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مهزلة حكومية جديدة

خمرج قانوني ألزمة بدل النقل قبل اجللسة التشريعية األربعاء!

نصر اهلل مع حوار لبناني ...وحل سياسي سوري

اختار األمني العام لـ»حزب
اهلل» السيد حسن نصر
اهلل أن يدمغ مهرجان
إحياء ذكرى استشهاد
قادة املقاومة ،بإعادة
التأكيد على ثوابت «حزب
اهلل» اللبنانية والسورية
والعربية ،مشرعًا يديه
غري
الداخلي
للحوار
املشروط ،ناصحًا فريق
الرابع عشر من آذار بعدم
قراءة
يف
االستعجال
املشهد السوري ،مشددًا
على بقاء احلكومة امليقاتية
ضمانة لالستقرار ،متفاديًا
أي ذكر للمحكمة الدولية
متديدًا لربوتوكوهلا أو ملا
يقال عن قرار اتهامي
جديد سيصدر عنها ،أو

حتى يف سياق الرد على
دعوة سعد احلريري للحزب
إلجراء مقاربة جديدة هلذا
امللف.
وحاول نصر اهلل يف
خطابه أمام املشاركني يف
احتفال جممع سيد الشهداء
يف الرويس يف الضاحية
اجلنوبية إحياء للذكرى
السنوية الستشهاد الرمز
املقاوم عماد مغنية والسيد
عباس املوسوي والشيخ
راغب حرب استخدام منطق
احلجة املثبتة حتت عنوان
«من فمك أدينك» ،وواجه
سعد احلريري ومسري جعجع
بتناقض أقواهلما بعدم
التدخل يف شأن أية دولة
عربية مع اخنراطهما الكلي

نصر اهلل (ارشيف)

يف األحداث الداخلية يف
سوريا والتورط بالسالح
واملال واملوقف واالعالم
يف تسعري القتال يف
سوريا وحتريض السوريني

على بعضهم البعض».
ومل ينل «اجمللس الوطين
السوري االسطنبولي» كما
مساه «السيد» ،سوى بعض
ّ
التهكـم يف خطابه ،اال انه
ّ

للرد على
انطلق من ذلك
ّ
مقولة ان الربيع العربي هو
االبن الشرعي لثورة االرز،
الفتًا االنتباه اىل انه لوال
إسقاط الشرق االوسط
اجلديد يف العام  2006ملا
سقطت انظمة عربية كانت
تديرها امريكا« ،وهي
االنظمة ذاتها اليت كانت
تدير  14آذار» ،مذكرًا كيف
ذهبت بعض قيادات هذا
الفريق بالصف اىل مصر
قبل سقوط حسين مبارك،
وكيف «كزدر» بعضهم
اخلارجية
يف
لساعات
املصرية مع وزير اخلارجية
املصري آنذاك امحد ابو
الغيط ،واملقصود هنا

التتمة صفحة 17

«إغراء» طاليب اللجوء باجمليء اىل
اسرتاليا بـ (قالب حلوى)

املصدر :الدايلي تلغراف

الغساالت ،أفران
امليكروويف ،دي
يف دي،تلفزيونات
البالزما هي من
بني حزمة تناهز
 60سلعة كهدية
بطاليب
ترحيبية
اضافة
اللجوء
اىل اجيار منازل
على نفقة دافعي
الضرائب.
لوعد
ووفاء
بنقل
حكومي
بعض العائالت من
االحتجاز،
مراكز

قامت حكومة غيالرد بتزويد
املنازل بتجهيزات مناسبة

يصل مثنها اىل  10آالف

التتمة صفحة 17

اجلمعية العامة تتبنى املبادرة العربية حول سوريا

موسكو :سحب السفراء استعداد لنزاع واسع واشنطن تؤكّد اخرتاق «القاعدة» للمعارضة

متسكت روسيا وفرنسا،
أمس االول ،مبواقفهما
حيال األزمة السورية،
باريس
كررت
ففيما
مطالبتها بتنحي الرئيس
السوري بشار األسد ،أعلنت
موسكو أن وقف العنف من
قبل كل األطراف جيب
أن يسبق انطالق العملية
السياسية ،حمذرة من أن
سحب السفراء الغربيني
والعرب من دمشق «قد
يدل على استعدادات لنزاع
واسع النطاق يف سوريا».

وتبنت اجلمعية العامة لألمم
املتحدة قرارا غري ملزم
يؤيد «املبادرة العربية»
اليت تدعو الرئيس السوري
بشار األسد إىل التنحي.
ووافق على القرار 137
دولة ،وعارضه  12بينها
الصني وروسيا ،بينما
امتنع  17عن التصويت.
يشار اىل ان هناك 193
دولة اعضاء يف اجلمعية
العامة.
ويطالب النص ،الذي
طرحته مصر وعدد من

فران ياغونا للم
أ

الدول العربية« ،احلكومة
السورية بإنهاء هجماتها
على املدنيني ،ويدعم
العربية
اجلامعة
جهود
لتأمني انتقال دميوقراطي
سوريا،
يف
للسلطة
ويوصي بتعيني مبعوث
خاص لألمم املتحدة إىل
سوريا».
وقال مندوب روسيا لدى
فيتالي
املتحدة
األمم
تشوركني بضرورة «وقف
العنف من قبل كل األطراف
يف سوريا» ،مؤكدا أن

اآلن  ....يف فريفيلد

لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من

جديد أفران ياغونا فرع فريفيلد ..بيتزا على أنواعها
حسم

زعرت  - $1،20جبنة  - $ 3،00لحمة  - $ 3،50سبانغ 2،50
 - $جبنة وسجق  - $ 3،50جبنة وزيتون $ 3،50
لحامل هذا
% 20

فرع فريفيلد

************************

خربة طويلة  ..خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة

فرع ياغونا

تلفون 87308300 :تلفون97938333 :
14 Smart St,
Fairfield

قرب حمطة القطار

124 Highland Ave,
Yagoona

قرب حمطة القطار

التتمة صفحة 17

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

ع
جنات ..

نفتح من الـ  5،00صباحا لغاية الـ  10،00ليال

«روسيا ستواصل جهودها
ملساعدة سوريا».
وأدان نظريه الصيين
لي باو دونغ «كل أعمال
تستهدف
اليت
العنف
األبرياء يف سوريا» ،داعيا
«كل األطراف اىل إطالق
عملية حوار شاملة فورا،
واملشاركة يف االستفتاء
الذي دعت إليه احلكومة»
يف  26شباط احلالي ،معربا
عن أمله أن «حتل املسألة
السورية يف إطار اجلامعة

االعالن
يف فرع
فريفيلد

نؤمن طلبيات كافة
املناسبات بأسعار
مدروسة

سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث
ويلز HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142
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اعالنات

بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!
تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع
مجموعات كبرية من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية
 Intervisionتقدم لك جهازاً بقيمة  499دوالراً فقط ال غري بسعر عادي
هذا الجهاز يوفر لكم أكثر من  230قناة عربية وأكثر من  29محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشة بيتك

 Intervisionيف ملبورن الشهر املقبل
www.intervisiontv.com.au
$499
أكثر من  29حمطة راديو
Installed
عربية

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

نقدم لكم أكثر من  230قناة فضائية مجاناً من الشرق
األوسط.
متتعوا مبئات القنوات الفضائية العربية ذات النوعية
العالية على شاشة تلفازكم من خالل االنترنت.
تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات العربية
ترضي جميع أفراد العائلة.
لالستفسار وملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بنا
على أحد األرقام التالية:
We can offer you

قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6
روني 0 4 2 9 5 8 5 8 5 8
املكتب 0 2 8 8 8 3 2 7 2 2

unlimited local
calls and unlimited
Internet at ADSL2+
speed for $65
a month.

مطلوب موزعون للبيع وتقنيو
تركيب ،نوفر التدريب املطلوب.

Offer 1:

Receiver + WFI +HDMI+2Years warranty
Installed $449 or Delivered* $439

Offer 2:

Receiver + WIFI + HDMI + 12 Months
Warranty
Installed $399 or Delivered* $389

Offer 3:
Receiver + HDMI + 12 Months Warranty
Installed $379 or Delivered*$369
Modem Should be at the same room
no further than 3 Meters.
Limited stock hurry before they run out.
Specialise in IT computer, wireless,
Telecommunication and networking
service as well as onsite repairs.
we can also provide you with Satalite
Antenna and free to air solution.

*Box Delivered only, no installation included
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لبنانيــات

سليمان عرض األوضاع مع سفري األردن وزوار:

ال جيوز ترك بدل النقل من دون ح ّل
اجلمهورية
رئيس
رأى
العماد ميشال سليمان أنه
ال جيوز ترك موضوع بدل
النقل للعمال من دون
ّ
حل ،داعيا اىل إحرتام قرار
جملس الوزراء الذي يرتكز
اىل عرف مطبق منذ ست
عشرة سنة وقد أصبحت له
منزلة القانون نفسه ،معتربا
انه كما نص القرار نفسه
على تعديل القانون ليتالءم
مع مصلحة العمال ،فمن
البديهي أن يستمر العمل
حبيث
املوقتة
بالبدالت
يؤدي املرسوم والتعديل
اىل الوصول اىل النتيجة
نفسها اليت نص عليها قرار
جملس الوزراء.
وإذ إعترب يف خالل استقباله
وفد االحتاد العمالي العام
برئاسة غسان غصن أن
القوانني توضع ملصلحة
الدرجة
يف
املواطنني
االوىل ،فإنه شدد على أنه
من غري املنطقي القبول
وعدم
القانون
بتعديل
اصدار املرسوم لالستمرار
بدفع البدالت وذلك حمافظة
على االنتظام االجتماعي.
وأوضح رئيس اجلمهورية
أن منطق الربح يف السياسة
حمصورة
نتائجه
تبقى
تنسحب
وال
بالسياسة
اطالقا على حقوق الناس
وكفاءاتهم ،مشددا على أنه
ال جيوز حرمان أي مواطن
حقه يف التعيني يف االدارة
بسبب رأيه او انتمائه ،بل
يقتضي تطبيق آلية التعيينات
اليت تعتمد السرية الذاتية
واملسار الوظيفي والكفاية
وال تتناول على االطالق
اآلراء السياسية.
وأمل رئيس اجلمهورية يف
أن تتم العودة اىل االصول
واملنطق إلنهاء هذا الوضع
الشاذ وإيصال كل صاحب
حق اىل حقه.

وعرض الرئيس سليمان
مع الوزير السابق جان
الراهنة
للتطورات
عبيد
احمللية
الساحتني
على
واالقليمية.
واطلع رئيس اجلمهورية من
رئيس جملس اخلدمة املدنية
الوزير السابق الدكتور خالد
قباني على عمل اجمللس
التحضري
يف
خصوصا

بري :لبنان عازم على االستثمار
والتنقيب يف مياهه
أكد رئيس جملس النواب
نبيه بري ان لبنان عازم
على االستثمار والتنقيب عن
النفط والغاز يف مياهه.
فقد استقبل الرئيس بري
امس االول يف عني التينة،
وفدا من جمموعة الصداقة
العربية
الربملانية-االملانية
برئاسة رئيس اجملموعة عضو
الربملان االملاني جواكيم
املانيا
وسفرية
هورسرت
برجيينا سيفكر ايربيلي ،يف
حضور رئيس جلنة الشؤون
اخلارجية النيابية النائب عبد
اللطيف الزين ،وكان عرض
للتطورات يف لبنان واملنطقة
والعالقات الثنائية والتعاون
الربملاني بني لبنان واملانيا.
ثم استقبل بري املنسق
االمريكي اخلاص لشؤون
هوف
فريدريك
املنطقة
والسفرية االمريكية يف لبنان
مورا كونيللي ،يف حضور

مدير التحرير :سامي مظلوم

عالقات عامة :اكرم املغوّش مكتب لبنان :رامي القروش
مكتب ملبورن :كميل مسعود

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

علي
االعالمي
املستشار
محدان ،وتركز احلديث خالل
اللقاء على احلدود البحرية.
وأكد بري عزم لبنان على
عن
والتنقيب
االستثمار
النفط والغاز يف مياه لبنان
ومنطقته االقتصادية ،مشددا
على التمسك بكامل حقوق
لبنان يف هذا اجملال من
دون انتقاص وبأعلى املعايري
العلمية العاملية املعتمدة
واليت اعتمدها اجليش اللبناني
يف عمله لتكون املرجعية يف
هذا الشأن.
من جهته ،أبدى هوف استعداد
الواليات املتحدة االمريكية
للمساعدة يف هذا الشأن.
وبعد الظهر ،استقبل بري
سفري تشيكيا سفاتو بلوك
كومبا ،وعرض معه العالقات
الثنائية ،يف حضور مسؤول
العالقات اخلارجية يف حركة
أمل الوزير السابق طالل
الساحلي.

استقبل البطريرك املاروني
مار بشاره بطرس الراعي،
امس االول يف بكركي ،الوزير
السابق ابراهيم مشس الدين
الذي شجع على قانون انتخاب
يعتمد النسبية ،واعترب ان
بكركي من املؤسسات القائدة
وهي تصنع الرأي وتبث
الطمأنينة يف نفوس الناس
وجتعلهم أقوى يف مواجهة
التحديات.
ثم استقبل وفدا من اجلالية
أسرتاليا
يف
اللبنانية
ضم :صاحب جريدة النهار
األوسرتالية ورئيس حتريرها
انور حرب ،رئيس غرفة التجارة
األوسرتالية  -اللبنانية جو
خطار ،رئيس مؤسسة سيدر
واتش حلقوق اإلنسان احملامي
ستيف ستاندن ،رئيس التجمع
األوسرتالي  -اللبناني املسيحي
وولي وهيب ،رجل األعمال
سليم الشدياق ،املسؤول عن
هيئة متابعة تسجيل املوارنة
الديبلوماسية
البعثات
يف
الدكتور جون طربيه.
وعرض الوفد مع البطريرك
املرتقبة
زيارته
الراعي
ألوسرتاليا والتحضريات اجلارية
هلا .وتناول اللقاء ايضا شؤونا
تتعلق باجلالية اللبنانية عموما

واملسيحية خصوصا وبالكنيسة
املارونية يف اوسرتاليا وأهمية
الزيارة املرتقبة لغبطته على
الصعيدين اإلغرتابي واللبناني
يف أوسرتاليا.

ترايسي مشعون

ثم التقى ترايسي داني
مشعون اليت جاءت البالغ غبطته
عن عودتها اىل لبنان ورغبتها
يف خوض املعرتك السياسي.
وعرضت معه بعض مشاريعها
السياسية لكونها تؤمن بان
السياسة ينبغي أن تدور
حول املشاريع وليس حول
األشخاص ،وأكدت وقوفها
اىل جانب غبطته النفتاحه
وحركته الدائمة اهلادفة اىل
وحدة اللبنانيني.
واستمع البطريرك املاروني اىل
شرح من مهى خليل الشليب
عن مشروع إنشاء رابطة للمدن
الفينيقية والكنعانية إحياء
احلضارات
بني
للتواصل
وتعزيز دور لبنان احلضاري،
آملة أن حيتضنه صاحب الغبطة
لنظرته الثاقبة وتعلقه بالشباب
واألجيال العتيدة.
واطلع من أمني صندوق
الوكالة البطريركية يف باريس
ناصر ابو ديوان على وضع

املركز البطريركي يف فرنسا
والربامج املعدة هلذا العام.
سكك احلديد والنقل املشرتك
وكان الراعي التقى ،قبل
الظهر ،وفدا مشرتكا من
نقابيت سكك احلديد والنقل
املشرتك برئاسة رميون فلفلة
وبشارة عاصي ،وتسلم منهما
مذكرة تتعلق مبطالب العمال
واالوضاع اليت متر بها مصلحتا
سكك احلديد والنقل املشرتك
االداري
الصعيدين
على
والعمالي.
وزاره النحات رودي رمحة
يرافقه شقيقه شادي اللذان
عرضا مشروعا حيفز املؤمنني
ويزيد من ترابطهم يف ارض
االجداد ،ويقضي املشروع
الذي اطلق عليه اسم درب
التوبة او درب اجللجلة ،برفع
متاثيل او منحوتات متثل هذه
الدروب يف القرى اللبنانية من
قانا اىل االرز ،وترتفع املنحوتة
من  8أمتار اىل  30مرتا ،على
ان يساهم ابناء البلدات والقرى
املعنية برتكيبها انطالقا من
امياننا بدور الكنيسة وعملها
الروحي واالنساني ،كما قال
رودي رمحة الذي اضاف:
عرضنا ايضا مشاريع كنسية
اخرى.

Lucky Len . No1
بادارة لطف اهلل حجار

وكالة بيع
اللوتو

جعجع التقى سفري
املحظوظة
اوسرتالياووفداً من حقل العزمية منها تم شراء
عرض رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع يف
بطاقات
معراب امس االول مع
السفري األوسرتالي
ليكس اليانصيب رابحة
بارتليم آخر التطورات يف
لبنان واملنطقة والعالقات
املاليني
الثنائية ،يف حضور مستشار

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

للتعيينات االدارية وملء
الشواغر وفقا لآللية اليت
أقرها جملس الوزراء.
وتناول الرئيس سليمان مع
سفري االردن زياد اجملالي
بني
الثنائية
العالقات
البلدين وسبل تعزيزها يف
شتى اجملاالت.
ومن زوار بعبدا رئيس حركة
التغيري ايلي حمفوض.

البطريرك الراعي التقى مشس الدين وتريسي مشعون
وعرض مع وفد اغرتابي حتضريات زيارته الوسرتاليا

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

العالقات اخلارجية يف القوات
إيلي خوري.
واستقبل جعجع وفدا من
بلدة حقل العزمية يف الضنية
ضم رئيس البلدية بولس
الرئيس
ونائب
الشامي
البلدي
اجمللس
وأعضاء
واملختار يوسف داوود ،يف
حضور منسق منطقة الضنية
يف القوات ميشال اخلوري
ومسؤول القوات يف حقل
العزمية بسام نصر ،ومت
البحث يف املستجدات حمليا
واقليميا وشؤون امنائية تهم
املنطقة .وقدم الوفد جلعجع
هدية تذكارية عبارة عن
أيقونة للعذراء مريم.

 390ألف دوالر
و 88735دوالرا
و 16مليون دوالر و  200ألف دوالر

صحف  -هدايا  -صب مفاتيح  -بطاقات
لكافة املناسبات
Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore
Rd, Riverwood NSW 2210
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لبنانيــات

محادة :اتهامات جديدة ستصدر عن احملكمة
واملعارضة ستنقذ احلكومة يف اجللسة التشريعية
17 February 2012

أعلن النائب مروان محاده أن
ما شهدناه يف مهرجان البيال
يبني عودة العزم اىل كل أفرقاء
 14آذار ويؤكد التمسك بثورة
االرز .ورأى أن ال سلطة يف
لبنان وكل شيء تالشى وجيب
أن نبين من جديد كما يقول
الشيخ سامي اجلميل ،الفتا
اىل أن  14آذار ال تفتقر اىل
االفكار وميكن أن تكون صامدة
ومنفتحة واستيعابية ،وموضحا
أن التنازالت مسحت لالنقالب
الزاحف باالستقواء.
واعترب يف حديث اىل صوت
لبنان أن استحقاق االنتخابات
النيابية يف  2013مفصلي لكونه
سيعطي صورة ملا سيؤول اليه
لبنان بعد  2014وسيحدد مصري
لبنان ودوره وإذا كان سيتحول
اىل كوريا مشالية أخرى أو اىل
فنزويال أو أن السالح سيعود اىل
الدولة أو يندحر يف دويلته.
ورأى أن قرارات اتهامية جديدة
ستصدر عن احملكمة قريبا
ومتويل احملكمة الدولية كان
أصعب من متديد الربوتوكول،
ودعا حزب اهلل اىل عدم التمسك
باملتهمني كي ال يصبح خارج
العدالة اللبنانية والدولية واىل
عدم التمسك بالسالح كي ال
يصبح خارج الشرعية.
ودعا األمني العام ل حزب
اهلل السيد حسن نصراهلل اىل
التجاوب مع دعوة الرئيس سعد
احلريري لعدم التشبث حبماية
املتهمني ،وقال :إن الطائفة
الشيعية طائفة اساسية يف
لبنان وليست فيلقا عسكريا
تابعا لطهران ،معربا عن اقتناعه
أن قرارات االغتيال متخذة يف
عواصم مثل طهران ودمشق
االمس وليس دمشق الغد.
حكومة متزيق الوطن
ووصف محاده حكومة كلنا للعمل

كلنا للوطن بأنها حكومة عدم
العمل وحكومة متزيق الوطن،
ملقيا املسؤولية على عاتق
التيار الوطين احلر .وقال:ال
حيق للعماد ميشال عون احتكار
التمثيل املسيحي وال حيق
له حتديد صالحيات رئيس
اجلمهورية ،مؤكدا أن عون ليس
هو من أتى بالرئيس ميشال
سليمان اىل الرئاسة .وأعلن أن
عون لن يكون رئيسا للجمهورية
بعد العام  2013وحتى حلفاؤه ال
يريدونه.
وكشف أنه يف اجتماع هيئة
مكتب اجمللس مع رئيس جملس
النواب نبيه بري مت التأكيد أنه
ال حيق للوزير أال يوقع مرسوم
بدل النقل ،وطاملا أن رئيس
اجلمهورية وهو رأس اهلرم مقيد
مبهلة  15يوما للتوقيع فلرئيس
احلكومة مهلة أقل وللوزير مهلة
أقل.
وأشار إىل أن املعارضة ستنقذ
احلكومة من عقدة عدم توقيع
وزير العمل من خالل تقدم
النائب نبيل دو فريج باقرتاح
معجل مكرر يشكل خمرجا ملسألة
مرسوم بدل النقل ،كاشفا عن
حل ألزمة خطوط التوتر العالي
يف املنصورية من خالل التقدم
باقرتاح قانون موقع منه ومن
النائب نديم اجلميل يعطي وزارة

الطاقة  60مليار لرية ملد اخلطوط
حتت االرض ،معتربا أنها أقل من
كلفة االستمالك ومتنع التسلل
كذلك الذي حيصل يف اجلبل.
وحتدث عن بشرى للمساجني
من خالل وضع اقرتاح على
جدول االعمال حول خفض السنة
السجنية اىل  9أشهر ،الفتا اىل
أن املأخذ األساسي على الرئيس
جنيب ميقاتي هو ما قام به يف
كانون الثاني  2011وتغطية
حلكومة يطغى عليها حزب اهلل
ويسرح وميرح فيها العماد عون،
والحظ أن الرئيس ميقاتي حياول
لفظ اهليمنة ألن استمرار حكومة
حتت رمحة حزب اهلل يبقي لبنان
رهينة للنظام السوري.
وأعلن أن النظام السوري
سائر اىل السقوط ،وقرأ يف
موقف النائب وليد جنبالط من
دعوة االسد اىل االستفتاء على
الدستور كمن يضحك على نفسه
ألن حزب البعث ألغى نفسه
وألن املشكلة يف سوريا ليست
احلزب بل املخابرات.
ورأى أن مواقف النائب جنبالط
متقدمة حتى على مواقف 14
آذار ،مؤكدا أن النظام السوري
بات مثل السلطة االسرائيلية
ومثلما ليس هناك ملحق درزي
يف دولة اسرائيل ليس من
ملحق درزي يف نظام سوريا.

31 January 2012

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي
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كتلة املستقبل :أخذ العلم بالتمديد للمحكمة
ينهي معارك وهمية كانت البالد بغنى عنها

Daily Market Update

اعتربت كتلة املستقبل النيابية
ان أخذ العلم بالتمديد لعمل
احملكمة الدولية ينهي مرحلة من
املزايدات ومعارك وهمية كانت
البالد بغنى عنها.
محالت  ٨آذار
فقد عقدت كتلة املستقبل
اجتماعها األسبوعي امس االول وعرضت الكتلة للحمالت اليت
يف بيت الوسط برئاسة الرئيس يطلقها فريق الثامن من آذار
فؤاد السنيورة ،وعرضت األوضاع واليت ترتافق من جهة أوىل مع
يف لبنان واملنطقة .ويف نهاية ممارسات مستغربة لالستيالء
االجتماع أصدرت بيانا تاله النائب على الدولة وتعطيل املؤسسات
عاطف جمدالني ،وقال إن الكتلة احلكومية وقرارها ،ومن جهة
توقفت أمام الذكرى السابعة ثانية مع االختالل األمين املرفوض
الستشهاد الرئيس رفيق احلريري واملشبوه الذي شهدته مدينة
ورفاقه األبرار ،نتيجة تلك اجلرمية طرابلس مما كشف مهمة مزدوجة
النكراء ،اليت زلزلت لبنان وهزت سياسية واعالمية من جهة
املنطقة ،واليت هدفت إىل زعزعة وعسكرية وامنية من جهة اخرى
استقالله وإخضاعه وحتطيم إرادة من قوى الثامن من آذار ،بغرض
تعكري األجواء يف البالد وخلق
شعبه.
وإن مرور الذكرى السابعة للجرمية حالة من الالاستقرار .هذه احلالة
املروعة هذه السنة قد اكتسب يدفع مثنها املواطن اللبناني من
معاني عميقة وقوية ،خصوصا مع مستوى عيشه املتآكل وأحوال
امتداد الثورات العربية وانتقاهلا اقتصاده املتدهورة.
إىل سوريا اليت تعيش أهم واخطر ومحلت الكتلة احلكومة والقوى
جتربة إنسانية يف الكفاح من اجل املسيطرة عليها مسؤولية هذا
احلصول على احلرية والعدالة الرتاجع ،ويهمها أن حتذر من
والنظام الدميوقراطي واحرتام املمارسات الكيدية اليت بدأت
تظهر يف أكثر من مكان ومؤسسة،
حقوق اإلنسان.
واذ اكدت الكتلة املواقف من قطاعات االتصاالت والطاقة
اليت صدرت عن املتكلمني يف والصحة إىل قطاع الرتبية،
مهرجان البيال ،اشارت إىل وخصوصا ما حيصل يف اجلامعة
أهمية املبادرة اليت أطلقها اللبنانية اليت شهدت دفعة
الرئيس سعد احلريري يف تعيني مديرين يف األيام املاضية
مواجهة أي حماوالت إلثارة الفتنة ظهرت فيها مالمح ممارسات خُتل
بني اللبنانيني أو بني املسلمني ،بالتوازن وترجح كفة فريق على
وأهمية العمل على تعزيز وحدتهم آخر .يف هذا اجملال تنبه الكتلة
والتضامن يف ما بينهم ،استنادا إىل أن ما جيري يف هذا اجملال
اىل قواعد العيش الواحد وعلى أمر غري مقبول أو مسموح به ومن
اساس استعادة الدولة لسلطتها شأنه تهديد استقرار املؤسسات
على أرضها ومؤسساتها .وتنوه
الكتلة باملوقف الذي تضمنته
الوطينWill it or won’t it? Can the Aussie Dollar continue its stellar run and hit
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highsيفall-time
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اإلخوة
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common
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many
market
commentators.
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it is while fundamentals suggest it is not.
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aboveروني
احملامي
املرده
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أخذ
الثنائية Starting
العالقاتwith the
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first, the
chart
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لعمل the
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العلم is in
a clear
اخلاصة بلبنان من األمني العام اللبنانية  -االوسرتالية واألوضاع الراهنة حمليا واقليميا.
لألمم املتحدة ملدة  3سنوات
جديدة ينهي مرحلة من املزايدات
الوهم
ومعارك
والتوترات
املتعمدة واليت كانت البالد بغنى
عنها.

وخاصة الرتبوية واألكادميية
واليت تعود لكل اللبنانيني وليس
لفئة منهم.
وتابع البيان :لقد أصبح واضحا
أن البالد ال ميكن أن تستمر يف
هذا الوضع املربك للمواطنني
والبالد واقتصادها واليت يدفع
مثنها املواطن اللبناني وتنعكس
على حياته ومستوى عيشه
ومستقبل أوالده ،فيما احلكومة
حتمي املتهمني الفارين من
العدالة ويقيم كل وزير فيها
إقطاعية يتفرد فيها بالسلطة
وميارس فيها التحقيق والتفتيش
على مزاجه ويصدر األحكام ،فيما
االتهامات تتجه صوب اولئك
املسؤولني وروائح الصفقات
تفوح من ممارساتهم وآخرها
الفضيحة املدوية يف املازوت
األمحر اليت ينتظر الشعب
اللبناني نتائج التحقيق فيها
بأسرع وقت.
وحبثت الكتلة يف االزمة احلادة
واملعيبة اليت يواجهها مستشفى
رفيق احلريري اجلامعي ،الذي
خيدم أبناء العاصمة وكل
اللبنانيني ،ورأت ان استمرار
هذا التقصري الفاضح الذي
يتسبب بهذه االزمة اصبح يهدد
الرعاية الصحية للبنانيني بشكل
مباشر ،ومن هنا فإن الكتلة
تطالب احلكومة حبل جذري فوري
وحاسم للمشاكل اليت يعانيها هذا
املستشفى سواء على الصعيد
املالي او االمين ،وتعترب ان حل
هذه املشكلة جيب ان حيظى
بأولوية خاصة ،فاحلكومة تتحمل
كل املسؤولية عن الكوارث
احملتملة اليت قد حتصل.

?Tram tracks to highs or about to derail

فرجنية استقبل سفري أوسرتاليا

uptrend since the beginning of the year. Given that support continues emerge on any shallow dip,
the more times the currency manages to bounce off this support, the more likely it is to travel
towards fresh highs. Adding credence to this view, another technical indicator suggests further
upside lies ahead with a “golden cross”, an event that uses moving averages, about to occur. If
you look at the chart
above,
you’ll see this
يف event
in practice
with the 50-day MA (in red) about to
جميع
وتركيب
قص
اختصاصيون
cross the slower-moving 200-day MA (in black). You may also notice that on the two previous
occasions this event has occurred,
the currency
has pushed
higher and remained above the 200والغرانيت
الرخام
أنواع
day MA for periods of over a year. Should this hold true on this occasion, it suggests the currency
will find a floor on any move back to USD1.0400.
سنوات
story with the currencyخربة
While technicals suggest fresh highs beckon, fundamentals
tell a different
likely to struggle from here. First up almost everyone has the same idea with expectations of
طويلة نضعها
further gains leading to record amounts of longs being established. With everyone positioned the
يديكمsame way, it opens the door to a short, sharp correction
بنيas buying
interest dries up. Secondly,
with the domestic economy priced for perfection while Europe and the US are priced for nearArmageddon, any plausible solution for Europe may actually see money flow out of the currency
as its quasi safe-haven appeal diminishes.
While we called the Aussie to fresh highs following the surprise RBA non-move last week, the
price action since hasn’t been convincing with the AUD a sell-on-rallies prospect on any move
above USD1.0750 at present. Should we see the AUD break support in the days ahead, we will
scrap our call and look to sell with an initial price target of USD1.0400 in mind.

Global Marble Australia

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف

 NSW 2161العمل
23 Cann St Guildford
The DayPh:
Ahead
02 9681 6520 Mob: 0414 394 675

- Another busy calendar to end off the trading week with CPI and lead indicators released in the
US and Canada, current account numbers for the Eurozone, German producer price inflation and
UK retail sales. Ensuring that there’ll be little rest over the weekend, G20 members meet in
Mexico with the European debt crisis certain to be top of the agenda.
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<V¯Ò^Œ
القضية
حساب
على
بالتسوية
]÷√^<H%يفعل.
جربيل ومل
]÷<:شلح
 <’^ﬂ‚ <VŸ^ŒÊ <JŸ¯œjâ˜]Êاهلل
<‡”÷Ê
وأمحد<^7
<öÜ√jË

Hatem

´<Ãœi <˜] <Ì÷ÊÇ÷] <Ó◊¬ <g
سوريا لدعمه
¬ <^„◊€يف
<ÿ�√iÊبالنظام
وأشاد
<∞È√i
]<ÿ“ <›^⁄
سلبيات يف
 <]4é⁄اىل
املقاومة ،مشريا
<ƒ◊�jﬁ
]<^ﬂﬁ] <±
]<HÎÖ]Å
<ÏÜuنفسه بها.
النظام
النظام
<ÌÈ¬ÁïÁ⁄
يعرتف <Ì
]÷^ví“ <‹”È
وسأل من يسأل ملاذا مل يفتح
<^ﬂe<ª<‹‚^äiÊ<ÌœÈœ£]<›Ç°
اجلوالن
جبهة
النظام
<ª
˜<^ﬂ÷á
سوريا!<
]˜<·^äﬁيف<Ç€£]Ê
ملاذا مل يفتحوا جبهاتهم؟
÷<±]<Ì ^ví÷]<ÌËÜù<ƒj€jﬁ<·^ﬂf
J^⁄<Çuعلى معلومات شخصية يف
وأكد
رغبة الرئيس األسد يف إجراء
<—Üé÷]<ÓœfÈâ<Ój⁄<±]<VŸ`âÊ
الدستور،
تعديل
إصالحات ومنها
]·<
<VŸ^ŒÊ
]÷√<[ÌeÁ
]÷√<ÍeÜ
األسد منذ
الرئيس
وهو ما
“<]4f
<]ÖÊÅ
أكده ÷√<]Áf
]<∞ÈvÈäπ
<^ﬁ]Êعلى
إصرار
ولكن هناك
البداية،
˜<
]÷√<HÌÈeÜ
]÷<Ìñ„ﬂ
<ª
النظام.
إسقاط
]}<Íﬁ^ﬂf◊÷] <‹◊äπ] <Üä
]·<
]<ÇËÖ
<‡⁄العرب مع
تفاوض
]÷ <ÎÑاىل
وأشار
<‰iÖ^ñu
]¬�^<Íﬁ
اسرائيل عشرات السنني دون
<Íﬁ]<ŸÁŒ]<˜<^ﬁ]<‘÷Ñ÷<H‰j
^œmÊ
حتديد زمين لذلك ،يف حني
]}<∞ÈvÈäπ]<ÿfœjä⁄<Ó◊¬<Óé
سياسي مع
<ÿeحل
]÷<—Üéأي
<ªينتظروا
مل
<ÿfœjä⁄
¬◊<Ó
سوريا.
]<—Üé÷]Ê<∞€◊äπ]Ê<∞ÈvÈäπ
النظام يف
لنفرتض أن
وتابع:
<Ÿ^�i
]<‰ﬂ⁄ <ÏÜr7
<·]Ê <HÂÜâ^e
سوريا مثل إسرائيل فلماذا ال
“<∞e<Ì“3é⁄<Í‚Ê<·^ËÅ˜]<ÿ
تقبلون باحلل السياسي؟
]J∞€◊äπ]Ê<∞ÈvÈäπ
وشدد على الوفاء يف العالقة مع
∂√∞◊âÜπ]<ÌÈاالصرار
سوريا ،متوقفا أمام هذا
سوريا.
السليب جتاه
العربي
]÷<Í¬]Ü
]÷<’ÜËÜ�f
<ÿfœjâcÊ
وكرر تأكيده على ان فرصة
]÷<∞◊âÜπ]<ÌÈ√€¢<›^√÷]<ãÈÒÜ
] <Í◊Ëالفتنة،
]˜ <hهي
]÷◊ <∞Èﬁ^ﬂfالكربى
اسرائيل
<Íï^⁄
] <ã◊.هذه الفرصة
<ãÈÒÖÊهل نعطيها
وسأل:
]˜<ÎÅ^íjŒ
الوجودي الذي
ظل القلق
يف
]<Ö^ç
<ÎÑ÷] <å^ﬂäﬁ
<‰ÈqÊÖ
“^<kﬁاسرائيل
اىل قلق
]·<ولفت
تعيشه؟
÷◊<ÅÊàj
]÷<ÏÖ^Ëà
]<±
نووية.
<l]Å^çÖ^eإيران قدرة
من امتالك
∆<Ì�f
<l^„ÈqÁiÊ
ملنع
السياسية
باحللول
وطالب
]÷<‡¬ <‰÷ <keÜ¬]Ê <H’ÜËÜ�f
أي
من
االستفادة
من
االسرائيلي
<4f”÷] <;õÁ÷] <ÖÊÇ◊÷ <ÎÜËÇœi
فتنة.
]÷<HÌ◊uÜπ]<ÂÑ‚<ª<‰e<›ÁœË<ÎÑ
يقدم
اليت
االصالحات
بني
وقارن
<l^„qÊ <ŸÅ^fj÷ <Ìfâ^ﬂ⁄ <kﬁ^“Ê
عليها الرئيس األسد ،واليت مل
]÷<ÌËÅ^íjŒ˜]<ÿÒ^äπ]<ŸÁu<Üøﬂ
من احلكام
يفعلها أي
العرب<ªÊ.
<ÌÈÒ^¥˜]Ê
<ÌÈ¬^€jq˜]Ê
البيال
مهرجان
]˜<≈^ïÊ
†<∞ä
“<ÌÈÀÈ
أليمة
ذكرى
عن
حتدث
لبنان
وعن
]<‹Ò]Ç÷] <ÂÇÈ“`iÊ <HÌÈéÈ√π
رفيق
الرئيس
باستشهاد
مرت
¬◊<Í¬^€jq˜] <Çœ√÷] <≈ÁïÁ⁄ <Ó
عائلته وحمبيه،
] <HoËÇ£معزيا
احلريري،
]˜<Å^íjŒ
<ÌÈ€ﬂiÊ
ومنطق،
حوار
أهل
ألننا
وقال:
]÷<ÅÁ€√÷] <Â2j√Ë <ÎÑ÷] <;õÁ
بوجود
ونعرتف
إلغائيني،
ولسنا
]÷<HÍﬁ^ﬂf◊÷] <ƒ€jr€◊÷ <ÎÜœÀ
للحوار
دعوة
أي
أن
سأقول
اآلخر،
<ÎÅ^íjŒ˜] <Ö]Á£] <±] <^È¬]Å
مسبقة
شروط
دون
الوطين
<^Èu] <Ÿ¯} <‡⁄ <Í¬^€jq˜]Ê
بها.
نؤيدها وندعمها ونشارك
JÎÅ^íjŒ˜]<ã◊.]<ÿÈ√ÀiÊ
احلوار
الدعوة اىل
إذا كانت
أما
<ÿ√q <ÏÖÊÜï
]÷<’ÜËÜ�f
<Ç“]Ê
دعوة.
ليست
فهذه
بشروط
]÷√<Ì⁄Ç} <ª <Íâ^Èä÷] <ÿ€
وسأل :هل الدعوة اىل احلوار
]÷<HÍ¬^€jq˜]Ê<ÎÅ^íjŒ˜]<·`é
مهرجان البيال
صدرت عن
اليت
]˜<ÎÅ^íjŒ
]<Ö]Á£
<±] <^È¬]Å
واصفا
شروط؟
بال
أو
بشروط
<^Èu] <Ÿ¯} <‡⁄ <Í¬^€jq˜]Ê
يف هذا السياق
الذي صدر
الكالم
]˜<ÎÅ^íjŒ
]<ã◊.
<ÿÈ√ÀiÊ
JÍ¬^€jq˜]Êومتنى عند احلديث عن
بامللتبس .
]÷·Áfالكتلة الوطنية
اجملازر لو أن عميد
تكلف
من
هو
كارلوس إده
]<Ó◊¬ <Í¬]Ü÷] <ÿfœjâ
“<^€
عن
بديال
اجملازر
وتعداد
تسميته
]÷<ÖÁíﬂ⁄<–e^ä÷]<gÒ^ﬂ÷]<VÍ÷]Áj
]<ÌÚÈ7جمزرة فتح
وقال :من
∆^&< جعجع.
مسري
]˜<ÌËÖ]Å
]÷<H·Áf
السوري
اجليش
نقاتل
مل
حنن
اهلل
]<∞œe^ä÷]<h]Áﬂ÷]<Ì�e]Ü÷<ÏÇËÇ¢
الذين
حني
يف
فلسطني،
أجل
من
<gÒ^ﬂ÷] <Ì�e]Ü÷] <ãÈÒÖ <Ìâ^ÒÜe
بعض
وقوات
ميليشيات
قتلتهم
]÷<ÎÑ÷] <Í÷Á◊√⁄ <Ÿ^éÈ⁄ <–e^ä
]÷ <ÏÖ^Ëàرافضا
ملاذا قتلوا،
املتحدثني،
“^<kﬁ
]<·] <±
]<Ö^ç
التفاصيل.
يف
اخلوض
˜<l^õ^éﬂ÷]<Ó◊¬<’ÜËÜ�f÷]<≈¯õ
]÷ <Ì�e]Üفارس
ان يكون
وهزىء
˜<|¯ë
من<^„e
<›Áœi
]÷<:
اجمللس
باسم
الناطق
هو
سعيد
]÷<Íi^äâˆπ]Ê <›^√÷] <ƒïÁ
ممازحا هذا
<·^¢
وقال}¯<Ÿ
السوري<‡⁄
الوطين]÷<Ì÷ÊÇ
<ª
فأل خري.
<ã◊•<›^¬<∞⁄]<‹m<HÌíí~j⁄
ومتنى وجود نهج ووحدة معايري
]÷”<Õ˜Ê]<ãœ÷]<Íπ^√÷]<ãÒ^ﬂ
لدى قوى  14آذار.
<∞i¯÷<åÇœ÷]<’ÜËÜ�eÊ<kË^Ài
<|^fëالقتال يف
<Ÿ^éÈ⁄بتسعري
 14<^œe^âآذار
واتهم
<Ÿ^éÈ⁄Ê
اىل قضية
بالذاكرة
سوريا ،واعاد
]÷<—Üé
<‹äŒ
<ŸÊˆä⁄Ê
<Üíﬁ
وتهريب
]˜<hشهاب
سامي
خلية
<ª
^<Áï <ÎÅ
]˜<ºâÊ
السالح اىل غزة ،وكيف ان 14
<›^√÷]<Í“ÜËÜ�f÷]<gÒ^ﬂ÷]<ÖÁñu
يومها.
آذار اقامت الدنيا
]<J|^Èë<ã÷Áe<·]Ü�π

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

] <Ì⁄Á”£سابقة
<ãÈÒÖتصرحيات
واستحضر
®<gÈ
<å_Ö
يطالب
احلريري
سعد
للرئيس
<ŸÊ˜]<ã⁄_<Î]Üä÷]<ª<Íi^œÈ⁄
دخول لبنان يف اية
فيها بعدم
<Ÿ^π]<ÜËáÊ<V‰È
<’Ö^ç<H^¬^€jqc
شؤونها
يف
والتدخل
عربية
حماور ]÷<Å^íjŒ˜] <ÜËáÊ <HÎÇÀí
¶<Ç€
السالح اىل
تهربون
وقال
<‹“^uÊ
©^<å
ملاذا<˜Áœﬁ
<ÏÖ^rj÷]Ê
اهلدوء
اىل
آذار
14
ودعا
سوريا؟
JÌ⁄¯â<ö^ËÖ<·^ﬂf÷<ÕÜí⁄
الرهان على
]÷<ÜËáÁبعدم
ناصحا اياها
<Ç√e
]÷<ÎÇÀí
<Ÿ^ŒÊ
لبنان
ان
واكد
سوريا.
سقوط
]÷◊<ovf÷]<ŸÊ^ﬂi<≈^€jq˜]<·c<V^œ
واىل جانبه
]÷<ƒïÁهو اوال
اوال عندي
¬<^⁄Á€
]˜<ÎÅ^íjŒ
<ª
اخل..
وثالثا
ثانيا
<^‚É^°] <gq]Á÷] <l]]Üq˜]Ê
فرضيتني :واحدة
وحتدث عن
<≈ÁïÁ⁄<±]<Ì
÷^ïc<HÁ€ﬂ÷]<àÈÀvj
اصالحه
يف
النظام
ان
يستمر<‹„i <ÔÜ}] <ƒÈï]Á⁄Ê
]<Ìﬁá]Áπ
فماذا ستفعلون؟ او يف
ويبقى،
]J∞ﬂõ]Áπ
حال ال مسح اهلل تصاعد الوضع يف
<ÜËáÁ÷]<Íi^œÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<ÿfœjâ]Ê
سوريا فكيف ستتحملون الوضع
]÷<HÇ“_<ÎÑ÷]<Ö^íœ÷]<·^ﬁÇ¬<–e^ä
]÷◊ <H^œان
لبنان .ورأى
 <·^Èeعلى
وانعكاسه
]·<
<Üm] <‰¬áÊ
<ª
مع
اجللوس
هو
اللبنانيني
خيار
]÷◊<·^“ <Íi^œÈ⁄ <ãÈÒÜ÷] <ƒ⁄ <^œ
بعضهم البعض.
<ƒ⁄<^ﬂïÜ√jâ]<ÇŒÊ<J^ﬂeÊ<]Ü€n⁄
اين
من
آذار
•14<ÿ€
<‰j÷ÊÅسأل
كما
]÷<‹„i <:÷] <^Ë^ñœ
القوى
هذه
ان
معلنا
اموالكم؟
]÷◊<Ö^m˚] <±] <Ì ^ïc <∞Èﬁ^ﬂf
على  3مليار
انفقت
]÷<ÌÈâ^Èä
يزيد ^<l
]÷ <ÌÈf◊äما ÷◊~¯
ولدينا
اليوم
اىل
2005
منذ
دوالر]÷<^€Èâ <˜Ê <Í◊}]Ç÷] <ƒïÁ
¬◊<Ó
]˜JÎÅ^íjŒذلك .وقال ان املال
اثبات على
¬◊<Óايران ألننا
عليه من
<ÅÇçÊحصلنا
الذي
<ÏÖÊÜï
]÷<Ö^íœ
قوانني
وكل
اسرائيل
ضد
مقاومة
<Íâ^â]<–◊�ﬂ€“<Ö]Üœjâ˜]<4 Ái
]÷√ <Ì◊rالدول حلركات
تسمح بدعم
العامل
]˜<HÌËÅ^íjŒ
÷<ºÈéﬂj
املقاومة.
}<ÎÑ÷] <ÅÁ“Ü÷] <ÿæ <ª <^ëÁí
ملاذا ال
 14آذار:
 <‰éÈ√iخماطبا
واستمر
<Ñﬂ⁄
]÷<ÌÈ◊}]Ç
]˜<—]Áâ
نقول
حنن
مثلنا،
واضحني
تكونوا<≈^ïÊ˜] <]Üq <‡⁄ <Ì◊ËÁõ
<ÏÇ⁄
ونوعا،
اننا نزداد تسلحا كما
]JÌÈeÜ√÷]<Ìœ�ﬂπ]<ª<ÌeÜ�ñπ
] <ÔÇeواخرى
<HÌÈﬁ^mمعروفة
اسلحة
وهناك
]÷<Ö^íœ
<ÌÈu^ﬁ
<‡⁄
ان
نريد
ألننا
معروفة
وغري
خمبأة
]<ÏÅ^Ëá <›ÁâÜ⁄ <Üéﬂ÷ <‰u^ÈiÖ
÷◊<Ì«Èíيا  14آذار
<^œاما انتم
بلدنا.
حنمي
]÷<ÌÈÒ^ïÜ
]˜Ê <ÖÁq
Melbourneعن السالح
فلماذا ال تتحدثون
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بالتفجريات اليت حصلت يف اهلند
الذي عندكم.
<^„È÷c <k◊ëÁi
]÷<:
JÇÈeÜ¬<ŸÖ^ç
معلنا ان ثأرنا لدماء
] <l^ÚÈ7وغريها،
لبنان
عن
للدفاع
سالحنا
وتابع
]÷√<Í÷^€
]˜†^<Å
<ƒ⁄
]˜<ÌËÅ^íjŒ
]<t^£
<∞äu
]÷<ÜËáÁ
<xïÊ]Ê
ومواجهة التهديد االسرائيلي .حنن عماد مغنية هم يعرفونه اين
_·<
<H‰iÖÅ^«⁄
]÷√^›<H‡äu <Ì√€j• <Ì⁄Á”£] <^È¬]Å <H
حلزب اهلل
÷<ÔÇاملهني
سيكون ومن
]÷<≈ÊÜéاشعار آخر
بسالحنا حتى
متمسكون
<ÏÖÊÜï
]<±
<ò√e
]<±
<—Ü�i
]˜<≈^€jq
]÷ <ƒËÜäان يثأر من خالل قتل مدنيني
سالحنا
نربر
ال
لبنان،
عن
للدفاع
≥<ã
]÷<:
]÷<^Ë^ñœ
<Ì¢^√⁄
<ª
]<Ì„¢<ÌÈ√€¢]<‹„i<:÷]<g÷^�π
اسرائيليني .وقال هم يعرفون
لآلخرين.
بوجود سالح
]˘<Ì⁄á
}<^ëÁí
]<∞ﬂõ]Áπ
<Ï^Èu
<ò√e
<Ì◊v◊uÊ
<‹„¬^�Œ
<ÜËÁ�i
وخاطبهم متسائال هل انتم انفسهم ويتخذون االحتياطات
]÷”„<ki^e <:÷] <ÌÈÒ^eÜ
]÷<p¯n
]÷<l]Ö]áÁ
]÷<ƒ⁄ <ΩÊÜé
قريب غري
تنقالتهم.بني ثأر
 <^f◊�⁄يف
÷◊ <∞Èﬁ^ﬂfنتيجة
الربيع العربي
تصدقون ان
¬◊<Ó
<^v◊⁄Ê
]<^Èâ^â
<ÏÖ]áÊ
<ƒ⁄
<‹„◊“^é⁄
]·<
¬◊<^€
وهل انتم من اسقط الئق وثأر بعيد مشرف ،فنحن مع
لثورة االرز؟
]}J‹„i]^€jﬁ]<Õ¯j
]÷<ÿ£] <±] <^„œËÜõ <lÑ}_ <Ì¬]Öà
نظام حسين مبارك؟ وماذا لو الثاني.
]·Ê^√j◊÷<›^i<|^ÈiÖ
JÌ¢^√π]Ê
تطرق اىل وضع املنطقة
يف متوز  2006وأخريا
اسرائيل
جنحت
]<‰u^ÈiÖ
¬‡<
]÷<Ö^íœ
¬2
<^œ◊e
<^ﬂ
Üéi
<VŸ^œ
¬<ÇÈeÜ
_<^⁄
“� <‘÷Ñ
غزة< وقام الشرق االوسط بتوقع البعض ان تكون املتغريات
وعلى
¬<ÏÇ
]÷<Ì÷ÊÅ <Í÷^€√÷]<Å^†˜]<∞e<·Ê^√j◊÷<›^j
<ªالكالم
<^ﬂnùÊهذا
]÷<ãÈÒÜواصفا
ملصلحة امريكا
فهل
منه،
جزءا
كنتم
الذي
اجلديد
]÷√^›< <l^ÚÈ7]Ê
<‹„Ë
وخمز<≈ÁïÁ⁄
_<^‚áÜe
<ƒÈï]Á⁄
واستشهد
معيب
]˜ <ÌËÅ^íjŒبأنه
العربي؟
سيولد الربيع
كان
<Ì¢^√⁄
¬◊<Ó
<—^Ài˜]Ê
]<—¯õ
<Á‚Ê
]˜<l]á^Èj⁄
<≈^�Œ
 14<^€„ﬂÈeآذار لستم مبوقف الشهيد راغب حرب الذي
قادة
يا
وتابع
]÷<ÿ“^éπ]Ê <^Ë^ñœ
<ÏÅ^¬cÊ<·Áﬁ^fÈ÷<»ﬂËÇﬁ]Üe<≈ÊÜé⁄
] <Ì“3éπرفض ان يصافح وقال اسوأ من
يف موقع من يضع الشروط او
<‘÷ÉÊ<Íœ�ﬂ⁄Ê<Í¬ÁïÁ⁄<ÿ”ée
<Ç√Ë
]÷<ÎÑ
]÷<—Áäj
<Ü„ç
]<—¯õ
ميلي الشروط .واضاف لطاملا ظروف  2006لن يأتي بعد .الكل
]÷◊<HÍﬁ^ﬂf
÷¯<Å^íjŒلبنان ،اىل
 <^€„⁄من حكومة
] <]Ü⁄ضدنا
¬ <ÿ€¬<ÌŒÖÊ<Ì∆^Èë<Ó◊¬<ÿ€√÷]<2كان
امليتم الشروط يف  2006ومل
<ƒ⁄<^ﬂi^¬^€jq]Ê<^ﬂi]^œ÷<ƒe^jﬂâÊ
JÌ⁄Á”£]<±]<^„µÇœj÷<Ì“3é⁄من االعالم وحتى روسيا والصني يف
_“<^ﬁÇموقع
 <VŸÁœ÷^eيف
تنجحوا .لستم
<‹j}Ê
]÷<Ü„ç<Ç√e<ÅÁ√ﬂ÷<HÌ√eÖ˜]<]ÖáÁ
÷◊ <ãÈÒÜجملس االمن ،وبيوتنا مت تدمريها،
امام
لبنان
يف
الضمانات
يعطي
<ª
]˜<≈]Üâ
<ÏÖÊÜï
<Íi^œÈ⁄
<Íi^œÈ⁄
]÷<ãÈÒÜ
<Ì÷ÊÅ
÷◊<^œ
التغيريات يف املنطقة .ان اللعبة وموقف عربي متخذ بسحقنا مقابل
]¬^<ÿÈ√Ài <^Èu] <ÏÅ
]÷<:
]˜¬<Ÿ^€
<ÏÖÁë
÷<ª <‰√ïÁ
قوات يف
ونشر
سالحنا
] <ã◊.تسليم
يف املنطقة اكرب منكم بكثري.
]˜<^€Èâ<˜Ê<Í¬^€jq˜]<ÎÅ^íjŒ
]÷<]ÖáÁ
<ƒ⁄
†<^‚4ñ
<‹jÈâ
ودعا كل من يطالب باسكات لبنان ،ولكن اقول لكم مل اشعر
]·< ‚<ÿ”éË <ã◊.] <]Ñ
<Ü€ni
]<ÿ⁄
]<∞Èﬂ√π
]·< االمام
موقف
¬◊ <Óمن
كنت قريبا
] <ƒqÜπانين
]˜ <ÿn⁄يعمل
الشيعية ان
]÷<0^íالسنية
الفتنة
<ÿ£
√^˜<÷<Å^íjŒ˜]<ºÈéﬂj
]<^ﬁÅÁ„q
 <·^”π]Êالعاملني على احلسني اال يف اول يومني من
نوابه
اسكات
على
]÷<Ì”Ò^é÷] <^Ë^ñœ
]÷◊JÍﬁ^ﬂf
متوز  ،2006اذ كنا امام
نهارا <Ì÷ÊÇ÷] <∞e.حرب
ليال
التحريض
JŸ^€√÷]Ê<ÿ€√÷]<h^eÖ]Ê
 ÔÁjÀ÷]<Ö]Å<Çوالذلة،
جهوزية احلوار خيارين Ê :بني السلة
<ÿfœjâcÊعلى
وشدد
<ª
<HÍi^œÈ⁄
“<]Ç Ê<Ì⁄Á”£]<ãÈÒÖ<ÿfœjâ]<^€
]÷<ãÈÒÜدعم االستقرار وهيهات منا الذلة.
وعلى
واالنفتاح
<Ÿ^π] <V]ÖáÊ <ÖÁñu
<›^√÷]<ÜËÇπ]<‹ï<ÔÁjÀ÷]<Ö]Å<‡⁄
]÷ <HÎÇÀíوختم :حنن اهل هذه املقاومة
 <ÏÖ^rj÷]Êلبنان مع
والسياسي يف
االمين
©^<Hå
÷¯<›^é‚<'Èé÷]<ÌÈ⁄¯â˜]<Õ^ŒÊ
]˜<Å^íjŒاحلكومة اليت لو مل تفعل باقون هنا ومستمرون وال تقلقوا
هذه
بقاء
]÷<t^£] <∞äu <Ì¬]Öà
]˜<ÎÖ]Å
}◊<Áñ¬ <HÌÀÈ
]<ã◊.القلق هو
املستقبل ألن
 <‡äuعلى
احلفاظ
يف
وجودها
فان
شيئا،
<]Ç Ê2011
<ÅÁf¬ <ÎÅ^ <Ìu^Èä÷]Ê
]÷<H^e^f
]÷<'Èé
÷¯<Õ^ŒÊ
Saturday
4 June
_∑Page<Ç
22
وسنتمكن
واالمريكي
االسرائيلي
االستقرار اجناز.
÷<ìÈ}]3
]÷◊<ÌÈﬁ^ﬂf
على ]<ÌÈ√€¢
<‡⁄
]÷<'Èé
]÷√^<Ì⁄
]÷√¯<l^Œ
<ÜËÇ⁄Ê
مجيعا من تفويت الفرصة على
اهلند
تفجري
]<ÌÈ√€¢
<ãÈÒÖ
<Ìâ^ÒÜe
]˜<á^Èj⁄
JÎÜíπ]<ÎÅ^ç
ونفى بشدة اية عالقة حلزب اهلل االسرائيلي.

FFF

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

Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate



Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



 Be reliable
;We have the following security positions available
Crowd Control
)(Events
 RSA certificate
Available 7 days/nights



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

Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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مقاالت

من رفيق احلريري إىل سعد :متى تصبح رجل دولة؟ موسكو تغ ّطي احلسم األمين :ساعات محص
ادمون صعب

أتصور أن تتحول
إلي .إذ أني مل أكن
ّ
كان الثالثاء يومًا حزينًا بالنسبة ّ
ذكرى استشهادي من فسحة للتأمل والصالة والدعاء إىل اهلل بأن
ّ
يوفق القضاء الدولي يف الوصول إىل احلقيقة ،واالقتصاص من
اجملرمني الذين أزهقوا أرواح شهداء ثورة احلرية
والسيادة واالستقالل وتعليق مشانقهم يف ساحة احلرية ـ إىل
حيصن
منصة لشن حرب على سوريا و»حزب اهلل» وسالحه الذي
ّ
لبنان يف مواجهة العدو اإلسرائيلي.
وكلنا ندرك حدة االنقسام الداخلي حول املقاومة وسالحها ،خصوصًا
بعد أحداث  7أيار .ولكم متنيت من كل قليب أن تكون املناسبة
هذه السنة إلعادة توحيد اللبنانيني حول املبادئ اليت آمن بها رفيق
احلريري ،والقيم اليت اهتدى بها يف حياته وأدت إىل استشهاده.
ولقد أخذني العجب وأنا أشاهد ما جرى يف «البيال» ،من خالل
شاشة افرتاضية انتصبت يف السماءُ ،
وأصغي إىل الكلمات اليت
تفوهوا
ألقيت من ثالثة قادة مسيحيني يف جمموعة  14آذار ،وما ّ
به مباشرة ومداورة من كالم يف حق شريكني رئيسني يف الصيغة
هما املسيحي املتمثل بـ»التيار الوطين احلر» واملقاوم الذي أخذ
على عاتقه التصدي إلسرائيل وإحلاق اهلزمية بها مرتني على أيامي،
وتوجت بـ»تفاهم نيسان» الذي مت يف رعاييت
واحدة عام 1996
ّ
وكرس لدى األمريكيني واإلسرائيليني ،كما لدى اجملتمع الدولي،
ّ
حق املقاومة يف لبنان بالعمل لتحرير األرض احملتلة ،ثم يف  25أيار
عام  2000يوم اضطر العدو اإلسرائيلي إىل االنسحاب من األراضي
احملتلة يف اجلنوب والبقاع الغربي .كما أحلقت به هزمية مشهودة
يف متوز  ،2006بعدما روت األراضي احملررة دماء الشهداء من
اجملاهدين األبطال والفالحني اجلنوبيني الفقراء.
ان هذه الصورة اليت أحفظها يف خميليت وجيعلين ضمريي أسرتجعها
وأوصي باحملافظة عليها وعدم االنزالق يف املخطط األمريكي ـ
اإلسرائيلي ،هي الصورة اليت أريدك ان حتفظها يف ذاكرتك،
وحتفرها يف وجدانك.
أما سوريا ،فال أريد ان تكون جاحدًا إزاء من فتح لك قلبه ،وقدم
لك سريره يف دمشق لتنام فيه باطمئنان.
ان الشعب السوري ،يا بين ،يعرف ما يريد وهو قادر على حتقيق
األهداف اليت ترمي إليها ثورته على الظلم واالستبداد ،بعيدًا من
اإلرهاب الدموي والتدخل اخلارجي.
وعليك أن ّ
تفكر بتداعيات موقفك مع تيارك من سوريا ،يف البيئتني
املسيحية والشيعية اليت يرتبص بهما العدو اإلسرائيلي لإليقاع
بينهما وبني السنة الذين مل يعودوا جسمًا واحدًا بعد يقظة اخلاليا
األصولية السلفية والوهابية اليت كانت نائمة ،خصوصًا يف الشمال
والبقاع .ثم من أنت يا سعد حتى تقدم ضمانات للبطريرك املاروني
اجلديد مار بشارة بطرس الراعي ،الذي مسعت الكثري عن وطنيته،
وبعد نظره وهو الذي يكرز صبح مساء يف الناس داعيًا
وعقالنيته ُ
إىل «شراكة وحمبة» بني مكونات اجملتمع اللبناني بأن ال خوف على
املسيحيني يف لبنان من اإلسالميني املتشددين ،يف حال تغري
النظام يف دمشق.
ويف املنحى نفسه ،من أنت حتى تعرض األمان على الشيعة الذين
ختيلت ،بسذاجة مفرطة أنهم سيقولون «إن انتصار الثورة يف سوريا
ّ
سيتحول يف لبنان هجومًا سنيًا عليهم للثأر لدم احلريري ولتجريدهم
من سالحهم» الذي عجزت إسرائيل ووراءها أمريكا عن نزعه منهم،
حول النزال مع اإلسرائيليني عام  2006املقاومة قوة إقليمية
وقد ّ
حيسب هلا حساب ،يف احلرب كما يف السلم.
وإني ألربأ بك من الوقوع يف الفخ األمريكي ـ اإلسرائيلي املنصوب
للمقاومة من خالل قولك «إن إسرائيل هي عدونا مجيعًا ،وخطر
علينا ،نواجهه دفاعًا عن الوطن وننتصر مجيعًا يف كنف الدولة».
متيز بني الدولة واملقاومة ،وبني املقاومة
وأظنك عاق ًال كفاية حتى ّ
واجليش ،حيث لكل دوره يف الدفاع عن الوطن ،وليس من مصلحة
اجليش وال الدولة ان يكونا مسؤولني عن أعمال املقاومة.
باهلل عليك ،يا بين ،ه ّال تقول لي من كتب لك تلك األسطر اليت ال
يتفوه مبثلها عاقل؟
أال تعرف قيمة وحدة اللبنانيني يف مواجهة األخطار ،وما معنى أن
يكون استشهاد رفيق احلريري حمل اعتبار وتقدير مجيع اللبنانيني،
على اختالف طوائفهم ومذاهبهم وأحزابهم وفصائلهم ،فيتحول
أيقونة وطنية ،بدال من ان تكون ذكرى استشهاده مناسبة لقياس
مدى الصدع الذي أصاب اجلسم اللبناني.
أخشى يا بين ،ان تكون ال تزال جتهل حقيقة رفيق احلريري الذي
ّ
دلك إليها أمس الصديق الويف بهيج طبارة الذي ،وإن باعدت بيننا
وبينه مسافات كبرية ،فإنه ال يزال حيتفظ يف وجدانه بصورة نقية
لرفيق احلريري .كما قدمها يف حديث إىل «السفري».
وحبذا لو تراجع ما قاله الرئيس أمني اجلميل يف «البيال» حول أخطار
التدخل اللبناني يف الشأن السوري ،وهو أخرب الناس بآل األسد.
أكرر انه حان لك ان تنضج وتصبح رجل دولة.
يف اخلتام اسأل اهلل أن حيميك وحيوطك باحملبني واملخلصني،
خصوصًا بعدما أكثرت أخريًا من الثرثرة السياسية و»التخبيص»
يبدد كل ما بنيته بعرق اجلبني.
املالي الذي يكاد ّ
«أبوك رفيق»
(رسالة افرتاضية أوحاها االحتفال يف «البيال» الثالثاء املاضي يف
الذكرى السابعة الستشهاد الرئيس رفيق احلريري)

سهل ضوء أخضر روسي على الرئيس ّ
بشار األسد اختاذ قرار باحلسم
ّ
أيدت موسكو وجهة نظر النظام بأن
األمين .وخالفًا للعرب والغربّ ،
معارضيه املسلحني أخطر من معارضيه السياسيني ،ويقفون حجر عثرة
رأسي
يف طريق تسوية داخلية لألزمةّ .
فمدت بساط محاية دولية فوق َ
النظام واحلسم
نقوال ناصيف
ّ
وجه اجليش السوري إنذارًا إىل
السكان املدنيني يف بابا عمرو يف
ّ
محص دعاهم فيه إىل إخالء البلدة يف غضون  48ساعة ،يف إشارة
مباشرة إىل استعداده القتحامها بعد انقضاء مهلة اإلنذار .دفع اجليش
إىل هذه اخلطوة بقاء البلدة حتى هذا الوقت خارج سيطرته ،واعتقاده
بأن املسلحني الذين يتوغلون يف أحيائها يتخذون من األهالي ــــ وقد
ٌ
يكون
بعض من هؤالء َمن يؤيدهم ــــ عائقًا دون مهامجتها .وبعد
استعادته السلطة على ريف دمشق والزبداني متامًا ،ومعظم ريف
محص ،ميضي اجليش يف استكمال خطة
يسميها الضّباط األمنيون
ّ
الكبار يف النظام «تنظيف» املدن والبلدات من املسلحني ،ستكون
حلقتها الثالثة ،الثقيلة الوطأة بدورها ،يف ريف إدلب.
اختذت أهمية مهامجة األرياف الثالثة وتصفية مسلحيها الذين ينتمون
التيارات السلفية ــــ وهم األكثر تنظيمًا وفاعلية وخطرًا على النظام
إىل ّ
ــــ واإلخوان املسلمني لكونها على متاس مباشر مع احلدود اللبنانية
والرتكية .إال أن الرئيس السوري ،يف ضوء اجتماعاته بالقيادات
العسكرية ،أكد قراره عدم السماح مبناطق نفوذ مغلقة وبؤر يسيطر
عليها املسلحون .وقد بات الصدام بني هؤالء والنظام ،وتفاقم العنف،
الواجهة الفعلية لألزمة السورية بعد تراجع حركة االحتجاجات السياسية
السلمية جراء التصعيد العسكري.
والواضح ،كذلك ،أن جانبًا مهمًا من األزمة اليت اجتذبت إليها تأييدًا
حتوهلا إىل حرب شوارع.
روسيًا غري مسبوق ،يكمن يف ّ
وكان قرار احلسم األمين يف صلب احملادثات اليت أجراها الرئيس
ّ
بشار األسد مع وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف ورئيس جهاز
االستخبارات اخلارجية ميخائيل فرادكوف .يف أكثر من حمور يف
تطرق اجلانبان إىل احلسم ومراحله واستعجاله .وهو احلسم
احملادثات ّ
الذي كان قد باشره النظام يف  26كانون الثاني من ضمن ضوابط
نصحت بها موسكو ،بعدم املغاالة فيها ،بعد نصيحة مسبقة ،قبل
تفاقم التصعيد العسكري األخري ،بتفادي احلسم.
أبرز الوزير الروسي اهتمامه
يف مداوالت حمادثات دمشق يف  7شباط َ
باملراحل اليت قطعتها استعادة اجليش سيطرته على البالد ،وأظهر
دعمًا غري حمدود للنظام السوري يف مسألتني على األقل :التوقيت
املالئم للحسم األمين بغية تفادي أوسع انتقاد عربي ودولي له ،طاويًا
بذلك دعمًا صرحيًا حلسم أحداث محص بعد  12شباط ،وتأييده إبقاء
املسألة السورية يف جملس األمن بغية أن تضع موسكو ،بالفيتو ،يدها
عليها وحتول دون أي اإلجراءات اليت تشجع واشنطن وأوروبا والغرب
عليها ضد نظام األسد.
تكشف عن ذلك بعض وقائع من حمادثات األسد مع الفروف يف حضور
فرادكوف ،كاآلتي:
قال األسد :تدرك سوريا أن الفيتو األخري يف جملس األمن ّ
يرتب على
روسيا والصني
أعباء تعرف جيدًا مقدارها ،وال سيما على العالقات
ً
الدولية واإلقليمية للبلدين ،لذلك حنن مستعدون ملساعدة روسيا يف
ما تطلبه منا ،وأن نوضح كل النقاط يف كل املسائل اليت تساعد على
جبه اهلسترييا الدولية اليت نتعرض هلا.
فرد األسد:
أضر وجود
استفسر الفروف عن الوضع األمين يف سورياّ ،
ّ
بعثة املراقبني العرب بسوريا من خالل استغالل اجملموعات املسلحة
هذه املهمة
بالتمدد واستهداف القوى األمنية حتى وصلت إىل مشارف
ّ
دمشق ،ما ّ
حتم علينا القيام بعملية عسكرية حمدودة الستعادة هيبة
الدولة وعدد من املناطق .وقد أعدنا األمان إىل معظم مناطق ريف
دمشق وتبقى منطقة الزبداني اليت نعمل عليها ،ونركز جهودنا اآلن
على محص.
وشرح لالفروف الرتكيبة املذهبية والسياسية حلمص ،وقال :مل يعد
يف مقدور الدولة الوقوف على احلياد يف القتال الدائر بني خمتلف
أحياء محص.
أضاف األسد :ال يزال اجليش حتى اآلن غري موجود يف محص ،بل إن
قوات حفظ النظام هي اليت تتوىل تأمني املدينة .لكن هناك حاجة إىل
عملية نوعية وقصرية للجيش لوقف القتال بني أحياء املدينة.
الفروف :ما هي املدة املطلوبة؟
األسد :ستكون قصرية وجراحية.
طلب الفروف تأجيلها إىل ما بعد اجتماع وزراء اخلارجية العرب يف
اجلامعة العربية ( 12شباط) كي ال تستخدم ذريعة الختاذ مواقف
تصعيدية.
استجاب األسد لطلب الوزير الروسي الذي طلب أيضًا عدم استخدام
األسلحة الثقيلة؛ ألن ذلك ّ
ميثل ضغطًا على روسيا؛ لكون هذه األسلحة
من صنع روسي.
األسد :مل تستخدم أسلحة ثقيلة يف كل العمليات العسكرية اجلارية
منذ بداية األزمة .اآلليات اجملنزرة اليت تشاهد هي يف احلقيقة ناقالت
جند  ،BMVوحتتوي على رشاش واحد فقط.
عند
تطرق احملادثات إىل احلوار الداخلي يف سوريا ،طلب الفروف
ّ
من األسد التفويض إىل شخصية سورية صالحيات واسعة إلدارة هذا
فرد الرئيس السوري بأنه سبق له أن فوض إىل نائبه فاروق
احلوارّ ،
الشرع هذه املهمة مبرسوم مجهوري.
استوضحه الفروف إمكان أن يتوىل هو إعالن ذلك رمسيًا يف اإلعالم.
األسد :ال مانع.
قال الفروف إن روسيا جتري اتصاالت مع املعارضة ،وال سيما
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انتكاسة أخالقية وحضارية؟
بطرس عنداري

كان من املفرتض ان اكتب عن حالة اإلعالم العربي عامة وليس عن
اإلعالم اللبناني فقط ..ولكن انعدام احلرية الكاملة يف مجيع البلدان
العربية مع استثناءات حمدودة وقليلة ،فرض الكتابة عن اإلعالم
اللبناني مكتوبًا ومقرؤًا بعد ان اصبحت الساحة االعالمية يف لبنان
ً
ّ
نسبة حمرتمة من الرأي
والشتامني مما أجرب
سوقًا مزدمحة باملزايدين
العام على االبتعاد عن قراءة الصحف ومشاهدة برامج الشتم واطالق
الكالم البذيء الذي ُت ِ
عاقب عليه قوانني الدول املتحضرة.
ان الصحافة اللبنانية صاحبة تاريخ جميد انطلق قبل قرن ونصف
مع كوكبة من عمالقة الفكر والعطاء .انطلق مع خليل اخلوري ،خليل
سركيس ،الشهداء سعيد عقل واالخوين اخلازن ،اىل جربان تويين
االول ،اسكندر رياشي ،يوسف ابراهيم يزبك وحمي الدين النصولي،
وصو ًال اىل عصر كامل مروة ،سعيد فرحية ،سليم اللوزي ،غسان
تويين والكثريين غريهم ،دون ان ننسى املساهمني الرئيسيني يف
بناء صحافة مصر من اللبنانيني مثل االخوين تقال ،انطون اجلميل ،فرح
صروف ،زيدان واآلخرين.
انطون،
ّ
الشميلّ ،
يصدق ان لبنان الذي كان منرب احلرية الوحيد يف العامل العربي
من
ّ
بتلهف وصول
حيث كان معظم امللوك والرؤساء العرب ينتظرون
ّ
صحف بريوت كل يوم لالطالع على آراء ّ
كتابها وحمتوياتها؟ من يصدق
ان هذا املنرب الوحيد سيطرت عليه جمموعة من ّ
ليصح
كتاب االجرة
ّ
قول البعض قببل  ٠٤عامًا عن النفط العربي انه نقمة ولعنة وليس
نعمة.
نقول هذا الكالم مع شعور عميق باألمل ومع احرتام كامل لقلة من
ّ
الكتاب حافظت على الرصانة واحرتام النفس .ولكن ما نقرأه ونراه
نكاد ال نصدقه ونصدق العيون واآلذان اليت ترى وتسمع ...أمامي
جمموعة من مئات املقاالت املنشورة يف أبرز الصحف واجملالت
اللبنانية اليت خيجل االنسان من قراءتها ،وبعض هذه املواد نشر على
الصفحات األوىل.
لقد باتت عبارة ّ
«كتاب االجرة» متداولة يف لبنان مثل سيارات االجرة
وعربات االجرة وغريها من آالت واصحاب خدمات متوفرة مقابل مبالغ
مالية .يف العام املاضي ّ
دلين صديق صحايف على فيال فخمة يف بلدة
جبلية بلغت كلفتها أكثر من مليون دوالر صاحبها صحايف معروف كان
يعمل اىل جانب صديقي يف صحيفة واحدة حتى العام  ٥٠٠٢براتب
شهري مل يتجاوز اخلمسمائة دوالر.
أورط نفسي يف كالمي هذا الني حمسوب على احلقل
أعلم اني ّ
االعالمي .ولكين أرى وأمسع شيئا شاذًا ال أقدر ان اسكت عنه ،مع
االعرتاف واملعرفة ان الصحافة اللبنانية والصحافة العربية بأمجعها غري
قادرة على متويل نفسها وهذه الواقعة عمرها أكثر من نصف قرن
ولكن احلالة مل تصل اىل ما وصلت اليه من إسفاف وعيوب.
ال جيوز ان مير هذا الكالم الذي حيكي صورة واقع أليم دون حتية
تقدير اىل أساتذة الكلمة الذين مل ولن تطاهلم الشبهات مثل طالل
سلمان ،ادمون صعب ،سركيس نعوم ،فؤاد دعبول ،رفيق خوري،
جهاد الزين ،جورج بشري ،نصري الصايغ وقلة معهم هلا قدسيتها
وكرامتها اليت ال تنزل اىل مستوى اإلسفاف والشتيمة.
ان االكثرية تكاد تطيح مبنابر احلرية والفكر بعد ان حتول عدد كبري من
اإلعالميني اىل ما يشبه قادة شرسني يرفضون اآلخر ،واالسوأ من هذا
هو ان هذه اجملموعة جتد من ينشر هلا بل يغدق عليها املال لتقول ما
تقوله وتكتب ما تكتبه من السباب والكالم العشوائي الذي يأتينا يف
مسلسالت من عشرات الصفحات احيانًا.
وقد دخل اعالم الشتيمة اىل املنازل رغمًا عن اصحابها مع تطور
مقدمو الربامج حياولون
الفضائيات وانتشارها .يف البدايات كان
ّ
السيطرة على برامج احلوار اليت يشارك فيها اكثر من طرف ،وعند
حيول الكامريا ويقطع الربنامج لتهدئة
احتدام السجال كان
ّ
املقدم ّ
الوضع ثم يعود اىل ساحة املعركة .وقد تغري هذا الواقع حاليًا حيث
مقدمو الربامج يرتكون «زبائنهم» من سياسيني وإعالميني يتبادلون
بات ّ
ويشهرون باألمهات والشقيقات بعبارات من «الزنار ونازل»
الشتائم
ّ
مما يثري االمشئزاز وحيمل الكثريين على مقاطعة الشاشة الصغرية
واالبتعاد عنها باجتاه برامج غري عربية ..ورمبا هذا الواقع دفع الكثريين
اىل اإلدمان على املسلسالت الرتكية بعد غياب املكسيكية.
يف البداية ظن الكثريون ان هذه الشراسة اإلعالمية يف لبنان ليست
اكثر من مرحلة جاءت بعد سنوات طويلة من الكبت واهليمنة .ان هذه
النظرية خاطئة الن لبنان الذي شهدحربًا أهلية دامت الكثر من  ٥١عامًا
غابت خالهلا سلطة الدولة وجيشها وأمنها ،ولكن الصحافة اللبنانية
حدة احلرب ووحشيتها
حافظت على احرتام الذات وحفظ الكرامة رغم ّ
ورغم االموال اليت كانت تتدفق على الصحافة وأهلها.
اننا نعارض الذين يقولون اننا ال نستحق احلرية الكاملة ،ونعارض
الذين يتمنون وجود رقابة الن صحافة لبنان هلا تاريخ جميد ومشرف
ومتكنت دائمًا من جتاوز الصعوبات ..يف العام  1973احتدمت معركة
كالمية بني املرحومني سعيد فرحية وسليم اللوزي الذي كتب حتقيقًا
يف جملة احلوادث قال فيه انه قابل مجال عبد الناصر حبضور سعيد
فرحية الذي تسلم هدية مالية من الزعيم املصري حبضور اللوزي...
جاء رد سعيد فرحية صاعقًا يف افتتاحية صحيفة االنوار بعنوان «أسكتوا
هذا اجلعاري» ..ولكن املعركة توقفت كليًا عند هذا احلد بعد تدخل
املرحوم رياض طه نقيب الصحافة.
فمتى تتوقف او تنتهي أساليب الشتم واإلسفاف يف صحافتنا
وإعالمنا؟! ..وعذرًا على هذا الكالم الصادر مع أمل قد يعقبه ندم.
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لبنانيات

هناك خلل يف ممارسة ال ّسلطة اإلجرائية ،وحتالفات حتصل خارج إطار القانون وال ّدستور

العماد عون بعد اجتماع التكتل :رئيس احلكومة جيب أن يكون منوذجاً الحرتام ال ّدستور والقوانني

سأل العماد ميشال عون
كيف حُيكم لبنان ومن حيكمه،
مشددًا على ضرورة أن يلتزم
ٌّ
أهل احلكم
كل بصالحياته.
ّ
قرر
وذكر بأن ميقاتي عندما ّ
تعليق جلسات جملس الوزراء
فإن ذلك مل يكن بسبب عدم
توقيع الوزير حناس على
مرسوم بدل النقل بل بسبب
التعيينات ،داعيًا اىل عدم
ّ
التلطي وراء بدل النقل رغم
اهميته .وهو إذ لفت اىل
أن املشكلة ليست يف هذا
املرسوم بل يف ممارسة احلكم،
ّ
أكد أن ال عودة للمجلس طاملا
مل حُيَّدد من ميارس السلطة
اإلجرائية يف لبنان.
العماد عون وبعد اجتماع تكتل
التغيري واالصالح أعلن عن
تشكيل جلنة لوضع اقرتاح
قانون لوضع نظام داخلي
جمللس الوزراء ،وشدد على
ضرورة انتظام عمل مؤسسات
القوانني
وفق
الدولة
والدستور،
بعض
معددًا
ّ
اخلروقات الدستورية اليت
حصلت يف الفرتة األخرية.

ويف ما يلي نص احلديث:
لقائنا
يف
بكم
أه ًال
األسبوعي،
لقد ذكرت يف لقائنا االسبوع
املاضي أن مشروع القانون
اخلاص ببدل النقل قد اجنز،
وهو ينتظر اجتماع جملس
الوزراء ،ولكن يبدو أنهم
جعلوه شرطًا لعودة اجمللس
 ،فقد مسعنا ّ
أنه حتى ينعقد
جملس الوزراء ،جيب ّ
التوقيع
على القانون .فهل
حتول
ّ
املوضوع اىل بيضة ودجاجة
ومن يأتي قبل؟؟.
ما حيصل هو تشريد للرأي
ّ
العام
فتكثر
اللبناني،
املواضيع األساسية يف البلد.
أحدهم عن ّ
التعيينات،
ّ
يتحدث ُ
وآخر عن مشروع الوزير شربل
ٌ
ّ
حناس ،متناسني ما حيصل
ٍ
يف طرابلس من
اعتداءات
على اجليش
والدعوة إىل
ّ
القيامة»
«قامية
اجلهاد،
ولكنهم
يتحدثون عن مشروع
ّ
أن
بدل النقل!! هذا ال يعين ّ
غري مهم ،ولكنهم
بدل النقل ُ
عدة
نسوا احملكمة ،نسوا
ّ
أمور شديدة األهمية!! فإذا
َ
أرادوا
تغطيتها ،فلن يكون
النقل ّ
ذلك مبوضوع بدل ّ
الذي
عليه خالف أص ًال يف جملس
الوزراء ،ولكن عاج ًال أم آج ًال
سينعقد اجمللس.
ُ
هذا املوضوع ال ي ّربر خرق
الدستور يف املادة ،70
ّ
ّ
ّ
اليت
واملادة 65
تتعلق
باجتماعات جملس الوزراء.
ّ
كلها خمالفات جسيمة ال
جيوز على رئيس حكومة أن
يرتكَبها .هو جيب أن منوذجًا
الحرتام
الدستور والقوانني،
ّ

واملسألة ال تتعلق فقط
باجتماعات جملس الوزراء،
بل تتعلق باحرتام القوانني
والدستور .ويريدون من
ّ
الوزير أن
يقوم مبا هو غري
َ
قانوني!! هذا يكفي..
رئيس
أراد
ثانيًا ،عندما
َ
ُ
ّ
يعل َق جلسات
احلكومة أن
جملس الوزراء فذلك كان
ّ
بسبب موضوع
التعيينات ال
بسبب بدل النقل .أما حنن
فقد كان رأينا واضحًا :هناك
خلل يف ممارسة
السلطة
ّ
اإلجرائية ،وهناك حتالفات
حتصل خارج إطار القانون
والدستور ،وهي ّ
ّ
اليت
تعطل
ّ
َ
عمل جملس الوزراء .وحتديدًا
من يقوم بذلك هما رئيس
اجلمهورية ورئيس احلكومة
كما سبق وذكرت.
ال ميكن لرئيس احلكومة
َ
ّ
يقول ّ
يتخطى
إنه
أن
جملس
َ
«يزعل» رئيس
الوزراء كي ال ُ
اجلمهورية .كما ّ
أنه ال ميكن
ّ
لرئيس اجلمهورية أن
يتخطى
ِ
الدستور كي يرضي
رئيس
ّ
َ
احلكومة .حنن ُّ
كلنا حمكومون
باحرتام
الدستور والقوانني
ّ
يف ّ
كل عالقاتنا يف ممارسة
احلكم وإال نكون مافيا من
املافيات املوجودة يف العامل
ّ
واليت حتكمها شرعتها اخلاصة،
وقانون ال  OMERTAأي
قانون الصمت ،فنسكت
مجيعًا وفق ..la loi de silence
كما قال هلم «بتسمعو الكلمة
وبس»..
إذًا ،املسألة ليست مشروع
بدل النقل بل هي مسألة
ممارسة احلكم خصوصًا يف
جملس الوزراء .إذ حنن نريد
أن
السلطة
ّ
يتحدد من ميارس ّ
وهذا
اإلجرائية؟
السؤال
ّ
سبق وطرحناه على اجلميع.
أصحاب
حيدد
وقبل أن
ّ
ُ
عن
واملسؤولون
العالقة
الدستور ،وبكل وضوح ،من
ّ
ميارس السلطة االجرائية،
ّ
فال لزوم
ليكلف أحد نفسه
عناء االتصاالت ،وال لزوم
الجتماعات جملس الوزراء وال
غريه..
حنن لن نقبل أن نبقى مرتبطني
مبزاج
ميارسون
أشخاص
ٍ
ِ
الصالحية بدون صالحية!
ّ
أو يتجاوزون
الصالحية! هم
ّ
َ
أن بإمكانهم
جتاوزنا
يعتقدون ّ
ولكن كال ،هذا غري مقبول.
حصل حاليًاّ ،
َ
ونظرًا ملا
كلفنا
ً
اقرتاح
جلنة لصياغة
قانون
َ
ِ
نظام داخلي جمللس الوزراء.
ٍ
ّ
فهو مؤسسة
مستقلة وجيب
أن يكون لديها نظامّ ،
ألنها
بدون نظام تعمل كيفما كان
«عجائب»!
نرى
وأصبحنا
نريد نظامًا جمللس الوزراء،
ٌ
وتشكلت
جلنة من تكتل
ّ
التغيري واإلصالح لصياغة
َ
النظام.
اقرتاح
فخرق

ّ
الشمال
القانون حيصل من
ومن اليمني ،من املادة 70
املتعلقة بتعطيل جلسات
جملس الوزراء ،للمادة 49
الرئاسة ،للمادة
عند انتخابات ّ
ّ 20
اليت
تتحدث عن احلصانة
ّ
القضاء
أمام
القضائية
ّ
اللبناني
بتصرف من األمم
ّ
املتحدة ،إىل موضوع املوازنة
وموضوع قطع احلساب يف
العام  ،1987للمادة  58عن
صالحيات رئيس اجلمهورية،
للمادة  65عن صالحيات رئيس
َ
احلكومة،
للمادتني  74و 75عن
انتخابات رئاسة اجلمهورية.
مصري
إذا كان هذا هو
ُ
دستورنا ومصري قوانيننا،
وغذا كانت غري حمرتمة اىل
هذا احلد فطبيعي أن نسأل:
كيف حُي َكم لبنان اليوم؟ ومن
حيكم لبنان اليوم؟ حنن لسنا
نفرتي على أحد ولكن جيب
على ّ
يلزم
حدوده
الشخص أن َ
َ
ويلتزم بصالحياته .على من
َ
ُ
الدستور أن
حيلف ميينًا على ّ
مينع اخلروقات عندما يراها.
َ
وعلى رئيس جملس الوزراء
أن يضع جدول األعمال،
ِ
ولكن حتى يف
وضعه ال جيب
أن يكون
بشكل اعتباطي.
ٍ
فلجدول األعمال أولويات،
حيد ُدها
وهذه األولويات ال
ّ
مزاج رئيس احلكومة أو غريه،
ّ
الشعبية
بل احلاجة
والسرعة
ّ
َ
ّ
التنفيذ ،عندها
يف
توضع
املواضيع ُ
وت َقر بسرعة.
احلكم
تقدم ،ال نرى
بعد كل ما ّ
َ
يف لبنان ّ
منظمًا ،وهناك الكثري
حتصل
من األمور
بشكل عفوي
ٍ
ً
أو
بشكل فوضوي أحيانا.
ٍ
وأتأمل من رئيس احلكومة أن
جييبنا ماذا حصل يف طرابلس،
ماذا حصل يف الربوتوكول
الدولية ،ماذا
اخلاص باحملكمة َّ
حصل
بالسلطة اإلجرائية ،من
ّ
سيمارسها وكيف؟؟.
كل هذه األمور حاجات أساسية
َ
كي
نعرف أين أصبحنا ،إذ
َ
من غري املعقول أال يعرف
نواب ماذا يتوجب
جملس
ٍ
ُ
يتصرف ،وماذا
عليه أن
ّ
ستفعل احلكومة باحملكمة .ال
وعالم
حاسب،
نعرف
عالم ُ
َ
َ
سن َ
ِ
سنحاسب.

ٍ
جهة أخرى ،أريد أن
من
جملس
أسأل ملاذا ال ُيطلعون
َ
ّ
مقررات احلكومة؟
النواب عن
ّ
مع ّ
أنه سلطة أوىل ،لديه
ّ
سلطة
التشريع واملراقبة.
يراقب
أن
بإمكانه
كيف
وعالم
َ
سرياقب ،إذا ال يعرف ماذا
تفعل احلكومة؟ ملاذا ال نقرتع
ُ
على ّ
ٍ
تتخذه احلكومة؟
إجراء
كل
إذًا هناك الكثري من األمور
ّ
جزء
اليت جيب أن تتغري ،وهذا ٌ
من اإلصالح ّ
نطالب به
الذي
ُ
ّ
ننجزه.
نريد أن
والذي
َ
ُ
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
حافيني:
الص
ّ
ّ
س :ماذا تقول اليوم يف
ذكرى إستشهاد الرئيس
رفيق احلريري ولقوى  14آذار
املوجودين يف البيال يف هذه
األثناء؟
ج :رحم اهلل الرئيس احلريري،
ّ
اغتيل يف بريوت،
والشعب
ّ
اللبناني اعتربه شهيدًا للوطن
فيما العائلة مل تعتربه كذلك
واستخدمته يف االنتخابات،
وال تزال تعتربه شهيد العائلة
وليس شهيد الوطن .حنن
اعتربناه شهيد الوطن ،وما
إن وطأت قدماي أرض الوطن
عند عودتي من املنفى،
توجهت إىل وسط بريوت
ّ
الزهر على
ووضعت إكلي ًال من ّ
ضرحيه ،وقد رأيت الكثري من
ّ
ّ
الناس هناك،
أر
ولكنين مل َ
ً
العائلة
من
ا
أحد
بالرغم من
ّ
إبالغي مسبقًا هلم ّ
أنين سأضع
إكلي ًال على ّ
الضريح.
ّ
مت إستغالله يف االنتخابات
ضدنا ،وقالوا «من يضع ورقة
ّ
يف صناديق اإلقرتاع
ضد
ّ
ً
الئحة ّ
الشهيد ،يطلق
رصاصة
ّ
على
الشهيد» –.وهذه كانت
املرة األوىل اليت أرى فيها
ّ
شهيدًا ّ
يؤلف الئحة–
ما حصل كان خروجًا عن
ّ
التقاليد ،خروجًا عن املنطق،
ً
الد
عن
ا
وخروج
ميقراطية
ّ
ّ
ّ
ّ
وإتهمنا بأكثر من ذلك،
وملف
ّ
الطعن ال يزال موجودًا ،إذ
ً
مدعني ّ
ّ
شنوا علينا
أننا
محلة ّ
ّ
اإلسالمية
الشريعة
ضد
وضد
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالم ،وكانت
كل هذه
ّ
اإلتهامات تعطي أسبابًا كافية
ّ
ووافية
للطعن بال ّالئحة اليت

ّ
النّواب
جنحت يومها ،ولكن
املطعون بهم ،ساعدوا على
تشكيل
أكثرية يف جملس
ّ
ّ
النّواب والتيّ قامت بدورها
ّ
الدستوري
اجمللس
حبل
ّ
وتعيني جملس
دستوري آخر،
ّ
ّ
كاملتهم الذي
متامًا
يتوجه اىل
ّ
إن القاضي
احملكمة ويقول ّ
ال يعجبه ،فيبعدون القاضي
ويقوم هو بتعيني
قاض
ٍ
آخر ليحكم عليه .إرتكبوا
مست
الكثري من األمور اليت ّ
ّ
ولكن ذلك ال
بالشهيد،
ميس
ّ
ّ
ّ
جبوهر
الشهادة ،فال يزال
الرئيس احلريري شهيدًا لنا،
ولكن على عائلته وأصدقائه
أن حيرتموه كشهيد.
ّ
س :أمني عام األمم
املتحدة
ينتظر جواب لبنان على رسالته
فيما
خيص برتوكول احملكمة
ّ
ولية ،ولكن ّ
كل طرف من
ّ
الد ّ
ّ
األطراف اليت
تسلمت هذه
الرسالة
تنصل من اجلواب.
ّ
ّ
رئيس
فمصادر
اجلمهورية
ّ
اعتربت
أن الرئيس غري
ّ
ً
مرتبط بهذا املوضوع
مشرية
أن الرسالة وصلت إىل
إىل ّ
وزارة
ورئيس
اخلارجية،
ّ
إن هذه من
احلكومة قال ّ
مسؤولية رئيس
اجلمهورية،
ّ
ّ
اخلارجية يقول ّ
ووزير
إنها
ّ
من
مسؤولية جملس الوزراء.
ّ
من
سيبت بربوتوكول احملكمة
ّ
أي أساس؟
ّ
ولية وعلى ّ
الد ّ
ج :هاتوا سراج «ديوجني»
لكي أحبث عن الرجل الذي
سيعطي رأيه بهذا املوضوع.
ّ
يقول املثل« :ويف
الليلة
ّ
الظلماء ُيفتقد البدر» .حنتاج
فع ًال ألشخاص يستطيعون
أن ميلؤوا مناصبهم
ويتحملون
ّ
مجيعهم
املسؤولية.
يتهربون
ّ
ّ
من
املسؤولية فيما يركضون
ّ
فقط وراء املنافع .حنن ننتظر
أيضًا لنرى من
سيبت بهذا
ّ
املوضوع.
عدة اشهٍر وحنن
س :منذ ّ
ّ
ً
محلة
نشهد
مركزة على
ّ
ال
بناني
الل
اجليش
سيما من
ّ
ٍ
فئة
أي
ّ
حمددة ،ومل يصدر ّ
قرار من جملس الوزراء حلماية
ٍ
هذه
أن
املؤسسة .هل تعتقد ّ
ّ
هناك مشروعًا لتفتيت هذه
املؤسسة اليت حتمي لبنان؟
ّ
دفاع،
وزير
هناك
ج:
ورئيس جملس وزراء ورئيس
مجهورية .هناك رئيس جملس
ّ
دفاع ورئيس حكومة وهناك
حكومة ايضًا ،ومل ُيطرح هذا
املوضوع على طاولة جملس
خّ
إلتاذ قرار .هناك
الوزراء
تساؤالت كبرية نطرحها ،ومن
واجب املسؤولني يف احلكم
ً
طرحها ،املسؤولني
مباشرة
أو ً
ال ،نريد أن نعرف ما الذي
ّ
حصل ،أطلب من وزارة
الدفاع أو من قيادة اجليش
ّ
بشعبتها اخلامسة إصدار
بيان
ٍ
عما جرى يف الشمال
ّ
مفص ٍل ّ

ويف طرابلس ،لكي نعرف
ّ
يتكلمون عن
ماذا حصل.
ما
الح
للس
خمزن
انفجار
ادى
ّ
ٍ
ّ
ّ
ٍ
إىل سقوط
عدد من الضحايا،
ولكن
السؤال هو ملن يعود
ّ
أي
تنظيم أقامه؟
هذا املخزن؟ ّ
ٍ
ّ
ال نعرف.
يتكلمون عن إصابة
عشر
إثين
عسكريًا ،ولكن من
ّ
أصابهم؟ هل سقطت صاعقة
ّ
وخلفت شظايا فأصابتهم؟
دواليك.
وهكذا
املسؤولية
ّ
ضائعة متامًا
كمسؤولية من
ّ
احملكمة.
مبوضوع
سيبت
ّ
وموضوع نهر البارد ،إن
ّ
سألنا عن
التحقيق وعن
األسباب
احلقيقية إلغتيال
ّ
ّ
اللواء فرانسوا احلاج ،هل
سنجد من جييب عن أسئلتنا؟
ّ
بالتأكيد ك ّال،
ألن املسائل
ّ
اليت هي أبسط من هذه بكثري
ال جييبون عنها ،فكم باحلري
هذه األسئلة!
العمالي
س :رئيس اإلتحّ اد
ّ
ّ
بالنزول
لوح اليوم
العام
ّ
ّ
إىل ّ
الشارع إن مل
يوقع وزير
ّ
العمل مرسوم بدل
النقل،
والوزير
مصر على عدم توقيع
ّ
هذا املرسوم .وضع احلكومة
إىل أين؟
ج :كيف تقولون ّ
إنه
مصر
ّ
على عدم ّ
التوقيع؟ أنا رئيس
الت ّ
ّ
إن مشروع
كتل أقول لك ّ
القانون الذي طلبوه منه بات
جاهزًا .من املمكن ّ
أنهم قالوا
إن مل
يقدم الوزير القانون
ّ
فلن يعقد جملس الوزراء ..هل
املوضوع هو عبارة عن إبتزاز؟
املوضوع ليس إبتزازًا.
س :هم يطالبونه بتوقيع
قانون بدل ّ
النقل ليعودوا بعد
ذلك ويبحثوا مشروع القانون
سيقدمه.
الذي
ّ
ج :يف مجيع احلوال ،ما من
ٍ
أحد يربط سواعدهم ال خبيط
من «الشعر» وال باحلبال.
ّ
فليقم
كل منهم مبا يشاء
أن املراجع
القانونية
طاملا ّ
ّ
حتدد
اليت
املسؤوليات غري
ّ
ّ
موجودة ،وطاملا ّ
أنه ليس
هناك مراجع
قانونية يف
ّ
التشريع واملراسيم لتحرتم
القوانني
والدستور .بتنا يف
ّ
حارة «كل مني إيدو إلو» .إذًا،
احلركة
املنسقة اليت تعود إىل
ّ
هذه
املؤسسة غري موجودة.
ّ
عندما يعمل القلب بطريقة
معينة ،فيما يعمل الرأس
ّ
بطريقة أخرى ،وكذلك األمر
ّ
بالنسبة لليدين ،ال ميكن أن
ً
يكون اجلسم منتظما.
أن
س :اعترب مسري جعجع ّ
احلكومة بائسة وراحلة غدًا،
والرئيس
أن على
اجلميل يعترب ّ
ّ
ّ
األكثرية إستالم احلكم
جمددًا
ّ
ّ
ّ
ألنها مؤمتنة على البالد .هل
ترى
أن سقوط احلكومة بات
ّ
قريبًا؟
ج :طاملا ّ
أنهم ّ
متنوا سقوطها،
فإن اهلل سيطيل من عمرها.
ّ
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العرب والعالم

املعارضة السورية تعلن عن جتدد قصف محص
وعن محلة امنية كثيفة يف درعا ومدن أخرى

قال املرصد السوري حلقوق
اإلنسان ان القوات السورية جددت
قصفها على مدينة محص امس
االول وباشرت محلة امنية كثيفة
على درعا ومدن سورية عدة حيث
قتل مدني وسبعة عناصر تابعة
للقوات السورية.
وقال املرصد ان القصف جتدد
على حي بابا عمرو صباح امس
وطال اجزاء من حي االنشاءات
بينما سقطت قذائف على حي
اخلالدية يف مدينة محص اليت
تتعرض لقصف متواصل منذ الرابع
من شباط الخضاع مناطق االحتجاج
فيها.
ويف ريف محاه ،اعلن املرصد مقتل
اربعة عناصر من القوات السورية
اثر استهداف جمموعة منشقة حلاجز
امين عسكري مشرتك على الطريق
الواصل بني بلدتي طيبة االمام
وصوران .واضاف ان شهداء
وجرحى سقطوا اثر القصف واطالق
النار من رشاشات ثقيلة يف بلدة
كفرنبودة ،دون ان يشري اىل
عددهم.
ويف محاه ،اقتحمت قوات عسكرية
امنية مشرتكة حي االربعني الذي
مسعت فيه اصوات االنفجارات
ونفذت محلة مداهمات واعتقاالت،
حبسب املرصد الذي اشار اىل
مقتل مدني يف احلي ليل االربعاء
خالل العمليات العسكرية.
ويف درعا سقط مواطن داخل
منزله اثر اطالق رصاص عشوائي
من القوات السورية اليت انتشرت
بشكل كثيف يف شوارع املدينة.
واضاف ان ثالثة من عناصر االمن
سقطوا يف اشتباكات دارت مع
جمموعة منشقة.
وتابع ان محلة مداهمات واعتقاالت

يف بلدة جاسم اسفرت عن اعتقال
ستة مواطنني من عائلة احللقي.
كما متركزت ناقالت جند مدرعة
صباح امس على مداخل حي القابون
الواقع على اطراف دمشق فيما
بدات قوات االمن محلة مداهمات
داخل احلي ترافقها سيارات رباعية
الدفع.
وابدى املرصد السوري حلقوق
االنسان ختوفه من ان تكون
القوات النظامية قد ارتكبت
االربعاء جمزرة مل تتضح معاملها
يف بلدة يف حمافظة درعا ،مطالبا
بالكشف الفوري عن مصري عشرات
املواطنني احملاصرين يف هذه
البلدة.
وقال املرصد يف بيان ان القوات
السورية الحقت بعض االهالي
الذين فروا اىل وادي سحم اجلوالن
يف ريف درعا ،خوفا من اليات
عسكرية ثقيلة اقتحمت بلدة سحم
اجلوالن ناشرة الرعب والذعر بني
أهاليها .واضاف البيان ان القوات
حاصرتهم يف تلك املنطقة حيث
كانت تتوارى عشرات العناصر
املنشقة قبل انسحابها خوفا على
حياة األهالي ،لتقوم القوات
النظامية بارتكاب جمزرة حبقهم مل
تتضح معاملها بعد.
ونقل املرصد عن شهود من
البلدة ان القوات السورية قامت
بإطالق قنابل دخانية غري معروفة،
يعتقد بأنها سامة ،فقام السكان
خبلع مالبسهم حلماية أنفسهم
من االختناق وأطلقت النار عليهم
ورمتهم يف سيارات تابعة هلا.
وقال ان مصريهم ال يزال جمهوال.
كما لفت اىل ان اثنني من عناصر
االمن اعدما ميدانيا لرفضهما اطالق
النار.

مقتل  ٨اطفال فلسطينيني وجرح  ٣٠حبادث تصادم
بني اوتوبيس مدرسي وشاحنة يف الضفة

قتل مثانية اطفال فلسطينيني
على االقل امس االول يف حادث
تصادم بني سيارة اوتوبيس
تقل اطفاال فلسطينيني وشاحنة
بالقرب
فلسطيين
يقودها
من القدس حبسب الشرطة
االسرائيلية وشهود عيان.
وقالت لوبا السمري املتحدثة
باسم الشرطة االسرائيلية هنالك
ما بني مثانية اىل عشرة اطفال
قتلى ترتاوح اعمارهم ما بني ١٠
و ١٦عاما وهناك اكثر من ثالثني
جرحيا مت نقلهم اىل مستشفيات
خمتلفة .واضافت ان شاحنة
سائقها عربي من مدينة القدس
انزلقت بسبب اجواء وحالة
الطقس املاطرة يف احلادث الذي
وقع أمس يف الشارع الواصل
بني حاجز مستوطنة ادم باجتاه
قلنديا.
وتابعت ان ذلك ادى اىل احنرافها
عن مسارها واصطدامها بالطرف
االمامي اليساري حلافلة الركاب
العمومية اليت كان يستقلها
عشرات التالميذ .وقالت الناطقة
انه نتيجة احلادث انقلبت احلافلة
اليت اقلت التالميذ واشتعلت بها
النريان مما ادى اىل وقوع العديد
من القتلى وعشرات االصابات.
واوضحت ان اجلرحى نقلوا اىل
مستشفيات رام اهلل وهداسا عني
كارم بالقدس للعالج .واشارت
اىل ان التحقيقات يف احلادث ما
زالت مستمرة.
والول مرة تواجدت الشرطة
الفلسطينية بلباسها الشرطي
وعملوا معا مع الشرطة االسرائيلية
الخراج املصابني العالقني من
حافلة الباص املشتعلة .وذكر
شهود عيان ان احلادث حصل

لتالميذ مدرسة نور اهلدى
االسالمية من ضاحية السالم من
القدس الشرقية احملتلة عندما
كانوا يف رحلة مدرسية اىل احد
منتزهات مدينة رام اهلل.
وقال نايف السالمية وهو ولي
امر احد الطالب ان سائق الشاحنة
عربي فلسطيين من القدس
الشرقية وامسه اشرف عرابي
ويقيم يف منطقة عناتا .واضاف
حنن هنا يف مكان احلادث كأولياء
امور شكلنا جلنة لنحاول معرفة
امساء الضحايا واملصابني نقوم
بتبليغ اهالي التالميذ.
وقال حممد موسى وهو قريب
لعدد من الضحايا املتواجدين
يف مستشفى هداسا لقد قام
املستشفى بفحص احلمض النووي
الرييب دي ان ايه لذوي الضحايا
للتعرف على هويات اجلثث اليت
تفحمت جراء االحرتاق .واضاف
حنن ذاهبون اىل مستشفى رام
اهلل الحضار جثة قريبيت مروة
حممد عمريه وعمرها مخس سنوات
من مستشفى رام اهلل.
وقال شهود عيان ان عددا
من اهالي الضحايا الغاضبني
حاولوا احراق املدرسة يف عناتا
اال ان الشرطة الفلسطينية
اليت تواجدت باملكان منعتهم.
وقال مصدر امين انه جيري
تنسيق بني السلطة الفلسطينية
دخلت
وقد
واالسرائيليني
الشرطة الفلسطينية باسلحتها
الول مرة اىل قرية عناتا لتهدئة
خواطر الناس ومساعدتهم.
ووجه مستشفى رام اهلل نداء
ّ
عرب التلفزيون الفلسطيين دعا
فيه الناس اىل التربع بالدم.
وقال مصدر طيب يف مستشفى

رام اهلل لوكالة فرانس ان عدد
ضحايا احلادث الذين لقوا حتفهم
نتيجة احلادث وصل اىل ستة
اطفال ومعلمة مدرسة .من جهته
قرر الرئيس الفلسطيين حممود
عباس اعالن احلداد العام على
ضحايا احلادث ملدة ثالثة ايام
وتنكيس االعالم يف املؤسسات
الفلسطينية يف الداخل واخلارج،
االنباء
وكالة
ذكرت
كما
الفلسطينية وفا.
ومن جهة اخرى قال اوفري
غندملان الناطق باسم مكتب

رئيس الوزراء االسرائيلي ان
بنيامني نتانياهو بعث بتعازيه اىل
العائالت الفلسطينية اليت فقدت
احبائها يف حادث السري املؤسف
الذي وقع اليوم يف الضفة
الغربية .واضاف ان نتانياهو
عرض على السلطة الفلسطينية
أية مساعدات قد حتتاج اليها.
وقالت الشرطة االسرائيلية يف
بيان ان حادثا مروعا وقع مشال
القدس يف اصطدام بني شاحنة
اسرائيلية وحافلة ركاب عمومية
فلسطينية كانت تقل اطفاال.

االخوان املسلمون يف مصر :اجمللس العسكري تعامل سلبياً مع اعالن
استعدادنا لتشكيل احلكومة
قالت مجاعة اإلخوان املسلمني،
يف مصر ،أن اجمللس العسكري
تعامل سلبيًا مع إعالنها االستعداد
لتشكيل حكومة ائتالفية برئاسة
حزب احلرية والعدالة املنبثق عن
اإلخوان املسلمني ،بتأكيده على
لسان مصدر عسكري استمرار
حكومة الدكتور كمال اجلنزوري
رئيس جملس الوزراء.
ونقلت صحيفة املصري اليوم يف
القاهرة عن بيان جلماعة اإلخوان
املسلمني قوله :عرض اإلخوان
اقرتاحًا على لسان املهندس
خريت الشاطر نائب املرشد
العام ،باستعداد حزب احلرية
والعدالة تشكيل حكومة ائتالفية
حتى يصل االقرتاح إىل من
بيدهم األمر ،إال أن ردهم على
هذا املقرتح جاء سلبيًا بالتأكيد
على استمرار احلكومة القائمة
حتى نهاية الفرتة االنتقالية.
واضاف البيان :كان الدافع وراء

هذا املقرتح الكارثة اجلديدة التى
وقعت فى استاد بورسعيد،
وخشينا معها من أن تضيع
احلقائق واألدلة ويفلت اجملرمون
من العقاب مثلما حدث فى
الكوارث السابقة مثل ماسبريو،
فشعرنا بأنه البد أن تكون هناك
حكومة قوية تستند إىل الشعب
وتستمد شرعيتها منه.
وقال صابر عبدالصادق عضو
اهليئة العليا حلزب احلرية
والعدالة :إن هناك فرقًا بني
قول احلزب إنه مستعد لتشكيل
احلكومة ولديه الكفاءات املؤهلة
لذلك ،والقول إن احلزب سيشكل
احلكومة ،موضحًا أن الذى سيكلف
بتشكيل احلكومة هو اجمللس
العسكري ،الذى أعلن استمرار
حكومة اجلنزوري حتى تسليم
السلطة ،لكن ذلك ال مينعنا من
التأكيد على استعدادنا لتشكيل
احلكومة.

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

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

أسعار مهاودة

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

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

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

جنايات القاهرة تعلن األربعاء دول منطقة اليورو تضع شروطا على اليونان
موعد احلكم على مبارك
البرام صفقة االنقاذ القتصادها

اعلن رئيس قضاة حمكمة القاهرة
للجنايات ان موعد النطق باحلكم
يف قضايا االتهام املوجهة
للرئيس املصري املخلوع حسين
مبارك سيعلن االربعاء املقبل.
وقال ان القاضي امحد رفعت
قال خالل جلسة حماكمة مبارك
أمس االول ان جلسة احلكم يف
القضايا املوجهة له ستكون
ختامية االربعاء املقبل حيث
ستستمع فيها احملكمة لدفاع
املتهمني ويف آخر اجللسة سيعلن
عن موعد النطق باحلكم .كما اشار
اىل ان احملكمة ستستمع االثنني
املقبل للتعقيب النهائي للنيابة
العامة ومدعي احلق املدني.
وحياكم الرئيس املخلوع منذ
الثالث من آب املاضي بتهم
القتل العمد واالثراء غري املشروع
واستغالل النفوذ واإلضرار
بأموال الدولة عمدا ملوافقته على
تصدير الغاز السرائيل باسعار
تقل عن االسعار يف السوق
الدولية .كما حياكم عالء جنل
مبارك البكر ومجال الذي كان
يعترب وريثه يف حكم مصر ،مع
والدهما بتهم الفساد وقتل
املتظاهرين.
وأحيل العديد من رموز عهد
الرئيس السابق اىل احملاكمة
بتهم تتعلق بالفساد املالي.
من ناحية أخرى ،يتداول
املصريون يف هذه االيام
على موقع التواصل االجتماعي
فيسبوك اغنية هولز من تأليف
وغناء وتلحني وتوزيع محيد

الشاعري ،اليت تسخر من جملس
الشعب يف اول اغنية من نوعها
بعد ثورة  ٢٥يناير.
وتبدأ االغنية جملسنا حافظ وال
فاهم وال حاله مستفز ،نايب
رومانسي وغريه نايم وال شايف
نفسه فذ ،والشعب بيادن
يؤذن مبالطة وهيجيلوا سكر
وجلطة قديم ،ومن زمان اوعاك
تتعصب يف يوم ،أو حتى تطلع
من اهلدوم ونصيحة ،خدلك عن
اللزوم بونبوني من ماركة هولز.
واملقصود بالنائب الرومانسي
النائب عمرو محزاوي الذي
وضعت صورته يف شريط
الفيديو املرافق لالغنية وهو
ينظر اىل النائبة القبطية ماريان
مالك متحدثا معها وقد مت اخفاء
وجهها بضوء ساطع وكأنه
استجابة للموقف السلفي يف
الوقت الذي جيلس خلفهما نائب
سلفي نائم.
كذلك تتضمن االغنية اشارة
اىل ان اجمللس الشعب يف
مكان والشعب يف مكان آخر.
فالشعب يؤذن يف مالطة وال
احد من جملس الشعب يستمع له
مبا حيمله ذلك من استفزاز كبري
للجمهور ومطالبه.
وجاء يف آخر االغنية سخرية من
رئيس جملس الوزراء السابق
الفريق امحد شفيق الذي
كان يشري اىل توزيع امللبس
والبنبوني على املتظاهرين يف
ميدان التحرير واليت سخر منها
املتظاهرون يف حينه.

أبلغت دول منطقة اليورو
اليونان ان عليها قبول الرقابة
الصارمة اليت يفرضها االحتاد
االوروبي اذا كانت تريد ابرام
صفقة االنقاذ حبلول االسبوع
املقبل ،وذلك رغم ختطيها
عقبات رئيسية يف احملادثات
االخرية.
وانتهى مؤمتر جرى عرب دائرة
الفيديو املغلقة واستمر ثالث
ساعات بني وزراء املالية اصر
خالله املتشددون على ضرورة
ادارة عائدات ونفقات الدولة
اليونانية بشكل يومي ،بتقييم
اولي متفائل ،تفادى فيه
التطرق اىل خطة االنقاذ اليت
تتضمن  ٢٣٠مليار يورو ٣٠٠
مليار دوالر.
وصرح رئيس وزراء لوكسمربغ
جان-كلود يونكر رئيس جمموعة
وزراء مالية منطقة اليورو بشأن
احملادثات اليت جرت وجها لوجه
يف بروكسل انا واثق من ان
جمموعة اليورو ستتمكن من
اختاذ مجيع القرارات الضرورية
االثنني ،وذلك بعد يوم من
التوتر.
ومع تسارع الوقت اقرتابا من
استحقاق سندات بقيمة ١٤،٥
مليار يورو يف  ٢٠اذار ،تراجع
اليورو امام الدوالر لليوم
الرابع ،كما سجلت البورصتان
االمريكية واليابانية هبوطا
طفيفا .وقال يونكر ان اليونان
وفت بثالثة شروط وضعت

يف االجتماع االخري الذي جرى
قبل ستة ايام ،واليت كانت
شروطا الكمال صفقة االنقاذ
املالي اليت ستحافظ على وجود
اليونان داخل منطقة اليورو.
وقال يونكر ان قادة االئتالف
اليوناني قدموا تطمينات قوية
بانه مهما يكن الذي سيفوز يف
االنتخابات العامة اليت ستجري
يف نيسان ،فانه سيواصل
التقشف
اجراءات
تطبيق
واالصالح ،فيما قدم مدققون
ماليون اجانب حتليال الستدامة
الدين اليوناني ،ومتكنت اثينا
من توفري مبلغ  ٣٢٥مليون يورو
اضايف بفضل االقتطاعات يف
االنفاق .وقال انه باالضافة
اىل ذلك فان اليونان قدمت
قائمة مفصلة للخطوات االولية
اليت جيب ان تكملها اضافة اىل
خطة زمنية لتطبيقها .اال انه
ومع تناقص الثقة يف اليونان،
قال يونكر انه من الضروري
وضع املزيد من االعتبارات حول
كيفية االشراف على عملية صنع
القرار يف اليونان فور استالمها
املساعدة املالية ،وضمان اعطاء
االولوية خلدمة الديون.
وقال مصدر حكومي بارز يف
منطقة اليورو ان ما يسمى
برتويكا املفوضية االوروبية
االوروبي
املركزي
والبنك
وصندوق النقد الدولي يعملون
على هذه املسألة يف اثينا .ويف
الوقت الذي تواجه اليونان ديونا

مبقدار  ١٤،٥مليار يورو لتسديد
السندات يف  ٢٠اذار ،تصاعد
التوتر يف النزاع املستمر اشهرا
بشأن صفقة االنقاذ .وبدأ وزير
املالية االملاني وولفغانغ شويبله
بتحذير على االذاعة حني قال
نستطيع ان نساعد ،ولكننا لن
نصب املال يف حفرة ليس هلا
قرار .اما وزير املالية اليوناني
ايفانغيلوس فينزيلوس فقال
للشعب اليوناني هناك العديد
من دول منطقة اليورو اليت مل
تعد ترغب فينا.
كارولوس
الرئيس
اما
بابولياس ،احد رجال املقاومة
خالل االحتالل االملاني لليونان
يف احلرب العاملية الثانية ،فقد
حول املسألة اىل مسألة شخصية.
وقال ال اقبل ان يسخر شويبله
ببالدي .انا كيوناني ال اقبل
بذلك .واضاف بابولياس ٨٢
عاما من هو شويبله حتى يسخر
من اليونان؟ من هم اهلولنديون؟
من هم الفنلنديون؟ .وقال
دبلوماسيون ومسؤولون قبل
االجتماع ان الوزراء قد يستغلون
اجتماع االثنني الطالق عرض
لتبادل السندات بهدف خفض
الدين اليوناني البالغ  ٣٥٠مليار
يورو مبقدار  ١٠٠مليار يورو.
وبناء على ذلك فان احلصول
على ختويل مببلغ  ١٠٠مليار
يورو اخرى سيبقى معلقا اىل
حني تقرر البنوك وغريها من
اجلهات الدائنة ما اذا كانت

ستشطب  %٧٥على االقل من
مستحقاتها.
واقرتح مصدر حكومي ان ترتبط
عملية تبادل السندات بشرط ان
يقوم اليونانيون ببعض اخلطوات
خالل االسابيع املقبلة بعد تقديم
العرض للبنوك  ..واال ال يتم
االفراج عن االموال يف اشارة
اىل  ٣٠مليار يورو الزمة العادة
رمسلة البنوك اليونانية .ويرغب
الداعمون هلذه اخلطة يف خفض
مستوى الديون اليونانية من
نسبة  ١٦٠احلالية اىل ١٢٠
باملئة حبلول .٢٠٢٠
ويف رسالته اىل الشركاء
يف منطقة اليورو ،قال زعيم
احملافظني اليونانيني انتونيس
ساماراس الذي يرجح فوزه يف
االنتخابات ،ان حزبه سيبقى
ملتزما باالهداف والسياسات
الرئيسية اليت ينص عليها
برنامج الرتويكا .ويف الربملان
االوروبي ،قال رئيس الوزراء
االيطالي ماريو مونيت ان اللوم
يف االزمة اليت تشهدها اليوناني
يقع على اجلميع مبن فيهم
فرنسا واملانيا اللتان انتهكتا
كذلك قواعد االحتاد االوروبي.
وقال موتين ان اليونان تلقى
االن معاملة قاسية بشكل
مبالغ فيه ،اال انه اشار اىل ان
السياسيات املتبعة يف اليونان
خالل العديد من السنوات كانت
سيناريو مثاليا السوأ املمارسات
يف اوروبا.

JOHN’S DAY NIGHT CHEMIST
333 GUILDFORD RD, GUILDFORD

TEL: 9632 6890

AFTER $30
CASHBACK ON
UPGRADE

$10

DAYS
&
NIGHTS

7

OPEN
TILL
8PM

LOWEST PRIVATE PRESCRIPTION PRICES EVERYDAY
WINNER

WINNER

2008

2010

2008

2010

WINNERS

AGAIN
2011

L2382387-080911

Offer only available for patients on insulin. Offer can not be used in conjunction with any other
offer. Excludes Optium Omega, Optium Xceed and FeeStyle Lite as trade-in. Customer’s old
meter must be traded in to qualify for this offer. One per customer. Cash back amount is limited
up to $50 and cannot exceed the purchase price of the meter.
*Diabetics with elevated ketone levels should seek medical advice. Ask you healthcare
professional how an Optium Xceed or FreeStyle Lite may assist you. Always read the label and
use only as directed. Information contained herein is for distribution outside of the USA only.
www.abbottdiabetescare.com.au

666 Doncaster Road Doncaster Victoria 3108 Australia
ABN 95 000 180 389 MSE110630114126
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اسرتاليــات

ما هي القوانني اجلديدة اليت أق ّرت يف
 27كانون الثاني 2012؟
عزيزي القارئ – هناك
ُ
قرت يف
قوانني جديدة أ ّ
 27كانون الثاني 2012
النحو
على
سأختصرها
املبني أدناه:
بلد
إدخال
-1
األرجنتني إىل الئحة الدول
اليت وقعت معاهدات العمل
والسياحة مع اسرتاليا
يف  27كانون الثاني 2012
أقر قانون جديد IMMI
]F2012L00085[ 053/11
يعطي الصالحية لدولة
األرجنتني إلدخاهلا إىل
قائمة البالد اليت وقعت
مع اسرتاليا معاهدات عمل
وسياحة  -وألغى القانون
القديم
 ، 016/11 IMMIوأعطى
احلق لكل شخص حامل جلواز
سفر أرجنتيين بالسماح له
باحلصول على تأشرية من
فئة  462تسمح له بالعمل
والسياحة يف اسرتاليا.
أدخلت دولة األرجنتني على
فقرة  A 1224من جدول
 1من تشريعات اهلجرة
لعام  ،1994وأيضًا على
فقرة  ))c(462.221 1من
جدول  2من التشريعات
املذكورة.
ما جيدر ذكره أن القانون

اجلديد رقم 053/11 IMMI
يصبح نافذًا يف  29شباط
. 2012
الئحة الدول اليت
-2
وقعت معاهدات العمل
والسياحة مع اسرتاليا
الئحة الدول هي على النحو
املبني أدناه:
Argentina, Bangladesh,
Chile, Indonesia, Iran,
Malaysia,
Thailand,
Turkey , and the United
.States of America
ت
حيا
صال
-3
جديدة لدوليت الربازيل
واألرجنتني
أعلنت دائرة اهلجرة يف
إعالناتها الصحفية  ،وعلى
موقعها اإللكرتوني ايضًا،
بأنه ابتداء من  15شباط
ّ
2012
حيق ألي شخص
حيمل جواز سفر برازيلي،
أو أرجنتيين ،بتقديم طلب
تأشرية
على
للحصول
سياحة من فئة  676بطريقة
االنرتنيت  .مبعنى آخر يقدم
الطلب املذكور بواسطة
ً
الكمبيوتر،
بدال من تقدميه
شخصيًا يف مكاتب دائرة
اهلجرة.

مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان العثور على أسلحة ومخور ومواد إباحية
اخلطي للحصول على اجلنسية األوسرتالية يف مراكز طاليب اللجوء يف أسرتاليا!!

2) In 1901, when colonies
became a confederation
3) In 1851, when gold
was
discovered
in
New South Wales and
Victoria
4) In 1788, whenAustralia
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

إجابات صحيحة

Correct answers:

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

دور التغري املناخي يف فيضانات أسرتاليا سيكون غامضا خالل العقد القادم

من احملتمل أن ينعكس التغري
املناخي الذي تسبب فيه اإلنسان
على الفيضانات اليت تضرب
واليتى نيوساوث ويلز وكوينزالند،
على الرغم من صعوبة حتديد املدى
الدقيق هلذا التأثري خالل العقد
القادم.
وقال باحثون رواد يف جمال املناخ
إن زيادة حرارة املياه جراء التغري
املناخي واليت يطلق عليها El Nino
 ،and La Ninaواملتسببة يف
موجات اجلفاف والفيضانات اليت
تضرب أسرتاليا تبدو أنها زادت
خالل الثالثني عام املاضي ،على
الرغم من كون هذه الظواهر حتدث
مبنأى عن التأثري البشرى.
من جهته ،قال ماثيو اجنالند
باحث الطقس جبامعة نيو ساوث
ويلز « :إنه من السذاجة أن
نستبعد التغري املناخي كمساهم
يف الفيضانات ،بسبب التسخني
السريع الذي تشهده مياه احمليط،
إال أننا لسنا يف مرحلة ميكننا فيها
التحديد الدقيق لتلك األحداث
الفردية».
وتعترب الظاهرة اليت حتمل اسم
El
Nino/La
Nina-Southern
 Oscillationأو  ،ENSOمبثابة دائرة
تتسبب بواسطة احلرارة الكبرية
على سطح مياه البحار ،وتغريات
الضغط اجلوي ،وهي اليت تؤثر
بشدة على حالة الطقس يف نصف
الكرة اجلنوبي .وعانت أسرتاليا من
حدوث ظاهرتي La Ninasمرتني
خالل ال  18شهر السابقة ،وهو
ما أدى إىل مرور أسرتاليا بأكثر
عامني رطبني منذ عام .1880

متطوعون يساعدون باتريشيا بود يف عودتها ملنزلها يف ميتشيل التي تبعد
 500كم غرب بريزبن ،إثر األضرار التي خلفتها الفيضانات

وأضاف الربوفيسور اجنالند أنه
يتوقع أن تشهد أسرتاليا املزيد من
ظواهر .El Nino and La Nina
واستطرد أن املؤكد هو أن
املسطحات املائية مشال أسرتاليا
قد ارتفعت درجة حرارتها بنحو 0.7
درجة عن املتوسط الطبيعي الذي
كان ثابتا لفرتة طويلة ، ،قائال إن
التغري وعدم الثبات أصبح الديدن
األساسي لتلك املنطقة الرئيسية.
وخلصت بعض الدراسات احلديثة
اليت مت اجراؤها عرب العامل إىل
ذات االستنتاجات ،حيث كشف
حبث نشر مؤخرا يف دورية Nature
 Climate Changeالنقاب عن زيادة
ظاهرة  ENSOخالل الثالثني عام
املاضية ،وهو ما دفع العامل أنتوني
فاولر من جامعة أوكالند حنو توقع
حدوث تقلبات مناخية أكثر تطرفا
مثل الفيضانات.
يأتي ذلك يف الوقت الذي صرح
فيه املكتب األسرتالي لألرصاد

اجلوية أن النماذج احلالية للطقس
مت التنبؤ بها من قبل اللجنة احلكومية
لتقلب املناخ يف عام  ،1990حيث
قال خبري الطقس كارل براجانزا إن
هنالك أمطار غزيرة يف املناطق
األستوائية باإلضافة إىل موجات
جفاف متزايدة يف جنوب أسرتاليا.
إال أن التعقيدات اليت تتسم بها
مناذج الطقس احمللية واإلقليمية
تعين صعوبة الربط بني الطقس
على مدى العامني املاضيني وبني
التقلب املناخي ،وكذلك صعوبة
بني الفيضانات
الربط بني
واالنبعاثات احلرارية النامجة من
السلوك البشري واختتم الدكتور
مؤكدا على أن العقد
براجانزا
القادم لن يتسنى للعلماء خالله
التحديد الدقيق للتاثر الدقيق
للتغري املناخي.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر :سيدني مورنينغ هريالد

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

العثور على خمدرات غري
مت
مشروعة ومخور وشفرات حالقة
ومواد إباحية وقضبان معدنية
وسكاكني واملئات من االدوات
احملظورة يف معسكرات اعتقال
باحثي اللجوء الشديدة االزدحام.
وكشفت وثائق نشرت أن ترسانة
أسلحة حقيقية مت العثور عليها يف
إطار عمليات البحث داخل تلك
املراكز منذ عام  ،2008حيث مت
العثور أيضا على ألواح خشبية
وعصى بلياردو مكسورة وسالسل
معدنية وشفرات حالقة وسهام
وكتل من اخلرسانة املكسورة
ومقابض مساحات ،وهو ما يثري
تساؤالت بشأن مستوى األمان يف
مرافق اهلجرة.
ومت ضبط حوالي  350أداة حمظورة
يف مراكز اهلجرة ،وكان مركز
فيالوود يف غرب سيدني االكثر
سوءا حيث مت ضبط العديد من
األدوات احملظورة.
كما مت اكتشاف تكبد دافعي
الضرائب ما يناهز  200ألف
دوالر أسبوعيا قيمة فواتري اإلجيار
السكنية ملراكز اعتقال باحثي
اللجوء.
وكانت كيت بوب املسؤولة بوزارة
اهلجرة قد أخربت جلنة استماع
مبجلس الشيوخ أن متوسط اإلجيار
السكين األسبوعي للعقارات السبع
والتسعني التابعة ملؤسسة اهلجرة
يف نيو ساوث ويلز يقدر ب 416
دوالر أسبوعيا لكل عقار ،وهو

يزيد عن املتوسط الطبيعي يف
الوالية واملقدر ب  400دوالر.
ويتشابه ذلك الوضع يف والية
نيو ساوث ويلز مع األوضاع يف
كل من كوينزالند وجنوب أسرتاليا
وإقليم العاصمة األسرتالية ،حيث
تبلغ التكلفة األسبوعية إلجيار 536
عقار سكين الستخدامها كمراكز
لباحثي اللجوء  193ألف دوالر.
ودافعت السيدة بوب مسؤولة
وزارة اهلجرة عن تلك التكاليف
قائلة إنه من الصعب إجياد منازل
السعري ،جراء
حتت املتوسط
النسبة العالية للعزاب والعائالت
الكبرية الباحثني عن سكن.
وتأتي تلك التسريبات يف الوقت
الذي طالبت فيه وزارة اهلجرة
الربملان بلموافقة على  330مليون
دوالر إضافية لتمويل متطلبات
السنة املالية احلالية ،عقب
الصعود الكبري الذي شهدته تكلفة
إدارة طاليب اللجوء ألسرتاليا.
إال أن املعلومات اليت مت
كشفها هذا االسبوع أوضحت أن
االعتمادات املالية اليت طلبتها
وزارة اهلجرة كانت مبنية على
توقعات وصول  450طالب جلوء
شهريا حتى  30حزيران من العام
احلالي ،بينما وصل  900طالب
جلوء شهريا يف كل من تشرين
الثاني وكانون االول.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر :الدايلي تلغراف

نقل تأمني حراسة املواصالت العامة إىل شرطة
نيو ساوث ويلز

سوف يتم اختزال  600ضابط
أمن مدني تابعني ملؤسسة
السكة احلديد بوالية نيو ساوث
ويلز إىل  150يكتفون حبماية
املوارد املالية.
قالت حكومة نيو ساوث ويلز أ إن
ضباطا من شرطة الوالية سوف
يتكفلون بالعمليات التأمينية
لقطارات وحافالت سيدني،
وهو ما يعين نهاية ختصيص
ضباط أمن مدنيني الذين دأبوا
على القيام باملهمة.
ووفقا للهيكل اجلديد ،فإن
جمموعة صغرية من ضباط األمن
املدنيني ستتوىل فقط مسؤولية
تأمني األموال اخلاصة بوسائل
النقل يف احلافالت والقطارات
واملعديات.
يأتي ذلك يف الوقت الذي أعلن
فيه باري أوفاريل رئيس حكومة
نيو ساوث ويلز عن إعادة
اهليكلة أمس مع وزير الشئون
األمنية مايك غاالغر ،ووزيرة
النقل غالديس بريجيكليان
باإلضافة إىل مفوض شرطة نيو
ساوث ويلز أندرو سيبيون.
وأشارت احلكومة إىل أنه قبل
عام  2014سوف يتكون جهاز
شرطة النقل من  610ضباط،
وهو ما يعين توظيف  309ضابط
شرطة يضافون إىل الـ 301
ضابط املنتمني لوحدة جرائم
املواصالت سوف يتم نقلهم
إىل القيادة اجلديدة.

األمن
ويبلغ عدد ضباط
املدنيني التابعني ملؤسسة
احلديديةRailCorp
السكك
بوالية نيو ساوث ويلز حنو
 ،600وهو ما سيتم اختزاله إىل
 150يقتصر مهامهم على محاية
أموال وسائل املواصالت.
وكان باري أوفارول قد قال
إن اخلطوة جاءت لضمان سالمة
الركاب عرب كافة أنواع وسائل
املواصالت العامة الثالثة ،مضيفا
أن األنسب هو ترك مسؤولية
التأمني للشرطة ،واستطرد بأن
ضباط أمن املواصالت املدنيني
سيواصلون عملهم ولكن مبهام
أخف ،مؤكدا أن نطاق عملهم
سيمتد من القطارات ليشمل
احلافالت واملعديات.
من جهتها ،قالت السيدة
بريجيكليان إن ضباط أمن
السكة احلديد املدنيني سيتاح
هلم االختيار يف إقرار خطواتهم
املستقبلية ،مشرية إىل إمكانية
أن يتقدموا لالنضمام ملنظومة
الشرطة يف الوالية ،وأضافت:
«ميكنهم أيضا التقدم للبقاء
ضمن ال  150ضابط أمن
الذين سيواصلون عملهم ،أو
البحث عن وظائف أخرى ،كما
بإمكانهم طلب التقاعد
أن
االختياري».
من جهته ،قال جون روبرتسون
زعيم املعارضة يف والية نيو
ساوث ويلز إن وضع املزيد من

الشرطة يف وسائل املواصالت
وليس يف البؤرات اليت تنتشر
فيها اجلرائم مثل غرب سيدني
يثبت أن أولويات حكومة باري
أوفاريل دائما ما تسري يف
االجتاه اخلاطئ.
وأضاف أن املأساة تكمن يف أن
احلكومة قامت أعلنت عن تلك
اخلطوة بدال من أن تعلن عن
ختصيص  300ضابط شرطة
إضافيني للتعامل مع حوادث
اطالق النار من السيارات اليت
انتشرت يف الفرتة األخرية.
وأشاد احتاد شرطة نيو ساوث
ويلز باخلطة اجلديدة قائال إن
ضباط الشرطة جيب أن يكونوا
قادرين على حتقيق العدالة من
هؤالء الذين يتصرفون بشكل
غري الئق وخيرتقون القانون يف
وسائل املواصالت العامة.
من ناحيته ،قال سكوت ويرب
رئيس احتاد شرطة نيو ساوث
ويلز أن اخلطوة ستساهم يف
سرعة التصرف جتاه املخالفني
واحلد من اجلرائم وضمان
سالمة مجيع ركاب القطارات،
نافيا ما يرتدد حول اخلطورة
الكبرية لوسائل املواصالت
العامة ،واصفا اخلطة اجلديدة
بالطبيعية.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
مورنينغ
سيدني
املصدر:
هريالد
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اسرتاليــات

كوانتس تقتطع  500وظيفة بعد هبوط ارباحها
نصف السنوية مبعدل  83يف املئة

ستعمد كوانتس اىل خفض 500
وظيفة كجزء من عملية جتديد
رئيسية لشركة الطريان اليت
تكافح بعد اخنفاض كبري يف
أرباحها للنصف األول من السنة
املالية.
فقد أعلن الرئيس التنفيذي
لشركة كوانتس الن جويس
عن هذه التخفيضات كجزء من
تغيريات على خدماتها اهلندسية
والتموينية للتعامل مع األوقات
املضطربة يف جمال صناعة
الطريان.
وقال السيد جويس «نتوقع أن
تتأثر  500وظيفة بالتغريات
الفورية اليت اعلناها اليوم
(امس االول اخلميس).
واتت هذه االنباء بعد ان اعلنت
كوانتس عن هبوط  83يف املئة
يف االرباح الصافية للنصف
األول من العام إىل  42مليون
دوالر يف نصف العام املالي
املنتهي يف  31كانون االول
 ،2011باخنفاض من  239مليون
دوالر عن الفرتة نفسها يف
العام السابق.
وقالت الشركة انها سوف
ختفض نفقات رأس املال
مبقدار  200مليون دوالر يف
العام املالي  12/2011املالي،
وختفض  500مليون دوالر من
اإلنفاق يف عام .13/2012
وسوف تقلص منشآتها للصيانة
الثقيلة من  3اىل  ،2حيث
ستلغي منشأة من بريزبن او
ملبورن أو أفالون.
وباإلضافة إىل ذلك ،تعتزم
شركة كوانتس على توطيد

الن جويس

أعماهلا التموينية يف أربعة مراكز
يف سيدني ،بريزبان ،ملبورن
وبريث.
اما التأجري للمنشأة احلالية يف
أدياليد فانه لن يتم جتديده
عندما ينتهي االجيار يف اذار
 ،2013فيما قد يتم بيع مركز
واحد يف سيدني وآخر يف
كرينز.
وسيجري حصر فريقها للقوة
العاملة للتخطيط ،الذي ينتشر
حاليا يف مجيع أحناء البالد،
ودجمه يف سيدني.
وقالت الشركة «أن ختفيضات
الوظائف املتوقعة هي نتيجة
الطائرات
تقاعد
حلاالت
والتغيريات التشغيلية».
وقال الرئيس التنفيذي للشركة
آالن جويس انه ال توجد خطط
لنقل العمليات اىل اخلارج.
واضاف «مع تقاعد الطائرات،
فانه ببساطة ال يوجد ما يكفي

 :Smartravellerكل
مسافر ،كل رحلة

قام وزير اخلارجية Kevin Rudd
مؤخرًا بإطالق مرحلة جديدة من
محلة  Smartravellerاليت تنفذها
احلكومة األسرتالية.
تضم احلملة موادًا إعالنية جديدة
تشمل إعالنات مطبوعة وعرب
اإلذاعة بلغات خمتلفة.
ويف املوقع اإللكرتوني اخلاص
حبملة  Smartravellerالذي أعيد
إطالقه معلومات بست لغات
خمتلفة ،منها اللغة العربية،
وهذا املوقع أوضح وأنقى
ّ
للتصفح اآلن.
وأسهل
كما يوجد موقع إلكرتوني موبايل
جديد ،وسيتم قريبًا إطالق
برنامج تطبيقي للـ .iPhone
تهدف هذه املبادرات اجلديدة
إىل جعل السفر الذكي أسهل.
ّ
سيتمكن املسافرون اآلن
إذ
من الوصول إىل خدمات
 ،Smartravellerمثل خدمات
إرشادات السفر والتسجيل،
من أي مكان يف العامل.
وقال السيد « :Ruddمن
الضروري للغاية أن تكون
اخلدمات القنصلية اليت تقدمها
فعالة
دائرة اخلارجية والتجارة ّ

وسهلة البلوغ من جانب أكرب
ٍ
عدد ممكن من األسرتاليني».
ُتعترب أسرتاليا من أكثر اجملتمعات
تعددية ثقافية يف العامل.
ويتزايد قيام األسرتاليني اجلدد
اآلن بالعودة إىل مسقط رأسهم
لزيارة األصدقاء واألقارب.
جيب أن يدرك املسافرون أنه
عند سفرهم إىل اخلارج تنطبق
قوانني وعقوبات حملية ،مبا
فيها تلك اليت تبدو صارمة
حسب املعايري األسرتالية.
إن احلكومة األسرتالية ستبذل
ما بوسعها ملساعدة املسافرين
الذين ُيعتقلون أو ُيسجنون يف
اخلارج ،لكن علينا أن نعمل
ضمن القوانني احمللية املنطبقة
يف البالد املعنية.
وشجع السيد  Ruddاملسافرين
ّ
على إجراء االستعدادات الالزمة
قبل سفرهم إىل اخلارج وذلك
بتسجيل خطط سفرهم ،وقراءة
إرشادات السفر واالشرتاك
لتلقيها ،واحلصول على تأمني
للسفر.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر :نيوز .كوم.

من أعمال الصيانة الثقيلة
لتربير بقاء التسهيالت (مراكز
الصيانة) الثالثة يف ملبورن
وبريزبن وأفالون».
وقال السيد جويس انه سيتم
عقد مشاورات مع النقابات
املعنية قبل اختاذ قرار بشأن
الصيانة
خدمات
مستقبل
الثقيلة .مضيفا «لكننا سوف
نعمل ملصلحة الشركة وأبناء
شعبنا على املدى الطويل».

وكان وزير العمل بيل شورتن
قد حذر األمة من انها قد تفقد
املهارات اهلندسية األساسية
إىل األبد يف حال مضت كوانتس
واقتطعت
قدما
مبخططاتها
املئات من وظائف الصيانة.
وقال الوزير شورتن لتلفزيون
اي بي سي «اذا اقتطعت
(كوانتس) عددا كبريا من
الوظائف فانك ختسر املهارات
اليت لن تعود اىل االبد وهناك
وقت حنتاج فيه ملنهدسني
كفوئني ومهرة ..لقد استغرق
الوقت زمنا طويال حتى اصبح
لدينا مهندسون مهرة يف
اسرتاليا وهذه املهارات لن
تعود اذا ختلصت منها».
واعرب سكرتري احتاد عمال
التصنيع الوطين ديف أوليفر
عن انه «قلق للغاية» بسبب هذا

االعالن.
وقال السيد اوليفر «اننا نريد
أن نضمن أن نكون جزءا من
هذه املراجعة ،وسعينا ملناقشات
عاجلة مع إدارة شركة كوانتس
للحصول على فهم للجدول
الزمين هلذه املراجعة وما هي
النقاط اليت سيبحثونها».
وحذر السيد أوليفر من أنه
إذا كان هدف كوانتس إرسال
االعمال والوظائف اىل اخلارج
كجزء من املراجعة« ،فاننا
سنحاربها بأسناننا وأظافرنا».
وقال نائب رئيس مجعية
الطيارين االسرتاليني الدوليني
وودورد
ريتشارد
الكابنت
ان «إدارة كوانتس جيب ان
تعرتف مبدى الضرر الذي حلق
بهذه العالمة الوطنية الفارقة
(كوانتس) وإعادة النظر يف
نهجها».
وقال سكرتري احتاد التحارة
الوطين جيف لورانس إن خفض
الوظائف يف شركة كوانتس لن
تفاجئ احلركة النقابية.
وقال السيد لورانس «منذ
النزاع يف العام املاضي بدا
واضحا أن كوانتس عازمة على
عمليات إعادة اهليكلة وخفض
الوظائف». ،
يف غضون ذلك ،ربط زعيم
املعارضة طوني ابوت عمليات
مراجعة الوظائف يف كوانتس
بضريبة الكربون.
وصرح السيد ابوت لراديو ايه
بي سي يف ملبورن قائال «لدى
كوانتس  110مليون دوالر
فاتورة ضريبة الكربون يف
السنة ،ونظرا جلميع الضغوط
األخرى على كوانتس يف هذه
اللحظة ،أعتقد أنه أمر خطري».
وقال «ان ذلك ليس الشيء
الوحيد ،وأنا أقبل ذلك ،وإمنا
هناك مشكلة كبرية ،وأعتقد أنه
كان جيب تقديم نصيحة جيدة
للحكومة بعدم املضي قدما يف
ضريبة الكربون اليت هي األكرب
يف العامل».

كازينو ستار تواجه جلنة حتقيق جديدة
أعلنت سلطة اللعب واملقامرة
يف نيو ساوث ويلز انه سيتم
فتح حتقيق جديد يف كازينو
ستار وذلك بعد أسبوعني على
إقالة املدير االداري للكازينو
سيد فايكونتا ( )Vaikuntaعلى
خلفية مزاعم التحرش اجلنسي.
وقد قاد هذا العزل إىل سلسلة
من الكشوفات عن ثقافة الكازينو
حتت إدارتها اجلديدة.
وأعلن رئيس جملس إدارة
الكازينو --سلطة الرقابة على
القمار واخلمور  --كريس
سيدوتي ،امس االول اخلميس
أنه سيتم اجراء حتقيق رمسي يف
إقالة السيد فايكونتا ويف «أي
قضية ذات صلة مبسؤوليات
السلطات» وفقا لقانون الرقابة
على الكازينو.
وستعقد جلنة التحقيق يف
املوضوع جلسة خاصة من قبل
السيدة فرنيس غيل( ،)SCاليت
أجرت مراجعة قانونية لرخصة
الكازينو العام املاضي ،وقد
مت الطلب منها أن تقدم تقريرا
حبلول  5نيسان املقبل.
وقال السيد سيدوتي قد ان
التقرير ال يذاع على املأل ،ولكن
توصياته ستذاع.
ويواجه السيد فايكونتا شكويني
منفصلني بالتحرش اجلنسي من
قبل مسؤولتني تنفيذيتني يف
الكازينو اواخر العام املاضي.
الشكوى األوىل تشرتك فيها
مديرة كبرية كانت تشرب مع
السيد فايكونتا يف احتفال
نهاية العام وانتهى االمر بركوب
سيارة ليموزين معه .وتقدمت
املديرة هذه بشكوى رمسية يف
وقت الحق عن سلوكه ،مما اثار
حتقيقا داخليا من قبل الكازينو.
تشرتك
الثانية
والشكوى
فيها مسؤولة تنقيذية كبرية
للموارد البشرية قالت انها
تعرضت ملضايقات لفظية من
قبل السيد فايكونتا بعد أيام
من احلادث األول .وذهبت
املسؤولة يف إجازة جراء الضغط
والتوتر وأقيلت من منصبها يف
الكازينو لدى عودتها اىل العمل
يوم االثنني.

وقد أطلقت السلطة حتقيقا يف
عزل السيد فايكونتا بعد االعالن
عن ذلك يف البورصة يف  2شباط
من قبل صاحب الكازينو ،وهي
جمموعة الصدى والرتفيه (Echo
.)Entertainment Group
وطلبت السلطة «تفسريا كامال»
للظروف احمليطة بإقالة السيد
فايكونتا حيث جاء هذا االعالن
بعد وقت قصري من االنتهاء
من املراجعة القانونية من
قبل السيدة فرنيس ،لتجديد
رخصتها (الكازينو).
بدوره أثار وزير الضيافة يف
نيو ساوث ويلز جورج سوريس،
تساؤالت وطرح أسئلة حول ما
إذا كانت الكازينو قد حجبت
معلومات عن جلنة املراجعة ،اليت
أوصت بتجديد رخصتها خلمس
سنوات أخرى.
وكان قد مت االنتهاء من مراجعة
الرخصة يف  2كانون االول/
ديسمرب ،وذلك بعد فرتة قصرية
من اعادة اطالق الكازينو يف
تشرين االول /اكتوبر بعد عملية
إعادة تطوير وجتديد بلغت
قيمتها أكثر من  850مليون
دوالر.
وقد أشرف علىاعادة االطالق
الري مولني ،وهو مدير تنفيذي
للعب والقمار يف الواليات
املتحدة كان قد عينه صاحب
الكازينو السابق،Tabcorp ،
لتشغيل الكازينوهات يف عام
.2008
مولني
السيد
تعيني
مت
رئيسا تنفيذيا لـ (Echo
 )Entertainment Groupعندما
اشرتت االخرية الكازينو من
 Tabcorpيف العام املاضي.
واستأجر السيد مولني السيد
فايكونتا من كازينو Borgata
يف اتالنتيك سييت ،حيث عمل
االثنان معا يف السابق.
يف مراجعتها ،الحظت السيدة
فرنيس أن ثقافة الكازينو قد
تغريت بشكل ملحوظ منذ وصول
َ
املسؤولني األمريكيني .وقالت
ان الكازينو كانت «تنزلق إىل
الطرق والوسائل القدمية» وتضع
العائدات قبل السلوك.

األلومنيوم يشعل النار بني العمال واألحرار يف أسرتاليا!!
املساعدة ،رئيسة
عرضت
احلكومة الفدرالية جوليا غيالرد
تتحدث مع عمال الكاو
احلكومة
املعارضة
اتهمت
بذرف دموع زائفة بشأن قطاع
وذلك
املكافح،
األلومنيوم
باإلشارة إىل أن النموذج
االقتصادي الذي مت وضعه من
قبل وزارة اخلزانة سوف يساهم
يف تآكل الصناعة بنسبة تزيد
عن  %60قبل عام .2050
وقابلت جوليا غيالرد رئيسة
احلكومة الفدرالية عمال مصنع
ألكو لأللومنيوم ثم التقت مبمثلي
النقابة للبحث يف مصري 600
عامل ألومنيوم ينتمون للمصنع
الذي يقع مقره يف فكتوريا،
حيث طمأنتهم أن احلكومة تتابع
املوقف عن كثب.
ويف خضم حالة االستغناء عن

الكثري من العمالة يف مصنع
الكو ،قال مسؤولو املصنع إنهم
يراجعون مستقبله  ،وأشاروا إىل
أن ارتفاع سعر الدوالر واخنفاض
أسعار األلومنيوم ضمن أسباب
التدهور الذي حل على الصناعة.
ومل يوجه ألكو سهام نقده
حنو ضريبة الكربون اليت يبدأ
تنفيذها يف األول من يوليو،
واليت سيتم تعويض صناعة
األلومنيوم من أجلها.
وحاولت املعارضة يف الربملان
الربط ما بني االنهيار احلالي يف
الصناعة وبني ضريبة الكربون
اليت اقرتب موعد سريانها،
زاعمني أن ذلك من شأنه أن
يعمق من سوء املوقف.
من جانبه ،قال زعيم االئتالف
املعارض توني أبوت إن النموذج
الذي وضعته وزارة اخلزانة

يوضح أن إنتاج األلومنيوم يف
أسرتاليا قد يهبط بنسبة %61.7
قبيل عام .2050
واتهمت غيالرد املعارضة بأنها
أساءت فهم منوذج اخلزانة ،كما
انتقدت توني أبوت متهمة إياه
بكونه يستغل فقدان الوظائف
احملتمل ليلعب على أوتاره
لصاحل محلته املناهضة لضريبة
الكربون.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
أقر فيه دانيال أندروز زعيم
املعارضة العمالية بوالية فكتوريا
بأنه مل يكن هنالك الكثري أمام
احلكومة الفدرالية حلماية مصنع
ألكو .مشريا إىل أن مشاكل
املصنع نابعة من حكومة الوالية
الليربالية ،ووعد بتقديم الدعم
بقدر املستطاع مثل دعم أسعار
الطاقة ،والتخفيضات الضريبية،

مصنع

جديد

واالستثمار يف
لزيادة الكفاءة.
ويتزامن الصراع بني العماليني
واألحرار ،مع ظهور استطالع
جديد أظهر الثقة يف االئتالف يف
إدارة الدفة االقتصادية بنجاح،
بالرغم من إحساس احلكومة
العمالية أن االقتصاد األسرتالي
يف أوج ازدهاره ،وإعالن غيالرد
بأن االقتصاد سيكون على رأس
األولويات هذا العام.
وشهد األسبوع املاضي تعثر
االئتالف يف حماولته حتديد نطاق
زمين حمدد تعود فيه امليزانية
األسرتالية إىل حتقيق فائض
مريح يف حالة توليهم رئاسة
احلكومة القادمة.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر :سيدني مورنينغ هريالد
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<Ï2}<Ìﬂâ<OL<‡⁄<Ün“]<
Tel: 9796
1326
- Mob:
0405
Mob:
0410
606
786 333 336
378
922
0435
378
922
0435
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: (02) 8704 1490

Abraham
Managing
Director
Saturday 4 June
2011

@Ú‰é@SW@÷Ï–m@Ò5Ç
@pbj‹†
@Ú‰é@SW@÷Ï–m@Ò5Ç
Zﬁbóm˝€

Residential *Commercial*
*Industrial

Zﬁbóm˝€
Tel/Fax:
(02)
Tel/Fax:
(02)9725
97257011
7011 ZbÓ„aä@ÄÄi@aÏ‹óma
ZbÓ„aä@ÄÄi@aÏ‹óma
<ÏÅ^Èœ÷]<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁí£]<ª<Ç¬^äﬁ
<ÏÅ^Èœ÷]<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁí£]<ª<Ç¬^äﬁ
0435922378
@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@ﬁb‡«¸a@áË»n„
0435922378
753
Hume
Hwy
Shop
28A
753<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]
Hume
Hwy Shop åä¸a
28ABass
BassHill
Hill
<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]
paäbÓè€a@ÒÜbÓ”@·Ó‹»n€@
@Úéäáﬂ
@ÚﬂáÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
Plazza
Bass
Plazza
BassHill
HillNSW
NSW2197
2197
�

CEDAR DRIVING SCHOOL
@Úœb◊

–õ^ﬂπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áﬁ]<Ó◊¬<
0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma
–õ^ﬂπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áﬁ]<Ó◊¬<
0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma
١٣ ﺻﻔﺤﺔ
<ÏÅ^Èœ÷]<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁí£]<ª<Ç¬^äﬁ
٢٠١١  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ

<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]
›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@
›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@

<Ï2}<Ìﬂâ<OL<‡⁄<Ün“]<
�
@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñÎ@áÓ«aÏæa@¿@Ú
<Ï2}<Ìﬂâ<OL<‡⁄<Ün“]< ”Ü

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€
� �÷<Ìë^}<Ö^√â]
åÖ]Çπ]<h
¯
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€

@Dl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f÷]
ÚÓˆbiãËÿ€a@pbzÓ‹ón€aÎ@
êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
١٣ ﺻﻔﺤﺔ
0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma
٢٠١١  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ

Y

PH:
PH:9

Ph:(02)
9709
2267
--٢١
Fax:(02)
9707
3213
١٢
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺴﺒﺖ
Ph:(02)٢٠١٢
97092012
2267
Fax:(02)
3213
١٢
ﺻﻔﺤﺔ
٢٠١٢
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻛﺎﻧﻮﻥ
٢١
ﺍﻟﺴﺒﺖ
شباط
18
 السبت9707
12ﺻﻔﺤﺔ
صفحة
Mob:
0410
606
786
Mob: 0410 606 786

@Û‹«@aÏ‹óma@á€a7:a@¿@·ÿmb„˝«¸
Mob:
0419
Mob:
0419999
999554
554- -0405
0405203
203535
535
0407405846@Zﬁbóm˝€
@Û‹«@aÏ‹óma@á€a7:a@¿@·ÿmb„˝«¸
Tel/Fax:
(02)
8704
1490
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
30
87648186@Zµ‡”ã€a@áya
Tel/Fax:
(02) ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
8704 1490
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
30Hoskins
HoskinsAvenue
AvenueBankstown
Bankstown
التجاري
الدليل
@97405846@@@@@@@@@@@
87648186@Zµ‡”ã€a@áya
@Îa
Free
Freemeasure
measureand
andquote
quote
124
HIGHLAND
AVE,
124
HIGHLAND
AVE,
@Îa ﺍﻟﺮﺒﺍﺩﻱ
paáÌá‡n€a@Âﬂ@·ÿmbuby@Úœbÿ€
0403482345
ﺍﻟﺮﺒﺍﺩﻱ
ﻣﻦ
ﺣﺎﺟﺎﺗﻜﻢ
ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻣﻦالربادي
ﺣﺎﺟﺎﺗﻜﻢمن
ﻟﺠﻤﻴﻊحاجاتكم
لجميع
124
HIGHLAND
AVE,
:ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﻋﻠﻰ
ﺍﺗﺼﻠﻮﺍ
12
Yagoona
NSW
2199
0403482345
124
HIGHLAND
AVE,
:ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﻋﻠﻰ
ﺍﺗﺼﻠﻮﺍ
:اتصلوا على الرقم
Yagoona
NSW 2199
ÚÓˆbiãËÿ€a@pbzÓ‹ón€aÎ@
*Verticals
<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
@=‹„
<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
*Verticals *Venetians
*Venetians
<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
@=‹„
Abraham
9743
8897
·Áõ^f÷]<gë<Ÿ^€¬]<‡⁄<‹”i^q^u<ƒÈ€¢
Abraham
*Hollands
*Rollers
Yag
9743
8897
@
Dl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f÷]
Yagoona
NSW
2199
*Hollands
*Rollers
Managing
Director
@
Dl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f÷]
–õ^ﬂπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áﬁ]<Ó◊¬<
Yagoona
NSW
2199
8/364
Park
Rd,
Regents
PH:
9793
8333
Mob:
0414
600
042
0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma
Managing 8/364
Director
@Dl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f÷]
PH:
9793 8333 Mob: 0414 600 042
Park
Rd,
Regents
Park NSW 2143
ﺗﺴﻌﺮﻴﺓ
Park NSW 2143
ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺴﻌﺮﻴﺓ
@pbj‹†
PH: 979
مجانية
تسعرية
›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@
êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
378
922
0435
@pbj‹† PH:ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
378
922
0435
9793 8333 Mob: 0414 600 042

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€
<Ï2}<Ìﬂâ<OL<‡⁄<Ün“]<

PH:Residential
9793
8333-*Commercial*
Mob: 0414
600 042
Ph:(02)
9709ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
2267
Fax:(02)
Residential
*Commercial*
١٢3213
ﺻﻔﺤﺔ
٢٠١٢
 ﻛﺎﻧﻮﻥ٢١
 ﺍﻟﺴﺒﺖ9707
Mob:*Industrial
0410
606
786
*Industrial

Ph:(02)
9709
2267
--Fax:(02)
9707
3213
@Úœb◊
Ph:(02)
9709999
2267
Fax:(02)
9707
3213
Mob: 0419
554
- 0405 203
535
@Úœb◊
Tel/Fax:
(02) ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
8704
1490
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
Mob:
0410
606
786
30 Hoskins
Avenue Bankstown
Mob: 0410 606 786
@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@ﬁb‡«¸a@áË»n„
@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@ﬁb‡«¸a@áË»n„
التمديدات
منmeasure
حاجاتكم
Free
andلكافة
quote
paáÌá‡n€a@Âﬂ@·ÿmbuby@Úœbÿ€
@pbjéb‰æa
30
Hoskins
Avenue
Bankstown
paáÌá‡n€a@Âﬂ@·ÿmbuby@Úœbÿ€
@pbjéb‰æa
30124
Hoskins
Avenue
Bankstown
HIGHLAND AVE,
@ÚﬂáÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
@ÚﬂáÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
ﺍﻟﺮﺒﺍﺩﻱ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻜﻢ ﻣﻦ
الكهربائية
والتصليحات
ÚÓˆbiãËÿ€a@pbzÓ‹ón€aÎ@
Page
13
124
HIGHLAND
AVE,
:ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺍﺗﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ
Saturday
4
June
2011
ÚÓˆbiãËÿ€a@pbzÓ‹ón€aÎ@
Yagoona NSW 2199
Page 13
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
Saturday
4
June اتصلو
2011
*Verticals
*Venetians
<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
:
الرقم
على
@=‹„
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
Abraham
Tel/Fax:
9743 8897
Tel/Fax:(02)
(02)9725
97257011
7011 ZbÓ„aä@ÄÄi@aÏ‹óma
*RollersNSW
ZbÓ„aä@ÄÄi@aÏ‹óma *Hollands
Yagoona
2199
0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma
Managing
Director
@753
Dl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f÷]
PH:
9793 8333 Mob: 0414 600 042
0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma
Zﬁbóm˝€
0414
983 608
Hume Hwy Shop 28A Bass Hill
ﺗﺴﻌﺮﻴﺓ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
Zﬁbóm˝€

@pbj‹†
@Úœb◊
Mob:
0410
606
786
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
378
922
0435
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
378
922ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
0435
@pbjéb‰æa
30
Hoskins
Avenue
Bankstown
Residential
*Commercial*
RAINBOW
BRICKLAYINY
P/L
Residential
*Commercial*
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill
êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
Plazza
Hill
Abraham
PlazzaBass
Bass
HillNSW
NSW2197
2197
Abraham
sayitwithroses@optusnet.com.au
Managing
Director
Ph:(02)sayitwithroses@optusnet.com.au
9709
2267
Fax:(02)
9707
Managing Director 3213

RAINBOW*Industrial
BRICKLAYINY P/L
*Industrial
·ÿmbuby@ãˆbè€

·ÿmbuby@ãˆbè€
�–�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âﬂ@
@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@ﬁb‡«¸a@áË»n„
b‡Á7ÀÎ@Êb
@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@ﬁb‡«¸a@áË»n„
b‡Á7ÀÎ@Êb
©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âﬂ@
@ÚﬂáÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
@ÚﬂáÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
paáÌá‡n€a@Âﬂ@·ÿmbuby@Úœbÿ€
paáÌá‡n€a@Âﬂ@·ÿmbuby@Úœbÿ€
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@
378
922ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
0435
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
Residential
*Commercial*
RAINBOW
BRICKLAYINY
P/L
ÚÓˆbiãËÿ€a@pbzÓ‹ón€aÎ@
@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@
ÚÓˆbiãËÿ€a@pbzÓ‹ón€aÎ@
0407
190
*Industrial
@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@
0407666
666
190
@Hasham
Zﬁbóm˝€
·ÿmbuby@ãˆbè€
Zﬁbóm˝€ @Hasham

Tel/Fax: (02) 9725 7011 ZbÓ„aä@ÄÄi@aÏ‹óma
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill
Plazza Bass
Hill NSW 2197
Abraham
sayitwithroses@optusnet.com.au
Managing Director

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

922
0435
٢٠١١
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
١٣
ﺻﻔﺤﺔ
PH: 9793378
8333
Mob:
600
042
٢٠١١
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ٤0414
٤ﺍﻟﺴﺒﺖ
ﺍﻟﺴﺒﺖ
١٣
ﺻﻔﺤﺔ
0435922378
Residential
*Commercial*
0435922378
*Industrial
paäbÓè€a@ÒÜbÓ”@·Ó‹»n€@
paäbÓè€a@ÒÜbÓ”@·Ó‹»n€@åä¸a
åä¸a@Úéäáﬂ
@Úéäáﬂ
السيارات
قيادة
لتعليم
األرز
مدرسة
<Õ^
ä¬<Íe]<Õ^
ä¬<ÇÈä÷]<ÏÖ]Å^e<
�
@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@ﬁb‡«¸a@áË»n„
<Õ^�ä¬<Íe]<Õ^
ä¬<ÇÈä÷]<ÏÖ]Å^e<
�
�
paáÌá‡n€a@Âﬂ@·ÿmbuby@Úœbÿ€
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
@ÚﬂáÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa

CEDAR
DRIVING
CEDARDRIVING
DRIVINGSCHOOL
SCHOOL
CEDAR
SCHOOL

@Ú‰é@SW@÷Ï–m@Ò5Ç
@Ú‰é@SW@÷Ï–m@Ò5Ç
@Û‹«@aÏ‹óma@á€a7:a@¿@·ÿmb„˝«¸
القيادة
رخصة
الحصول على
نساعد في
ÚÓˆbiãËÿ€a@pbzÓ‹ón€aÎ@
@Û‹«@aÏ‹óma@á€a7:a@¿@·ÿmb„˝«¸
ANB
17
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
ANB
17003
003994
994394
394
<ÏÅ^Èœ÷]<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁí£]<ª<Ç¬^äﬁ
<ÏÅ^Èœ÷]<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁí£]<ª<Ç¬^äﬁ
 مريحة ومكيفة،السيارة حديثة
<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]
0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma
<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]
87648186@Zµ‡”ã€a@áya
Safwat
Arfan
––Sayed
Zﬁbóm˝€
87648186@Zµ‡”ã€a@áya
Safwat
Arfan
Sayed
ّ ”Ü
�ﺻﻔﺤﺔ
@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñÎ@áÓ«aÏæa@¿@Ú
املعاملة
يف
وصدق
املواعيد
 يف١٣
دقة
�
Manager
@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñÎ@áÓ«aÏæa@¿@Ú
”Ü
0435922378
CEDAR
DRIVING
SCHOOL
Manager
�
åÖ]Çπ]<h
¯@Îa
�÷<Ìë^}<Ö^√â]
paäbÓè€a@ÒÜbÓ”@·Ó‹»n€@
åä¸a
�@Îa
(B.COMM.,
FTMA,
FTIA)
åÖ]Çπ]<h
¯
�÷<Ìë^}<Ö^√â]
ّ@Úéäáﬂ
المدارس
لطالب
ةAIM,
خاص
أسعار
(B.COMM.,
FTMA,
AIM,
FTIA)
0407405846@Zﬁbóm˝€
0407405846@Zﬁbóm˝€
0403482345
@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@
0407
405 846aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
0403482345
@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@
aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
@Ú‰é@SW@÷Ï–m@Ò5Ç
:لالتـصــال
@Û‹«@aÏ‹óma@á€a7:a@¿@·ÿmb„˝«¸
@97405846@@@@@@@@@@@
ANB 17 003 994 394
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<Õ^ä¬<Íe]<Õ^
ä¬<ÇÈä÷]<ÏÖ]Å^e<
�
�

@97405846@@@@@@@@@@@
9740
5846
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
87648186@Zµ‡”ã€a@áya
Safwat Arfan – Sayed
@Hasham
�

<ÏÅ^Èœ÷]<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁí£]<ª<Ç¬^äﬁ
<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]

04
04

pﺕ

ﻃﻠﺒﻪ
ﺐﻃﻠﺒﻪ

�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âﬂ@
@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@ﬁb‡«¸a@áË»n„
b‡Á7ÀÎ@Êb
0435922378
0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma
Tailoring
ﺔﻴﺔ
0414
0435922378
<Õ^ä¬<Íe]<Õ^
ä¬<ÇÈä÷]<ÏÖ]Å^e<
0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma
LicZ@185750C
�
�
Tailoring <ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñÎ@áÓ«aÏæa@¿@Ú
”Ü
@pbjéb‰æa
B
G
@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñÎ@áÓ«aÏæa@¿@Ú
”Ü
�
@Hasham
Manager
LicZ@185750C
<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
B
G
sayitwithroses@optusnet.com.au
@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñÎ@áÓ«aÏæa@¿@Ú
”Ü
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
@ÚﬂáÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
sayitwithroses@optusnet.com.au
�
@Îa
Glass
åÖ]Çπ]<hFTMA,
¯�÷<Ìë^}<Ö^√â]
paáÌá‡n€a@Âﬂ@·ÿmbuby@Úœbÿ€
‹óma
(B.COMM.,
AIM, FTIA)
ﻓﻲ
Glass&
&Glazing
Glazing
@kÓè„@p˝´
ﺕ
P/L
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]
ﺒﺮﺓﻓﻲ
ﺮﺓ
Tailoring
åÖ]Çπ]<h
¯� ¯�÷<Ìë^}<Ö^√â]
@Ú‰é@SW@÷Ï–m@Ò5Ç
� �÷<Ìë^}<Ö^√â]
@kÓè„@p˝´
P/L
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]
Tailoring
åÖ]Çπ]<h
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@
for
all
your
glazing
needs
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
Zﬁbóm˝€
<gë
0407405846@Zﬁbóm˝€
Hill
for
all
your
glazing
needs
<gë
Tel/Fax: (02)
9725
7011
0403482345
ZbÓ„aä@ÄÄi@aÏ‹óma
ﺳﺎﺕ
ANB
17
394
@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@
aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
·Áõ^f÷]<gë<Ÿ^€¬]<‡⁄<‹”i^q^u<ƒÈ€¢
@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€
<ÏÅ^Èœ÷]<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁí£]<ª<Ç¬^äﬁ
ANB
17003
003994
994
394
Êbœã«@pÏ–ñ
@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@
@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
·Áõ^f÷]<gë<Ÿ^€¬]<‡⁄<‹”i^q^u<ƒÈ€¢
@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€
0407 ÚÓˆbiãËÿ€a@pbzÓ‹ón€aÎ@
666 190
@kÓè„@p˝´
0435922378
RAINBOW
BRICKLAYINY
P/L
@97405846@@@@@@@@@@@
@Dl
Êbœã«@pÏ–ñ
@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
@Hasham
Zﬁbóm˝€
@kÓè„@p˝´
RAINBOW
BRICKLAYINY
P/L
–õ^ﬂπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áﬁ]<Ó◊¬<
@D
7530407405846@Zﬁbóm˝€
Hume
Hwy
Shop
28A
Bass
Hill
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@ﬁåb‰‡‹€
0407405846@Zﬁbóm˝€
ﺴﺐ ﻃﻠﺒﻪ
<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]
–õ^ﬂπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áﬁ]<Ó◊¬<
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@ﬁåb‰‡‹€
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
Safwat
Arfan
–
Sayed
k‹�€a@kèy
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª
ANB
17
003
994
394
@ﬂ@
Plazza
Bass
Hill
NSW
2197
0435922378
Safwat
Arfan – Sayed”Ü
k‹�€a@kèy
·ÿmbuby@ãˆbè€
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª
ANB 17 003
994 394
0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma
ÚÓ€buã€a
›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@
Tailoring
ﻌﺎﳌﻴﺔ
�
@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
@Hasham
·ÿmbuby@ãˆbè€
LicZ@185750C
B
G
@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñÎ@áÓ«aÏæa@¿@Ú
ÚÓ€buã€a <ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@
@Showers
@97405846@@@@@@@@@@@
@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
sayitwithroses@optusnet.com.au
Manager
@ShowersScreens~@
Screens~@
@97405846@@@@@@@@@@@
<Ï2}<Ìﬂâ<OL<‡⁄<Ün“]<
(Bell
Tower
Centre)
Manager
Glass
&
Glazing
<Ï2}<Ìﬂâ<OL<‡⁄<Ün“]<
@Tables
tops~@Splash
 ﻓﻲPh:(0
ﻭﺧﺒﺮﺓ
�–�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âﬂ@
(Bell Tower Centre)
Safwat
Arfan
––Sayed
� �÷<Ìë^}<Ö^√â]
@kÓè„@p˝´
P/L
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]
b‡Á7ÀÎ@Êb
Tailoring
åÖ]Çπ]<h
¯
@Tables
tops~@Splash
Safwat
Arfan
Sayed
Ph:(0
b‡Á7ÀÎ@Êb
©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âﬂ@
(B.COMM.,
FTMA,
AIM,
FTIA)
for all
your
glazing
needs
ÚÓ€buã€a
ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€
<gëÊ<
back~@Frameless
Glass
Ph
Unit
24/
191
Parramatta
Rd.
ﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺼ
ﻭﺃﺟﻤﻞ
ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ
ﺃﺣﺪﺙ
(B.COMM.,
FTMA,
AIM,
FTIA)
ÚÓ€buã€a
ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€
ﹼ
back~@Frameless
Glass
Ph
ANB 17 003 994 394
Unit 24/
191
Parramatta
Rd. 535
ﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺼ
ﻭﺃﺟﻤﻞ
ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ
ﺃﺣﺪﺙ
Manager
·Áõ^f÷]<gë<Ÿ^€¬]<‡⁄<‹”i^q^u<ƒÈ€¢
@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€
ﹼ
Êbœã«@pÏ–ñ
�
@Ÿ€à@7ÀÎ@p
˝
0a@pbËuaÎ@LpbÌaãﬂ
@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
Mob:
0419
999
554
0405
203
Manager
@kÓè„@p˝´
RAINBOW
BRICKLAYINY
P/L
@
Dl]Å
0407405846@Zﬁbóm˝€
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
�
@Ÿ€à@7ÀÎ@p
˝
0a@pbËuaÎ@LpbÌaãﬂ
Mob:
0419
999
554
0405
203
535
–õ^ﬂπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áﬁ]<Ó◊¬<
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@ﬁåb‰‡‹€
Auburn,
NSW
2144
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
(ﺒﻖ
Auburn,
NSW
2144
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻟﻜﻞ
ﺟﺎﻫﺰﺓ
ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺪﻻﺕ
Tel/Fax: (02) 8704 1490
(B.COMM.,
FTIA)
30
@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@
aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
Safwat
Arfan – Sayed
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª
ANB
17 FTMA,
003
994AIM,
394
Âﬂ@
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻟﻜﻞ
ﺟﺎﻫﺰﺓ
ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺪﻻﺕ
Tel/Fax:
(02)
8704
1490
ﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺼ
ﻭﺃﺟﻤﻞ
ﺃﺣﺪﺙ
(B.COMM.,
FTMA,
AIM,
FTIA)
30H
@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@
aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú
„b™@Ò7»èmF@@@@@
ﺍﻟﻘﺼ ﹼ
�Ók‹�€a@kèy
·ÿmbuby@ãˆbè€
ÚÓ€buã€a
›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@
ê
@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
@@@@@@@
ﺎﺕ
ﻭﺃﺟﻤﻞ
ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ
ﺃﺣﺪﺙ
Tel:
8756
3600
- -ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ
Fax:
8756
3699
µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú
ﹼ
�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@
@Showers
Screens~@
@97405846@@@@@@@@@@@
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@
@@@@@@@@
Tel:
8756
3600
Fax:
8756
3699
Manager
<Ï2}<Ìﬂâ<OL<‡⁄<Ün“]<
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@
(BellHIGHLAND
Tower Centre) AVE,
ﻃﻠﺒﻪ
ﻭﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ
ﻗﻴﺎﺱ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ
ﻂ
ﻴ
ﻧﺨ
@Tables
tops~@Splash
�
ﹼ
124
Safwat
Arfan
–
Sayed
Ph:(02)
0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a
b‡Á7ÀÎ@Êb
–
©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âﬂ@
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
ﻃﻠﺒﻪ
ﻭﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ
ﻗﻴﺎﺱ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ
ﻂ
ﻴ
ﻧﺨ
O
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻟﻜﻞ
ﺟﺎﻫﺰﺓ
ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺪﻻﺕ
Email:
safwat@ozemail.com.au
@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@
ﹼ
124
HIGHLAND
AVE,
(B.COMM.,
FTMA, AIM, FTIA)
ÚÓ€buã€a
ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€
0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
back~@Frameless
Glass
O
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻟﻜﻞParramatta
ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ
ﺑﺪﻻﺕ
Ph: 96
Email:
safwat@ozemail.com.au
Unit
24/
191
Rd.
@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@
aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
ﺍﻟﻘﺼﺎﺕ
ﻭﺃﺟﻤﻞ
�ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕaÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
ﺃﺣﺪﺙ
ﹼ
<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@
Manager
0407
666
190
@Ÿ€à@7ÀÎ@p
˝0a@pbËuaÎ@LpbÌaãﬂ
<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ
ﺃﺟﻮﺩ
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ
0407
666
190
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
ﺍﻻﻟﻜﺮﺘﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ
Auburn,
NSW
2144
<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ
ﺃﺟﻮﺩ
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻃﻠﺒﻪ
ﻭﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ
ﻗﻴﺎﺱ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ
ﻂ
ﻴ
ﻧﺨ
ﺍﻻﻟﻜﺮﺘﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ
·Áõ^f÷]<gë<Ÿ^€¬]<‡⁄<‹”i^q^u<ƒÈ€¢
االلكرتونية
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻟﻜﻞFTMA,
العنكبوتﺟﺎﻫﺰﺓ
ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺪﻻﺕ
Tel/Fax:
(02)
8704
1490
(B.COMM.,
AIM,
FTIA)
@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@
aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
51
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
ﻃﻠﺒﻪ
ﻭﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ
ﻗﻴﺎﺱ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ
 ﻧﺨ ﹼﻴ ﹼﻂ30 Ho
ﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺼ
ﻭﺃﺟﻤﻞ
ﺃﺣﺪﺙ
·Áõ^f÷]<gë<Ÿ^€¬]<‡⁄<‹”i^q^u<ƒÈ€¢
Yagoona
NSW
2199
µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú�
Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@
ﹼ
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
@@@@@@@@@ <ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
@
Dl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f÷]
Tel:
8756
3600
- ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ
Fax:
8756
3699
Yagoona
NSW
2199
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@
@=‹„
@
Dl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f÷]
ﻓﻲ
ﻭﺧﺒﺮﺓ
..ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ
ﺻﺪﻕ
..ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
ﺃﺳﻌﺎﺭ
–õ^ﬂπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áﬁ]<Ó◊¬<
ﳲ
ﻋﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻜﺮﺘﻭﻧﻲ
ﻣﻮﻗﻊ
ﻭﺍﻫﻢ
ﺍﻛﺮﺒ
ﺍﺣﺪ
@=‹„
ﻃﻠﺒﻪ
ﻭﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ
ﻗﻴﺎﺱ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ
ﻂ
ﻴ
ﻧﺨ
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]
ﻓﻲ
ﻭﺧﺒﺮﺓ
ﻣﻮﻗﻊﻓﻲ
 ﺻﺪﻕaÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
..ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
ﺍﺣﺪ ﹼ
ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ
ﺃﺟﻮﺩ
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ
124
HIGHLAND
AVE,
–õ^ﬂπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áﬁ]<Ó◊¬<
ﳲ
ﻋﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻜﺮﺘﻭﻧﻲ
ﻭﺍﻫﻢ
ﺍﻛﺮﺒ
0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
Opp
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻟﻜﻞ
ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺪﻻﺕ
يف
عربي..ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
الكرتوني
موقع
واهم
ﺃﺳﻌﺎﺭاكرب
احد
Email:
safwat@ozemail.com.au
@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]
LicZ@185750C
<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺟﺎﻫﺰﺓﺍﶈﻠﻴﺔ
ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ
ﺃﺟﻮﺩ
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ
B
G
eds
LicZ@185750C
<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
B
eeds
0407G
666 190@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@
ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ
ﺃﺟﻮﺩ
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ
ﺍﻻﻟﻜﺮﺘﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
PH:
9793
8333
Mob:
0414
600
042
ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
ﺷﺮﻕ
ﻭﺟﻨﻮﺏ
Glass
&&Glazing
C@ãˆbè€
<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@
ﻃﻠﺒﻪ
ﻭﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ
ﻗﻴﺎﺱ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ
ﻂ
ﺃﺳﻌﺎﺭﻴ
êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
ﺍﻟﻌﻤﻞ
·Áõ^f÷]<gë<Ÿ^€¬]<‡⁄<‹”i^q^u<ƒÈ€¢
ﻧﺨ ﹼ
ﻓﻲ
ﻭﺧﺒﺮﺓ
..ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ
ﺻﺪﻕ
Êbœã«@pÏ–ñ
PH:
9793
8333
Mob:
0414
600
042
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
ﺷﺮﻕ
ﻭﺟﻨﻮﺏ
ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎ
Glass
Glazing
@pbj‹†
›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@
y@ãˆbè€
êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
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تحقيقات

وادي خالد قاعدة متقدمة لـ«اجليش احلر»:

 3من 3

مستشفى «خاص» يف طرابلس واحلرب اإلعالمية تُدار من هنا
األخبار  -رضوان مرتضى
يف أحد مستشفيات طرابلس ،طبقة كاملة خمصصة لعالج
هربون إىل لبنان عرب
جرحى «اجليش السوري
احلر» الذين ُي َّ
ّ
املعابر غري الشرعية .هناك ،يشرف طبيب بيطري،
تطوعًا،
ّ
على عالجهم ،قبل نقلهم اىل «منازل آمنة» تؤوي ناشطني
وجنودًا إلكرتونيني ،مهمتهم إدارة جزء من «احلرب اإلعالمية»
على النظام السوري عرب الفضائيات العربية واملواقع
اإللكرتونية املتعاطفة معهم>
تؤدي ضراوة املعارك يف مناطق التوتر السورية اىل سقوط
عشرات اجلرحىُ .يعاجل قسم كبري من هؤالء يف مستشفيات
ميدانية ،فيما جيري نقل ذوي اإلصابات البالغة ،عرب املعابر
غري الشرعية ،يف الشمال والبقاع ،ليخضعوا للعالج يف
لبنان .يتوزع هؤالء على ثالثة مستشفيات يف الشمال،
أحدها يف طرابلس خمصص للجرحى من مقاتلي «اجليش
احلر» الذي يدفع بدل إجيار طبقة كاملة منه ،ويتوىل
السوري
ّ
اإلشراف على اإلجراءات األمنية فيه.
يف هذا املستشفى ،التقت «األخبار» حنو عشرة جرحى من
«اجليش احلر» .الطبيب السوري ،الذي رافقنا ،قال إنه يعمل
يف األساس طبيبًا بيطريًا! ،وإنه قدم من السعودية «للتطوع
يف خدمة الثورة» .يشري إىل أن النقص يف املساعدات
الطبية يؤدي ،يف كثري من األحيان ،إىل تأخري خضوع بعض
املصابني للعمليات اجلراحية الالزمة.
يف إحدى الغرف ،يستلقي جرحيان على سريرين متجاورين.
أحدهما مصاب برصاصة يف عضوه الذكري .اخرتقت
الرصاصة قدمه وحمالبه قبل أن خترج من جسده .يسأل
فريد األخري« :اصرب قلي ًال يا
الطبيب عن حقنة املورفني،
ّ
َ
حممد» .ينفث حممد دخان سيجارته بنشوة يبدو أنها تنسيه
أمله .يقول إنه أصيب أثناء حماولته «محاية املتظاهرين من
غارات الشبيحة» .يصمت قلي ًال ويضيف« :مل يبق لنا شيء،
فلماذا نبخل بأرواحنا».
اجلريح اآلخر مصاب برصاصتني يف مشط قدمه وساقه.
ّ
منشق
يعرف عن نفسه باسم أمحد ،ويقول« :أنا جندي
ّ
عن اجليش السوري ،التحقت باجليش احلر ألمحي عرضي
وأهلي» .لن يتماثل للشفاء قبل أشهر« ،لكنين لن أنتظر.
أحتسن قلي ًال .سأتكئ على عكاز بيد
سأمحل السالح ما إن
ّ
وأمحل الروسية (الكالشنيكوف) باليد األخرى» .ويضيف:
«خلقنا للموت ،وسنموت يف سبيل اهلل .عاهدنا رب العاملني
على أننا سنقاتل حتى الشهادة».
ال يعلم املصابان كيف وصال إىل لبنان ،وأي طرقات سلكها
عناصر «اجليش احلر» لنقلهما اىل املستشفى ،حاهلما كحال
كثريين من املصابني يف بقية الغرف.
خارج الغرفة ،يقف خالد الذي يصفه الطبيب بـ»املالك
احلارس» لبعض اجلرحى .إذ إنه توىل نقل معظم اجلرحى
املوجودين يف هذا املستشفى .يقول خالد« :قبل الثورة»
كان عامل بناء ،وإنه انضم إىل جمموعة مهمتها نقل اجلرحى
عرب احلدود غري الشرعية .ويضيف« :يف كل مرة أقطع احلدود
أودع زوجيت ألني أشعر بأنين قد ال أعود».
لنقل جريح،
ّ
ويوضح أنه يستخدم يف مهماته الدواب والدراجات النارية،
ّ
توفوا
«وأحيانًا ظهورنا» ،مشريًا إىل أن «عشرات اجلرحى»
بني يديه أثناء حماولة العبور بهم اىل األراضي اللبنانية.
نغادر املستشفى إىل أحد «املنازل اآلمنة» يف طرابلس.
يف الطبقة اخلامسة من املبنى ،يستقبلنا عشرة شبان
سوريني ،اثنان منهم ال يزاالن خيضعان للعالج الفيزيائي
جراء إصابتهما ،يقول أحدهما إنه منشق عن الفرقة 18
مدرعات .بني املوجودين ،أيضًا ،الطبيب السوري م .الذي
كان يعمل يف مستشفى ميداني يف محص قبل قدومه إىل
لبنان ،حيث يشرف على معاجلة العسكريني اجلرحى .يقول
إن املستشفى امليداني يقدم اإلسعافات األولية فقط،
وال ميكنه معاجلة اإلصابات اليت تستهدف الرأس والظهر
واحلاالت احلرجة اليت تستدعي عمليات جراحية ،وهذه يتم
نقلها إىل لبنان ،مشريًا اىل أن «حنو  10جرحى فارقوا احلياة
أثناء نقلهم إىل األراضي اللبنانية .إذ إن الرحلة إىل لبنان
طويلة» .ويؤكد أن «جرحيني على األقل» يدخالن يوميًا إىل
لبنان ،الفتًا إىل أن هناك «غض نظر» من استخبارات اجليش
ومثمنًا «االحتضان الشعيب الذي
على حتركهم يف الشمال،
ّ
ّ
يوفره األهالي لنا».
ً
يف املنزل ،نلتقي جنودا من نوع آخر .يقول هؤالء إنهم

املستشفيات امليدانية تقدم اإلسعافات األولية والحاالت الحرجة تنقل إىل لبنان (األخبار)
«اللواء اخلفي» يف «اجليش السوري احلر» ،ويطلقون على
أنفسهم تسمية اجلنود اإللكرتونيني .يكشف أحدهم ،حممد،
أنه ناشط سياسي وأستاذ يف مادة التاريخ ،كان يتوىل
التنسيق مع وسائل اإلعالم لنقل صور ما يدور يف مدينة
بانياس ،وأنه ُ
اعتقل مع عائلته خالل محالت املداهمة اليت
ّ
وتعرض للتعذيب قبل أن يخُ لى سبيله
نفذتها قوات األمن،
ّ
ً
يشدد على «وطنية الثورة» ،نافيا ما ُيلصق
بعد عشرة أيام.
ّ
بها من أوصاف «إسالمية» و»طائفية».
لدى «اجلنود اإللكرتونيني» خمزون ال ينضب من صور
وأفالم فيديو ملواجهات وجثث قتلى وجرحى يقولون إنهم
ّ
يتولون إرسال مقاطع
سقطوا على أيدي اجليش السوري،
منها إىل احملطات التلفزيونية ،أو يحُ ّملونها على املواقع
اإللكرتونية.
يف «منزل آمن» آخر ،يف وادي خالد هذه املرة ،نلتقي
متزوجًا بسيدة سورية .يقول إنه
«جنديًا إلكرتونيًا» لبنانيًا
ّ
«املنسق بني اجلنود اإللكرتونيني» ،وإن مهمته هي توزيع
ّ
الكامريات على اجلنود الداخلني إىل سوريا ،وإعادة مجع
يفصل الشاب الثالثيين
بطاقات الذاكرة منهم لدى عودتهم.
ّ
آلية العمل بثالث خطواتُ :
«أرسل الكامريات وأستعيد اليو
أس بي اليت حتتوي على الصور ،ثم أضعها على الكمبيوتر
وأنقلها اىل حمطة تلفزيونية لتعرضها للعامل» .نوع الكامريا
الرائجة هي « .»FLIPيقول إن اهلدف «عرض أكرب كمية من
الصور ليعلم العامل كله ما جيري يف سوريا» ،ويؤكد أن
هناك صورًا مل تعرض بعد.
ّ
تدخله يف شؤون دولة أخرى وشعب آخر؟ جييب
كيف يربر
الشاب« :أنا لبناني ،لكن دمي مع الشعب الذي يقتل.
أنا ناشط مع الثورة السورية .ومستعد لتجنيد كل أقاربي
خلدمة هذه الثورة .ال أشعر بعد بأني فعلت شيئًا ،وأريد أن
أقدم املزيد» .وقبل أن ينهي حديثه ،يكشف أن جزءًا كبريًا
من «أفالم الفيديو اللي عم تشوفن على اجلزيرة أو اإلنرتنت
من عندي».
البيت اآلمن
ينتقل معظم جرحى اجليش السوري احلر ،الذين أنهوا عالجهم
يف مستشفيات لبنان ،إىل منازل مستأجرة ُيطلقون عليها
تسمية «البيت اآلمن» .تتوزع هذه املنازل بني طرابلس
ومناطق الشمال ،وسط جتمعات سكنية .يبعد الواحد عن
اآلخر مسافة ليست قصرية .وجتد يف كل منزل قرابة عشرة
أشخاص .املنازل ال تؤوي جرحى فحسب ،بل هناك نشطاء

فارون من سوريا يشاركون اجلرحى السكن .أثاث
سوريون ّ
املنزل عبارة عن «حصرية» وتلفزيون صغري وفراش نوم لكل
شخص .إضافة إىل كومبيوتر حممول حبوزة كل فرد من أفراد
اجملموعة .يف هذه املنازل ،خيضع اجلرحى للعالج الفيزيائي،
ويتحولون مبعظمهم إىل نشطاء سياسيني .خيابرون القنوات
ّ
الفضائية ويدلون بالتصرحيات ،حتت مسمى «ناشط
ويعطون
سياسي» .يشاركون يف التحليالت السياسية
ُ
أرقامًا ومعلومات عن اجلرحى والقتلى الذين يسقطون .أما
«اجلنود اإللكرتونيون» ،فيتولون نشر األخبار الواردة من
الداخل السوري على املواقع االجتماعية ،ويقومون بتحميل
الصور واملقاطع املصورة على شبكة اإلنرتنت .وهؤالء
على تواصل دائم مع أقاربهم ومواطنيهم بواسطة اهلواتف
اخللوية العادية .جتدر اإلشارة إىل أن تسمية «البيت اآلمن»
ُيطلقها كل من أجهزة االستخبارات والتنظيمات اإلسالمية
على املنازل اليت يتخفى فيها عناصرها.
الكالم عن الدعم «نصفه صحيح»
يذكر «أبو سامر» ،مسؤول جمموعة نقل اجلرحى بني سوريا
ولبنان ،لـ»األخبار» أن هناك حنو  30جرحيًا يف املستشفى
املقدم يكاد
ينقصهم العديد من االحتياجات .فـ»الدعم
ّ
ال ُيذكر» ،كما أن «تكلفة ما بعد االستشفاء عالية جدًا».
ويشري إىل أن هناك مشكلة أدوية حتول دون إجراء عشرات
العمليات .يستنكر «عدم تعاون الدولة اللبنانية الشقيقة،
اليت وقفنا إىل جانبها يف حرب متوز» .فالدولة اللبنانية «مل
تعرتف بنا كالجئني .ومل يعطونا حتى حق الالجئ» .يضيف:
«نريد فقط بطاقة تسهيل مرور» .ويقول« :يف أي حلظة
ميكن أن اختطف أو أتعرض للتصفية» ،مضيفًا «ارمحونا.
ّ
خلونا حنس أننا يف محاية الدولة اللبنانية مش بكابوس
أحزاب موالية لسوريا» .وعن الكالم عن الدعم ،يرد بأن
«نصفه صحيح فقط» .يؤكد األربعيين السوري أن «الشارع
الشمالي متعاطف معنا واجلمعيات تقدم ،لكن ذلك وحده ال
ميكن أن يكفي» .ويسأل« :عندما ينهي اجلريح عالجه داخل
املستشفى ،أليس حباجة إىل منزل يأوي إليه؟» .ويقول« :ال
ميكننا أن ننكر موقف تيار املستقبل ،لكن بعض املنتفعني
واالنتهازيني يسيئون أحيانًا» .وللداللة على سوء الوضع
ً
يقول أبو سامر« :أنا ُأفضل املوت يف جبال سوريا
بدال من
الوضع املأسوي الذي نعانيه» ،مناشدًا املغرتبني السوريني
تقديم ما أمكنهم من دعم ومساعدة «ألننا ماضون يف الثورة
حتى النهاية» ،إذ إن «أنصاف الثورات مقتل للرجال».
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مناسبات

السفري ناظر يرعى الفعاليات الثقافية السعودية يف مهرجان اسرتاليا :

دعم العالقات االنسانية بنی اململكة واسرتاليا

* السفري ناظر يف الخيمة اللبنانية وبدا السفري
اللبناني جان دانيال وسفري دولة الكويت خالد
الشيباني وسفري دولة االمارات علي ناصر النعيمي*

* عدد من اعضاء سفارة خادم الحرمني الشريفني
يف كانبريا وبدا من اليسار صالح البديوي  ،فيصل
حفظي ،الدكتور حسن االنصاري  ،مطشر العنزي ،
رئيس نادي الطلبة فيصل بن سعد العتيبي *

* السفريحسن بن طلعت ناظر ونائب السفري رضا بن عبد املحسن النزهة مع عدد من السفراء العرب داخل
الخيمة السعودية وبدا سفراء جمهورية مصر العربية ليبيا والكويت *

* السفري ناظرمع وفد الجالية الفلسطينية داخل
الخيمة السعودية وبدا نائب السفري رضا بن عبد
املحسن النزهة *

* مسؤول القسم االعالمي يف السفارة صالح
البديوي يشرح لزوار الخيمة عن محتويات معرض
الصور وامللصقات *

* السفري ناظر ونائب السفري رضا النزهة مع رئيس
نادي الطلبة السعوديني يف كانبريا فيصل بن سعد
العتيبي وعدد من اعضاء النادي *
* السفري ناظر يقدم هدية تذكارية لسفري الكويت
لدى اسرتاليا خالد محمد الشيباني *

* وزير التعددية الحضارية جوري بورش يف الخيمة
السعودية *
* عدد من السفراء العرب داخل الخيمة السعودية *
رعى سفري خادم احلرمني الشريفني لدى أسرتاليا
ونيوزيالندا حسن طلعت ناظر نشاطات الدورة
اخلامسة للفعاليات الثقافية والرتاثية السعودية
اليت تقيمها سفارة خادم احلرمني الشريفني يف
العاصمة االسرتالية كانبريا للعام اخلامس على
التوالي يف مهرجان التعددية الثقافية الوطين
األسرتالي السنوي للعام  ،2012الذي افتتح
يوم االحد قي  2012 - 2 - 12يف العاصمة
األسرتالية كانبريا حبضور حنو  150ألف شخص،
ومبشاركة  65دولة أجنبية وعربية ،وتضمن
عروضا متنوعة من أسرتاليا وخارجها.
وحظيت اخليمة السعودية يف املهرجان باهتمام
كبري من املسؤولني االسرتاليني وإقبال من
الزوار اليت كان يف مقدمهم وزيرة التعددية
احلضارية جوري بورش وعدد من السفراء
العرب والشخصيات االسرتالية واالجنبية
الذين كان يف استقباهلم السفري ناظر ونائب
السفري رضا النزهة وامللحق الثقايف الدكتور

* السفري ناظر يف حديث لوسائل االعالم *

* وكيل وزارة التعددية الحضارية يف حكومة العاصمة
كانبريا يف الخيمة السعودية وبدا مسؤول القسم
الثقايف واالعالمي يف السفارة صالح البديوي  .مدير
دائرة التعددية الحضارية *

علي البشري واملسؤول االعالمي يف السفارة
صاحل البديوي ورئيس نادي الطلبة السعوديني
يف كانبريا فيصل سعد العتييب حيث قدمت
هلم القهوة والتمور العربية واهلدايا التذكارية
والكتب واملطبوعات اليت تعكس صورة اململكة
ونهضتها الشاملة .
كما تضمنت الفعاليات السعودية هلذا العام
جناحا خاصا للمعروضات الرتاثية السعودية
وركنا للخط العربي ومعرضا للصور وامللصقات
عرضت فيها صور احلرمني الشريفني واملواقع
السياحية والرتاثية والتارخيية اهلامة يف اململكة
اضافة اىل الكتب واملطبوعات كما عرضت أفالم
وثائقية باللغة اإلجنليزية .
وقام طالب وطالبات نادي الطلبة السعوديني
بالتواجد يف اخليمة باللباس الوطين السعودي
والتقاط الصور التذكارية مع زوار اخليمة
وقاموا بتوزيع بالونات بالوان العلم السعودي

* امللحق الثقايف لدى اسرتاليا الدكتور البشري *

* ركن الخطوط العربية *

على االطفال وقدموا القهوة العربية والتمور
اليت حظيت باهتمام مجهور املهرجان وجعلت
من اخليمة السعودية إحدى أكثر اخليم استقطابًا
للزوار من مجيع اجلنسيات .

ونوهت مبحتويات اخليمة السعودية واعتربتها
إحد عوامل اجناح املهرجان .

واهتمت وسائل اإلعالم االسرتالية باالنشطة
السعودية يف املهرجان حيث نقلت حمطة اي بي
سي التلفزيونية مقابالت مع الطلبة السعوديني

من جهته اكد السفري ناظر على اهمية االنشطة
الثقافية البراز الصورة املشرفة للمملكة
وموقعها الديين واالنساني والعاملي والتقدم
العلمي والثقايف والتنموي الذي تعيشه يف
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مناسبات

السفري ناظر يرعى الفعاليات الثقافية السعودية يف مهرجان اسرتاليا :

دعم العالقات االنسانية بنی اململكة واسرتاليا

مجيع اجملاالت يف ظل قيادة خادم احلرمني
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل
سعود ،وصاحب السمو امللكي األمري نايف بن
عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس
جملس الوزراء وزير الداخلية  -حفظهما اهلل -
ونوه مبشاركة الطلبة السعوديني يف انشطة
املهرجان معربا عن تقديره للتجاوب واإلقبال
الكبري والعبارات الودية اليت حازت عليها
الفعاليات الثقافية واخليمة الرتاثية السعودية
من كبار الزوار ورواد املهرجان من خمتلف
اجلنسيات مبينا ان هذه االنشطة سيكون هلا
األثر اإلجیابي يف دعم العالقات االنسانية بنی
اململكة واسرتاليا.
عبت وزيرة التعددية احلضارية يف حكومة
كما رّ
العاصمة األسرتالية جوي بورش لدى زيارتها

اخليمة السعودية ،عن شكرها للمشاركة بالتطور الشامل الذي تعیشها اململكة يف خمتلف
السعودية الثقافية يف فعاليات املهرجان وما جماالت ورأت فيها عامال لبناء جسور العالقات
قدمته من معلومات عرفت اجلمهور االسرتالي الثقافية واإلنسانية بني البلدين الصديقني.
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مناسبات

إفتتاح املبنى اجلديد للقسم االبتدائي يف معهد سيدة لبنان – هاريس بارك

األخت شديد  :حنن يف أوسرتاليا خلدمة اجلالية اللبنانية وتوفري الرتبية املالئمة لألجيال القادمة

األخت بو موسى :أقدر موقف الدولة األوسرتالية من اإلنسان واحرتامها له على الصعيد الصحي واألمين والنفسي والرتبوي واالقتصادي

املطران ابي كرم يبارك

الراهبات والسفري والنواب اوينز وبريي واالب موسى

األم الرئيسة بو موسى

جانب من الحضور وتبدو نسرين خضرا

النائبة جولي اوينز

األخت شديد

جوقة الرتاتيل

جانب من مقدمة الحضور

هاريس بارك :كتب البري وهبه

مع إطاللة سنة دراسية جديدة ،يطل على املعهد بناء
سادس جديد ،هو عصارة جهد ودأب متواصلني
جلمعية نذرت نفسها ،منذ تأسيسها ،على الرتبية
واخلدمة واحملبة.
ومع ارتفاع هذا البناء تكتمل أعمدة النور الستة
يف معهد سيدة لبنان – هاريس بارك – التابع
لراهبات العائلة املقدسة املارونيات  -لتشكل
قلعة تربوية مشعة وواعدة مبستقبل زاهر ،تواكب
أجيال املعهد ،من خالهلا ،الثورة الرتبوية الرقمية
اليت اطلقتها احلكومة األوسرتالية مع مطلع القرن
احلالي.
هذا البناء اجلديد حمطة جديدة يف حياة املعهد .لن
يقف عندها الزمن بل ستستمر مسرية البناء تواكب
مسرية اإلنسان فيه ،حبكمة مجعية هلا بصماتها
الروحية والرتبوية عرب تاريخ جميد :هناك يف الوطن
األم ،وهنا حيث ّ
حلت حبة بركة أمنت مثارًا وفرية،
مر الزمن .وما يزال عطاؤها
على
وأغنت اجملتمع
ّ
يرفد اجملتمع األوسرتالي عامة واجلالية اللبنانية
خاصة بالرتبية واخلدمة واحملبة.
البناء اجلديد انطالقة جديدة لفلذ أؤمتنا على
تنشئتها ومرافقتها يف رحلة العلم البعيدة املدى
لتصيرّ هم كبارًا يعطون هذا الوطن الذي أعطاهم ما
يؤمن هلم هذا النجاح.
فالعاشر من شهر شباط كان يوم املعهد مع
االفتتاح الرمسي للبناء اجلديد املخصص للقسم
االبتدائي الذي يضم قاعة متعددة األهداف ،مكتبة
وصف للمعلوماتية وأربع غرف تدريس جمهزة
جتهيزًا إلكرتونيًا كام ًال ومكاتب.

املدعوون

لبى دعوة األخت مرلني شديد ،رئيسة املعهد،
عدد من الشخصيات الروحية والسياسية وإإلعالمية
والرتبوية واالجتماعية ،فقد مت االفتتاح حبضور
النائب جولي أونز ممثلة رئيس احلكومة الفديرالية
ومباركة سيادة املطران عاد أبي كرم والرئيسة
العامة جلمعية راهبات العائلة املقدسة املارونيات
األم غربيال بو موسى اليت حضرت خصيصًا من
لبنان لتبارك مثرة جهاد أخواتها الراهبات يف
أوسرتاليا ،وعدد كبري من الضيوف يتقدمهم سعادة
سفري لبنان السيد جان دانيال والسيدة عقيلته،
النواب السادة غوف لي ،بربارة بريي ،داريل ملحم
وطوني عيسى ،رئيسة بلدية باراماتا السيدة لورين
ويرن واألعضاء السادة جان شديد وبيار إسرب،
املونسنيور بشارة مرعي وعمانوئيل صقر وعدد من
اإلكلريوس وراهبات العائلة املقدسة املارونيات،
رئيس الرابطة املارونية السيد مسري قزي ،رئيس
شركة طمسون أدسيت  ،ورئيس شركة ديلدام
اليت نفذت البناء،واإلعالم العربي يف أوسرتاليا،

اوينز ،ويرن ،ابي كرم  ،بو موسى وشديد
ممثل من البوليس احمللي ومسؤولني مصرفيني
وعدد من أفراد اهليئتني التعليمية واإلدارية يف
املعهد ومسؤولني من جلنة األهل يف املعهد.
االحتفال
بدأ االحتفال بالنشيدين الوطنيني األوسرتالي
واللبناني قامت جوقة املعهد يف القسم االبتدائي
بإنشادهما ،وقدم فقرات االحتفال مندوب الطالب
يف املعهد الطالب دانيال قزي واملوظفة اإلدارية
يف القسم االبتدائي السيدة ريتا بنغالو
تال النشيدين كلمة األخت مرلني شديد رئيسة املعهد
اليت تضمنت الشكر وتسليط الضوء على املبنى اجلديد

كلمة األخت شديد

بعد الرتحيب بالضيوف ،تابعت األخت شديد تقول:
حنن يف أوسرتاليا خلدمة اجلالية اللبنانية وتوفري
الرتبية املالئمة لألجيال القادمة  .وتركز مجعية
راهبات العائلة املقدسة املارونيات على الرتبية
والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية.
وصلت راهبات العائلة املقدسة املارونيات إىل
سيدني يف العام  .1968ويف العام  1973افتتحن
معهد سيدة لبنان الذي ضم أنذاك قرابة املئة
طالب وطالبة وها هو اليوم بفضل العناية اإلهلية
ودعم احلكومات األوسرتالية عرب الزمن يستضيف
حتت سقفه  1200طالب وطالبة من مرحلة الروضة
حتى القسم الثانوي.
وتابعت األخت شديد معددة حمتويات املبنى اجلديد
اليت تساهم يف حتسني الوضع الرتبوي للطالب.
وأردفت تقول :مل يكن هذا البناء ليبصر النور لوال
مساعدة احلكومة الفديرالية الداعمة للثورة الرتبوية.
ومع هذا الدعم املتواصل يستمر املعهد ويعمل
على إجياد املناخ الرتبوي األفضل لألجيال القادمة.
وختمت األخت شديد كلمتها شاكرة الضيوف على
تلبية الدعوة وكل من ساهم من قريب أو بعيد
بإمتام هذا املبنى.

ترفيه وكلمة

بعد كلمة األخت شديد قدم طالب وطالبات السنة
الثالثة االبتدائية لوحة فنية راقصة ،تلتها كلمة

يقطعون قالب الحلوى

االخوات الراهبات واالب طربيه وخطار وحضور

ممثل رئيس احلكومة
الفديرالية النائب جولي
نوهب بالدور
أونز اليت ّ
الرتبوي الذي يقوم به
ّ
وهنأت الراهبات
املعهد
على هذا املبنى الرائع
التربيك
بعد كلمة النائب أونز
قام سيادة املطران
عاد أبي كرم مبباركة
هذا املبنى والذين
عملوا على إجنازه.
بعد صالة التربيك
قدمت جوقة املعهد يف
القسم االبتدائي لوحة
غنائية تراثية رائعة
تلتها كلمة الرئيسة
العامة للجمعية األم
غربيال بو موسى.

كلمة الرئيسة العامة

محلت كلمة األم بو
موسى أبعادًا ثالثة:

ايليجس فارس وزنابق املعهد يقدمون لوحات تراثية رائعة

تصوير أراكس وجو ضاهر

تقدير وشكر ومباركة.
قدرت عمل احلكومة األوسرتالية وشكرتها كما
ّ
شكرت كل من عمل على حتقيق هذا البناء وهنأت
املعهد بشخص أخواتها الراهبات واهليئتني
التعليمية واإلدارية والطالب وأهاليهم  .ودعت
إىل مزيد من االجنازات والنجاحات .ومما ومما
جاء يف كلمتها النابعة من قلب يفيض بالصفاء
الروحي الذي تتحلى به قوهلا « :إني أقدر موقف
الدولة األوسرتالية من اإلنسان واحرتامها له
على الصعيد الصحي واألمين والنفسي والرتبوي
واالقتصادي .بارك اهلل أوسرتاليا وأعطى حكامها
املزيد من احلكمة والتحسس اإلنساني كي تظل
الرائدة يف االزدهار االنساني واالقتصادي ويبقى

السالم منتشرًا يف مجيع أرجائها».
آخر املتكلمني كانت رئيسة بلدية باراماتا اليت
نوهت فيها بالدور احلضاري الذي
ارجتلت كلمة ّ
يعكسه معهد سيدة لبنان على اجملتمع األوسرتالي
عامة واحمللي خاصة .وهنأت الراهبات على هذا
االجناز الكبري.
بعدها كانت لوحة فنية تراثية قدمها طالب وطالبات
السنة السادسة .عقب ذلك ،قامت األخت شديد
بتقديم هدايا تذكارية لكل من النائب جولي أونز
واملطران عاد أبي كرم واألخت غربيال بوموسى
ورئيسة بلدية باراماتا السيدة لورين ويرن.إنتهى
االحتفال بدعوة اجلميع إىل كوكتيل أقيم يف القاعة
اجلديدة.
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تتــمات

«اغراء» طاليب اللجوء

(تتمة املنشور على الصفحة )1
دوالر من املفروشات وااللكرتونيات لكل منزل.
ولدى وصوهلم للمنازل املستأجرة تقدم هلم املأكوالت «الطازجة والشهية»
بانتظار البت بطالباتهم.
وقد أتت هذه الكشوفات يف وقت تعاني فيه االسر االسرتالية املتوسطة
وحتى املرتفعة الدخل ،من الضغوط املعيشية واحلياتية واالستعداد القتطاع
حسومات على بوليصات التأمني الصحي اخلاص ،اضافة اىل تأثري ضريبة
الكربون.
واملفروشات اليت تبلغ كلفتها  7100دوالر ألسرة طالب اللجوء ،املؤلفة
يف املتوسط من مخسة أشخاص ،ميكن شراؤها بأقل بكثري من احملالت
املعروفة.
كل شيء بدءا من
األسرة ،الفرشات ،الثالجات ،اطقم الصالونات ،الراديوهات
ّ
املزودة بإنذارات ،مشاعات (تعاليق) املالبس وحاويات البسكويت هي من
ضمن «احلزمة املنزلية» اليت حتتوي على أكثر من  60سلعة.
وتشمل احلزمة جهاز تلفزيون حجم شاشته  53سنتيمرتا كحد أدنى.
واألسرة املتوسطة املؤلفة من مخسة اشخاص مؤهلة للحصول على سلع
وجتهيزات بقيمة  7100دوالر ،يف حني ان العائالت املؤلفة من  9أشخاص
او اكثر فيمكنها احلصول على ما قيمته  9850دوالرا من التجهريات
واملفروشات ،هذا ما كشفته املعارضة بناء على تقديرات وختمينات جملس
الشيوخ هذا االسبوع.
وقد مت ايالء عناية خاصة واهتمام مميز هلذه االسر حيث ميكن تزويدها
بأجهزة كمبيوتر واالتصال بشبكة اإلنرتنت ،واهلواتف احملمولة ،والدراجات،
سكيتبورد ،rollerblades ،و ،iPodsأجهزة تشغيل ألعاب وآالت اخلياطة.
وقد جرى بالفعل استئجار  97منزال يف ضواحي سيدني  -وبتمويل من
دافعي الضرائب  -مبتوسط تكلفة قدرها  416دوالرا يف األسبوع اضافة
اىل توفري اخلبز واحلليب والزبدة والبيض وغريها من «األساسيات» ومنتجات
ومساحيق التنظيف لكل عائلة.
وسيستقر طالبو اللجوء يف كل من آشفيلد ،بانكستاون ،أوبرن ،كابراماتا،
ّ
بالكتاون ،ديورال و .North Curl Curl
اما األسر اليت لديها طفل رضيع فيمكن احلصول على حزمة اضافية بـ 750
دوالرا من اللوازم األساسية .اضافة اىل دفع فواتري اهلواتف والكهرباء
واالتصاالت.
وتشمل املساعدة زيارات جمانية لعيادات األطباء ،واطباء االسنان،
واحلصول على األدوية املدعومة ومدفوعات تصل اىل  433،25دوالرا كل
أسبوعني.
وهناك حواىل  1600طالب جلوء يف مجيع أحناء البالد قد مت اسكانهم يف
مراكز اجتماعية.
وقال املتحدث باسم املعارضة حلقيبة اهلجرة سكوت موريسون ان هذه
الكشوفات حتبط وختيب آمال العائالت االسرتالية اليت تكافح وتعاني جراء
ارتفاع تكاليف املعيشة.
واضاف السيد موريسون يقول «إن تكلفة فشل احلكومة العمالية يف محاية
احلدود هي صفعة و(بوكس) على وجه كل عائلة اسرتالية جتهد ملواجهة
ارتفاع تكاليف املعيشة ،اليت ستزداد سوءا بسبب ضريبة الكربون والتخلي
عن بوليصة التأمني الصحي اخلاص».
وقال وزير اهلجرة كريس بوين ان احلكومة مسؤولة عن توفري األساسيات
لطاليب اللجوء ريثما يتم البت بطلباتهم.

نصر اهلل مع حوار

(تتمة املنشور على الصفحة )1

مسري جعجع.
قدمها الرئيس
وحرص نصر اهلل يف خطابه على نزع صفة «الضامن» اليت ّ
سعد احلريري يف معرض خطابه املتلفز يف «البيال» الثالثاء املاضي ،من
موقع املنتصر يف «احلرب السورية» ،وذلك ربطًا بتبين نظرية «السقوط
احلتمي للنظام السوري» ،وقال نصر اهلل يف هذا السياق« :يا قادة 14
آذار ،لستم يف موقع من يعطي الضمانات يف لبنان أمام املتغريات القادمة
ألن اللعبة يف املنطقة أكرب منكم بكثري ،ويا قادة  14آذار ،لستم يف
موقع من يضع الشروط او من ميلي الشروط ،ولطاملا امليتم الشروط يف
العام  2006وانتهت احلرب بال شروط ،ويا قادة  14آذار ،ان كل حريص
على منع الفتنة بني السنة والشيعة ،جيب ان يعمل من اآلن على إسكات
حترض يف الليل والنهار
نوابه وإعالمه ومواقعه االلكرتونية واالنرتنيت اليت ّ
السوريني على بعضهم البعض» ،وجدد التعبري عن مواساته وعزائه لعائلة
الرئيس الشهيد رفيق احلريري وحمبيه مؤكدًا إدانة احلزب لكل االغتياالت
الســـياسية.
وتوجه نصر اهلل اىل قوى الرابع عشر من آذار قائال :انتم ربطتم خياراتكم
برهان واحد على تطورات خارجية ،وحتسمون أن النظام السوري سيسقط،
كما سبق لكم ان حسمتم خياراتكم على رهانات اخرى ومل «تضبط» ،أليس
من اخلطأ ان تزجوا أنفسكم بهذا االمر ،وانا اسألكم اذا جتاوز النظام
السوري هذه احملنة كيف ستتصرفون وماذا انتم حمضرون ،واذا ال مسح
اهلل انزلق االمر يف سوريا اىل حرب اهلية ،ومل يبق هناك سوريا ،فماذا
انتم فاعلون ،وماذا انتم حمضرون للبنان يف الوقت الذي تزجونه يف هذه
احلرب بالسالح واملال والفتاوى والتحريض؟
واذ اكد السيد على امتالك احلزب للسالح الدفاعي عن لبنان ومحايته من
اسرائيل ،دعا فريق  14آذار اىل اجلرأة واعالن امتالكه السالح ،وقال:
حنن لدينا سالح ونزداد تسلحًا ،ولدينا سالح معروف وسالح خمبأ غري
معروف ومتمسكون به حتى إشعار آخر ،فتعالوا قولوا إنكم متتلكون السالح،
ولنناقش يف االسرتاتيجية الدفاعية أي سالح ينفع للدفاع عن البلد سالحنا
او سالحكم؟
لكنه
احلكومية،
االزمة
يف
الدخول
اهلل
نصر
السيد
وجتنب
أقر بضعفها ،فهذا
ّ
جدد التمسك بها ،مثنيًا على فضلها يف
شأن احلكومات يف لبنان ،اال انه ّ
حفظ االستقرار ،وقال« :حنن لسنا إلغائيني وال إقصائيني ،حنن مع احلوار
ولكن بال شروط ،خيار اللبنانيني النقاش يف ما بينهم ،حنن مع االستقرار

السياسي واالمين يف البلد وأيضًا حنن مع استمرار احلكومة ومعاجلة نقاط
ضعفها ،وحفاظها على االستقرار اجيابية كبرية وتستحق ان حيافظ عليها».
ّ
وكان نصر اهلل قد
استهل خطابه من البوابة الفلسطينية ،داعيًا شعوب
املنطقة وأنظمتها للتكاتف يف مواجهة املشروع اإلسرائيلي العدواني ،مؤكدًا
أن «حزب اهلل» يبين حتالفاته
وحيدد أولوياته انطالقًا من معيار املوقف من
ّ
قضية فلسطني ،داعيًا األحزاب واحلركات اإلسالمية الصاعدة يف املنطقة
اىل حتديد موقفها من قضية فلسطني ،وقال «ال ميكن أن أكون أنا حركة
إسالمية يف أي بلد عربي أو إسالمي وال يكون موقفي واضحًا حامسًا قاطعًا ال
لبس فيه باجتاه فلسطني والقدس واملقاومة يف فلسطني وباجتاه إسرائيل
واملشروع الصهيوني يف املنطقة».
وشجع نصر اهلل على اإلصالح اجلدي يف سوريا ،وهو األمر الذي ينادي به
النظام ،وقال «علينا أن نبحث عن حل سياسي يف سوريا ومصر ولبنان
والعراق ويف أي بلد عربي ،حتى يف البحرين حنن نبحث عن حل سياسي،
وجيب أن
نضيع الفرصة على اإلسرائيلي وأن ال نفتح أبواب بالدنا على
ّ
الفتنة».
وسأل نصر اهلل «ما أقدم عليه حتى اآلن الرئيس بشار األسد والقيادة
السورية من إصالحات وما اختذ من قرارات وأجرى من تعديالت ،هل ميكن
أن يقدم عليه ملك أو أمري أو شيخ أو رئيس يف أي نظام عربي حالي؟».
من جهة ثانية ،دخلت الواليات املتحدة من جديد على اخلط النفطي ،عرب
زيارة مفاجئة للمنسق اخلاص لشؤون الشرق األوسط يف اخلارجية االمريكية
فريدريك هوف اىل بريوت ،حددت السفارة االمريكية مهمتها بتشجيع لبنان
على البحث يف إجياد حل حلدوده البحرية ،علمًا أنه سبق للبنان ان راسل
االمم املتحدة العام املاضي بالوثائق اليت تثبت خط حدوده البحرية ونطاق
منطقته االقتصادية اخلالصة ،وينتظر ان تبت االمم املتحدة بهذا األمر ،كما
ينتظر ردها على االعرتاض الرمسي الذي تقدم به لبنان اىل االمم املتحدة
على االتفاق املوقع بني قربص واسرائيل حول حتديد املنطقة االقتصادية
اخلالصة بينهما يف البحر ،على اعتبار ان هذا االتفاق ينتهك حقوق لبنان
السيادية واالقتصادية.
وقد التقى هوف ترافقه السفرية األمريكية يف لبنان مورا كونيللي ،رئيس
جملس النواب نبيه بري ورئيس احلكومة جنيب ميقاتي .وأكد بري عزم
لبنان على االستثمار والتنقيب عن النفط والغاز يف مياه لبنان ومنطقته
االقتصادية» ،مشددًا على «التمسك بكامل حقوق لبنان يف هذا اجملال من
دون انتقاص وبأعلى املعايري العلمية العاملية املعتمدة واليت اعتمدها اجليش
اللبناني يف عمله لتكون املرجعية يف هذا الشأن» .وأما هوف فأبدى تشجيعه
للبنان يف استمرار اخنراطه للوصول إىل حل ملوضوع حدوده
البحرية ،كما
ّ
أعرب عن تأييده «تطوير احتياطي النفط والغاز يف احلقول البحرية على حنو
يساهم يف السالم واالستقرار واالزدهار».
وعلم أن املسؤول عن امللف النفطي يف وزارة اخلارجية القربصية زار بريوت
قبل أيام قليلة وأجرى حمادثات مع عدد من املسؤولني اللبنانيني وصفت
نتائجها بأنها كانت اجيابية جدًا ،على أن يصل اىل بريوت قبل نهاية هذا
الشهر وزير خارجية قربص ،وحتديدًا قبل موعد زيارة رئيس جملس النواب
اىل العاصمة القربصية يف نهاية شباط.
ويف سياق متصل باالزمة احلكومية ،كرر الرئيس جنيب ميقاتي رفضه ألن
يتحكم فريق سياسي مبجلس الوزراء ،فيما دعا رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان اىل اجياد حل سريع لقضية توقيع مرسوم النقل واملنح املدرسية.
وقال وزير العمل شربل حناس إنه يرفض اتهامه بأنه خيالف القانون وقال
«أنا ال أخالف أبدًا (بعدم توقيع مرسوم بدل النقل) ،بل جملس الوزراء هو
من َ
خالف القانون».
وقالت مصادر يف جلنة املال النيابية إن «تكتل االصالح والتغيري» يتداول
اقرتاحًا مفاده أن يقدم رئيس جلنة املال واملوازنة النائب ابراهيم كنعان
اقرتاح قانون معجل مكرر يف اجللسة التشريعية املقرر عقدها االربعاء
املقبل« ،يتضمن خمرجًا قانونيًا ألزمة بدل النقل ،وحيقق اهلدف اإلصالحي
وينصف الشرائح املستفيدة» ،وأشارت املصادر اىل أن هذا األمر كان
حمل تشاور بني رئيس التكتل النائب ميشال عون وشربل حناس والنائب
كنعان ،ولكن مل يتخذ قرار نهائي يف هذا الشأن.

دفع األوضاع يف سوريا إىل التدهور أكثر فأكثر لينتقل عدم االستقرار إىل
إيران ولبنان وغريهما من بلدان املنطقة ،فستظهر من جراء ذلك مشاكل
لدى األوروبيني ،وكذلك الواليات املتحدة اليت تقف على أبواب االنتخابات
الرئاسية».
وأعلنت وزارة اخلارجية الروسية ،يف بيان ،أن قيام السلطات السورية
بتحديد موعد إجراء االستفتاء على مشروع الدستور اجلديد يدل على التزامها
بوعودها .وأعربت عن «أملها أن تساهم مجيع القوى السياسية السورية يف
تهيئة الظروف املالئمة إلجراء هذا االستفتاء العام» يف  26شباط احلالي.
وأضافت «حنن نأمل أن تبذل كافة القوى السياسية السورية ،مبا فيها
املعارضة ،جهودا ترمي إىل خلق ظروف مؤاتية لقيام الشعب السوري
بالتعبري عن إرادته بصورة دميوقراطية ،ما يتطلب وقف إطالق النار وأعمال
العنف مهما كان مصدرها وإطالق حوار شامل».
وأعلن األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون ،يف فيينا ،انه قرأ عن اعتزام
األسد إجراء استفتاء قد يقود إىل انتخابات متعددة األحزاب ،لكنه شدد على
أن «املهم يف هذا الوقت هو ضرورة أن تتوقف السلطات السورية أوال عن
قتل شعبها وضرورة أن توقف العنف .هذا العنف جيب أن يتوقف من مجيع
األطراف ،سواء من قوات األمن الوطنية أو من قوات املعارضة».
وأعلن انه إىل «جانب وقف اطالق النار فإن االولوية االخرى لالمم املتحدة
هي املساعدة االنسانية حيث ان مكتب االمم املتحدة للشؤون االنسانية
حيضر خطة للوصول اىل السكان املدنيني» .واعترب انه من املؤكد تقريبا أن
«جرائم ضد اإلنسانية» ارتكبت يف سوريا.
وأعلنت بكني إرسال نائب وزير اخلارجية تشاي جون إىل دمشق اليوم وغدا.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية ليو وميني إن تشاي جون ،الذي يتكلم
العربية وعمل فرتة طويلة يف الشرق األوسط ،سيزور سوريا «للمساهمة
يف حل مناسب وسلمي لالزمة السورية» .وأضاف إن «رسالة هذه الزيارة
هي أن الصني تأمل يف حل سلمي ومناسب للوضع يف سوريا وستؤدي
دور وسيط بناء».
وقال تشاي «حنث احلكومة السورية وكل األطراف السياسية على أن
تنهي فورا وبشكل كامل كل أعمال العنف وأن تستعيد االستقرار والنظام
االجتماعي الطبيعي بسرعة» ،مؤكدا أن بكني «ال توافق على استخدام القوة
للتدخل يف سوريا أو الضغط بقوة من أجل ما يسمى تغيري النظام».
ودعا معارضون اىل مقاطعة االستفتاء على مشروع الدستور اجلديد يف
البالد الذي حدد موعده يف  26شباط .ودعت «جلان التنسيق احمللية» ،يف
بيان« ،ابناء شعبنا إىل رفض ومقاطعة االستفتاء املزعوم».
واعلنت «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيري الدميوقراطي» املعارضة يف
سوريا مقاطعتها لالستفتاء .وقال املنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم،
يف اتصال مع وكالة «فرانس برس»« ،ال ميكن ان نشارك يف االستفتاء قبل
توقف العنف القتل والقنص» يف سوريا.
ودعا املعارضون اىل التظاهر اليوم حتت شعار «مجعة املقاومة الشعبية،
بداية مرحلة».
وأعلن «املرصد السوري حلقوق االنسان ،يف بيانات« ،مقتل  19مواطنا يف
حمافظة ادلب ،و 10منشقني ،و 4عسكريني ،و 4مدنيني يف ريف محاه ،و3
عسكريني يف اشتباكات يف درعا».
وذكرت وكالة األنباء السورية (سانا) أن «قوات األمن طاردت واشتبكت
مع جمموعة إرهابية مسلحة يف حي احلميدية حبماه كانت تروع السكان،
وألقت القبض على بعض من أفرادها الذين كانوا حيملون بنادق وقذائف
صاروخية».

حزب القوات اللبنانية  -اسرتاليا يهنئ مسري الصاج

موسكو :سحب
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العربية من خالل احللول السياسية» .وقال «نرفض أي تدخل خارجي يف
سوريا ،وال نعتقد أن العقوبات ستساعد يف احلل».
وقال مندوب سوريا لدى األمم املتحدة بشار اجلعفري ان «تناول ملف سوريا
من خالل  3بنود خمتلفة خالل  10أيام يهدد مصداقية اجلمعية العامة لألمم
املتحدة ويظهر أن سوريا مستهدفة من حيث املبدأ وليس ألي سبب آخر».
واعترب أن «قرارات اجلامعة العربية تنتهك سيادة سوريا وختالف القوانني
الدولية وتشجع اجلماعات اإلرهابية املسلحة وهجماتها» ،وأن «اجلامعة العربية
أصبحت تنافس أعداء العرب يف اإلساءة إىل سوريا».
يف هذا الوقت ،برزت تصرحيات الفتة ملدير االستخبارات القومية األمريكية
جيمس كالبر الذي رجح ان يكون تنظيم القاعدة هو الذي نفذ التفجريات
االنتحارية يف دمشق وحلب ،مؤكدا اخرتاق عناصر التنظيم صفوف املعارضة
املشتتة.
وقال كالبر ،أمام جلنة القوات املسلحة يف جملس الشيوخ األمريكي ،إن
التفجريات اليت شهدتها دمشق وحلب «حتمل مجيعها بصمات القاعدة ،لذلك
نعتقد أن القاعدة يف العراق آخذة يف مد نفوذها إىل سوريا».
وأعرب كالبر عن قلقه من أن مسلحني من «القاعدة» اخرتقوا املعارضة
السورية املنقسمة .وقال إن «ظاهرة أخرى مثرية لالنزعاج هو أننا شاهدنا
مؤخرا تواجد متطرفني اخرتقوا مجاعات املعارضة» ،مشريا إىل أن «مجاعات
املعارضة يف العديد من احلاالت رمبا ال تعلم بوجودهم بينها».
واعترب مندوب روسيا لدى األمم املتحدة فيتالي تشوركني أن «سحب
بعض الدول األوروبية والعربية لسفرائها من دمشق قد يدل على بدء
االستعدادات إلثارة نزاع واسع النطاق يف سوريا».
وقال تشوركني ،يف مقابلة مع قناة «ان تي يف» الروسية بثت أمس ،ان
«مثل هذه التحضريات قد تكون وراء ظهور أنباء حتدثت عن إرسال قوات
خاصة بريطانية وقطرية إىل سوريا» .وحذر من أنه «إذا استمر الغرب يف

يتقدم حزب القوات اللبنانية اسرتاليا من السيد مسري الصاج بالتهنئة
على اختياره منسقًا لوالية نيو ساوث ويلز يف تيار املستقبل آم ًال له
التوفيق يف مهمته اجلديدة خلدمة اجلالية ولبنان.
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رياضة

«ركلة جزاء» غري صحيحة تغري مسار املباراة

النجمة جُي ِرد العهد من لقب الكأس بهدف «عجيب» للمحمد (3ـ)2
ويلتقي الساحل الفائز على التضامن صور (1ـ )0يف نصف النهائي
بهدف «عجيب» سجله حسن احملمد يف الوقت القاتل ،جنح النجمة بتجريد
العهد من لقب كأس لبنان بكرة القدم بفوزه عليه (3ـ ،)2االربعاء على
ملعب املدينة الرياضية باختتام الدور ربع النهائي ،بعدما كان متخلفًا
يف الشوط األول (صفرـ ،)2قبل أن ينهي هذا الشوط بهدف تقليص
الفارق من ركلة جزاء غري صحيحة (كما بينت اإلعادات التلفزيونية)،
نفذها بالل جنارين ،وهي كانت نقطة حتول يف الشوط الثاني.
وسيلتقي النجمة مع شباب الساحل يف نصف النهائي ،بينما يلتقي
األنصار مع الصفاء.
وهنا التفاصيل:

النجمة * العهد

قلب النجمة تأخره يف الشوط األول أمام العهد حامل اللقب من
(صفرـ ،)2و(1ـ ،)2إىل فوز دراماتيكي (3ـ ،)2بالوقت القاتل.
وساهمت التغيريات اليت أجراها مدرب النجمة موسى حجيج يف قلب
النتيجة رأسا على عقب يف الشوط الثاني ،حبيث كان البديالن حممد
احلسن وعلي علوية عند حسن ظنه وجنحا بتحريك اجلبهة اهلجومية وإقالق
راحة دفاع العهد الذي اخفق شاغلوه باحلد من خطورتهما ،مفسحني يف
اجملال للثنائي الشاب «احملمد ـ علوية» بقيادة الفريق النبيذي إىل فوز
غال تأخر  3مواسم كي يتحقق.
قدم الفريقان أداء شيقا وتبادال السيطرة والتفوق الفين على مدار
الشوطني ،فكان النجمة األفضل انتشارا واستحواذا على الكرة وتهديدا
للمرمى يف الشوط األول ،وصوال لتدخل القائم األمين العهداوي لكرة
أكرم مغربي القوية ( ،)12لكن اخلربة اليت ميلكها العبو العهد يف هذا
اجملال أعطتهم األفضلية جلهة هز الشباك ،ومن أول هجمة صرحية جنح
اهلداف الدولي حممود العلي بتسجيل هدف السبق مستغال كرة امحد
زريق الرأسية عرب عرضية متقنة من عباس عطوي ،لتجد رأس العلي
فيحوهلا بذكاء قوية من فوق احلارس ( ،)35فرد علي محام بكرة قوية
مرت جانب القائم األمين ( ،)37قبل أن ينجح حممود العلي بهز الشباك
النجماوية ثانية بعد أن وصلته كرة أرضية من حسني دقيق ( ،)41ومل
ييأس العبو النجمة بل بادروا خصومهم بعدد من اهلجمات املرتدة أمثرت
إحداها عن ركلة جزاء «وهمية» احتسبها احلكم ملصلحة حممد جعفر ،وقد
أثبتت اإلعادة التلفزيونية عدم صحتها ،سجل منها بالل جنارين هدف
تقليص الفارق (.)45
يف الشوط الثاني ،كان العهد األفضل انتشارا واستحواذا على الكرة
لكن من دون تهديد مباشر على املرمى النجماوي ،ومع ذلك كان
النجمة األقرب هلز الشباك لوال تدخل احلارس محود عندما تصدى لكرة
أكرم مغربي الرأسية وأبعدها إىل ركنية برباعة ( ،)51وانتظر العهد
 11دقيقة كي يرد بكرة خطرة جدا سددها عباس عطوي من خارج
املربع وصدها احلارس دكرمنجي برباعة ،قبل أن ينجح أكرم مغربي بفك
عقدته التهديفية ويسجل هدف التعادل بعد «كرة ذهبية» من البديل
حسن احملمد أفلتت من يدي احلارس ( ،)67بعده ،هدأت املباراة وسط
حماوالت عهداوية مل تف بالغرض ،يف مقابل دفاع مستميت وهجمات
مرتدة لالعيب النجمة الذين هددوا املرمى األصفر أكثر من مرة وكانت
أخطرها رأسية أكرم مغربي تصدى هلا محود من أسفل القائم األمين
( ،)80رد عليها حممود العلي بكرة كانت متجهة إىل داخل املرمى لوال
تدخل القائد بالل جنارين الذي أبعدها يف الوقت املناسب منقذا فريقه
من هدف قاتل ( ،)88وقبل أن ينتهي الوقت األصلي بثوان قليلة جنح
البديل املتألق حسن احملمد بقيادة فريقه إىل الفوز مستغال كرة من
منتصف امللعب وحلظة رؤيته احلارس خارجا من مرماه لعبها من حواىل
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لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب
البحرية يف سائر أنحاء سدني
اتصلوا بــ آرثر0414419090 :
خدمة على مدار الساعة  7أيام يف األسبوع
معاملة صادقة ودقة يف املواعيد
أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن

 40مرتًا فأخذت طريقها للمرمى املشرع مسجال هدفا قاتال محل فريقه
إىل نصف النهائي.
[ مثل النجمة :حممد دكرمنجي ،بالل جنارين ،خالد محيه ،امحد طهماز
(علي علوية) ،امحد مغربي ،حممد مشص ،حممد جعفر (حسني محدان)،
مامام ،أكرم مغربي ،حسني شريفة (حسن احملمد) ،وعلي محام.
[ مثل العهد :حممد محود ،حممد باقر يونس (حسن شعيتو) ،عباس
كنعان ،حسن مزهر ،حسني دقيق ،هادي سحمراني ،عباس عطوي،
محزة سالمة (علي فاعور) ،هيثم فاعور ،أمحد زريق وحممود العلي.
[ قاد املباراة رضوان غندور ،مبساعدة زياد برياق وحسني عيسى ،إىل
الرابع حممد املوىل.

حول املباراة

[ حضر املباراة أكثر من  1500متفرج جنماوي أضفوا جوا محاسيا ،لكن
بعض هذا اجلمهور وجه شتائم غري مربرة اىل فريق العهد ،وكادت
األمور تتطور مع نهاية املباراة لوال تدخل رئيس جملس ادارة املدينة
الرياضية رياض الشيخة الذي استدعى كتيبة اجليش املوجودة يف
املدينة ،فتعاونت مع قوات الشرطة بالسيطرة على الوضع ،خصوصا
بعد أن تالسن اجلمهور مع العيب العهد أثناء خروجهم من امللعب.
[ مدرب النجمة موسى حجيج :كانت مباراة قوية وتكتيكية إىل أبعد
احلدود ،راهنت على مشاركة امحد طهماز يف الدفاع وحسني شريفة
يف اهلجوم ،تغلب علي اهلواء يف الشوط األول ،وكنت أتوقع أن يدخل
يف مرمانا هدف واحد وليس هدفني ،لكن ركلة اجلزاء اليت سجلها بالل
جنارين يف نهاية الشوط األول أعادتنا إىل املباراة ،وساهمت التغيريات
اليت أجريتها يف الشوط الثاني بقلب النتيجة رأسا على عقب ،كانت
هيبة املباراة مؤثرة على العيب النجمة ألن العهد كان عقدة النجمة ألكثر
من موسم ،وها هو الفريق قد كسر هذه العقدة وسيكون األداء مغايرا
حنو األفضل يف املواجهات املقبلة.

الساحل * التضامن صور

أثبت شباب الساحل أن سقوطه أمام السالم صور األسبوع املاضي ليس
سوى غمامة عابرة ،مؤكدا أن باستطاعته العودة اىل الذات الفنية من
خالل فوزه على التضامن صور(1ـ صفر) ،على ملعب بلدية برج محود.
وبذلك يكون الساحل جدد فوزه بعدما أنهى مباراة الذهاب يف الدوري
بالنتيجة ذاتها ،ليبدأ اإلعداد من اآلن ملباراة نصف النهائي ،عله يعرب
النهائي على غرار جتربته الفريدة يف العام  ،2000عندما أحرز اللقب
على حساب الصفاء.
وقد تكون النتيجة منصفة ،ألن الساحل خطف هدفه يف الربع األخري
بواسطة حسن طهماز الذي استخدم اجتهاده باستخالص الكرة من دفاع
التضامن وسددها قوية اىل ميني احلارس حممد معتوق ( ،)76وهذه
العربة يف مباريات الكأس ،وكاد بعدها التضامن جير خصمه اىل الوقت
االضايف عندما صحا متأخرا على طريقة «أن تصل متأخرا خري من أال
تصل» ،إال أن دفاع الساحل وضع سياجا حول منطقته بقيادة حسن
ضاهر وعلي متريك وأمخد كل احملاوالت التضامنية ،وحال دون وصوله
اىل غايته ،علما بأن املباراة كانت متكافئة يف معظم فرتاتها ،إال أن
التضامن كان السباق يف طرق املرمى عرب تسديدات علي حوراني،
بينما أبعد سامر حاوي تسديدة زهري عبد اهلل عن خط املرمى ،كما عمد
املدرب حممد زهري اىل اشراك غسان شويخ ويوسف عنرب لتفعيل خط
هجومه ،فيما دفع املدرب حممود محود مبحمد حالوى للمشاغبة على
دفاع التضامن ومنعه من التواصل مع خط الوسط ،دون أن يبدل يف
املعطيات اليت انتهت بسالم للساحل.
[ مثل الساحل :عباس شيت ،حسن ضاهر ،علي متريك ،مصطفى
توسكا ،زهري عبد اهلل ،أمري حلاف ،شادي عطية ،حممود عيتاني ،داينال،
حسن طهماز (موسى زيات) ،عباس طحان (حممد حالوى).
[ مثل التضامن :حممد معتوق ،هيثم خدوج ،حسني سيد ،علي فقيه،
بالل حاجو ،سامر حاوي (غسان شويخ) ،هشام شحيمي ،جون كمارا،
حسني بيطار (يوسف عنرب) ،علي حوراني ،حممود البساط.
[ قاد املباراة حسام املقدم ،مبساعدة حسن فحص وحممد رمال ،اىل
الرابع حسن سلمان.

الكؤوس األوروبية بكرة القدم
األبطال :ميالن يقسو على أرسنال (4ـ )0وزنيت يتقدم بنفيكا

مهاجم ميالن الربازيلي روبينيو (إىل اليسار) يسجل أحد هدفيه
يف مرمى أرسنال (رويرتز)

أحلق ميالن اإليطالي خسارة قاسية بضيفه أرسنال اإلنكليزي (4ـ
صفر) ،االربعاء ،يف ذهاب الدور الـ 16من دوري أبطال أوروبا
بكرة القدم.
وسجل الغاني كيفن برنس بواتنغ ( ،)15والربازيلي روبينيو (38
و ،)49والسويدي زالتان إبراهيموفيتش ( )79اهداف ميالن ،الذي
قطع خطوة عمالقة حنو بلوغ ربع النهائي قبل مباراة اإلياب اليت تقام
يف السادس من الشهر املقبل.
ويف سان بطرسربغ ،فاز زنيت سان بطرسربغ الروسي على ضيفه
بنفكيا الربتغالي بثالثة أهداف لرومان شريوكوف ( 27و،)87
وسريغي سيماك ( ،)71مقابل هدفني لألوروغوياني ماكسيميليانو
برييرا ( ،)20والبارغوياني اوسكار كاردوزو (.)87
كان قطبا مدينة مانشسرت اإلنكليزية ،يونايتد وسييت يأمالن يف
املنافسة بقوة على دوري ابطال اوروبا هذا املوسم ،لكنهما وجدا
نفسيهما يتابعان مشوارهما االوروبي يف كأس «يوروبا ليغ» االقل
رونقا.
ويتعني على قطيب مانشسرت ختطي عقبتني صعبتني تتمثالن بأياكس
امسرتدام اهلولندي وبورتو الربتغالي إذا ارادا االقرتاب اكثر من
النهائي املقرر يف  9ايار املقبل يف بوخارست.
وحيل مانشسرت سييت الذي حل ثالثا يف دوري ابطال اوروبا بعد
بايرن ميونيخ االملاني ونابولي اإليطالي يف دوري ابطال اوروبا
ضيفا على بورتو الربتغالي حامل اللقب املوسم املاضي ،يف حني
يواجه مانشسرت يونايتد الذي فشل يف احتالل احد املركزين االولني
يف جمموعة سهلة نسبيا ضمت بنفيكا وبال السويسري واوتيلول
غاالتي ،اياكس امسرتدام على أرض ملعب ارينا.
وأكد مدرب مانشسرت سييت اإليطالي روبرتو مانشيين انه سيشرك
تشكيلة قوية يف مواجهة بورتو الذي يتخلف بفارق مخس نقاط عن
غرميه التقليدي بنفيكا يف الدوري احمللي.
ويتمتع بورتو بسجل قوي على ارضه بدليل عدم خسارته يف مبارياته
السبع االخرية ،يف حني مل يفز مانشسرت سييت سوى مرة واحدة يف
آخر سبع مباريات بعيدا عن ملعبه على الصعيد االوروبي.
وقد تكون مهمة مانشسرت يونايتد اسهل نسبيا على الرغم من مواجهته
اياكس العريق بطل اوروبا اربع مرات منها ثالثية يف السبعينيات
بفضل جيل ذهيب بقيادة اهلولندي الطائر يوهان كرويف ،ذلك الن
اياكس مير بفرتة صعبة يف الوقت احلالي ويعاني حتى حمليا حيث ال
يظهر يف املراكز اخلمسة االوىل يف الرتتيب.
ويستطيع السري اليكس فريغوسون االعتماد على اجلناح الربتغالي
لويس ناني العائد من إصابة واملدافع الصلب فيل جونز ايضا،
كما ان صانع االلعاب طوم كليفريلي تعافى من إصابة يف كاحله
وكان جالسا على مقاعد الالعبـني االحتيـاطيني ضـد ليفربول السبت
الفائت.
وأكد فريغوسون انه يأخذ البطولة على حممل اجلد وقال «ال شك
بأننا سنخوض هذه البطولة بكل جدية ،االمر اجليد اننا لن يتعني
علينا اللعب يوم السبت (اليوم) (خرج فريقه من الكأس) وبالتالي
استطيع اشراك اقوى تشكيلة لدي».
وتتجه االنظار ايضا إىل مواجهة اتلتيكو مدريد ومضيفه التسيو يف
اعادة لنصف نهائي كأس االحتاد االوروبي املوسـم 1997ـ1998
عندما فاز الفريق اإليــطالي (1ـ صفر) مبجموع املباراتني وبلغ
النهائي حيث خسر امام جاره إنرت بثالثية نظيفة.
وهنا الربنامج (املباريات بتوقيت بريوت):
ـ لوكوموتيف موسكو (روسيا) * اتلتيك بلباو (إسبانيا) (.)19.00
ـ اياكس امسرتدام (هولندا) * مانشسرت يونايتد (إنكلرتا)
(.)20.00
ـ سالزبورغ (النمسا) * ميتاليست خاركيف (اوكرانيا) (.)20.00
ـ ألكمار (هولندا) * أندرخلت (بلجيكا) (.)20.00
ـ التسيو (إيطاليا) * اتلتيكو مدريد (إسبانيا) (.)20.00
ـ فيكتوريا بلزن (تشيكيا) * شالكه (املانيا) (.)20.00
ـ ليجيا وارسو (بولندا) * سبورتينغ لشبونة (الربتغال) (.)20.00
ـ ستيوا بوخارست (رومانيا) * تونيت (هولندا) (.)22.05
ـ طرابزون سبور (تركيا) * أيندهوفن (هولندا) (.)22.05
ـ بورتو (الربتغال) * مانشسرت سييت (إنكلرتا) (.)22.05
ـ ستوك سييت (إنكلرتا) * فالنسيا (إسبانيا) (.)22.05
ـ فيسال كراكوف (بولندا) * ستاندار لياج (بلجيكا) (.)22.05
ـ أودينيزي (إيطاليا) * باوك سالونيك (اليونان) (.)22.05
ـ هانوفر (املانيا) * كلوب بروج (بلجيكا) (.)22.05
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مناسـبات

"جئنا نك ّرس رسالة تقارب ترتجم امتداد القطاع املصريف اللبناني حنو أسرتاليا"

سليم صفري :بريوت هيلينك بنك يتجه حنو املزيد من الرحبية والنمو

السفري جان دانيال ،السيد جيمس واكيم ،السيد سليم صفري والزميل حرب
زار السيد سليم صفري ،رئيس
جملس إدارة واملدير العام لبنك
بريوت ،أسرتاليا للمرة الثالثة
يف غضون  12شهرًا يرافقه
السيد فؤاد شاكر والسيد
الياس ألوف وذلك لتجديد
وتكريس رسالة التقارب اليت
ترتجم امتداد القطاع املصريف
اللبناني حنو القارة األسرتالية
وحلضور اجتماع جملس إدارة
بريوت هيلينك بنك يف خطوة
تهدف اىل تقديم الدعم الالزم
البنك
اسرتاتيجية
لتنفيذ
وأهدافه بأن يكون املصرف
املتعدد الثقافات األول على
صعيد أسرتاليا من خالل توفري
أفضل وأرقى اخلدمات واملنتجات
املصرفية التنافسية.

والتقى السيد صفري زبائن
املصرف ورجال أعمال من
اجلاليتني اللبنانية واليونانية
خالل سلسلة مناسبات أقامها
بريوت هيلينك بنك على شرف
السيد صفري واحلضور يف
والييت سيدني وملبورن .وأشار
صفري خالل لقاءاته اىل القوة
املتنامية لبنك بريوت من خالل
توسعه وانتشاره من منطقة
الشرق األوسط ومشال أفريقيا
وجنوبي أوروبا ما جعله يستقطب
الشركات التجارية واملستثمرين
يف سوق التجارة العاملية ،ال
سيما يف ظل الدور الذي يلعبه
بريوت هيلينك بنك خبلق همزة
وصل مع هذه السوق العاملية،
وبالتالي تعزيز موقع بنك

القنصل هنري قسطون والسيد جيمس واكيم مع حضور يف ملبورن
بريوت كالعب أساسي يف جمال
التمويل التجاري يف منطقة
الشرق األوسط .وجتدر اإلشارة
اىل أن بنك بريوت سيشارك
يف فعاليات املعرض الدولي
لألغذية يف دبي بني  19و 22
شباط\فرباير .2012
وشارك السيد سليم صفري
باجتماع جملس إدارة بريوت
هيلينك بنك الذي ترأسه السيد
نيكوالس باباس وحضره السيد
ستيف براكس واملساهمون،
عب أعضاء اجمللس عن
حيث رّ
الرحبية
مبعدالت
سرورهم
والنمو اليت سجلها املصرف
خالل شهر كانون الثاني\يناير
 2012واضعني خطة عمل تضمن
استمرارية التقدم والتطور يف

املصرف للعام احلالي خصوصًا
وأنه يتمتع مبعدالت سيولة
عالية ،وإدارة ائتمانية ورأس
املال ّ
متكنه من ضمان مشاريع
باإلضافة
والتوسع.
النمو
اىل ذلك ،وافق جملس إدارة
بريوت هيلينك بنك على
اسرتاتيجية املصرف للسنوات
ّ
تتضمنه
اخلمس القادمة مع ما
من مشاريع تكنولوجية جديدة
تؤمن لزبائن املصرف القنوات
ّ
للتواصل
واملتطورة
اآلمنة
املصريف بني أسرتاليا من
جهة ومنطقة الشرق األوسط
وأوروبا وأفريقيا من جهة أخرى
وخصوصًا مع لبنان واليونان
وقربص.
وكان للسيد صفري لقاءات

مدراء من بريوت هيلينك بنك مع رجال اعمال يونانيني خالل مأدبة العشاء اليت أقيمت
على شرف صفري يف سيدني

السيد فؤاد شاكر ،السيد نيكوالس باباس ،السيد سليم صفري مع حضور يف ملبورن

عديدة مع قادة روحيني
وسياسيني وشخصيات عامة
باإلضافة اىل رجال أعمال

وصناعيني
ومستثمرين
خصوصًا من القطاعني املصريف
والتجاري.

يتشرف
تيار املردة – أوسرتاليا
بدعوتكم لحضور مهرجانه السنوي
برعاية وحضور

االستاذ طوني بك فرجنية
ممثال رئيس تيار املردة
النائب سليمان بك فرنجية
يف قاعة الويستيال الكربى
Bridge Street, 12
Lidcombe
الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت  3آذار
2012
للحجز واملعلومات الرجاء األتصال بـ:
فرنسوا الجعيتاني 0410546162
او بدوي الحاج 0412005679
www.marada-news.org

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

NOW
$650
• Stainless Steel Look refrigerator
• Multi Flow Cooling System
• Full No-Frost System
• Reversible doors
• Quick Freezer Compartment
• Interior Light in both Fridge & Freezer
• Freezer Door Racks
• Humidity Controlled Vegetable Crisper
Bins
• Twist Ice Trays and Storage Bin
• Nett Total Volume 380lt
Square basin and wall mixers

NOW $85 EA

“Building or Renovating
HB are people to see”
حمالت هوشر اخوان للتجهيزات املنزلية
900
Frameless
Shower
Screen

NOW
$450
• 900mm x 900mm x 1950mm
• 10mm thick tempered glass
(toughen glass)
• Includes hinges, brackets,
‘L’ handle, and 2 x corner
shelves.
• Complies with Australian
standard
• 12 months warranty
Solid Doors

RRP $480 NOW $210

Shadow Line Vanity
750mm

NOW
$240
• Finger Pull with
polyurethane cabinet
and ceramic top.
• Dimensions: 750mm
x 460mm x 540mm

Lex Toilet Suit

NOW
$250
• Available S or P Trap
• Soft Close Seat
• Back To Wall
• 4.5 Litre- 3 Litre Dual Flush
• 4 Star
Multi-function Shower Unit

• With square wide lever handle.
• Solid brass construction with
chrome ﬁnish.
• Australian Standard, 4 star
water rating (6.9L/min).
• WELS approved.
• Comes with 5 years
manufacturer’s warranty on
cartridge.

Calida Privacy Set
Complete
12 years warranty

WAS $490

NOW $290
• Square or Round
• Solid Brass Rail
• Australian Standard, 3 star
water rating

Double Loaded 60 x 60
Porcelain Floor Tiles

FROM $14

Laminate Timber
Flooring

NOW FROM $13

RRP $73.00
NOW $48

Top
Brands
and Lowest
Prices
األسعار
بأرخص
أشهر املاركات

“Building or Renovating HB are the people to see.”

واحد
سقفbuilding
جتدونه حتت
وجتديد منازلكم
ماحتتاجونه
كل
All your
or renovating
needsلبناء
under
one roof.
باملفرق
للتجارة
زوروا أحد
Come
and والبيع
see our
tradeمراكزنا
and retail
centres.

546-556
Woodville
Road,
GuildfordNSW
NSW2161
2161
546-556
Woodville
Rd, Guildford
Phone:
87245900
5900 Fax:
(02)
Phone:: (02)
02 8724
Fax::
028724
87245911
5911
Website: www.hbhome.com.au
www.hbhome.com.au Email:
sales@hbhome.com.au
Website::
Email::
sales@hbhome.com.au

L2426016-221111
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متفرقات

يا الئمي يف حبها

الشاعر السيد أمحد احلسيين

يا الئمي يف حبها أسلمتين
االرعن
ملصائب الدهر الغرور
ِ
وتركتين بني احلضور مهشماً
األلسن
سر احلبيب على شفار
ِ
ّ
ثوب احلياة مذلًة
وكسوتين
َ
وأبعدتين عن وصلها وخذلتين
وصرت
للغربان أفرتش الثرى
ُ
ِ
ّ
اهلداب فتنحين
يسف على
رمال
ِ
يا صاحيب خري املتاعب يف اهلوى
ان مل يكن يوم النوى قد جئتين
وتنهد القلب املخّزن باجلوى
ّ
ّ
األعني
يهل على حلاظ
دمعًا
ِ
تقرحت
قد شاب شعري
ُ
والشفاه ّ
األزمن
ضعفت على مرور
حتى
ُ
ِ
ألبيع من قهر الزمان حشاشًة
بأحسن
من يشرتي قهر الزمان
ِ
سخرت من
حتى
املعامل كلها
ُ
ِ
ُ
ذعن
واذا ُد ُ
عيت جللسٍة مل أ ِ
يا صاح مّزقين النوى
مبخالب
ٍ
نسيت من الثمالة انين
حتى
ُ
جنيت من احلبيب متاعبًا
فكم
ُ
املعدن
الغراب هلوهلا يف
نقر
ِ
ُ
ً
عبارة
وقرأت من بني السطور
احلزين حبّبه ال يعتين
ِ ان
َ
أنشدت من فخِر القصيد روائعًا
ُ
السوسن
يذوب على ربيع
شعرًا
ِ
ُ
ً
ّ
عصارة
غض اِلبنان
وشربت من
ُ
ِ شوقا يفيض اىل ربوعك موطين
هل ُي ُ
النسرين يف غسق الدجى
قطف
ُ
مبأمن
ضياء الصبح منه
ام هل
ُ
ِ
ّ
العناب من مخر الندى
عصر
ام ُي ُ
دمعًا يسيل على الشفاه فتنثين
اخلمار يف وجناتها
يسكب
ام
ُ
ُ
األجلن
وردًا يفوح على اجلبني
ِ
مذو ٌق
والكأس من فيه الغزال
ّ
ُ
مدمن
برحيق عطٍر من صبابة
ِ
ً
نضارة
قلب العائدين
ويهيم
ُ
ُ
ُ
الساخن
والشوق ينضح من جراح
ِ
ُ
ِ
مرتامي
طيفه
عرشك
وغرام
ٌ
املاجن
فوق النجوم على ضياء
ِ
يفر خمافةً
وقبضت قليب ان
ُ
ّ
علمت بأن طيفك ساكين
ملا
ُ

من ديوان الغدير

الشركات األسرتالية الكربى تتعاون مع الشرطة الفدرالية يف مكافحة
الرشاوى األجنبية!!

تعترب شركة اليتون هولدينغز الشركة األسرتالية
الكربى األوىل اليت تعرتف على املأل أنها قامت
البوليس الفيدرالي األسرتالي بشأن
بتنبيه
وجود خمالفات
قامت العديد من الشركات االسرتالية العامة
الكربي بالتعاون مع الشرطة الفيدرالية وتزويدها
مبعلومات حول ملف قضية الرشوة االجنبية .
وأشارت صحيفة «ذا ايدج» األسرتالية إىل أن
الشركات العاملة يف جمال التنقيب والتعدين
والقطاعات األخرى يف قارتي أفريقيا وآسيا
قامت بالتعاون مع السلطات املختصة عقب
عثورها خالل عمليات الفحص واملراجعة االخرية
حلساباتها على أدلة حمتملة حول وقوع عمليات
رشوة أجنبية .
أوضحت ان عمليات الفحص املراجعة االخرية
لتلك الشركات كشفت تورط البنك املركزي
االسرتالي والفروع التابعة له واملؤسسة
االسرتالية للطباعة اململوكة بالكامل من قبل
البنك ايضا  ،فى قضايا رشوة ،إضافة إىل
توجيه تهم الرشوة من الدرجة االوىل حبق عشرة
من املديرين التنفيذيني السابقني ،فى شهر
متوز من العام املاضى.
ومن جانبها ،أقرت شركة اإلنشاءات األسرتالية
اليتون هولدينغز بأنها احملت للشرطة االسرتالية
الفدرالية حول احتماالت وقوع انتهاكات لقوانني
مكافحة عمليات الرشوة لتصبح أوىل الشركات
األسرتالية العمالقة التى تعرتف بذلك .
وأشارت «اليتون هولدينغز» إىل أن االنتهاكات
تشمل فرع الشركة فى سنغافورة وتورطها فى
دفع مبالغ مالية نظري تسهيل مشروع تشييد
رصيف ميناء فى إحدي املدن العراقية .
كما كشفت الصحيفة األسرتالية أن جتاوزات
مشروع العراق مل تكن هي املخالفة الوحيدة لتلك
الشركة االسرتالية العمالقة فى جمال التشييد،
مشرية اىل أنه وفقا لسجالت حمكمة نيو ساوث
ويلز االسرتالية فإن «اليتون هولدينغز» قامت
باجراء حتقيق داخلى للوقوف على مالبسات حادث
تورط موظف رفيع املستوي لديها بتحويل شحنة
حديد بقيمة نصف مليون دوالر ملشروع -ليس
على عالقة جبدول اعمال الشركة -يقع فى ساحة
سفن «بانتام» فى أندونيسيا» .
واظهرت سجالت حمكمة نيو ساوث أيضا أن
«اليتون هولدينغز» أجرت حتقيقا اخر للكشف
عن ضلوع أو معرفة أي من موظفيها بشأن
أى حتويالت او صفقات سرية مت اجراؤها ومتت
بصلة باملشتبه به فى قضايا الفساد على صلة
بنفس مشروع أندونيسيا .
ومن جانبها رفضت املتحدثة باسم الشرطة
الفيدرالية التعليق على القضية والكشف عن
اسم الشركة التى مت توجيه اتهامات حبقها فى
تلك القضية ،واشارت إىل أنه لن يتم الكشف
حاليا عن عدد قضايا الرشاوى التى تعكف
الشرطة على التحقيق فى مالبستها حاليا نظرا
«السباب تتعلق بالقضية».
وتابعت املتحدثة باسم الشرطة الفيدرالية
مؤكدة تزايد الوعى لدي الشركات والعاملني
فى جمال الصناعة حول التزاماتهم جتاه جتنب
انتهاكات قوانني مكافحة الرشوة ،وذلك عقب
قضية الرشاوى اخلارجية اليت مت إلقاء الضوء
عليها فى الفرتة السابقة .
وكشفت الوثائق التى أعدها مكتب املدعى العام
االسرتاىل واطلعت عليها الصحيفة االسرتالية
مبوجب قانون حرية الصحافة ،النقاب عن أن
اسرتاليا أجرت فى شهر أيار  2011أربعة حتقيقات
مكثفة حول قضايا الرشاوي االجنبية .
ونقلت الصحيفة عن أحد كبار املسؤولني
التنفيذيني يف شركة حماسبة رائدة قوله ان
شركته قامت باالتصال خالل االسبوع اجلارى
بعشرات الشركات االسرتالية يف أعقاب فضيحة
تورط البنك االحتياطى االسرتاىل ،للتأكد من
عدم قيامهم خبرق اى قوانني بشأن الرشاوي
حالل معاملتهم اخلارجية .
وقامت الصحيفة االسرتالية اإلثنني املاضي

باجراء التواصل مع العديد من كربى الشركات
االسرتالية  -مل تكشف عن امسها  -التى لديها
مشروعات فى دول قد تشوبها الفساد ومعرفة
إذا ما كانوا أبلغوا الشرطة عن وقوع جرائم
رشوة ،مستبعدة تورط ايا من تلك الشركات فى
قضايا فساد .
ومن جانبها قالت املتحدثة باسم شركة «بي اتش
بى» املتخصصة فى جمال املوارد الطبيعية« :
لن نتمكن من التعليق فى الوقت الراهن».
جدير بالذكر ان هيئة تداول االوراق املالية
االمريكية جتري حتقيقا حاليا مع «بى اتش
بى» الحتمال قيامها بانتهاك قوانني مكافحة
الرشوة.
يشار الشركة االسرتالية املتخصصة فى جمال
املوارد الطبيعية ختضع حاليا ملراقبة عقب
الكشف عن قيامها بدفع مليون دوالر للحكومة
الكمبودية نظري قيامها بتأمني مشروع التنقيب
اخلاص بالشركة األسرتالية هناك يف عام 2006
.
وكان وزير باحلكومة الكامبودية قد وصف تلك
االموال التى مل يتم التمكن من تتبعها ،على
انها للتغاضي عن االجراءات الروتينية  .وقامت
يعد ذلك بي اتش بي حبظر دفع اي تسهيالت
لعدم الوقوع فى جتاوزات وفقا لقوانني مكافحة
الرشوة الربيطانية الصارمة.
وقالت صحيفة ديلى كمبوديا العام املاضي
ان أقارب مسؤولني فى احلكومة الكمبودية
حصلوا على مئات اآلالف من الدوالرات عقب
جناح شركة اسرتالية فى شراء نصيب شريكها

احمللي يف مشروع التنقيب عن الذهب ،غري ان
احلكومة الكمبودية وشركة «أوز للمعادن» نفوا
تلك املزاعم مؤكدين عدم وقوع اي انتهاكات.
ومن جانبها ،قالت املتحدثة باسم الشركة ان
التحقيقات الداخلية اليت مت اجراؤها مل تتوصل
اىل اى وقوع اى خمالفات اوانتهاكات.
ولفتت الصحيفة األسرتالية النقاب عن قيام
السلطات املختصة بالتحقيق مع شركة اسرتالية
 مل تكشف عن امسها  -اخرى تعمل فى جمالالتعدين ايضا يعتقد انها قامت بدفع مبالغ نقدية
ألحد كبار الساسة فى القارة السمراء ،نظري
منحها مميزات خاصة وتسهيل اعماهلا التجارية
هناك.
و أوضحت الشرطة وهئيات مكافحة التزوير
أن الشركات التابعة للبنك االحتياطى األسرتاىل
متكنت من بتحويل أموال الرشوة التى بلغت
عدة ماليني من الدوالرات للمسؤولني يف كل من
فيتنام اندونيسيا وماليزيا ونيبال عرب وسطاء
.
وقالت الصحيفة األسرتالية إنها تدرك أن العديد
من الشركات األسرتالية البارزة عملت جنبا اىل
جنب مع الوكالة الفيتنامية ملكافحة التزوير «ان
جنوك لونج» واليت افادت حمكمة ملبورن العام
املاضى بتمكنها من مساعدة هيئات مكافحة
التزوير األسرتالية من منع الشركات االسرتالية
من دفع مبالغ نقدية تقدر بنحو  17مليون دوالر
ملسؤولني فيتناميني نظري قيامهم بتسهيالت.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر :سيدني مورنينغ هريالد

دراسة :سيدني سابع أغلى مدينة يف العامل
ومسقط واجلزائر األرخص!!
تبوأت سيدني مرة أخرى املركز السابع يف قائمة
أكثر الدول غالء يف العامل ،خالل مسح مت اجراؤه
على  130دولة بواسطة Economist Intelligence
 ،Unitمقارنة باملركز السادس الذي احتلته
املدينة األسرتالية يف الرتتيب السابق لتلك
القائمة.
وأشار الصحفي جون كوبيستيك إىل أن تكلفة
احلياة يف مدينة سيدني أكثر غالء بنسبة %50
من مدينة نيويورك اليت تعد مبثابة مركز أعمال
عاملي ،رغم أن سيدني كانت أرخص من نيويورك
بنسبة تزيد عن  % 25منذ عشرة سنوات.
وأضاف السيد كوبستيك « :تكلفة رغيف اخلبز
يف سيدني تضاعفت تقريبا خالل العقد املاضي
وفقا ملعايري الدوالر األمريكي ،بينما تضاعفت
أسعار البرتول ثالثة مرات ،وزادت أسعار األرز
بنحو أربعة أضعاف».
وبينما تندرج ملبورن يف قائمة أكثر الدول اليت
ميكن العيش بها ،وفقا لذات املسح الذي متت
اإلشارة إليه ،إال أنها جاءت الثامنة يف ترتيب
أكثر املدن غالء على مستوى العامل.
واعتمد املسح على مقارنة أسعار  160من املنتجات
واخلدمات يف املدن اليت مشلها املسح ،شاملة
الطعام وامللبس وأسعار السكن واملواصالت
وفواتري املرافق وتكلفة اخلدمات الرتفيهية.
ويتم إجراء املسح بشكل منتظم طيلة الثالثني
سنة املاضية ،ويتخذ نيويورك لتكون مبثابة
قاعدة املقارنة.
وجاءت مدينة بريث يف املركز الثاني عشر يف
قائمة املدن األكثر غالء ،بينما حلت مدينة بريزبن
يف املركز الثالث عشر ،ومدينة أديليد يف املركز
السابع عشر..كما كشف التقرير النقاب عن كون
تكلفة املعيشة يف املدن األسرتالية اخلمس اليت
سبق اإلشارة إليها يفوق بعض املدن الكربى
أمثال لندن وروما ونيويورك وبرلني وهونغ كونغ
وبكني وشنغهاي وريو دي جانريو.
وكان لسعر الصرف التأثري األكرب على تكلفة

املعيشة يف أسرتاليا ،حيث تضاعفت قيمة
الدوالر األسرتالي خالل العقد األخري مقارنة
بالدوالر األمريكي ،كما أن تضخم األسعار احمللية،
خاصة يف العام املاضي ،لعب دورا هاما يف هذا
الشأن.
وتبوأت زيورخ قائمة أكثر مدن العامل غالء بعد أن
كانت اخلامس يف ترتيب العام املاضي ،وتلتها
طوكيو يف املركز الثاني بعد أن كان ترتيبها
األول يف ترتيب العام املنصرم ،ثم جينيف
الثالث رغم انها كانت التاسع يف العام السابق.
أما أكثر املدن رخصا فجاءت دكا البنغالديشية
واجلزائر العاصمة ونيودهلي ضمن القائمة.
قائمة أكثر  10مدن غالء
-1زيورخ(سويسرا)
-2طوكيو( اليابان)
 -3جينيف(سويسرا)
-4أوساكا ( اليابان)
 -5أوسلو(النرويج)
 -6باريس(فرنسا)
 -7سيدني(أسرتاليا)
-8ملبورن( أسرتاليا)
 -9سنغافورة
 -10فرانكفورت (أملانيا).
قائمة أرخص  10مدن يف العامل
 -1مسقط ( عمان)
 -2دكا (بنغالديش)
 -3اجلزائر( اجلزائر)
 -4كامثاندو(نيبال)
 -5مدينة بنما( بنما)
 -6جدة( اململكة السعودية)
 -7نيودهلي( اهلند)
 -8طهران( إيران)
 -9مومباي( اهلند)
-10كراتشي(باكستان)
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر :سيدني مورنينغ هريالد
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Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

 Be reliable
We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)
 RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

*Marriages* *Commitments* *Funerals*
لجميع احتياجاتكم يف ما يخص معامالت الهجرة اتصلوا
بخبرية الهجرة السيدة ديانا الحلبي على الرقم
0413805930

LA MIRAGE

ال مرياج

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

9305 4855 :للحجز واالتصال
:العنوان

HUME HWY
SOMERTON

 خدمة ممتازة-  نظافة تامة- لقمة شهية
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن
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حبضور رمسيني وفعاليات وحشد كبري من ابناء اجلالية

رعية سيدة لبنان املارونية يف ملبورن حتتفل بعيد القديس مارون

* املوسنيور طقشي يبارك الطعام ويلقي
كلمة املناسبة *

*تيتوالس كوسيزاوس يلقي كلمة *

* مارتن ثريغسون يلقي كلمة *

* دانيال اندرو رئيس املوارنة يلقي كلمة *

*املطرب بديع مظلوم*

*رئيس الجمعية اللبنانية االسرتالية وعقيلته*

* املنسق العام للتيار روبري بخعازي وعضو مجلس بلدية
داروين ديانا األسمر*

* الطاولة الرسمية األسمر وزوجته ،مارلني كريوز،
املوسنيور طقشي وفليفل*

*ديانا األسمر ،املوسنيور طقشي ،طوني حلو ،ويوسف
سابا رئيس الجامعة وطوني ديب*

* جمعية زغرتا *

* وليد الحاج وعائلته ومدام حاتم وحضور *

* الراهبات األنطونيات *

* آل صقر والنائب األسمر*

احتفلت مساء السبت املاضي رعية سيدة لبنان
املارونية يف ملبورن بعيد القديس مارون اب
الطائفة املارونية يف صالة ستار انرتناشيونال
يف بريستون.وقد غصت الصالة على وساعتها
باملئات الذين اتوا من مجيع احناء والية فيكتوريا
للمشاركة بهذه املناسبة العظيمة عند الطائفة
املارونية وحبضور رمسيني وفعاليات اجلالية
اللبنانية الكرمية.
وكان يف مقدمة املشاركني مارتن فريغسون
وزير الطاقة والسياحة ،قنصل لبنان العام يف
فيكتوريا هنري قسطون والسيدة عقيلته ،النائب
نيكوالس كوتسرياس وزير اجلنسية وشؤون
التعددية الثقافية ،زعيم املعارضة يف الوالية
دانيال اندرو ،النائب نزيه االمسر والسيدة
عقيلته ،النائبة مارلني كريوز ،جوزي الفاريز
مديرة الوالية للجنسية واهلجرة ،القنصل الفخري
السابق للبنان لويس فليفل والسيدة عقيلته،
الراهبات االنطونيات وكهنة الطائفة ،يوسف سابا
رئيس اجلامعة اللبنانية فرع فيكتوريا ،،السيدة
ديانا االمسر عضو جملس بلدية داربن ،السيد
طوني احللو عضو جملس بلدية مورالند ،السيدة
طوني ديب عضو جملس بلدية موروندا والسيدة
عقيلته ،السيدة رميا مسعد وحشد كبري من
فعاليات اجلالية اللبنانية السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والفكرية من بينهم التيار الوطين
احلر ،القوات اللبنانية ،الكتائب اللبنانية،

ومجعيات خريية ورياضية وثقافية وحشد من
املواطنني.
بارك الطعام سيادة املونسنيور جو طقشي.
مارتن فريغسون هنأ الطائفة املارونية بعيد
القديس مارون ،وقال اني فخور مبشاركة الطائفة
املارونية بهذه املناسبة العظيمة ،كيف ال ،ولي
فيها العديد من االصدقاء واحملبني من مسؤولني
وغري مسؤولني وعلى رأسهم سيادة املونسنيور
جو طقشي الذي اكن له كل تقدير واحرتام.
بدوره هنأ نيكوالس كوتسرياس اجلمهور وكهنة
الطائفة بعيد مار مارون ،كما هنأ الراهبات
االنطونيات متمنيا عيدا سعيدا هلن وللوطن
لبنان.
وشكر دانيال اندرو املونسنيور طقشي والقيمني
على املناسبة على دعوته وقدم تهانيه للجميع
مبناسبة العيد العظيم عيد شفيع الطائفة
املارونية.
ورحب املونسيور طقشي جبميع احلضور وقال اننا
حنتفل الليلة بعيد ابينا القديس مارون الذي
كان رجل الكنيسة مع روح الوحدة وروح دعوة
اآلخرين ّ
إلتباع يسوع .كان قادرا على القيادة
بالقدوة واحلب واالنسانية .لقد اعطى القديس
مارون الناس من حوله االمل ..اوحى للشعب
الكثري وحنن هنا يف ملبورن بعد  1600سنة
حنتفل باميانه واجنازاته.
وككنيسة مارونية اليوم اكثر من اي وقت مضى

* جانب آخر من الطاولة الرسمية *

* القوات اللبنانية*

مدعوون للشهادة والعمل معا كمجتمع موحد
وكشخص واحد ..كل مجعية ،كل حزب سياسي
كل شخص ماروني يف ملبورن مدعو لالحتاد
بيسوع يف الوقت الذي نتمتع فيه بنعم احلياة
يف اسرتاليا.
لقد اجنزنا الكثري معا يف االبرشية حيث جنتمع
للصالة واالحتفال مبعتقدنا املاروني ،بدير
القديس شربل حيث الناس مدعوون للصالة..
االخوات االنطونيات يف دار احلضانة واملعهد حيث
حقق طالبنا العام املاضي بعض اعلى النتائج يف
الوالية ..يف مأوى القدس بولس للعجزة حيث
يتلقى املسنون افضل عناية ممكنة ..وحنن بصدد
انتهاء العمل يف الصالة واملركز االجتماعي.

وهنأ مجيع الذين نالوا اجلوائز يف يوم اسرتاليا
ومن بينهم رجل االعمال االستاذ فادي الزوقي
كما شكر مجيع الذين دعموا وقال ان علينا
مجيعا ان جنتمع حتت راية املسيح والسري على
خطى القديس مارون ،واشكر كل فرد لدعمه
ومساعدته لالب ادمون واملونسنيور توما واالب
تشارلز واالب الن واالخوات االنطونيات وانا.
فنيا احيا احلفل الفنان املبدع بديع مظلوم والفنانة
غيتا حدشييت واخريا كانت هناك بعض االغاني
الروحية لالب االنطوني ادمون اندراوس.
وجرى سحب التومبوال ووزعت اجلوائز على
مستحقيها وانتهى احلفل يف ساعة متأخرة من
الليل.
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ملبورن

مسعوديات

سفارة لبنان ترفع األعالم يف مهرحان التعددية الثقافية يف كانبريا

اهلجمة الشرسة على سورية
مل يشهد لعا العامل مثيال
حيث تتعرض الكرب مؤامرة
السقاط النظام فيها.
منذ االستقالل وسورية تعمل
جنبا اىل جنب مع الدول
العربية عسكريا وسياسيا
والدفاع عنها من على املنابر
الدولية يف شتى االمور..
اسرائيل احتلت ارضا عربية
منذ عقود طويلة وتبين
املستوطنات ومازالت وقتلت
اآلالف من الشيوخ والنساء
واالطفال وما زالت تقتل وتدمر وتعربد فوق اراضينا اىل اآلالف
من املعتقلني يف سجونها ضاربة عرض احلائط بكل القرارات
الصادرة عن جملس االمن الدولي واالمم املتحدة .هذه فلسطني
ماثلة امامنا والعامل كله شاهد على االعمال الرببرية والوحشية
اليت تقوم بها اسرائيل حبق شعب فلسطينة خاصة يف غزة،
ِ
بعينيك».
واجملتمع الدولي يقول هلا «حمال الكحل
يوم كان العرب موحدين خاضوا اشد احلروب واقساها ضد
العدو االسرائيلي وعادوا رافعي الرأس واجلبني .كان االجدر
بالعرب حل مشاكلهم فيما بينهم من خالل احلوار ولكنهم اتكلوا
على امريكا ..وملا صار العامل حباجة هلم اكثر مما هم حباجة
اىل العامل انقسموا على بعضهم وبدل ان يكونوا امة واحدة
وشعبا واحدا ولغة واحدة اصبحوا أمما وشعوبا مفككة متشرذمة
يتحدثون بلغة خمتلفة وقد زادوا تشرذما يوم اعلنت امريكا عن
شرق اوسط جديد تسوده احلرية والدميقراطية والعدالة ..هذا
الشرق االوسط اجلديد اليت بشرت به امريكا سقطت ضحيته
بعض االنظمة العربية اليت دفعت وستدفع الثمن غاليا يف البشر
واحلجر واالقتصاد وحتى يف الدميقراطية ما عدا الفلتان االمين
يف الدول اليت سقطت ..وهيهات تعود كما كانت.
كلنا نتذكر سورية قبل عام  1970على خمتلف الصعد السياسية
واحلياتية واملعيشية وغريها وكيف اصبحت منذ ذلك التاريخ
حتى اليوم ..الكهرباء عمت املدن والقرى واملاء وصل اىل كل
املنازل تقريبا اىل الطرقات واملستشفيات واملدارس واالقتصاد
وسورية هي الدولة الوحيدة رمبا اليت ال ديون عليها.
امريكا وحلفاؤها يتحدثون عن شعوب تنتفض من اجل التغيري..
بينما احلقيقة على االرض عكس ذلك ..هناك دول حترك
شعوب املنطقة الشعال الفنت وقد جتر اىل حرب طائفية يكون
املستفيد منها اسرائيل ..امريكا سقط هلا يف العراق اكثر من
 20الفا وكذلك االطلسي يف ليبيا واليوم يشعولون نار الفتنة
يف سورية ويهددون بالعقوبات االقتصادية وسحب السفراء..
حياولون التعامل مع سورية وكأنها دولة ضعيفة ونسوا او
تناسوا ان سورية دولة مهمة يف منطقة الشرق االوسط وبالتالي
فهي مفتاح الشرق والغرب ومهما حتدثوا عن عقوبات وسحب
سفراء فانه ال بديل من التعامل معها شاء العامل ام أبى.
وبعد زيارة وزير اخلارجية الروسي الفروف اىل سورية وما
شاهده من اخلارجني عن القانون قال على املعارضة السورية
ان ترتاجع عن لغة السالح وتعود اىل لغة احلوار وتتحاور مع
النظام النه السبيل الوحيد وقد استخلص من كالمه ان اي عمل
عسكري خارج عن نطاق جملس االمن الدولي سيشعل املنطقة
برمتها طاملا ان هناك فيتو روسي وصيين يف جملس االمن.
اال ان برهان غليون الذي يطمح الستالم السلطة يف سورية
يعمل على اخلط االمريكي واالوروبي و»بعض العربي» السقاط
نظام االسد واننا نرى ان ذلك بعيد املنال..
املهم يف املوضوع ان بعض العرب احتدوا اخريا السقاط النظام
يف سورية خدمة المريكا واسرائيل ايضا وايضا هذا امر صعب
ير.
املنال  ..ومن يعش َ

ترقبوا

حفلة مجعية
سيدة زغرتا
بتاريخ -5 - 5
 2012يف صالة
ال مرياج
تابعوا اعالناتنا

شا ر كت
سفا ر ة
لبنان يف
مهر جا ن
ا لتعد د ية
ا لثقا فية
ا لو طين
يف
كا نبري ا
جناح
يف
ٍ
ضم
مميز
َّ
لو حا ٍ
ت
سيا حية
عن
املناطق اللبنانية :بريوت  ،طرابلس ،بعلبك ،صور ،صيدا،
سيدة لبنان ،جونية ،األرز ،مغارة جعيتا ...وأزياء فلكلوربة
فنية...وتناوب على
من طربوش وشروال وطرطور وحتف
ّ
اجلناح طاقم كبري من شباب وصبايا اجلالية اللبنانية من
ِ
حلقات الدبكة على
العاصمة األسرتالية وسيدني ،عقدوا
أغاني فريوز وجنوى كرم وعاصي احلالني ...ونظمت
َّ
تتعلق بتاريخ لبنان وجغرافيته وحضارته وثقافته
مسابقات
ووزعت اجلوائز على املشاركني من زوار اجلناح الذي
ّ
أم إليه اآلالف من خمتلف جنسيات العامل ،وزاره معظم
َّ
سفراء الدول العربية ومسؤولون أسرتاليون حبضور سفري
لبنان جان دانيال وعقيلته مرياي والقنصل ماهر اخلري...

َّ
ومت اإلعالن عن
وأقيمت زاوية لتخطيط األمساء بالعربية،
مهرجان السينما اللبنانية يف سيدني الذي سيقام يف شهر
أغسطس القادم...
ّ
وحتلى اجلناح بالضيافة اللبنانية املعهودة ،فقدمت احللويات
ّ
ورية وبقالوة وعش البلبل ...إىل جانب
بكافة أنواعها من بل ّ
ّ
املثلج...
القهوة اللبنانية وشراب اجللاّ ب
ّ
واك َد أن لبنان بلد
مما نال استحسان وإعجاب اجلميع

التعددية والتواصل مع أسرتاليا ومع شعوب العامل
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عيد العشاق وليلة غري شكل يف مطعم
ومقهى جان شاهني

عشاق السهر يتوافدون

عائالت ساهرة

السهرة العامرة

ينتظرون الدخول

كل اسبوع يغص مطعم جان شاهني يف
بانكستاون املشهور بالسهرات اجلميلة بوفود
العائالت واملناسبات السعيدة .وهكذا السبت
املاضي مبناسبة عيد العشاق غص املطعم
بوفود العائالت وعشاق السهر واملناسبات
يف سهرة خاصة يف عيد العشاق وليلة غري
شكل كل ما فيها مميز من االدارة الكرمية
واستقبال الوجه البشوش اجلنتلمان جان
شاهني والوجه املنري املدير حممد لولب حلركة
واالبتسامة واخلدمة السريعة واللقمة الشهية
مع الربنامج الفين الشرقي اجلميل على انغام
الفنان جورج خوري واملطرب نسيم سعد الذي

اسكر احلضور باغانيه الشعبية وهكذا كان
االزدحام كبريا اىل خارج باب املطعم حيث
كانوا ينتظرون الجياد مكان هلم.
ويف هذه الليلة متتع العديد من العشاق
واصحاب املناسبات من اعياد ميالد وخاصة
اعياد زواج وغريها حيث امضى اجلنتلمان
باخوس زيد وعقيلته باملناسبة ليلة غري
شكل احتفاال بعيد زواجهما والسيد اسعد
خطار وعقيلته مبناسبة زواجهما والعديد منهم
تبادلوا كأس السعادة مع مشاركة اصدقائهم
واالركيلة اللذيذة كانت حاضرة يف السهرة
حتى الصباح.

موسكو تغطي قرار احلسم..
تتمةاملنشور الصفحة 6

الداخلية ،حلملها على املشاركة يف احلوار املأمول
يف موسكو.
استوضح فرادكوف
مسودة الدستور السوري
ّ
فرد األسد :هناك جلنة مكلفة البحث فيه،
اجلديدّ ،
ويتضمن مشروع الدستور اجلديد ما تطلبه املعارضة،
وهو حتديد والية رئيس اجلمهورية باثنتني يف حد
أقصى ،وبإقامة نظام تعددي حزبي ،حبيث ّ
ميثل
احلكومة احلزب الذي ينال األكثرية يف جملس
الشعب.
فرادكوف :كم يستغرق ذلك؟
األسد :حنو شهر يف حد أقصى.
طلب فرادكوف تقصري املدة إذا أمكن ،فوعده
الرئيس السوري بذلك.
قال الفروف إنه كان مع توسيع مهمة بعثة املراقبني
وزيادة صالحياتها .وافق الرئيس السوري على
إبداء مرونة حيال توسيع صالحياتها وزيادتها.
األسد :بعد الفيتو األخري ،ال أرى لزومًا ألن تبقى
ّ
القضية السورية يف جملس االمن.
أفضل إعادتها
إىل اجلامعة العربية.
الفروف :ال بأس من بقائها يف جملس األمن ،ألن
ذلك يعطي روسيا قدرة على إبداء موقفها .لو مل
تطرح القضية يف جملس األمن ملا أمكن روسيا
استخدام الفيتو يف التصويت .ال بأس من بقاء

القضية يف جملس األمن.
وافق األسد :ال مشكلة ما دام ذلك يساعد روسيا
على اإلمساك بهذه القضية مبا يراعي مصاحل
سوريا.
أبلغ الفروف إىل الرئيس السوري أن روسيا تعمل
على تعاون إقليمي روسي ــــ تركي ــــ إيراني حول
امللف السوري ،وأن اإليرانيني جيرون مساعي مع
تركيا ترمي اىل حتييدها.
وقال :هناك سعي إىل إنشاء مسار تركي ــــ روسي
ــــ إيراني يف هذا الصدد.
األسد :هذا منحى مفيد ،رغم أن التصرحيات األخرية
ألردوغان وأوغلو ال تنم عن ذهاب تركيا يف هذا
االجتاه .غري أن سوريا ترحب بهذا اجلهد ،وهي
مستعدة إلجناحه.
عما جيري
طلب فرادكوف من سوريا نشر معلومات ّ
على األراضي السورية ،واستوضح ما ُيشاع عن
إلقاء القبض على أجانب يقومون بأعمال مسلحة
على األراضي السورية.
األسد :لدينا أدلة نقوم باستكماهلا تشري إىل بعض
األشخاص ،ليبيني وعراقيني ،شاهدهم بعض
نلق القبض عليهم،
املراقبني العرب .وما دمنا مل ِ
فإننا ننتظر استكمال املعلومات.
استوضح فرادكوف ما
يرتدد من معلومات عن متويل
ّ
خارجي لألحداث السورية وتهريب أسلحة من دول
اجلوار.
رد :لدينا كذلك أدلة .لكننا ال نزال جنمع اإلثباتات
ّ
الناجزة..اهتم الوفد الروسي بنشر هذه املعلومات
فور استكماهلا.

العروسان يوسف ونهى الديراني

الشاب اللطيف
يوسف حممد
الديراني بفرحة
تأبط
كربى
ذراع عروسه
احللوة اآلنسة
عاطف
نهى
ا لد ير ا ني
معا
ودخال
قفص االحالم
االيام
وامل
حققا
حيث

العروسان يوسف ونهى الديراني

والد العرس محمد الديراني

مؤخرا حلمهما يف نسيج خيوط احملبة لبناء العش
الزوجي حيث اقيمت على شرفهما حفلة ساهرة
يف صالة قصر النجوم مجعت العرس البقاعي
واجلنوبي آل الديراني وعددا من املدعوين
واستقبلهم املنسق الفين ددجي عبود حداد
باحلى الكالم مع امجل االغاني وعمت الفرحة
قلوب اجلميع وخاصة والد العريس السيد حممد
الديراني وعقيلته اللذين كانا يتنقالن بني
احلضور يرحبان بهم بابتسامة لطيفة.
واعطى فالش اراكس للمناسبة رونقا مميزا...
الف مربوك.

العروسان يوسف ونهى الديراني

حفل خريي لدعم مجعية اغاثة املعاق
اللبناني
برعاية وحضور رئيس جمعية اغاثة املعاق الللبناني الخريية يف
طرابلس لبنان الشمالي

االب أنطوان سعيد فرح

يقام حفل عشاء خريي بتاريخ  2012 - 2 - 25يف صالة:
Emerald Reception Level 2341/ Merrylands Rd,
Merrylands
تحيي الحفل نخبة من اشهر املطربني يف سيدني وتتخلله مازات
وعشاء ومشروب
سعر البطاقة  100دوالر
نرجو حضوركم ملساعدة املعاق اللبناني املتألم
الفرقة املوسيقية بقيادة الفنان ميشال هيفا
للحجز الرجاء االتصال بالسيد ميشال فرنسيس0405135736 :
أو االب انطوان فرح0426788998 :
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الطائفة االسالمية العلوية حتتفل
باملولد النبوي الشريف

جانب من املشايخ والحضور

مبناسبة عيد املولد النبوي الشريف اقامت الطائفة
االسالمية العلوية يف سيدني احتفاال حاشدا يف
قاعة مدرسة االمام الصادق (ع) يف غرينايكر
وذلك يوم االحد املاضي.
تقدم االحتفال فضيلة مشايخ الطائفة على رأسهم
الشيخ امحد اجلندي والشيخ ابو علي اجلندي والشيخ
ابو فواز مدرجات والشيخ حممد بالل والشيخ ابو
تاج والشيخ ابو عمران والشيخ ميكاييل اخلطيب
وعدد من املشايخ.
كما شارك يف االحتفال رئيس اجلمعية االسالمية
العلوية السيد امحد احلاج ووفد من املركز االسالمي
العلوي يف ماركفيل يتقدمهم رئيس املركز السيد
منري محود واحلاج علي اسكندر حيث شاركوا مجيعا
بهذه املناسبة العظيمة وقد القيت الكلمات مداورة
بني املشايخ حيث حتدثوا عن مآثر السرية النبوية

تهنئة
تتقدم مفوضية اوسرتاليا ونيوزيلندا
لحزب الوطنيني األحرار بأحر التهاني
من حزب القوات اللبنانية للمناقالت يف
املسؤولية التي تمَت مؤخرا بحضور
املسؤول عن الشؤون االغرتابية يف الحزب
السيد انطوان بارد وقد تمَ بموجبها
تعيني السيد طوني عبيد مسؤوال عن قارة
اوسرتاليا والسيد شربل فخري رئيسا
للحزب يف سيدني ,من هنا ال يسع حزب
الوطنيني األحرار يف اوسرتاليا ونيوزيلندا
اال الثناء على االختيار املوفق ملا يعرف
عنه اصحاب الشأن من حس وطني صادق
اختربناه معا يف طريق نضال طويل..
لجنة االعالم

قداس وجناز االربعني للمرحومة

نظيمة نصـّـور

جانب آخر من الحضور

للرسول االعظم حممد (صلى اهلل عليه وسلم).
وتطرق سعادة املشايخ اىل اوضاع االمة العربية
اليوم وما يسودها من حال تشرذم وتفكك وخاصة
ما جيري يف سورية اآلن من فوضى وارهاب باسم
احلرية واالصالح ،داعني اىل االلفة فيما بني
الدول العربية والوحدة بني شعوبها للوقوف يف
وجه املؤامرات اليت حييكها اعداء االمة على البالد
والشعوب العربية.
ودعا فضيلة املشايخ ابناء اجلالية العربية عامة
واالسالمية العلوية خاصة اىل اطاعة واحرتام
قوانني البلد املضياف اسرتاليا وان يكونوا صورة
ناصعة لبالدنا االم ترفع احلبني وان ينقلوا ثقافة
احملبة واملودة اىل هذه البالد ليكونوا خري مثل يف
اجملتمع االسرتالي الواسع..
وكل عام وانتم خبري.

يقام قداس ومجاز االربعني لراحة نفس االم الصاحلة

املرحومة نظيمة ن ّصور

نصور من رشعني وذلك يف كنيسة مار
أرملة املرحوم نعيم ّ
نقوال للروم االرثوذكس يف بانشبول يوم االربعاء املوافق
يف  22شباط احلالي الساعة  6مساء.
الداعون:
أوالدها :فايز وعائلته ،عائلة املرحوم يوسف ،مسري وعائلته،
موريس وعائلته وابراهيم وعائلته.
ابنتاها :رشيدة زوجة الياس مقبل وعائلتها وفوز زوجة
فاضل فاضل وعائلتها.
أسالفها :املرحوم ابراهيم نصور ،عائلة املرحوم رشيد نصور
وعائلة املرحوم جرجس نصور :ميشال ورشيد واسعد وعبد
اهلل وابراهيم وميالد وبدوي وجان وعائالتهم واولغا زوجة
فؤاد القوزي وعائلتها.
بنات محيها :نعيمة زوجة محيد الرزي وعائلتها وقنصلية
العاصوني وعائلتها ورشيدة سلوم وعائلتها وبديعة زوجة
رستم بندل وعائلتها.
أشقاؤها املرحومون اسحق ويعقوب وايوب واسعد وخنل
وعائالتهم وشقيقاها سعيد وجرجس وعياهلما.
شقيقاتها :ندمية خمرز وعائلتها وتوفيقة داود وعائلتها
وسيدة مرتا وعائلتها وعائلة شقيقتها املرحومة شفيقة
مقبل.
وعموم عائالت نصور ،سعيد ،خمرز ،داود ،مقبل ،مرتا،
العاصوني ،سلوم والرزي وبندل وعموم ابناء رشعني وحقل
العزمية يف الوطن واملهجر.
رمحها اهلل وأسكنها فسيح جنانه
لنفسها الراحة ولكم من بهدها طول البقاء.
الدعوة عامة

97505588
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Time Hezbollah changes course - Hariri

Hariri speaks to the audience at BIEL via video link.
BEIRUT: Former Prime dience, which included
Minister Saad Hariri called former President Amin
on Hezbollah Tuesday to Gemayel and Lebanese
begin steps to surrender Forces leader Samir Geaits arms to Lebanese au- gea, as well as lawmakers
thorities in order to relieve from Hariri’s Future bloc
the Lebanese people of and the opposition March
14 coalition.
the danger of violence.
He also vowed to prevent Addressing the rally, Geany Sunni-Shiite strife as mayel said the March 14
a result of the 11-month- movement that had led to
the withdrawal of Syrian
old unrest in Syria.
Hariri warned that Hezbol- troops from Lebanon in
lah’s refusal to hand over April 2005 had inspired
the four party members the Arab peoples to fight
indicted in the 2005 killing for freedom.
of his father, former Prime Criticizing Hezbollah’s
Minister Rafik Hariri, would arms, Gemayel said: “Is
implicate the entire party. it logical to support the
The speech by Hariri, who Arab peoples’ bid to end
was speaking from Paris the domination of their revia satellite, was transmit- gimes’ arms while we keep
ted on a giant screen at the Lebanon’s people under
Beirut International Exhi- the authority of [Hezbolbition and Leisure center lah’s] arms?”
during a March 14 rally Geagea called for the deheld to commemorate the parture of Prime Minister
seventh anniversary of his Najib Mikati’s Cabinet,
saying it was heading in
father’s killing.
Hariri told viewers that he a direction contrary to the
assumed responsibility normal democratic course
for supporting the popu- in the region. “It is a govlar uprising in Syria that ernment of scandals, reekdemanded the ouster of ing of gasoil and electriciPresident Bashar Assad. ty deals and the tragedy of
“We reiterate the call on [administrative] appointHezbollah to start orga- ments,” he said. “This
nizing its weapons to put government is in a state of
them at the disposal of the disarray. Only one thing is
state and relieve Lebanon required: its departure.”
and all Lebanese of the A letter read at the rally
danger of violence, and from the Syrian National
relieve the state of the Council, the restive coundanger of collapse. Let try’s main opposition
Hezbollah and all Leba- group, promised to estabnese work for the triumph lish the best ties between
of the state and for Leba- Syria and Lebanon once
non to remain a pioneer the Assad regime had
among Arabs in the Arab been changed.
Spring,” Hariri said, draw- “The Assad regime will
ing cheers from the au- ultimately collapse and

Syria will have the best relations with Lebanon, relations based on brotherly
ties but not based on slogans that the regime had
adopted,” said the letter
which was read by Faris
Soueid, coordinator of the
March 14 General Secretariat.
Hariri, who could not attend the rally because he
was recovering from surgery after suffering multiple fractures in his leg
during a skiing accident in
France last month, underlined the need for the state
to have monopoly over the
use of arms.
“Israel is our enemy and a
danger to us all which we
should all face. Let us all
defend our country and
win within the confines of
the Lebanese state. But
when the weapons, under the pretext of fighting
Israel, become a weapon
to fight each other and
eliminate the state, then it
only serves Israel and no
one but Israel,” he said.
“Frankly, we say that the
state, to be a state, must
have the monopoly on
weapons because this
means it has the monopoly on power, on preserving individual and national
security, on adopting
laws and applying them,
on implementing justice.
Distributing the monopoly
of state power to groups
condemns Lebanon to a
life of violence, and the
state to withering.”
Hariri, who promised to
return to Lebanon soon,
said the state was the
guarantor for all sects in
Lebanon.
“We in Lebanon are
brought together and are
protected by one project:
the state. Our project, and
destiny, is the state, the
state, the state,” he said.
Hezbollah has consistently rejected all calls to
disarm, arguing that its arsenal, which includes tens
of thousands of missiles,
is needed to defend Leba-

non against a possible Israeli attack.
Hariri called on Hezbollah
to reconsider its hostile
stance on the U.N.-backed
Special Tribunal for Lebanon, which is trying to uncover his father’s killers,
by handing over the four
party members accused
of involvement in the massive suicide truck bombing that killed the former
premier and 22 others on
Feb. 14, 2005. Hezbollah,
which has dismissed the
STL as “an AmericanIsraeli court,” has vowed
never to turn over the four
suspects. “The course of
justice in the case of the
assassination of Prime
Minister Rafik Hariri and
his companions has
reached a point of no return. This course will definitely lead to uncovering
the perpetrators and the
accused and establish the
rules that protect Lebanon
from the series of political
assassinations. The attempts to evade international justice will be useless,” Hariri said.
“This should be understood by the Lebanese
government and the official parties concerned
with cooperating and coordinating with the Special Tribunal for Lebanon.
Just as I emphasize the
bonds of brotherhood
that bind us with all the
Lebanese, and from my
position of responsibility
toward the blood of the
martyrs who gave their
lives for Lebanon’s freedom and independence, I
call on Hezbollah’s leadership to adopt a new approach in dealing with the
STL because insisting on
protecting the accused
will not cancel the indictments,” he added.
Hariri warned that Hezbollah’s failure to surrender
the four suspects to the
STL would implicate the
party in the assassination.
“Hezbollah’s insistence
on refusing to hand in the

accused can generalize
the accusation in the assassination of Rafik Hariri.
Hezbollah’s leadership
should not fall in this,” he
said.
There was no immediate
response from Hezbollah but the party’s leader
Sayyed Hasan Nasrallah
is expected to respond
to Hariri’s remarks in a
speech Thursday.
While taking the credit for
supporting Syrian protesters who are demanding
Assad’s removal, Hariri
vowed to prevent any Sunni-Shiite strife as a result
of the possible collapse of
the regime in Syria. “Today, I, Saad Rafik Hariri,
assume before you the
responsibility of expressing solidarity with the Syrian people and supporting
their right to establish a
democratic regime. I also
announce before you my
willingness to assume full
responsibility in preventing strife between the Lebanese in general, and Sunni-Shiite strife in Lebanon
in particular,” he said.
Hariri said Lebanon stood
at “a new political turning
point” as a result of two
major events: the Arab
Spring and the beginning
of the countdown to the
end of one-party rule in
Syria, as well as the spring
of justice in Lebanon and
the announcement of the
indictments in Hariri’s killing and the trial in absentia of the accused.
Hariri said he was confident of the victory of the
Syrian people, stressing
that he was ready to cooperate with the Syrian
National Council seeking
to oust Assad.
“The great picture that
the heroic Syrian people
are drawing will sooner
or later bring the real end
of this era and its symbols. Hopefully, the Syrian people will triumph
despite the horror of the
massacres and the Syrian
regime will inevitably fall,”

Hariri said. “We are living
a moment of historic transition from one era to another. The establishment
of a pluralistic democratic
system in Syria will give
great immunity to the
Lebanese democratic experience.”
“The victory of the Syrian
people, in the battle for
democracy and national
dignity, draws a straight
and balanced line for the
bilateral relations between
the two countries and promotes them practically
and effectively to the level
of real privileged relations
between two brothers
and neighboring countries that cooperate in the
framework of the twinning
democracies rather than
the stronger one bullying the weaker one or the
larger one mistreating the
smaller one.
Hariri assured the Lebanese by saying that his
Future Movement would
not exploit any possible
regime change in Syria to
consolidate its power in
Lebanon at the expense
of other sects.
“Today, and because the
Syrian revolution will inevitably triumph, they
are trying to scare the
Lebanese from its implications. To the Christians
in Lebanon, they say their
Sunni brothers will feel a
surplus of power coming
from Syria and they will
move toward extremism.
To those we say: ‘We are
the movement of moderation, coexistence, participation and pluralism. We
are the people of Taif, and
full parity between Muslims and Christians in Lebanon ... whatever happens
in Syria, we are the movement of freedom of belief
and religious practice and
freedom of thought and
expression, and individual and public freedoms.
We are the movement of
independence, sovereignty and democracy,’” Hariri
said.
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Arab states ready to arm Syrian resistance

Civilians flee from fighting after Syrian army tanks enter the northwestern city of
Idlib, Syria.
B E I R U T / C A I R O / P A R - With Assad oblivious to in- not clear whether Arab or
IS: Government forces ternational condemnation other governments are beclashed with opponents of his campaign to crush hind the deliveries. Weapof President Bashar Assad the revolt, Arab countries ons and Sunni Muslim inin cities and rural areas led by Saudi Arabia pre- surgents are also crossing
across Syria Tuesday, as pared for a new resolution from Iraq into Syria, Iraqi
Arab officials confirmed at the U.N. in the next few officials and arms dealers
that regional governments days to support a peace said.
would be ready to arm the plan forged at a meeting in Assad, whose Alawite-miresistance if the bloodshed Cairo Sunday.
nority family has ruled the
does not come to and end. But Arab League diplo- mainly Sunni Muslim counPro-opposition neighbor- mats said that arming the try for 42 years, is trying to
hoods in the western city opposition forces was now stamp out pro-democracy
of Homs, heart of the up- officially an option.
demonstrations and insurrising against Assad’s 11- A resolution that was gent attacks. He dismisses
year-rule, suffered bom- passed at the meeting his opponents as terrorists
bardment for the 11th day urged Arabs to “provide all backed by enemy nations
running.
kinds of political and mate- in a regional power-play
The Syrian Observatory for rial support” to the opposi- and says he will introduce
reforms on his own terms.
Human Rights reported 20 tion.
people killed across the This would allow arms While the uprising initially
country Tuesday, includ- transfers, they confirmed involved rallies by civilians, armed insurrection
ing opposition supporters, to Reuters.
civilians and five govern- “We will back the opposi- by the Free Syrian Army,
ment soldiers who were tion financially and diplo- made up largely of army
shot in clashes with reb- matically in the beginning defectors, is increasingly
els in the town of Qalaat but if the killing continues, coming into play.
al-Madyaq in the restive civilians must be helped The government says at
Hama area.
to protect themselves. least 2,000 members of its
Syria’s official news agen- The resolution gives Arab military and security forccy, SANA, said 13 soldiers states all options to pro- es have died and the U.N.
were laid to rest Tuesday tect the Syrian people,” an says its forces have killed
after they fell in clashes Arab ambassador said in 6,000 people.
In Homs, a strategic city
with “armed gangs” in Cairo.
Homs, Ildib and the coun- The threat of military sup- on the highway between
tryside near Damascus.
port was meant to add Damascus and commerMeanwhile, thousands of pressure on the Syrian cial hub Aleppo, the proAssad supporters took to leader and his Russian and opposition neighborhood
the streets in Latakia Tues- Chinese allies but it also of Baba Amro was struck
day to support the presi- risks leading to a Libya- at dawn by the heaviest
dent’s planned reforms style conflict or sectarian shelling in five days, the
Syria Observatory for Huand denounce foreign in- civil war.
terference in Syria, SANA Smuggled guns are already man Rights said.
reported.
filtering into Syria but it is Six people were killed, it

said, adding to an estimated toll of more than 400
since the assault began on
Feb.3
“They are hitting the same
spots several times, making venturing out there impossible. The shelling was
heavy in the morning and
now it is one rocket every
15 minutes or so,” activist
Hussein Nader said by satellite phone.
Another opposition activist, Mohammad al-Homsi,
said the humanitarian situation was getting worse,
with food and fuel short
and prices soaring. Army
roadblocks had been set
up around opposition districts, Homsi said from the
city.
In Rankous, a rural town
near Damascus, many
residents had fled from
government shelling, activist Ibn Al-Kalmoun said.
Bombardments were also
reported in the town of
Rastan.
In other action reported by
activists, security forces
and army defectors clashed
near Aleppo, where the
government appears to
have strong support. Three
people were killed there.
Two people were killed in
a skirmish between rebels
and government forces in
Bou Kamal, in Deir al-Zour
province, they said, and arrest campaigns continued
in the Jabal al-Zawiya region.
Foreign media have to rely
on unverified activists’ accounts because the Syrian government restricts
access. But reports from
neutral international organizations confirm a general picture of widespread
violence.
The Syrian Foreign Ministry rejected criticism from
U.N. Human Rights Commissioner Navi Pillay, who
in a speech to the U.N. General Assembly Monday accused Assad of launching
an indiscriminate attack on
civilians. “The High Com-

missioner has become a
tool in the hands of some
countries that are targeting Syria and are ignoring
the terrorist crimes committed by armed groups,”
it said.
At the United Nations, diplomats said a draft General
Assembly resolution, supporting the Arab League
plan and calling for the
appointment of a joint
U.N.-Arab League envoy
on Syria, could be put to a
vote Wednesday or Thursday.
The resolution, seen by Reuters, is similar to a Security Council draft vetoed by
Russia and China on Feb.
4 that condemned the Assad government and called
on him to step aside.
There are no vetoes in
General Assembly votes
and its decisions are not
legally binding.
An Arab League proposal that a joint Arab-U.N.
peacekeeping
mission
be sent to Syria elicited a
guarded response from
Western powers, which are
wary of becoming bogged
down militarily in Syria. It
was rejected by Assad’s
government.
Russia, Assad’s main ally
and arms supplier, showed
little enthusiasm, saying it
could not support a peacekeeping mission unless
both sides stopped the
violence.
U.S. Secretary of State Hillary Clinton said in Washington that the peacekeeper proposal would be
tough to get through, given
Russian and Chinese support for Damascus.
The head of Egypt’s influential seat of Islamic
learning, Al-Azhar, called
Tuesday for bold Arab
action to stop the Syrian
government’s “hellish killing machine” while scolding China and Russia for
blocking a peace plan in
the U.N. Security Council.
Grand Imam Ahmad alTayeb, head of the Cairo-

based institution, also
urged Syrian protesters to
refrain from turning their
struggle into an armed
confrontation two days after Arab League diplomats
suggested that arming opposition forces could be
an option.
“The situation now, brothers, no longer needs statements to condemn and
criticize, but it is in desperate need of urgent, serious,
and bold action from the
Arabs,” Tayeb added, without giving details of what
kind of action he sought.
“I call on the human conscience to stop this hellish
killing machine that works
to shed blood. It must be
stopped.”
Meanwhile, the Syrian National Council, the main
opposition group, said it
would meet Wednesday
in Doha to choose a new
leader or extend the term
of current head Burhan
Ghalioun.
“We are meeting tomorrow
in Doha to choose a president. There will be several
candidates and we want to
take an independent decision, without external interference,” SNC spokeswoman Basma Kodmani
told AFP by telephone
from Doha.
She said the group wanted
to make a choice based on
who would do the best job
and not on “denominational etiquette.”
Kodmani said the council’s
rules require it to choose
its leader every three
months. “In general there
is a rotation, but there can
be exceptions,” she said.
According to several
sources within the SNC,
three candidates have
emerged for the leadership: Ghalioun, the leader
since the SNC’s founding
last October, Kodmani and
George Sabra, a long-time
dissident.
The SNC is hoping to win
recognition abroad as Syria’s legitimate authority.
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Aoun: Dreams of Cabi- Energy riches fuel Netanyahu’s first Cyprus visit
net’s fall won’t materialize
BEIRUT: Free Patriotic Movement leader MP Michel Aoun
was quick to respond to
speeches delivered during a
rally Tuesday to commemorate the assassination of
former Prime Minister Rafik
Hariri, saying the speakers’
wishes won’t materialize.
Aoun said that since politicians from the opposition
March 14 coalition have predicted that the current government will collapse, “God
will extend its [the Cabinet’s]
life.”
Speaking to reporters at a
news conference in his residence in Rabieh, Aoun com-

mented on the statements
made by Lebanese Forces
leader Samir Geagea and Kataeb (Phalange) leader Amin
Gemayel.
In a speech in Downtown’s
BIEL, Geagea said that every
additional day of the government’s life is taking away a
day from the life of Lebanon.
“There is only one thing that
is required from this government ... it should leave, leave
and leave,” he said.
“Since they wish its [the
Cabinet’s] collapse, God will
extend its life,” said Aoun in
response to a question asked
by a reporter

Pop superstar Shakira attacked
by sea lion in Cape Town

Colombian singer Shakira. (AP/Lionel Cironneau)
CAPE TOWN: Colombian
pop superstar Shakira was
attacked by a sea lion as she
tried to photograph and pet a
group of the animals during
a vacation in Cape Town, she
said Wednesday on her Facebook page.
“I thought to myself how
cute they were so I decided
to get a bit closer than all of
the other tourists and went
down to a rock trying to pet
them, doing a baby talk while
taking pictures,” she said on
the social networking site, in
an account written after the
Sunday incident.
“Suddenly, one of them
jumped out of the water so
fast and impetuously that it
got about one foot (20 centimeters) away from me,
looked me in the eye, roared
in fury and tried to bite me.
Everyone there screamed, including me. I was paralyzed
by fear and couldn’t move.”

The singer, whose “Waka
Waka” was the official song
of the 2010 World Cup in
South Africa, said her brother, “Super Tony”, saved her
by jumping over her and
hauling her out of the sea
lion’s reach.
She said she and her brother
both scratched themselves
on the rocks while trying
to protect themselves, and
posted a picture of a small
scrape on her hand.
Shakira said she thought
the animal had mistaken her
Blackberry phone for a fish
and gone after it.
The incident was not the
singer’s only run-in with
wildlife during the trip.
She also said on Twitter that
a baboon had jumped onto
her car the day after the sea
lion attack.
“Now I’m off to see some
penguins! I hope they are a
bit more friendly,” she wrote.

NICOSIA: Israeli Prime
Minister Benjamin Netanyahu will make a landmark
visit to Cyprus on Thursday aimed at highlighting
an unprecedented warming of ties between the two
nations which have struck
rich with natural gas finds.
The blossoming of relations is prompted by a mutual interest in gas and oil
exploration, and comes as
their respective ties with
Turkey deteriorate.
During Netanyahu’s one
day trip -- the first by an
Israeli prime minister to
the east Mediterranean island -- he is due to discuss
energy cooperation and regional security, but without
putting specific proposals
on the table.
“We want to emphasize
that we want further cooperation, it’s a symbolic
visit which gives a good
boost to existing interests,” Israeli Ambassador
Michael Harari told the Cyprus Weekly newspaper.
Energy cooperation with
Cyprus “made a lot of
sense,” but it still needs to
be defined, he said.
An Israeli official speaking to AFP in Jerusalem
described the visit as “historic.”
“This is the first ever visit
of an Israeli premier, and
as such historic. It demonstrates the dramatic
improvement in the bilateral relationship between
the countries,” the official
said.
“On the agenda of the visit
is the issue of energy: the
gas finds in Israel and
similar occurrences on the
Cypriot side have opened
the door to cooperate in
a mutually beneficial way
in the development of our
gas fields and eventual
production of gas.”
Both countries have discovered huge offshore
natural gas deposits beneath the Mediterranean
Sea separating them and
have tentatively discussed
cooperation on delivering
the gas to European and
Asian markets.
Israeli firm Delek and its
Texan partner Noble have

discovered 16 trillion cubic
feet (450 billion cubic meters) of natural gas in the
Leviathan gas field close
to Cyprus’s own zone.
It also has a stakehold in
what Noble Energy finds
off the island’s shores.
Late last year, Noble said
it had discovered gas reserves of up to 8 trillion
cubic feet (225 billion cubic meters) beneath the
sea bed just south of Cyprus.
The financial potential of
such huge finds has ushered in a new dawn in relations between Israel and
Cyprus.
The new-found closeness
comes as ties between
Israel and Ankara hit a
historic low following a
deadly Israeli raid on a
Gaza-bound flotilla of aid
ships in May 2010, which
left nine Turkish nationals
dead.
Cyprus is also locked in a
row with Turkey over maritime gas exploration rights,
in which it is firmly backed
by Israel which sees the
island as a gateway to Europe.
The warming of ties was
cemented in December
2010 when the two countries signed a deal delimiting an exclusive economic
zone (EEZ) which defines
their maritime borders and
allows them to move ahead
in the search for energy
resources in the eastern
Mediterranean.
Netanyahu’s visit comes
a month after Cypriot Defense Minister Demetris
Eliades made a landmark
trip to Tel Aviv to sign a
deal on intelligence sharing, during which he
said the gas discoveries
“opened new chapters of
cooperation.”
Shortly afterwards, Commerce Minister Praxoulla
Antoniadou led a trade delegation to Israel.
The Israeli official, who declined to be named, said
Thursday’s talks would
also focus on “threats
to regional security” and
touch on the Iranian nuclear drive.
“We will be raising issues

of Iran and the peace process, as we would with any
other member of European
Union,” he said.
Asked about reports that
Israel could ask Cyprus to
station planes on the island, he said he was “not
aware that it is a real issue.”
Netanyahu’s visit also
comes two months after
Israeli President Shimon
Peres visited Cyprus on
the first such presidential
visit in 13 years.
For decades, Cyprus was
viewed as one of Israel’s
sternest critics on the Palestinian issue and only
sent an ambassador to the
Jewish state in 1994.
Relations hit a nadir in

1998 when two alleged
Mossad agents were
caught allegedly spying
at a military facility, only
days after a visit by then
president Ezer Weizman.
The two were charged with
trespassing but freed after
serving several months of
a three-year sentence.
Since then, there has been
a sea-change in attitudes
which have been re-shaped
by the shifting political and
economic landscape.
Three years ago, Cyprus
also made a U-turn in policy by banning any activist
ships from leaving its ports
en route to Gaza in a bid
to protest against Israel’s
maritime blockade on the
Palestinian territory.

Beirut river turns blood red
BEIRUT: The Beirut River
mysteriously turned blood
red Wednesday after a
stream of an unidentified
substance started pouring
into the southern bank of the
river in Furn al-Shubbak.
While the source of the redcolored water is still to be
determined, the river was
still emptying the red-colored water into the Mediterranean Sea by Wednesday
evening.
After being alerted Wednesday morning, government
and local officials rushed to
the scene in Furn al-Shubbak in an attempt to locate
the sewage canal from which
the water had originated.
But none of the officials were
able to locate the source and
blames were exchanged between the municipalities of
Hadath, Hazmieh, Sin El-Fil,
Furn al-Shubbak and Shiyah.
Eyewitnesses working in the
area told The Daily Star that
the colored water was not
new for them. For several
people who run businesses
in the area, colored-water
pours into the river every
two months but no one pays
attention to it.
The immense amount of
red-colored water was what
grabbed the attention of
many passersby and com-

muters on different bridges
in the city Wednesday.
Environment
Minister
Nazem Khoury said the
source of the water was likely from Hazmieh or Baabda.
“I call on the municipalities
of Hazmieh and Baabda to
cooperate swiftly to find out
the source of the pollution
and its type,” said Khoury in
a statement Wednedsay.
Earlier in the day, Khoury
sent an environmental team
to the area to examine the
water. The team, headed
by ministry official Bassam
Sabbagh took a sample of
the water to determine if it
contains any pollutants.
But the water will be examined tomorrow because
laboratories in the city were
already closed by the time
the sample was taken in the
mid-afternoon.
“The sample we took will
be examined tomorrow
morning... and we will know
whether it is blood being
mixed with water or if it is
some sort of a color dumped
in it,” said Sabbagh.
A similar incident took
place in the Chinese Jian
River in December of last
year after a factory was illegally dumping red dye
into the river located in
northern Chinese province
of Henan.
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Mikati says government still operating, crisis talks under way

Some members of the we are moving away from didates for one post.
bloc argue that Nahhas the spirit of democracy. But he argues that he
brought the bloc into an We have to accept the re- represents the Christians
unnecessary confronta- sults of this mechanism in the Cabinet and that
just like we accept the re- he should be consulted
tion with Mikati.
Separately, Sleiman said sults of elections,” Slei- on the issue regarding
that the mechanism for man said in a speech at a candidate for the head
of the High Disciplinary
administrative appoint- Baabda Palace.
ments should be respect- Aoun stresses that he is Committee.
ed as it is democratic.
not against the mecha- He says that Sleiman is
“We have laid down a nism for administrative not a representative of
under Christians, but should
mechanism which we appointments,
have to respect. If we do which the relevant min- play the role of an “arbiPr.Minister Najib Mikati Heading The Electrecity Committee, Wednesday, February 15, not, then this means that ster nominates three can- trator” in the Cabinet.
2012. (DalatiNohra)
BEIRUT: Prime Minister pended future sessions. tive session called by
Najib Mikati said Wednes- The position is tradition- Berri.
day his government is ally reserved for Greek According to the sourccontinuing to operate, al- Catholics.
es, discussion is focusthough the Cabinet crisis, Mikati insisted that the ing on a way out that
which broke out earlier Cabinet would resume its would allow the prime
this month over adminis- sessions only when an minister to emerge withtrative appointments, has agreement was reached out looking like he sucon a formula to make the cumbed to the demands
yet to be resolved.
Sources close to Mikati government’s work pro- of one bloc in his Cabinet
told The Daily Star dis- ductive, but the prime without putting Nahhas
cussions are under way minister has hinted that in a humiliating position,
for a solution.“The gov- he would resume Cabi- given that he has argued
ernment is continuing net sessions if Labor that it’s illegal for him to
and there is no problem Minister Charbel Nahhas sign the decree.
in the Cabinet,” Mikati signs a transportation al- The same sources said
told reporters after visit- lowance decree.
that such a solution
ing Speaker Nabih Berri Last month, Nahhas, would be a prelude to a
at his residence in Ain from Aoun’s bloc, signed new phase in relations
a Cabinet decree approv- between Mikati and minal-Tineh.
“I informed Speaker ing a wage hike, which isters from the Change
Berri of some topics of increased the minimum and Reform bloc.
common interest, and wage among other mea- But speaking to The Daisome topics which were sures. Nahhas refused ly Star, sources from the
brought up in Paris,” to sign a decree under Change and Reform bloc
Demonstrators gather during a protest against Syria’s President Bashar Assad, in
added Mikati, who went which the government denied any information
Sheikh Meskeen near Deraa in this handout picture received February 12, 2012.
on an official visit to would set the transporta- about an impending so(REUTERS)
tion allowance, arguing lution. They said that the
France last week.
said two Free Syrian
Asked when Cabinet that this was illegal and bloc maintains its posi- AMMAN: Syrian armored Jordan.
sessions would resume, required a draft law to be tion and its plan for the forces attacked Deraa on “The army bombardment Army members had been
Mikati said: “When the passed by Parliament.
bloc’s lawmakers to put Thursday to try to stamp started around dawn and wounded, and added that
matter is resolved, we President Michel Slei- forward a draft law on the out Free Syrian Army reb- after that exchanges of the attack appeared to be
will immediately call for man was outraged by transportation allowance els in the city where the fire occurred. We have focused on parts of the
a session ... it has yet to Nahhas’s stance, saying to Parliament so MPs can uprising against Presi- been hearing of a military city that had fallen under
that previous Cabinets make a decision during dent Bashar Assad’s rule build-up around Deraa Free Syrian Army control.
be resolved.”
Sources close to Mikati had set transportation the legislative session on began last March, resi- for two weeks,” Hussam There was no comment
dents and opposition ac- Izzedine, a member of the from Syrian authorities,
said that recent devel- fees and that was the Feb.22.
opments could lead to a norm.
For his part, Berri was tivists said.
Syrian human rights or- who tightly restrict media
resolution of the govern- The same sources said quoted by MPs who at- The sound of explosions ganization Swasiah, told access to the country.
An army offensive last
ment crisis, which began that a possible solution tended his weekly meet- and machine gun fire Reuters from Deraa.
April
put down large
when the prime minister had been discussed ing with lawmakers as echoed through the city’s “Deraa has been regainabruptly ended a Cabi- Wednesday at the Grand saying that he had not al-Balad, al-Mahatta and ing its role in the uprising. demonstrations in Deraa,
net session on Feb.1 Serail by Mikati and En- been persuaded so far al-Sad districts as gov- Demonstrations have re- which had been provoked
over sharp differences ergy Minister Gibran to step in to mediate the ernment troops attacked sumed and the Free Syri- by the arrest of several
with ministers from Mi- Bassil, Aoun’s son-in- Cabinet crisis.A heated rebels, who responded by an Army has been provid- women activists and the
chel Aoun’s Change and law.
debate between Nahhas firing at army roadblocks ing security for protests detention of schoolboys
Reform bloc on the ap- The sources voiced their and Tourism Minister Fadi and buildings housing in some parts of the city,” who had written freedom
slogans on walls, inspired
pointment for the head belief that any solution Abboud was reported at security police and mili- he added.
by
Arab Spring revolts in
for the High Disciplin- should come before Feb. the bloc’s weekly meet- tiamen, they said. Deraa Another activist, who
ary Committee, and sus- 22, the date of a legisla- ing under Aoun Tuesday. lies on the border with decline to be named, other countries.

Syrian troops attack Deraa,
fire at rebels-residents
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DRIVE BY SHOOTINGS

MEMBER FOR EAST HILLS
SPEAKS OUT IN PARLIAMENT
LEGISLATIVE ASSEMBLY

Wednesday, 15 February
2012
CRIMES AMENDMENT (CONSORTING AND ORGANISED
CRIME) BILL 2011
Page: 49
Agreement in Principle
Debate resumed from 14
February 2011.
Mr GLENN BROOKES (East
Hills) [4.23 p.m.]: Drive-by
shootings have dominated
the news for many months
and despite every effort by
New South Wales police,
there does not appear to
be an end in sight when it
comes to this type of cowardly crime. Drive-by shooting is a reckless crime, one
that disregards the safety
of innocent people who
may be in or near a victim’s
house—the wrong place at
the wrong time. The community is rightly concerned
about this type of crime and
it is within that atmosphere
that the Government is putting forward legislation to
attack those who show little
regard for others in the community. I am pleased to support the Crimes Amendment
(Consorting and Organised
Crime) Bill 2012, which is
squarely focused on organised crime and those involved in organised crime.
The primary goal of this bill
is to cause as much disruption to organised crime as is
legally possible.
Those involved in organised
crime should be concerned
about the bill because it
will assist police in combating criminal groups and in
taking those involved in organised crime off the streets.
The bill sends a strong message to the community: If
you want to stay out of jail,
do not get involved in or-

ganised crime, do not hang
around with criminals and
do not help people who are
criminals. While this bill will
cut the legs out from under
criminal gangs, it is fairly
and squarely aimed at cutting off the heads of those at
the top. It is aimed at anyone
who issues the orders or directs the activities of group
members. The thin veneer
of respectability of those
within our society who get
others to do their dirty work
is about to be peeled away.
They will no longer be able
to hide from the law; they will
be exposed and made to pay
for the crimes for which they
are responsible. The criminal
decision-maker is in the firing line. The police are being
given the tools to take these
thugs off the streets and the
courts are being given the
means to make sure they are
locked away for a very long
time.
This is a magnificent bill because it targets even those
who may be at arm’s length
from the crime. For the first
time in New South Wales the
so called legitimate businessman—who has nothing
to do with the crime itself but
knowingly receives a material benefit—will also be committing an offence and may
end up in prison. This bill
is designed to make life for
criminal gangs as difficult
as possible. It aims to stop
criminal gangs from obtaining services because anyone
who knowingly sells a service to a criminal gang may
be charged with an offence.
And the icing on the cake is
that the Crimes Amendment
(Consorting and Organised
Crime) Bill 2012 modernises
the offence of consorting.
The bill provides police with
more guidance and helps
them to sort out what is an
innocent relationship between two people and when
it is appropriate to intervene
for public safety. The bill will
put a very big spoke into the
wheel of organised crime in
New South Wales. I congratulate the Attorney General
on introducing this bill and I
commend it to the House.

Ad blitz planned to sell health means test, as Tony Abbott
pledges to overturn the measure
TONY Abbott has pledged
to axe Labor’s means test
on the 30 per cent private
health insurance rebate,
as the government plans
an $11.5 million advertising campaign to sell the
measure.
The Opposition Leader’s
decision to overturn the
change if he wins government adds $2.4 billion to
his budget savings task,
which has already been
put at up to $70 billion.
The means test, which
will make private health
cover more expensive for
wealthy Australians, was
passed by the House of
Representatives late this
morning and will make
it through the Senate
with the support of the
Greens.
The bill’s passage came
as the latest official statistics released today
showed an extra 50,000
people took out health
cover in the three months
to December 2011.
Mr Abbott told 2GB
wednesday morning that
the private health insurance rebate was an “article of faith for the Coalition”.
“We will restore the rebate in government as
soon as we can,” he
said.
Until today, Mr Abbott
had refused to say whether he would overturn the
change if he won office.
A Senate committee today heard the Department
of Health has done some
work to “scope out” the
best campaign approach
to inform the 2.4 million
high income earners who
will have their subsidies
reduced or abolished.
The Coalition has already
pledged to rescind the
government’s carbon tax
and mining tax, while delivering fresh personal
income tax cuts.
Finance Minister Penny

Wong said Mr Abbott’s
health insurance pledge
was “just more fiscal
recklessness”.
“No wonder their economic team can’t say if or when - they will deliver
a surplus,” she said.
The means test passed
the lower house 71 votes
to 70, with the support
of crossbenchers Rob
Oakeshott, Andrew Wilkie and Adam Bandt.
Mr Abbott said access to
private health cover went
to the core of the Coalition values.
“Private health insurance
is in our DNA,” he said.
“Support for people who
want to get ahead it is our
raison d’etre.
“I mean, that is why we
exist as a political movement, to give more support and encouragement
to people who want to
get ahead and whether
it’s independent schools,
whether it’s private superannuation, whether
it’s private health insurance, we want to support policies that support
them.”
Department of Health and
Ageing First Assistant
Secretary Richard Butler
told Senate estimates it
would be up to individuals to inform their health
funds whether they were
still entitled to the full 30
per cent private health
insurance rebate once it
was means tested from
July.
If they failed to do so
the government would
recover any rebate overpayments when a person
filed their annual tax return.
The Private Health Insurance Administration
Council reported that the
percentage of the population with hospital insurance rose 0.1 per cent to
47.5 per cent, the number
with ancillary cover also

rose 0.1 per cent to 53 per
cent of the population.
In the last 12 months an
extra 286,158 people took
out private health insurance, the figures show.
Senate estimates was
also told that 193,000
people currently pay the
Medicare levy surcharge,
a tax penalty that hits
high income earners
without health cover.
The penalty will rise from
July under the government’s package of private health insurance

changes, while an extra
100,000 people will pay
the levy, the department
said.
The means test would
push up the price of
health insurance for families earning more than
$166,000 and singles on
more than $83,000 a year
by between $315 and
$935 a year.
Families earning more
than $258,000 a year and
individuals more than
$129,000 a year would
lose the rebate entirely.

O’Farrell tells Keneally to step up or out

NSW Premier Barry
O’Farrell says he wasn’t
offended by Kristina Keneally’s question time
jibe about his shortlived first marriage.
But he said his predecessor is now an opposition backbencher and
should “step up or step
out”.
Ms Keneally launched
a personal attack Mr
O’Farrell in parliament
yesterday, likening him
to reality TV star Kim
Kardashian because of
the brevity of his first
marriage.
Mr O’Farrell has taken to
describing Ms Keneally
as the Kim Kardashian
of NSW politics, and on
the first day of parliament repeated the jibe,
saying “the government
by Kim Kardashian is
over”.
Ms Keneally rose to the
dispatch box and hit
back at the Premier.
“Given the length of the
Premier’s first marriage,
he’s the real Kardashian
in this place,” she said.
Mr O’Farrell was briefly
married to Antoinette
Holford in the late

1980s.
Kardashian filed for divorce from NBA basketball star Kris Humphries
last year after just 72
days.
Mr O’Farrell said he had
no regrets and was not
offended by the bitter
exchange.
But he said it was time
for Ms Keneally, who
has been on the backbench since her government’s record election loss last year, to
consider her future.
“It’s a robust chamber.
It is called the bear pit,”
Mr O’Farrell said in Sydney today.
“It is not the first time
she’s been a bit brittle
when she’s been the
centre of attention.
“At some stage she
needs to consider her
future, because whilst
neither she nor her predecessor are amongst
my favourites, at least
Nathan Rees is having a
go to try and help Labor
regain some credibility.
“She seems to be opting out, so I think she
should step up or step
out.”
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More work needed to meet targets to close
the gap on indigenous disadvantage: Gillard

Julia Gillard delivers her statement on closing the gap in indigenous disadvantage. Picture: Ray Strange Source: The
Australian

LABOR says it has more
work to do to achieve at
least three of the six targets it has set itself to
close the huge disadvantage gap between indigenous and non-indigenous
Australians.
Julia Gillard today declared the government
was on track to halve infant mortality rates for
indigenous children by
2018, and ensure early
childhood education for
all indigenous four-yearolds by 2013.
In her annual “closing the
gap” statement, she said
the government was also
“generally on track” towards halving the literacy
and numeracy outcomes
for indigenous children
by 2018.
But she said “faster improvement” was required
to boost the number of
indigenous students completing year 12, and lift
indigenous employment
rates.
Closing the life expectancy gap betwen indigenous and non-indigenous
Australians remained the
most challenging target of
all, Ms Gillard said.
JULIA Gillard has told federal parliament Australia
is slowly closing the gap
on indigenous disadvantage.
Tabling the Closing the
Gap report in parliament,
Ms Gillard said the foundations for overcoming
indigenous disadvantage
were in place.
“The report shows that

we are seeing progress,
we are making gradual
gains,” she said.
“The Australian government remains the most
confident of meeting two
of the six targets.”
Ms Gillard said the government was investing billions to improve the lives
of Aboriginal Australians,
through access to services, training and jobs.
But she said the nation’s
responsibilities did not
end there, announcing a
“community conversation” about constitutional
recognition of indigenous
Australians.
The government will provide $10 million in funding
to build broad community
consensus on the issue.
She said recognising
Australia’s first people in
the founding document
was “perhaps the ultimate
manifestation of respect”.
“For
constitutional
change, Australians have
to understand and be persuaded of the case for
change,” Ms Gillard said.
The Prime Minister said
her expert panel on constitutional recognition of
indigenous Australians
had “performed mightily”.
But she failed to endorse
the panel’s recommendations, which include
a contentious clause
against racial discrimination that critics have described as a “one clause
bill of rights”.
“The expert panel’s report
provides a firm foundation for this discussion,”

Ms Gillard said.
Opposition Leader Tony
Abbott said it was vital
that symbolic gains for
indigenous people were
matched by “even greater
substance”.
Statistics were often a record of what government
was doing and not about
how people were living,
he said.
Mr Abbott said it was remarkable children in remote communities had
better access to preschool education.
“It’s another thing to ensure all the youngsters
are attending,” he told
the parliament in his reply
speech.
He called for indigenous
schools struggling with
high truancy levels to
publish attendance rates
on a month-by-month basis.
“What is happening at the
school is a microcosm of
what is happening in that
community,” he said.
Mr Abbott thanked Aboriginal leaders Noel Pearson
and Warren Mundine for
helping him to understand
indigenous disadvantage,
admitting former prime
minister John Howard had
experienced a “difficult
journey” on the issue.
“Real change doesn’t
happen in parliament,
although it might start
here.” he said.
“Real change begins in
the places where people
live,” he told the house.
Mr Abbott also praised the
expert panel’s work on
constitutional recognition
of indigenous people, but
said their recommendations “should be the first
word not the last word in
what should be put to the
Australian people”.
Mr Abbott vowed to work
constructively on overcoming indigenous disadvantage.
“We will not be taking a
lowest common denominator approach to this,”
he said.

Government rules out
curfew extension

Curfew plans ... planes fly over Sydenham / Pic: Cameron Richardson Source: The
Daily Telegraph

SYDNEY needs to “get
moving’’ on building a
second airport, Federal
Transport Minister Anthony Albanese says.
The NSW MP said it was
in the nation’s interest
to build a second airport, and that not doing
so would deny thousands of jobs leading to
“dire economic consequences’’.
THE “dead and buried”
option for an airport at
Badgerys Creek has
come back to haunt
the west, with councils
on tuesday calling renewed plans for a second Sydney site as “disastrous”.
The Daily Telegraph revealed today that a new
report will recommend
to Mr Albanese and the
NSW Government that
the night curfew on
flights at Sydney Airport
be lifted and the number
of aircraft movements
be increased.
The task force report
also warns a second
airport must be urgently
developed in Sydney’s
greater west to meet rising demand from international carriers.
An estimated $35 billion
a year - and 70,000 jobs

- are forecast to be lost
from the State’s economy by 2060 without extra capacity, the report
warns.
Mr Albanese agreed “we
do need to get (a second
airport) moving’’.
“What we know already
is that Sydney does
need a second airport
sooner rather than later,’’ he said this morning.
“Aircraft noise is one issue but it’s really about
the national economic
interest.
“If we say to the growing regions - such as
China, India ... if we say
to them no, we don’t
want you to come to
Australia, we don’t want
that economic activity,
we don’t want those
jobs, then there really
are dire economic consequences.
“Let alone the domestic consequences when
you have delays at the
airport. That occurs
right now. People would
be aware that as growth
has come back into the
system the delays are
more and more. When
you have a delay at Sydney Airport it affects every other airport around

the nation as well.’’
But Mr Albanese said
the Federal Government
was “absolutely committed’’ to maintaining
the existing cap of 80
movements per hour,
as well as maintaining
the existing curfew.
“I am absolutely ruling
out any change to the
curfew at Sydney Airport and any increase
in the cap of 80 movements per hour,’’ he
pledged.
“That’s why we need
a long-term solution
for Sydney’s aviation
needs - not trying to
squeeze more out of
the lemon.
“It’s understandable
that the owners of Sydney Airport want to protect their monopoly position, but this is about
the interests of Sydney,
the interests of NSW
and the national interest.’’
Mr Albanese said he
understands the task
force is looking at more
than 20 possible sites
for a second airport.
He said after he receives the task force
report within the next
fortnight he will release
it publicly.
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axe 500 workers after an 83 per
Julia Gillard 4-cornered over plot Qantas will
cent
fall
in
first-half
profits
to remove Rudd

QANTAS will slash 500 jobs
as part of a major revamp
of the struggling airline after a massive fall in first-half
profit.
Chief executive Alan Joyce
announced the cuts as part
of changes to its engineering
and catering services to deal
with uncertain times in the
aviation industry.
“We anticipate there will be
500 positions affected by the
immediate changes that we
have announced today,’’ Mr
Joyce said.
The news came as Qantas reWhat did she know, and when did she
Former Prime Minister Kevin Rudd de- ported an 83 per cent fall in
know it ... Prime Minister Julia Gillard clined to be interviewed by Four Corners.
/ Pic: Gary Ramage Source: The Daily Picture: The Daily Telegraph Source: The its first-half net profit to $42
million to December 31, 2011,
Telegraph
Daily Telegraph
down from $239 million in the
same period in the previous
JULIA GILLARD is set 2007.
speech, that was a tense year.
to face new leadership The program revealed period of time and I don’t The airline said it will slash
questions as claims staff in Ms Gillard’s office have a clear recollection capital expenditure by $200
emerge she handed out began drafting her vic- of when the speech was million in the 2011/12 finannegative polling on Kevin tory speech two weeks first brought to my atten- cial year, and cut $500 million
from spending in 2012/13.
Rudd before taking over before the June 2010 tion.

A key measure will be reducing its heavy maintenance facilities from three to two, with
one to go from either Melbourne, Brisbane or Avalon.
EMPLOYMENT Minister Bill
Shorten has warned the nation may lose key engineering
skills forever if Qantas goes
ahead with plans to axe hundreds of maintenance jobs.
In addition, Qantas plans
to consolidate its catering
business into four centres in
Sydney, Melbourne, Brisbane
and Perth.
The lease on the current facility in Adelaide will not be
renewed when it expires in
March 2013, while one centre in Sydney and another in
Cairns may be sold.
Its workforce planning team,
currently dispersed around
the country, will also be consolidated in Sydney.
“Job reductions are expected as a result of aircraft

retirements and operational
changes,’’ the airline said.
Qantas will also review its
heavy maintenance facilities,
with the aim of consolidating
its three facilities.
But there were no plans to
move operations offshore,
chief executive Alan Joyce
said.
“With aircraft retirements,
there is simply not enough
heavy maintenance work to
justify the three facilities in
Melbourne, Brisbane and
Avalon,’’ he said.
He said consultations would
be held with the relevant
unions before a decision was
made on the future of the
heavy maintenance services.
“But we will be acting in the
best interests of the business
and our people over the long
term,’’ Mr Joyce said.
“We will not be propping up
the past at the expense of the
future.’’

The NSW gaming authority
has announced it will open
a new inquiry into The Star
casino a fortnight after the
sacking of the casino’s managing director Sid Vaikunta
over sexual harassment allegations.
The sacking led to a string of
revelations about the culture
of the casino under its new
management.
The chairman of the Casino,
Liquor and Gaming Control
Authority, Chris Sidoti, announced 0n thursday that a
formal inquiry would be held
into Mr Vaikunta’s sacking
and “any issues relevant to
the authorities responsibilties” under the Casino Control Act.
The inquiry will be held in private by Gail Furness,SC, who
conducted the statutory review of the casino’s licence
late last year. She has been
asked to report by April 5.
The report may not be made
public, but its recommendations will be, Mr Sidoti said.
It has since emerged that Mr
Vaikunta was the subject of
two separate sexual harassment complaints from female
executives at the casino late
last year.
The first involved a senior

manager who was drinking
with Mr Vaikunta at an end
of year function and ended
up sharing a limousine with
him. She later filed an official
complaint about his behaviour, sparking an internal investigaton by the casino.
The second involved a senior
human resources executive
who claimed to have been
verbally harassed by Mr Vaikunta within days of the first
incident. She went on stress
leave and was sacked by the
casino upon her return to
work on Monday.
The authority launched an
investigation into Mr Vaikunta’s sacking after it was
announced to the Stock Exchange on February 2 by the
casino’s owner, Echo Entertainment Group.
It demanded a “full explanation” of the circumstances
surrounding Mr Vaikunta’s
dismissal as the announcement came shortly after the
completion of a statutory review, by Ms Furness, into the
renewal of its licence.
NSW Hospitality Minister,
George Souris, raised questions about whether the casino had withheld information from the review, which
recommended the renewal

of its licence for another five
years.
The licence review was completed on December 2, not
long after the casino’s relaunch in October following
a redevelopment worth more
than $850 million.
The relaunch was overseen
by Larry Mullin, a US gaming executive appointed by
the casino’s former owner,
Tabcorp, to run its casinos
in 2008.
Mr Mullin was appointed chief
executive of Echo Entertainment when it took over the
casino after Tabcorp spun
off its operations last year.
Mr Mullin hired Mr Vaikunta
from Borgata Casino in Atlantic City, where the pair
had previously worked together.
In her review, Ms Furness
noted that the culture of the
casino had changed significantly since the arrival
of the American executives.
She said the casino had
been “sliding back to the old
ways” and putting revenue
before behaviour.
Former and current staff told
the review that high-value
gamblers who had sexually
harassed or threatened them
were allegedly given favour-

the reins.
New claims have surfaced that Ms Gillard personally handed copies
of secret internal polling
to her Labor colleagues
in the days before challenging Mr Rudd, Fairfax
reported on wednesday.
Labor MPs claim she
used the polling to persuade them to support
her for the top job.
And Mr Rudd’s backers
have warned that the PM
is only one more mistake
away from facing a leadership showdown.
Labor frontbencher Bill
Shorten said yesterday
that he approached Ms
Gillard to run for the
leadership “a few days”
before her successful
tilt.
But he believed Ms Gillard’s statement that she
made up her mind on the
day she knocked on Mr
Rudd’s door.
Ms Gillard on tuesday
appeared to accuse the
ABC of ambushing her
in the interview and said
she was led to believe
that the program was to
be about Labor’s record
in government since

leadership coup.
Sources confirmed her
political adviser John
Whelan and communications director Russell
Mahoney were the primary draftsmen. The speech
was hailed as one of the
best she has delivered.
Ms Gillard said she
couldn’t recall when she
became aware that her
office had drafted a victory speech but she admitted being “canvassed
in the short days before”
she decided to challenge
Mr Rudd.
“When people sought to
raise the matter with me
earlier I had declined to
have the conversation
with them,” Ms Gillard
said.
She also said she hadn’t
directed anyone to write
a victory speech.
“People would be aware
that political staff prepare for contingencies,
that they work on things
that they are concerned
about and believe might
happen.
“Political staff - particularly serious political staff - do that. On
my knowledge of the

“The important thing
here is, I didn’t direct the
speech to be written.”
Sources loyal to Ms Gillard said that history had
forgotten that Mr Rudd
had been the catalyst for
his own dismissal by dispatching his own chief of
staff Alistair Jordan two
months earlier to start
counting numbers in his
caucus, for fear he was
losing support.
Internal dissent against
Prime Minister Julia Gillard has also worsened,
with MPs questioning
her judgment for agreeing to an interview about
her role in Kevin Rudd’s
downfall.
One senior MP said the
Four Corners interview
had a greater impact on
confidence in caucus
than the Australia Day
security scare.
“No one, and I mean no
one has been able to
come up with a reasonable explanation for doing the interview at all,”
the MP said.
“Forget about how bad
the interview ended up,
why did she do it in the
first place?”

Star casino faces new inquiry
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PROFESSIONAL CARPET CLEANING DRY IN 2 HOURS

We pre-vacuum, move basic furniture for those hard to reach places. We use non-toxic products that are safe for your family and pets.

3 ROOMS OR
3 SEATER LOUNGE

5 ROOMS OR
5 SEATER LOUNGE

5 SEATER
LEATHER LOUNGE

DRY CLEAN
OR STEAM
CLEAN

DRY CLEAN
OR STEAM
CLEAN

CLEANED
MOISTURISED
& PROTECTED

(please note lounge/dining considered two rooms)

75

$

WAS $140
*Max room
size 12sqm

24 hrs notice of cancellation or $40 fee applies.
Must present coupon. Valid till 13/2/12.

(please note lounge/dining considered two rooms)

110

$

WAS $175
*Max room
size 12sqm

24 hrs notice of cancellation or $40 fee applies.
Must present coupon. Valid till 13/2/12.

195

$

WAS $325
*Max room
size 12sqm

24 hrs notice of cancellation or $40 fee applies.
Must present coupon. Valid till 13/2/12.

TILE &
GROUT
CLEANING

65

$

WAS $89

MINIMUM
2 ROOMS

*Max room size 12sqm
24 hrs notice of cancellation or $40 fee applies.
Must present coupon. Valid till 13/2/12.

Visit our website www.ultimatecarpetcleaning.com.au for coupon on any
of these offers, or give us a call on (02) 8214 8811

072ICD1466

Find us on facebook.com/ultimatecarpetcleaning

Eftpos & Credit Card Accepted

املعالـِج الروحاني األقوى من اهلند
PANDIT - BABA GURUJI

،املشاكل الجنسية
،املشاكل العائلية
، الطالق،قضايا املحاكم
 املس، االحباط،الهجرة
والتأثري الشيطاني
وغري ذلك

For the first time in Melbourne

:أقرتاحات وحلول لـ

، الزواج،الحب
 أرقام،التعليم
، مجال العمل،الحظ
 مشاكل،املرض
األزواج

0470459561
375A Springvale Road, Springvale 3171 opp. Safeway Supermarket

SPIRITUALTHERAPIST
THERAPIST
SPIRITUAL
THERAPIST
SPIRITUAL
TraditionalSpiritual
SpiritualHelp
Help
Traditional
Spiritual
Help
Traditional
ÜaÏ»€a@ı˝«@Ô„byÎã€a@%b»€a
ÜaÏ»€a@ı˝«@Ô„byÎã€a@%b»€a
ÜaÏ»€a@ı˝«@Ô„byÎã€a@%b»€a

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c

@“Îã»æa@Â�
@Â�ÌÌçæa
çæa@Èjybó€
@Èjybó€
Èjybó€
@“Îã»æa
„@êÌäÏﬂ
äÏäÏó�ó�„@êÌäÏﬂ
ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
66 Wattle
Wattle St.
St. CNR
CNR Highclere
HighclereSt
St
CNR
Highclere
St
66
Punchbowl NSW
NSW 2196
2196 Ph
Ph97403717
97403717 --2196
Ph
97403717
Punchbowl
Mob 0414418334
0414418334
0414418334
Mob

Tel:02
0287648186
87648186 Fax
Fax:02
:0287648062
87648062
Tel:
02
87648186
Fax
:02
87648062
Tel:
Tel:
02
87648186
Tel:
02
87648186
Fax
:02
87648062
Fax
:02
87648062
Tel:
02
87648186
Fax
:02
87648062
Email:ads@meherald.com.auads@meherald.com.au-info@meherald.com.au
info@meherald.com.au
Email:
ads@meherald.com.auinfo@meherald.com.au
Email:

Email:
ads@meherald.com.auinfo@meherald.com.au
Email:
info@meherald.com.au
www.meherald.com.au/myherald
www.meherald.com.au/myherald
www.meherald.com.au/myherald
Email:ads@meherald.com.auads@meherald.com.auinfo@meherald.com.au

^„Œ^�ﬂjâ]Ê<ÌËÜéf÷]<|]ÊÖ˜]<4ÀäiF
^„Œ^�ﬂjâ]Ê<ÌËÜéf÷]<|]ÊÖ˜]<4ÀäiF
^„Œ^�ﬂjâ]Ê<ÌËÜéf÷]<|]ÊÖ˜]<4ÀäiF
ÌÈäÀﬁÊ<ÌÈﬁ^uÊÖ<l]Ö^éjâ]F<Ö]Üâ˘]<Ãé“F<
ÌÈäÀﬁÊ<ÌÈﬁ^uÊÖ<l]Ö^éjâ]F<Ö]Üâ˘]<Ãé“F<
ÌÈäÀﬁÊ<ÌÈﬁ^uÊÖ<l]Ö^éjâ]F<Ö]Üâ˘]<Ãé“F<
ÌÈﬁ^uÊÜ÷]<ö]Ü⁄˘]<ƒÈ∂<ª<ãπ]Ê<Üvä◊÷<l^q¯¬F
ÌÈﬁ^uÊÜ÷]<ö]Ü⁄˘]<ƒÈ∂<ª<ãπ]Ê<Üvä◊÷<l^q¯¬F
ÌÈﬁ^uÊÜ÷]<ö]Ü⁄˘]<ƒÈ∂<ª<ãπ]Ê<Üvä◊÷<l^q¯¬F
ÌÈ÷]3â]<ÌÈﬁ^uÊÖ<l^È√∂<ÏÇ¬<Áñ¬F
ÌÈ÷]3â]<ÌÈﬁ^uÊÖ<l^È√∂<ÏÇ¬<Áñ¬F
ÌÈ÷]3â]<ÌÈﬁ^uÊÖ<l^È√∂<ÏÇ¬<Áñ¬F
ÍäÈõ^ﬂ«π]<‹ËÁﬂj÷^e<t¯¬F
ÍäÈõ^ﬂ«π]<‹ËÁﬂj÷^e<t¯¬F
ÍäÈõ^ﬂ«π]<‹ËÁﬂj÷^e<t¯¬F

Mobile:042190
21906377
6377Phone:
Phone:9659
96596999
6999
Mobile:04
2190
6377
Phone:
9659
6999
Mobile:04
Web:www.alaa.com.au Email:
Email:info@alaa.com.au
info@alaa.com.au
Web:www.alaa.com.au
Email:
info@alaa.com.au
Web:www.alaa.com.au

McDonald’s Rockdale
®
®
®

603
603 Princes
Princes Highway
Highway
FAMILY
BOX™™™
FAMILY VALUE
VALUE DINNER
DINNER BOX

$19.95
At
participating restaurants
only. ‘Coca-Cola’
and the
Contour Bottle
are registered
trademarks of
The Coca-Cola
Company.
At
At participating
participating restaurants
restaurants only.
only. ‘Coca-Cola’
‘Coca-Cola’ and
and the
the Contour
Contour Bottle
Bottle are
are registered
registered trademarks
trademarks of
of The
The Coca-Cola
Coca-Cola Company.
Company.

®®
®

