئة. وطرح  صديقة 
العقبات املادية اليت حتول دون إنشاء األبنية اخلضراء، اضافة إىل 

التوّقف عند ميزاتها وفوائدها واملواد املطلوبة إلنشائها.
النشيد الوطين، فرتحيب من مؤّسس e-Ecosolutions جيلبري تيّغو، 
أشار فيه إىل »تفاؤل وإجيابية املؤمتر الذي يعقد للسنة الثانية 
تواليًا، إذ يتحّلى بنكهة حمّلية أكثر من العام املاضي، وهو مؤّشر 
جّيد يؤكد ازدياد اإلهتمام باألبنية اخلضراء يف لبنان«. وألقى مدير 
»املركز اللبناني حلفظ الطاقة« بيار خوري كلمة الوزير باسيل، 

املوضوعات  جتاه  حضارية  نافذة  يشكل  أن »املؤمتر  إىل  فلفت 
املتعّلقة باألبنية اخلضراء والطاقة املتجّددة«، مشريًا إىل »أننا 
نسعى إىل إدخال املعايري اإللزامية يف رخص البناء لنتجه حنو مبنى 
آمن وصديق للبيئة، فيما يكمن التحّدي احلقيقي يف الرتكيز على 

املوضوع التشريعي«.
اجللسة األوىل

إدارة  توىل  جاكوب  توماس  الدولّية«  املالية  ممّثل »املؤسسة 
يف  املبيعات  عن  اإلقليمي  املسؤول  وحتّدث  األوىل،  اجللسة 
كلفة  خفض  »ميكن  أنه  إىل  فأشار  خليفة،  أنطوان   GROHE
لتوفري  املناسبة  الصحّية  التجهيزات  استخدام  خالل  من  املنشآت 
املياه. وتدعم منتجاتنا منط احلياة املستدامة للمستهلك، إذ ّصممت 
لتكون صديقة للبيئة كاحلنفيات وشبكات املياه واألنظمة الصحّية، 

مما يسّهل عملية توفري املياه«.
حلفظ  اللبناني  بـ«املركز  خالهلا  عّرف  خلوري  مداخلة  كانت  ثّم 
الطاقة« وأهدافه، معّددًا إجنازاته. وتطرق اىل »املبادرة الوطنية 
إىل  ترمي  اليت   NEEREA  – املتجّددة«  والطاقات  الطاقة  حلفظ 

توفري آلية متويل لألبنية اخلضراء عرب املصارف بفائدة 0,6%، مع 
إمكان تسديد املبلغ على فرتة طويلة األمد«.

التعميم الوسيط  أبعاد  وأوضح مازن حالوة من »بنك لبنان«، 
رقم 236 وآلية اإلقرتاض، متحّدثًا عن كيفية دفع القروض وفرتة 

السماح.
التمويل  مؤسسة  »مشروع  عن  صقر  داليا  حتّدثت  بدورها، 
الدولية«، مشرية إىل أننا »اخرتنا لبنان لنشّجع انطالقًا منه األبنية 
اخلضراء، ألن فرص جناحه مرتفعة وميكننا تاليا اإلنطالق عربه إىل 
العامل العربي«. وكشفت عن وضع »مسوّدة مبدئية بالتعاون 
مع »اجمللس اللبناني لألبنية اخلضراء«، علمًا أننا »زرعنا البذرة 
يف لبنان ونتمنى الوصول عربها إىل كل العامل العربي«. وأخريًا، 
حتّدث رئيس »اجمللس اللبناني لألبنية اخلضراء« الدكتور مسري 
اليت  والفوائد  أهميته  إىل  فلفت  أرز«،  »نظام  عن  طرابلسي 
واملياه  »الطاقة  مستوى  على  توفرها  أن  االبنية  هذه  تستطيع 

وفرص العمل...«.
وخيتتم املؤمتر أعماله اليوم يف رعاية وزير البيئة حمّمد رّحال.

مؤمتر Build it green Lebanon األبنية اخلضراء ضرورة بيئّية لكّن التحّدي يكمن يف شروط الرتخيص
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إشارة واضحة صرحية مباشرة ال يرقى إليها الشّك 
حني ترى اجلرذاَن متكاثرًة يف الطبقات العليا من مدينة 
آنئذ، ال حيلة بعُد، وهم كأّنهم بعُد أبدًا مل ولن يّتعظوا. 

 
أقّله أن تتحّرى نتاج عقله، هل هو دائمًا على حّق؟ 

وال شيء بذاته، الكلُّ اّتصاٌل ـ إفرتاٌق  
سلسلٌة تعود إىل قبضة ال شيء 

واإلنسان، والقرد، والغوريلال، واألسد، والفهد 
والنمر، والباشق، والصقر، والنسر، والذئب 

والكلب، والثعلب، واألشجار، والورود 
والزهور، واحلشرات، كّل شيٍء 

يا صديقي عليك ما دمَت وحدك 
أن تّتكئ على الضباب 

شجاعًا. 
 

يتقّدم إىل اخلتام باندفاع سيل عرم أو تسونامي ال ُيصّد 
يا للغرابة والعجب، ولديه وقت أيضًا، وهو يف الطريق، 
يقتل  أن  الوقت  لديه  هناك،  حرائق  وُيشعل  هنا  ليدّمر 

طعنًا أو صلبًا أو شنقًا أو صعقًا 
طبعًا يستهني )املختّل يشّم املختّل من مسافة ميل( 

سيف،  واآللة  مقبض،  اإلمتالك  والرقاب:  اآللة  وميتلك 
والرقاب هي الرقاب 

ملموسًا  يومّيًا  األبد،  أبد  أبد  إىل  كأّنا  ويدور  ويلّف 
وبالصوت والصورة 

الواقع حّقًا هو أغرب من اخليال 
يستحمق،  يستكرب،  يستعلي،  خيون،  يسرق،  يكذب، 

يستخرق 
)اإلدانة واإلدانة! هذا صحيح، لكّنها إجناز( 

وينطفئ مرتّمدًا. 
 

والظّن هو ذاته يفرتق 
حيسن أو يسوء، أو حيسن ويسوء 

حبسب درجة احلرارة الداخلّية 
كان يتذّكر، وحيتمل، إّنا أين هي هذه املسافات؟ 

بلى، بلى، الصخرة واإلنسان 
يا صديقي: احلقيقة ما أسهل أن نراها يف الشارع، يف 

البيت 
كّلما أفتكر أّني خرافة 

هل يعقل أن حيضر اجلميع وال حتضر هذه الذاكرة املثقوبة 
بقلبها؟ 

تيتانيك  العظيمة  الباخرة  فيما  الذين  الشجعان  أولئك 
تغرق 

وقفوا يف حلقة وعزفوا املوسيقى 
شجرة  جذع  واحتضنت  ركعت  اليت  العجوز  املرأة  تلك 

زيتون   
ووضعْت خّدها على اجلذع

وامتألت عيناها بالدموع الصامتة. 
 

أنني ثكلى، قعقعة سيوف 
فحيح حّية، سجري نار 

وقيل: "مل يقنت الكلب لذاته 
إّنا لنباحه" 

وقيل: "إذا مسعتم صياح الديك 
فاستبشروا مْلكًا طّيبًا 

وإذا مسعتم نهيق محار 
فتعّوذوا باهلل الرمحان 

لقد رأى احلمار شيطانًا"  
وقيل إّن شخصًا قال: 

"قرارات صائبة، يف املاضي، اّتذُتها 
وقرارات صائبة، يف املستقبل، اّتذُتها" 

وقيل عن حّق إّنه "ال يعرف بتصريف األفعال 
ولذلك للماضي وللمستقبل فعل واحد"  

شبيه  عرشه  على  تيمورلنك  "جلس  انتصف  الليل  وإذا 
العتل أو الربميل، وبطانته جالسون حوله، أبصارهم إليه 
شاخصة، وآذانهم لصوته مرهفة، وألسنتهم تدور بتسابيح 

احلمد بذاته، والثناء على خصاله العظيمة" 

عن  يفيده  أن  زميله  واحٌد  "سأل  احلديث  يف  وهم  ثّم 
ويده  منحنيًا،  واخلنوع،  الذّل  بكّل  وقال  فوقف،  مذهبه، 
على قلبه، ومشريًا إىل تيمورلنك: إّن تيمورلنك هو مذهيب 

ومعتقدي". 
وقيل: "ُنزعت احلمّية منهم، ووهنْت فيهم هّمتهم، وانطفأت 

آخر شعلة غريتهم، وأمسوا بال وفاق وال اّتفاق". 
وأخذ "كّل واحد منهم يكيل يف وصف تيمورلنك، والثناء 

عليه، حتى رفعوه إىل مرتبة املخلوق العجيب". 
العّض والعّض، فهو يقّوي األسنان 
وأبدًا "السباع ال تشاور اخلرفان". 

 
عقول النخبة هي منتهى أفق اجلماعة 

عن  خيتلف  متامًا  باطن  له  من  النخبة  هذه  من  وأيضًا 
الظاهر 

خْذ حذرك وخْذ حذرك 
فقد  يعرف  إّنه  يقول  خمتلفة،  مالبس  له  قراقوز،  واحد 

مسع 
ولو عقل الختجل وتوارى عن األنظار 

لئاّل حتاصره عيون ماكرة هازئة 
مثاًل قطيٌع، أيضًا يعرف ألّنه مسع 

هذا القطيع ذاته ال يدري إىل أين يأخذه الراعي 
يأخذه إىل املرعى اخلصيب 

أم يأخذه إىل املسلخ الرهيب؟ 
رأس  إىل  الرقاب  على  داعسًا  مثاًل سادّيًا وصل  خْذ  أو 

السلطة 
آه يا صديقي، خْذ حذرك وخْذ حذرك. 

 
ونداٌء يف الربّية 

وصراخ َمن فقد عقله ملرأى مغدور به 
هامدًا، عائمًا، يف حبر دمه 

أو ذهاٌب وإياب، وال ذهاٌب وال إياب 
إّنا دوران حول الذات 

دوران، ودوران 
وليٌل موحش ينقّض 
على َمن كّلما ينقطع 
حتى وهو يف قلبه 

وكّلما يّتصل بأمله وأسفه 
وهناك َمن هو جميّن عليه 
وال عقل وال من يعقلون 

وهناك َمن اعتقاُده أّنه من الفرقة الوحيدة الناجية 
يكفي أن يسمع، وال للنظر وال للمس 

وال للشّم وال للعقل وال لشيء 
يكفي أن يسمع 

قْل يا رجل: عياٌل 
صغاٌر ـ كبار. 

 
ويركض، ويركض 

لكي يصل إىل مكان هو فيه! 
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كانت يده تهوي بسرعة متزايدة 
عندما يتغرّي موقع العينني، يتغرّي شكل الفّكني 

ويف زاوية يقضي الوقت وهو ينّتف بالوقت 
ويف الشارع ميشي ليمشي 

ويف البحر يّتسع لألزرق 
ويف احلريق أخريًا رماد 

يا ذاتي احلرون قليٌل إدراكي مبا أعرف 
مع أّني ال جيدر بي أن أسأل عن اهلدف أو الغاية 

ومع أّني جيب أن أسأل 
املسألة يا ذاتي ماكرة  

والعاقل هو الذي ال يركن لشيء 
أو ال يطمئن أبدًا. 

 
ومّلا ال يشاء أن ميشي، تراه ميشي مبشيئات 

هي فيه، وليست معه 
أي ميشي بقّوة دفع يصيبها اجلنون 

بقانون طبيعي، سّيد، مستبّد 
ميشي إىل أّول لغم أرضي، وإىل ثان وثالث 

وينفجر الواحد بعد اآلخر، كأّن الطريق جبهات متقاتلة 
وبيت الطاعة مشّرع على اجلرمية النكراء 

وهناك من عقله يقرض، كأّنه فأر، بعقله ذاته 
وهناك النائم املسرتيح على حرير الوهم 
وهناك من يقرض فيه فريوس املذهبّية 

وما كان له أن يغادر املصّح العقلي 
ما كان له أن ينخر يف جسم الطريق 

ِمن دون حماولة جاّدة لردعه 
آه، لو مل تكن اإلدارة وزبانيتها الدكاترة ذاتهم 

املهووسون برؤوس األموال 
وقائع  ال  األرض  على  حّية  بوقائع  يكون  واإلستدالل 

مأفونة 
هل تدري أّنها حّقًا معادلُة ثنائيٍّ مستحيل 

هي "العادل املستبّد"؟ 
 

احلوار، كّل حوار، له سقف، قْل: زمين، مثاًل 
ومنهم من يقول إن املعضلة حّلها ممكن بالعقل 
ومنهم من يقول ال حّل مطلقًا بنقصان مفضوح 

ومنهم من يقول باحتساب وقت آخر، وطريق آخر. 
 

، وسألُتين، وجهًا لوجه: ماذا تقول  وأنا ذاتي مشيُت إليَّ
بوجهي؟ 

أاّل تكون  إحرْص عندما تكون معارضًا  قال: هناك فرق، 
مّتهمًا بشبهة 

مثاًل! إحرْص أاّل تبدو منافقًا، سخيفًا، إنعزالّيًا 
، وكنُت أتقّدمين مّرًة، وَألتفت  أنا ذاتي، أيضًا، مشيُت إليَّ

وال أرى وجودًا لي 
وكنت أتأّخر عيّن، وأقول منهزمًا كثريًا: فات األوان! 

 
غريقان: واحد يصرخ بأّنه يريد أن حيتّل العامل 

واآلخر يزجره ويوّبه ويّتهمه بالنازّية 
والناس عند الشاطئ ميرحون ويسبحون 

وال من يغرق، وال من يغرقون. 
 

هو الرّزاق، لكّنه ال حيّفز اجلائع على املوت جوعًا 
واملوت  اإلذالل  يف  أخرى  معطيات  لديك  إذا  إاّل 

الالنهائي. 
 

علينا إمعان النظر يف كيف أّن هذا اجملرَّح بكّل أحنائه 
دة به  هو باألصل عني البنى الفوقّية املتجسِّ
وهو عني نتاج عصابة منتحلة صفة الدولة. 

 
يتساءلون يف كّل جمال، بّرًا، حبرًا وجّوًا: 

احلكم، مؤّسسات احلكم، اإلقتصاد، األمن، اهلل ذاته  
الطائرة  األفيال  إاّل  وبالكّل،  الكّل  عن  يتساءلون 

واحليتان 
املنقّضة رفسًا، وعّضًا، ودعسًا، ومعسًا 

جبرمية موصوفة ال حيجبها حاجب 
باعتبارها من اجلرائم األكثر نكرًا 

يف التاريخ املعاصر. 
 

والبعض لن يعقل أّن الريح 
وهي تعرب تدفع السفينة الشراعّية كّلها 

فيما الراية الكرمية تفق وترفرف 
وال شيء واحدًا لواحد فرد 

وال شيء من واحد فرد 
وال شيء بواحد فرد 

املثّقف منارة 
أو هذا ما يأمله منه 

الراسخون 
بالطيبة. 

 
وعابر 

يواريه الضباب. 

  نص
شوقي مسلماني

عابر يواريه الضباب 
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متفرقات

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

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

السنة  وجناز  قداس  يقام 
لراحة نفس املرحوم

جوزيف وديع فنيانوس

من زغرتا وسكان كفردالقوس 
وذلك يوم االحد الواقع يف 3  
بعد   5 الساعة   2011 نيسان 
الظهر يف كنيسة سيدة لبنان 

يف هاريس بارك.
الداعون:

قداس وجناز السنة

ارملته: انطوانيت حمسن فنيانوس
اوالده: هنري وفرانسوا فنيانوس وعياهلما.

ابنته: جومانا فنيانوس

2011 نيسان   2 Saturday 2 April 2011السبت 

آل كرامه وزيتون يشكرون

زيتون  الفقيدة رميون ومسيح كرامه ونورما  أبناء  يتقدم 
االليم  مبصابهم  واسوهم  الذين  مجيع  من  وعائالتهم 
بفقدان والدتهم الغالية والفاضلة املرحومة ليلى زيتون 
كرامه )ام رميون( اليت وافتها املنية يف سيدني - رمحها 
اهلل - سواء باحلضور او باالتصال من الواليات االسرتالية 

او سوريا..
للفقيدة الرمحة ولكم من بعدها طول العمر والبقاء.

تعزية

بشار  املهندس  والدكتور  العايق  ظافر  املهندس  يتقدم 
قهواتي وعائالتهم والزميل اكرم املغّوش من االخوة رميون 
بأصدق  وزيتون  كرامه  آل  وعموم  كرامه  ونورما  ومسيح 
مشاعر التعزية القلبية سائلني اهلل ان يتغمد الفقيدة بواسع 

رمحته ويلهم اجلميع الصرب والسلوان.

 يف زيارتها األخرية اىل لبنان، قامت احملامية أبو محد
الواقع يف  بزيارة املطربة صباح يف فندق كونفورت – 
 منطقة احلامية، حيث أبلغتها املطربة صباح عن وضعها
اجلالية اىل  رسالة  معها  مرفقة  واملالي،   الصحي، 
واملالية، الصحية،  حالتها  فيها سوء  توضح   اللبنانية 

 وإنها غري قادرة على تأمني حاجاتها اليومي.

التالي بني املطربة      اللقاء دار احلوار    وخالل 
صباح واحملامية أبو محد:

ارغب ال  أنا  بيتًا،  املك  ال  أنا  بهية  صباح:   املطربة 
 استمرار العيش يف الفندق، وأمتنى العيش يف منزل
 خاص لي                          اعتربه منزلي قبل أن
 أموت، الرجاء أن تعملي املستحيل من اجل عيشي يف

منزل خاص لي أعده منزلي قبل أن أموت.

 احملامية أبو محد: سوف اعمل املستحيل من اجل حتقيق
حتقيق يف  يساعدني  سوف  اهلل  بأن  واثقة   أمنيتك. 

ذلك.

 بعد احلديث الذي دار، أخربتنا احملامية أنها رأت الدموع
 يف عيين الفنانة صباح، والذي ترك أثرا كبريا لديها،
 مما دفعها اىل بذل املستحيل مع أعضاء اللجنة لتحقيق

أمنية صباح الغالية.

 “لقد تأثرت كثريا بالصفات النبيلة، واخلامة الفريدة،
والكرم صغري،  طفل  كقلب  النقي،  الطيب   والقلب 
 احلامتي، واجلمال امللفت، والذي اليعرف هذه الصفات
 أال من يقرتب منها “ هذا ما قالته احملامية عن انطباعها

 بعد اللقاء بصباح

اليد أصحاب  محد  أبو  احملامية  تناشد  ذلك   ولكل 
 اخلضراء مساعدة هذه اإلنسانة الطيبة اليت مل تتوانى
 عن مساعدة أي فقري، أو حمتاج، أو معاق، أو يتيم،

ماذا قالت املطربة صباح للمحامية أبو محد

 مجعية بطل لبنان الزغرتاوية
تهنىء غبطة البطريرك الراعي
بأحر الزغرتاوية  كرم  بك  يوسف  لبنان  بطل  مجعية   تتقدم 
 التهاني من غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مبناسبة
يف بكركي  يف  أقيم  الذي  االحتفال  يف  بطريركًا   تنصيبه 
 حضور كافة القيادات الروحية والسياسية والوفود الشعبية.
 وتتمنى له كل التوفيق يف مهمته الرامية اىل مجع اللبنانيني

عامة واملوارنة خاصة حتت شعار “شركة وحمبة”.

...والنواب من أصل لبناني يف سيدني

 تتقدم مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية بأطيب
يف فازوا  الذين  لبناني  أصل  من  النواب  من   التهاني 
 انتخابات والية نيو سوث ويلز األخرية وهم النواب توماس
 جورج اجلعيتاني عن مقعد ليزمور، و طوني عيسى عن مقعد
طربيه وانتوني  أوبرن،  مقعد  عن  بريي  وباربرا   غرانفيل، 
النجاح من  املزيد  هلم  متمنية  تايبالندز،  نورثرن  مقعد   عن 

 والتقدم.

مرغمتا عندما خضعت  إال  حياتها  املساعدة يف   تطلب 
واملساعدة، الدعم،  فالرجاء  القاسية.  الطبيعة   لسنة 
 ملن كانت مثااًل للعطاء االحمدود عندما كان بإمكانها

 ذلك.

 أو رجال دين، من أي طائفة أو عرق كانوا، واليت مل

mailto:chezlaila@hotmail.com
http://www.qld.gov.au/floods/donate.html
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YOUNG people who stay 
unemployed when jobs are 
available should be denied 
the dole, Opposition Leader 
Tony Abbott argues in a 
major policy outline. 
The long-term unemployed 
should have their $244 
weekly unemployment ben-
efits quarantined to ensure 
it was spent on essentials 
as part of a national pro-
gram.
Mr Abbott today said most 
people on the dole spend 
90 to 100 per cent of their 
benefits on essentials, but 
“occasionally people aren’t 
fair dinkum, can’t manage 
their income”.
An Abbott government also 
would push more people 
with lower-level disabilities 
into jobs and make it com-
pulsory for the under-50 un-
employed under tightened 
welfare laws.
Mr Abbott, thursday, insist-
ed his proposals were not 
“a radical right wing solu-
tion” but made it clear he 
wanted to put pressure on 
Prime Minister Julia Gillard 

to move further to the right 
than she might want.
The Government will use 
the May Budget to introduce 
its own welfare-to-work 
programs and Mr Abbott is 
getting in first to establish a 
policy contrast, and to push 
the Government towards 
tougher restrictions.
“The government vowed to 
retain Work for the Dole at 
the 2007 election but has 
since deliberately allowed 
it to decay,” said Mr Abbott 
in a speech prepared for to-
day.
“Since its introduction in 
1997, more than 600,000 
people have participated in 
Work for the Dole gaining 
the discipline and dignity 
of performing useful work 
while developing the life 
skills so critical to obtain-
ing and keeping a real job.
“Since 2007, Work for the 
Dole participation has fall-
en by 60 per cent to less 
than 10,000.
“Work for the Dole should be 
the default option for every-
one under 50 who has been 

Tony Abbott calls for welfare crackdown 

A COCKTAIL of three drugs, in-
cluding a new class of antiviral 
agent, has shown encouraging 
results in treating hepatitis C, a 
disease which attacks the liver, 
a study said on thursday. 
“This study represents a remark-
able advance and a potential 
cure for people with hepatitis C 
who have not responded to pre-
vious therapy,” said co-author 
Stuart Gordon, from the Henry 
Ford Hospital in Detroit.
“This study ushers in a new era 
of drug development that will 
provide a host of antiviral agents 
to treat hepatitis C, and we are 
now witnessing dramatic and 
rapid advances in how we will 
be able to treat these patients.”
The results published in the 
March 31 edition of the New 
England Journal of Medicine re-
veal the effectiveness of a drug 
called boceprevir in treating 
hepatitis C, a chronic viral dis-
ease affecting some 3.2 million 
Americans.
In the past the disease could 
be spread through contact with 
infected blood products, and is 
still contracted by drug users 
sharing needles or straws dur-
ing the use of cocaine, or by un-
protected sex with a sufferer.
There is currently no vaccine 
for the hepatitis C virus, and the 
Centers for Disease Control and 
Prevention estimates that more 
than 12,000 people die each year 

of liver disease and liver cancer 
associated with the illness.
Most people infected with the 
disease live symptom-free for 
years, but once it is discovered 
it is often too late for it to re-
spond to the current two-drug 
treatment.
In the study, more than 1000 
patients from several countries 
including the United States and 
Canada were divided into three 
groups.
All three groups received the 
current two-drug treatment of 
peginterferon and ribavirine 
(Rebetol) for four weeks.
One control group then contin-
ued to take the same treatment 
for another 44 weeks, a second 
group added boceprevir to the 
two other drugs for 32 weeks, 
and a third group took the three-
drug cocktail for 44 weeks.
The two groups which received 
doses of boceprevir showed a 
better response, and in some 
cases the virus even disap-
peared from their blood.
Boceprevir specifically targets 
the hepatitis C virus and inhibits 
it from replicating in the patient’s 
body. In group two, 59 per cent 
of patients responded to the 
treatment and in group three in 
66 per cent.
A virological response is gen-
erally taken to mean the virus 
has been wiped out from the pa-
tient’s body.

New drug hope for hepati-
tis C sufferers 

CARTOON BY
Elizabeth Peterson

Artist / Cartoonist
The Adventures of the Mirrin 
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on unemployment benefits 
for more than six months. 
Reasonably fit working age 
people should be working, 
preferably for a wage but if 
not, for the dole.”
He says the quarantining of 
welfare income was a justi-
fied interference in people’s 
lives because taxpayers 
had a right to insist that their 
money was not wasted. 
“I originally proposed this 
while Shadow Minister for 
Family and Community 
Services in May 2008,” said 
Mr Abbott.
“Last year, as part of nor-
malizing the intervention, 
the government introduced 
automatic welfare quaran-
tine for all long-term unem-
ployment beneficiaries in 
the Northern Territory.
“This is right in the Terri-
tory so can hardly be wrong 
elsewhere.
“Ensuring that at least 50 
per cent of welfare income 
is spent on the necessities 
of life should be a help rath-
er than a hindrance for un-
employed people. It would 

also have the advantage of 
discouraging people who 
might be ‘working the sys-
tem’.”
Mr Abbott says the hung 
Parliament of Britain had 
not stopped the UK Gov-
ernment from reforming the 
disability pension with a 
more targeted payment for 
people whose disabilities 
might not be permanent.
“Australian disability pen-
sion numbers are set to 
pass 800,000 this year at 
an annual cost of $13 bil-
lion,” he says.
“That’s about 220,000 more 
working age people on the 
disability pension than on 
unemployment benefits. 
With just over one per cent 
of disability pensioners 
moving back into the work-
force every year and with 
nearly 60 per cent of re-
cipients having potentially 
treatable mental health or 
muscular-skeletal condi-
tions, a reform of this type 
should be considered here.
“What’s needed is a more 
sophisticated benefit struc-
ture that distinguishes be-
tween disabilities that are 
likely to be lasting and 
those that could be tem-
porary and that provides 
more encouragement for 
people with some capacity 
for work.
“Better directing disabil-
ity payments could help 
to part-fund much greater 
assistance to people with 
very serious disabilities as 
proposed in the Productiv-
ity Commission’s recent 
draft report into disability 
care.” 

BANANA lovers could be soon 
forced to pay a whopping $20 
a kilogram for the fruit due to 
dwindling supplies. 
With the price of the fruit cur-
rently fetching up to $12 a kilo, 
banana scammers are trying to 
create a black market.
Coolangatta smoothie bar own-
er Traecy Nasir said a strange 
man had offered her boxes of 
bananas for $15.

‘’At the moment I pay $30 a box, 
but suppliers are starting to 
pump it up to $60,’’ she said.
‘’I told the young man I would be 
interested, if they weren’t stolen. 
He never came back.’’
Supermarkets are being forced 
to source their bananas from 
Coffs Harbour, Darwin and 
Western Australia after Cyclone 
Yasi devastated 75 per cent of 
the country’s supplies.

Bananas to hit $20 a kilo soon
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East Timor PM Xanana Gusmao opposes PM’s 
asylum-seeker plan, says leading magazine 

EAST Timor’s Prime Minister 
Xanana Gusmao has given 
his strongest indication yet 
that he is opposed to the idea 
of a refugee processing cen-
tre being built on his coun-
try’s soil. 
Mr Gusmao has reportedly 
told The Economist maga-
zine that he would find it 
impossible to justify the pro-
posal for a regional centre, 
put forward by Julia Gillard 
ahead of last year’s federal 
election.
His reported rejection of 
the plan emerged after East 
Timor’s Vice-Minister for For-
eign Affairs, Alberto Carlos, 
wednesday dealt the propos-
al another blow by rebuffing 
Labor’s bid for one-one-one 
talks on the issue.
Mr Carlos, the head of 
Timor’s delegation to a 
people-smuggling summit 
in Bali, said it was better to 
take a regional approach to 
the centre because it was 
“broader (and) wider than a 
bilateral issue”.
Mr Carlos also said his coun-
try would prefer that Australia 
look elsewhere for a place to 
build the processing centre.
“We still have a lot of prob-
lems to solve, a lot of priori-
ties. That is why Timor-Leste 
(East Timor) prefer not to be 
asked to do this very, very 
hard work,” he told the ABC.
Despite the setbacks, Ms Gil-
lard was today holding out 
hopes for the proposed re-
gional centre, saying it was 

 A FLIGHT attendant has told 
a Senate inquiry Jetstar is 
a “very toxic” workplace, in 
the wake of revelations of an 
email telling pilots to “tough-
en up princesses”. 
Monique Neeteson-Lemkes, 
a domestic flight attendant 
with Jetstar, said airline 
management was not im-
pressed with cabin crew 
who turned down shifts due 
to fatigue.
“The action is not looked 
upon favourably,” she told 
the inquiry.
Ms Neeteson-Lemkes, who 
said she was appearing be-
fore the inquiry as a private 
individual, said morale at 
Jetstar was “very low”.
“I would say it is a very toxic 
workplace at the moment,” 
she said.
Earlier, Independent sena-
tor Nick Xenophon used an 
email from a senior manager 

at Jetstar to raise concerns 
about a bullying culture at 
the budget airline.
The unnamed manager told 
the pilots complaining about 
fatigue from long shifts to 
“toughen up princesses”.
“You aren’t fatigued, you are 
tired and can’t be bothered 
going to work,” the email 
said.
Senator Xenophon produced 
a copy of the email during 
a Senate inquiry into pilot 
training and airline safety, 
which was hearing evidence 
from Qantas boss Alan 
Joyce and Jetstar chief ex-
ecutive Bruce Buchanan.
Mr Buchanan earlier had told 
the hearing Jetstar pilots 
were working fewer hours 
than the maximum allowed, 
so the company could man-
age fatigue among cabin 
crew.
He said he had not seen 

the email before, prompting 
Senator Xenophon to ques-
tion the company’s culture.
“The potential intimidation 
in this email is alarming and 
indicates there may be a bul-
lying culture among pilots,” 
he told reporters outside the 
Canberra hearing today.
It was “quite telling” that pi-
lots did not complain to Jet-
star management.
“If people are making com-
plaints about their level of 
fatigue and they feel they 
can’t raise it with senior 
management because of the 
culture in the organisation, 
that would have to be con-
cerning.”
Mr Buchanan said Jetstar pi-
lots were flying on average 
18 hours a week, below the 
compliance maximum of 25.
Mr Joyce emphasised that 
there was a dual responsi-
bility when it came to pilot 
fatigue, saying the airline 
could not regulate the activi-
ties of off-duty pilots.
But pilots had an obligation 
to be fit to work.
“It is up to the pilot to identify 
if he is feeling fatigue ... and 
shouldn’t be flying,” Mr Joyce 
told the hearing.
Qantas was responsible for 
ensuring its roster design 
minimised and eliminated 
pilot fatigue, so that it did not 
affect the safe operation of 
aircraft.

Jetstar labelled ‘toxic’ as pilots told 
to toughen up

COSMETIC procedures in 
Australia, including breast 
augmentation and liposuc-
tion, is now worth about $1 
billion a year, a conference of 
surgeons has been told. 
The annual Cosmetex confer-
ence, run by the Australasian 
College of Cosmetic Surgery 
(ACCS), opened in Hobart fea-
turing about 700 Australian 
and international doctors.
ACCS president Russell Knud-
sen said the global downturn 
had not adversely affected the 
Australian industry.

“Demand for cosmetic medi-
cal procedures has continued 
to rise with college member 

Australia’s $1bn addiction to cosmetic surgery 

practices reporting increases 
of 10-20 per cent over the last 
12 months,” Dr Knudsen said.

still a live option.
While Mr Gusmao is not di-
rectly quoted in the article in 
The Economist, the maga-
zine reports that the East 
Timorese Prime Minister said 
during an interview in Lon-
don on March 7 that he could 
not support the processing 
centre plan.
“Chief among Mr Gusmao’s 
reasons for opposing the pro-
cessing centre is the fact that 
he would not be able to ex-
plain to his poor countrymen 
why foreign asylum-seekers 
would be entitled to inter-
national-grade health care, 
food, clothing and schooling 
for their children while so 
many Timorese do not,” The 
Economist said.
However, the magazine also 
reported that East Timorese 
President Jose Ramos-Horta 
remained in talks with offi-
cials in Canberra about the 
proposal.
Ms Gillard has also said that 
the discussions would con-
tinue.
“The question of the East 
Timor processing centre 
is something that Austra-
lia continues to pursue with 
East Timor at the highest lev-
els,” the Prime Minister said 
in Perth today.
Immigration Minister Chris 
Bowen who, along with For-
eign Minister Kevin Rudd, 
spearheaded Australia’s ef-
forts at the Bali Process, also 
said after the conclusion of 
the summit that negotiations 

with East Timor would go on.
“Certainly the communica-
tion we’ve received from the 
highest levels of the East 
Timorese government is that 
these discussions should 
continue,” Mr Bowen said.
Ms Gillard said the Bali sum-
mit had further endorsed her 
concept for a regional solu-
tion to people-smuggling, de-
scribing it as a step forward.
“We went to that meeting 
urging that meeting agree to 
regional co-operation to deal 
with the global and regional 
problem of people movement 
and people-smuggling,” Ms 
Gillard said.
“And in the statement from the 
meeting there is agreement 
to a regional co-operation 
framework. I welcome that.
“I also welcome the fact that 
that framework will have spe-
cific reference to processing 
centres or centres in the re-
gion. So the statements that 
have emerged from yester-
day’s meeting are a step for-
ward. Australia at that meet-
ing did want to see regional 
agreement.”
The 41-member summit end-
ed yesterday with member 
states endorsing the idea of a 
regional co-operation frame-
work.
Members also handed Ms 
Gillard a small victory by 
agreeing to consider the pos-
sibility of establishing a “cen-
tre or centres” somewhere in 
the region to process asylum 
claims.

RADIATION levels exceeding 
one of the International Atom-
ic Energy Agency’s criteria for 
evacuation have been detect-
ed in soil 40 kilometers from 
the stricken Fukushima Daiichi 
nuclear power plant, NHK has 
reported. 
Following the March 11 earth-
quake and tsunami, the Japa-
nese government established 
a 20-kilometer evacuation 
zone.
The news comes as radio-
active iodine 4385 times the 
safety standard was found in 
seawater around Japan’s trou-
bled Fukushima nuclear plant.

Radiation spreads beyond evacuation zone 
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“When you consider the num-
ber of cosmetic procedures 
performed, and the number of 
take-home anti-ageing prod-
ucts consumed, it is reason-
able to estimate that Austra-
lians now spend as much as 
$1 billion annually on appear-
ance medicine.”
Dr Knudsen said there were 
around 16,000 breast aug-
mentations performed in the 
last year and 15,000 liposuc-
tion procedures.
The Cosmetex conference 
runs until Saturday.

The measurement, recorded by 
Japan’s nuclear safety body, is 
the highest yet since the plant 
was thrown into crisis by the 
destructive and deadly March 
11 earthquake and following 
tsunami, NHK said today.
Japan’s nuclear safety agency 
says the government must 
consider expanding its evacu-
ation zone around the Fu-
kushima plant, according to 
Reuters.
The nuclear safety agency, 
however, told Reuters the 
IAEA did not officially request 
that Japan expand its evacu-
ation zone.
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حبضور رئيس جملس ادارة بنك 
بريوت يف لبنان االستاذ سليم 
صفري واالستاذين جنيب مسعان 
وفؤاد شاكر والسيد نيك باباس 
ومدير عام بنك بريوت هيالنيك 
جاميس  االستاذ  اسرتاليا  يف 
واكيم مت االعالن عن شراء بنك 
Laiki من  املئة  يف   85 بريوت 
اقيم مساء  بنك يف حفل مميز 
منطقة  يف  املاضي  اخلميس 

راقية تطل على البحر.
باالضافة  احلفل،  حضر  وقد 
البنك  ادارة  رئيس جملس  اىل 
ومدير  لبنان  يف  واملسؤولني 
 Beirut Hellenic Bank عام 
جاميس  االستاذ  اسرتاليا  يف 
وسعادة  ونواب  وزراء  واكيم، 
سفري لبنان يف كانبريا االستاذ 
جان دانيال وقنصل لبنان العام 
هنري  االستاذ  فيكتوريا  يف 
االسبق  والقنصل  قسطون 
من  كبري  وعدد  فليفل  لويس 
رجال املال واالعمال واالقتصاد 
وبعض فعاليات اجلالية اللبنانية 

من سياسية وفكرية واعالمية.
طوني  الزميل  احلفل  افتتح 
االسرتالي  بالنشيدين  شربل 
السيد  قاله:  ومما  واللبناني. 
سليم صفري قال ان الغاية من 
يف  بريوت  لبنك  فرع  تأسيس 
اسرتليا هي فتح سفارة لبنانية 
فيها، غري ديبلوماسية، امنا هو 
صادق يف قوله، ال يبتغي ماال 

وفريا وال شهرة غزيرة.
سليم صفري ايها اللبناني الذي 
ايها  وبنوه...  لبنان  يفرح  بك 
مسة  من  هو  من  اىل  الطموح 
ضللت  ما  انك  تأكد  اللبناني 
حتسن  انت  وها  ابدا،  الطريق 
االختيار بل تضع االمانة الكبرية 
والعقل  النظيفة  االيادي  حيث 
اخلالق والنفس االبية... ال ختف 
على االمانة فمع جاميس واكيم 

حفل اطالق مميز لبنك بريوت هيالنيك )Beirut Hellenic Bank(  يف ملبورن حبضور مسؤولني لبنانيني واجانب

صفري:ابتدأنا بأربعة فروع واصبحنا 65 فرعا يف لبنان واالنتشار واليوم نأتي اىل اسرتاليا لنخدم اجلالية

هي وانت وحنن خبري.. احسنت 
اختيار الرجل الكبري الذي تقول 
واحدة:  كلمة  فيه  كلها  اجلالية 

انه الكبري انه جاميس واكيم.
مصرف  عندكم  صار  اليوم، 
حيمل اسم ام الشرائع، عاصمة 
وطنكم، بريوت.. التفوا حوله، 
هو  سفارتكم  ليكرب..  ساعدوه 
جسر تواصل فِصلوا حبل العمل 
اسرتاليا  يف  بكم  فأهال  معه.. 
العيون  داخل  لبنانية  سفارة 

واالهداب.

املدير العام واكيم
 Beirut لـ  العام  املدير  اما 
جاميس  االستاذ   Hellenic Bank
احلضور  شكر  ان  فبعد  واكيم 
اهمية  عن  وافيا  شرحا  قدم 
اسرتاليا  يف  البنك  هذا  وجود 
ابناء  خدمة  يف  سيكون  الذي 
اجلالية اللبنانية والعربية خاصة 
بنك  ان  وقال  االعمال  رجال 
يف  سيكون  هيالنيك  بريوت 

خدمة اجلميع دون استثناء.

السفري دانيال
يف  لبنان  سفري  والقى 
جان  االستاذ  اسرتاليا 
فيها: جاء  كلمة   دانيال 
ان ال  اللبناني  يثبت  اخرى  مرة 
دليل  وخري   لطموحاته،  حدود 
 Beirut على ذلك هو افتتاح بنك
اسرتاليا.  يف   Hellenic Bank
اليت  االوىل  املرة  هي  وهذه 
لبناني اىل  يتوجه فيها مصرف 
استثمار  االسرتالية، يف  القارة 
دوالر  مليون   420 الـ  يتخطى 
امريكي وهو حلينه اكرب استثمار 
يف  لبنانية  مؤسسة  به  قامت 
ان  هنا  لي  بد  وال  اسرتاليا. 
رئيس  قاله  ما  اىل  اشري 
العام  املدير  االدارة  جملس 
سليم  االستاذ  بريوت  ملصرف 

صفري: سيكون مصرف بريوت 
القطاع  سفارة  اسرتاليا  يف 

املصريف اللبناني”.
يف احلقيقة، ان امجل وجه ميكن 
وال  اخلارج  لبنان يف  يظهر  ان 
هو  االغرتاب  بالد  يف  سيما 
الوجه  الثقايف  الوجه  اىل جانب 
هو  القطاع  هذا  ان  املصريف. 
اللبنانيون  الذي جيمع   املفخرة 

على التباهي به.
رئيس مجعية املصارف اللبنانية 
االستاذ جوزيف طربيه اثنى على 
ذلك قائال “ان وصول مصرف 
االسرتالية  القارة  اىل  بريوت 
هو  مصارفها  احد  وحيازته 
القطاع  سرية  يف  فارقة  عالمة 

املصريف اللبناني”.
يف  املصريف  القطاع  جنح  لقد 
لبنان يف البقاء مبنأى عن االزمة 
ختطى  وقد  العاملية  املالية 
سلبيات االحداث الداخلية بدليل 
بقائه صامدا طيلة مرحلة االزمات 
السياسية واالقتصادية. واعتقد 
ان صالبة النظام املالي اللبناني 
واالنظمة  القوانني  اىل  يعود 
واىل  الغاية  هلذه  وضعت  اليت 

مصرف  حلاكم  احلكيمة  االدارة 
لبنان االستاذ رياض سالمة.

كما ان الثقة مبجلس ادارة بنك 
العام  مديره  برئاسة  بريوت 
اليت  االستاذ سليم صفري هي 
االسرتالية  السلطات  دفعت 
اىل منح بنك بريوت على حيازة 
االن  حيمل  الذي   Laiki Bank

.Beirut Hellenic Bank اسم
ان اختيار السيد جاميس واكيم 
التنفيذي  العام  املدير  ليكون 
لنجاح  اكيدة  ضمانة  هو  للبنك 
املصرف وتقدمه وذلك ملا يتمتع 
به السيد واكيم من خربة عاملية 

واسعة يف عامل املصارف.
امتنى جمللس ادارة بنك بريوت 
سليم  االستاذ  العام  ومديره 
لبنك  التنفيذي  وللمدير  صفري 
السيد   Beirut Hellenic Bank
موظفي  ومجيع  واكيم  جاميس 
البنك التوفيق والنجاح الدائم.    

الزوقي
الزوقي  االستاذ احملامي فادي 
الذي  الرائد  الدور  عن  حتدث 
لبنان  يف  بريوت  بنك  يلعبه 

انه  شك  وال  املصارف  بني 
الصورة  سيكون  اسرتاليا  يف 
وان  خاصة  لبنان  عن  النقية 
مميز  خبري  يديره  املصرف  هذا 
يف املال واالقتصاد هو السيد 
جاميس واكيم وله خربة واسعة 

يف هذا اجملال.

باباس
السيد باباس قال ان مثل هذا 
خدمة  ضروريا  كان  املصرف 

للبنانيني خاصة.

القنصل قسطون
هنري  العام  لبنان  قنصل 
سليم  السيد  هنأ  قسطون 
متمنيا  االجناز  هذا  على  صفري 
تقدم  كل  معه  وللعاملني  له 
وجناح معتربا ان مصرف بريوت 
مبثابة  سيكون  االغرتاب  يف 
للمغرتبني  اقتصادية  سفارة 
مشددا  العامل  حول  املنتشرين 
ان على املغرتبني االستثمار يف 

هذا املصرف املميز.

*سام مسعود وحضور*

االستاذ سليم صفري
رئيس جملس االدارة واملدير 
االستاذ  بريوت  لبنك  العام 
باحلضور  رحب  صفري  سليم 
بريوت  بنك  ان  وقال  املميز 
يف االغرتاب له فروع عدة.. 
فروع  بأربعة  ابتدأنا  حنن 
فرعا   65 اليوم  واصبحنا 
العربية  واملنطقة  لبنان  يف 
اىل  نأتي  واليوم  واالنتشار 
يف  اجلالية  لنخدم  اسرتاليا 
االقتصادية  اجملاالت  كافة 
السلطات  شكر  كما 
اليت  للتسهيالت  االسرتالية 
بريوت  بنك  لقدوم  قدمتها 

اىل اسرتاليا.
احللوى  قالب  قطع  جرى  ثم 
بريوت  بنك  اسم  محل  الذي 
سحب  جرى  بعدها  هيالنيك. 
البطاقات  على عدد كبري من 
هذا  حساب  يف  افتتاح  يف 
املصرف قيمة كل بطاقة ألف 

دوالر.

*جانب من املشاركني باالفتتاح*

*احملامي فادي الزوقي** القنصل العام هنري قسطون**سفري لبنان االستاذ جان دانيال* *املدير العام لبنك بريوت هيالنيك 
السيد جاميس واكيم*

*رئيس جملس ادارة بنك بريوت 
يف لبنان السيد  سليم صفري*

*يقطعون قالب احللوى*

*راضي، خبعازي، حامت وحضور*

* الزميل طوني شربل*

*خمول، واكيم، مظلوم، ابو عمار وهاشم*
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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
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