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القى كلمة لبنان امام القمة

القمة تتسلح خبطة أنان  ..ودمشق املغيّبة لن تتعامل مع مبادرات اجلامعة

بغداد حاضنة للعرب  ..بعد طول عزلة ال مفـاجـآت سـياسـيــة متــوقـعة
ومشـاركـة متــواضعــة للــزعمـاء

تعود القمة العربية اىل
بغداد للمرة االوىل منذ 22
سنة ،ضاع خالهلا العراق
بني احلصار واالستبداد
واالحتالل واملوت ،وغاب
عنه العرب ،جتاهال او
استهانة مبصريه ،ليعودوا
إليه اجلمعة (امس) بعد
تسوية ومساومات مل
متاما،
معاملها
تتضح
وتقضي عموما بطمس
اخلالفات ،ما يرجح ان
جيعلها قمة الالمفاجآت،
لكنها ستتبدى بشكل او
بآخر يف احلضور املتواضع
للزعماء الذين يصعب
تصور التقائهم على قضية
كربى من قضايا االمة.
إال انه كان بإمكان العراق

ان حياول التباهي امس
االول بانه أجنز جولة مهمة
يف االجتماعات التمهيدية
للقمة بانعقاد اجتماع وزراء
اخلارجية العرب الذي أعاد
التأكيد على متسك اجلامعة
العربية خبطة املبعوث
الدولي والعربي كويف
أنان لسوريا .وفيما غيبت
دمشق عن القمة العربية،
فإن نص «إعالن بغداد»
الذي سيعرض على القمة
للمفارقة
اليت
الـ،37
ستلتئم يف احد قصور
الرئيس السابق صدام
حسني ،يدعو إىل احلوار
بني السلطة واملعارضة،
متجنبا مطالبة الرئيس
السوري بالتنحي ،فيما

للبيع
صالون تزيني رجـّالي للبيع
عمره  3سنوات
3 Year Old Shop, New & Modern
زبائن الصالون يف ازدياد
ومدخوله يف تحسن مستمر
يقع يف قلب سوق تجاري كبري
املدخول السنوي  235ألف دوالر
ملن يهمه االمر االتصال بـ طوني:
0416554842

فران ياغونا للم
أ

أعلنت دمشق أنها «لن
تتعامل» مع أي مبادرة
تصدر عن اجلامعة حلل
االزمة السورية .واعلنت
احلكومة العراقية انها
ستقرتح حول سوريا نقل
صالحيات التفاوض مع
الداخل واخلارج حول اجراء
انتخابات وإطالق احلريات
يف سوريا اىل شخصية
النظام
عليها
يتوافق
واملعارضة.

مت انتخاب احلاج حافظ قاسم
رئيسا لالحتاد الفيدرالي
للمجالس السالمية بأكثرية
ساحقة وحل الرئيس السابق
املهندس اقبال بتال نائبا
للرئيس وذلك يف االجتماع
السنوي العام الذي عقد
يف مدرسة امللك فهد يف
تشالورا بتاريخ 3- 24
 2012وحبضور اجملالساالسالمية من كافة احناء
اسرتاليا.

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

خربة طويلة  ..خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة

قرب حمطة القطار

الحاج حافظ قاسم

Easy And Safe Driving Techniques

التسعرية العاملية $499
أسعارنا وملدة حمدودة فقط $399

والشحن جمانا داخل إسرتاليا

www.arabickaraoke.com.au
Mobile Sam : 0402 483 265

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من
حسم

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

قرب حمطة القطار

أكثر من  1400اغنية بالعربية و 1400باإلنكليزية

0405 600 833

% 20

14 Smart St,
Fairfield
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Elham

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

124 Highland Ave,
Yagoona

كلمة سليمان

والقى الرئيس سليمان
كلمة لبنان يف القمة وجاء
فيها :يف زمن التحديات
والتحوالت
واألزمات
الكربى ،كتلك اليت يشهدها
العديد من دولنا العربية،
تربز احلاجة اىل القرارات
والشجاعة.
احلكيمة
وهذه قرارات تتخذ على
من
الداخلي،
الصعيد

Accredited Instructor

جديد أفران ياغونا فرع فريفيلد ..بيتزا على أنواعها

تلفون 87308300 :تلفون97938333 :

دعا رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان
اىل وجوب ان تعتمد القمة
تدعم
قرارات
العربية
مسرية االصالح والتنمية
العربي
الشمل
وجتمع
وفقا ملقاصد ميثاق جامعة
الدول العربية ،مشريا اىل
ان احداث العامل العربي
بدأت تثري بعض املخاوف
الناجتة عما تشهده املرحلة
االنتقالية يف عدد من
الدول العربية من مظاهر
تشرذم وانقسام ومن
خماطر احنراف حنو منزلقات
االحادية والغلو.
مواقف الرئيس سليمان
جاءت يف الكلمة اليت
القاها يف خالل مشاركته

يف اعمال القمة العربية
اليت انعقدت يف بغداد يف
دورتها الثالثة والعشرين.
وبعد اخذ الصورة التذكارية
لرؤساء الوفود ،التأمت
القمة يف جلستها االفتتاحية
يف قاعة بغداد يف القصر
احلكومي العراقي.

ضمن اعتبارات السيادة
ومستلزمات احلكم الرشيد،
مبا يضمن تلبية املطالب
املشروعة للشعوب ،بعيدا
من التطرف والعنف.
كذلك تتخذ على املستوى
العربي األمشل ،كلما دعت
احلاجة اىل تفكري مجاعي
وقرارات مشرتكة تسمح
بدرء األخطار اليت تواجه
األمة ككل ،وتتهدد أمنها
واستقرارها
ووحدتها
ومصاحلها .وقد التزمنا
دورية
احرتام
مجيعا
القمم العربية يف دوراتها
العادية ،ومبدأ القمم
االستثنائية الطارئة.

كاريوكي عربي

التفاصيل الكاملة ص22

اآلن  ....يف فريفيلد

فرع فريفيلد
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احلاج حافظ قاسم رئيسا بأكثرية ساحقة
لالحتاد الفيدرالي للمجالس االسالمية

ع
جنات ..

فرع ياغونا

ويف كلمته أمام االجتماع
الوزراء
رئيس
أشار
العراقي نوري املالكي إىل
أن «الشعوب العربية غري
راضية عن أداء حكوماتها
وأداء اجلامعة العربية اليت
جيب أن يكون هلا حضور
أكرب».
وشعيب
دولي
وأضاف إن «الشعوب
العربية حققت إرادتها

سليمان :العتماد قرارات جتمع الشمل
العربي وفقا مليثاق 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 مع تركيب بقيمة  499دوالراً

هذا الجهاز يوفر لكم أكثر من  230قناة عربية وأكثر من  29محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشتكم

 Intervisionيف ملبورن الشهر املقبل

www.intervisiontv.com.au
$499
أكثر من  29حمطة راديو عربية
Installed

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
Intervision
على أحد األرقام التالية:
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

We can offer you
unlimited local
calls and unlimited
Internet at ADSL2+
speed for $65
a month.

مطلوب موزعون للبيع وتقنيو
تركيب ،نوفر التدريب املطلوب.

شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية

Specialise in IT computer, wireless,
Telecommunication and networking
service as well as onsite repairs.
we can also provide you with Satellite
Antenna and free to air solution.

*Box Delivered only, no installation included
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لبنانيــات

نائب وزير اخلارجية االيراني زار بري وميقاتي واعلن ان
بالده تنادي باستتباب امن لبنان وسيادته
أكد نائب وزير اخلارجية االيرانية
لشؤون مشال أفريقيا والشرق
األوسط حسني أمري عبد اللهيان
املوقف املبدئي اليران يف دعم
حمور املقاومة واملمانعة جتاه الوجود
اآلثم للعدو الصهيوني وأهدافه
التوسعية يف هذه املنطقة ،مشددا
على أن األمور يف سوريا حنو حتسن
تدرجيي على رغم التدخالت اخلارجية
اآلمثة والعمليات اإلرهابية الدامية.
وانتقد إزدواجية املعايري يف مقاربة
الشأن اإلقليمي ،رافضا أي تدخل
أو عبث يف الشؤون الداخلية لليمن
والبحرين وسوريا.
وكان عبد اللهيان زار امس االول
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي يف
حضور سفري اجلمهورية االسالمية
االيرانية غضنفر ركن أبادي .
وبعد اللقاء قال عبد اللهيان:
عقدت
لقاء بناء واجيابيًا وطيبًا
ً
مع دولة الرئيس جنيب ميقاتي
وأكدت لدولته أن هناك موقفًا
ثابتًا ومبدئيًا لدى اجلمهورية
االسالمية االيرانية ينادي بإستتباب
وترسيخ األمن واهلدوء واالستقرار
والسيادة واالستقالل يف لبنان
الشقيق .وحبثنا خالل اللقاء يف
آخر التطورات املتعلقة بالعالقات
الثنائية الطيبة القائمة بني لبنان
وايران ومن النقاط املهمة املفيدة
اليت مت التطرق اليها الرتكيز بشكل
خاص على كل االتفاقات ومذكرات
التفاهم الثنائية اليت مت التوقيع
عليها سابقًا بني البلدين.
أضاف حتدثنا مع دولته عن أفضل
السبل العملية اآليلة اىل وضع
هذه االتفاقات موضع التنفيذ
بإذن اهلل ،كما مت التوافق معه
على عقد إجتماع اللجنة االقتصادية
املشرتكة العليا بني لبنان وايران
يف أقرب فرصة زمنية ممكنة ،حيث
يرأسها عن اجلانب اللبناني ميقاتي
وعن اجلانب االيراني النائب
األول لرئيس اجلمهورية االسالمية
االيرانية رحيمي ،وأكدت لدولته
االستعداد الدائم املوجود لدى
اجلمهورية االسالمية االيرانية لبذل
اجلهود من اجل تطبيق االتفاقات
املوقعة سابقًا بني البلدين
الشقيقني والعمل على تطوير
وتوثيق العالقات الثنائية بني

لبنان وايران يف خمتلف اجملاالت.

حمور املمانعة

تابع :كذلك أكدت املوقف املبدئي
للجمهورية االسالمية االيرانية يف
دعم حمور املقاومة واملمانعة جتاه
الوجود اآلثم للعدو الصهيوني
وأهدافه التوسعية يف هذه
املنطقة ،وشددت من خالل ما
نشهده يف هذه املنطقة من صحوة
اسالمية وثورات شعبية على أننا
وجدنا يف نهاية املطاف ان العدو
الصهيوني مير يف أسوأ وضع من
الضعف واهلوان ،وأغتنمنا هذه
املناسبة الطيبة كي نشرح التصور
االيراني للتطورات كافة اليت حتصل
يف املنطقة .وأكدنا الدعم الكامل
الذي تقدمه اجلمهورية االسالمية
االيرانية للجمهورية العربية السورية
الشقيقة فض ًال عن تأكيدها الدائم
على االصالحات واملطالب الشعبية
احملقة للشعب السوري اليت
اعتمدها الرئيس السوري بشار
األسد يف خالل الفرتات املاضية
وعمل على تطبيقها والنهوض بها
ونرى ان األمور سائرة حنو التحسن
التدرجيي يف سوريا وانه يومًا بعد
يوم هناك حتسن مماثل يف جمال
استتباب األمن واهلدوء واالستقرار
يف الربوع السورية ،على رغم
التدخالت اخلارجية اآلمثة والعمليات
االرهابية الدامية اال اننا على ثقة
تامة بان الشعب السوري ومن خالل
حتليه بالوعي ومتسكه باالصالحات
اليت نادى بها الرئيس السوري
وأخذها على عاتقه ،كما من خالل
حتليه بالوعي لضرورة التصدي
لكل التدخالت اخلارجية اآلمثة اليت
تريد ان تعبث بالوضع السوري
الداخلي وثباته على التمسك خبيار
املقاومة واملمانعة ،سيخرج منتصرًا
يف نهاية املطاف من هذه االزمة
املستعصية.

عند بري

كذلك التقى عبد اللهيان يرافقه
وفد والسفري آبادي ،رئيس جملس
النواب نبيه بري يف عني التينة يف
حضور عضو هيئة الرئاسة يف حركة
امل احلاج خليل محدان.
واثر اللقاء ،قال عبد اللهيان:
خالل هذا اللقاء االجيابي والطيب
الذي مجعنا بدولة الرئيس بري

حتدثنا حول العديد من املسائل
ذات االهتمام املشرتك ،خصوصا
العالقات الربملانية بني البلدين
الشقيقني .وابلغت دولته التحيات
القلبية العطرة من دولة رئيس
جملس الشورى االسالمي يف ايران
علي الرجياني ،واكدت ايضا على
الدعوة الرمسية املوجهة من قبل
الرجياني اىل الرئيس بري من اجل
زيارة ايران ،وعلى اهمية تبادل
الزيارات الربملانية بني البلدين
الشقيقني.
اضاف :واكدنا لدولته خالل اللقاء
حرص اجلمهورية االسالمية االيرانية
على تطوير وتعزيز العالقات الثنائية
بني البلدين يف اجملاالت كافة وال
سيما احلرص الذي نبديه من اجل
تطبيق كل االتفاقات الثنائية الذي
سبق ان وقعت بني ايران ولبنان.
وحتدثنا يف جانب آخر خالل اللقاء
حول التطورات االقليمية وال سيما
ما يتعلق منها بالشأن السوري
واليمين ،وايضا بشكل مستفيض
حول كل االمور املتعلقة بالصحوات
االسالمية والثورات الشعبية اليت
يشهدها العامل العربي .وشرحنا
لدولته املوقف الرمسي واملبدئي
االيرانية
االسالمية
للجمهورية
يف دعم سوريا واحتضانها على
املستوى احلكومي والشعيب.
وحتدثنا لدولته ايضا عن االزدواجية
يف املعايري املتبعة من بعض
االطراف يف مقاربتها للشأن
االقليمي واكدنا ان اجلمهورية
االسالمية االيرانية ال حتبذ هذه
االزدواجية على االطالق يف املعايري
ووجهات النظر يف جمال التعاطي
مع الشؤون وامللفات االقليمية،
وايضا اكدنا ان مواقفنا مشرتكة
جتاه مقاربتنا لالمور املتعلقة باليمن
وسوريا.
ولفت اىل ان افضل طريقة تعتمد
هي اللجوء اىل احلوار الوطين ،وعدم
احلاق اي ضرر بهذه الشعوب.
وجيب العمل على تقديم املبادرات
اليت من شأنها تعزيز الثقة لدى
هذه الشعوب بدوهلا ،ونعترب ان
الوضع احلالي يف سوريا وعلى
رغم الضغوط اليت متارس عليها
وايضا التدخالت اخلارجية اآلمثة آخذ
بالتحسن بشكل مطرد.

كبارة :احلكومة اضاعت هيبة احلكم وفقدت قدرتها ومل يعد امامها اال االستقالة

رأى النائب حممد كبارة أن احلكومة
احلالية أضاعت هيبة احلكم ،وفقدت
مقدرتها على العمل بعد إفتضاح
حقيقة املصاحل اخلاصة اليت حتدد
مسار الكثريين من أعضائها ،داعيا
إياها اىل االستقالة ،والفتا اىل أنه
يصح يف هذه احلكومة القول املأثور

إن مل تستح فافعل ما شئت.
وقال :لقد سقطت كل األقنعة،
وسقطت احلكومة مبا متثله من
تضارب مصاحل وأسقطت معها هيبة
احلكم وثقة الناس بها .الفساد
مل يعد يشمل فقط فساد الغذاء
والدواء وتلوث املياه واهلواء ،بل

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

مكتب ملبورن :كميل مسعود
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مشل كل شيء حتى احلكومة نفسها
مبا تفتعله من ضجيج اخلالفات كي
ختفي حقيقة املصاحل اخلاصة اليت
حتدد مسار الكثريين من أعضائها.
يطرحون فضيحة الغذاء الفاسد
وهم يعلمون أن السلطة اليت
تتحكم باملرافق العامة واليت يدخل
من طريقها خمتلف أنواع البضائع
من دون املرور باجلمارك الرمسية
ليست الدولة بل من هو أقوى
من الدولة أي السالح الالشرعي
الذي حياول فرض سلطته على
كل البلد..إن الذئاب تفرتس حلم
الشعب يف رزقه ونوره ووقوده
حتى يف عتمته وحكومتنا ال تراودها
خنوة ،ولو شكلية ،للدفاع عن أرض
الوطن اليت تستبيحها آليات كتائب
االسد ومدفعيتها وذخائرها يف
البقاع الشرقي وعكار.
وإن حكومة نأت بنفسها حتى عن
أي من واجباتها إىل درجة أنها ال
تأمر جيشها بالدفاع عن نفسه ،وعن
أرضه ،فال يرد على قذائف كتائب
األسد اليت سقطت على بعد أمتار
من مواقعه يف البقاع الشرقي.

الراعي مغادراً اىل تركيا :نبارك كل قرار حكومي يعيد للبنان دورته االقتصادية والوطنية
قال البطريرك املاروني مار
بشارة بطرس الراعي انه يبارك
كل قرار حكومي يعيد للبنان
دورته االقتصادية والوطنية
مشريًا اىل انه ال بد من تعزيز
والتنوع واحرتام
الوحدة الداخلية
ّ
بعضنا البعض.
فقد غادر البطريرك الراعي
مطار بريوت الدولي متوجها
اىل تركيا امس االول يف زيارة
رمسية وراعوية تلبية لدعوة من
الدولة الرتكية ،يرافقه النائب
البطريركي العام املطران بولس
صياح ومطران حلب يوسف
انيس ابي عقل ومطران قربص
يوسف سويف.
وكان يف وداعه يف صالون
وزير
املطار
يف
الشرف
السياحة فادي عبود ممثال
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان ،سفري تركيا انان
اوزيلديز ،الوزير السابق وديع
اخلازن ،املطران مسري مظلوم
والدكتور الياس صفري.
وقبيل مغادرته ،شكر البطريرك
الراعي رئيس اجلمهورية اليفاده
وزير السياحة لوداعه وكذلك
شكر الدولة الرتكية.
وردا على سؤال عن طابع
الزيارة قال :هي تلبية لدعوة
رمسية من الدولة الرتكية وهلا
طابع راعوي وروحي نسعى
دائما إىل احلفاظ عليه.
واعرب عن سعادته لزيارته
تركيا اليت جيمعها مع لبنان
عالقات تعاون وهي كذلك
موجودة على االرض من خالل
مشاركة القوات الرتكية يف
اليونيفيل ،الفتا اىل وجود امور
كثرية ال بد من التحدث بها مع
اجلانب الرتكي تتعلق بشؤون
املوارنة يف تركيا كذلك قضية
املوارنة يف قربص يف القطاعني
الرتكي والشمالي.
واعترب أنه ال بد من احلوار مع
الدولة الرتكية واليت هي دولة
كبرية وهلا دور كبري على
مستوى احلوار بني االديان
والسالم ،وما ميكننا القيام
به كبطريركية يف هذا االطار
ألننا نتعاطى شؤون االنسان

والتفاهم ،مشريا إىل أن زيارته
ليس هلا أي طابع سياسي
ولسنا رجال سياسة.
وعن القرارات اليت اختذتها
احلكومة على صعيد الكهرباء
وأزمة التعيينات ،قال :نبارك
كل خطوة اىل االمام حنن بأمس
احلاجة للخروج من الركود ونبارك
كل قرار اختذته احلكومة ليستعيد
االقتصادية
دورته
لبنان
والوطنية واالمنائية.
أما بالنسبة اىل القمة الروحية
اليت عقدت أخريا يف بكركي

على
نتائجها
وانعكاس
السياسيني يف لبنان فقد متنى
البطريرك الراعي حصول ذلك
الن رجال الدين يهمهم الوحدة
الداخلية واللقاء الذي حصل يف
القمة الروحية بني رجال دين
مسيحيني ومسلمني هو من
امجل االمور.
واعترب أنه بالرغم من كل شيء
ال بد من العمل على تعزيز
الوحدة الداخلية والتنوع واحرتام
بعضنا البعض من اجل املصلحة
العامة للجميع.

فضل اهلل :محاية تنوع الشرق مسؤولية املسلمني واملسيحيني
استقبل العالمة السيد علي
فضل اهلل ،النائب إميل رمحة،
ومت التشاور يف األوضاع
الداخلية ،خصوصا املشاكل
املرتاكمة يف امللفات االجتماعية
والصحية الداخلية ،والضعف
احلكومي يف مواجهتها ،كما
تطرقا اىل األوضاع العربية
العامة وتأثريها على االقتصاد
واألمن يف لبنان.
واكد فضل اهلل خالل اللقاء ،ان
ال خيار للبنانيني إال بالوحدة،
ال سيما يف ظل التداعيات
املتواصلة يف احمليط ،داعيا
إىل االستنفار الداخلي ملواجهة
املشاكل الصحية واألخالقية
على
مشددا
املتفاقمة،
مسؤولية اجلمعيات األهلية
وكل املعنيني يف اجملتمع
املدني ،يف حال تقاعست
الدولة عن القيام مبسؤولياتها
يف هذا اجملال أو ذاك.
وفد أملاني
واستقبل فضل اهلل وفدا ضم
العشرات من طالب جامعة
ماربورغ األملانية  -قسم
استمعوا
الذين
الالهوت،
منه إىل شرح مفصل حول
احلوار اإلسالمي  -املسيحي
ونظرة املسلمني إىل السيد
املسيح والعالقات اإلسالمية
 املسيحية يف الشرق ،وماحيصل من تداعيات يف ظل
الربيع العربي حتديدا.
وشدد فضل اهلل خالل اللقاء

على أن اإلسالم هو دين سالم،
واننا كمسلمني دعاة سالم،
ولسنا دعاة عنف وحرب ،وأن
اهلل أمرنا أن حنسن إىل اآلخرين
الذين مل يعملوا إلخراجنا من
بلداننا ومل يسيئوا إلينا ،مؤكدا
أن املسؤولية تقع على عاتق
اجلميع يف محاية التنوع الديين
يف الشرق ،الفتا إىل أن لبنان
ميكن أن يكون منوذجا أساسيا
يف هذه احلماية.
ورأى أن ما حيدث يف لبنان
من مشاكل ،إمنا هي مشاكل
سياسية ال دخل للمسلمني
جلهة
بها
واملسيحيني
انتماءاتهم الدينية ،خصوصا
األساسيني
الفريقني
أن
على املستوى السياسي يف
لبنان ،جتتمع يف داخلهما كل
االنتماءات الدينية من إسالمية
ومسيحية ،مشددا على أننا
عندما جنتمع مع بعضنا بعض،
مسلمني ومسيحيني ،نرى
الكثري من القواسم املشرتكة،
خصوصا عندما نلتقي على
مستوى رجال الدين ،لكن
املسألة حتتاج  -رمبا  -إىل
صراحة ،وإىل عمل ميداني
أكثر على مستوى القواعد،
حتى خنرج من حساسياتنا
وتشنجاتنا ومشاكلنا ،مشريا
اىل ان اعتماد اخلطاب الديين
والسياسي اهلادئ ،هو املفتاح
لنجاح العالقات االسرتاتيجية
على كافة املستويات.

Lucky Len . No1
بادارة لطف اهلل حجار
وكالة بيع اللوتو
املحظوظة
منها تم شراء بطاقات
اليانصيب رابحة
املاليني
 390ألف
دوالر و88735
دوالرا و 16مليون
دوالر و 200ألف
دوالرصحف  -هدايا  -صب مفاتيح  -بطاقات لكافة املناسبات
Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore
Rd, Riverwood NSW 2210
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املفاوضات بدأت خبفض  470مليون دوالر ..كلفة شراء الباخرة أوفر من االستئجار!
أثارت التساؤالت اليت طرحت
يف جلسة جملس الوزراء عن
انعدام الشفافية ،والفارق
الكبري بني االسعار املطروحة
بواخر
استئجار
ملناقصة
لتوليد الكهرباء واالسعار
الفعلية شكوكا يف املعلومات
الوزراء
لدى
املتوافرة
املتحفظني أو املعرتضني
الذين تساءلوا عن حقيقة
االسعار الفعلية واالسباب
اليت تقف وراء «تضخيمها».
هذا الوضع دفع جملس الوزراء
ومن ضمن التسوية السياسية
اىل أخذ املوضوع يف االعتبار
فجاء قرار اجمللس باملوافقة
على استئجار البواخر وإعادة
الشركتني
مع
التفاوض
خلفض كلفة االستئجار او
اجراء مناقصة جديدة يف حال
فشل هذه املفاوضات.
وينتظر أن يشكل هذا القرار
خمرجا للعودة اىل التفاوض،
خصوصا ،بعدما تبني أن
الكلفة املعروضة على جملس
الوزراء أعلى بكثري مما تطلب
الشركة.
ففي مراسلة جرت مع الشركة

اليت اشرتكت باملناقصة وحلت
ثانية بعد الباخرة الرتكية ،بدا
من املعلومات اليت قدمتها أن
شراء الباخرة أوفر بكثري من
شرائها.
اكدت
املراسلة،
ووفق
الشركة ان الباخرة جديدة
وغري مستعملة ابدا واملهلة
االقصى لتسليمها تراوح من
 7اشهر اىل  7اشهر ونصف.
اما شروط الدفع فتطلب
الشركة تسديد  50يف املئة
من السعر دفعة أوىل (مبا
يف ذلك الباخرة وجتهيزاتها)
على ان يقسط املبلغ املتبقي
شهريا مع االحتفاظ بنسبة 5
يف املئة ملا بعد التسليم وبدء
التشغيل والعمولة .وعن كلفة
شراء الباخرة ( )7FA GEبقوة
انتاجية تبلغ  171ميغاواط
(جيري ارساء واحدة مماثلة يف
كاراكاس) ،ترد املراسلة بأن
الكلفة تبلغ  125مليون دوالر
وتلحظ التسليم لكنها ال تلحظ
اعمال الرتكيب ،وتعمل على
الغاز والديزل.
واملعلوم ان جملس الوزراء
قرر استئجار البواخر لتوليد

طاقة بقدرة  270ميغاواط
على أن يصار اىل اعادة
التفاوض نظرا اىل الكلفة
املرتفعة املقدمة يف عرضي
الشركتني .اذ بلغت الكلفة
ما جمموعه  870مليون دوالر
بقدرة
باخرتني
الستئجار
انتاجية تبلغ  360ميغاواط
ملدة  5سنوات.
لكن عرض وزير الطاقة قوبل
باعرتاضات وحرصًا على اجناز
للحكومة يف هذا امللف ،قضت
التسوية خبفض مدة االستئجار
من مخس سنوات اىل سنتني
قابلة للتجديد او لفسخ العقد
قبل ستة اشهر من انتهاء
القدرة
وتقليص
املهلة،
االنتاجية املطلوبة من  360اىل
 270ميغاواط وخفض الكلفة
من خالل التفاوض.
وعلم ان املفاوضات اليت
بدأتها اللجنة الوزارية برئاسة
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي
أمس مع ممثلي الشركتني
االمريكية والرتكية أدت اىل
خفض مبا يقارب  400مليون
دوالر مما حقق وفرا يف اقل
من  24ساعة بلغ  470مليون

دوالر.
وتفيد اوساط اللجنة أن
املفاوضات ال تزال جارية
لتحسني شروط العقد ،كما
تشري اىل ان القدرة االنتاجية
املقرتحة لن تتوافر بالضرورة
عرب شركة واحدة أو عرب
استئجار باخرة واحدة.
وقالت إن قرار جملس الوزراء
بشأن تأمني طاقة بديلة رافقته
مع جمموعة قرارات اختذها
اجمللس ،لتطبيقها بالتوازي
مع خطوة استئجار البواخر او
إنشاء املعامل أهمها تفعيل
جملس ادارة مؤسسة كهرباء
لبنان ورفع الغطاء السياسي
عن عمليات إهدار الكهرباء
متهيدا لتحسني اجلباية عرب
تلزيم املوضوع اىل شركات
مقدمي اخلدمات (وعقودها
موضع عالمات استفهام).
ورغم النتائج اليت حتققها
املفاوضات حبسب االوساط
الوزارية ،يبقى السؤال هل
تتوصل تلك املفاوضات اىل
استبدال االستئجار بالشراء
مبا ان كلفة الشراء تبقى
أقل؟

النائب قباني :باسيل ينتهك الدستور وكل القوانني واستئجار البواخر تسوية على الطريقة اللبنانية
اكد رئيس جلنة الطاقة النيابية
حممد قباني يف تصريح امس
االول يف اجمللس النيابي انه
لن يرد على التهريج الذي ورد
يف تصريح وزير الطاقة جربان
باسيل أمس األول ،لكنين
سأعلق على اعرتاضه اعتبار
القانون  462دستور الكهرباء،
نعم قانون إصالح قطاع الكهرباء
رقم  462هو دستور الكهرباء
وخريطة طريق لنجاح عملية

إصالح وتفعيل القطاع ،وتشبيه
باسيل له باتفاق الطائف يعزز
أهمية هذا القانون ألن الطائف
هو الدستور اللبناني احلالي
الذي ال حيرتمه جربان باسيل.
اضاف :ثم إنه عندما يشري إىل
وجود مسسرات معرتضا فألنه
يريد حصر السمسرات بنفسه
من دون مشاركة طامعني سواه
من النافذين.
وعلق على قرارات احلكومة

باألمس قائال أن الفساد ليس
فقط بالرشوة والكومسيون
بل أيضا مبخالفة وعدم احرتام
القوانني .وهنا نرى أن قرارات
احلكومة غطت خمالفات عدة
للقوانني وأبرزها القانون 462
وهو دستور الكهرباء والقانون
رقم  181الذي نشر بتاريخ
 - 2011/10/5والذي حدد 3
أشهر لتعيني اهليئة الناظمة
لقطاع الكهرباء وشهرين لتعيني

جملس إدارة كهرباء لبنان،
معتربا ان ما فعله جملس الوزراء
أمس هو تسوية على الطريقة
اللبنانية قفزت فوق اعرتاضات
رئيس احلكومة على البواخر
واالسلوب غري الشفاف للتعاطي
معها مقابل التأكيد على معامل
جديدة.
وختم :ال يستطيع جملس الوزراء
أن يتحول إىل جملس إدارة لقطاع
الكهرباء ،كما حاول باألمس وال

اجلميّل دعا بعد استقباله الوفد الربملاني الصيين
اىل مبادرة دبلوماسية تنهي مأساة الشعب السوري
دعا رئيس حزب الكتائب
اجلميل اىل مبادرة
الرئيس امني
ّ
ديبلوماسية تضع حدا ملأساة
الشعب السوري.
اجلميل
فقد استقبل الرئيس
ّ
يف دارته يف بكفيا ،وفد جلنة
الشؤون اخلارجية يف الربملان
الصيين ،وتناول اجملتمعون
العالقات الثنائية بني البلدين،
وأجروا قراءة سياسية لالحداث
يف املنطقة بشكل عام ويف
سوريا على وجه التحديد.
حتدث بعد اللقاء رئيس الوفد
زاو جنجون مثنيا على املواقف
اجلميل.
اليت ينتهجها الرئيس
ّ
ونفى أن يكون املوقف الصيين
داعما أو حاميا للنظام يف سوريا،
وأكد ان بالده ال تقف اىل جانب
أي جهة دون االخرى.
وقال :ان بكني تتصرف على
أساس ميثاق االمم املتحدة
ووفق مبادىء ثابتة لديها
وهي عدم التدخل يف الشؤون
الداخلية الي دولة واحرتام
سيادتها واستقالهلا ووحدة
أراضيها.
احلوار
تغليب
اىل
ودعا
واملفاوضات واجياد حل سلمي
سريع لالزمة ،مؤيدا مبادرة

املوفد الدولي كويف أنان.
اجلميل قد دعا
وكان الرئيس
ّ
بكني اىل لعب دور أكرب على
الساحة االقليمية وتبين موقف
جامعة الدول العربية من االزمة
السورية يف احملافل الدولية،
وقال :ان يف قدرة بكني جتاوز
حق النقض يف جملس االمن
والعمل على اطالق مبادرة
ديبلوماسية تساهم يف وضع
حد سريع للمأساة الي يعانيها
الشعب السوري.
وحذر من اطالة امد االحداث
مما يهدد البنية التحتية لسوريا
وجيعل من الصعب عليها
النهوض اقتصاديا وامنائيا.
اللبنانية
بالعالقات
وأشاد
 الصينية مستذكرا العالقةالشخصية اليت مجعته بالطبيب
اللبناني الدكتور جورج حامت
من محانا والذي عمل كطبيب
شخصي للزعيم الصيين الراحل
ماو تسي تونغ وتوىل يف حقبة
خلت وزارة الصحة يف الصني،
وكرمته محانا باقامة نصب
تذكاري له يف البلدة.
يشار اىل ان جنل الدكتور حامت
كان يف عداد الوفد الربملاني
الصيين.

يستطيع أيضا خمالفة القوانني
اليت شارك يف وضعها ،وعليه
تعيني اهليئة الناظمة لقطاع
الكهرباء فورا ودون تأخري،
وسنحاسب احلكومة على ذلك،
أما فيما يعود خلفض سنوات
البواخر من  5سنوات إىل
سنتني أو ثالث فمن نتائجه
حتما ختفيض قيمة السمسرة.
واعترب رئيس جلنة االشغال
العامة والطاقة واملياه النيابية
عضو كتلة املستقبل النائب
حممد قباني خالل مداخلة هاتفية
عرب تلفزيون اجلديد ،أن ما حصل
البارحة داخل جملس الوزراء،
والقرار الذي اختذ يف موضوع
استجرار الكهرباء من البواخر،
هو مبثابة تسوية على الطريقة
اللبنانية بني الوزير املعين
ورئيس احلكومة.
وشدد على ضرورة عدم استمرار
مثل هذه االمور يف التعامل بني
السياسيني اللبنانيني ،مؤكدا
أن مستوى الفساد املوجود عند
البعض داخل هذه احلكومة مل
نشهد له مثيال منذ االستقالل
وحتى اليوم.
وقال :لست الوحيد الذي
تكلم على أن هناك مناقصات
او استدراج عروض تدعو اىل
الريبة وانها غري شفافة ،بل
حتدث الرئيس جنيب ميقاتي
بهذه اللغة ايضا عندما اعرتض
على موضوع البواخر قبل ايام
عدة.
أضاف :مل اقف يف وجه استجرار
الكهرباء من البواخر باعتبار
انها حل موقت ريثما ننتهي
من صيانة املعامل املوجودة
عندنا ،ولكن جيب ان تتم االمور
بشفافية كاملة وأن حصل على
افضل الشروط.
واشار اىل أن احلكومة تسعى اىل
التوفريعلى اخلزينة يف موضوع
الكهرباء ومن واجبها القيام

بهذا االمر ،ولكن السؤال الذي
يطرح نفسه هو :ماذا سيحصل
الحقا يف هذا املوضوع ؟.
وتابع :رأيي الشخصي ان
الكوميسيون هو الذي سيتغري
بادئ االمر ألن املوضوع تغري
من مخس اىل ثالث سنوات،
وحنن اآلن لسنا يف وارد
التحدث عن املوضوع وكأنه
سجال يف اهلواء ،ولكن نتحدث
عن امر مهم هو ظهور روائح
متصاعدة يف موضوع البواخر،
ألن االشخاص الذين يتحدثون
عنه كثر واصبح كل منهم قادرا
على الوصول اىل باخرة معينة
والدخول اىل االدارة اللبنانية
وجعل نفسه وسيطا أو أن
حيصل على كوميسيون معني.
ورأى أن االهم من هذا كله هو
ان الفساد ليس فقط الرشوة
واملال وسوى ذلك وامنا هو
ايضا يف خمالفة القوانني وعدم
تنفيذها.
واكد قباني أن كل عمل قام به
الوزير جربان باسيل منذ قرابة
الثالث سنوات وإىل اليوم كان
خمالفا للقوانني ،واول هذه
القوانني واهمها خمالفته لدستور
الكهرباء املتمثل بالقانون ،462
والذي يبقى ساريا حتى ولو
مل يعجبه هذا االمر ،وطاملا مل
يعدل هذا القانون فإنه يلزمه
السري به.
وأعلن أن اول اصالح حقيقي يف
هذا القانون يكون بانشاء اهليئة
الناظمة للكهرباء ،وهو باسيل ال
يرغب يف انشائها ،ألنه يريد
التصرف لوحده وال يرغب بأن
يشاركه احد يف التخطيط او يف
الصرف.
وختم :الوزير باسيل ينتهك
القوانني
وكل
الدستور
الشرعية ،من دون ان نغفل ان
بعض الوزراء داخل هذه احلكومة
هم من خرية الوزراء حقيقة.
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 واستنكروا،»كل املناطق اللبنانية
<H‹◊äπ] <‘÷Ñ“Ê <HÂÇuÊ <èÈ√Ë
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«ما
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وتغرميهم بالتكافل والتضامن الضرر الذي يلحق ببعض كبار
.فيما بينهم كافة املصاريف
األشخاص الذين ميلكون القدرة
،كما قررت حمكمة التمييز رد على جتاوز اإلساءة وختطيها
املقدم من دولة معتربة أن احملكمة اإلبتدائية
اإلستئناف
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<≈ÊÜé÷]
<ÏÖÊÜï
<±]
<ò√e <±] .الدعوى
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قال
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احلالية
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موضوع البحث
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اللبنانيني
طموحات
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جديد
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يف قانون
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وصرح
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وتفتح
السياسي
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]≈< فجأةÜâ˜]
 وجدنا،املقبلة
االنتخابات
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تقرير عن
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< اختفى^Èu]
املشروع
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تدرسه لتقدمه
االنتخاب الذي
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سيما
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وصوال اىل
<ÏÖ^rj÷]Ê
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،االنتخابات
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مشروع
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 ومن املؤسف ان نرى هذا اجلو املستغرب يف طريقة.سوءا
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.»تتلهى ادارة شؤون البالد
وأجهزتها
الوزارة

اللبنانية السيد إلياس اهلراوي
على خلفية ما كان قد أورده
يف كتابه « عودة اجلمهورية
من الدويالت إىل الدولة» وما
تضمنه هذا الكتاب من قدح
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<ãÈÒÖ <å_Ö
< أخبارÌ⁄Á”£]
وتشهري ونشر
وذم
<ŸÊ˜]<ã⁄_<Î]Üä÷]<ª<Íi^œÈ⁄
كاذبة حبق العماد عون عن
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.بأموال الدولة
التصرف
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<HÎÇÀí÷]
< قضى القرار املذكور بردÇ€¶
وقد
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<˜Áœﬁاإلستئناف
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من ورثة
املقدم
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وإبرام
السيد إلياس اهلراوي
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<Ÿ^ŒÊ
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<^⁄Á€¬ <ÎÅ^íjŒ˜] <ƒïÁ÷] <ª
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 وإلزامهم بنشر.كتعويض
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احلكم على نفقتهم يف العدد
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األول من كل من جريدة النهار
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<ƒ⁄<^ﬂïÜ√jâ]<ÇŒÊ<J^ﬂeÊ<]Ü€n⁄
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JÌÈeÜ√÷]<Ìœ�ﬂπ]<ª<ÌeÜ�ñπ]
 من دون توقيف أي،االوزاعي
<Ö^íœ÷] <ÔÇe] <HÌÈﬁ^m <ÌÈu^ﬁ <‡⁄
،من املتورطني يف إطالق النار
<ÏÅ^Ëá <›ÁâÜ⁄ <Üéﬂ÷ <‰u^ÈiÖ]
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، وبعد عشر سنوات،وأخريًا
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<—Üé÷]<ÓœfÈâ<Ój⁄<±]<VŸ`âÊ
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<Í¬^€jq˜] <Çœ√÷] <≈ÁïÁ⁄ <Ó◊¬
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 جلنة بكركي يف صدد إعداد:حرب
تقرير عن قانون االنتخاب

اصابة ثالثة أشقاء بإطالق نار يف الضاحية



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

اهلريالد تهنئ الشيخ ميشال الدويهي

Global Marble Australia

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

! مليارات دوالر9 تغريم حزب اهلل دفع
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مقاالت

البطريرك بعد سنة:

أكثر اقتناعــاً بأنه على ح ّق
سنة بعد انتخابه ،ال يزال البطريرك املاروني األكثر إثارة للجدل.
يف موقع بكركي أو يف مواقفه .مل يعد الصرح على صورة سلفه.
البعض يصف الثوابت اجلديدة جبرعة زائدة ،والبعض اآلخر بانقالب
غري حمسوب ،والبعض الثالث يراها تدفع إىل مواجهة .لكن البطريرك
ال يتزحزح عنها
نقوال ناصيف
القمة الروحية املسيحية _
مل يؤل االلتباس الذي أحاط ببيان
ّ
اإلسالمية يف بكركي ،األحد ،إىل صدمة للبطريرك املاروني مار
بشارة بطرس الراعي بسبب ّ
حتفظ شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ
نعيم حسن عن الفقرة املتعلقة بسوريا يف البيان اخلتامي ،مرتني
على التوالي :أوىل عند قراءته ،وثانية بعد صدوره .مل يكن يف
مما كان للمرجعيات الدينية على األقل كي ختوض
اإلمكان أفضل ّ
يف املسألة السورية ،فشكلت هذه مصدر تباين مرده إىل مقاربة
خمتلفة لكل من تلك املرجعيات حيال هذه املسألة ،اختلط فيها
املوقف السياسي باإلرشاد الديين.
دوافع أخرى سوى الفقرة تلك سّببت االلتباس ،كانت قد رافقت
القمة الروحية وأبرزها العجلة يف االتفاق عليها ،ثم العجلة
انعقاد
ّ
يف حتديد املكان ،ثم العجلة يف وضع البيان ،ثم العجلة يف إعالنه.
القمة من غري أن تؤثر كثريًا يف نتائجها.
وهكذا طبعت العجلة
ّ
القمة للمرة األوىل إبان زيارة البطريرك أبرشية بريوت
ُطرح انعقاد
ّ
حتركه على أبرشيات الكنيسة،
نطاق
يف
شباط،
يف
للموارنة،
ّ
عندما اقرتح موعدها يف  25آذار ،يف الذكرى األوىل حلربيته وعيد
القمة يف مدرسة سيدة اجلمهور يف
البشارةُ .حكي بداية عن انعقاد
ّ
مناسية عيد البشارة .تبينّ الحقًا أن من غري املالئم انعقادها يف
القمة
املدرسة ،غري املعنية بتوجيه الدعوة إليها ورعايتها ،فانتقلت
ّ
إىل بكركي.
فأعد ،ومل ُيتح لرؤساء الطوائف
بدورها انتقلت العجلة إىل البيان
ّ
ّ
التحفظ
اإلسالمية االطالع عليه مسبقًا وإبداء املالحظات ،رغم أن
صدر عن شيخ العقل وحده دون مفيت اجلمهورية الشيخ حممد رشيد
قباني ونائب رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد
دونا أي اعرتاض على الفقرة السورية يف
األمري قبالن اللذين مل ُي ّ
سجل القاضي عّباس
البيان اخلتامي .يف وقت الحق من املداوالتّ ،
احلليب اعرتاضه على الفقرة املتعلقة باملسألة السورية ،عندما طالب
بإدراج تأييد مبادرة اجلامعة العربية ( 22كانون الثاني  )2012يف
تضمنها مطالبة الرئيس ّ
بالتنحي
بشار األسد
البيان اخلتامي بسبب
ّ
ّ
وتوجيه االتهام مبمارسة العنف إىل النظام دون أفرقاء املعارضة
التقدمي
املسلحة .كانت بكركي قد الحظت أن رئيس احلزب
ّ
االشرتاكي النائب وليد جنبالط مل يكن يرغب يف مشاركة شيخ
القمة.
العقل يف
ّ
أعدها الصرح ،الرامية إىل تأييد مبادرة
وخالفًا ملسودة البيان اليت ّ
املوفد الدولي _ العربي كويف أنان اليت حتظى بدورها بتأييد اجلامعة
العربية ،قرن احلليب املوافقة عليه حبصر التأييد مببادرة اجلامعة أو
يف أحسن األحوال إيالئها صدارة التأييد .مل يجُ ار قباني وقبالن
وجهة النظر الدرزية اليت طرحها احلليب ،رغم حتبيذهما بيانًا ختاميًا
ملوحًا
بعيدًا عن التسييس .إال أن شيخ العقل
أصر على هذا املوقف ّ
ّ
ّ
متبنيًا رأي احلليب بقوله للمجتمعني إنه
باالنسحاب إن مل يؤخذ به،
ميثل الطائفة يف جلنة احلوار املسيحي _ اإلسالمي ،وهو يؤيد ما
يقوله.
حتى ذلك الوقت كان احلليب قد أجرى أكثر من اتصال هاتفي
جبنبالط.
القمة الروحية حّبذت املرجعيات اإلسالمية الثالث بيانًا
يف مستهل
ّ
ّ
يتجنب املوقف السياسي .إال أن اخلوض
ختاميًا ذا منحى روحي
يف موضوعي سوريا وإسرائيل أخرجاه عنه ،عندما طلبت املرجعيات
الثالث تلك تسمية إسرائيل بـ»العدو « .فقدت املناقشة عندئذ
تتحول سياسية حبتة .إال أن البيان اخلتامي
منحاها الروحي كي
ّ
صرف النظر عن تأييد مبادرتي اجلامعة العربية وأنان ،واكتفى
مبوقف عام من املسألة السورية اقتصر على إدانة العنف وسقوط
الضحايا والدعاء حبفظ أمن سوريا ووحدتها .مل يرتك هذا اخلالف

مطلوب للعمل
مطلوب امرأة للعمل يف مساعدة
سيدة على العناية واالهتمام بزوجها
املسنّ يف منطقة كامبسي
لالتصال بـ ايلي0424530202 :
او جو0410651556 :

القمة الروحية .لكن شيخ العقل أصدر يف
أثره على الغداء الذي تبع
ّ
ّ
التحفظ.
ما بعد بيان
قمة بكركي إىل أزمة ،وال سّببت صدمة لدى البطريرك الذي
مل
ِ
تفض ّ
ُيواجه منذ انتخابه ،قبل سنة ،أكثر من ّ
حتفظ وردود فعل من أفرقاء
لبنانيني ،مسيحيني خصوصًا ،على مواقفه من سوريا بداية ،عندما
ّ
وتفقد األبرشيات املارونية
أعلن _ بعيد انتخابه _ استعداده زيارتها
الثالث يف دمشق وحلب والالذقية ومقابلة الرئيس السوري ،ثم
إبان أزمتها بدءًا من زيارته باريس يف أيلول  2011وصو ً
ال إىل
األمس القريب.
منذ مواقفه األوىلَ ،ن َظَر بعض أفرقاء  14آذار إىل بكركي على أنها
جتري إعادة متوضع موقعها السياسي الذي خربوه يف ّ
ظل سلف
الراعي ،البطريرك مار نصر اهلل بطرس صفري ،وهو احنيازه إىل
وحتوله رأس حربة يف النزاع الداخلي على سالح حزب
قوى  14آذار
ّ
اهلل والعالقات مع سوريا ،فض ًال عن دعمه حصول قوى  14آذار على
الغالبية النيابية ،وحتذيره عشية انتخابات  2009من فقدان لبنان
هويته يف حال خسارتها إياها.
على أبواب خلوة بعيدة عن األضواء يعتزم الراعي االنصراف إليها
مع األساقفة لتقويم السنة األوىل من حربيته ،يضع مواقفه يف
القواعد اآلتية:
 _ 1مل خترج بكركي عن ثوابتها؛ ألن البطريرك هو َمن يضع الثوابت.
لكل مرحلة ثوابتها املرتبطة بالتحديات اليت كانت تواجهها الكنيسة
مر
املارونية يف دفاعها عن الكيان والوجود املسيحي فيه .على ّ
وحتديات كان على
حقبهم ،طبعت حربية أسالفه تهديدات وخيارات
ّ
تقدم الصفوف يف املواجهة ،فاختلف البطريرك مع رؤساء
الكنيسة ّ
وأصر على خياراته ودافع عنها وأحاهلا ثوابت
وزعماء
اجلمهورية
ّ
مرحلته ،آخرهم صفري عندما قاد منذ عام  2000معركة إنهاء االحتالل
السوري بعد جالء االحتالل اإلسرائيلي .يف نهاية املطاف كان اجلميع
يعودون إىل الصرح كي يستظلوه بعد أن خيتلفوا مع البطريرك،
وكي يتصاحلوا مع أنفسهم أو ً
ال.
ّ _ 2
متثلت إعادة التموضع اليت أجراها الراعي يف إخراج بكركي من
املوقع الذي كانت قد لزمته يف السنوات األخرية عندما احنازت إىل
قوى  14آذار .بالتأكيد ،خسرت قوى  14آذار املرجعية اليت اعتادتها
لتربير مواقفها واالختباء وراءها .إال أن قوى  8آذار ،وخصوصًا
الرئيس ميشال عون ،مل يرحبها إىل جانبه .اختذ البطريرك املوقع
الوسطي بني الطرفني ،وسعى إىل مجع الزعماء املتناحرين أكثر من
مرة.
 _ 3ال يزال البطريرك على صلة مباشرة بأفرقاء أساسيني يف قوى
 14آذار من الذين ال يريدون استثناء أنفسهم من العالقة مع بكركي،
اجلميل وفؤاد السنيورة وسعد احلريري الذين تطبع
كالرؤساء أمني
ّ
احلرارة عالقته بهم .بعدما أوفد نائبه البطريركي املطران بولس
تيار املستقبل وثيقته السياسية،
صياح لتمثيله يف احتفال إعالن ّ
ّ
خابر الراعي السنيورة واحلريري وهنأهما .بيد أن بعض أفرقاء 14
آذار أخرج نفسه من بكركي بعدما اعتاد أن تكون كلمته وحدها
املسموعة يف أرجائها يف مرحلة سابقة .كان البطريرك قد تبلغ عبارة
قاهلا نائب ماروني سابق يف قوى  14آذار ألحد األساقفة شاكيًا:
«مل يعد لنا شيء يف بكركي».
كذلك حال القوات اللبنانية ورئيس هيئتها التنفيذية مسري جعجع
الذي هاجم الراعي يف أثناء زيارته مصر ،واتهمه بتقويض الوجود
املسيحي .ثم استدرك كالمه غري املألوف ،والقاسي ،كي يعزوه _
يف معرض اعتذار غري مباشر _ إىل عتبه عليه .مع ذلك مل تنقطع
عالقة بعض نواب كتلة القوات بالصرح ،وذهب إليه بعضهم أكثر
يرتدد يف القول إنه
من مرة لشرح دوافع موقف جعجع ،من غري أن
ّ
مما ينبغي يف مواقفه.
غاىل أكثر ّ
والواضح أن بكركي تنتظر من جعجع إيضاحات إضافية قبل أن
تستقبله .وهو سيكون يف حاجة إىل استقباهلا إياه كلما اقرتب من
انتخابات .2013
 _ 4ليس يف وارد البطريرك ،وخصوصًا َمن يسمعه عن قرب،
يصر عليها .وهو
الرتاجع عن أي من املواقف اليت اختذها وال يزال
ّ
أعاد تأكيدها مرارًا يف األشهر املنصرمة رغم بعض ردود الفعل
يتمسك مبوقفه من اخلطر على مصري
الداخلية واخلارجية عليها.
ّ
التطرف ،ومبوقفه من
صعود
من
الشرق
األقليات املسيحية يف
ّ
حقوق الشعوب حبريتها وحتديدها مصري أنظمتها بعيدًا من العنف،
تتكون منها ،وبرفضه
التعددية اليت
ولكن أيضًا حبماية اجملتمعات
ّ
ّ
األنظمة الديكتاتورية واالستبدادية ،وخيشى يف الوقت نفسه من
متطرفة ختلفها .يتشّبث باعتقاده
حروب أهلية ومذهبية أو أنظمة
ّ
التشدد إىل خريف
بأن الربيع العربي آيل حتت وطأة العنف وصعود
ّ
عربي حقيقي.
بات أكثر اقتناعًا بأنه على حق يف هواجسه وخماوفه ،وصحة مواقفه
تلك وصدقيتها .كان قد أطلقها ألول مرة يف باريس ،وبات
الرئيس نيكوال ساركوزي يستعيدها اآلن ،والعرب والغرب خيشون
من حرب أهلية يف سوريا.

التهجم على اجليش اللبناني
وأحالم اإلمارات والكانتونات
بطرس عنداري

لقد أصبحت الكتابة عن احلياة السياسية يف لبنان تشبه مطاردة
الرياح او البحث عن واحة صغرية يف الصحراء الكربى او يف
الربع اخلالي  .ففي لبنان فقط جتد الرؤساء يناضلون جبد لعرقلة
اعمال حكومتهم ،وجتد االصوليات الظالمية تزايد باالدعاءات
الدميقراطية واحلريات العامة يف الوقت الذي توالي فيه االنظمة
عمت احلرية املواطنني بني اختيار االستبداد
القروسطية ،حتى ّ
واحلكم الفردي او نظام القبيلة وعشوائية الفتاوى.
املتمرسة بالتبعية
ليس هذا النهج جديدًا على الساحة اللبنانية
ّ
والتطلع دائمًا اىل ما وراء احلدود .وبعد ان توقفت او أوقفت
وم َ
نت َظر بقيام
احلرب االهلية وحتى انهاء الوصاية ،بزغ أمل جديد ُ
جيش نظامي فرض نفسه على الساحة رغم حرمانه من األعتدة
احلديثة القادرة على محاية الوطن من أعداء اخلارج.
ان اجليوش يف البلدان الراقية ال تستعمل لفرض األمن يف
الداخل ولتأمني الوحدة الوطنية .ولكن يف البلدان النامية
او الصاعدة باجتاه بناء دولة حديثة متماسكة ،تبقى اجليوش
النظامية القوية هي األمل األول لتحقيق ذلك.
لقد أثبت اجليش اللبناني جدارته منذ االنتفاضة الكربى يف مطلع
ّ
الدفة االمنية
العام  2٠٠5بعد استشهاد رفيق احلريري حني أدار
طوال أشهر من التظاهرات احلاشدة دون هدر نقطة دم واحدة
مما اثار دهشة واعجاب الداخل واخلارج ،وكوفىء قائد اجليش
بإسناد الرئاسة األوىل اليه.
ولكن بروز جدارة اجليش ومتاسكه مسألة مل تعجب الذين ظنوا
ان لبنان مزرعة او إمارة تدار من قبل فريق انفصل عن اهليمنة
االوىل ليمارس هيمنة جديدة ،وكان هدفه االول التشكيك
باجليش اللبناني وحماولة زجه يف معارك داخلية مثل جمابهة
العصابات االصولية املسلحة والتحريض على تفجري معارك
قتالية مع املقاومة على غرار معارك جرود الضنية قبل اكثر
من عقد ونهر البارد وعنجر مرورًا حبادثة مار خمايل اليت أخفيت
اسرارها واحداث  ٥و ٧ايار  2٠٠8اليت جنا منها لبنان وجيشه مبا
يشبه املعجزة.
وبعد ان فشلت احملاوالت غري املباشرة لضرب وحدة اجليش
اللبناني وافتضاح النوايا املذهبية لبعض الساسة ،انتقلت
املعركة اىل العلن واصبح التهجم على اجليش وقياداته مهمة
بعض اعضاء اجمللس النيابي وقادة االصوليات االسالمية
واملسيحية احلاملة بإقامة االمارات والكانتونات .وهنا نذكر ان
االصوليات واحلركات الظالمية ليست مسلمة إذ هناك قوى
مسيحية حلمت بالكانتونات واالقطاع الفردي قبل غريها بقرون
وقرون.
كانت الدعوة اىل اقامة االمارات والكانتونات حلمًا راود البعض،
رأيناه كما غرينا بعيد املنال والتحقيق .ولكن بعد ان سيطرت
على الساحة فتاوى وآراء القرضاوي وآل الشيخ والشهال
ورضوان السيد مدعومة بإرث شاكر العبسي وكتائب عبدا هلل
عزام ،بتنا نشعر ببعض اخلطر رغم متاسك اجليش الوطين والدعم
الرمسي والشعيب له.
ان املربك هو حماولة اصحاب هذه الفتاوى واآلراء سرقة الربيع
العريي وحتويله اىل زمن حجري جليدي .وبعد ان ساند أمين
الظواهري من كهوف تورابورا «الربيع املنكوب»ّ ،
تذكر العديدون
ان الظواهري هذا كان احد تالميذ عبد اهلل عزام مؤسس القاعدة
مع بن الدن والذي يتزعم تلميذه توفيق طه التخطيط لتفجري
ثكنات ومراكز اجليش اللبناني والذي قاد عدة اعتداءات سابقة
على هذا اجليش.
كيف تتبدل االمور واالحداث ال ندري .وعندما نقرأ عن مفاوضات
امريكية مع حركة طالبان االفغانية ،ال نعود نستغرب ان نرى
قريبًا زعيم البيت االبيض يعتذر من اعضاء القاعدة ويدعو اىل
تشييد نصب تذكاري ألسامة بن الدن يف احدى باحات البيت
االبيض .أليست السياسة مصاحل ال تعرف العداوة الدائمة؟...
رحم اهلل ونستون تشرشل.
يعيش لبنان حالة من الرتقب واخلوف من املستقبل القريب
بسبب االحداث السورية .وال خيفي الكثريون خوفهم على مصري
اجليش ومتاسكه الذي يعين وحدة ومتاسك الوطن.
ان الوضع العربي ال يدعو اىل االطمئنان ،وفجور املال النفطي
هو اكثر ما يهدد الدول اليت ال تسري يف االجتاه املرسوم
للقضاء على اي صوت يرتفع ضد دعاة ومحاة السلفيات
املتعددة املذاهب واالنتماءات اليت ال يستفيد منها سوى الكيان
الصهيوني الذي يتفرج على ما جيري ضاحكًا متشفيًا ...واآلتي
أعظم.
ان احالم الطاحمني اىل اقامة االمارات والكانتونات مل تعد اكثر
من اوهام وكوابيس تراود بعض املفجوعني خبسارة السلطة.
ولكن جمرد متسكهم بهذه االوهام قد يؤثر على الوضع اللبناني
اهلش والقابل لالشتعال دائمًا.
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لبنانيات

العماد عون بعد إجتماع التكتّل:

جنبالط :أريد أن أختم حياتي بالقطيعة مع النظام السوري

على لبنان احرتام ميثاق اجلامعة «تسوية كهربائية» تضيء العتمة احلكومية؟ ميقـاتي :ال غالـب وال
واتفاق الطائف اللذان ينصان على
مغلـوب ...باسـيل :البواخـر يف آب إذا ..
املس بالنظام أو باألمن يف سوريا
عدم ّ

عقد تكتل التغيري واالصالح
اجتماعه االسبوعي يف الرابية،
حتدث بعده العماد عون بكلمة
موجزة اىل الصحفيني فأعلن
عن حل مشكلة املستشفيات
مبا يراعي مصاحل الفريقني
املتنازعني ،وعن أجناز مشروع
قانون إلنشاء صندوق تنمية
للبلديات يتغذى من مال اهلاتف
اخلليوي .ويف الشأن السوري
ّ
ذكر مبيثاق اجلامعة العربية
الذي يدعو اىل احرتام أنظمة
الدول االعضاء وعدم القيام بأي
عمل لتغيريها ،وبوثيقة الطائف
اليت تنص على عدم جعل لبنان
ممرًا أو مستقرًا ألي قوة تسعى
لضرب أمن سوريا.
ثم أعطى الكالم للوزير باسيل
فند موضوع الكهرباء الفتًا
الذي ّ
أن استئجار البواخر هو حل جزئي
ومؤقت ولكنه ضروري يف ظل
التدهور املتزايد وأنه يأتي يف
سياق خطة كاملة للكهرباء.
حياتيان
موضوعان
هناك
مهمان تطرقنا اليهما اليوم
أو ً
ال مشكلة املستشفيات ،فقد
اختذ وزير العمل قرارًا بزيادة
الطبية
اإلستشارات
تعرفة
ّ
بشكل ينصف املستشارين
ٍ
حد سواء.
على
واملستشريين
ٍّ
إذ كان من املفروض أن يراعي
القرار الفريقني معًا .عليه
لن يكون هناك من إضرابات
لألطباء.
ّ
املوضوع ّ
الثاني يتعلق مبشروع
ّ
اإلتصاالت
أعده وزير
قانون
ّ
للبلديات
تنمية
صندوق
إلنشاء
ّ
ّ
يتغذى من أموال اخلليوي،
البلديات يف
ملساعدة
وهو
ّ
الصرف،
مشاريعها ..ملياه
ّ
ّ
هناك
النفايات...
معاجلة
أيضًا مبلغ من املال قيمته
مليار ومئتني مليون دوالر،
وبتأسيس صندوق ّ
يتم
التنميةّ ،
إدخال ّ
ستمئة مليون دوالر إىل
يتوزع ما ّ
تبقى
الصندوق فيما
ّ
ّ
البلديات خالل
على
املبلغ
من
ّ
معينة .هذه بشرى
ة
زمني
ة
مد
ّ
ّ
ّ
ّ
بلديات لبنان ،وإن شاء
لكل
ّ
اهلل ،سيعقد الوزير يف القريب
صحافيًا يشرح
العاجل مؤمترًا
ّ
ّ
بالتفصيل.
خالله املوضوع
ّ
يتعلق بالشأن السوري،
أما يف ما
ّ
قانونيتان أريد
ان
مادت
فهناك
ّ
ّ
ّ
بنانية بهما،
الل
احلكومة
ر
أذك
أن
ّ
السياسة
وكذلك املسؤولني عن ّ
ّ
أو ً
أذكر
ال ،أريد أن
اخلارجيةّ .
ّ
باملادة الثامنة من ميثاق اجلامعة
ّ

العربية ،وهي تقول« :حترتم كل
ّ
دولة من الدول املشرتكة فى
اجلامعة نظام احلكم القائم فى
دول اجلامعة األخرى ،وتعتربه
حقًا من حقوق تلك الدول،
وتتعهد بأن ال تقوم بعمل يرمي
اىل تغيري ذلك النظام فيها».
العربة عندكم.
أود أن ّ
األمر ّ
الثاني ّ
أذكر
الذي ّ
به هو وثيقة الوفاق الوطين
أي اتفاق الطائف ،يف القسم
ّ
املتعلق بالعالقات
الرابع منها
ّ
ّ
وسأقرأ
بنانية-السورية
الل
ّ
لكم ما ورد فيها من دون
تعليق« :إن لبنان ،الذي هو
عربي االنتماء واهلوية ،تربطه
عالقات أخوية صادقة جبميع
الدول العربية ،وتقوم بينه
وبني سوريا عالقات مميزة
تستمد قوتها من جذور القربى
والتاريخ واملصاحل األخوية
املشرتكة ،وهو مفهوم يرتكز
عليه التنسيق والتعاون بني
البلدين وسوف جتسده اتفاقات
بينهما ،يف شتى اجملاالت ،مبا
حيقق مصلحة البلدين الشقيقني
يف إطار سيادة واستقالل كل
استنادا إىل ذلك ،وألن
منهما.
ً
تثبيت قواعد األمن يوفر املناخ
املطلوب لتنمية هذه الروابط
املتميزة ،فانه يقتضي عدم
جعل لبنان مصدر تهديد ألمن
سوريا وسوريا ألمن لبنان يف
أي حال من األحوال.
وعليه فان لبنان ال يسمح بان
مستقرا ألي قوة
ممرا أو
ً
يكون ً
أو دولة أو تنظيم يستهدف
املساس بأمنه أو أمن سوريا
.وان سوريا احلريصة على أمن
لبنان واستقالله ووحدته ووفاق
أبنائه ال تسمح بأي عمل يهدد
أمنه واستقالله وسيادته».
العربة ملن اعترب ومن يفهم
التصرفات ّ
سيفهم خلفية ّ
اليت
حتصل يف لبنان واىل أين
ميكن أن تؤديّ ،
ألننا سنصبح
دولة بدون احرتام ال أفرادًا
وال جمموعة ،فما تقوم به اليوم
بعض األحزاب ،واألعمال ّ
ُ
اليت
ّ
اللبنانية
حتصل على األرض
تنقض متامًا ميثاق اجلامعة
العربية وتنقض أيضًا اإلتفاق
بيننا وبني سوريا ،وأذكر أيضًا
ما ورد باألمس يف صحيفة Le
 Mondeاليت كتبت عن اجليش
السوري احلر يف البقاع ويف
ّ
عكار ومناطق أخرى ...والعربة
ملن يعترب.

جتاوز جملس الوزراء خالل
«القطوع
االربعاء
جلسته
الكهربائي» بسالم ،وجنحت
يف
اللبنانية»
«املدرسة
تعميم فن التسوية على ملف
الطاقة ،حتت شعار «ال غالب
وال مغلوب» ،فظلت البواخر
عائمة ،من دون ان تغرق
املعامل ،وإمنا مع إعادة ترتيب
األولويات ،على قاعدة إعطاء
قوة دفع للتفاوض بشأن
الكلفة مع الشركتني األمريكية
والرتكية حول استئجار باخرة،
كما يقول الرئيس جنيب
ميقاتي أو اثنتني كما يؤكد
الوزير جربان باسيل ،وذلك يف
موازاة إطالق ورشة بناء معامل
جديدة إلنتاج 1500ميغاوات،
مبشاركة من القطاع اخلاص.
وأبلغت مصادر وزارية أن
النقاش يف اجللسة كان علميًا،
من دون أن خيلو أحيانًا من
بعض احلرارة ،وال سيما بني
الوزير باسيل ووزير االقتصاد
نقوال حناس ،كما أن ك ًال من
الرئيس ميقاتي وباسيل أخذ
وقته يف عرض وجهة نظره،
ليتبني أن هناك تقاطعات بني
الطرحني ،انعكست يف قرارات
جملس الوزراء الذي وافق
على استئجار البواخر لتأمني
الطاقة حبوالي  270ميغاوات
لفرتة أقصاها ثالث سنوات،
وعلى اإلسراع يف تنفيذ
معامل  1500ميغاوات وفق
ورقة سياسة قطاع الكهرباء
وإجناز كل ما يلزم من ناحية
الدراسات ودفاتر الشروط
وشبكة النقل ،والعمل على
تأمني التمويل الالزم واختاذ
اخلطوات لتسهيل مشاركة
القطاع اخلاص.
كما قرر جملس الوزراء تعيني
أنطوان جرب رئيسًا إلدارة
املوظفني يف جملس اخلدمة
املدنية ،ونتالي يارد رئيسة
إدارة األحباث والتوجيه يف
اجمللس نفسه ،ومنى عواد
رئيسة لفرع الشؤون الوزارية
يف رئاسة جملس الوزراء.
ووافق اجمللس على مشروع
العاملة
السيارات
قانون
على املازوت األخضر والغاز،
وإجراء مناقصة لشراء 250
أقر قطع احلسابات
باصًا ،كما ّ
املالية لألعوام  2006اىل
 2010ضمنًا.
وخالل النقاش الكهربائي،
أشار وزير املال حممد الصفدي
اىل أنه سبق جمللس الوزراء
أن اختذ قرارًا يقضي بتأهيل
معملي اجلية والذوق «وهذا
يعين أن املباشرة بالتأهيل
ستؤدي حكمًا اىل خفض يف
إنتاج الطاقة ،مما يوجب علينا

تأمني بديل عن طريق البواخر،
حيث كلفة اإلنتاج أرخص من
املعامل بـ 15يف املئة وملدة
ثالث سنوات ،وبذلك نكون قد
زدنا  700ميغاوات اىل حني
تأهيل املعامل اليت ستحقق
حكمًا الزيادة يف اإلنتاج».
وأوضح ان العالقة بينه وبني
الرئيس ميقاتي عادية« ،لكن
وزير االقتصاد (نقوال حناس)
أدىل بكالم مؤسف».
وطرح باسيل يف مستهل
اجللسة تقديم البند املتعلق
بالكهرباء ومناقشته كبند أول
نظرًا ألهميته ،مبديًا خشيته
من أن يؤدي التأجيل اىل جعله
ملف شهود زور جديدًا ،ولكن
الرئيسني سليمان وميقاتي
فضال السري جبدول األعمال
كما هو ،وقال سليمان لباسيل
إن املوضوع سيناقش «وأنا
مستمر معكم حتى اآلخر».
وما ساهم يف «تطرية» أجواء
اجللسة مبادرة ميقاتي اىل
تهنئة الوزير الصفدي وتقبيله
ملناسبة عيد ميالده ،على
وقع تصفيق حار من بعض
الوزراء.

ميقاتي :حققنا ما
نريده

وقال الرئيس ميقاتي إن
اجللسة جيدة ومنتجة ،معتربًا
أن القرارات اليت صدرت
كانت هامة جدًا سواء ما يتعلق
منها بالكهرباء أو بإقرار بعض
التعيينات أو بإجناز قطع
احلساب او بشراء الباصات
لتفعيل النقل املشرتك.
ويف ما خص امللف الكهربائي،
رأى ميقاتي أن ما كان يركز
عليه قد حتقق ،وهو تأمني
أعلى معدالت من الطاقة بأقل
كلفة ممكنة« ،وبالفعل فقد
مت التوفيق بني مبدأ معاجلة
أزمة الكهرباء واحلفاظ على
مال اخلزينة» ،مشريًا اىل أن
«اخلالصة اليت توصلنا إليها
هي ترمجة لقاعدة ال غالب وال
مغلوب».
وأوضح ميقاتي أنه وافق على
مواصلة التفاوض مع الشركات
املعنية بتأجري البواخر حول
كلفة املشروع ،على قاعدة
االحتفاظ حبق معاودة طرح
املناقصة يف حال مل حنصل
على السعر املناسب ،معتربًا
أن هناك إمكانية لتخفيض
الكلفة من قرابة  8700مليون
دوالر على مدى مخس سنوات
اىل  400مليون دوالر على
مدى ثالث سنوات ،ولكنه
استبعد يف كل احلاالت التمكن
من االستفادة من الباخرة
املنتظرة يف الصيف املقبل،

ال سيما أنه جيب أال نظهر
حمشورين يف الوقت خالل
التفاوض حتى ال ُيفرض علينا
سعر مرتفع ،موضحًا أن ذلك
ال يعين بالضرورة أننا مقبلون
على تفاقم يف التقنني ،ألن
صيانة معملي اجلية والذوق
ستتم يف اخلريف وليس يف
الصيف.
عملية
ان
على
وشدد
االستئجار سترتافق مع البدء
يف تشييد معامل جديدة إلنتاج
1500ميغاوات وتفعيل مؤسسة
كهرباء لبنان وتعيني جملس
اإلدارة ووقف اهلدر ،كما أنه
من املتوقع ان ترسو مناقصة
الـ700ميغاوات امللحوظة يف
خطة الكهرباء على الشركة
اليت تقدم العرض األفضل
قبل نهاية آيار املقبل.

باسيل :ال ضرورة
للتشاطر

من ناحيته ،قال وزير الطاقة
واملياه جربان باسيل إنه يوافق
ميقاتي على عدم وجود غالب
ومغلوب يف جلسة جملس
الوزراء االربعاء ،بل هناك
رابح واحد هو مشروع البواخر
الذي يشكل جزءًا من ُكل،
الفتًا االنتباه اىل ان هناك من
افتعل أص ًال معركة وهمية ال
مربر هلا .وأضاف :ما حصل
انتصار لرئيس احلكومة واللجنة
الوزارية والكهرباء ،بعدما ُأعيد
تصويب مسار النقاش على
اساس ان استئجار البواخر
هو ممر إلزامي ال يتعارض مع
بناء معامل جديدة كما يطرح
الرئيس ميقاتي.
ويف ما خص متسك ميقاتي
بالتفاوض مع الشركات على
سعر أفضل ،اعترب باسيل
أن التفاوض مل ينته أص ًال،
وحنن كنا يف طور استكمال
البحث مع الشركتني األمريكية
والرتكية حول العقد والشروط
املالية ،قبل ان يستجد موقف
رئيس احلكومة الذي خلط
األوراق.
وأوضح باسيل انه ميكن
استحضار الباخرتني اللتني
حنتاج إليهما خالل شهر آب
املقبل ،إذا صفت النيات ومل
يتصرف أحد على أساس ان
ذلك يشكل خسارة له ،مشريًا
اىل أنه حيتاج اىل أسبوعني كحد
أقصى الستكمال التفاوض مع
الشركتني األمريكية والرتكية
حول التفاصيل العالقة.
وشدد على ان ختفيض فرتة
استئجار الباخرتني من مخس
اىل ثالث سنوات كان مطروحًا
من األساس« ،وأنا معي
كتابني من الشركتني حول

هذه النقطة ،كما ان الطاقة
املراد إنتــاجها حمددة أص ًال
بـ270ميغاوات وال جديد يف
األمر» ،داعيًا اىل االبتعاد عن
التشاطر يف تسجيل إجنازات
غري واقعية.

جنبالط :هكذا سأختم
حياتي

على صعيد آخر ،قال النائب
قرر أن
وليد جنبالط ،إنه
ّ
ينتقل اىل موقع القطيعة
النهائية مع النظام السوري
مهما كانت األكالف ،وسواء
بقي النظام أم مل يبق ،معتربًا
أن حلظة التخلي احلقيقية
واليت لن تتكرر تتمثل يف
عودته اىل استئناف التواصل
مع النظام والرئيس بشار
األسد بعد سنوات القطيعة
اليت تلت اغتيال الرئيس
رفيق احلريري.
وأضاف :أفضل أن أختم
حياتي خبالف مع النظام
السوري ،وأنا مرتاح بقراري
وأجد نفسي منسجمًا مع
قناعاتي ومشاعري .أعرف
أنين قد أخسر سياسيًا ،لكنين
يف النهاية أربح نفسي.
يف املقابل ،أكد جنبالط ان
التواصل مستمر بشكل شبه
يومي مع «حزب اهلل» من
خالل مسؤول جلنة االرتباط
صفا.
وفيق
والتنسيق
وتابع :لقد جتاوزنا مرحلة
التوتر الكربى اليت سادت
بعد احداث أيار ،2008
ووضعنا تسوية قائمة على
عدم الدخول يف أي مساجلة
مذهبية وهذا ما نتمسك به،
أي خطر
ولنكن واقعيني:
ّ
ميكن ان اشكله شخصيا أو
مبا أمثل على «حزب اهلل»؟
وأنا اختلف مع منطق منظري
فريق  14آذار القائل بالرهان
على سقوط النظام السوري
الستعادة السلطة ،وبالتالي
جتاوز الشريك الشيعي(«حزب
اهلل» والرئيس نبيه بري)
وعدم حماورته ،فهذا منطق ال
يوصل اىل أية نتيجة.
وشدد جنبالط على أنه يؤيد
بقاء سالح املقاومة «اىل أن
تأتي تسوية سياسية تضع
هذا السالح يف عهدة الدولة،
اذا ما قدر لنا ان ننشئ دولة،
وبالتالي ال جيوز ان جنعل من
هذا األمر مبعث توتر دائم».
وردًا على سؤال حول إمكانية
عقد لقاء بينه وبني الرئيس
سعد احلريري ،أجاب :ملثل
هكذا لقاء مثنه السياسي،
وأنا لست مستعدًا لدفعه،
وبالتالي أنا راض بواقعي
احلالي وباق يف احلكومة على
عالتها.
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أردوغـان يرفـض التهـديـد مبهامجتها

طهران :املفاوضات النووية مع « »1+5يف  13نيسان
اعلن وزير اخلارجية اإليراني علي
اكرب صاحلي ،أمس االيراني،
أن املفاوضات يف امللف
النووي بني إيران والقوى
الست ستستأنف يف  13نيسان
املقبل ،فيما أعلن رئيس احلكومة
الرتكية رجب طيب اردوغان يف
طهران ،رفض أنقرة تهديد أي
دولة تريد استخدام التكنولوجيا
النووية السلمية.
وقال صاحلي ،خالل لقائه
اردوغان يف طهران ،إن موعد
إجراء املفاوضات حدد يف 13
نيسان ،موضحا أن «مكان
املفاوضات سيحدد يف األيام
دبلوماسي
وأكد
املقبلة».
أوروبي يف بروكسل موعد 13
نيسان الستئناف املفاوضات.
واضاف صاحلي إن تركيا
«ابدت استعدادها الستضافة
املفاوضات ويبقى ذلك خيارا.
وجهة نظري الشخصية هي ان
اسطنبول هي املكان األفضل».
وأضاف إن كبري املفاوضني
اإليرانيني يف امللف النووي
سعيد جليلي سيعلن أي اتفاق
حول مكان انعقاد احملادثات،
بعد التفاوض مع وزيرة خارجية
كاثرين
األوروبي
االحتاد
اشتون.
وقال اردوغان ،الذي يزور
طهران ملدة يومني على رأس
وفد وزاري كبري« ،أثناء مؤمتر
يف كوريا ،جرت حمادثات
معها (جمموعة  )1+5لتجري
املفاوضات يف تركيا ،وبهذا
اخلصوص حصل تقدم .ننتظر
اآلن ردها».
وعن التهديدات اإلسرائيلية
بشن هجوم عسكري على

رحيمي خالل استقباله أردوغان يف طهران أمس االول

إيران ،رفض اردوغان حبزم
هذه التهديدات .وقال ،خالل
مؤمتر صحايف مع نائب الرئيس
اإليراني حممد رضا رحيمي« ،ال
حيق ألي دولة توجيه تهديد
أو شن عمل عسكري ضد بلد
يسعى إىل التحكم بالتكنولوجيا
النووية السلمية».
وقال رحيمي ،يف مؤمتر صحايف
مشرتك مع اردوغان ،إن «موقف
إيران يف االستخدام السلمي
للطاقة النووية واضح للعامل
امجع ،وان تركيا ويف ضوء
قربها من إيران وعالقاتها الودية
معنا تشهد أكثر من اجلميع على
مواقف إيران الشفافة» .وأوضح
ان «ايران وضعت استثمارات
ملحوظة يف قطاع التكنولوجيا
النووية» ،مضيفا «إننا ،وبناء
على الشريعة االسالمية ،ال
برنامج لنا يف جمال التكنولوجيا
النووية سوى االستخدام السلمي
هلا».
وتابع رحيمي إن «الغرب ال

يريد تقدمنا ويسعى الحتكار
التكنولوجيا النووية لنفسه ،لكننا
مستعدون لوضع التكنولوجيا
النووية السلمية يف خدمة مجيع
أصدقائنا وأشقائنا ،خاصة
تركيا» ،موضحا أن «تركيا كانت
على الدوام صديقا ونصريا
إليران ،ودافعت عن مواقف
إيران احلقة يف خمتلف احملافل
الدولية».
وأوضح رحيمي ان «حجم التبادل
التجاري بني ايران وتركيا جتاوز
 16مليار دوالر نهاية العام
 .»2011وقال «لقد قررنا مع
أصدقائنا األتراك رفع حجم
التبادل التجاري بيننا خالل
األعوام الثالثة املقبلة إىل 30
مليار دوالر» ،فيما دعا اردوغان
إىل «تطوير التعاون بني إيران
وتركيا يف مجيع القطاعات»،
مؤكدا «ضرورة رفع مستوى
العالقات الثنائية والدولية بني
البلدين».
واضاف صاحلي إن «هناك بعض

اخلالفات بني ايران وتركيا
خبصوص املسألة السورية».
وتابع «لكننا نقرتب من ردم هوة
اخلالفات ،مع املهمة اليت يقوم
بها كويف انان ودعم تركيا
ودول عربية واألمم املتحدة
نأمل يف إجياد خمرج للقضية
السورية».
وهون مسؤول تركي من شأن
ّ
اخلالفات بني أنقرة وطهران بشأن
سوريا .وقال لوكالة «رويرتز»،
«إنهم حيرتمون قيادتنا وآراءنا.
هناك تعاون طيب بيننا وبني
إيران وهم يعلمون أننا حناول
حتقيق االستقرار يف املنطقة».
لكن دبلوماسيا يف طهران قال
إن اإلحداث يف سوريا أحلقت
ضررا كبريا بالعالقات بني تركيا
وإيران ،موضحا «هناك شعور
بأن سوريا أصبحت أكثر أهمية
من القضية النووية .إيران ال
تقبل موقف تركيا وهي تعول
لذلك على الصني وروسيا.
ورمبا يساعد هذا اردوغان لكن
عليه فعل الكثري».
من جهة ثانية ،فرضت وزارة
اخلزانة األمريكية عقوبات جديدة
على شركات أعمال هندسية
إيرانية بتهمة أن هلا صالت مع
«احلرس الثوري اإليراني الذي
يواصل التوسع يف سيطرته
على اقتصاد إيران» .وفرضت
أيضا عقوبات على أفراد
وشركات مالحية هلم صالت
بشركة اخلطوط املالحية إليران.
وفرضت عقوبات إضافية على
شركة صناعات النقل البحري
اإليرانية (سادرا) وعلى شركة
التكنولوجيا البحرية اليت قالت
إنها إحدى وحدات «سادرا».

فتح باب الرتشيح جلائزة امللك فيصل
العاملية للعام 2013

امللك
مؤسسة
اعلنت
فيصل اخلريية يف اململكة
العربية السعودية عن فتح
باب الرتشيح جلائزة امللك
فيصل العاملية للعام 2013
.
ومتنح جائزة امللك فيصل
العاملية يف مخسة جماالت
اإلسـالم،
خدمة
هي:
اإلسالمية،
والدراسات
واللغة العربية واألدب،
والعلوم.
والطب،
خدمة
جائزة
وباستثناء
اإلسالم ،يتم حتديد موضوع
كل جائزة سنويًا ويراعى
يف اختيار موضوعات جائزة
الطب مواكبتها لالجتاهات
العاملية احلديثة يف جمال
البحوث الطبية.
ومت حتديد موضوعات اجلائزة
للعام  2013كالتالي :
 خدمة االسالم الدراسات اإلسالمية -الدراسات اليت تناولت
الفقه اجلنائي اإلسالمي.
 اللغة العربية وادابها اجلهود املبذولة منأو
العلمية
املؤسسات
األفراد يف تأليف املعاجم
العربية
 الطب  -العوامل الوراثيةللبدانة
 -العلوم – الفيزياء

ميكن
حول
للمعلومات
على
باالطالع
للراغبني
معلومات اضافية تشمل
مراحل االختيار ،املوضوعات
و الرتشيح ،التقدم بطلبات
الرتشيح.
املوقع
اىل
الدخول
االلكرتوني اخلاص باجلائزة
وهو :

http: / / www. kff. com/
KFIP/KFIPIndex. /AR01
html
علما بأنه جيب أن تصل
مجيع متطلبات الرتشيح
المانة اجلائزة قبل تاريخ
الثالثاء  10مجادى اآلخرة
1433هـ املوافق  1أيار
(مايو) 2012م على العنوان
التالي:
األمانة العامة جلائزة امللك
فيصل العاملية  -مبنى
اخلريية  -طريق امللك فهد
22476
بريد:
صندوق
الرياض 11495
اململكة العربية السعودية
)1( 4652255
هاتف:
(+)966
فاكس)1( 4658685 :
(+)966
بريد إلكرتونيInfo@kfip. :
org

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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سياسيات

اقرتحت انشاء بنك تنمية ودعت لتفادي اي تصعيد يف االومة مع ايران

قمة دول بريكس يف نيودهلي اتفقت على ان احلل يف سوريا ال ميكن اال باحلوار
اعتربت الدول اخلمس الناشئة
اليت تشكل جمموعة بريكس
وتريد بسط نفوذها الدبلوماسي
امس االول خالل قمة يف
نيودهلي ،ان وحده احلوار كفيل
بوقف العنف يف سوريا وتسوية
االزمة مع ايران بشان برناجمها
النووي.
ودعا قادة الربازيل وروسيا
واهلند والصني وجنوب افريقيا
ايضا اىل انشاء بنك تنمية
جديد يواجه املؤسسات املالية
الغربية .واعلن رئيس الوزراء
اهلندي مامنوهان سينغ اننا
متفقون على ان احلل يف سوريا
وايران ال ميكن اجياده اال عرب
احلوار .ويسعى تكتل بريكس
الذي ميثل اربعني باملئة من
جمموع سكان العامل لتحويل
الناشئة
االقتصادية
قوته
واملتزايدة اىل نفوذ دبلوماسي
رغم اختالف طبيعة الدول اخلمس
االعضاء ومصاحلها.
واعربت تلك الدول يف بيان
نيودهلي الذي اتفقت عليه
امس عن قلقها العميق من
الوضع يف سوريا ودعت اىل
الوقف الفوري لكل اعمال العنف
وانتهاكات حقوق االنسان يف
البالد .من جهة اخرى امجعت
الدول اخلمس على دعم خطة
املوفد الدولي كويف انان
لتسوية االزمة السورية.
كذلك دعا قادة دول بريكس
اىل تفادي اي تصعيد يف
االزمة مع ايران معتربين ان
العواقب الكارثية اليت سترتتب
عليها ليست يف مصلحة احد.
وقال البيان اخلتامي ان اليران

دورا حامسا يف التنمية السلمية
وازدهار منطقة هلا مصلحة
اقتصادية وسياسية كبرية
ونريد ان تلعب ايران فيها
دورها بصفتها عضوًا مسؤو ً
ال
يف االسرة الدولية.
وقال الرئيس السوري بشار
االسد امس االول ان دمشق
جتاوبت مع مهمة كويف انان
ولن توفر جهدا يف اجناحها.
وجاء يف رسالة وجهها االسد
اىل قادة دول الربيكس الربازيل
واهلند وروسيا والصني وجنوب
افريقيا ان سوريا ويف إطار
اسرتاتيجيتها لوضع حد لألزمة،
جتاوبت مع املهمة اليت كلف بها
كويف انان كممثل خاص لالمم
املتحدة إىل سوريا.
واضاف االسد يف الرسالة اليت
نشرتها وكالة االنباء السورية
الرمسية سانا ان دمشق اعلمت
انان مبوافقتها على اخلطة اليت
تقدم بها مع مالحظاتها حوهلا،
داعيا اىل اجراء مشاورات
شاملة حول التفاصيل املتعلقة
باالنتقال اىل تطبيق هذه
العناصر وفق تفاهم مشرتك.
ومل تعدد الرسالة بشكل مباشر
املالحظات السورية على خطة
انان ،اال ان االسد شدد على
ان اجناح مهمة املبعوث الدولي
يقتضي ان يركز على جتفيف
منابع دعم االرهاب املوجه
ضد سوريا وخاصة من قبل
الدول اليت اعلنت على لسان
مسؤوليها أنها تقوم بتمويل
وتسليح اجملموعات االرهابية.
ودعت دول بريكس اليت
مساها بهذا االسم يف ٢٠٠١

اقتصادي من بنك غولدمان
ساتش لالستثمار يف اشارة
لدول حتقق منوا قويا ،ايضا اىل
انشاء مصرف يهدف اىل متويل
مشاريع بنى حتتية وتنموية.

وافاد البيان ان وزراء مالية
الدول اخلمس سيدرسون قابلية
تنفيذ هذا االقرتاح .ونوقشت
هذه الفكرة حتت عنوان ساوث-
ساوث بنك او بريكس بنك.

عمليات عسكرية واشتباكات يف مناطق عدة بسوريا
تواصلت العمليات العسكرية
للجيش النظامي واالشتباكات
مع املنشقني وعمليات املداهمة
يف عدة مناطق سوريا امس
االول اخلميس ،ما اسفر عن
مقتل عدد من االشخاص حبسب
املرصد السوري حلقوق االنسان
وناشطني.
واسفرت العمليات العكسرية
واالشتباكات عن مقتل ٢٣
شخصا ١٤ ،مدنيا ومثانية
عسكريني من بينهم ضابط،
ومنشق واحد ،وفقا للمرصد
ففي مدينة محص ،قتل ثالثة
اشخاص يف قصف واطالق نار
من القوات النظامية على احياء
اخلالدية وباب الدريب وباب
السباع .وقتل ثالثة اشخاص
يف مدينة القصري وقرية
عرجون اجملاورة هلا يف ريف
محص بنريان القوات النظامية،
اضافة اىل جندي منشق وضابط
ومساعد يف القوات النظامية
سقطوا يف االشتباكات.
وافادت جلان التنسيق احمللية
بتعرض مدينة تلبيسة يف ريف
محص لقصف عنيف ادى اىل
حركة نزوح كبرية من احلي
الشمالي يف املدينة.
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الجمعة  6نيسان  :2012الجمعة العظيمة
أحد الشعانني  1نيسان 2012
رتبة السابق تقديسه (رسم الكأس)
7.30
ومناولة
قداس أول
		
7.30
درب الصليب يبدأ من Roberts
9.00
قداس ثاني وزياح الشعانني
		
8.45
قداس الشعانني يليه الزياح (باللغة Park
10:00
 10.30رتبة سجدة الصليب والزياح يف St
اإلنكليزية)
 -Charbel’s Multi-Purpose Hallيلقي اعظة سعادة
 11.30قداس الشعانني يليه الزياح (باللغة العربية)
السفري البابوي املطران Giuseppe Lazzarotto
قداس وزياح الشعانني
5.30
بدء تساعية الرحمة االلهية
3.00
قداس وزياح الشعانني باللغة اإلنكليزية
7.00
االثنني  2نيسان 2012
رتبة سجدة الصليب باللغة
3.30
االنكليزية مع الزياح
صالة صباح أسبوع اآلالم وقداس
7.30
صالة املساء وطلبة اآلالم "أنا األم الحزينة"
صالة املساء ،رتبة الوصول إىل امليناء وزياح 6.00
6.00
الصليب مع عظة
درب الصليب وصالة املساء باللغة اإلنكليزية
8.00
رتبة سجدة الصليب -مركز القديس
3.00
الثالثاء  3نيسان 2012
نعمة اهلل – Appin
السبت  7نيسان  :2012سبت النور
صالة صباح أسبوع اآلالم وقداس
7.30
صالة الصباح
7.30
صالة املساء وزياح الصليب مع عظة
6.00
 11.00صالة ورتبة الغفران مع إعرتافات.
درب الصليب وصالة املساء باللغة اإلنكليزية
8.00
األربعاء  4نيسان 2012
قداس مساء عيد القيامة
5.30
 12.00قداس عيد القيامة مع رتبة السالم (نصف
صالة صباح أسبوع اآلالم وقداس
7.30
رتبة القنديل ومباركة الزيت وقداس وزياح الليل) يحتفل به صاحب السيادة املطران عاد أبي كرم،
6.00
راعي األبرشية
الصليب  -مع عظة
األحد  8نيسان  :2012أحد القيامة
زياح الصليب وصالة املساء باللغة اإلنكليزية
8.00
نظام القداسات 10.00 – 8.45 – 7.30 :باالنكليزية
عرض فيلم آالم املسيح يف الكنيسة
8.30
–  7.00 – 5.30 – 11.15باالنكليزية
الخميس  5نيسان  :2012خميس االسرار
صالة صباح أسبوع اآلالم مع قداس
7.30
رتبة الغسل و القداس  -السهر مع القربان -أبواب االثنني ثاني العيد  9نيسان :2012
6.00
نظام القداسات 10.00 – 8.45 – 7.30 :باالنكليزية
الكنيسة مفتوحة طيلة الليل
– 5.30 – 11.15
زيارة سبع كنائس
7.30

ويف حمافظة محاه ،قتل جنديان
من اجليش النظامي اثر استهداف
شاحنة عسكرية يف ريف محاه
الشمالي ،وقتل ثالثة مدنيني
جراء اشتباكات يف قرية عني
الطاقة وبلدة قلعة املضيق.
ويف مدينة حلب ،قتل ضابط
برتبة عقيد صباح امس يف
منطقة دوار باب اجلديد مبدينة
حلب ،غداة اغتيال ضابط اخر
برتبة عميد يف حي احلمدانية
برصاص جمهولني.
ويف حمافظة ادلب ،قتل مخسة
مدنيني صباح امس االول جراء
اقتحام قوات عسكرية قرى
الريف الشرقي ملعرة النعمان،
وقتل ثالثة جنود يف القوات
النظامية يف االشتباكات مع
منشقني يف املنطقة .ووصلت
مدعومة
عسكرية
تعزيزات
بعشرات االليات اىل قرية
دركوش احملاذية للحدود مع
تركيا ،حبسب جلان التنسيق
احمللية.
واشارت جلان التنسيق اىل
وقوع اشتباكات عنيفة يف
قرية الغدفة بني اجليش
النظامي وعناصر اجليش احلر
الذين يتصدون حملاولة اقتحام
القرية.

كامريات املراقبة تكشف تفاصيل معركة طالبات
يف مدرسة عليا بنيوساوث ويلز ..وحظر وضعها
بغرف تغيري املالبس !!

اسهمت كامريات املراقبة السرية
يف املدارس واليت وضعت
للحد من اجلرمية واإلرهاب يف
فوائد غري متوقعة إذ أسهمت
يف تقليل معدل جرائم البلطجة
والعنف داخل أكثر مدارس
الوالية خطورة ،كما تناقصت
أعمال االقتحام والتخريب.
وقال مسؤولو مدرسة دونسايد
تكنولوجي العليا يف غرب
سيدني إن نسبة البلطجة
تناقصت مبقدار  ،%70منذ
وضع  57كامريات مراقبة.
ويف إحدى املدارس األخرى
ضبط فيديو التقطته كامريا
سرية طالبا كان حيمل سكينا
عند حماولته الدخول ملكتب
وكيل املدرسة .
ووفقا للربنامج الذي متوله
احلكومة الفدرالية بقيمة 20
مليون دوالر ،فقد تلقت 25
مدرسة حكومية وغري حكومية
بنيو ياوث ويلز متويال لشراء
كامريات مراقبة سرية وأسوار
حلماية
وحتسينات
وأضواء
النوافذ.
وكشفت بعض التسريبات أن
مديري املدارس قاموا باالحتكام
فيديوهات التقطتها
إىل
كامريات مراقبة سرية أثناء
حتقيقات تتعلق حبوادث عنف
خطرية بني التالميذ ،حيث أظهر
أحد الفيديوهات معركة بني
طالبني يف مدرسة عليا بغرب
سيدني ،وكشف عن وجود
سكني يف حوذة أحدهما عند
حماولته الدخول ملكتب وكيل
املدرسة.
وكشفت لقطات أخرى التقطتها

كامريا مراقبة سرية مثبتة يف
مدرسة عليا بغرب الوالية حماولة
إحدى الطالبات حشد جمموعة من
الطالبات لالعتداء على طالبة
أخرى.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
قواعد صارمة
وضعت فيه
تتعلق بعدم وضع هذه الكامريات
السرية يف أماكن تغيري املالبس
واحلمامات وأماكن االستحمام.
ومت إخبار اآلباء بكامريات املراقبة
السرية املوضوعة يف املدارس،
وإخبارهم بأن هذا اإلجراء يهدف
إىل ضمان تأمني الطالب.
ويف ذات السياق ،قالت
مدرسة دونسايد تكنولوجي
العليا على موقعها الرمسي
إن وضع الكامريات واألسوار
سيضمن أمان التالميذ ،بينما
قالت مدرسة كروفورد احلكومية
إنها وضعت كامريات مراقبة
سرية أعلى الفصول الدراسية
لتوفري عنصر األمان للتالميذ.
وقوبلت تلك الفكرة بتأييد
واضح من احتاد اآلباء واألمهات
ومجعيات املواطنني Parents
and Citizens' Associations
طاملا يصب يف مصلحة تأمني
التالميذ.
وكشفت االحصاءات عن وجود
 460حادث عنف خطري يف
املدارس أثناء التريم األول
والثاني العام املاضي من بينها
130حادث ضد أعضاء اهلياكل
لتلك
والتدريسية
اإلدارية
املدارس.
ترجمة العنكبوت االكرتوني
املصدر :الدايلي تلغراف
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وزير اخلزانة بصدد خفض الربامج احلكومية تعتيم حول الكلفة احلقيقية لضريبة
دعوة للشرطة الفيدرالية االسرتالية
الكربون على العائالت االسرتالية
للنظر يف « ِحيَل قذرة» للتلفزيون املدفوع

هدد وزير اخلزانة الفيدرالية واين
سوان خبفض برامج احلكومة من
أجل إجياد وفورات اضافية يف
املوازنة.
وينبغي على السيد سوان اجياد
مدخرات اكثر مما كان متوقعا
حلماية الفائض.
وصرح السيد سوان لراديو اي
بي سي امس االول اخلميس
قائال «سيكون علينا إعادة نظر
فاحصة وشديدة على اإلنفاق..
سيكون علينا النظر بامعان
وبشدة يف األولويات».
فقد اعاد وزير اخلزانة التأكيد
على أهمية استعادة الفائض
يف موازنة العام املالي - 2012
 2013وذلك يف حفل افطار لتجمع
اقتصادي و «عملي» يف سيدني
يوم امس االول اخلميس.
وقال يف التجمع «يف اقتصاد
يتحرك جمددا باجتاه النمو مع
معدالت بطالة منخفضة نسبيا،
وتسجيل تدفق لالستثمار ،فانه
من املناسب بالنسبة للحكومة أن
يعود الفائض اىل املوازنة».
وكانت دائرة اخلزانة قد توقعت،
يف املوازنة نصف السنوية اليت
صدرت يف شهر تشرين الثاني
املاضي ،فائضا بـ  1.5مليار
دوالر للعام املالي - 2012
 ،2013وذلك بعد عجز بـ 37.1
مليار دوالر يف هذه السنة
املالية.
ورفض السيد سوان أيضا
املزاعم القائلة بان تصميم حزب
العمال على حتقيق فائض هي
اسرتاتيجية سياسية وليست
حتمية اقتصادية ،قائال ان
اسرتاليا حباجة لبعث رسالة من
الثقة للمستثمرين العامليني.

وقال وزير اخلزانة «هذا كالم
فارغ» ،مبديا تفائله بتحقيق
الفائض .
وأضاف السيد سوان ان موازنة
امليزانية كانت مالئمة باستعادة
االقتصاد االجتاه حنو النمو حبدود
 3.25يف املئة ،وكانت أفضل
دفاع للبالد يف الفرتة احلالية
من عدم االستقرار االقتصادي
العاملي.
كما سيمنح ذلك البنك املركزي
مزيدا من املرونة يف أسعار
الفائدة يف حال ازداد االقتصاد
العاملي ضعفا.
ورفض السيد سوان القول ما
اذا كان ستكون هناك أي برامج
جديدة أو محلة على رفاهية
الطبقة الوسطى.
قال وزير اخلزانة لراديو اي بي
سي «لن اجزم او استبعد هذه
األشياء ولن اقوم بأالعيب».
وقال «ما سنفعله يف هذه
املوازنة هي مصلحة هذا البلد».
كما رفض التكهن بشأن ما اذا
كانت احلكومة سوف تعيد النظر
حبسومات  50يف املئة لرعاية
االطفال او انها خائفة من رد
فعل الناخبني.
غري ان وزير اخلزانة قال ان
احلكومة جتد صعوبة كبرية يف
إجياد وفورات.
وقال ان االضطرابات العاملية
وخاصة من أوروبا أثرت على
اإليرادات يف نهاية العام
املاضي ،اضافة اىل عامل آخر
هو «التغيري اهليكلي» لضريبة
الشركات.
وقال وزير اخلزانة «اننا نتلقى
(ايرادات) أقل مما كنا نتوقع يف
هذا اجملال أيضا».

قاض يكشف ان حمكمة العائلة تفتقر
اىل الصالحية والقوة لوقف االجهاض
اعلن قاضي حمكمة األسرة ان
احملكمة ليست لديها الصالحية
والقوة لنهي النساء عن اسقاط
(ترويح) جنينهن بناء لطلب والد
اجلنني.
فقد طلب رجل من القاضي بيرت
موريف ثين شريكته السابقة عن
إجهاض طفلهما.
عرف عن نفسه
وكان الرجل ،الذي ّ
باسم مستعار هو السيد تالبوت،
قد طلب من احملكمة أن تأمر
املرأة ،اليت أعطيت امسا مستعارا
هو السيدة نورمان ،بإعالمه لدى
دخوهلا اىل جناح التوليد حتى
يتمكن من احلضور املستشفى
عند والدة الطفل.
وكان السيد تالبوت ،الذي كان
ميثل نفسه ،قد قال للمحكمة انه
سيسعى للحصول احلضانة الكاملة
للطفل منذ والدته.
ويف الشهر املاضي عقدت على
عجل جلسة استماع اقسمت فيها
اآلنسة نورمان 16( ،عاما) ،وقدمت
أدلة انها كانت يف االسبوع
الثالث عشر من احلمل ولكنها مل
تكن تنوي إنهاء احلمل.
واستمعت احملكمة اىل ان السيد
تالبوت واآلنسة نورمان مل يكونا
متزوجني وارتبطا بعالقة قصرية
وانفصال يف كانون الثاني .وكان
لآلنسة نورمان طفل عمره تسعة

أشهر من عالقة سابقة ،وكانت
مدعومة يف احملكمة من قبل
والدتها.
وقال قاضي حمكمة العائلة السيد
موريف مبا أن املرأة قالت انها ال
تنوي إجراء عملية إجهاض ،فانه
مل يكن هناك أي أساس لألمر،
وصرف النظر عنه.
ُ
ففي حكم مكتوب ،قال القاضي
موريف ان هلذه القضية تداعيات
أوسع نطاقا حول صالحية احملكمة
الصدار أمر قضائي فيما يتعلق
اجلنني.
وجاء يف احلكم « أعتقد أن من
املهم أن أحدد هلذه األطراف،
ورمبا أكثر عموما ،وجهة نظري
ان هذه احملكمة ليست لديها،
على أية حال ،سلطة قضائية أو
صالحية لتنفيذ ما يطالب به األب
يف هذه احلالة».
واعلن القاضي موريف انه ال يوجد
حق قانوني مشرتك ّ
ميكن األب
من إجبار األم على محل الطفل
حتى حتني والدته.
وقال قاضي حمكمة العائلة السيد
موريف انه كان من املمكن ان
تكون حملكمة أخرى غري حمكمة
األسرة القدرة على اختاذ اجراءات
معينة لتنفيذ طلب السيد تالبوت،
لكنه اختار ان تنظر يف االمر حمكمة
األسرة فقط.

ترفض شركات الكهرباء أن
تكشف للعائالت والشركات
واملصاحل املكافحة كم هو
بالضبط املبلغ الذي ستزيده
ضريبة الكربون على فواتري
الكهرباء.
وكانت هذه الشركات قد
رفضت مطالب حكومة والية
نيو ساوث ويلز لتحقيق
الشفافية يف أسعار الطاقة،
مدعية أنه من املستحيل أن
تقدم فواتري مفصلة ودقيقة
لكل بيت ،وأن ذلك يضعها
مباشرة حتت جمهر املفوضية
للمنافسة
االسرتالية
واملستهلك .ACCC
ومع ذلك ،سوف تعلن حكومة
اوفارول هذا االسبوع عن
عزمها على اجبار بائعي الطاقة
(الشركات) تقديم «متوسط»
التكلفة اليت ستزيدها ضريبة
الكربون على فاتورة كل
مستهلك بدءا من االول من
متوز /يوليو املقبل.
وكان قد توقع وزير اخلزانة
الفدرالي واين سوان ان تزيد
األسعار بنسبة تصل إىل 10
يف املئة لدى البدء بتطبيق
الضريبة يف االول من متوز/
يوليو املقبل.
دافعو
يضطر
وسوف
الضرائب ،على ما يبدو،
ضريبة
فاتورة
لتمويل
حبكومة
اخلاصة
الكربون
غيالرد والبالغة  45مليون
دوالر.
ووفقا لوثائق حصلت عليها
تلغراف
الدايلي
الزميلة
بلغ جمموع فواتري الكهرباء
اليت
الفيدرالية
للحكومة
اإلدارات
غالبية
تغطي
والدوائر والوكاالت ،أكثر من
 450مليون دوالر يف السنة
املالية املاضية.
وتقدر فاتورة قانون ضريبة
الكربون املتوقعة للعام املقبل
للقطاع احلكومي ان تصل اىل
إمجالي  45،655915دوالرا.
ودعا كل رئيس والية نيو
ساوث ويلز باري اوفارول
ونظريه الكوينزالندي املنتخب
حديثا كامبل نيومان ملزيد
من الشفافية حول تأثري
ضريبة الكربون على فواتري
الكهرباء.
وتشعر حكومة غيالرد ،بالقلق
إزاء رد الفعل الشعبية على
الضريبة ،وتتفاوض أيضا
مع شركات الطاقة لتزويد
األسر
بكتيب المع (من الورق
ّ
الالمع) كجزء من فاتورتها
شهرية.
شركات
من
ايا
لكن
الطاقة الثالث الكربى -
 ،AGLاورجيني ( )Originو
 - TRUenergyلن تلتزم
الفواتري املفصلة للزبائن بعد
االول من متوز /يوليو.
وختشى شركات الطاقة من
أن تؤدي فواتري الكهرباء

مفصلة ،استنادا إىل تقديرات
تأثري الضريبة على الكربون،
ورمبا عن غري قصد تضخيم
الفواتري ،إىل اختاذ إجراءات
من املفوضية االسرتالية
واملستهلك
للمنافسة
.ACCC
وحذر رئيس املفوضية السيد
رود سيمز من ان أي تالعب
يف االسعار جراء ضريبة
الكربون سيؤدي إىل فرض
غرامات باهظة.
بدوره هدد زعيم املعارضة
طوني ابوت بتقديم تشريع
للربملان اذا مل تظهر فواتري
الكهرباء التكلفة الكاملة
للضريبة على الكربون.
وقد كتب السيد أبوت
إىل السيدة غيالرد مطالبا
احلكومة «بضمان ان يكون
تأثري ضريبة الكربون شفافا
بالكامل».
وكتب السيد أبوت «ان
االئتالف يشعر بالقلق من ان
احلكومة حتاول إخفاء التكاليف
احلقيقية لضريبة الكربون على
األسر والشركات واالعمال
االسرتالية».
وقال السيد ابوت انه « ال
ميكن حتقيق شفافية تامة
إال من خالل ضريبة كربون
مفصلة
ّ
مفندة ()itemising
كتكلفة منفصلة يف حساب
الزبون  -وهكذا يظهر مدى
تأثري ضريبة الكربون على
جمموع املبلغ املستحق»
وقال نائبة زعيم حزب اخلضر
كريستني ميلن ان اظهار قدر
أكرب من الشفافية على فواتري
الطاقة «ال ميكن إال أن يكون
شيئا جيدا».
ّ
لكنها
ذكرت بالتخفيضات
الضريبية اليت يستفيد منها
الشعب وارتفاع مدفوعات
الدعم ،وبطبيعة احلال ،نظافة
اهلواء واملناخ االكثر أمنا».
ويطالب اصحاب الشركات
أيضا ان تكون فواتريهم
مفصلة.
التنفيذي
املدير
وقال
لرابطة مستخدمي للطاقة يف
أسرتاليا رومان دومانسكي:
«إننا نرحب بطلب ان تكون
ضريبة الكربون مفصلة حبيث
ميكن للعمالء معرفة مدى
انعكاسها عليهم».
ومل تتعهد شركات الطاقة
األربعاء،
ليلة
الكربى،
بالفواتري املفصلة.
وقالت شركة اورجيني «اننا
نلتزم بوضوح تقديم النصح
لزبائننا عن أسباب أي زيادة
على االسعار ملساعدتهم
على فهم أفضل ويف نهاية
املطاف ادارة افضل لتكاليف
الطاقة».
اما شركة  AGLفقالت انها
تعمل على ضمان «ان يكون
االرتفاع يف األسعار عادال
ومعقوال لزبائننا».

االتصاالت
وزير
اعلن
الفيدرالية ،يوم االربعاء ،انه
تنبغي احالة مزاعم جديدة بأن
وحدة سرية يف مؤسسة نيوز
كوربورايشن اليت ميلكها رابرت
القرصنة
بتشجيع
مردوخ
يف صناعة الدفع للتلفزيون
احمللي ويف مجيع أحناء العامل،
للشرطة الفيدرالية االسرتالية
للتحقيق.
فقد زعمت تقارير ،نشرتها
«ذي اسرتاليان فايننشال
ريفيو» االربعاء ،أن إحدى
الشركات التابعة ملؤسسة نيوز
كورب ،NDS ،قد شاركت
يف محلة ِ
«ح َيل قذرة» شجعت
قرصنة التلفزيون املدفوع -
مبا يف ذلك يف أسرتاليا  -من
اواسط حتى أواخر تسعينات

القرن املاضي ( )1990sيف
األيام األوىل لقطاع التلفزيون
احمللي املدفوع.
وقال متحدث باسم وزير
االتصاالت ،ستيفن كونروي،
«هذه ادعاءات خطرية وينبغي
أن حتال أي مزاعم من النشاط
اإلجرامي إىل الشرطة الفيدرالية
االسرتالية للتحقيق».
وقالت الشرطة الفيدرالية
االسرتالية االربعاء انها «مل
حتصل على اإلحالة يف هذه
املرحلة».
ومع ذلك ،فإنها تساعد
بالفعل شرطة اململكة املتحدة
يف حتقيق منفصل بشأن نيوز
كورب بعد اإلحالة يف متوز/
يوليو متوز املاضي.
ومل حتدد الشرطة الفيدرالية
االسرتالية اي حتقيق تساعد
فيه الشرطة الربيطانية اليت
شكلت جلنيت حتقيق يف مزاعم
بأن نيوز ليميتد (News of
الرسائل
)the Worldاخرتقت
الصوتية آلالف من املشاهري،
وضحايا اجلرمية ،وشخصيات
بارزة أخرى حيث أدت هذه
الفضيحة اىل إغالق صحيفة
املؤسسة يف لندن.
«ذي
الزميلة
وكشفت
اسرتاليان فايننشال ريفيو»
اليت هي احدى وسائل االعالم
التابعة لفريفاكس (Fairfax
 )Mediaعن خمبأ لـ 14400رسالة
بريد إلكرتوني متعلقة بأنشطة
 - NDSوهو عمل تكنولوجيا بيع
هذا الشهر من قبل شركة نيوز
كورب وشريكتها بـ  5مليارات
دوالر.
اسرتاليان
«ذي
وادعت
فايننشال ريفيو» ان القرصنة
كانت قد احلقت أضرارا بالعيب
التلفزيون املدفوع احملليني
مبا يف ذلك  AustarوFoxtel
اليت متلك ربعها شركة نيوز ..
(يف عام  ،2005قال الرئيس
التنفيذي لشركة نيوز ليميتد
كيم ويليامز ،ثم رئيس
 ،Foxtelيف مؤمتر للتلفزيون
املدفوع ان القرصنة كلفت
هذه الصناعة ما يصل إىل

 50مليون دوالر سنويا يف
العائدات املفقودة).
ورفضت نيوز ليميتد ،وهي
الذراع األسرتالية لنيوز كورب
اليت مقرها الواليات املتحدة،
تقرير «ذي اسرتاليان فايننشال
ريفيو» واصفة اياه بأنه «مليء
باملغالطات الكاملة واملراجع
اخلاطئة واالستنتاجات اخليالية
واالتهامات اليت ال أساس هلا
من الصحة واليت مت دحضها
يف احملاكم يف اخلارج.
اما الناطق باسم حقيبة
االتصاالت يف املعارضة،
مالكومل تورنبول ،فرأى ان
«االدعاءات خطرية وحتتاج
بسرعة اىل قرار قضائي».
وقال السيد تورنبول « من غري
املمكن أو املناسب بالنسبة
لي إبداء رأي غري مقيد يف أين
تكمن احلقيقة .لدينا حماكم
لتحديد ذلك ،وينبغي هلا أن
تفعل ذلك فورا».
ونتيجة هلذه االدعاءات دعا
حزب اخلضر مفوضية املنافسة
لتعليق قرارها بشأن شراء
 Foxtelما قيمته  1.9مليار
دوالر من .Austar
واعرب عضو جملس الشيوخ
العمالي واملنتقد القوي لشركة
نيوز ليميتد ،دوغ كامريون،
عن قلقه للغاية بشأن هذه
املزاعم من القرصنة.
وقال «لقد كنت دائما
أسخر من احلجة القائلة بأن
السلوك الدولي لنيوز ليميتد
ال خيرتق بطريقة أو بأخرى
اراقب
وسوف
أسرتاليا،
وإذا
باهتمام التطورات..
كان هذا االدعاء حول نيوز
ليميتد يورطها يف نشاط غري
قانوني ،اذن ،ينبغي التحقيق
يف ذلك».
وقالت شركة  Foxtelانها
أنفقت مبالغ كبرية من األموال
ملكافحة القرصنة ،واقامة
دعوى قضائية واسعة ضد
القراصنة ،والعمل مع الشرطة
الفيدرالية االسرتالية.
وطبقا حملققي القرصنة يف
أسرتاليا فان أساليب القرصنة
املستخدمة يف تسعينات القرن
املاضي ( )1990sحلت حملها
إىل حد كبري تدفق التكنولوجيا
عرب شبكة االنرتنت.
وقال مايكل سبيك ،وهو
حمقق قرصنة سابق ،ان
البطاقات املقرصنة كانت
«شيئا من املاضي» .ان نظم
التوصيل الرقمي اآلن اصعب
إىل حد كبري يف التحايل.
واشار اىل ان املئات من
املواقع االلكرتونية ملشاركة
اجهزة
وجمموعة
امللفات
استقبال القنوات التلفيونية

ذات النوعية اجليدة (file-
sharing websites and
)unbranded set-top boxes

كانت املوجة
القرصنة.
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اسرتاليات

اجتاه لزيادة ساعات ختفيض السرعة أمام
مدارس نيوساوث ويلز إىل  24ساعة يوميا!!
حث حتقيق أجرته حكومة نيو
ساوث ويلز على ضرورة
بتخفيض
السائقني
إلزام
السرعة مبعدل  24ساعة يوميا
أمام مدارس الوالية ،وتغليظ
العقوبات على املخالفني.
وأوصى تقرير ،مت انشاؤه
بتصديق من وزير الطرق دونكان
جلنة
غاي ،وتدرس نتائجه
احملافظة على األمان بربملان نيو
ساوث ويلز ،بضرورة إحداث
تغيريات كبرية يف عدد ساعات
ختفيض السرعة عند  40كم/س
أمام مدارس نيو ساوث ويلز.
وقالت اللجنة الربملانية املشرتكة
اليت يقودها عضوى الربملان
غريغ أبلني وريك كوليس أن
احلكومة جيب أن تزيد ساعات
ختفيض سرعة السيارات يف
نطاق املدارس عرب والية نيو
ساوث ويلز.
ومع ذلك فإن أي اجتاه لزيادة
عدد ساعات ختفيض السرعة
أمام مدارس نيوساوث ويلز
سيواجه مبعارضة عنيفة من
أصحاب السيارات ،ألن احلكومة
كانت قد تعهدت أثناء االنتخابات
بتخفيض الكم املبالغ فيه يف
خمالفات السرعة.
ويف الوقت احلالي ،يلتزم
ختفيض
بأوامر
السائقون
السرعة أمام املدارس من
الساعة  8:30صباحا إىل الساعة
 9:30صباحا ،ومن الساعة
 2:30م إىل الساعة  4مساء،
يف النطاقات املكانية حلوالي
 3000مدرسة عرب نيو ساوث
ويلز.
إال أن التقرير أشار إىل أن
فرتة ختفيض السرعة يف
إقليم العاصمة األسرتالية متتد
مثان ساعات يوميا ويف جنوب
أسرتاليا يتم تطبيقها  24ساعة

يوميا.
من جهته ،قال رافاييل غرزيبييتا
أستاذ سالمة الطرق يف جبامعة
نيوساوث ويلز إن احلكومة جيب
أن متد فرتة ختفيض السرعة
 24ساعة يوميا ،باإلضافة إىل
تقليل السرعة املسموحة من 40
إىل  30كم يف الساعة ،مضيفا
أن سرعة  40كم يف الساعة
تفوق املعدل املسموح يف أوربا
مبقدار عشرة كيلومرتات ،وهو
ما جيب تداركه من أجل سالمة
الطالب.
وأوصى التقرير أيضا بزيادة
الغرامات على خمالفات جتاوز
السرعة أمام املدارس.
بإصالح
التقرير
وطالب
كامريات الرادار املرورية أمام
كافة املناطق املدرسية لضبط
املخالفني.
وقال السيد غاي إنه ال يستطيع
التعليق على ال  19توصية ألنه
مل يتسلم التقرير بعد ،لكنه أكد
أنه سيدرسها جيدا.
بينما قال هارولد سكروبي
رئيس جملس مشاة أسرتاليا
إن التوصيات جيدة إال أنه
أشار إىل اعرتاضات حمتملة من
السائقني جتاه فرض ختفيض
السرعة  24ساعة يوميا ،مضيفا
أن  12ساعة يوميا كافية.
بينكا قال ويندي ماشني رئيس
 NRMAإن أصحاب
منظمة
السيارات يف الوالية قد
سأموا من ممارسات احلكومة،
واعتبارهم مبثابة بقرات حتلب
األموال املنبثقة عن مشاريعهم
الغريبة ،مردفا أن السائقني
يشعرون مبسؤولية جتاه سالمة
األطفال وال حيتاجون ملثل هذا
التشديد املبالغ فيه.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر الدايلي تلغراف

أوكرانيا تشكو أسرتاليا يف منظمة التجارة
العاملية بسبب عبوات السجائر!!
قال مصدر مطلع داخل احلكومة
األوكرانية إن أوكرانيا قدمت
شكوى ضد أسرتاليا يف
منظمة التجارة العاملية ،على
خلفية قوانني سيتم تطبيقها
يف أسرتاليا تعمم استخدام
عبوات السجائر اليت ال حتمل
أي لوغوهات أو دعاية من أي
نوع ،يف حماولة أسرتالية خلفص
معدل التدخني ،رغم أن أنه ال
توجد معامالت جتارية متبادلة
بني البلدين يف جمال التدخني،
منذ عام  2005على األقل.
من جانبه ،قال كونستانتني
كراسوفسكي رئيس وحدة
التحكم يف التبغ يف معهد
البحوث االسرتاتيجية بوزارة
الصحة األوكرانية إن قرار
التقدم بشكوى ضد أسرتاليا يف
منظمة التجارة العاملية مت بشكل
سري داخل وزارة االقتصاد،
على الرغم من حماوالت الرئيس
األوكراني تشديد القمع على
صناعة التبغ.
وقال الدكتور كراسوفسكي

لصحيفة اهلريالد إنه ال توجد
مصلحة تعود على أوكرانيا
من هذه الشكوى ،فال أحد يف
أوكرانيا سيصيبه الضرر بسبب
األسرتالية
السجائر
عبوات
اخلالية من اللوغوهات.
وأضاف أنه يعتقد أن خطاب
الشكوى الذي بعثته أوكرانيا
ملنظمة التجارة العاملية مل يكتبه
مواطن أوكراني ،بل كتب باللغة
االنكليزية ثم باألوكرانية ،ومل مير
على وزارة الصحة األوكرانية.
ومن املقرر أن يتم تعميم
العبوات اجلديدة يف أسرتاليا يف
ديسمرب القادم ،إال أن هنالك
يف الوقت احلالي ثالثة حتديات
للقرار.
ومن املعروف أن السجائر
األوكرانية من أرخص السجائر
يف العامل ،ويدخن حوالي %30
من سكان أوكرانيا والذي يعادل
 11مليون من السكان.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر سيدني مورنينغ هريالد
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فروع ويسرتن يونيون يف أسرتاليا حتول ماليني
الدوالرات املشبوهة!!

مت توجيه اتهامات إىل ممثلي
عمالق حتويل املال األمريكي
«ويسرتن يونيون» باملساعدة
على حتويل عشرات املاليني
خارج أسرتاليا
من الدوالرات
عرباخلمس سنوات املاضية ،وفقا
لتحقيقات فدرالية.
وكشفت حتقيقات الشرطة وجود
فرع ألحد البنوك األسرتالية
الشهرية يقوم بتحويل ماليني
الدوالرات خارج أسرتاليا ،لصاحل
املنتمية
الشخصيات
بعض
جلماعات إجرامية من دول
البلقان.
ومنذ عام  ،2007أسفرت
حتقيقات كل من البوليس
الفدرالي وجلنة مكافحة اجلرائم
عن اكتشاف عشرات املاليني
من الدوالرات مت جنيها عرب جتارة
املخدرات ،ويتم حتويلها للخارج،
عرب مؤسسات حتويل األموال ،من
بينهم وكالء فرعيون لويسرتن
يونيون يستغلون اسم املؤسسة
التحويلية العمالقة ،وحيولون
املاليني من الدوالرات خارج
البالد.
وتكشف وثيقة جنحت صحيفة
«ذا ايدج» األسرتالية يف احلصول
عليها ،أن عملية قامت بها
الشرطة الفدرالية حتمل اسم «
باسيت» ذكرت أن هنالك وكالء
لويسرتن يونيون يف
فرعيني
سيدني يقومون بتحويل أموال
يشتبه أن يكون مصدرها االجتار
يف املخدرات.
بينما كانت العملية اليت شنتها
جلنة اجلرائم األسرتالية حتمل
اسم «  »Agraleواليت انتهت عام
 ،11-2010واليت جنم عنها خماوف
مماثلة بشأن املمارسات اليت
يقوم بها بعض وكالء ويسرتن
يونيون.
وتكشف االحصاءات أن فروع
ويسرتن يونيون يف أسرتاليا
حولت  700مليون دوالر أسرتالي
خالل السنة املالية املاضية،
وتدخل يف منافسة مباشرة مع

البنوك األسرتالية األربعة الكربى،
وأظهرت التحقيقات أن جزءا كبريا
من هذه األموال مشبوه وذات
عالقة بأنشطة إجرامية.
ووجد احملققون أيضا أن عددا
من وكالء ويسرتن يونيون،
وبعض مؤسسات حتويل األموال
املستقلة يقوموا بتحويل األموال
املشبوهة عرب خلطها مع أموال
سليمة قانونيا ،أو تقسيمها
وإرساهلا على دفعات صغرية
أقل من  10000دوالر لعدم إثارة
الشكوك ،ألنها غري ملزمة يف
تلك احلالة بإخطار وكالةAustrac
ملكافحة غسيل األموال ،اليت
قالت يف تقرير هلا العام املاضي
أنها رصدت حاالت يستخدم فيها
مؤسسات حتويل األموال داخل
أسرتاليا لتحويل أموال مشبوهة،
أو إبرام صفقات خارج أسرتاليا.
وبدأت مؤسسة ويسرتن يونيون
بعد جمهودات من جهات أسرتالية
مسؤولة ،يف التحرك ملراقبة
أنشطة وكالئها الفرعيني.
وقال متحدث باسم ويسرتن
يونيون أن الشركة تتعاون بشكل
وثيق مع أسرتاليا يف حتقيقات
تتعلق بأنشطة وكالء لنا داخل
أسرتاليا ،بهدف ردع أي شخص
ينتهك قواعد حتويل األموال،
وأضاف أن الشركة دأبت على
اختاذ اجراءات ضد الوكالء الذين
ال يلتزمون بسياسة الشركة ،حيث
يتم وضعهم حتت مراقبة شديدة،
أو يتم فسح تعاقدهم مع الشركة
مضيفا أن غسيل األموال مشكلة
تؤرق خدمات القطاع املالي.
ويف شأن منفصل ،قامت سلطات
نيو ساوث ويلز جبمع معلومات
استخبارتية تفيد بأن فرعا ألحد
البنوك يستخدم من قبل أشخاص
ذوي أنشطة إجرامية ،إلرسال
أموال مشبوهة ،ترتبط باالجتار
يف املخدرات إىل حسابات يف
دول البلقان.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر سيدني مورنينغ هريالد

شاحنات نيو ساوث ويلز وحوش تدهس املارة!!

كشفت األرقام أن حنو ثلث
حوادث املشاة يف نيو ساوث
ويلز العام املاضي كان سببها
الشاحنات.
وحصلت صحيفة صنداي تلغراف
على احصاءات توضح مقتل
 51من املارة يف عام ،2011
من بينهم  17لقوا حتفهم جراء
الشاحنات.
ويف خالل الست سنوات الفائتة،
قتل أكثر من  80شخص وأصيب
 396بسبب املركبات الثقيلة،
حبسب االحصاءات الصادرة من
إدارة خدمات الطرق والنقل
البحري.
وكانت شرطة نيو ساوث ويلز
و خدمات الطرق والنقل البحري
قد قاموا مؤخرا بتنفيذ عمليات
استهداف
بغرض
مشرتكة
سائقي الشاحنات املتجاوزين يف
السرعة ،والغري ملتزمني مبعايري
األمان.
وقال متحدث عن خدمات الطرق
«هنالك
البحري:
والنقل
كامريات موضوعة عرب طرق
الوالية تلتقط خمالفات السرعة
اليت يقوم بها سائقوا املركبات
الثقيلة ،ويتعني على املارة أن

يتخذوا احليطة واحلذر ،وينتبهوا
جيدا إلشارات املرور قبل املرور
عرب الطرق ،ويتجنبوا استماع
املوسيقى أو التحدث يف احملمول
أثناء جتاوز املمرات».
من جهته ،قال بيل ماكنلي مدير
التنسيق احلكومي واالتصاالت
بإدارة شاحنات النقل إن املارة
حيتاجون لتجاوز ممرات السيارات
بشكل يتسم بالوعي واإلحساس
االصطدام
ليتجنبوا
باملكان
مع الشاحنات ،مضيفا إنهم
مسؤولون عن واحد من كل عشرة
حوادث قتل تتعلق باالصطدام
بالشاحنات ،حيث جيب أن يتفهم
املارة أن الشاحنات يلزمها وقت
أطول للتوقف يفوق السيارات
العادية.
بينما قال هارولد سكروبي
رئيس جملس املشاة األسرتالي
إنه يعتقد أن السرعة هي
السبب األساسي للعديد من هذه
احلوادث ،داعيا لوضع كامريات
خفية بهدف احلد من جتاوزات
السرعة.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر الدايلي تلغراف

حكاية املرأة األسرتالية ليز املغرمة مبواعدة
الرجال املتزوجني فقط!!

وجدت ليز نفسها وحيدة يف عمر
الـ  41واكتشفت الحقا أن الرجال
الذين أحبتهم أكثرهم متزوجون.
وفيما يلي جتربة السيدة ليز
مع احلب يف خطاب أرسلته لـ
«صنداي ماغازين»:
مل تكن جتربيت األوىل يف صداقة
رجل متزوج جيدة  ،أستطيع
القول إنه كان خائنا ،حيث كان
يعمل مندوبا للمبيعات يف أوائل
األربعينات من العمر ،وله طفل،
وحذرني من عدم االرتباط به طالبا
مين أن أصادق شخصا ،إال أنين
وقعت يف حبه ،وأصبحت أنتظره
بشغف ،وتيقنت يف قرارة نفسي
أنه سيكتشف اخلطأ يف وجهة
نظره ويقع يف حيب.
وذات يوم كنا على الفراش سويا
يف فندق بسيدني ،عندما هاتف
زوجته ليخربها أن رحلته اجلوية
من بريث قد تأجلت وأنه مضطر
للمكوث ليلة أخرى ،وأظهرت لي
ابتسامته املتكلفة وهو يكذب
على زوجته ،رغم صراخ ابنه
جبوارها ،جبانب معاملته اجلافة لي
أنه ليس شخصا جيدا ،وقررت أن
تكون هذه املرة األخرية اليت أراه
فيها.
لقد كان ذلك منذ  12عاما ،حيث
تزوجت بعدها وأجنبت توأمان من
اإلناث ،ولكن بعد انفصالي عن
زوجي وديا منذ عامني ،أضحت
تراودني جمددا أفكار العزوبية،
ومل يتغري شيئا كثريا فالرجال
موجودون يف كل مكان.
وكان أحد الذين أقمت معهم
عالقات يرتك جمموعة من مالبسه
يف دوالبي اخلاص ،وبدأ يتحدث
عن الزواج بعد ثالثة شهور من
املواعدة.
بينما فوجئت برجل آخر يف
الثامنة واألربعني (دعنا نسميه
بيرت بان) ،أقمت عالقة معه،
جيري مكاملة هاتفية يف الثانية
والنصف صباحا ويقول خالهلا:
« إنها جمرد امرأة أنام معها»،
وجتاهلين عندما سألته مع من
يتحدث.
ثم قابلت ميت ماثيو الذي تعرفت
عليه داخل أحد املقاهي واعتاد
مهاتفيت يف عملي والتحدث معي
عرب برامج احملادثة على االنرتنت
ليطمئن على أحوالي ،وبالفعل
شعرنا بالقرب جتاه بعضنا البعض
يف فرتة وجيزة.
ورغم خيبة األمل اليت اعرتتين
عندما أخربني أنه متزوج بامرأة
أخرى ،إال أنين مل أشأ أن أنفصل
عنه ألنه كان شخصا لطيفا،
رغم أخربني أنه حيب زوجته ولن

يرتكها من أجلي ،وأنه ينتظر
طفال منها.
وأصبح ماثيو أفضل صديق قابلته
طيلة حياتي ،لقد كان يرسل لي
صورا لشروق الشمس يف شقته
الساحلية ،وكان خيدمين كثريا،
ويعتين بسيارتي ،وتعود أن يأتي
ليلة كل ثالثاء لتناول العشاء
وممارسة اجلنس معي ،وكانت
سلوكياته حمرتمة جتاهي.
ومل يكن ماثيو يتحدث إال نادرا
عن زوجته ،رغم أنين كنت
مشتاقة ألتعرف على التفاصيل،
كيف تبدو ،وهل تفوقين مجاال؟إال
أن بعد حوالي عام انتقل ماثيو مع
زوجته ملكان آخر بعيد ،وانقطعت
عالقتنا.
وبعد شهور قليلة ،واعدت رجال
آخر متزوجا رغم أنين مل أكن أرغب
يف ذلك ،غري أن شعورا خفيا
دفعين باملوافقة ،ال أعلم سبب
ميلي للرجال املتزوجني ،رمبا ألن
عندي طفلتني ،لذلك ال أحبث عن
زوج وخامت زواج ،بقدر ما أحبث
عن رجل ،فقد أصبحت مغرمة
مبواعدة الرجال ،رغم العديد من
فرص الزواج املتاحة.
وكان الصديق اجلديد يعاملين
بشكل جيد ،واتسمت تصرفاته
بالكرم والتبل ،وتعود أن يهاتفين
فرتات طويلة للغاية ،وكنت أندرج
حتت بند أولوياته.
أنا ال أعبأ أن يطلق
على لقب
ّ
عشيقة ،يكفيين املتعة اجلنسية
اليت أناهلا ،والذهاب إىل أفضل
املطاعم ،نعم يؤملين أحيانا عندما
يذهب عشاقي يف آخر اليوم،
ولكن أقول يف قرارة نفسي
أن ذلك أفضل ،حيث ال أمسع
شخريهم يف النوم ،إنين أستمتع
بأفضل ما فيهم.
قد يتهمين البعض أنين امرأة
أنانية أسرق أزواج األخريات،
ولكنين لست كذلك ،فأنا ال
أطمح يف الزواج من عشاقي ،إن
الزواج يف كثري من األحيان يتسم
بالرتابة واالنهماك يف أمور احلياة
واألبناء ويفقد األزواج شعور
املتعة املتبادلة ،حتى أنين متنيت
عندما كنت متزوجة أن يتعرف
زوجي على امرأة أخرى لسأمي من
ممارسة اجلنس معه.
إن هؤالء الرجال املتزوجني
ينجذبون لي بدافع انهم حمرومون
من احلب واالهتمام ،لذا ال ميكنكم
حتميلي املسؤولية.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر :هريالد صن
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد االتصال بـ مرياي على الرقم0478 165 625 :
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
9743 8897
*Hollands *Rollers
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143
تسعرية مجانية

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

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

0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

لصاحبها رومانوس اسكندر
لدينا أجود أنواع اللحومات الطازجة يومياً
غنم  ..بقر ..ماعز

نبيع بالجملة واملفرق

NSW 2197

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

ملحمة النجوم

نلبي طلبات املالحم واملطاعم
أسعار مهاودة جداً
زورونا مرة لتزورونا كل مرة

خدمة ممتازة  ..نظافة تامة ..صدق يف املعاملة
Shop 3 / 120 Rawson Rd, Greenacre NSW
Tel: 9796 1326 - Mob: 0405 333 336

BG

Lic: 185750C

Glass & Glazing

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك
والخ ّفان وغريهما
اتصلوا بصاحب الخربة
فهد أبو ملحم على الرقم
0407 666 190

For all your glazing needs

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار:

0407 666 190

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

Safwat Arfan - Sayed
Manager
)(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

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

نستعمل أجود أنواع
األجواخ احمللية والعاملية
أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد بموعد مسبق)
Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
51 Philip St, Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر
لألفراد والشركات
نضمن أكرب مردود ضريبي بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضريبي

صفوت عرفان

يف جميع حاجاتكم الضريبية
)(Bell Tower Centre
Unit 24 / 191 Parramatta Rd,
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozmail.com.au
EAGLE VALE INSURANCE SERVICES

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

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

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

*تعويضات أرباب العمل
للعمال
*التأمني لدى البدء بتأسيس
مصلحة
*تأمني مصلحتكم ضد الغري
*التأمني لدى بناء املنزل

نفتح أيام السبت بموعد مسبق
نصائح مختصة من شركة AMP
165C Wattle Street Bankstown
Call us Today: 02 9707 3077 - Mob: 0414 309 360

Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd
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اسرتاليات

القبض على  13أسرتاليا ينتمون لشبكة انرتنت دولية تروج
لتحرشات جنسية باألطفال!!

قامت الشرطة بإجهاض شبكة
دولية تروج مواد إباحية
جنسية لألطفال يف الساحل
الشرقي ألسرتاليا ،حيث قامت
بشن هجمات على  19عقار
يف فكتوريا ونيوساوث ويلز
وكوينز الند وإقليم العاصمة
األسرتالية ،وألقت القبض على
 13من عناصر الشبكة.
من جهته ،قال ضابط شرطة
فيدرالي بارز لصحيفة اهلريالد
إن الشرطة وجدت صورا
وفيديوهات مروعة عند أحد
الرجال الذين مت إلقاء القبض
عليهم حتتاج ملا يقرب من 24
البتوب تقليدي لتخزينها.
الشرطة
عناصر
وكثفت
الفدرالية والواليات جمهوداتها
طيلة أسبوعني يف مسح أسرتاليا
لضبط األعضاء األسرتاليني
يف الشبكة الدولية ملشاركة
امللفات اجلنسية عقب بالغ من
االنرتبول يف ديسمرب املاضي،
ومت اكتشاف نشاط الشبكة
للمرة األوىل يف أملانيا.
وقالت الشرطة إن بعض
املراهقات حتت السن مت
استغالهلن بشكل سيء لتصوير
تلك األفالم اجلنسية.
ومت توجيه اتهامات للرجال
املقبوض عليهم بتهمة الرتويج
حتمل استغالال
ملواد إباحية
وعقوبتها
لألطفال،
جنسيا
احلبس  15سنة كحد أقصى.
من جهته ،قال غلني ماكوين
الفدرالية
الشرطة
رئيس
جلرائم االنرتنت إن الصور
والفيديوهات املضبوطة تظهر
مراهقات صغريات من أقطار
لإلساءة
يتعرضن
متعددة
اجلنسية.
وأضاف « :إذا اعتقد العامة أن
مثل هذه الفيديوهات عادية
فهم خمطئون ألن تروجيها تعد
مبثابة استغالل جنسي لألطفال،
ال أريد أي شخص يعتقد أن
امتالكه فيديو به خمالفات

وانتهاكات صرحية يعفيه من
املسؤولية».
واستطرد السيد ماطوين « :رمبا
يظن منتهكو براءة األطفال إنهم
يف مأمن ،إال أن الواقع ليس
كذلك ،ألن جهود اإليقاع بهم
دولية».
ويف سيدني ،قامت الشرطة
بتوجيه اتهامات لرجل يف
األربعني من عمره من كوليتون،
وشخص يف الثانية والثالثني
من نيوترال باي ،وآخر يف
الرابعة والستني من بيرتشام،
وشخص يف السادسة والثالثني
من دوليتش هيل ،وآخر يف
األربعني ،بينما مت القاء القبض
على أربعة رجال يف ملبورن،
وعلى رجل يف اخلمسني يف
كوينزالند.
وقالت ميل باركر العميلة
الفيدرالية إن ردود الفعل
تباينت بني املقبوض عليهم،
حيث قال الرجال املنتمني إىل
عائالت « :نعم إنه أنا الشخص
املطلوب....هل ميكننا التحدث
سويا على انفراد» ،يف حماولة
ملواراة فضيحة تورطهم.
وسوف خيرج معظم املقبوض
عليهم بكفالة بعد مصادرة
جوازات سفرهم ،مع شروط
صارمة أهمها عدم استخدام
االنرتنت أو العمل مع األطفال.
وأضاف السيد ماكوين أنه مت
مقاضاة  850أسرتاليا منذ عام
 2005بتهم تتعلق مبواد إباحية
بها استغالل جنسي لألطفال.
وكان ضابط فدرالي بارز قد
صرح يف وقت سابق أن املواد
اجلنسية املتعلقة باألطفال
أضحت كالطاعون ،حيث يقوم
املنتهكون بتصوير أنفسهم
وهم يتحرشون بالصغريات،
ثم يروجون لتلك الصور،
مستخدمني التقنيات احلديثة
على شبكة االنرتنت.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر :سيدني مورنينغ هريالد

استطالع جديد يكشف أن نيوساوث ويلز
مكان الدعارة األفضل يف العامل!!

كشف استطالع جديد أن نيو ساوث
ويلز يعد املكان االمثل للعمل يف
مهنة الدعارة ،باإلضافة إىل أن
معظم العاهرات يف الوالية يشعرن
بالرضا التام واالرتياح فيمال يتعلق
بعملهن كعاهرات.
وأظهر البحث الذي صدر الثالثاء
أن عدم املعاقبة القانونية للعاملني
يف قطاع العهر يف نيوساوث ويلز
جعلها األفضل يف العامل من ناحية
السالمة الصحية.
من جانبه ،قال الربوفيسور باسل
دونوفان قائد الفريق البحثي إن
الواليات اليت حتظر مهنة الدعارة
وتتشدد يف منح رخصات مزاولة
املهنة تدفع بصناعة اجلنس حنو
العمل يف اخلفاء ،بينما تتمتع
الدعارة يف نيو ساوث ويلز برعاية
صحية وجمتمعية».
وكشف التقرير الذي سيقدم
حلكومة نيو ساوث ويلز وجود
 101على األقل من بيوت الدعارة
يف نطاق  20كم فقط من منطقة
األعمال املركزية بسيدني ،وقدر
عدد العاملني يف تلك البيوت بني
 3000إىل . 4500

إال أن الربوفيسور دونوفان أضاف
أنه ال يزال هنالك إمكانية إضافة
حتسينات يف بعض جوانب صناعة
الدعارة يف الوالية ،إذ كشفت
االستطالع الذي أجرى على  201من
املنتميات لتلك الصناعة أن %10
تعاني من اضطراب نفسي حاد،
وهو ضعف املعدل الطبيعي للنساء
يف ذات أعمارهن.
كما عرب  %11من املشاركات يف
االستطالع عن عدم شعورهن بالرضا
الضطرارهن العمل يف كعاهرات.
وأوصى التقرير بتقديم بعض
اإلرشادات يف جمال املوافقة
لبيوت الدعارة يف الوالية على
ممارسة نشاطها مشريا إىل اجتاه
بعض بيوت الدعارة يف سيدني
للعمل دون احلصول على موافقة
تطوير ،لصعوبة احلصول عليها من
البلديات.
واستطرد التقرير أن القليل من
بيوت الدعارة يف الوالية تتنكر
يف صورة مراكز مساج وتفتقد
املعايري الصحية الالزمة.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدرnews.com :
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بالي تنسحب من احلياة السياسية
وتصف هزميتها بالساحقة!!
أعلنت أنا بالي
الكامل
انسحابها
من العمل السياسي
بعد أن منيت بهزمية
ساحقة تعد األسوأ
يف تاريخ حزب
العمال وفشلت يف
االحتفاظ مبنصبها
حلكومة
كرئيسة
كوينزالند.
هذا
ويفتح
االنسحاب الصادم
الذي أعلنت عنه
بالي الباب إلجراء
فرعية
انتخابات

يف جنوب برزبني ،الذي كان
مقعدا مضمونا حلزب العمال
قبل أن يضحى األمل واهنا ال
يتعدى  %3ليلة السبت.
وقالت أنا بالي يف أعقاب
هزميتها الساحقة :اليوم أعلن
انسحابي من عملي القيادي يف
حزب العمال ،وأعلن استقاليت
برملان يف
أيضا كعضوة
جنوب بريزبن.
وسوف يتيح قرار أنا بالي
حلزب العمال الدفع بأحد
أعضاء الربملان بدال منها ،يف
السباق االنتخابي على املقعد
الربملاني الشاغر يف جنوب
يف ظل احتماالت
برزبني،
قوية أن يقع االختيار على
السياسي العمالي املوهوب
أندرو فريزر أو وزير التعليم
السابق كامريون ديك ،إال أن
تلك اخلطوة تتسم باملخاطرة،
إذ ال يضمن حزب العمال
الفوز باملقعد بعد خسارة بالي
الساحقة.
وقالت السيدة بالي إن
انسحابها الرمسي من مقعد
جنوب برزبني سيتم يوم
اجلمعة القادم ،وأضافت أن
مواطين كوينزالند أغلقوا متاما
عهدها السياسي مع الوالية،
مشرية إىل أن حزب العمال مل
يعد يستطيع االعتماد عليها
كجزء من وجهه السياسي.
وقدمت اعتذارها للناخبني
يف جنوب برزبني ألن قرارها
سيؤدي إىل انتخابات فرعية
الختيار من خيلفها.

حكاية مونيكا وسكوت ماغان الذين فتحا
زجاجة مخر باهظة الثمن عند طالقهما!!

بالي

وأردفت أنها سلمت استقالتها
كرئيسة للحكومة إىل احلاكمة
يف متام
بنيلوب وينسلي
الساعة  12:30مساء أمس،
مؤكدة أنها كانت تعتزم
االستمرار يف العمل السياسي
إال أن فداحة اهلزمية دفعها
لالنسحاب ،واصفة اهلزمية
الساحقة بكونها رسالة واضحة
من أهالي كوينزالند مفادها
عدم رغبتهم يف مواصلة
مشوارها.
ونوهت بالي أن النتائج كانت
ضربة ساحقة حلزب العمال،
ووصفت اهلزمية باملدمرة اليت
تتعدى كونها خسارة طبيعية،
غري أنها أهابت حبزب العمال
أال يستسلم ملشاعر احلسرة
واإلحباط ،وأن ميضي قدما
يف مهامه السياسية ،وإعادة
بنائه وتطويره.
ورفضت السيدة بالي توقع من
سيختاره حزب العمال خلالفتها
يف مقعد جنوب برزبني يف
االنتخابات الفرعية على املقعد
وهل سيكون اندرو فريزر أم
كامريون ديك.
وأشارت إىل أنها مل حتدد
بعد خطواتها املستقبلية ،إال
أنها تيقنت من غلق مشوارها
السياسي يف كوينزالند،
وأكدت أنها مل تدخر جهدا
وقت رئاستها للحكومة يف
العمل على توفري أفضل
السبل لوالية كوينزالند.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدرnews.com :

مونيكا وسكوت ماغان مع ابنتهما سيريا ،ويبدوان على عالقة جيدة على الرغم من
طالقهما منذ تسع سنوات

قال بعض اخلرباء إن الطالق
ال جيب أن يقرتن مع مشاعر
البغض ،أو االعتقاد بأن
االنفصال الودي يندرج حتت
بند املستحيل.
من جهتها ،قالت دونا كوبر
خبرية قانون األسرة جبامعة
كوينزالند إن الكثري من
األحباث أوضحت اآلثار السلبية
املنعكسة على األطفال جراء
صراعات األسرة.
بينما أوصى خبري علم نفس
املراهقني الدكتور داريل
كروس الوالدين املنفصلني
بضرورة طمأنة أبنائهم بأنهم
ليسوا سبب اإلنفصال ،واصفا
ذلك بالتوصية املباشرة اليت
غالبا ما يتجاهلها اآلباء.
حتما
«ستشعر
وأضاف:
باالندهاش من عدد األطفال
الذين يشعرون يف قرارة
أنفسهم باالنزعاج ،ويشعرون
الضغوط،
من
بالكثري
إلحساسهم أنهم السبب يف
انفصال الوالدين».
ورغم أن سكوت ومونيكا
ماغان كانا قد تزوجا يف عام
 ،1987ثم انفصال بعد 16
عاما ،فإن الرفاهية واحلالة
اجليدة اليت تبدو عليهما
جنلتاهما ميتشاال17،سنة ،و

سيريا 12 ،سنة ،يؤكد أن
انفصاهلما كان وديا.
ماغان،
السيدة
وقالت
 46سنة« : ،عندما قررنا
زجاجة
فتحنا
االنفصال،
من اخلمر الباهظن الثمن،
وجترعناها حتى النهاية ،لقد
شعرنا حتما باحلزن الوجداني،
ولكنه كان أفضل لكل منا».
أما السيد ماغان 48 ،سنة،
فأشار إىل أنهما دأبا على
تبادل املشورة يف األمور
املتعلقة بنجلتيهما ،وحيتفال
سويا بأعياد ميالد كل
منهما.
وعلى اجلانب اآلخر قالت
لورين ايرل من اجلمعية
األسرتالية لالستشارة يف
العالقات إن تلك األفكار ال
تتسم بالواقعية يف بعض
املواقف  ،مشرية إىل أن توقع
أن يكون الزوجان املنفصالن
يف عالقة صداقة وانسجام ال
سيما يف الفرتات األوىل من
الطالق ليس واقعيا ،حيث
تكون املشاعر جمروحة بقوة،
إال أنها نبذت تأكيدات البعض
بأن الطالق الودي يندرج حتت
بند املستحيل.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدرnews.com :

اإلصابة بسرطان الشرج أعلى  %30بني املثليني....ومطالبات بالتلقيح ضد فريوس الورم احلليمي !!
قال خرباء يف الصحة إن أسرتاليا
جيب أن تتحرك بسرعة لتطعيم
أطفال املدارس ضد فريوس
الورم احلليمي البشري ،HPV
وإال ستتقهقر خلف البلدان
املتقدمة.
ورغم أن أسرتاليا عام 2007
كانت الدولة األوىل يف تقديم
تطعيم الغارداسيل the Gardasil
 vaccineجمانا للفتيات يف عمر
الثانية عشر والثالثة عشر،
إال أن عليها أن تطلق برنامج
تطعيم مماثل لألوالد.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
أوصت فيه الواليات املتحدة
وكندا بالبدء يف محالت تطعيم
للذكور ضد الفريوس.
االستشارية
اللجنة
وكانت

لفوائد األدوية  PBACقد
أوصت العام املاضي بإعطاء
لقاح الغارداسيل إىل طالب
املدارس األسرتالية الذكور
الذين يرتاوح أعمارهم بني -12
 13عاما.
الفدرالية
احلكومة
وقامت
بدراسة التوصيات ،قبل أن
تعلن العام املاضي عن عدم
نيتها إطالق محلة التطعيم قبل
عام .2013
من جهتها ،قالت ماريان بيتس
مديرة مركز البحوث األسرتالية
يف جماالت الصحة واجلنس
واجملتمع يف جامعة ال تروب يف
ملبورن إنه من غري املعقول أن
يبقى األطفال دون تطعيم ضد
الفريوس هذا العام ،مضيفة

أنها تشعر خبيبة األمل جراء
هذا التلكؤ احلكومي ،ال سيما
أن اللجنة االستشارية لفوائد
األدوية قد أوصت احلكومة
بضرورة اإلسراع يف التنفيذ،
واستطردت أن ذلك من شأنه
إفقاد أسرتاليا أسبقيتها يف
هذا اجملال.
وكان تقرير أعده باحثون
أسرتاليون مت نشره هذا األسبوع
قد قدم دليال متصاعدا على أن
تطعيم الذكور ضد الفريوس
عامل مؤثر يف احلد من اإلصابة
بالسرطان املسبب ألعراض
الورم البشري احلليمي ،حيث
قالت ميلينا جورجوساكيس أحد
أعضاء فريق البحث إن نتائج
التطعيم اليت أجريت على 4000

شخصا أثبتت كفاءته يف تقليل
أعراض الورم البشري احلليمي
اليت تسبب السرطان ،إال أن
قدرة اللقاح على منع السرطان
مباشرة مل يتم حتديدها بعد.
اإلصابة
نسبة
أن
ورغم
بالسرطانات املرتبطة بالورم
البشري احلليمي بني الرجال
يف أسرتاليا ال تتعدى ،%1
فقد أكد التقرير أن النسبة
ترتفع أكثر بني مثليي اجلنس
من الرجال ،فقد زادت نسبة
اإلصابة بسرطان الشرج بني
املثليني بنسبة  %30أكثر من
الرجال الطبيعيني.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
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بعد فضيحة املذيع آلن جونز :الزام احملطات اإلذاعية بالكشف عن أمساء الرعاة!!
سيتعني على مقدمي اإلذاعة
اإلعالن عن األموال اليت تلقوها
من الرعاة أو تلقتها حمطاتهم
اإلذاعية ضمن القواعد املشددة
اجلديدة اليت تهدف إىل منع
فضيحة الدفع مقابل التعليق.
واعتبارا من األول من مايو جيب
أن يتم اإلعالن مباشرة على
اهلواء يف حالة ترويج املقدم
إلسم أحد الرعاة أو منتجاته
أو خدماته ،أو إجراء مقابالت
مع موظفيه ،أو الرتويج ملوضوع
يرتبط مبصاحل الراعي الشخصية،
إال أنه مسح حملطات اإلذاعة
باستخدام كلماتها اخلاصة يف
اإلعالن عن الرعاة بدال من فرض
صيغة معينة تلتزم بها ،لعدم
فرض قيود على قطاع اإلعالنات

اإلذاعي.

الدفع مقابل التعليق......آالن جونز
واستغرقت

هيئة

االتصاالت

تعاطف كبري مع الشاب الربازيلي اليتيم الذي قتلته الشرطة
لسرقته عبوة بسكويت ،والكامريا تكشف ضباط الشرطة!!
قالت لني شوماك احملللة
بسيدني« :أعرف
النفسية
لشحنات
تعرضوا
أشخاصا
صاعقة من تلك األسلحة،
وأخربوني أنها جتربة أليمة تنهك
اجلسد ،وتشعر كما لو كان
احلبل الشوكي قد قطع»
أحدث الفيديو الذي مت التقاطه
عرب كامريا مراقبة سرية جدال
كبريا ،إذ يظهر رجال برازيليا
يهرب من الشرطة اليت عاجلته
بطلقات سالح صاعق ،مما أدى
إىل وفاته.
ومت إعادة املقطع مرات ومرات
عرب مواقع االنرتنت والتلفاز
حول
ملعرفة الرأي العام
مزايا وعيوب استخدام الشرطة
لألسلحة الصاعقة.
وأثارت الظروف اليت صاحبت
حادث مقتل الربازيلي روبرتو
لوديسيو ،21 ،سنة الكثري
من االستياء  ،إذ مل يكن قد
سرق سوى عبوة من البسكويت
من أحد متاجر كونفينيانس،
باإلضافة إىل وفاة والديه مؤحرا
جراء اإلصابة مبرض السرطان،
وصغر سن القتيل ،أدى إىل
أن يكون احلادث مأساويا مبعنى
الكلمة.
وال تزال هنالك أسئلة مل يتم
اإلجابة عليها حول احلاالت اليت
ال جيب فيها استخدام السالح
الصاعق ،ومتى ميكن أن يسبب
الوفاة مباشرة مثلما حدث
للشاب الربازيلي ،وهل كانت
الوفاة بسبب سقوطه وارتطام
رأسه باألرض؟ أم انتابته
أزمة قلبية؟ أم أنها الشحنات
الكهربائية املتعددة املنبعثة
من السالح الصاعق ،وهو ما
ستكشف عنه حتقيقات الطب
الشرعي.
ومت تسجيل كافة الظروف
الشرطة
بضباط
احمليطة
الشباب الذين أطلقوا طلقات
السالح الصاعق ،وكل حركة
وصوت صدرت منهم ،بواسطة
كامريا فيديو مثبتة يف السالح
الصاعق ،ومن املقرر أن يراقب
الفيديو بروس باربور أمني
إدارة شكاوى نيو ساوث ويلز،
الذي يقوم مبراجعة شاملة لعدد
مرات استخدام األسلحة الصاعقة
يف نيوساوث ويلز واليت بلغت

 1600مرة من أكتوبر  2008إىل
نوفمرب  ،2010وقدمت أقل من
 30شكوى رمسية خالل تلك
الفرتة.
من جانبه ،قال بروس باربور
أمني إدارة شكاوى نيو ساوث
ويلز « :يف بعض حاالت استخدام
السالح الصاعق ،كانت الشرطة
تقول إن استخدامها للسالح
كان مربرا ،بينما نعتقد حنن أو
القضاة أنها مل تكن كذلك».
وبعد مراجعة قام بها السيد
بروس عام  ،2008أوصى
بتعليق استخدام السالح الصاعق
ملدة عامني ،لوضع بروتوكوالت
خاصة تعتمد على الدروس
املستخدمة من استخدام السالح
الصاعق يف اخلارج.
وأضاف « :لسوء احلظ ،مل تذعن
احلكومة آنذاك للتوصيات،
وسارعت يف جلب املزيد من
ومنحها
الصاعقة،
األسلحة
لضباط اخلدمات العامة ،حيث
تدرب حنو  15ألف ضابط شرطة
على استخدام األسلحة الصاعقة،
كما أن لدينا يف نيوساوث
ويلز  1100سالح صاعق قيد
االستخدام ،مما جيعلها النسبة
األكرب استخداما يف أسرتاليا.
وحذر السيد بروس من استخدام
السالح الصاعق يف مواقف
ليست خطرية أمنيا بدافع إجبار
املشتبه فيهم على اإلذعان،
قائال إن امرأة يف الواليات
املتحدة مت صعقها بسالح
صاعق بعد أن رفضت اإلذعان
ألوامر الشرطة بالنهوض من
الفراش» ،مضيفا أن الشرطة
جيب أن تستغل كافة مهاراتها
يف اإلمساك باملشتبه فيهم
قبل أن تقرر استخدام السالح
الصاعق أو رذاذ الفلفل احلار
يف حالة الضرورة القصوى.
ورغم جتاهل احلكومة لتوصيات
السيد بروس باربور ،إال أن
مسؤولي شرطة نيو ساوث
ويلز اهتموا برتكيب كامريا
فيديو تسجل كل حتركات
الضباط أثناء استخدام السالح
الصاعق ،وتقوم مبراجعة تلك
الفيديوهات.
وتنص قواعد استخدام السالح
الصاعق على استخدامها يف
احلاالت اليت يتعرض هلا رجل
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الشرطة للتهديد املباشر أو
العنف ،وال جيب استخدامه يف
اإلجبار على اإلذعان أو وجود
املشتبه فيهم يف مواقف سلبية
غري هجومية ،مثل حماوالت
فرارهم.
ويأخذ ضابط الشرطة يف
نيو ساوث ويلز أربع ساعات
كورسا نظريا يف استخدام
السالح الصاعق ،ثم أربع
ساعات تدريب عملي ،وجيب أن
جيتاز اختبارا حتريرا على أال يقل
درجته عن .%80
من جهته ،صرح أحد ضباط
الشرطة البارزين أن استهداف
لوديسيو بشحنات متعددة من
السالح الصاعق ال يعين أنه مت
إطالقها من مصدر واحد ،حيث
حيدث أن يطلق ثالثة ضباط
شرطة أسلحتهم الصاعقة يف
آن واحد.
بينما قالت ضابطة ذات رتبة
عالية إن ضابطات الشرطة
أقل استخداما لألسلحة الصاعقة
من الضباط الرجال ،وأضافت:
« لقد تعلمنا أال نستخدم تلك
األسلحة بهدف إذعان املشتبه
فيهم».
من ناحيتها ،قالت لني شوماك
احملللة النفسية بسيدني إن
استخدام األسلحة الصاعقة
يتوقف على مقدار التهديد الذي
يشكله املشتبه فيه على سالمة
رجال الشرطة ،وأضافت « :لو
أن مشتبها فيه حيمل سالحا،
وخشى رجال الشرطة من
استخدامه ،فيمكنهم حينئذ
استخدام السالح الصاعق،
أعرف أشخاصا تعرضوا لشحنات
صاعقة من تلك األسلحة،
وأخربوني أنها جتربة أليمة تنهك
اجلسد ،وتشعر كما لو كان
احلبل الشوكي قد قطع».
ومل يؤدي استخدام األسلحة
الصاعقة إىل تقليل استخدام
األسلحة النارية يف نيوساوث
ويلز إذ بلغت  854مرة عام
 2010و 837مرة عام  2009مما
دعا نواب اخلضر يف نيو ساوث
ويلز أن يطالبوا احلكومة بالتأكد
من استخدامها يف مسارها
الصحيح.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر :سيدني مورنينغ الهريالد

واإلعالم األسرتالي ثالثة أعوام
ملراجعة القواعد اجلديدة اليت مت
كتابتها عام  2000بعد التحقيق
حول « الدفع مقابل التعليق»
الذي كشف أن مذيعني بارزين
أمثال جون الوز وآالن جونز قد
قبلوا ماليني الدوالرات يف اخلفاء
للرتويج لدافعي تلك األموال.
كما تغلق القواعد اجلديدة ثغرة
تتعلق بعدم وجود قواعد لضبط
العالقة بني الرعاة واحملطة ،وهو
ما مسح للمذيع الشهري آالن جونز
أن يتجنب املساءلة عام 2004
عندما مت اكتشاف أن شركة
تلسرتا ترتبط بعقد رعاية غري
معلن مع صاحب حمطة ،2GB
وليس مع السيد جونز ،على
الرغم من كونه مساهما حقق
أرباحا كبرية عندما ارتفع سهم
ماكواري.
من جهته ،قال الربوفيسور
مايكل فريزر مدير مركز قانون
االتصاالت يف  UTSإن القواعد
مل تشمل املصاحل غري املباشرة
اليت يتحصل عليها املذيعون
من احملطة اإلذاعية وليس من
الراعي مباشرة ،فإذا مل يعلن
املقدم اسم الراعي ،قد جيذب
ذلك الكثري من الرعاة حنو اإلذاعة
وبالتالي حتقق اإلذاعة كثريا من
الربح سينال منها املذيع قسطا
لن يتم اكتشافه.
بينما قالت كاترينا راثي شريكة
مؤسسة lawyers King & Wood
 ,Mallesonsإن القواعد اجلديدة
تضرب التطور اإلذاعي الذي
ينتهجه املذيعون لتجنب الكشف
عن الرعاة ،وأضافت أن ذلك من
شأنه أن يلحق الضرر باحملطة
اإلذاعية مفسرة ذلك بأنه
سيتسبب يف مضايقة املستمعني
جراء املقاطعة املستمرة للكشف
عن الرعاة ،كما سيجعل اإلعالنات
أقل جذبا للمستمع.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر :سيدني مورنينغ الهريالد

مصرع رجل إثر إطالق ناري مبركز
ويستفيلد التجاري بباراماتا

قام ضابط شرطة بارز بإطالق
مخس رصاصات على سارق
سيارات 34 ،سنة ،مما أدى إىل
مقتله ،بينما كان حياول اهلرب
داخل مركز ويستفيلد التجاري
بباراماتا ،ظهر أمس.
وأطلق الشرطي الرصاص على
الرجل يف ممشى خلف سوق
الطعام باملركز التجاري حوالي
الساعة الرابعةمن مساء الثالثاء،
ووقع إطالق النار بعد مطاردة
بدأت من بينريث أسفل ،M4
حيث كان الرجل قد سطا على
عقار يف بينريث ،ثم حاول أن
يسطو على تاكسي ،قبل أن
يسرق سيارة من موقف سيارات
يف مستشفى نيبيان ،قبل أن
يتم مطاردته من الشرطة يف
اجتاه الطريق السريع ،حيث
اصطدمت سيارة اللص بسيارة
النسر،
ميتسوبيشي
طراز
اليت سرقها عنوة حتت تهديد
سكني.
وقامت طائرة هيليكوبرت تابعة
للشرطة مبطاردة الرجل يف
الوقت الذي كان يسري بسرعة
كبرية يف الطريق السريع يف
اجتاه باراماتا ،قبل أن يدخل
موقف سيارات مركز ويستفيلد
التجاري ،إال أن الشرطة طاردته
يف اجتاه سوق الطعام داخل
املركز.
وقالت الشرطة أن أحد الضباط
دخل يف مواجهة عنيفة مع اللص
وأطلق عليه مخس رصاصات،
عندما أخرج اللص سالحا ،وتويف
الرجل بعد فرتة وجيزة بعد أن
فشل املسعفون يف حماوالت
إسعافه ،وتردد أن الضابط
الذي أطلق الرصاصات ،مفتش
شرطة متت االستعانة به ليعمل
يف قسم شرطة ، St Marys
ومت استدعاؤه لينضم للقوة
اليت تعقبت اللص بعد واقعة
سرقة السيارة.
ومت غلق بعض أقسام مركز

التسوق مباشرة بعد انتشار
عشرات من أفراد الشرطة يف
املكان ،ومل تكن احلادثة بعيدة
عن منفذ  JB Hi-Fiالتجاري،
وقال موظفو املركز التجاري
أنهم مسعوا ما يشبه عراكا
عنيفا باخلارج.
وقال زوجان إنهما مسعا أربع
طلقات نارية ،اتبعها ثالثة
طلقات ،وأضافت املرأة إنها
كانت تشرتي غذاءها من سوق
األغذية داخل املركز عندما
مسعت طلقات الرصاص اليت
كان صوتها عاليا ،وأضافت:
« مل يعقب إطالق الرصاص
طلقات صرخات ،مما جعلنا
نظن أن األمر طبيعي إال أننا
رأينا ضباط شرطة يهرعون حنو
املكان يف استجابة سريعة.
وقامت الشرطة على التو بإخالء
املنطقة خارج سوق الغذاء،
وكانت السيارة امليتسوبيشي
البيضاء اليت كان اللص قد
سرقها قد أصيبت بأضرار يف
أحد جوانبها وتسببت يف عرقلة
حركة سيارة أخرى يف املستوى
السادس داخل مركز سيارات
املركز التجاري.
من جانبه ،قال مساعد مفوض
الشرطة دينيس كليفورد إن
فريقا للتحقيق يفحص مالبسات
احلادث ،وأضاف « :يف هذه
املرحلة يبدو احلادث مرتبطا
األحداث بدأت
بسلسلة من
حبالة سطو بتهديد السكني يف
بينريث ،أعقبها مطاردة سيارة
مسروقة أسفل . M4
واستطرد « :قامت السيارة
حبادث تصادم ،وقام سائق
السيارة يف السطو على سيارة
أخرى ،قبل أن حتدث مواجهة
عنيفة يف باراماتا داخل املركز
التجاري أدت إىل إطالق النار
على الرجل ووفاته».

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر الهريالد صن

سكان املدن األسرتالية أصبحوا أكثر انعزاال ووحدة!!
كشف تقرير جديد أن املدن
األسرتالية أضحت أكثر انعزاال
ووحدة ألسباب تعزي لطرق
بنائها.
وأظهر التقرير الصادر من معهد
غراتان الفكري للسياسة العامة
الذي يقع مقره يف ملبورن أن
خمططي املدن ال يراعوا عنصر
احلميمية عند تشييدها.
ووجد التقرير الصادر حتت اسم
«املدن االجتماعية» أن الطرق اليت
تبنى بها املدن األسرتالية تؤثر
سلبا على درجة اتصال سكانها
وتفاعلهم مع بعضهم البعض.
من جانبها ،قالت جان فرانسيس
كيلي كاتبة التقرير إن النقص يف
التقاء األشخاص وجها لوجه يؤثر
سلبا على صحتهم ،وأضافت:
«لسوء احلظ هنالك عالمات مقلقة
العزلة
تشري إىل أن معدل
والوحدة يزداد يف أسرتاليا».
وتوصل التقرير بالدليل إىل
أن الصداقة بني سكان املدن
األسرتالية قلت عن معدهلا منذ
 20عاما ،باإلضافة إىل أن %25
من األسر تتكون من أشخاص
عزباء.
وأضافت السيدة كيلي أن

مفهوم الوحدة ال يقتصر على من
يعيش مبفرده يف املنزل ،ولكن
ميتد أيضا ليشمل انغالق العائالت
األسرتالية على نفسها ،وضعف
اتصاهلا خبارج حميط األسرة.
وأردف التقرير أن بعض التغيريات
البسيطة مثل زيادة عدد املقاعد
يف املتنزهات العامة ،وحتويل
األراضي السكنية غري املستغلة
إىل حدائق ،يصب إجيابا يف
زيادة احلميمية والصداقة بني

سكان املدن.
وأوضحت السيدة كيلي أن
حتسني سبل التواصل االجتماعي
ليس بالشيء املكلف أو الصعب،
وبينت أن التوسع القادم يف
املدن األسرتالية جيب أن يقوم
على التوسع يف العالقات
االجتماعية ،وأال يكون مقتصرا
على التوسع املعماري فحسب.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدرnews.com :

اإلمارات تطلب طيارين أسرتاليني مقابل  200ألف دوالر سنويا!!
ظهرت إعالنات خالل األسبوعني
املاضيني تعلن عن حاجة
اإلمارات ملعلم طريان أسرتالي
ذي خربة يف قيادة الطائرات
املقاتلة احلربية اليت تتضمن اف
 15و اف .18
يأتي ذلك يف الوقت الذي
امتنعت فيه السفارة اإلماراتية
يف كانبريا عن اإلدالء بأية
تفاصيل زائدة عن ماهية
الوظيفة.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع
األسرتالية إن هنالك طلبا أجنبيا
ثابتا على االستعانة خبدمات

طياري الدفاع اجلوي امللكي
األسرتالي . RAAF
وأضاف املتحدث أن نسبة قبول
الطيارين األسرتاليني للعمل يف
اخلارج تعد منخفضة ،وال تثري
أي بواعث قلق للقوات اجلوية.
من جهته ،قال ريتشارد وودورد
نائب رئيس احتاد الطيارين إن
وظيفة معلم طريان عسكري يف
اخلليج جتعل الطيار يربح ما يربو
عن  200ألف دوالر سنويا.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر الهريالد صن
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اسرتاليات

سكان ادياليد األكثر سعادة مبدينتهم ثم كانبريا
ثم ملبورن ثم سيدني وداروين يف ذيل القائمة!!
متكنت ملبورن جمددا من التفوق
على سيدني يف قائمة أفضل
دول العامل اليت ميكن العيش
فيها.
رغم أن ملبورن متكنت من
تبوأ مكانة رائعة يف قائمة
أفضل دول العامل اليت ميكن
العيش فيها ،إال أنها تبوأت
ثالثا باملشاركة مع بريث يف
استطالع رأي حملي استطلع
رأي سكان املدن الكربى يف
أسرتاليا حول مدى تعلقهم و
رغبتهم يف العيش باملدن اليت
يعيشون فيها.
وكشفت نتائج االستطالع أن
سكان ادياليد وكانبريا أكثر
سعادة يف العيش يف مدنهم،
بينما احتلت سيدني وداروين
مؤخرة نتائج االستطالع.
ومت تنظيم االستطالع بواسطة
«جملس املمتلكات األسرتالية»
الذي طلب من السكان أن
يقيموا مدينتهم وفقا ل 17
املعمار،
معيارا تتضمن

واملرافق الرتفيهية ،واحلياة
الثقافية ،واألمن ،والطرق،
واملواصالت العامة ،والرعاية
الصحية ،والتعليم ،و معدل
التوظيف ،واملناخ.
وحققت ملبورن املركز األول
فيما يتعلق بالثقافة واملعمار،
كما حققت مركزا متقدما يف
الصحية
الرعاية
جماالعات
والتعليم ،إال أنها فقدت نقاطا
يف االستطالع بسبب االختناق
املنازل
وأسعار
املروري،
الباهظة ،ونقص النظافة العامة،
واملناخ املتقلب ،باإلضافة إىل
عدم رضا السكان عن إدارة
التنمية احلضرية ،وفرض رسوم
خدمات باهظة الثمن.
وحث القائمون على االستطالع
املواطنني باالتصال بنواب
الربملان املمثلني عنهم وتقديم
طلبات باألمور اليت يرونها
ناقصة.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر :هريالد صن

مؤسسة التعليم بنيو ساوث ويلز تدفع ماليني
الدوالرات تعويضا ألسرة طالب منتحر!!

وصلت أسعار البنزين األسبوع
املاضي إىل معدل هو األعلى
خالل ثالث سنوات ،حيث ارتفع
متوسط سعر البنزين اخلالي
من الرصاص ما بني  3.6سنتا
إىل  150.7سنتا لكل لرت خالل
األسبوع الذي انتهى يوم 25
مارس احلالي ،وفقا لالحصائية
اليت أصدرها املعهد األسرتالي
للبنزين.
سعر
وبينما ارتفع معدل
البنزين األسبوعي يف ضواحي
املدن احلضرية ما بني -4.3
150.4سنتا لكل لرت ،تراوح
الصعود يف املناطق اإلقليمية
بني 151.4- 2.1سنتا لكل لرت.
من جهته ،قال احمللل االقتصادي
سافانث سباستيان من مؤسسة «
كومسيك» إن الصعود يف أسعار
البنزين كان متوقعا ،مضيفا أن
ختطي سعر  1.50دوالر يف اللرت
للمرة األوىل يعد السعر األكثر
ارتفاعا خالل الثالث سنوات
ونصف األخرية.
وارتفعت أسعار البنزين مبا
يقرب من  9سنتا لكل لرت
خالل الشهر املنصرم ،ومن غري
احملتمل أن تقل األسعار ملدة
أسبوع على األقل ،حيث يتوقع
أن تستقر األسعار على تلك
املستويات العالية خالل أسبوع
على أقل تقدير.

وأضاف السيد سباستيان أن
صعود أسعار الوقود سيكون
له تأثري مثبط على االقتصاد
األسرتالي ،مهيبا بأصحاب القرار
أن يضعوا ذلك يف اعتبارهم عند
وضع سعر الفائدة.
ويؤدي ارتفاع سعر البنزين إىل
اخنفاض يف حجم إنفاق العائالت
األسرتالية مما ينعكس سلبا على
معدل االستهالك.
وأضاف« :صعد املعدل الشهري
إلنفاق العائالت األسرتالية على
الوقود مبقدار  13دوالر ،مبتوسط
إنفاق  $ 181على األقل».
وشهدت ادياليد أرخص أسعار
معدل البنزين اخلالي من
الرصاص ،إذ اخنفض سعر اللرت
مبعدل  4.8سنتا إىل 143.6
سنتا للرت ،بينما كانت داروين
األكثر غالء خالل األسبوع
املنقضي إذ تراوحت الزيادة
بني  157.8 -1.3سنتا لكل
لرت ،وبلغت الزيادة يف كانبريا
 147.9سنتا لكل لرت ،ويف
بريث .149.7
ومن املقرر أن يعلن بنك
عن
األسرتالي
االحتياطي
سياسته املالية القادمة يوم
الثالثاء الثالث من أبريل.
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مواقع مقارنة أسعار الربودباند تأجيل شراء طائرات برنامج
والطاقة تضلل املستهلكنيَ!! جوينت سرتايك يضع الدفاع
اجلوي يف أزمة حقيقية!!

ال ميتلك املستهلكون معلومات
كافية حول املواقع االلكرتونية
املخصصة للمقارنة بني أسعار
مؤسسات الربودباند والكهرباء،
حيث تتعمد هذه املواقع إخفاء
اعالناتها التجارية مع تلك
املؤسسات.
وكان جتار التجزئة قد طالبوا
بالكشف الكامل عن تلك العالقات
اإلعالنية ،حتى ال يتسبب ذلك يف
تضليل املستهلكني ،بينما عربت
منظمات شؤون املستهلكني عن
تذمرها من مواقع املقارنة بداعي
أنها ال تساعد املستهلكني على
االختيار الصحيح.
ووجد حتقيق قام به مؤسسة
فريفاكس إن معظم مواقع
املقارنة ال تكشف عن الشركات
اليت متوهلا وتؤثر على املنتجات
املختارة ،وهو ما أدى لتذمر
الكثري من جتار التجزئة ،من
بينهم الري كيستلمان الرئيس
التنفيذي ملؤسسة دودو الذي
قال أن ذلك التعتيم يعد تضليال
متعمدا للمستهلكني.
وأضاف كيستلمان« :لقد أخربت
بشكل شخصي أن تلك املواقع
إعالنية حبتة ،وأن ظهور منتجاتي
يف تلك املواقع يتوقف على
مقدار ما سندفعه.
واستطرد أن مؤسسة دودو
مع موقع مقارنة املنتجات
 ،Youcompare.com.auقبل أن
حيدث خالف بشأن العقد اإلعالني
املربم بينهما.
واعرتفت شركات تلسرتا وأوبتاس
وآي آي نت واكسيتيل ودودو
وتي بي جي بعالقتهم اإلعالنية

مع مواقع مقارنة متعددة ،إال
أنهم قالوا أن الرتويج األساسي
للمبيعات يأتي عرب وسائل أخرى.
وتتحصل مواقع املقارنة ما بني
 100 -10دوالر لكل مرة يقوم
بها املستهلك باالستفسار عن
معلومات أكثر عن املنتجات أو
يقوم بتوقيع عقد شراء ،ما عدا
موقع  Whirlpool.net.auالذي ال
يأخذ عموالت رغم قيامه باملقارنة
بني أسعار  195شركة.
من جانبها قالت متحدثة باسم
االتصاالت
مستهلكي
شبكة
األسرتالية أن مواقع املقارنة
ينحصر فائدتها يف مساعدة
املستهلكني على حسن اختاذ
قرار الشراء األفضل بني عدد
متسع من العروض إال أن الواقع
أنها ال تقوم بهذا الدور بالشكل
الصحيح.
كما بدأت شركات تنظيم الطاقة
يف إطالق عدد من مواقع املقارنة،
حيث ستطلق الشركة األسرتالية
للطاقة موقعا الكرتونيا يف يوليو
ملساعدة املستهلكني على التجول
يف أسواق الكهرباء والغاز واختيار
العروض األفضل.
بينما قامت وكالة Essential
 Servicesبإطالق موقع مقارنة
حتت اسم  ،Your Choiceحيث
قال الرئيس التنفيذي للوكالة
رون بني دافيد أن املشكلة يف
مواقع مقارنة أسعار الكهرباء
تكمن يف اخنفاض الشفافية فيما
خيص األسعار ،مشريا إىل أن
موقعه يتميز بالشفافية املطلقة.
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صورة جمسدة حلشرة القمل اليت جتتاح نيوساوث
ويلز ،واحلكومة ترفض عزل الطالب املصابني!!
أشارت احصاءات حديثة إىل أن
معدل انتشار حشرة القمل يف
شعور والية نيو ساوث ويلز سواء
األطفال أو البالغني قد بلغ رقما
قياسيا.
وقالت اخلبرية جينيفر هولت إن
بدايات عام  2012شهدت أسوأ
معدل فيما يتعلق بتفشي قمل
الرأس.
وأضافت السيدة هولت اليت
تدير صالونات ملكافحة القمل
يف باراماتا وبينريث أن الطقس
الرطب غري املعتاد ،ورفض عزل
أطفال املدارس املصابني بالقمل
عن باقي الطالب أدى لتفاقم وباء
القمل.
وأضافت « :أستطيع القول إنه عرب
الثالثة شهور الفائتة ،كان معدل
انتشار القمل هو األسوأ».
وكانت مؤسسة التعليم بالوالية
قد رفضت استبعاد األطفال
الذين ينتشر القمل يف رؤوسهم،
إال أنها أوصت بإرسال خطابات
ملنازهلم إلخطار والديهم بضرورة
معاجلة أبنائهم من القمل.
وتكشف االحصاءات أن عدد
املصابني بالقمل بني تالميذ نيو
ساوث ويلز يصل إىل  156ألف
مبعدل .%23
يأتي ذلك يف الوقت الذي قدمت
فيه توصيات بتكثيف دورات
مكافحة القمل يف املدارس وعمل
احصاءات كلية لنسبة إصابة

التالميذ بالقمل.
وأضافت السيدة هولت أن معظم
اآلباء ومصففي الشعر ال يتفقون
مع وجهة النظر العلمية حول عدوى
القمل ،مشرية أن حكومة الوالية
رفضت اقرتاحها بعزل التالميذ
املصابني عن أقرانهم.
بينما قالت الدكتورة بيث مانتل
من املؤسسة األسرتالية للحشرات
إنه ال يوجد مثة دليل على أن
استبعاد األطفال املصابني بالقمل
عن أقرانهم سيقلل من معدل
العدوى.
وأضافت أن معاجلة األطفال من
القمل تستغرق حوالي ثالثة أسابيع
إىل أن خيتفي القمل متاما من
الشعر.
وقالت ميليسا بيساني والدة
الطفلة كايال إن شعورا باليأس
تسلل إليها من شفاء ابنتها من
القمل املزمن يف شعرها ،إىل
أن وجدت على االنرتنت عالجا
للتحصني ضد القمل حتت اسم
 LouseBusterواملرخص من قبل
إدارة األدوية ،ويعتمد على حقيقة
أن القمل يستمد الرطوبة الالزمة له
من اهلواء ،فإذا مت جتفيف اهلواء،
ميوت القمل على التو ،وأضافت
أنها متنح العالج البنتها من -12
 15مرة أسبوعيا مشرية إىل انتشار
القمل بشكل أكثر يف الصيف.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر الدايلي تلغراف

طائرة مقاتلة ضمن برنامج جوينت سرتايك
يأتي قرار وزير الدفاع االسرتالي
ستيفن مسيث بتأجيل شراء
الدفعة القادمة املكونة من
 58طائرة مقاتلة ضمن برنامج
جوينت سرتايك ليشكل عبئا
ماليا مبليارات الدوالرات اليت
سيتحملها دافعو الضرائب.
ومن املنتظر أن تتضاعف
التكلفة ،إذا صحت أنباء اختاذ
مسيث قرارا بتعطيل شراء 12
من  14طائرة مشلتها الدفعة
األوىل.
وترتكز املخاوف يف أن تؤدي
القرارات إىل خلق فجوة يف قوة
الطريان االسرتالية كانت هذه
الدفعات من الطائرات كفيلة
بسدها.
وتأتي املزاعم يف القوت الذي
طالب فيه مسؤول يف برنامج
« جوينت سرتايك» احلكومة
االسرتالية ملواصلة اشرتاكها
يف الربنامج للحفاظ على
خط إنتاج اجليل اخلامس من
الطائرات املقاتلة ليعمل بكامل
كفاءته.
من جهته ،أخرب توم بريبيج
نائب رئيس شركة « لوكهيد
مارتن» الشركة األمريكية
العمالقة يف تصنيع الطائرات
جلنة دفاع برملانية أن تأجيل
الواليات املتحدة وحكومات
أخرى شراء طائرات تأثرا باألزمة
االقتصادية العاملية أدى إىل
صعود كبري يف تكلفة تصنيع
الطائرة اف.35 -
وتعمل هيئة العتاد العسكري
منذ ثالث سنوات على إعداد
التفاصيل اخلاصة بانتاج 58
طائرة  ،ومن املقرر أن تذهب
توصيات اهليئة للسيد مسيث
يف أكتوبر أو ديسمرب ،وهو ما
امتنع مكتب وزير الدفاع عن
تأكيده.
ويراجع السيد مسيث جمددا
لتسلم 12
اجلدول الزمين
طائرة ضمن الدفعة األوىل من

برنامج جوينت سرتايك ،كما
أشار إىل أن الدفعة اليت تشمل
 58طائرة ليست من أولويات
اسرتاليا عام .2012
يأتي ذلك رغم أن أي احنراف
ملحوظ عن برنامج شراء الطائرات
يتوقع أن يلزم اسرتاليا بشراء
ما بني  24-12طائرة طراز سوبر
هورنت  ،18-F/Aبتكلفة ترتاوح
ما بني  6-3مليار دوالر.
ومن احملتمل أيضا أن يؤدي
التقاعس عن امتام صفقة الشراء
يف موعدها إىل زيادة التكلفة
النهائية إذا قررت اسرتاليا
املضي قدما يف شراء طائرات
برنامج جوينت سرتايك.
وكان السيد مسيث قد أخرب
الربملان يف فرباير أنه خيشى
تأجيل إنتاج طائرات برنامج
جوينت سرتايك ،ال سيما بعد
الشيخوخة اليت طرأت على
الطائرات االسرتالية الكالسيكية
هورنت ،وأضاف  :حنن ملتزمون
بشراء طائرتني من برنامج
جوينت سرتايك على سبيل
التجربة ،لقد قلنا يف السابق
إننا سنقوم بشراء  12طائرة،
إال أن اجلدول الزمين لذلك ال
يزال حتت الدراسة.
ويف ذات السياق ،شكك
املطلعون يف تصرحيات السيد
مسيث حول خشيته من تأجيل
إنتاج الطائرات قائلني أن
اإلنتاج يعمل بكل قوة ،وأن
أي تأجيل من جانب أسرتاليا
سيؤجل تسليمها الطائرات يف
وقت مبكر.
وذكرت تقارير أن خط انتاج
الطائرات يف لوكهيد مارتن يف
فورت وورث سيبقى األكرب يف
العامل حتى بعد التأجيل األخري.
ومن املقرر أن يتم تصنيع 12
طائرة أسرتالية خالل أعوام
 ،2015و ،2016و.2017
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جوليان أسانج :هجوم جوليا غيالرد جعلين
أقرر الرتشح جمللس الشيوخ..وأخشى أن تنهار
أسرتاليا مثل أمريكا!!

مؤسس
قال جوليان أسانج
ويكيليكس إنه يف حالة فوزه
مبقعد يف جملس الشيوخ
سيكون مدافعا شرسا عن حرية
اإلعالم ،وسوف يستخدم املزايا
الربملانية ملنع أوامر عدم النشر
القضائية ،وحماربة كافة القيود
األخرى املبالغ فيها ،واليت
تتسبب يف إعاقة الوصول
للمعلومات.
ويف مقابلته األوىل منذ إعالنه
الرتشح يف انتخابات جملس
الشيوخ  ،قال جوليان أسانج
إنه سيدافع عن احلرية وعن حق
املواطنني يف العيش مبنأى عن
التدخالت احلكومية.
وأضاف أنه ميكن نعته بكونه «
نصريا للحرية» مشريا إىل أنه
معجب سياسيا مبؤسس احلزب
األسرتالي الدميقراطي دون
تشيب ،ورئيس احلكومة األسبق
مالكومل فرايزر.
وأضاف أن أهم أولوياته تتمثل
يف شن محلة ملطالبة احلكومة
باتباع سياسة أكثر انفتاحا،
والفهم اجليد قبل اختاذ القرار،
مضيفا أن هنالك العديد
من األخطاء داخل السياسة
زيادة
أبرزها
األسرتالية،
معدالت احملسوبية ،وخيانة
حقوق ومصاحل املواطنني ،حيث
يعمل السياسيون ملصاحلهم
الشخصية ضاربني مبصاحل
املواطنني عرض احلائط.
وكان موقع ويكيليكس قد
أعلن األسبوع املاضي عن
إمكانية ترشح جوليان أسانج
جمللس الشيوخ األسرتالي رغم
كونه حمتجزا بتهم تتعلق جبرائم
جنسية.
وأخرب أسانج صحيفة اهلريالد
أن اهلجوم الذي شنته رئيسة
احلكومة الفدرالية جوليا غيالرد
على موقع ويكيليكس ووصف
ممارسات املوقع بالغري قانونية
دفعته إىل اختاذ قرار خبوض
انتخابات جملس الشيوخ.
وميثل جوليان أسانج رهن
اإلقامة اجلربية يف أحد منازل
بريطانيا ،منتظرا قرار احملكمة
العليا الربيطانية يف استئنافه
املقدم ضد تسليمه إىل السويد
بتهم تتعلق باعتداءات جنسية.
وخيشى أسانج أن يؤدي
تسليمه إىل السويد إىل متهيد
الطريق لتسليمه إىل الواليات

جوليان أسانج معجب ب دون
تشيب ومالكولم فرايزر

املتحدة ،بتهم تتعلق بالتآمر أو
التجسس ،بعد تسريب آالف
الوثائق املسربة اليت ختص
الشؤون العسكرية والدبلوماسية
األمريكية.
وشن أسانج هجوما حادا على
احلكومة الفدرالية واملعارضة،
قائال إن الفروق ضئيلة بني
حزب العمال واحلزب الليربالي،
متهما احلكومة العمالية بتفشي
احملسوبية ،بينما انتقص احلزب
الليربالي الهتمامه املبالغ فيه
بالبيزنس.
ومل يقرر أسانج بعد الوالية
اليت سيرتشح داخلها ،مشريا
إىل وجود بدائل عديدة كونه
عاش يف فكتوريا ونيوساوث
ويلز وكوينزالند ،كما يدرس
املفاضلة بني الرتشح مستقال
أو التحالف مع أحد األحزاب ،أو
تأسيس حزب جديد.
وعلى املستوى الدولي ،قال
أسانج أن أسرتاليا جيب أن
تتعظ من االنهيار الدبلوماسي
للواليات املتحدة ،واالحندار
الشديد الذي تواجهه ،متوقعا
أن تفقد لقب القوى العظمى
خالل مدة ترتاوح بني 20-15
سنة.
وأضاف أسانج أنه يؤيد دخول
أسرتاليا يف حتالفات إقليمية،
الدفاعية
قدراتها
وحتسني
واالستخبارتية لتقليل االعتماد
على الواليات املتحدة.
واستطرد أنه يشعر بالقلق
جتاه االجراءات األمنية املكثفة
وتنامي سلطة الشرطة ،إال أنه
طالب بضرورة تكثيف اجلهود
لضبط العناصر اإلرهابية.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر سيدني مورنينغ هريالد
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Australian News

حكومة جنوب أسرتاليا يف طريقها
إلباحة الدعارة!!
ترى حكومة جنوب أسرتاليا حق
العاملني يف الدعارة يف تقديم
التماسات ضد قرارات الفصل
أو التعسف يف األجور ،وبعض
احلقوق األخرى.
إال أن املعارضني لصناعة
اجلنس تساءلوا عن أسباب
إقدام حكومة جنوب أسرتاليا
على تلك املساندة حلقوق عاملي
الدعارة رغم أن الدعارة ال تزال
حمظورة قانونيا يف الوالية.
وقالت املراجعة اليت قامت بها
حكومة الوالية على أن العاملني
يف اجلنس هلم استحقاقات
العاملني العاديني وفقا لقانون
العمل العادل.
وتقدم جنوب أسرتاليا يف الوقت
احلالي مشروع قانون يضفي
شرعية على صناعة اجلنس،
مع ضمان أن يأخذ العاملون
يف القطاع كافة حقوقهم وفقا
لقانون العمل العادل ،وهو ما
يعين إلزام أصحاب بيوت الدعارة
والقوادين على معاملة العاملني
لديهم كموظفني مينحوهم احلد

األدنى من األجور ،وتوفري بيئة
العمل املناسبة  ،واحلماية من
الفصل التعسفي ،واحلق يف
االستئناف لدى إدارة شكاوى
العمل العادل ،باإلضافة إىل
السماح لالنضمام لنقابة.
وكانت هذه التغيريات قد
قدمت عام  2009ومت مراجعتها
بعد عامني من تقدميها ،طالبا
من احلكومة تفسري موقفها.
وقدم عضو الربملان العمالي
ستيف كي مشروع قانون يدعم
حقوق صناعة اجلنس ومل يتم
متريره بعد.
بنما يقف عضو الربملان روبرت
بروكنشاير معارضا ملشروع
القانون الذي اتهم احلكومة
باملضي قدما لتمرير القانون
اجلديد دون استشارة األطراف
املختلفة ،وأضاف أن احلكومة
جتاهلت الربوتوكول الذي ينص
على السماح بإجراء تصويت حر
يف القضايا املتعلقة بالدعارة.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر new.com

تفاصيل القبض على مالكومل نايدن على اجملرم رقم  1يف أسرتاليا!!
وقع مالكومل نايدن أخريا يف قبضة
الشرطة اليت كانت تعتربه اهلارب
رقم  1يف قائمة املطلوب القبض
عليهم.
ومتكنت الشرطة من اصطياد القاتل
املسلح الشديد اخلطورة بعد ان
متكن من االختباء يف املناطق الربية
ملدة  2466يوما.
وكان نايدن مكبل اليدين ،جالسا
على األرض ،حييط به رجال الشرطة،
عندما قال باسرتخاء واضح« :احلمد
هلل أن األمر قد انتهى ،فقد عانيت
مبا فيه الكفاية».
ومتت عملية القبض على نايدن يف
متام  12.04صباح اخلميس ،حيث مت
تنفيذ اخلطة اليت وضعتها الشرطى
بشكل تام.
وقال الفريق الذي نفذ العملية
لصحيفة اهلريالد إن عملية اعتقال
نايدن مل تشهد تبادال الطالق
النار.
وقال أحد ضباط الشرطة« :لقد
كان حقيقة يف غاية اهلدوء ،وعرب
عن ارتياحه لوقوعه أخريا يف يد
الشرطة ،لقد بدا عليه تقبل كل
شيء عندما أدرك أنه مت القبض
عليه».
ويتزامن اليوم اجلمعة مع مرور ست
سنوات وتسعة شهور منذ أن هرب
عامل اجلزارة نايدن من منزل جديه
يف دوبو ،إال أنه مل يكن يدري أن
حماولة بسيطة قام بها لفك بعض
اللحوم اجملمدة أدت إىل عملية
القبض عليه.
ويف متام الثامنة مساء األربعاء قام
جهاز استشعار موضوهع بصورة
سرية يف إحدة الكابينات املهملة
يف  Rawdon Valeبتنبيه الشرطة
أن شخصا ما يف املنزل .وكانت
الشرطة قد وضعت أجهزة تنصت
يف  48منزال من املنازل اليت حيتمل
أن يدخلها نايدن.
وعلى التو ،مت وضع خطة شديدة
الدقة ،وانتشر الضباط بسرعة
للذهاب إىل املكان ،الذي كان يبعد
حوالي  30كم غرب غلوسسرت.
وبدأ الفريق املكلف بالتأكد من
تطويق املكان احمليط ،ثم انتظروا

اللحظة املناسبة للهجوم.
وكان الضباط اجملهزين بأسلحة
ثقيلة يراقبون املوقف بينما كان
نايدن يتسكع داخل املنزل ،آخذا
حلما جممدا من فريزر قديم ،ووضعه
أمام النريان ليفك جتمده ،ثم أخذ
يتجول يف الشرفة اخللفية ،وهنا
انقضت الشرطة لتنفيذ عملية
القبض.
وكان رد فعل نايدن أن وجل مرة
أخرى بالداخل وحاول اهلروب عرب
مدخل خلفي ،إال أن كلبا بوليسيا
طارده.
وقال أحد الضباط الذين اشرتكوا يف
املهمة « :مل يكن نايدن يعلم مطلقا
بوجودنا ،حتى متت املواجهة».
وقام الكلب حبشر أسنانه يف
القدم اليسرى لنايدن ومل يسمح
له بالسري إىل أن قامت الشرطة
بتكبيل معصميه ،دون أن حتتاج
إلطالق رصاصة واحدة.
ومل تسنح الفرصة لنايدن باستخدام
السالح شبه اآللي عيار  22الذي
كان قد سرقه من منزل جماور.
ونشرت اهلريالد أنباء القبض على
نايدن يف متام الثانية والنصف
صباح اخلميس ،قبل أن يعلن
مفوض الشرطة يف الثامنة والنصف
صباحا أن الرجل األسرتالي رقم 1
يف قائمة املطلوب القبض عليهم
أضحى أخريا خلف القضبان.
وكان نايدن قد اتهم بقتل كريسيت
سكولز 24 ،سنة ،اليت وجدت
مقتولة يف حجرة النوم يف منزهلا
يف دوبو يف يونيو .2005
كما أنه متهم باالعتداء على فتاتني،
 15سنة ،يف دوبو عام ،2004
باإلضافة إىل إطالق النار بنية القتل
على ضابط شرطة يف نوويندوك
يف  7ديسمرب من العام املنصرم،
عند حماولة إلقاء القبض عليه.
وواجه نايدن حمكمة تاري احمللية
الثالثاء حيث أجل القاضي مايكل
موراهان القضية إىل  24أبريل،
ومن املتوقع أن يواجه نايدن تهما
جديدة.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر سيدني مورنينغ هريالد

جدل يف أسرتاليا بسبب إعالنات جنسية ملراهقات
حتت السن!!

تتزايد الضغوط لتشديد القوانني
املنظمة لصناعة اإلعالنات بعد
االنتقادات املنتشرة اليت وجهت
لبعض اإلعالنات اليت تستغل
الفتيات حتت السن القانوني،
حتى أن بعض املنتقدين وصفوا
ما حيدث بكونه مبثابة اعتداء
جنسي على األطفال.
ومن بني اإلعالنات اليت أحدثت
جدال إعالنا لفتاة صغرية حتت
السن جتلس على األرض ،مرتدية
رداء سهرة ،بينما وضعت زجاجة
على شكل زهور جبوار فرجها ،يف
إشارة جنسية صارخة ،ويف إعالن
آخر يظهر مزجيا من األطفال وهم
يأكلون اآليس كريم بشكل قذر،
ورغم ذلك مت حظر اإلعالن الثاني
الذي يروج آليس كريم «بادل
بوب» رغم أن اإلعالن األول أوىل
باحلظر.
ورفضت هيئة مراقبة اإلعالنات
األسرتالية الشكاوى املقدمة يف
اإلعالن األول يف وقت متأخر من
العام املاضي ،بينما حظرت إعالن
اآليس كريم بزعم أنه فشل يف
التشجيع على عادت جيدة لتناول
الطعام.
وانتقد البعض نظام الرقابة
على اإلعالنات لفشله يف محاية
األطفال من االستغالل اجلنسي،
بينما يرى البعض أن ذلك
التشديد ليس ضروريا.
بينما جيسد إعالن «أو لوال» الفنانة
الفاتنة داكوتا فانينغ دون أي
إشارة للقصة املشبوهة اليت
تصور رجال من العصور الوسطى
يرتبط بعالقة جنسية مع فتاة
صغرية ،ومت حظر هذا اإلعالن يف
بريطانيا ،إال أن مكتب املعايري
اإلعالنية يف أسرتاليا وجد أن
الشكوى ليست يف حملها ،زاعما
أن اإلعالن ال يروج الفتيات
الصغريات بشكل جنسي.
ومت تداول تلك القضايا يف مؤمتر
عقد مؤخرا مبلبورن حيث تركزت
االستغالل
حول
املناقشات
اجلنسي لألطفال يف احلمالت
اإلعالنية ،وكيفية وضع ضوابط
هلذا األمر.
يأتي ذلك يف الوقت الذي شبه
فيه بعض منتقدي تلك احلمالت
اإلعالنية ما حيدث بكونه اعتداء
جنسيا على األطفال.
حركة « كوليكتيف
وقامت
شاوت» املناهضة لالستغالل
اجلنسي بشن محلة ملقاطعة شركة
اجملوهرات ديفا لبيعها جموهرات
لالطفال مروجة للجنس ،وضمت
قائمة الشركات املخالفة شركة «
 »Bras N Thingsوشركة Supre
حلملتها اإلعالنية اليت تتضمن
صورة المراة عارية الصدر،
وشعارات جنسية على التيشرتات
اخلاصة بها تتضمن كلمات مثل
العاهرة والفرج األنثوي.
كما مت توجيه االنتقادات لشركة
 The Cotton On chainلرتوجيها
لشعارات جنسية يف محالتها
باألطفال
املتعلقة
اإلعالنية
وتتضمن كلمات مثل «الواقي
الذكري».
وعالوة على ذلك ،مت توجيه
انتقادات لشركة روجر دافيد
بسبب محلتها اإلعالنية اليت تصور
طفلة كتب على كتفها العاري
كلمة «املستعبدة» بينما حشر

يف فمها أسطوانة يونيون جاك،
وطالب مكتب معايري اإلعالنات
الشركة بسحب هذا اإلعالن.
من جانبها قالت الربوفيسور
رئيسة
هاندسلي
اليزابيث
لألطفال
األسرتالي
اجمللس
واإلعالم إن املعلنني متادوا
يف استهداف األطفال بإعالنات
غري مناسبة ال تناسب أعمارهم
السنية ،وأردفت ان هذا النوع
من التسويق خياطب غرائز الرجال
اجلنسية ،مثل الرتويج ألدوات
التجميل واألحذية ذات الكعوب
العالية.
وأثار ما فعلته مؤسسة Witchery
لألزياء باستعانتها مبجموعة من
املراهقات الصغريات الالتي
ترتاوح أعمارهن بني الثامنة
والرابعة عشر ،يف الرتويج
ألزيائها يف عيد احلب الكثري
من اجلدل لعدم مالءمة هذا العمر
الصغري للرتويج لرسائل حب
وعالقات.
ويف الوقت الراهن ،تذهب
الشكاوى املتعلقة باالعالنات
معايري اإلعالنات
إىل مكتب
األسرتالية  ،حيث يدرس كل
شكوى على حدة وفقا مليثاق
األخالق كما هو مفرتض ،حيث
ينص امليثاق على أن أية إحياءات
جنسية متعلقة باألطفال تعد
جتاوزا وانتهاكا للميثاق ،وسط
انتقادات بأن املكتب ال يطبق تلك
املعايري حبذافريها ،كما تتسرب
الكثري من اإلعالنات عرب شبكة
االنرتنت ،رغم تنامي شكاوي
اآلباء الراغبني يف تطبيق قواعد
أكثر صرامة ،كما قامت مجعية
« كوليكتيف شاوت» أو صرخة
مجاعية و مجعية « حق األطفال يف
االستمتاع بطفولتهم» باستهداف
املنتجات واإلعالنات التسويقية
اليت تستهدف األطفال بصورة
جنسية.
وبينما تتعالي صرخات االستنكار
ضد استخدام املراهقات حتت
السن للعمل موديالت يتصورن
يف أوضاع مثرية ويرتدين أزياء
مثرية ال تتناسب مع أعمارهن
الصغرية ،فإن هنالك من ينادي
بضرورة الرتكيز على منع الرتويج
للعادات الغذائية غري املالئمة.
وكان إعالن آيس كريم The
 Paddle Popأول إعالن يتم حظره
بداعي احلرص على عدم اكتساب
األطفال لعادات غذائية سيئة،
كما أن إغراق األطفال بإعالنات
األطعمة قليلة القيمة الغذائية
ذات تأثري ضار على صحتهم،
حبسب تصرحيات الربوفيسور
روب مودي الناشط يف جمال
الصحة العامة.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر بريزبن تايمز
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تتــمات

بغداد حاضنة للعرب...

(تتمة املنشور على الصفحة )1
نيل حقوقها يف احلرية والعدالة».
وشدد املالكي على «ضرورة العمل من أجل تكامل عربي مشرتك يف
اجملاالت السياسية واالقتصادية والثقافية ،ثم يف اجملال األمين الذي
قال إنه جيب أن يعطى أهمية أكرب ألنه أساس االستقرار والبناء» .وأكد
«ضرورة التخلي عن سياسات التدخل يف الشؤون الداخلية للدول أو التفكري
بالنيابة عنها والذي أوضح أن هذا األمر قاد إىل حروب بالنيابة».
ودعا املالكي العرب إىل «التفاعل مع املتغريات العربية والدولية من أجل
محاية الساحة العربية من التحول إىل جمال للصراع الدولي أو اإلقليمي».
وشدد على «أهمية مواجهة اإلرهاب الذي قال إنه ال دين وال قومية
وال مذهب له والذي استهدف مرتكزات أكثر من دولة كان يف مقدمها
العراق» .وأضاف إنه «لذلك جيب أن يكون هناك تعاون عربي مشرتك
ملواجهة اإلرهاب من خالل منظومات عمل ضمن مؤسسة اجلامعة العربية».
ودعا املالكي إىل «التفاعل مع الثورات العربية وسد أي فراغ يسيء إىل
هذه الشعوب ألن العامل اآلن يرفض السيطرة والتحكم مبصائر الشعوب،
مشددًا على ضرورة استثمار العرب لثرواتهم الوطنية من أجل حتقيق
أمنها ورخائها» .وأشار إىل «أهمية إجياد احتاد عربي لتحقيق هذه األهداف
والعودة بالتضامن العربي إىل قوته بعد أن اهتز بغزو الكويت».
على هامش االجتماع الوزاري العربي ،عرب وزير اخلارجية الكوييت صباح
خالد محد الصباح ووزير اخلارجية املغربي سعد الدين العثماني ووزير
اخلارجية اللبناني عدنان منصور ووزير الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية
أنور قرقاش ووزير اخلارجية البحريين خالد بن أمحد بن حممد آل خليفة،
عن أجواء التوافق حول الصيغة املقرتحة لالزمة السورية خصوصا بالتشديد
على خطة انان.
وقال وزير اخلارجية العراقي هوشيار زيباري يف مؤمتر صحايف عقب اجتماع
وزراء اخلارجية العرب ان «املبادرة العربية واضحة ومل تطالب بالتنحي،
حنن أيضا مل نطالب (بالتنحي) وال القرار القادم يف هذا االجتاه» .واضاف
«مل تكن هناك أي دعوة من قبل اجلامعة العربية الي رئيس بالتنحي ،وهذا
أمر خيص الشعب السوري الذي عليه ان يقرر وخيتار وينتخب قادته».
يف موازاة ذلك ،اكد زيباري ان وزراء اخلارجية مل يناقشوا مسألة تسليح
املعارضة السورية ،موضحا «مل نطرح اطالقا هذا املوضوع» .وشدد على
ان «موضوع سوريا مل يعد موضوعا اقليميا او عربيا او حمليا او وطنيا
او قوميا،
أصبح موضوعا دوليا وخرج حتى من احلالة العربية اىل احلالة الدولية».
وتابع زيباري قائال ان ازمة سوريا «اصبحت بيد االمم املتحدة وجملس
االمن» ،مشريا اىل انه «ال ميكن ان نقف على احلياد أمام العنف والقتل
اليومي وسفك الدماء».
ويف افتتاح اجتماع أمس االول الذي حضره حنو  17وزير خارجية وفقا
لزيباري ،اكد الوزير العراقي على دعم «التطلعات واملطالب املشروعة
للشعب السوري يف احلرية والدميوقراطية وحقه يف رسم مستقبله واختيار
حكامه».
ويتوقع ان يؤكد «اعالن بغداد» الذي سيصدر عن القمة اليوم وحصلت
وكالة «فرانس برس» على نسخة منه «التمسك باحلل السياسي واحلوار
الوطين ورفض التدخل االجنيب يف االزمة السورية حفاظا على وحدة سوريا
وسالمة شعبها» .ويشدد االعالن على دعم مهمة انان.
أما نص مشروع القرار اخلاص بسوريا الذي ناقشه وزراء اخلارجية ،فيشري
اىل ان القمة العربية ستحمل السلطات السورية مسؤولية العنف وستدعو
يف الوقت ذاته اىل حوار بني احلكومة واملعارضة.
يف موازاة ذلك ،قال مصدر عراقي حكومي ان احلكومة العراقية ستقرتح
يف اجتماعات القمة نقل صالحيات التفاوض مع الداخل واخلارج حول اجراء
انتخابات واطالق احلريات يف سوريا ،اىل شخصية يتوافق عليها النظام
واملعارضة.
ويف الشأن السوري ايضا ،قال وزير اخلارجية الكوييت صباح خالد محد
الصباح إن «املوقف اخلليجي موقف عربي واحد ،وهنالك اتفاق على وقف
نزيف الدم يف سوريا ،وهناك اتفاق على احلوار ،وتطلعات الشعب السوري
ملستقبل افضل وهذا ما سنركز عليه يف املرحلة املقبلة ،كما اننا نأمل يف
استجابة احلكومة السورية ملقرتحات كويف انان وان ترتجم كل ما تقوله من
اعمال على أرض الواقع لوقف النزيف وجتنيب سوريا احلرب االهلية».
من جانبه ،قال وزير اخلارجية املغربي سعد الدين العثماني أنه «اكدت
مجيع اجتماعات وزراء اخلارجية العرب على وقف العنف ،فال بد من وقف
العنف وال بد للنظام السوري من ان يتخذ قرارا بسحب اجليش من املدن
واالحياء السكنية واملدنية ويرجع اىل ثكناته ،واالنطالق من خطة املبادرة
العربية ،اليوم عندنا زيارة االمني العام السابق كويف أنان وهو تطور جيد
وممثل مشرتك ما بني اجلامعة العربية وجملس االمن فنتمنى ان تفرز هذه
املبادرة النجاح من حيث فشلت مبادرات اخرى ،القمة ستدعم مبادرة أنان
دعما قويا وهو سينطلق باملبادرة».
أما وزير اخلارجية اللبناني عدنان منصور فقال ردا على سؤال حول جلوء
لبنان إىل النأي بالنفس يف الشأن السوري إنه «ليس هنالك من قرارات
لننأى عنها ،كلها كانت قرارات اجيابية وتوصيات متت دراستها من قبل
املندوبني الدائمني للجامعة العربية وكذلك من قبل الوزراء ،وليس هنالك
اي اشكال فيما يتعلق يف املشهد السوري .حنن حنث على تفعيل مبادرة
أنان حلل االزمة السورية والنقاط الست ،وكل الدول متفقة على ذلك،
ولن يتكرر السيناريو اللييب يف سوريا مطلقا وال حل يف سوريا عن طريق
السالح».
وبينما تقول شخصيات يف املعارضة السورية اخلارجية انها ترفض اي
حوار مع السلطات مشرتطة حلصول ذلك ان يتنحى االسد ،اكد املتحدث
باسم وزارة اخلارجية السورية جهاد مقدسي لـ»فرانس برس» امس ان

السلطات السورية «لن تتعامل» مع اي مبادرة تصدر عن جامعة الدول
العربية حلل االزمة بسبب تعليق عضويتها يف اجلامعة.
واىل جانب موضوع سوريا ،تطالب مشاريع قرارات اخرى الواليات املتحدة
«بعدم استخدام حق النقض يف جملس االمن ضد القرار العربي ملطالبة
الدول االعضاء يف االمم املتحدة لالعرتاف وقبول انضمام دولة فلسطني
لالسرة الدولية» .وسرتفع اىل القمة ايضا مشاريع قرارات حول اجلوالن
السوري احملتل وحول «التضامن مع لبنان» وتطورات الوضع يف الصومال
واليمن و»االرهاب الدولي وسبل مكافحته» و»مشروع النظام االساسي
للربملان العربي».
ويؤكد «اعالن بغداد» على «تسوية اخلالفات العربية باحلوار اهلادف البناء
وبالوسائل السلمية والعمل على تعزيز العالقات العربية العربية» .ويدين
«االرهاب بكافة صوره واشكاله وايا كان مصدره ومهما كانت دوافعه
ومربراته وضرورة العمل على اقتالع جذوره وجتفيف منابعه».
ورأى زيباري يف افتتاح اجتماع الوزراء العرب الذي استمر لنحو مخس
ساعات وانعقد يف قاعة القدس يف القصر اجلمهوري يف املنطقة اخلضراء
احملصنة ان «انعقاد قمة بغداد يؤشر اىل بداية مرحلة جديدة يف تاريخ
املنطقة العربية» .واعترب ان استضافة بغداد العمال القمة للمرة االوىل منذ
العام « 1990رسالة لعودة العراق اىل حميطه العربي واالقليمي واندماجه
يف منظومة العمل العربي بعد سنوات طويلة من العزلة» .ويف املؤمتر
الصحايف ،قال ان «العراق عاد وبقوة اىل ما كان عليه ال بل اقوى
الن قوته ستكون للخري وليس للشر» .وقال ان قمة بغداد تارخيية الن
الوزراء متكنوا «للمرة االوىل يف تاريخ القمم العربية من اختصار البنود
اىل تسعة».
من جانبه ،قال نائب االمني العام للجامعة العربية امحد بن حلي خبصوص
رفض سوريا للتعامل مع أي مبادرة عربية إن «كويف أنان هو مبعوث األمم
املتحدة ،واجلامعة العربية ويعمل بالتنسيق مع (األمني العام للجامعة نبيل)
العربي ،ومهمته تستند إىل املبادرة العربية حلل األزمة السورية».

سليمان العتماد...

(تتمة املنشور على الصفحة )1
اضاف :من هنا تلبيتنا دعوة األخ الرئيس جالل طالباني اىل املشاركة
يف أعمال القمة العربية الثالثة والعشرين على أرض العراق العزيزة.
وهي مناسبة كي نتقدم منكم سيادة الرئيس بكامل الشكر على حسن
استقبالكم ووفادتكم ،وعلى اجلهد الذي بذلتموه لتنظيم هذه القمة،
اليت تكرس مكانة العراق اإلقليمية والدولية ،وذلك بالرغم من الظروف
الدقيقة اليت حتوطها ،متمنني لكم النجاح يف إدارة أعماهلا ويف تسهيل
عملية صوغ واعتماد القرارات اليت ختدم خري بلداننا ورفعتها .وقرارات
تدعم مسرية اإلصالح والتنمية ،وجتمع الشمل العربي ،وفقا ملقاصد ميثاق
جامعة الدول العربية اليت نلتقي يف إطارها اليوم ،واليت يشري امسها
بالذات إىل وظيفتها املوحدة واحلاضنة.
وتابع :لقد اختار العراق اجلديد طريق التوافق واملشاركة والتعددية من
ضمن الوحدة ،بعيدا من خماطر الدكتاتورية أو التقسيم أو اهليمنة .وهو
إذ يسعى جاهدا لتحقيق املزيد من األمن واالستقرار على كامل أراضيه،
وتدعيم بنيانه الوطين ،فإنه يستحق منا كل دعم وتأييد للتغلب على ما
زال يواجهه من صعوبات وحتديات.
وقال :لقد طغت أحداث العامل العربي على املشهد الدولي منذ مطلع العام
الفائت .وقد أحيت هذه التطورات األمل يف انبالج فجر جديد من احلرية
والدميوقراطية اليت تسمح بالتداول السلمي والدوري للسلطة ،وبتحفيز
فرص االستثمار والتقدم االقتصادي واالجتماعي .إال أن هذه األحداث
بدأت تثري يف الوقت نفسه بعض املخاوف الناجتة عما تشهده املرحلة
االنتقالية يف عدد من الدول العربية من مظاهر تشرذم وانقسام ،ومن
خماطر احنراف حنو منزلقات األحادية والغلو.
اضاف :وهذا يستدعي من القادة وأهل الفكر والرأي يف هذه املرحلة
املفصلية من تارخينا ،تصورا دقيقا للخيارات الفضلى وللخطوط اإلرشادية
اليت من شأنها املساهمة بتحقيق خري الدول العربية واستقرارها ووحدتها
وعزتها.
املكونات البشرية
وتابع :وحنن نرى ،حتقيقا هلذا اهلدف ،حاجة قصوى لاللتزام بالفكر القومي
اجلامع ،وبالعروبة الدميوقراطية احلقة ،وبقواعد احلكم املبنية على املواطنة
واملساواة؛ مع ضرورة احملافظة على التنوع من ضمن الوحدة يف اجملتمعات
التعددية .وهذا يستدعي تطبيق الدميوقراطية بصورة تسمح باحملافظة على
املكونات البشرية املتنوعة للعروبة ،واملتمثلة مبختلف الطوائف واملذاهب
املوجودة على األرض العربية منذ أقدم العصور ،وتاليا إشراكها يف احلياة
السياسية ،ويف إدارة الشأن العام ،بصورة عادلة ومتكافئة.
وقال :وقد كانت هلذه املكونات ،ومن بينها املكون املسيحي ،مساهمات
جوهرية يف بلورة الفكر القومي وحتقيق النهضة العربية ،ويف الدفاع عن
قضية العرب األوىل ،قضية فلسطني ،يف جماالت الفكر والفن واألدب
والديبلوماسية ،وكذلك يف ساحات املواجهة والنضال .وهي أعطت للعروبة
معاني ومضامني تتخطى الطائفية واملذهبية الضيقة ،حبيث ال يعود من
اجلائز احلديث معها عن األقليات ،بل عن العناصر املتنوعة املكونة للذات
العربية مبختلف أبعادها احلضارية والثقافية والفكرية والعلمية.
اضاف :ذلك أنه ميكن للتنوع أن يكون مصدر غنى ال مصدر شقاق،
وضمانًا للوحدة والحرتام اخلصوصية؛ وهو أقرب ما يكون اىل حقوق
اإلنسان؛ وال تعارض بينه وبني العروبة .والدليل اىل ذلك أن بلدا متنوعا
كلبنان يعتمد يف دستوره نصا يؤكد أنه بلد عربي اهلوية واالنتماء ،وهو
مجهورية برملانية تعتمد نظاما دميوقراطيا حيمي التعددية وحيافظ على
احلقوق ،علما بأن الدميوقراطية هي قبل كل شيء نظام قيم وحريات
واحرتام للرأي ولكرامة اإلنسان .يضاف اىل ذلك أن واقع العوملة وتطور
منظومة االتصاالت وحركات اهلجرة املتنامية باتت تفرض على العديد

من الدول يف مناطق خمتلفة من العامل واقعا تعدديا وحاجة متنامية اىل
مراجعة مفهوم الدميوقراطية وطرق ممارستها كي تصبح أكثر تشاركية
وتوافقية.
وتابع :إن لبنان الذي اعتمد الدميوقراطية امليثاقية منذ االستقالل ويقارب
موقع احلياد اإلجيابي ،مبتعدا عن احملاور واألزمات والصراعات ،ما عدا ما
يتعلق منها بالصراع العربي  -اإلسرائيلي وبقضية فلسطني وبكل شأن
إنساني ،يرغب يف االضطالع بدور يتماهى مع رسالته وفلسفة كيانه
القائمة على احلرية والتوافق والعيش املشرتك ،ويساهم بتعزيز روح
التآخي ونهج احلوار .وكنت قد دعوت من على منرب اجلمعية العمومية لألمم
املتحدة يف العام  ،2008من هذا املنطلق ،اىل جعل لبنان مركزا دوليا
حلوار احلضارات والثقافات والديانات.
االحداث يف سوريا
اضاف :يواكب لبنان الرمسي والشعيب تطورات األحداث يف سوريا باهتمام
بالغ ،وهو الذي يرتبط معها بعالقات أخوة وجوار مميزة ومصاحل مشرتكة.
وقد ارتأت الدولة اللبنانية أن تنأى بنفسها عن التداعيات السلبية هلذه
األحداث ،حرصا منها على احملافظة على استقرار لبنان ووحدته الوطنية.
وإذ تناقش القمة العربية املوضوع السوري اليوم على هذا القدر من
الرتكيز ،فإننا نكرر اإلعراب ،من منطلق األخوة واملصلحة القومية ،عن
األمل يف أن تؤدي املساعي احلثيثة القائمة ،ومهمة السيد كويف انان،
إىل حل سياسي ومتوافق عليه لألزمة السورية ،انطالقا من جوهر املبادرة
العربية ،مبا يسمح بوقف كل أشكال العنف وحتقيق اإلصالح والعبور إىل
ما يريده السوريون من دميوقراطية ،متكينا لسوريا من استعادة استقرارها
وموقعها ودورها.
وتابع :مبوازاة ذلك ،نتابع مجيعا باهتمام وقلق ارتفاع حدة التوتر يف
منطقة اخلليج ،واليت باتت تهدد األمن والسلم الدوليني .وهذا يستوجب
من قبلنا وحدة يف املوقف ،وتضافر جهود ،من أجل تغليب لغة العقل
ومنطق احلوار ،وتعزيز فرص جناح املساعي الديبلوماسية القائمة على
قاعدة مبادئ القانون الدولي؛ إذ أن يف احلروب والنزاعات املسلحة
خسارة للجميع وهدرًا للطاقات والقدرات .هذا ،ويعتز لبنان بعالقات
األخوة والصداقة القدمية اليت تربطه بدول اخلليج منذ عقود ،وهي اليت
وفرت على أراضيها املضيافة رعاية مشكورة وأطر عيش وعمل كرميني
ملئات آالف اللبنانيني ،من مجيع الطوائف واملذاهب ،الذين اندرجوا
بدورهم يف حركة البناء والعمران والتقدم اليت متتاز بها هذه الدول
النابضة باحليوية.
واشار اىل ان األحداث اجلارية يف العامل العربي وازدياد التوتر يف منطقة
اخلليج ،واالنشغال املستمر بظاهرة اإلرهاب الدولي الذي حنارب وندين،
ال ميكن أن يصرف االهتمام عن واجب متابعة البحث عن العدالة يف
فلسطني ورفع الظلم عن شعبها املناضل .فأين هو العامل اليوم من
العدوان االسرائيلي املستمر على غزة؟ ومن تهويد مدينة القدس؟ ومن
بناء املستوطنات غري الشرعية يف األراضي الفلسطينية احملتلة؟ وأين هو
من الدميوقراطية احلقة اليت تقضي بقيام دولة فلسطينية حرة ومستقلة
وذات سيادة على األرض الفلسطينية احرتاما ملبدأ تقرير املصري؛ متاما
كما تقضي هذه الدميوقراطية بالذات بقبول عضوية فلسطني الكاملة يف
األمم املتحدة استجابة لرغبةالغالبية العظمى لدول وشعوب العامل!
وقال :دعونا نعمل بالتالي أيها اإلخوة ،مهما تكن االنشغاالت ،على توحيد
الصفوف ،ومجع القدرات .ولنخصص الوقت واجلهد الكافيني من أجل خلق
الظروف الضاغطة الكفيلة بفرض حل عادل وشامل لكافة أوجه الصراع
العربي -اإلسرائيلي على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ،اليت نلتزم
بها ،ومرجعية مؤمتر مدريد ،واملبادرة العربية للسالم اليت يصادف اليوم
الذكرى العاشرة إلقرارها يف قمة بريوت ،وهي مناسبة كي نشكر الدول
العربية الشقيقة على دعمها الدائم للبنان وقضاياه احملقة كما هو مثبت
يف مشروع القرار اخلاص بالتضامن مع اجلمهورية اللبنانية املعروض على
هذه القمة ،اكان ذلك يف ما يتعلق حبماية سيادته ووحدته وسالمة
اراضيه او بتنفيذ كامل مندرجات قرار جملس االمن الدولي الرقم ،1701
او مبواجهة التحديات والتهديدات االسرائيلية ورفض اي شكل من اشكال
التوطني على اراضيه.
لقاءات
وعلى هامش اعمال القمة عقد الرئيس سليمان سلسلة لقاءات ،حيث
استقبل يف مقر اقامته ،رئيس جملس النواب العراقي اسامة النجفي،
وجرى عرض للعالقات الثنائية واالوضاع يف العراق والتطورات يف العامل
العربي.
ثم استقبل رئيس اجلمهورية ،الرئيس الفلسطيين حممود عباس ،حيث مت
البحث يف الوضع الفلسطيين عموما واملصاحلة وتوحيد الصف خصوصا،
كما جرى التطرق اىل العالقات اللبنانية  -الفلسطينية وال سيما الوضع يف
املخيمات الفلسطينية يف لبنان.
وعقد الرئيس سليمان اجتماعا مع امري دولة الكويت الشيخ صباح االمحد
اجلابر الصباح ،ومت يف خالله عرض للعالقات الثنائية املمتازة بني البلدين
وآفاق تطويرها على خمتلف الصعد .كما مت البحث يف الوضع العربي
الراهن ،وجرى التأكيد على اهمية توحيد املوقف وتعزيز التضامن لدرء
االخطار احملدقة بالوطن العربي.
والتقى الرئيس سليمان رئيس اجمللس االنتقالي اللييب مصطفى عبد
اجلليل وعرض معه العالقات الثنائية واملراحل اليت قطعتها ليبيا يف
العملية السياسية وتثبيت االمن واالستقرار ،كما كانت مناسبة الستعراض
امور ذات اهتمام مشرتك.
كذلك التقى سليمان رئيس مجهورية السودان عمر حسن البشري وتناول
اللقاء التطورات العربية والوضع يف السودان اضافة اىل العالقات
الثنائية.
والتقى رئيس اجلمهورية ايضا يف مقر اقامته العديد من الرؤساء
العرب
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رياضة

دوري أبطــال أوروبــا بكــرة القــدم
برشلونة وبايرن ميونيخ األقرب إىل نصف النهائي
وضع حامل اللقب برشلونة اإلسباني وبايرن ميونيخ األملاني
قدما يف نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم ،بتعادل
األول مع مضيفه ميالن اإليطالي سلبا ،وفوز الثاني على مضيفه
مرسيليا الفرنسي (2ـ صفر) ،أمس األول ،يف ذهاب ربع
النهائي.
يف املباراة األوىل على أرض ملعب سان سريو ،فشل برشلونة
يف هز الشباك للمرة األول يف تسع مباريات ضمن الكأس
األوروبية األم هذا املوسم ،كما جنمه األرجنتيين ليونيل ميسي
الذي سجل يف مبارياته التسع األخرية مع ناديه أو مع منتخب
بالده.
ويف الثانية على أرض استاد فيلودروم ،سجل لبايرن ميونيخ
ماريو غوميز ( ،)44وهو هدفه احلادي عشر يف الكأس هذا
املوسم ،واهلولندي أريني روبن (.)69
سيكون ملعب «فالتينز ارينا» يف غيلسنكريشن مسرحا لقمة
ساخنة بني شالكه االملاني واتلتيك بلباو اإلسباني.
وميين اتلتيك بلباو الذي تبقى افضل نتيجة له يف هذه الكأس
بلوغه النهائي يف العام  1977حني خسر امام يوفنتوس اإليطالي،
النفس مبواصلة مشواره الرائع بعدما ازاح مانشسرت يونايتد
االنكليزي عندما فاز عليه (2ـ ،)1يف إياب الدور الثالث ،وذلك
بعد ان اسقطه ذهابا يف عقر داره «اولدترافورد» (3ـ.)2
وسيكون الفصل االول من مواجهة الفريق الباسكي مع شالكه،
بطل  ،1997ويصعب توقع ما ستؤول إليه االمور بني هذه
الفريقني اللذين يتواجهان للمرة االوىل على الصعيد القاري،
علما بان الفريق االملاني الذي ختلص يف الدور السابق من تونيت
اهلولندي (4ـ 2مبجموع املباراتني) ،يضم يف صفوفه ثالثة العبني
إسبان هم املخضرم راوول غونزاليس وسريخيو ايسكوديرو
وخوسيه مانويل خورادو.
ويعول الفريق االملاني على هدافه وهداف الكأس هذا املوسم
اهلولندي يان كالس هونتيالر صاحب تسعة اهداف واملدافع
العمالق كريستوف ميتسلدر اللذين يعرفان كرة القدم اإلسبانية
جيدا حبكم دفاعهما عن الوان ريال مدريد .اما اتلتيك بلباو فيعقد
اماال على مهامجه الدولي فرناندو ليورنيت.
ومن احملتمل ان يشهد نصف النهائي مواجهة إسبانية حبتة يف حال
جنح بلباو يف ختطي عقبة فريق املدرب اهلولندي هوب ستيفنز،
ومواطنه اتلتيكو مدريد بطل  2010يف ختطي عقبة الفريق االملاني
االخر هانوفر يف اول مواجهة بني الفريقني ايضا .كما يرجح ان
تكون مواجهة املانية حبتة يف حال حجز شالكه وهانوفر بطاقتيهما

بطولة العامل بكرة الطاولة
فوز لبنان على املكسيك (3ـ)2

يف دور
االربعة.
و يأ مل
ا تلتيكو
مدريد يف
ا ستغال ل
ملي
عا
ا ال ر ض
و ا جلمهو ر
لوضع حد
ملغا مر ة
ها نو فر
يف الكأس بيد ان مهمته لن تكون سهلة امام فريق سبق
ان ختطى فريقا إسبانيا اخر هذا املوسم هو إشبيلية يف الدور
الفاصل.
وميلك اتلتيكو مدريد بقيادة مدربه والعبه االرجنتيين الدولي
السابق دييغو سيميوني ،االسلحة الالزمة هلز شباك ضيوفه يف
مقدمتها الكولوميب راداميل فالكاو غارسيا هداف الكأس املوسم
الفائت بـ 17هدفا وثاني الئحة اهلدافني هذا املوسم بـ 6اهداف،
إىل جانب صانع العابه الربازيلي الدولي السابق دييغو ريباس
الذي يعرف كرة القدم االملانية جيدا حبكم دفاعه عن الوان
فريدر برمين (2006ـ ،)2009وفولسبورغ (2010ـ ،)2011علما بانه
هز شباك هانوفر  4مرات.
وحيل فالنسيا ،بطل  2004واملمثل الثالث إلسبانيا يف ربع
النهائي ،ضيفا على ألكمار اهلولندي يف سعيه إىل إضافته إىل
قائمة ضحاياه بعدما كان ازاح جاره ايندهوفن من الدور السابق
بالفوز عليه (4ـ ،)2إيابا (1ـ 1ذهابا).
ولن تكون مهمة فالنسيا سهلة امام ألكمار خصوصا وان االخري
اطاح بأودينيزي اإليطالي من الدور السابق.
ويلعب اليوم ايضا سبورتينغ لشبونة الربتغالي ،ثاني 2005
والذي اطاح مبانشسرت سييت اإلنكليزي من الدور السابق ،مع
ميتاليست خاركيف االوكراني الذي يأمل ان حيذو حذو مواطنه
شاختار دونيتسك الذي توج باللقب العام  2009على حساب
فريدر برمين االملاني.
وتقام مباريات االياب يف  5نيسان املقبل .اما مباريات الذهاب
من نصف النهائي فتقام يف  19نيسان ،واإلياب يف  26منه.

مرسيليا يسعى لضم اللبناني معتوق
املهاجم
دخل
الدولي اللبناني
معتوق
حسن
حسابات نادي
أوملبيك مرسيليا
الفرنسي الساعي
قدراته
لتعزيز
خالل
اهلجومية
فرتة االنتقاالت
لصيفية
ا
ا لقا د مة ،
خصوصًا يف ظل
العجز اهلجومي
الواضح للفريق
املوسم
خالل
احلالي.
موقع
وذكر
سكاي فوكس أن مرسيليا قد يفتح قنوات االتصال مع معتوق
الذي يلعب حاليًا لنادي عجمان اإلماراتي ،وذلك بعد تألقه الالفت
يف اآلونة األخرية سواء مع فريقه أو مع منتخب بالده ،الذي حقق
إجنازًا تارخييًا بتأهله للدور احلاسم يف التصفيات اآلسيوية املؤهلة
لكأس العامل .2014
وحبسب املوقع فإن أداء معتوق مع منتخب لبنان يف التصفيات قد
لفت أنظار مسؤولي مرسيليا وغريه من األندية األوروبية ،خصوصًا
أنه ال يزال يف مقتبل العمر  24عامًا ،ويتمتع مبوهبة كبرية ،علمًا
بأنه سجل أربعة أهداف خالل مشوار التصفيات ،وساهم بدور مهم
يف بلوغ منتخب بالده للدور احلاسم.
وبرز معتوق أيضًا مع نادي عجمان اإلماراتي ،وسجل أربعة أهداف
منذ انضمامه للفريق يف تشرين األول املاضي قادمًا من نادي
تقدر ب 300ألف
العهد ،ووفقًا للموقع العاملي فإن قيمة الالعب ّ
يورو ،وهو مبلغ ال يعترب كبريًا يف مقاييس األندية األوروبية.
وحيتاج مرسيليا الذي يقوده املدرب ديديه ديشان لتعزيز هجومه
يف ظل النتائج املخيبة اليت سجلها خالل املوسم احلالي ،إذ حيتل
املركز التاسع يف جدول الدوري بفارق  20نقطة عن املتصدر
مونبلييه ،وقد سجل مهامجوه خالل  29مباراة  36هدفًا فقط ،رغم
أنه ميلك مهامجًا مميزًا هو الدولي الفرنسي لويك رميي.

ميكنكم
تصفح
اجلريدة كاملة
على موقعنا
االلكرتوني
www.
meherald.
com.au

حقق منتخب لبنان فوزا مثينا على نظريه املكسيكي (3ـ ،)2يف

أول مباراة له ضمن جمموعته يف بطولة العامل بكرة الطاولة اليت

تستضيفها مدينة دورمتوند االملانية.

فقد فاز املكسيكي ماركوس مدريد على اللبناني داود شعيب (3ـ

صفر) ،واللبناني رشيد البوبو على املكسيكي أوربي سيلفادور
(3ـ ،)2واللبناني آفو موجمـوغليان على املكسـيكي مونرو غيــلريمو
(3ـ ،)1وخسر البوبو أمام مدريد (2ـ ،)3وفــاز شعيب على سيلفادور

(3ـ ،)1ليحسم املواجهة ملصلحة لبنان.

وفازت سيدات لبنان على سيدات بربادوس ( -3صفر) ،فتغلبت

الرا كجه باشيان على شريي فيليكس (3ـ صفر) ،وتفــني كارول
موجموغليان على اجنيال رايد (3ـ ،)1ثم حسمت ريتا بصيبص املواجة
بفوزها على نيكول اليان (3ـ صفر).

ألعالناتكم على
موقعنا االلكرتوني
اجلريدة
أو
ميكنكم االتصال
بنا على الرقم
9764 8186

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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أمجل السهرات يف صالة الالمرياج

المرياج  4صاالت من الخارج

السيد سام صاحب الصالة

المرياج من الداخل

يف احدى املناسبات «سهار بعد سهار»

ذوق وترتيب

ليالي الالمرياج خمتلفة بسهراتها احلاملة وأجوائها الراقية..
فعندما ينام القمر تتسلل النجوم لتضيء ليل الالمرياج.
فقد استطاع صاحب هذه الصالة العربية السيد سام ان
حيوهلا اىل أرقى الصاالت يف فيكتوريا فتجمع حتت سقفها
ّ
أبناء اجلاليات االثنية العربية منها واألجنبية على حد سواء.
أجواء الالمرياج السعيدة تنقلك من حيث أنت ومن اي بلد
فتجعلك تعيش أمجل اللحظات مع براجمها املتعددة والراقية
اليت جتتذب كل األذواق.
وعلى أنغام املوسيقى يف لياليها يستمتع احلضور بأروع
ليالي العمر..
وليالي الالمرياج بتقلك «سهار بعد سهار»..
وعلى سبيل التذكري فان الفنانة القديرة ساريا سواس
وفارس األغنية العربية املطرب الكبري فارس كرم والفنان
العراقي الشهري امساعيل الفروجي سيحيون أمجل احلفالت يف
عروس الصاالت صالة الالمرياج حيث السهر ال ينتهي والفرح
ال يتوقف ولقاء االحبة يتجدد وبتقلك «سهار بعد سهار».
اللبنانيون والعرب يف اسرتاليا ليلهم عربي وحفالتهم كطيبة
القرية فالكل يعرف الكل ويف املناسبات كل طاولة هي
طاولة اجلميع واجلميع على طاولة واحدة وصالة الالمرياج

الصالة جاهزة الستقبال العروسني

سيارة مخصصة الستقبال العرسان
حاضنة اجلميع.
هكذا تعيش الالمرياج ..ايامها ولياليها فرح وسعادة على
مدى االيام والشهور والسنني..
نعم هذه هي صالة الالمرياج.

العروسان يستعدان للدخول اىل الصالة
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Fairfield

ال يتوجب على اصحاب بوليصات التأمني الصحي الخاص أي فروقات ( تنطبق شروط).

لدينا
من
ألخذ

موظفون

يتكلمون

10.00
الساعة
يرجى
موعد

صباحاً

العربية

حتى
االتصال

يومي

الخميس

2.00
الـ
مسبقاُ

بعد
على

والجمعة

الظهر.
الرقم

Tel: 02 9723 3360
Fax: 02 9726 2932
www.specsavers.com.au/fairfield

Specsavers Optometrists Fairfield
Shop G66
Neeta City Shopping Centre
54 Smart Street
Fairfield NSW 2165

صفحة 22

Saturday 31 March 2012

السبت  31آذار 2012

Page 22

مناسبات

االجتماع السنوي العام الـ  48لالتحاد الفيدرالي للمجالس االسالمية

الحاج حافظ قاسم رئيسا بأكثرية ساحقة

الحاج حافظ قاسم يلقي كلمته

تانيا ميهايلوك تلقي كلمتها

النائب طوني عيسى يلقي كلمته

كريكياشريان يلقي كلمته

السيدة منى قاسم تلقي كلمتها

عريف املناسبة حسني علوش

كال عصفور يلقي كلمته

هدية لكال عصفور

النائب فتفت يلقي كلمته

املهندس بتال يلقي كلمته

الحاج حافظ قاسم والصديق حسني علوش

األخوان وجيه وحسني هوشر والسيد عدنان مرعي

موريسون ،سيور ،الخري ،والر ،طراد ،فورولو وحضور

باربرة بريي ،كال عصفور ،احمد فتفت وحافظ قاسم

الطاولة الرسمية

الطاولة الرسمية وحضور

رئيس الجمعية االسالمية دندن والزميالن ضناوي واملغوش وقالوون

يف االجتماع السنوي العام الذي عقد يف مدرسة امللك فهد
يف تشالورا بتاريخ  2012- 3- 24وحبضور اجملالس االسالمية
من كافة احناء اسرتاليا وبعد مناقشة التقرير املالي العام
وكل ما يتعلق مبسرية االحتاد يف العام املاضي مت انتخاب
احلاج حافظ قاسم رئيسا لالحتاد الفيدرالي للمجالس السالمية
بأكثرية ساحقة وحل الرئيس السابق املهندس اقبال بتال نائبا
للرئيس.
والول مرة ،حسب مصادر مطلعة ،يفوز بعضوية اهليئة االدارية
لالحتاد أربعة أعضاء من اجلالية اللبنانية وهذا يعترب وسام شرف
واعتزاز ملسرية ابناء اجلالية املشرفة.
وقد شكرت اللجنة االدارية املنتخبة اللجنة االدارية السابقة ملا
قدمته يف خدمة االسالم واملسلمني يف هذه القارة وعاهد الرئيس
اجلديد احلاج حافظ قاسم ،وامام مجهور ضخم من سياسيني
ودبلوماسيني ورجال مال واعمال وفعاليات ومجعيات اسالمية
وخريية شارك يف حفل العشاء الذي تال االنتخاب ،اجلميع على
ان يعمل بكل ما بوسعه من اجل اجناح مسرية االحتاد وخدمة
اجلالية االسالمية يف اسرتاليا ضمن خطط مدروسة ونهج جديد
بدءا من املدارس االسالمية يف اسرتاليا التابعة الدارة االحتاد
خاصة واملؤسسات االسالمية عامة وحتديدا ملا يساهم يف تعزيز

مكانة اجلالية االسالمية ودورها الريادي واالنفتاحي يف اجملتمع
االسرتالي الواسع.
شارك يف املناسبة ممثل عن رئيسة جملس الوزراء الفيدرالي
النائب مات سيتلثوايت ،ممثل زعيم املعارضة الفيدرالية
سكوت موريسون ،ممثل رئيس الوالية نائب مقعد غرانفيل
طوني عيسى ،ممثلة زعيم املعارضة نائبة مقعد بانكستاون
تانيا ميهايلوك ،النائبة باربرة بريي ،النائب جون سيدوتي،
نائب مقعد الكمبا روبرت فورولو ،رئيس مفوضية العالقات
االجتماعية ستيبان كريكياشريان وقناصل ماليزيا واندونيسيا
ومصر ،ممثل السفري اللبناني االستاذ ماهر اخلري ،رئيس بلدية
بانكستاون كال عصفور الذي مت تكرميه والقى كلمة باملناسبة،
وعدد كبري من رؤساء مجعيات اسالمية وخريية وفعاليات اجلالية
ورجال مال واعمال واعالم.
وكان مفاجأة السهرة ضيف اجلالية سعادة النائب الدكتور أمحد
فتفت الذي القى كلمة باملناسبة .
قام بتعريف هذه املناسبة مسؤول االعالم يف اجمللس االسالمي
الصديق حسني علوش الذي رحب باجلميع وهنأ الرئيس احلالي
بفوزه متمنيا له النجاح يف ادارة اعمال وشؤون االحتاد آمال ان
يتعاون معه اجلميع خدمة لالحتاد واجلالية االسالمية على حد

سواء .كما شكر الصديق علوش االدارة السابقة على ما قدمته
من جهد ووقت لالحتاد واجلالية االسالمية مما ساهم يف ايصال
االحتاد اىل ما هو عليه اليوم.
حتدث يف املناسبة كل من النائبة تانيا ميهايلوك ،النائب
طوني عيسى ،رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور ،رئيس
مفوضية العالقات االجتماعية ستيبان كريكياشريان ،املهندس
اقبال بتال والنائب الضيف امحد فتفت.
والالفت يف املناسبة القاء السيدة منى قاسم كلمة مؤثرة جدا
متحورت حول مسرية والدها احلاج قاسم واجلهود اليت بذهلا
ويبذهلا يف خدمة االحتاد واملسلمني.
وقد وزع االحتاد هدايا تكرميية ملمثل رئيسة الوزراء وممثل
زعيم املعارضة الفيدرالية وممثل رئيس الوالية وممثل زعيم
املعارضة يف الوالية وكانت هناك هدايا تذكارية للرئيسني
السابق واحلالي بتال وقاسم ولرئيس بلدية بانكستاون كال
عصفور ورئيس بلدية كانرتبري براين روبسون ورئيسة بلدية
ليفربول السيدة ويندي والر ورئيسة بلدية هيل شاير غريغ
برنيت ،اضافة اىل هدايا للقناصل فاروق خان ورمزي السيد
وزينال عبد اجمليد.
تصوير أراكس
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من ديوان الغدير

ضبط موظف مجارك أسرتالي ذي صلة بعائلة
لبنانية مشبوهة يف سيدني!!

كشفت التحقيقات عن ضلوع ضباط
مجارك وأمن أسرتاليني على احلدود
يف مساعدة منظمات إجرامية منظمة
على تهريب شحنات خمدرات وبعض
املواد احملظورة اليت تقدر مباليني
الدوالرت إىل داخل أسرتاليا.
وخيضع ما يربو عن  20ضابط مجارك
وضباط محاية احلدود لتحقيقات
تتعلق بالفساد ،وسوء السلوك،
حيث تشمل قائمة االتهامات
املساعدة على تهريب املخدرات،
وتسريب معلومات حساسة.
وتضع التسريبات ضغوطا على
احلكومة اليت تواجه مطالبات حثيثة
من املعارضة بعمل حتقيق مستقل
حول أداء اجلمارك ،وفشلها يف
وقف فيض من املخدرات واألسلحة
املهربة إىل داخل أسرتاليا.
وأظهر حتقيق موسع قامت به
صحيفة اهلريالد أن هنالك حتقيقا
مشرتكا بني احلكومة الفدرالية
وحكومة والية نيو ساوث ويلز ،
حول جرائم التهريب البحرية يف
نيو ساث ويلز ،وتشمل قائمة
االتهامات  20مشتبها فيه ،من
بينهم موظفي مجارك.
واستقبلت هيئة مراقبة الفساد ما
يربو عن  50ملف حول املمارسات
الفاسدة اليت يقوم بها موظفو
العام
بدايات
منذ
اجلمارك
املنصرم.
وقامت مؤسسة اجلمارك بإيقاف أو
فصل  15موظف مجارك منذ يناير
عام  ،2010بسبب سوء سلوك
واتهامات تتعلق بالفساد ،من
بينهم موظف مجارك ذو صلة بعائلة
إجرامية يف سيدني تنتمي ملنطقة
الشرق األوسط ،كما مت ضبط
موظف آخر يتعاطى الكوكايني.
كما قام بعض املسؤولني بشكل
سري مبناقشة احلاجة لتأسيس
جلنة ملكية تنظر يف شؤون اجلرائم
املنظمة يف قطاعي البحرية واملالحة.
واعرتف جاسون كلري وزير الشؤون
الداخلية أول أمس بضرورة بذل
املزيد من اجلهود واإلصالحات
لضبط املخالفات املتزايدة.
ووجهت اتهامات ملوظفي اجلمارك
مبساعدة مهربي املخدرات والتبغ
بتهريب بضائعهم احملظورة عرب
اقرتاحهم لطرق تضمن عدم
اكتشاف تلك املواد احملظورة،
وتسريب معلومات سرية.

وتتزامن التسريبات مع شكوك
حول قدرة «اللجنة األسرتالية
لنزاهة تطبيق القانون» يف احلد
من املخالفات مبيزانيتها احملدودة،
وسلطاتها ذات النطاق الضيق،
سلطة رقابة
حيث ال متتلك
املؤسسات اليت تأوي موظفني
فاسدين.
وكانت احلكومة قد رفضت توصية
برملانية بإعطاء تلك اللجنة سلطة
مراقبة وإشراف ،إال أن السيد كلري
قال إنه أمر مؤخرا بدراسة إمكانية
منح اللجنة سلطات إشرافية على
اجلمارك ،وأضاف أنه يتواصل مع
جلنة اجلرائم األسرتالية والبوليس
الفدرالي وإدارة اجلمارك يف
الطرق األمثل ملنع الفساد ،وحبث
مشورتهم يف اخلطوات الالزمة لردع
املخالفات املتزايدة.
إال أن مايكل كينان املختص
باجلمارك يف حكومة الظل إن
التخفيضات يف ميزانية اللجنة اليت
مشلت االستغناء عن  340موظفا
وختفيض  60مليون دوالر منذ
 2010ضاعفت من سوء املشكلة.
من جهتها ،أصدرت اللجنة
األسرتالية لنزاهة تطبيق القانون
بيانا يكشف أنها تلقت  55بالغا
حول خمالفات اجلمارك منذ يناير من
العام املاضي ،وأضافت أن بعض
هذه املخالفات مل يكن هلا براهني
قوية.
وتضم قائمة موظفي اجلمارك
املتهمني ضابطا قدم استقالته
العام املاضي بعد إيقافه بتهم
تتعلق بعالقته مع عائلة لبنانية
سيئة السمعة يف سيدني ،حيث
مت اكتشاف العالقة بعد العثور
على ملفات مجركية داخل منزل أحد
أعضاء تلك العائلة اللبنانية يف إطار
حتقيقات حول تهريب سجائر بشكل
غري شرعي إىل داخل أسرتاليا.
ومتتلك تلك العائلة اللبنانية أقارب
أو معارف وطيدة يعملون وكالء
مجارك يف شركات الشحن ومرافق
التخزين.
بينما قالت اجلمارك يف بيان هلا إنها
قامت بإصالحات للحد من الفساج،
تشمل زيادة الرقابة على موظفيها
ودورات تدريبية تركز على جتنب
تلك املخالفات.

ترجمة العنكبوت االكرتوني
املصدر :سيدني مورنينغ هريالد

شبح النقص يف عدد املمرضات خييم على أسرتاليا!!
تواجه أسرتاليا خطر النقص احلاد
يف العاملني املدربني مبهنة
التمريض مع قدوم عام ،2025
وفقا لتقرير صدر بتكليف مشرتك
من احلكومة الفدرالية وحكومات
الواليات.
ويكشف التقرير املقرر أن يصدر
نقص عمالة
رمسيا األحد أزمة
التمريض تلوح يف األفق ،ال سيما
يف حالة إقدام أسرتاليا على احلد
من االعتماد على عمالة متريض
مدربة من اخلارج ،مبا سيزيد الفجوة
يف قطاع التمريض.
وتنبأ التقرير الذي أعدته هيئة»
عمالة قطاع الصحة األسرتالية»
أن النقص يف عدد العامالت يف
قطاع التمريض سيبلغ عام 2025
بني  80ألف 147-ألف.
وتشري اإلحصاءات إىل أن أعداد
اخلرجيني من معاهد التمريض
جيب أن تزيد بنسبة ترتاوح بني
 %158 -85لزيادة معدل االكتفاء
الذاتي وتلبية الطلبات املستقبلية.
وسوف يتطلب هذا املقرتح ضرورة

قيام الكومونولث باستثمارات
جديدة لتوفري أماكن تدريب،
وتطوير الدراسة يف مؤسسات
التمريض.
من جهتها ،قالت لي توماس أمينة
احتاد املمرضات األسرتاليات إن
التحذيرات اليت تضمنها التقرير
مقلقة للغاية ،وأضافت أن احلكومة
الفدرالية جيب أن جتد حلوال للحاجة
املتزايدة ملمرضات  ،عرب زيادة
يف جمال تدريب
االستثمار
ممرضات جدد.
وكان جملس احلكومات األسرتالية
قد أسس هيئة عمالة قطاع
الصحة األسرتالية إلدارة اخلطط
واإلصالحات فيما يتعلق بالعاملني
يف القطاع الصحي .
وقال متحدث باسم تانيا بليربسيك
وزيرة الصحة إن هنالك قرارات
قيد التنفيذ تشمل تدريب3220
ممرضة جديدة ،وإنشاء  100مكان
تدريب جديد.

ترجمة العنكبوت االكرتوني
املصدر :االيدج

الدفاع عن تبديد السنيورة لألموال العامة
اشرتاك يف املؤامرة على الشعب اللبناني!

حني تقول للناس انك ال تفهم شيئا مما جيري يف لبنان وال تفهم
شيئا من السياسة يف املنطقة يعتقدون انك تسخر منهم.
وقد بلغ جهلي يف السياسة مؤخرا ،حدا بعيدا ،وانا امسع
بالصوت واشاهد بالصورة الرئيس امني
اجلميل على احدى
ّ
حمطات التلفزيون وهو يف حالة الغضب الشديد وكأن حالة
هسترييا قد أصابته يف الصميم ،مدافعا عن السنيورة واصفا
اياه برجل الدولة بعد انكشف ما كان مسترتا اىل العلن يف
الصحف والتلفزيون حول «رجل الدولة» هذا كما أطلق عليه أمني
اجلميل والراحة الكريهة اليت فاحت منه ولوثت االرض واهلواء
ّ
وبعد الفضيحة اليت كشفها رئيس جلنة املال واملوازنة النيابية
النائب ابراهيم كنعان عن ان تسعة مليارات لرية واحد عشر
مليار دوالر مت انفاقها بدون موازنة وال رصيد وال موافقة جملس
صِرفت ولصاحل من ويف اي
الوزراء كما انه من املعروف ملن ُ
حساب ادخلت املليارات ويف اية جيوب استقرت وارتاحت ..وما
زالت القضية تتفاعل بني السنيورة ورئيس جلنة املال واملوازنة
النيابية الذي يالحق القضية ساعة بساعة ويوما بيوم ملعرفة
مصري هذه االموال اليت رمبا تقود اىل احملاكم.
من املؤسف حقا ال بل من املعيب ان شخصا كأمني اجلميل،
ومن موقعه السياسي واالجتماعي ،ان يقف بفخر واعتزاز مدافعا
عن السنيورة معطيا اياه براءة ذمة من مليارات الدوالرات اليت
تبخرت بطريقة ال قانونية وال شرعية دون معرفة اجلهة او اجلهات
اليت استفادت منها سوى السنيورة وحده.
فليسمح لنا أمني اجلميل ان نقول ان رجل الدولة الذي حدثتنا
عنه كان عليه اوال وآخرا ان حيافظ على الدولة ومسعتها وامواهلا
كي ال يقال عنه «حاميها حراميها».
ومع األسف يف هذه احلالة ال ميكن وصف أمني اجلميل بأنه
أحسن من السنيورة وقبل ان ننسى فقد كشف وزير املال حممد
الصفدي عن مخسة مليارات دوالر فقدت على ايام السنيورة
وهذا غيض من فيض.
يدعي عرب حمطات التلفزيون
وما زال السنيورة وبكل وقاحة ّ
والصحف بان التهم املوجهة اليه ال صحة هلا.
وهنا تعود بي الذاكرة اىل سنتني مضتا حيث ان نائبا ووزيرا
يف احلكومة الفيكتورية السابقة كان اعطى شهادة حسن سلوك
لشخص تبني فيما بعد ان سجله ليس نظيفا فما كان من هذا
السياسي اال ان استقال من الوزارة ليبقى حمتفظا باملقعد
النيابي فقط.
وهناك أمور اهم بكثري مما ُذكر ال ميكن السكوت عنها وال ميكن
نسيانها وقبل الدفاع عن السنيورة وغريه علينا ان نفتش عن
الذي اغتال بيار امني اجلميل يف وضح النهار منذ اكثر من
ثالث سنوات يف سد البوشرية قرب جديدة املنت وقد صرح
يومها كريم بقرادوني ،وكان رئيسا حلزب الكتائب اللبنانية ،ان
سيعلن عنه خالل ساعات .وكان هناك كالم
قاتل بيار اجلميل ُ
مماثل للعماد عون على احدى الفضائيات حيث قال اننا سنعطي
االجهزة االمنية والقضائية مهلة اسبوع وان مل يعلن عن مرتكب
اجلرمية تكون هناك فضيحة ..قامت يومها القيامة على العماد
عون ومل تقعد ،وحتى الساعة كأن شيئا مل يكن.
واحلقيقة هناك اكثر من سؤال وعالمة استفهام حول عملية
االغتيال هذه نظرا للظروف واحليثيات احمليطة بها!!
وما جيري يف الوطن العربي اليوم اعطى مزيدا من مواسم
احلصاد وقد قام بعضهم برحالت مكوكية اىل العواصم العربية
والعاملية منهم من عاد من دولة خليجية راضيا مرضيا وشن
هجوما على النظام السوري مطالبا موسكو بنقل عائلة االسد اىل
روسيا او اىل اي بلد آخر يف العامل وترك الشعب السوري حيكم
حاله ومنهم من عاد من دولة خليجية أخرى وشن محلة عشوائية
رد على
على غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي ّ
كونيلي قائال اننا ال حنتاج اىل احد يف قراراتنا والدولة اللبنانية
تعرف كيف تتحمل مسؤولياتها وتتشاور مبا جيب ان تقوم به
وذلك يف تصريح ادىل به يف مطار بريوت قبل مغادرته اىل
االردن يف زيارة رعوية.
ويف تصريح الحق لغبطته قال انه خائف على الوجود املسيحي
يف الشرق.
وقد جاء كالم البطريرك الراعي يف حمله النه اثناء تشييع
البابا شنودة الثالث يف مصر قال احد نواب االمة اننا ال نعزي
بالبابا اوال ألنه رجل كافر وثانيا ال نعزي اال بأبناء ديننا وقال
هذا النائب السلفي اكثر من ذلك بكثري ..وصلت الرسالة يا
دكتور!
وختاما اني اؤكد ان مجيع املصائب والنكبات السياسية واالمنية
واالقتصادية اليت حلت بلبنان هي من صنع هؤالء السياسيني
الفاسدين الذين عاشوا حياتهم على حساب الوطن واملواطن
وليس حلساب الوطن واملواطن واعتربوا الوطن مبثابة قطعة
جنب للنهش والتناتش.

كاتب سياسي
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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

Hatem

Hatem

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

ملبورن
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

24ﺻﻔﺤﺔ
صفحة
٢٤
ﺻﻔﺤﺔ
٢٢

Electrical Contracting

@IPS@@Â‹»m
Electrical
 حاتمContracting
كانت ومازالت شركة
@¿@@Security
الكهربائية
للتمديدات
k÷]á^⁄Ê<kﬁ^“
ÊäÏj‹ﬂ
كانت وما زالت تقدم أفضل
@#by@Ú◊ãí@
@bÁÜaá»néa@Â«
الخدمات على أنواعها
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
املؤسسة تضم فريقا كامال من
@Âﬂ@·ÿmbuby
االختصاصيني يف التمديدات
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
الكهربائية ألكرب املؤسسات واملنازل السكنية
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<يفÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
 كفالة.. صدق يف املعاملة.. خدمة سريعة
@äb»édi@@Úñb©a
العمل
<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜
Úèœb‰ﬂ
FFF

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ
 ساعة يف اليوم24/24 نعمل

@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
@األرقام#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على

NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
03
9391
0686
TُeTel/Fax:
l/Fax:
03
9391
0686
›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎمناسبات

Mb: 04
1794949
9650650
Mob:
0417

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺑﻴﺘﺰﺍ ـ ﺑﺎﺳﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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25 صفحة

ملبورن

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
0413805930 :السيدة ديانا احلليب على الرقم

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

ñ

Âﬂ

ﺧﻄﻮ

ﺍﺳ

44

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

Melbourne

·ÿmb„˝«¸
@ãÌá∑@ﬁbóm¸a@ÊäÏj‹ﬂ@¿
·ملبورنÿmb„˝«¸
العالناتكم يف
@ãÌá∑@ﬁbóm¸a@ÊäÏj‹ﬂ@¿
االتصال مبدير املكتب
@ÜÏ»èﬂ@›Ó‡◊@›Óﬂç€a@knÿæa
:الزميل كميل مسعود
@ÜÏ»èﬂ@›Ó‡◊@›Óﬂç€a@knÿæa
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«
0405272581
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«

ALRAWSHA BAKERY
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ŸÓ€@ÍÏ‹y@Ïí@@@@@@@@È√bæa@Í7i@ŸÓ€

ŸÓ‰Ó«@ù�‡ÀÎ@@@@È√bæa@Í7i@lãía
�

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa

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

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

äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ„

PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«

33 - 37 High.St. Preston Vie 3072
Tel: 0394844999 Fax: 0394844566

Akkar Bakery
ترقبوا
@äbÿ«@Êaãœc
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
مجعية
حفلة
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛
ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﺬﺓ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
Êaãœ˛
Êaãœ˛
Êaãœ˛
Êaãœ˛
زغرتا
سيدة
ﻣﻨﺎﻗﻴﺶ ﺑﺰﻋﺮﺘ ـ ﻟﺤﻢ ﺑﻌﺠﻦﻴ ـ ﻓﻄﺎﻳﺮ
Page 23
@SUNRISEﺑﺴﻠﻖ
BAKE
HOUSE@
@SUNRISE
BAKE
HOUSE@
Saturday 4 June 2011

@SUNRISE
BAKE
HOUSE@
@SUNRISE
BAKE
HOUSE@
ﺑﺴﺠﻖ ـ
ـ ﻓﻄﺎﻳﺮ ﺑﺴﺒﺎﻧﺦ ـ ﺑﻴﺘﺰﺍ
@SUNRISEBAKE
BAKE
HOUSE@
@SUNRISE
HOUSE@
-5 - 5ﺔﻋﺠ
بتاريخ

ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳴﻌﺠﻨﺎﺕ
aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€
aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€
aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€
@@@@ aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€
:ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﳲ ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ
 صالةŸ»ÿ€a
 يف2012
Ÿ»ÿ€a
Ÿ»ÿ€a
Ÿ»ÿ€a
Ÿ»ÿ€a
254Sydney Rd, Coburg
94841288
Zﬁbóm˝€
94841288
Zﬁbóm˝€
مرياج
ال
94841288
Zﬁbóm˝€
Ph: 0393846103
94841288
Zﬁbóm˝€
94841288 Zﬁbóm˝€

·ÿmb„˝«¸
@ãÌá∑@ﬁbóm¸a@ÊäÏj‹ﬂ@¿
THORNBURY,
للمعجنات
VIC,اهلدى
3071 افران
Ùá:a@p˝´
@ÜÏ»èﬂ@›Ó‡◊@›Óﬂç€a@knÿæa
Ùá:a@p˝´
Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@
pb‰v»‡‹€@Ùá:a@Êaãœa
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@
Ùá:a@p˝´
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«
lÁËà÷]Ê<hÁf£]<≈]Áﬁ_<ƒÈ∂
lÁËà÷]Ê<hÁf£]<≈]Áﬁ_<ƒÈ∂
lÁËà÷]Ê<hÁf£]<≈]Áﬁ_<ƒÈ∂
lÁËà÷]Ê<hÁf£]<≈]Áﬁ_<ƒÈ∂
757
High
St,
757
High
St,
Shop
3/ 830
Pascoevale
Rd,St,
Glenroy
757
High
St,
اعالناتنا
تابعوا
757
High
Ph: 039304
757
High3664St,
THORNBURY,
THORNBURY,
THORNBURY,
THORNBURY,
THORNBURY,
VIC,
3071
VIC,
3071
VIC, 3071
3071
VIC,

-  لحم بعجني- تقدم يوميا املنقوش بزعرت
 بيتزا-  كعك بسجق- فطاير بسبانغ وبجبنة
 سندويشات وجميع-  فطاير لبنانية واجنبية-  ﻟﺤﻢ ﺑﻌﺠﻦﻴ-املعجنات
ﺍﳴﻨﻘﻮﺵ ﺑﺰﻋﺮﺘ
ﺗﻘﺪﻡ ﻳﻮﻣﻴﺎ انواع
<l^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
<l^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
<l^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
<l^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
ﺑﻴﺘﺰﺍ
- ﺑﺴﺠﻖ
ﻛﻌﻚ
- ﻭﺑﺠﺒﻨﺔ
سريعة
 خدمة..
شهية
 لقمة..ﺑﺴﺒﺎﻧﻎ
ﻓﻄﺎﻳﺮمتنوعة
اطباق
JJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]
JJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]
JJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
ﺳﻨﺪﻭﻳﺸﺎﺕ ﻭﺟﻤﻴﻊ
 ﻓﻄﺎﻳﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺟﻨﺒﻴﺔJJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]
تامة- ونظافة
lÁËà÷]Ê<hÁf£]<≈]Áﬁ_<ƒÈ∂
èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èﬂ«i<ÔÇ7]<l¯¶
èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èﬂ«i<ÔÇ7]<l¯¶
èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èﬂ«i<ÔÇ7]<l¯¶
اطلب ما ﺍﻧﻮﺍﻉ
Êaãœ˛تشتهي
èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èﬂ«i<ÔÇ7]<l¯¶
ﺍﳴﻌﺠﻨﺎﺕ فتجد اكثر
نفسك
<l^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
‰ﬁÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<
‰ﬁÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<
ﺳﺮﻳﻌﺔ
ﺧﺪﻣﺔ
ﻟﻘﻤﺔHOUSE@
..تمتعوا
ﺍﻃﺒﺎﻕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
@SUNRISE
BAKE
‰ﬁÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<
‰ﬁÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<
مريح..ﺷﻬﻴﺔجو
باللقمة يف
JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ
JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
@ aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€
JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
JJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]
:العنوان
JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
ﺍﻛﺜﺮSYDNEY
ﻧﻔﺴﻚ ﻓﺘﺠﺪ
ﺗﺸﺘﻬﻲ
ﺍﻃﻠﺐ ﻣﺎ
393
SYDNEY
RD
COGURG
Ÿ»ÿ€a
393
RD
COGURG
393
SYDNEY
RD
COGURG
393
SYDNEY
RD
COGURG
èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èﬂ«i<ÔÇ7]<l¯¶
395
Sydney
Rd,2340
Coburg
ﻣﺮﻳﺢ
ﺟﻮ
ﳲ
ﺑﺎﻟﻠﻘﻤﺔ
ﺗﻤﺘﻌﻮﺍ
TEL:
9354
2340
94841288
Zﬁbóm˝€
TEL:
9354
TEL:
9354
2340
TEL:
9354
2340
93542340
:ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ
‰ﬁÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<
757Tel:High
St,
áÓè€a@bËjybó€
áÓè€a@bËjybó€
áÓè€a@bËjybó€
THORNBURY,
395
Sydney Rd,áÓè€a@bËjybó€
Coburg
JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
äÏÇ@Ïu@
äÏÇ@Ïu@
äÏÇ@Ïu@
حمالت
VIC,
3071
äÏÇ@Ïu@
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ملبورن
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للمناقيش واللحم بعجني والجبنة
...وجميع أنواع الكعك
لالتصال
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ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ
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worldmarktravel.net.au
worldmarktravel.net.au
TEL:
9354
2340
ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ
ﻛﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﳴﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
worldmarktravel.net.au *ﻋﻨﺎﻳﺔ
worldmarktravel.net.au
*ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻭﺣﺠﻮﺯﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ
áÓè€a@bËjybó€
ﺍﳳ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ ﺍﻟﺴﻔﺮ
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ALRAWSHA BAKERY
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LEBANESE PIZZA & PIES
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لبنان
استمعوا إىل اذاعة مرحبا
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88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
88.6
fm
88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
Êb‰j€@bjyãﬂ@Ú«aàg
@∂a@يومaÏ»‡néa
393 SYDNEY RDJoe
COGURG
Joe
Khoury
Joe
Khoury
Joe
Khoury
Khoury
الساعة
من
أربعاء
مساء كل
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèﬂ@
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèﬂ@
الغذائية
للمواد
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèﬂ@
TEL: 9354 2340
Ùá:a@p˝´
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والزيوت
الحبوب
جميع أنواع
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الزيتون واملعلبات إىل املكسرات
وزيت
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ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
*ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻧﺤﺎﺀﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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..ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
*ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ
ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ
ﻛﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﳴﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
*ﻋﻨﺎﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ
ﻛﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﳴﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ
ﺑﺎﳴﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ
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ﻭﺣﺠﻮﺯﺍﺕﻛﺎﻓﺔ
ﺑﺎﳴﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ
*ﻋﻨﺎﻳﺔ
ﻓﻮﺭﻳﺔ
ﻭﺣﺠﻮﺯﺍﺕ
ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ
*ﺗﻮﻓﺮﻴ
ﻓﻮﺭﻳﺔ
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ﻓﻮﺭﻳﺔ
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ﻓﻮﺭﻳﺔ
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*ﺗﻮﻓﺮﻴ
ﻓﻮﺭﻳﺔ
ﻭﺣﺠﻮﺯﺍﺕ
ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ
*ﺗﻮﻓﺮﻴ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﳳ
ﺍﻟﺴﻔﺮ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﳳ
ﺍﻟﺴﻔﺮ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﳳ
ﺍﻟﺴﻔﺮ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻝﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺒﻨﺎﻥﻭﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﳳﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﳳ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎﺍﻟﺴﻔﺮ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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عبوشي
لصاحبه عبد الكريم
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ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèﬂ@
ıbèﬂ@Ú‰ﬂbr€a
∂aخدمتكم
@ÚéÜbè€aعبويش@ يف
Ú«bè€aاستديو
@Âﬂ
ومكان
يف@ أي زمان

ﻋﺎﻟﻢالتصوير
يف عامل
األول
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻋﺎﻟﻢ
ﳲ
ﺍﻻﻭﻝ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﳲ
ﺍﻻﻭﻝ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
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ﺍﻻﻭﻝ
ﻋﺎﻣﺔ عامة
حفالت
- ميالد
أعياد
- عمادات
- زواج
- خطوبة
ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﺣﻔﻼﺕ
-ﻣﻴﻼﺩ
ﺃﻋﻴﺎﺩ
ﻋﻤﺎﺩﺍﺕ
ﺯﻭﺍﺝ
ﺧﻄﻮﺑﺔ
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ﺣﻔﻼﺕ
-ﻣﻴﻼﺩ
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ﺣﻔﻼﺕﻋﺎﻣﺔ
ﺣﻔﻼﺕ-ﻣﻴﻼﺩ
-ﺃﻋﻴﺎﺩﻣﻴﻼﺩ
ﻋﻤﺎﺩﺍﺕــــﺃﻋﻴﺎﺩ
ﺯﻭﺍﺝــــﻋﻤﺎﺩﺍﺕ
ﺧﻄﻮﺑﺔــــﺯﻭﺍﺝ
ﺧﻄﻮﺑﺔ
ﻭﺧﺎﺻﺔ
املناسبات
وجميع
وخاصة
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ﻋﺒﻮﺷﻲﳲﳲ ﺧﺪﻣﺘﻜﻢ ﳲ ﺍﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ
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مناسبات

آل احلريكي يكرمون النائب
اسطفان الدويهي

مهرجان ناجح لتيار املستقبل زيارة النائب فتفت اىل نادي
اوبرن الرياضي

النائب فتفت يلقي كلمة

الشيخ زيدان يلقي كلمة

بكر يلقي كلمة

النائب فتفت

جربان ،حنا ،وبيار الدويهي وناصيف مع بعض الضيوف

النائبة ميهايلوك تلقي كلمة

الصاج يلقي كلمة

النائب أحمد فتفت والحاج وجيه هوشر
ماما ،وبيار حريكي والضيوف

عيسى ،ميهايلوك الصاج وحضور

الحاج هوشر ،الصاج ،القنصل الخري وحضور

مأدبة التكريم العامرة

الحاج هوشر مع بعض املشايخ وحضور

الدويهي وعيسى وعزيزي وكرم وحريكي وحضور
أقام آل احلريكي مأدبة عشاء على شرف عضو كتلة لبنان
احلر املوحد النائب اسطفان الدويهي يف دارة السيد
جربان احلريكي يف غيلدفورد .وقد قام افراد العائلة ويف
مقدمتهم ماما وحنا وبيار وجربان احلريكي بالرتحيب باحلضور
بضيافتهم املعهودة وحمبتهم الصادقة وكرمهم االصيل.
حضر املناسبة انطوان الدويهي جنل النائب الدويهي و
نائب غرانفيل طوني عيسى ومنسق تيار املردة اوسرتاليا
منصور عزيزي ورئيس مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم
الزغرتاوية سركيس كرم وشباب بلدة مرياطة ورئيس
مجعية كفرصارون ايلي ناصيف وايف خوري وميالد الست
والوفد املرافق للنائب الدويهي والعديد من االهل واصدقاء
آل احلريكي.

البطي ،مارون ،عبيد ،علم الدين وحضور

احيا تيار املستقبل مهرجانه السابع يف ذكرى اغتيال الشهيد
الرئس رفيق احلريري حبضور النائب أمحد فتفت ومجهور
كبري من املواطنني يتقدمه الشيخ منهم مالك زيدان ورئيس
التيار يف سيدني مسري الصاج والنواب االسرتاليون تاانيا
ميهايلوك وباربرة بريي وطوني عيسى وديفيد كالرك وجان
عجاقة كالرك ورؤساء احزاب القوات اللبنانية طوني عبيد
والكتائب طوني مارون واالحرار كلوفيس البطي.
عرفت احلفل السيدة مرينا الشعار وتكلم باملناسبة
السيد مسري الصاج والنواب امحد فتفت ودايفيد كالرك
وتانيا ميهايلوك والشيخ مالك زيدان والقنصل اللبناني
ماهراخلري.
تصوير أراكس

حضور

قام الزائر سعادة النائب أمحد فتفت بزيارة اىل نادي اوبرن
الرياضي وكان يف استقباله السيد امحد بكر وعدد من
اعضاء النادي ومجع من اهالي الالعبني اضافة اىل احلاج
وجيه هوشر ورئيس تيار املستقبل مسري الصاج وعبد اهلل
املري وآخرين.
وقد القى رئيس النادي كلمة رحب فيها بالزائر الكريم
وقدم له هدية تذكارية ورد االستاذ فتفت بكلمة شكر فيها
رئيس واعضاء النادي وهنأهم على نشاطاتهم الرياضية..
ومت التقاط الصور التذكارية له مع احلضور.

تصوير أراكس
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وفــــاة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
«يا ايتها النفس املطمئنة ارجعي اىل ربك راضي ًة مرضية فادخلي يف عبادي وادخلي جنتي»
صدق اهلل العظيم

بمزيد من االسى واللوعة ورضاء بقضاء اهلل ننعي اليكم وفاة املأسوف على شبابه

االستاذ الجامعي الفقيد الغالي املغفور له

الحاج الدكتور محمد موسى حمـّود (ابو علي)

والده :املرحوم الحاج موسى الشيخ حمـّود (ابو ناصيف)
والدته الحاجة أمينه مهـنـّا حمـّود (أم ناصيف)
زوجته :الحاجة فاطمة عناني حمـّود
أوالده :نورما ،رنا ،ليلى ،أمرية ،أرجوان وعلي
أخوته :الحاج ناصيف والحاج عبد الحسن واملهندس علي وحسني وماجد والحاج مالك والحاج محمود.
أخواته :الحاجة إنصاف والحاجة إلطاف والحاجة فاطمة
وستقام ذكرى مرور أسبوع على وفاته يوم األحد املوافق 2012-4 - 1
تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا على العنوان التالي:
Coronation Hall, 23 Barden St, Arncliffe NSW
اآلسفون آل حمـّود وعموم أبناء كونني  -جبل عامل (جنوب لبنان)
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء.
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تــعازي

حشود غفرية شاركت يف جمالس العزاء لراحة نفس فقيد اجلالية حممد موسى محـّود

الحزن على وجوه االخوة

االخوة يتقبلون التعازي

شقيق الفقيد املهندس علي حمـّود

الشيخ عاشور البدري وشقيق الفقيد املهندس علي حمـّود

بعض املعزين

إنا هلل ّ
ّ
وانا اليه راجعون.
«يا ايتها النفس املطمئنة ارجعي
اىل ربك راضية مرضية فادخلي
يف عبادي وادخلي جنيت»
صدق اهلل العظيم
أقيمت مساء اجلمعة والسبت
واالحد واالثنني ( 23و 24و25
و 26آذار احلالي) جمالس عزاء عن
روح االستاذ اجلامعي احلاج حممد
موسى
محـود الذي وافته املنية
ّ
صباح اجلمعة يف 2012 -3 - 23
اثر داء عضال أودى بشبابه تاركًا
غصة يف قلوب عائلته واخوته
واخواته واالهل واالصحاب ودمعة
يف عيونهم.
وقد اقيمت جمالس العزاء لراحة
نفسه يف منزل شقيقه احلاج
محـود.
ناصيف ّ
وحضر للمشاركة يف التعازي عدد
كبري من الشخصيات والفعاليات
منهم النائب الضيف اسطفان

ابو ملحم وشريدي وآخرون يشاركون يف العزاء

الشيخ عاشور البدري والنائب الدويهي والسيناتور مسلماني وحضور

جانب من املعزين

الدويهي وقريب الفقيد السيناتور
شوكت مسلماني وحشود كبرية
من اقارب الفقيد واالصحاب
واالصدقاء.
وستقام ذكرى مرور اسبوع على
وفاته يوم غد االحد املوافق االول
من نيسان الساعة الثالثة والنصف
على العنوان التالي:
Coronation Hall, 23 Barden St,
Arncliffe NSW
وقد نقل جثمان الفقيد الطاهر
اىل لبنان ليوارى الثرى يف بلدته
كونني يف جنوب لبنان.
أسرة اهلريالد ،اليت تربطها عالقة
واخوة بآل
صداقة
محـود عامة
ّ
ّ
وبشقيقه املهندس علي
محـود
ّ
خاصة ،تتقدم من اجلميع بأحر
ّ
عز
وجل
التعازي طالبة من اهلل ّ
ان جيعل مسكن الفقيد الغالي
الفردوس السماوي اىل جانب
والصديقني ..رمحه اهلل.
األبرار
ّ

جانب آخر من املعزين

بادارة السيد
سام كوره
0418 240 850

 7أيام يف
األسبوع و 24
ساعة
ويف جميع مناطق
سدني

من اليسار اىل اليمني :مارتن كول ،راي سابا (بلوزه) ،سام كوره (حدشيت)،
جان خوري (راسكيفا) ،رالف شيبان (حدث الجبة) وبول لحود (كفرصغاب)

أول شركة لبنانية يف اسرتاليا لالهتمام بوفياتكم
*خدمة الوفاة باملستشفى *تأمني لقمة الرحمة * *اهتمام بالغ بمراسم الدفن* سيارات
فخمة * شراء املدافن *متطلبات الكنيسة * أكاليل الزهور * ارسال الجثمان إىل الخارج
222 Sydney St, Chatswood
P:02 9413 2722- F:9413 2711

*
*
*

101 South St, Granville
P:02 9637 0322- F:9637 0377
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متفرقـات

الزميل أكرم برجس املغوّش يع ّزي
بسماحة شيخ العقل أمحد اهلجري
على حني غرة وحبادث سري مؤسف،إنتقل اىل رمحة اهلل
تعاىل شيخ عقل املوحدين الدروز يف سوريا ،املأسوف
عليه الشيخ امحد سلمان اهلجري حفيد شيخ العقل اجملاهد
الكبري املغفور له أمحد اهلجري وعائلة اهلجري الكرمية.وبهذه
نعزي أنفسنا ونتقدم بإسم آل املغوش من
املناسبة األليمة ّ
بأحر التعازي القلبية
احلبيب
والوطن
معروف
آل اهلجري وبين
ّ
سائلني اهلل تعاىل الرمحة للفقيد الغالي ولنا مجيعا الصرب
والسلوان.وإنا هلل ّ
ّ
وانا إليه راجعون .
سدني أسرتاليا

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ترحب مجعية مرياطة اخلريية أوسرتاليا بإبن بلدتها
البار سيادة العميد الركن السيد حممد مسيح
اسطنبولي (ابو لقمان) والذي يقوم بزيارة تفقدية
الهله وإخوانه وابناء بلدته مرياطة يف سيدني .
هذا وتتمنى اجلمعية لسيادته اقامة ميمونة بني
اهله وحمبيه واهال وسهال به ضيفًا عزيزًا على
مجيع ابناء بلدته يف أوسرتاليا
صادرعن رئيس اجلمعية
حممد عمر

2WAY TOWING
SERVICES

تيار املردة اوسرتاليا يهنئ الشيخ
ميشال الدويهي
يتقدم تيار املردة اوسرتاليا بأخلص التهاني من الشيخ ميشال
الدويهي على أنتخابه رئيسًا للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل،
متمنيًا له النجاح والتوفيق يف منصبه اجلديد الذي أستحقه بفضل
جهوده وعطاءاته على مدى سنوات يف سبيل اجلالية والوطن لبنان
واوسرتاليا.

مجعية بطل لبنان الزغرتاوية تهنّئ
الشيخ ميشال الدويهي

تتقدم مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية من الشيخ
ميشال الدويهي بأحر التهاني وأطيب التمنيات مبناسبة انتخابه
رئيسًا عامليًا للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل.

ان اجلمعية الزغرتاوية اذ تعرب عن اعتزازها بانتخاب الشيخ ميشال
حتيي جهوده
الدويهي هلذا املركز اللبناني العاملي املرموقّ ،
ومثابرته ومساهماته االنسانية واخلريية اليت يشهد هلا اجلميع يف
اجلالية اللبنانية واجلالية الزغرتاوية.
وقد دأب السيد ميشال الدويهي منذ انضمامه اىل صفوف اجلامعة
الثقافية اللبنانية على مستوى والية نيو ساوث ويلز ومن ثم على
املستوى االقليمي وحاليًا على الصعيد العاملي على جعل حضوره
ذات قيمة معنوية وعملية مؤثرة يف جمريات االمور ومفعمة بالنشاط
واحليوية مما عزز دور اجلامعة بشكل متواصل وبصورة تصاعدية.
ويعكس حضور الدويهي ارادة زغرتاوية لبنانية اوسرتالية جتمع يف
طياتها فروسية املبادرة وصالبة املوقف ونبل التضحية والعطاء
والرغبة الصادقة يف إعالء شأن اجلالية عرب تقدير ابناء الوطن
ودعم دورهم يف خمتلف اجملاالت الرتبوية والفكرية واالنسانية
واالجتماعية واملهنية .فإىل املزيد من النجاح والتألق يا ابن اهدن
ولبنان البار.
صادر عن مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية
اوسرتاليا

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

LEBANESE CONSULTATIVE
COMMITTEE
2012 MEETING DATES
PARLIAMENT OF NEW SOUTH WALES
MACQUARIE STREET, SYDNEY

 Arthritis Australiaترفع
الوعي بهشاشة العظام خالل أسبوع
الوعي بالتهاب املفاصل

من أجل دعم أسبوع الوعي بالتهاب املفاصل (31 – 25
مارس/آذار  ،)2012أطلقت  Arthritis Australiaمحلة هشاشة
العظام ( ،)OAمسلطة الضوء على أنها حالة ميكن التحكم
بها – واألهم من ذلك أن املرضى ،مبساعدة الطبيب العام،
ميكنهم ممارسة حياتهم اليومية بدون عبء آالم املفاصل.
إن التهاب املفاصل هو السبب الرئيسي يف اإلعاقة واألمل
يف أسرتاليا حيث يعاني منه ما يصل إىل  4ماليني شخص.
وهو أولوية صحية قومية ،ولكن اجلماهري واألطباء ال يتعاملون
معه باملستوى املناسب من اجلدية .وهشاشة العظام هي
أكثر أنواع التهاب املفاصل شيوعًا وتصيب بشكل أساسي
األفراد الذين ختطوا األربعني من العمر ( 1من بني كل 5
أسرتاليني) ،ولكنه ميكن أن يصيب أي شخص يف أي سن.
وتكلف هشاشة العظام الدولة حوالي  23مليار دوالر سنويًا
تقريبًا يف شكل رعاية صحية ووقت مفقود يف العمل،
ناهيك عن األمل واإلعاقة( .تقرير  Access Economicsحول
تكلفة السمنة لعام Access Economics Cost of( )2008
.)Obesity Report 2008
وقد أجرت  Arthritis Australiaمؤخرًا مسحًا قوميًا على أطباء
املمارسة العامة ووجدت أن  %71منهم يرغبون يف حتسني
قدرتهم على تقديم املشورة ملرضى التهاب املفاصل فيما
يتعلق بإجراءات أسلوب احلياة للتحكم يف حالتهم.
يقول بروفيسور ديفيد هانرت  ،David Hunterالباحث الرائد
يف جمال التهاب املفاصل« ،إن هشاشة العظام هي حالة
غري مفهومة كثريًا» ،ويضيف مفسرًا «إن مخسني يف املائة
من األسرتاليني املصابني بهشاشة العظام ال يدركون أنهم
مصابون به .وهو ليس نتيجة حتمية للتقدم يف العمر ،بل
يف الواقع من اخلطأ التفكري يف هشاشة العظام والتقدم
يف العمر يف نفس الوقت .إن هشاشة العظام تبدأ يف
سن مبكر نسبيًا ،وإذا مت اكتشافها والتعامل معها يف ذلك
الوقت فيمكننا أن حند من األمل واإلعاقة واحلاجة إىل اجلراحة
يف مراحل الحقة من العمر».
لتحسني فهم التهاب املفاصل ،تتوفر قوائم متكاملة من
املعلومات باللغات اإلجنليزية والصينية والفيتنامية والعربية
واإليطالية واليونانية (مت حتديث ورقات العالجات املكملة
وزيوت السمك لتعكس الدالئل العلمية احلالية) .وتقدم
ورقات املعلومات هذه ليس فقط معلومات حمددة باحلالة،
ولكن نصائح جيدة حول ختفيف األمل وحتسني أسلوب احلياة
وكيف تكون أكثر تفاع ًال يف إدارة هشاشة العظام وما ميكن
القيام به لتأدية األنشطة اليومية بسهولة أكرب .وميكن
تنزيلها من على املوقع التالي www.arthritisaustralia.
com.au
مسؤول اتصال اإلعالم :لو بيرتولو ( Lou Petroloهاتف:
)7025 9964 02
هذا املشروع مدعوم بتمويل من احلكومة األسرتالية ،وزارة
الصحة والشيخوخة ،من خالل مبادرة العناية األفضل بالتهاب
املفاصل وهشاشة العظام.
إن  Arthritis Australiaهي اجلهة األساسية املسؤولة عن
تشجيع الوعي والتشخيص املبكر والتدخل املبكر لتحسني
نوعية حياة املرضى واحملافظة عليها ،وذلك من خالل:
• زيادة الوعي واألنشطة التعليمية
• زيادة معرفة اجلمهور بالعالجات املتوفرة وحتسني الوصول
إىل اخلدمات الصحية احلكومية
• ضمان االستخدام النوعي لألدوية والوصول إىل األدوية
املناسبة لتأخري تلف املفاصل
• احملافظة على خدمات نوعية عن طريق تقييم احتياجات
املستخدم وتقديم اخلدمة.

1.
Wednesday 23rd MAY 2012
WARATAH ROOM 6.30 P.M. – 8.30 P.M.
2.
Wednesday 20th JUNE 2012
WARATAH ROOM 6.30 P.M. – 8.30 P.M.
3.
Wednesday 22nd AUGUST 2012
WARATAH ROOM 6.30 P.M. – 8.30 P.M.
4.
Wednesday 24th OCTOBER 2012
WARATAH ROOM 6.30 P.M. – 8.30 P.M.

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

50 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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World News

Mikati, Bassil firm on rival power plans

Energy Minister Gibran Bassil speaks during a press conference in Rabieh,
Lebanon, Tuesday, March 27, 2012. (The Daily Star/Charbel Nakhoul)

BEIRUT: Both Prime
Minister Najib Mikati and
Energy Minister Gibran
Bassil stood firm Tuesday on their conflicting
proposals to improve
power supply, raising
fears of a confrontation
and possibly a vote on
the electricity issue during Wednesday’s Cabinet session.Hopes for
reaching an agreement
on a solution to the electricity crisis ahead of the
Cabinet session were
dashed Tuesday when
Bassil lambasted Mikati’s plan, countering with
his proposal to lease two
electricity-generating
ships, and predicted dire
consequences if his proposal is rejected in favor
of the prime minister’s.
Bassil, one of 10 ministers representing MP Michel Aoun’s parliamentary Change and Reform
bloc in Mikati’s 30-member Cabinet, signaled
that a vote was likely in
the event ministers failed
to agree on one of the
two proposals.
“I see no reason for not
reaching a consensus.
But if no consensus is
reached, nothing will
prevent us [ministers]
from voting,” Bassil told
a news conference at
Aoun’s residence in Rabieh after attending the
bloc’s weekly meeting.
“The government must
make a decision. It cannot disassociate itself
from the electricity problem and the people’s
problems,” he said. “We
need the [power-generating] ships at any time of
the year. The problem is
not only in the summer.”
Should a vote take place,
the majority is on the
Aoun camp’s side and

Mikati’s proposal would
be defeated. Aoun’s 10
ministers are backed by
ministers from Hezbollah, the Amal Movement,
the Syrian Social Nationalist Party and Finance
Minister Mohammad Safadi, who has publicly
supported Bassil’s plan
for leasing electricitygenerating ships.
Bassil, who had previously warned that the
country could suffer severe electricity rationing of almost 12 hours
a day if his plan wasn’t
approved, said the country’s demand in the summer was expected to rise
to 3,000 megawatts per
day. Energy production
currently stands at below
1,500 MW per day.
Sources close to Mikati
said they did not see an
escalation in Bassil’s
tone. The sources said
matters were heading
toward “a compromise”
in the dispute between
the prime minister and
the energy minister over
a mechanism to boost
electricity supply.
But sources in Aoun’s
bloc warned against
postponing Cabinet action on the electricity crisis during Wednesday’s
session. The two proposals can’t be forged into
a compromise – either
one or both of the plans
are adopted, the sources
told The Daily Star.
They predicted that an
escalation in political
stances would result if
the issue is postponed.
According to the sources, meetings were to
be held Tuesday night
among ministers from
Aoun’s bloc, Hezbollah
and Amal to hammer out
a joint strategy for fac-

ing the possibility of the
Cabinet rejecting Bassil’s proposal or postponing discussion of the
electricity problem. As
an escalatory tactic, the
sources did not rule out
the possibility of Aoun’s
ministers withdrawing
from the Cabinet session
unless Bassil’s electricity proposal is discussed.
Mikati has expressed reservations about Bassil’s
proposal for leasing two
power-generating ships,
which have a capacity of
close to 300 MW, arguing that the cost of renting these ships is too
high. The claim has been
denied by Bassil’s camp.
Mikati is expected to present a report to Wednesday’s Cabinet session
containing an offer from
a foreign company to
build a power-generating
plant within a year at a
cost less than the leasing of electricity-generating ships proposed by
Bassil’s plan.
Bassil said Mikati’s proposal lacked “seriousness and professionalism” and contained “fatal
mistakes.”
“There are 10 fundamental mistakes in the [Mikati’s] report ... I wished
he [Mikati] had disassociated himself from such
fatal mistakes, which
contradict the opinions
of his consultants,” Bassil said.In his report,
Mikati outlines what he
considers flaws in Bassil’s proposal. He says
leasing ships is a shortterm plan since it would
only produce additional
energy for five years,
while building new power plants, using the same
money, would produce
energy for at least 25
years. Mikati has proposed opening up bidding to companies willing to build power plants
that would provide 500
MW to 1,000 MW per
day and also rehabilitate
three power plants.
Bassil defended his proposal to lease two electricity-generating ships,
saying it could save

$130 million for the treasury. He stressed that
the ships were part of a
larger plan that included rehabilitating power
plants and building new
ones aimed at producing
700 MW per day.
Bassil said the powergenerating ship proposal
had already received
Cabinet approval as part
of his global plan to revamp the electricity sector, and warned of the
consequences should
his proposal be rejected
by the Cabinet.
“Someone must shoulder responsibility, the
prime minister or the
president,” he said, adding: “There will be more
electricity cuts and we
are heading for a disaster that is growing every
day. We are talking about
12-hour rationing this
summer.”
Bassil said he supported
the leasing of powergenerating ships along
with the building of power plants. He said that
leasing the ships would
cost the treasury an additional $180 million, but
would save the Lebanese
$400 million otherwise
spent on backup generators.
Bassil said Aoun’s ministers would resign
if the government remained unproductive.
“We shouldn’t take it for
granted that the government won’t resign. Do
you think we’ll remain in
an unproductive government?” he asked.
Meanwhile, President
Michel Sleiman met
separately with the interior, energy, health,
environment and social
affairs ministers as well
as the deputy premier at
Baabda Palace as part of
efforts to reach a consensus on the electricity
proposals on the eve of
the Cabinet’s session.
Sleiman underlined the
significance of dealing
technically and scientifically with the electricity issue, taking into account the interest of the
citizens and the state.
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Conflicting reports emerge over
Syrian incursions into Lebanon

Lebanese soldiers sit atop an armored vehicle as they patrol the
area in Masharih al-Qaa. (The Daily Star/Mohammad Azakir)

MASHARIH AL-QAA, Lebanon:
Syrian troops fired machine
guns into a Bekaa border
town Tuesday during clashes
between the Syrian army and
rebel groups, but no direct
Lebanese casualties were reported and Lebanese officials
denied a news report of a Syrian military incursion in the
area.
Security sources, speaking to
The Daily Star on condition of
anonymity, said fierce clashes
erupted near the border town
of Joura between the Syrian Army and the Free Syrian
Army around 6 a.m. and lasted
for three hours.
Joura has been used as a passage by Syrians fleeing violence into Lebanon.
A number of Lebanese residents in the area said three
Syrian Army checkpoints were
attacked by the FSA, leaving several Syrian soldiers
wounded.
One of the residents who fled
the scene of the clashes said
that members of the Syrian
army commandeered a van
that he owned and transported
seven of their wounded soldiers out of the area. A resident
of Joura told The Daily Star
that Syrian troops destroyed
Abdel-Amin Ammoun’s house
on the outskirts of the village,
50 meters away from the border, with tank fire.
In addition, roughly 10 mortar
rounds are believed to have
fallen on Lebanese soil and
machine-gun fire was heard
well into the afternoon.
In the evening, Manar Television said the Lebanese Army
had intercepted two truckloads of weapons in the Bekaa, which were headed to
Syria, and had arrested four
Lebanese and six Syrians. The
army had no official comment
on the matter.

During the morning fighting,
no direct casualties were reported, but Zahra Mohammad
Hamid, a 50-year-old Lebanese woman, was transported
by the Lebanese Red Cross
to Chtaura Hospital due to
breathing problems she suffered when a mortar round
landed next to her house. Dozens of Lebanese families who
live in the region fled to safer
areas.
Following their weekly meeting, Future Bloc MPs condemned the Syrian army’s
attack against the Lebanese
area of Masharih al-Qaa in the
Bekaa Valley and the mortars
it launched toward homes.
The bloc also called on the
government to carry out its
duty through its Army to protect national sovereignty and
people’s lives and prevent
any attack against them.Meanwhile, a high-ranking Lebanese security source denied
Reuters reports that said Syrian troops had advanced into
Masharih al-Qaa.
Head of Al-Qaa municipality,
Milad Rizq, also denied Syrian troops had crossed into
Lebanese territory, but said
sporadic gunfire could be
heard. “There has not been an
incursion into Lebanon, but
we can clearly hear clashes inside Syria,” Rizq, whose office
is less than a kilometer away
from the border, told The Daily
Star.
Security sources said Lebanese troops, deployed within
a 5-kilometer strip along
Masharih al-Qaa, have beefed
up their presence in Joura.
This was not the first time the
Syrian army has been accused
of firing into Joura. Syrian
troops last week fired seven
mortar rounds into the village.
– With additional reporting by
Dana Khraiche
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Pope wraps Cuba visit with Mass, Fidel meeting

In this picture made available Tuesday, March 27, 2012, by the Vatican newspaper Osservatore Romano, Pope Benedict XVI celebrates
a mass at Revolution Square in Santiago de Cuba, Cuba, Monday,
March 26, 2012 (AP Photo/Osservatore Romano)

HAVANA: Pope Benedict
XVI wraps up his visit to
Cuba on Wednesday with
an open-air Mass in the
shrine of the Cuban revolution, hoping to revive the
Catholic faith in this communist-run country. His
other appointment promises a far more tantalizing
climax: a meeting with Fidel Castro.
The former Cuban leader
announced late Tuesday
that he would happily meet
with Benedict, saying he
was asking for just a “few
minutes of his very busy
time” in Havana.
The Vatican had already
said Benedict was available, so the confirmation
from Castro was all that
was needed to seal the appointment and end weeks
of speculation as to whether Castro would repeat the
meeting he held with Pope
John Paul II during his historic 1998 visit.
“I will happily greet His Excellency Pope Benedict XVI
as I did John Paul II, a man
for whom contact with children and the humble raised
feelings of affection,” Castro wrote. “That’s why I
decided to ask for a few
minutes of his very busy
time when I heard from the
mouth of our foreign minister, Bruno Rodriguez, that
he would be agreeable.”
The audience and Benedict’s Mass in Revolution
Plaza come 14 years after
John Paul preached on the
same spot before hundreds
of thousands of people, Fidel among them. Then, an

image of Jesus Christ was
displayed opposite the plaza’s iconic image of revolutionary hero Ernesto “Che”
Guevara, a remarkable
development for a country that had been officially
atheist until 1992.
This time around, a huge
poster of Cuba’s patron
saint, the Virgin of Charity
of Cobre, covered the facade of one of the buildings
facing the plaza near Che.
The icon has been the spiritual focus of Benedict’s
three-day visit, timed to coincide with the 400th anniversary of the appearance
of the diminutive statue.
Benedict visited the statue
in a sanctuary near the
eastern city of Santiago
on Tuesday morning and
prayed to her for greater
freedom and renewal for
all Cubans - another gentle
nudge to the government to
continue opening itself up
to greater reforms.
“I have entrusted to the
Mother of God the future
of your country, advancing
along the ways of renewal
and hope, for the greater
good of all Cubans,” the
pope said. “I have also
prayed to the Virgin for the
needs of those who suffer,
of those who are deprived
of freedom, those who are
separated from their loved
ones or who are undergoing times of difficulty.”
It wasn’t long before a
top official in Havana responded: “In Cuba, there
will not be political reform,”
said Marino Murillo, Cuba’s
economic czar and a vice

president.
Benedict had begun his trip
to Mexico and Cuba by asserting that Marxism as it
was originally conceived is
irrelevant for today’s reality. Upon arriving on Cuban
soil, however, he softened
the message that clearly
irritated his hosts, pressing gently instead for the
Roman Catholic Church to
play a greater role in Cuban
life and for Cuba’s people
to enjoy greater freedoms.
The Vatican spokesman
said the Holy See didn’t
take Murillo’s comments as
a rebuff to Benedict’s call,
noting that the pope isn’t
a political leader who can
change laws or political
systems. But he said Benedict does have some concrete hopes for the visit.
During a nearly hour-long
meeting Tuesday with Cuban President Raul Castro
- twice the normal length
of papal audiences with
heads of state - Benedict
asked that the government
declare a holiday for Good
Friday, when Catholics
commemorate the death of
Christ.
The request, like so much
of this trip, was a follow-up
of sorts to Cuba’s decision
to declare Christmas a national holiday in honor of
John Paul’s 1998 visit. Cubans hadn’t had Christmas
off for nearly 30 years.
“It’s not that it changes
reality in a revolutionary
way, but it can be a sign
of a positive step - as was
the case of Christmas after John Paul’s visit,” said
the Vatican spokesman, the
Rev. Federico Lombardi.
The government didn’t give
an immediate response, but
Lombardi said it was only
natural for Cuba to take
time to consider it. The government, which frequently
declares holidays at the
last minute, could make a
quick gesture in honor of
Benedict given that Good
Friday this year falls in less
than two weeks, on April 6.
Benedict also raised “humanitarian” issues with
Raul Castro, an apparent
reference to political prisoners. Lombardi said he

didn’t know if individual
cases were discussed.
Primarily, though, Benedict
came to Cuba to try to win a
greater place in society for
the Catholic Church, which
has been marginalized in
the six decades of Castro
family rule.
The island’s Communist
government never outlawed religion, but it expelled priests and closed
religious schools after Fidel Castro came to power
in 1959. Tensions eased
in the early 1990s when
the government removed
references to atheism in
the constitution and let believers of all faiths join the
Communist Party.
John Paul’s 1998 visit further warmed relations. But
despite years of lobbying,
the church has virtually no
access to state-run radio or
television, is not allowed to
administer schools and has
not been granted permission to build new places of
worship. Only about 10 percent of Cubans are practicing Catholics.
“Naturally a papal visit
hopes to be an impulse
for further steps, be it for
the life of the church or
for the good of society in
its entirety,” Lombardi told
reporters, citing media,
education and health care
as areas where the church
wants a greater say.
But in a country that once
preached atheism and still
is dominated by Marxist
thought, that’s not just a
hard sell for the government, but for ordinary Cubans alike.
Ana Blanco, a 47-yearold Havana resident,
complained that people
were being told to attend
Wednesday’s Mass, saying
the pressure seemed odd
in a country that in her early years taught her religion
was wrong.
“Now there’s this visit by
the pope, and I don’t agree
with giving it so much importance or making anyone
go to the Mass or other activities,” the office worker
said. “Before it was bad,
now it’s good. That creates
confusion.”

Jumblatt announces boycott
of Assad regime

BEIRUT: Progressive Socialist Party leader Walid
Jumblatt has announced
his boycott of the Syrian regime of President
Bashar Assad “whatever
the costs.”
“I have decided to boycott
the Syrian regime whatever the costs, whether
it [regime] carried on or
not,” Jumblatt told As-Safir newspaper in an interview published Thursday.
“I prefer to end my life in
a dispute with the Syrian
regime, and I am satisfied
with my decision,” Jumblatt said.
“I find myself in harmony
with my convictions and
my feelings. I know I may
lose politically, but in the
end I win myself,” he added.
Nevertheless, Jumblatt
said his decision should
not affect ties with Hezbollah, Assad’s main ally
in Lebanon.
“Contacts with Hezbollah
continue on almost a daily basis through head of
the Liaison and Coordi-

nation Committee Wafiq
Safa,” he assured.
“Well, let’s be realistic.
What risk could I personally or by who I represent
pose to Hezbollah?” Jumblatt asked.
“I disagree with the logic
of March 14 speculators
who bet on the fall of the
Syrian regime to restore
power, bypassing their
Shiite partner [Hezbollah
and Speaker Nabih Berri] and not [engaging in]
dialogue with them. This
logic does not yield any
results,” he said.
On the issue of Hezbollah’s arsenal, Jumblatt
stressed that he supports “holding onto these
weapons until a political
settlement puts these
weapons in the hands of
the state.”
In response to a question
on the possibility of meeting former Prime Minister Saad Hariri, Jumblatt
believed such a meeting
would come at a “political
price which I’m not ready
to pay.”

Israel: New opposition head
pledges social reform

Israeli opposition leader
Shaul Mofaz. (Reuters/NTB
scanpix)

OCCUPIED JERUSALEM:
Newly elected Israeli opposition leader Shaul
Mofaz says he will shrink
Israel’s economic inequality.
“I will represent the sane,

democratic and liberal
public,” he was quoted
on Thursday by Haaretz
daily as saying. “Kadima
will restore dignity to the
working class.”
Mofaz trounced incumbent
Tzipi Livni as chairman of
Kadima, the largest party
in Israel’s parliament, in a
Tuesday vote.
Mofaz, a military man,
has recently added social issues to his platform. This may help him
attract the right-leaning,
working-class
voting
base of Likud, the party of
incumbent Prime Minister
Benjamin Netanyahu.
He has also called for
ending draft exemptions
for ultra-Orthodox Jews.)
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Syria uprising lays siege to leading religious figures
BEIRUT: The yearlong
crisis in Syria which has
deepened divisions among
Lebanon’s rival political
leaders is now spreading to
Lebanese religious authorities on both sides of the
sectarian fence.
With the Hezbollah-led
March 8 alliance and the
opposition March 14 coalition taking diametrically opposed sides on the unrest
in Syria, the government is
striving to prevent the repercussions of the Syrian
crisis from destabilizing the
country.
However, the government’s
disassociation policy on
Syria, designed to insulate
the country from the chaos next door, comes amid
mounting fears voiced by
political and religious leaders that Lebanon faces a
real threat to its security
and stability should Syria
slide into all-out civil war.
Worse still, the turmoil in
Syria, which has entered its
second year with no end in
sight, has seen top Christian and Muslim religious
leaders entering the fray by
voicing their opinions on
the ongoing confrontation
between Syrian government
troops and anti-regime protesters, who are vowing to
oust President Bashar Assad.
Rarely in Lebanon’s modern history have top spiritual leaders been targeted by
politicians from within their
own communities over their
political stances on domestic and regional issues. One
incident that saw a religious
leader targeted by a political party was in 1989, when
supporters of Free Patriotic Movement head Michel
Aoun went to Bkirki, the
seat of the Maronite patriarchate, and physically assaulted Patriarch Nasrallah
Sfeir, who was at odds with
Aoun at the time.
The crisis in Syria has provided ammunition for politicians to fire away at their
supposed religious leaders. The ongoing war of
words is targeting figures
on both sides of the confessional spectrum: Patriarch Beshara Rai – head of
the Maronite Church – and

Grand Mufti Sheikh Mohammad Rashid Qabbani – the
top religious leader of the
Sunni community.
Both Rai and Qabbani have
come under fire in recent
weeks from politicians from
within their own communities over their political opinions, deepening divisions
at a time when officials urge
the highest levels of “national unity” to survive the
ramifications of the unrest
in Syria.
Rai, who this month marked
the first anniversary of his
election as Maronite patriarch, is at the center of the
latest in a series of controversies over his stances on
the uprising in Syria. Last
year, Rai’s controversial
statements on the unrest in
Syria and Hezbollah’s arms
caused a new rift within
the Maronite community, a
rift which has not yet been
healed.
The harshest broadside has
come from Lebanese Forces leader Samir Geagea,
who accused the patriarch
of defending the Syrian
regime and endangering
Christians in the region.
Geagea’s attack came after
Rai warned that violence
and bloodshed are turning
the Arab Spring into winter,
threatening Christians and
Muslims alike across the
Middle East.
“Practically speaking, the
patriarch is defending the
regime in Syria while we
are against it,” Geagea told
MTV earlier this month. “Is
Syria [in fact] the closest
to democracy?” Geagea
asked, responding to Rai’s
statement that Syria is the
closest country to democracy in the region.
Rai struck back at Geagea,
accusing him of adopting
selective and “ignorant”
readings of his statements
Rai, whose Maronite Church
also has a presence in Syria, said change could not be
brought to the Arab world
by force and that Christians feared the turmoil was
helping extremist Muslim
groups. “All regimes in the
Arab world have Islam as
a state religion, except for
Syria. It stands out for not
saying it is an Islamic state

... The closest thing to democracy [in the Arab world]
is Syria,” Rai said in an interview with Reuters this
month.
Walid Ghayyad, Rai’s media
adviser, said the patriarch
would not change course
under pressure from the
LF.
“Definitely, the patriarch
will not change his stances because these stances
emanated from his conviction and from his faith in his
message and the role of the
Maronite Church,” Ghayyad
told The Daily Star.
“The patriarch bases his
stances on internal, regional and international developments, rather than on a
personal analysis.
“The patriarch’s stances
are clear but there are some
people who do not want to
understand them. Instead,
they want to exploit them
for their own interests,”
Ghayyad added.
Saturday will provide the
next test for the relationship
between Bkirki and Maarab,
Geagea’s residence, as
sources close to Bkirki said
it was unclear whether the
patriarch would send a representative to the annual LF
Mass marking the government’s decision to dissolve
the party in 1994.
Meanwhile, since last year
Qabbani has been the target of a fierce verbal campaign by members of former
Prime Minister Saad Hariri’s
parliamentary Future bloc
mainly for receiving a delegation of Hezbollah lawmakers and the Syrian ambassador to Lebanon, Ali
Abdul-Karim Ali.
The campaign reached a
new crescendo earlier this
month with some Future
MPs calling for a boycott of
prayers led by Qabbani.
“Sheikh Qabbani will face
a situation when worshipers will leave the mosque
if he is to lead prayers,”
Tripoli MP Mohammad Kabbara threatened earlier this
month.
“At a time when world
states expel Assad’s ambassadors in protest of his
criminality, Grand Mufti Mohammad Rashid Qabbani is
opposing the sentiment of

Cabinet agrees to lease electricity-generating ships, build power plants

Lebanese President Michel Sleiman, right, heads a Cabinet session
at the Presidential Palace in Baabda, Lebanon, Wednesday, March
28, 2012. (The Daily Star/Mohammad Azakir)

BEIRUT: The Cabinet
agreed Wednesday during a marathon session
to lease for a maximum
of three years powergenerating ships to produce 270 megawatts and
to the construction of
1,500-megawatt power
plants. The deal spared
the Cabinet a confrontation among its members,
particularly
between
ministers loyal to Michel
Aoun’s Free Patriotic
Movement and those allied with Prime Minister
Najib Mikati.
Energy Minister Gibran
Bassil, Aoun’s son-in-law,
had originally proposed
leasing two power-generating ships, which have a
capacity of close to 300
MW.
However, Mikati had expressed
reservations
over Bassil’s proposal,
arguing that the cost of
renting the ships would
be too great, a claim denied by Bassil’s camp.
Mikati presented an offer
from a foreign company
to build a power-generating plant within a year at
a cost less than leasing
the ships proposed under Bassil’s plan. Bassil
struck back Tuesday, saying that Mikati’s proposal
lacked “seriousness and
professionalism,” and
predicting dire consequences should his proposal be rejected in favor
of the prime minister’s.
In a deal reached by the
Cabinet Wednesday evening, it was agreed that
a ministerial committee
will negotiate prices and

conditions for contracts
to be offered to the companies renting out the
ships, a demand that had
been consistently rejected by Bassil.
Under the agreement,
ships will supply electricity to the country for
three years.
The Cabinet also agreed
to “accelerate the construction of 1,500-megawatt power plants,” including finalizing studies,
preparing specification
handbooks and electricity
infrastructure, securing
needed funds and taking
measures to facilitate the
participation of the private sector.
Lebanon suffers a severe
shortage in electricity.
Bassil, who had previously warned that the country
could suffer severe electricity rationing of almost
12 hours a day if his plan
wasn’t approved, said the
country’s demand in the
summer was expected to
rise to 3,000 megawatts
per day. Energy production currently stands at
below 1,500 MW per day.
Speaking during a news
conference
Tuesday,
Bassil said that Aoun’s
ministers would resign if
the government remained
“unproductive.”
“We shouldn’t take it for
granted that the government won’t resign. Do
you think we’ll remain in
an unproductive government?” he asked.
During the Cabinet session, which lasted for
around six hours under
President Michel Sleiman

at Baabda Palace, the
president said that a solution is impending on the
issue of private hospitals,
which began a week-long
strike Monday, refusing
to treat patients who are
covered by the National
Social Security Fund. The
president highlighted the
importance of addressing social demands and
following up on the issue
of spoiled food, voicing
his relief that business
in the tourism industry
picked up again following
the state’s crackdown on
spoiled food.
Sleiman said the demands of the Beirut and
Tripoli Bar Associations
to appoint a head for the
Higher Judicial Council would be addressed
soon, and that Justice
Minister Shakib Qortbawi
had begun preparations
to appoint a head of the
body.
Sleiman and Aoun are
currently at loggerheads
over the appointment.
The Beirut and Tripoli
Bar Associations held a
strike Monday in protest
against the delay in appointing a head for the
body whose term expires
in June.
However, the Cabinet
made modest progress in
appointments during the
meeting, naming Antoine
Gibran as the head of Human Resources Unit in
the Council of Civil Service, Nathalie Yared as
the head of the Research
and Guidance Management Unit in the same
council and Mona Awwad
in the post of the director general of ministerial
affairs in the directorate general of the prime
minister’s office. Political
bickering has prevented
major appointments.
The Cabinet approved
five draft laws to conduct
an audit on state spending between the years
2006 and 2010 inclusively. – With additional
reporting by Nafez Kawwas
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Amid fresh diplomacy, U.S. remains wary of direct Syria role Arab summit to stop short
of call for Assad ouster
Sunni Muslim-led nations,

U.S. Secretary of State Hillary Clinton. (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

WASHINGTON: U.S. Secretary of State Hillary Clinton
departs on Thursday for
fresh diplomacy aimed at
halting Syria’s bloodshed,
but there is little sign the
Obama administration is
ready to deviate from its
hands-off approach.
Clinton’s talks in Riyadh
with foreign ministers from
Gulf states will likely be
anchored by a new peace
proposal from U.N.-Arab
League special envoy Kofi
Annan. It’s the latest bid
to broker a diplomatic end
to over a year of fighting
between President Bashar
Assad’s troops and opponents to his family’s
decades-long rule.
Clinton is expected to use
a special meeting on Syria
in Istanbul on Sunday to
pressure the country’s divided opposition to unite.
Without that step, there
is little chance Assad’s
opponents can oust him
without a military intervention the West clearly
does not want.
While the Syrian leader
has reportedly accepted
Annan’s six-point plan in
principle, fighting continued in Syria on Wednesday, as government forces bombarded cities up
and down the country and
stormed villages, forcing
thousands to flee.
The Obama administration’s approach to the
crisis in Syria, with its
capable military and its
strategic location between
U.S. allies Turkey and Israel, will continue to be

“wary and slow-moving,”
said Michael O’Hanlon,
a military expert at the
Brookings Institution.
For now at least, the White
House seems more concerned by worries a military intervention could
draw the United States
into another messy Middle
East conflict than it does
by calls from Republican
critics such as John McCain for a more martial
U.S. stance.
“If Assad has reached a
turning point and really
made headway against insurgents, I believe there is
a good chance he will ‘win’
without too much American pushback,” O’Hanlon
said.
The renewed diplomacy
comes as Assad faces
mounting pressure from
the West, from fellow Arab
nations and even from
staunch ally Russia. The
United Nations says over
9,000 people have died
since the Syrian uprising
began last year.
Foreign ministers from
the Arab League, which
suspended Syria over the
violence, called for Annan’s peace plan to be put
into action on Wednesday.
But Arab states remain divided on how directly the
outside world should be
involved.
Global action on Assad
to step down has been
largely limited so far to
diplomatic and economic
pressure, a stark contrast
to the NATO air campaign
that former Libyan leader
Muammar Gadhafi faced

in a similar uprising last
year.
President Barack Obama
discussed providing medical supplies and communications support to the
Syrian opposition with
Turkish Prime Minister
Tayyip Erdogan this week.
The United States may
back further “non-lethal”
aid for the opposition at
the Istanbul meeting next
week.
But there was no talk of
arming the rebel forces.
“The United States has
been trying to find a responsible way to help, using sanctions and ‘moral
support,’” said Joe Holliday, a security expert at
the Institute for the Study
of War.
“But it has been a balance
between restraint and
achieving the outcome it
wants, getting Assad to
go,” he said.
A similar international
meeting on Syria last
month in Tunis, which
Clinton also attended, has
raised questions about
how much diplomacy
alone can accomplish.
The Syria diplomatic crisis threatens to overshadow the final days in
office of Clinton, who has
said she will not serve after Obama’s current term
ends in January 2013.
Clinton was seen as a
proponent for intervening
in Libya, but has herself
been much more wary
about Syria.
Among the few advocates
for arming rebels are Saudi Arabia and other Gulf

deeply opposed to Syria’s
alliance with their regional
rival, Shi’ite Iran.
Clinton is likely to hear a
case for a more muscular
response to the violence
in Syria when she meets
with Saudi leaders, including Foreign Minister
Prince Saud al-Faisal.
Other Arab states are
more wary, worried a fullscale civil war could spill
beyond Syria’s borders.
As the death toll rises, their
position could change,
just as Assad’s support
from key ally Russia appears to be softening. Damascus buys billions of
dollars worth of weapons
from Russia and hosts
a Mediterranean supply
and maintenance facility
that is Russia’s only naval
base outside the former
Soviet Union.
Russia has backed Annan’s new peace plan,
which does not explicitly call for Assad to step
aside.
“The key to making diplomacy work is the Russians,” said Daniel Sewer,
a professor at Johns Hopkins University and fellow
at the Middle East Institute.
Assad has reportedly accepted the Annan plan,
which calls for the withdrawal of heavy weapons
and troops from cities
and towns, aid, prisoner
releases and access for
journalists. But there is
widespread skepticism it
will become reality.
“We’ve heard Assad make
promises and fail to deliver many times before,”
a State Department official
said on condition of anonymity.
n the absence of successful diplomacy or an influx
of weapons from abroad,
poorly armed rebels in
Syria will likely continue
to struggle against betterarmed Assad forces.
“Without systemic involvement or intervention,
I don’t think rebels will get
to the point where they
can beat Assad’s military,”
said Holliday, a former U.S.
intelligence officer.

BAGHDAD: The Arab summit in Baghdad will stop
short of calling for Syrian
President Bashar al-Assad
to quit or discuss arming
his foes, both sharply divisive issues, Iraq’s foreign
minister said on Wednesday.
Hoshyar Zebari’s confirmation that the 22-member Arab League will steer
clear of the strong moves
advocated by Qatar and
Saudi Arabia came on the
eve of the landmark summit in the Iraqi capital.
The Syria crisis, in which
monitors say almost
10,000 people have died
in a bloody crackdown
on a year-long revolt, has
loomed large over the
three days of meetings in
Iraq, the first such talks
hosted by Baghdad in over
20 years.
“The Arab League initiative is clear and did not
demand that Bashar step
down, we (foreign ministers) also did not ask for
that and the upcoming decision will not go in this direction,” Zebari said after
a ministerial meeting.
Asked whether the arming of Syrian rebels was
raised, Zebari said: “We
did not discuss this subject at all.”
The two issues have pitted countries which have
called for Assad to leave
and advocated sending
arms to rebel groups, and
those pushing for political reconciliation, such
as Iraq.
“The subject of Syria is
urgent and it is no longer
a regional, local, national,
or Arab subject,” Zebari
said. “It is now an issue
discussed on an international level.”
“We cannot be neutral
about this subject or on
the subject of violence
and daily killings.”
After opening remarks,
the session, which was
held in the Jerusalem
Room of the former Republican Palace in Baghdad’s
heavily-fortified
Green Zone, was closed
to the media.
Syria, which was not in-

vited to the summit and
has been suspended from
the pan-Arab body, said on
Wednesday that it would
reject any initiative from
the Arab League.
Iraqi government spokesman Ali al-Dabbagh told
journalists that Iraq was
proposing the Syrian authorities and opposition
choose a consensus figure to whom the power to
negotiate internally and
externally would be transferred.
The proposal suggests that
“powers be transferred
to someone the opposition and the authorities in
Syria think can negotiate
and manage a mature dialogue,” Dabbagh said.
Arab League Secretary
General Nabil al-Arabi
earlier said he expected
the summit to support a
six-point plan put forward
by UN-Arab League peace
envoy Kofi Annan and reportedly accepted by Damascus on Tuesday.
Annan, an ex-UN secretary
general, held talks over
the past week in Beijing
and Moscow. Both powers have been criticised
for blocking UN Security
Council resolutions condemning Assad’s crackdown, but backed Annan’s
efforts.
In Kuwait on his way to attend the summit, UN chief
Ban Ki-moon urged Assad
to “immediately” implement Annan’s plan. “I urge
President al-Assad to put
commitments into immediate effect. There is no
time to waste,” he said.
A draft resolution to be
debated in Baghdad urges
the “Syrian government
and all opposition factions
to deal positively with the
envoy (Annan) by starting
serious national dialogue,”
according to a copy of the
text obtained by AFP.
It also says “the Syrian
government should immediately stop all actions of
violence and killing, protect Syrian civilians and
guarantee the freedom of
peaceful demonstrations
for achieving the demands
of the Syrian people.
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CASUSCELLI SAYS ANZAC DAY
IS UNITING NOT DIVISIVE

PHOTO CAPTION: Charles Casuscelli RFD MP in full military uniform
at the Burwood Park Memorial

Member for Strathfield
Charles Casuscelli RFD
MP, who is also an Officer
serving in the Australian
Defence Force, is highly
critical of the report funded
by the Federal Labor Government which has found
the commemoration of the
ANZAC Centenary as divisive or risky. Charles said
“This is yet another demonstration of just how out
of touch Labor is with the
average Australian, the
consultancy report is disgraceful”.
“Our ANZAC veterans created a defining moment
of Australian history,”
Mr Casuscelli said. “To
think that we should ever
be anything but proud of
these men and women is
absurd, equally absurd is
to suggest that the way
we commemorate ANZAC
Day is an issue”.
“ANZAC Day invokes a
sense of national pride
and patriotism in all Australian Citizens regardless
of their heritage. In may
case I am an Italian immigrant, in our electorate of
Strathfield we have many
different cultures such as
the Greek Australian Community, the Italian Australian Community, the Korean Australian Community
and the Indian Australian
Community who regularly
commemorate
ANZAC
Day and Australia’s proud
military history.”
Australia’s ANZAC spirit

is particularly close to Mr
Casuscelli’s heart being
the only current member
of the NSW Parliament
who is an active army
member. Casuscelli has
been an Army Reserve
Single Corp Officer since
1978 and has served in an
array of positions including Officer Commanding
of a Royal Australian Signal Corp Unit. He holds the
Reserve Force Decoration
(RFD) in recognition of his
service.
“The ANZAC legacy does
not divide us, nor are we
at risk of being divided
as this report suggests,
it brings us and will continue to bring us together,” Mr Casuscelli said
“Australian Citizens know
this and the Federal Labor Government will not
convince us otherwise regardless of how many tax
payer dollars they waste
on reports”.
“Young Australians regularly participate in ANZAC
Day events. The Premier’s
ANZAC scholars from
NSW High Schools allow
students from all backgrounds to travel to places where our troops have
fought battles and gain a
mutual understanding of
their significance”.
The NSW Government
sees the upcoming commemorations as unifying
and uniting having already
announced the ANZAC
community grants because multicultural communities are interested in
even more opportunities
to participate in commemorating our rich and proud
history.
“ANZAC day gives up an
opportunity to remember
those who sacrificed their
all, gave up all of their tomorrows so that we could
have our today. We should
never forget,” Mr Casuscelli concluded.
Media contact: Joseph Del
Duca 9747 1711 or 0410
188 399

Swan to cut govern- Spring Street Branch of
Beirut Hellenic Bank open
ment programs
Day a great success
strategy rather than an

FEDERAL
Treasurer Wayne Swan has
threatened to wield
the axe at government
programs in order to
find extra Budget savings.
Mr Swan has to find
more savings than anticipated to protect the
surplus.
«We>re going to have
to look very hard at
spending,>> he told
ABC radio on thursday.
«We>re going to have
to look very hard at
priorities.>>
Mr Swan will restate
the importance of returning the Budget
to surplus in 2012/13
when he addresses an
Australian Business
Economists> breakfast
in Sydney on thursday.
«In an economy moving back towards trend
growth with relatively
low
unemployment
and a record pipeline of investment, it
is appropriate for the
government to be returning the Budget to
surplus,>> he will tell
the gathering.
In the mid-year Budget
update released last
November, Treasury
forecast a $1.5 billion
surplus for 2012/13,
after a $37.1 billion
deficit in this financial
year.
Mr Swan also dismisses claims Labor>s determination for a budget surplus is a political

economic imperative,
saying Australia needs
to send a message of
confidence to global
investors.
«This is rubbish - there
are compelling reasons
why the economics
of surplus in 2012/13
makes so much
sense,>> he says.
Balancing the Budget
was appropriate for an
economy returning to
trend growth at around
3.25 per cent, and was
the nation>s best defence in the current
period of global economic uncertainty, Mr
Swan added.
It would also give the
central bank more flexibility on interest rates
if the global economy
turned weaker.
Mr Swan declined to
say whether there
would be any new programs or a crackdown
on middle class welfare.
«I>m not going to rule
in and rule out things
and play that game,>>
he told ABC Radio.
«What we will do in this
Budget is what is right
for the country.>>
He also refused to
speculate on whether
the government would
apply a means test to
the 50 per cent childcare rebate or if it was
scared of a voter backlash.
But the treasurer said
it was getting tougher
to find savings.
Global turbulence particularly from Europe
impacted on revenue
late last year, he said.
Another factor was the
«structural change>>
to company tax.
«We>re receiving less
than what we expected
in that area as well,>>
he said.

L-R) Mr. Chris Moutzikis, Mr. Faddy Zouki, the Hon. Steve Bracks AC,
Mr. Steven Pambris, the Hon. Tim Holding MP, Mr. Theo Tsiolis & Mr.
Theoharis Alaveras

Pambris & Mr Tsiolis offering an olive tree to the Hon. Tim Holding MP

In the presence of the Hon.
Steve Bracks and the Hon.
Tim Holding MP, Beirut Hellenic Bank celebrated the
Spring Street Branch Open
Day in Melbourne along with
Mr Steven Pambris, Deputy
CEO, existing and potential
customers from the Greek,
Lebanese and wide Victorian community.
“Beirut Hellenic Bank,
which I feel proud to be a
member of its board, is here
for the long term to serve
the community across Australia delivering premium
services and products. The
Bank invites you to be part
of its banking system and
appreciates your support,”
said the Hon. Steve Bracks
when addressing gathered
guests.
The Hon. Tim Holding conveyed his congratulations
to Beirut Hellenic Bank for
getting the operations to a
high level of banking, and
stressed, “Beirut Hellenic
Bank has made a major
contribution to the Victorian financial activities and

services by operating at
Spring Street and creating
new jobs opportunities to
the local community. In addition, Trade Finance services that Beirut Hellenic
Bank is providing allow
Australian companies to be
connected to the MENA and
Europe region which open
new horizons of cooperation between these countries.”
Mr Steven Pambris, the
Bank’s Deputy CEO & Head
of Marketing, along with
the Bank’s Staff personally
spoke to many attendees
about their individual financial needs and professional
ambitions to be serviced by
Beirut Hellenic Bank awards
winning products and specialized services.
The Spring Street Branch
Open Day is part of the
Bank’s long-term strategic initiative to place itself
in close contact with the
communities it serves and
offer truly personal and outstanding services to all its
customers.
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School security CCTV puts bullies on pause

Security issue ... Doonside Technology High School School Principal Joe Begnell / Pic:
Carmela Roche Source: The Daily Telegraph

HI-TECH surveillance
cameras installed in
schools to stop crime
and even terrorism have
had an unexpected benefit - slashing bullying
and playground violence.
Cameras in the state>s
most high-risk schools
dramatically cut the
number of criminal acts,
break-ins and vandalism,
their intended targets,
but also curbed student
bullying.
Doonside Technology
High School in Sydney>s
west has reported a 70
per cent drop in bullying
since it has been protected by 57 CCTV cameras monitored around
the clock. In other
schools, CCTV footage
has been used to prove
an agitated student was

carrying a knife when he
tried to enter the deputy
principal>s office and
to record students encouraging two females
to stage an organised
fight.
Under the federally
funded $20 million Secure Schools Program,
25 government and
non-government NSW
schools received up
to $1.4 million each for
CCTV, fencing, lighting
and improved window
protection.
The funding was not specifically targeted at «student bullying, harassment, student violence
and child protection or
opportunistic acts of
vandalism or property
crime in schools». But
data obtained under information access laws

shows video footage has
been reviewed by school
bosses during the investigation of serious incidents between students.
In the case of a fight
between two teenage
boys at a western Sydney high school, the incident report referred
to CCTV footage which
«confirmed ... (one of the
boys) was in possession
of a knife when he attempted to gain entry to
the (deputy principal>s)
office».
At a high school in the
state>s west, a female
student tried to gather a
group to support her in a
fight against another girl.
While no fight eventuated, CCTV showed a large
group of students gathered during lunch and
was used as evidence

to suspend «all students
involved in encouraging
students to fight».
Strict rules surround the
use of cameras in schools
and they are banned in
change rooms, locker
rooms, toilets, showers
and other bathing areas.
Parents are kept informed about the camera positioning at their
children>s school, with
most told the equipment
is deployed for security
reasons.
On the Doonside Technology High School
website parents are told
«cutting-edge security
fencing and cameras»
will keep children safe,
while nearby Crawford
Public School says its
cameras - fixed to the top
of classrooms to record
outside areas - are also
designed for safety.
Richmond River High
School on the state>s
north coast installed
cameras last year to reduce theft.
The Federation of Parents and Citizens> Associations said it supported
security cameras as long
as students understood
they were being filmed.
Almost 460 serious incidents including 130 violent acts against school
staff were logged during
term one and term two
last year.

Jason Clare opens new library
at Yennora Public School

Jason Clare MP with new school captain

Federal Member for
Blaxland Jason Clare
on wednesday officially
opened Yennora Public
School’s
new library, which was
constructed under the
Federal Government’s
Building the Education
Revolution (BER).
Mr Clare was joined at the
opening by the school’s
principal,
Ms
Anja
Schuette, and the
School Education Director for Fairfield Mr James
Coleborne.
Yennora Public school received $958,118 in Commonwealth funding to
build the new
library, amenities block
and install smart boards
in classrooms.
“This new library is a fantastic resource, I’m certain all 160 students at
Yennora Public
School will enjoy reading

and learning here,” said
Mr Clare.
“It is great to see our local schools are getting
the facilities that our kids
deserve,” Mr Clare
added.
Principal of Yennora Public School, Ms Schuette
said, “For a small school,
the new library
is a big achievement and
wouldn’t have been possible without the BER.”
Parents and students celebrated the official opening with a special school
assembly.
Further
information
about this project and all
schools funded under the
BER is available at
www.buildingtheeducationrevolution.gov.au or
at www.economicstimulusplan.gov.au.
Media contact: Chris
Zogopoulos (02) 9790
2466

Apple to refund Australians over ‘false’ iPad 4G

APPLE has announced it
will offer a refund to Australians who believe they
were misled by claims
its latest iPad is capable
of connecting to the next
generation 4G network.
Apple’s
new
iPad,
launched on March 16, is
advertised on its website
as an «iPad with WiFi +
4G,>> though the tablet
cannot access Australia>s
existing 4G network that
uses the 1800MHz fre-

quency.
The Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) has taken Federal Court action
against Apple for what
it says are misleading
claims about the connectivity speed of the latest
iPad.
Apple’s barrister Paul Anastassiou told the court
there were networks in
Australia that were equivalent to overseas 4G net-

works.
He said by international
standards Australia>s 3G
networks are actually 4G
and that they should not
be bound by Telstra’s definition.
But he said the company
was prepared to email
customers to say the device was not compatible
with the Telstra 4G network.
Mr Anastassiou also said
the company was willing

to offer a refund to any
customer who believed
they had been misled by
references to 4G.
ACCC barrister Colin Golvan SC said the tech giant was warned by the
consumer watchdog before the device went on
sale that it’s advertising
was misleading but went
ahead anyway.
Mr Golvan told the Federal Court that Telstra is
the only network offering

LTE 4G in Australia and
the new Apple iPad is not
compatible.
«Apple doesn’t have an
iPad that would meet consumer requests for an
iPad that would use a SIM
card to connect to a 4G
network,» Mr Golvan said.
«They knew it wouldn’t
connect.»
Justice Mordy Bromberg
heard the ACCC and Apple tried to reach a compromise but couldn>t

agree on how information
should be conveyed to
consumers.
Mr Anastassiou said Apple was prepared to say
that the iPad 3 is not compatible with Telstra 4G but
does not want to say it will
not work on ultra fast mobile networks.
The case before Justice
Mordy Bromberg will resume in the Federal Court
in Melbourne after 12pm
(AEDT).
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THE 25TH ANNUAL SIKH GAMES ARE
COMING TO BANKSTOWN FROM FRIDAY, 6 APRIL TO SUNDAY 8, APRIL

Mr. Brookes MP giving a chequue to Sydney Sikh Sports Club,
and Mr. Sidhu.

This year it is Sydney’s
turn to play host to the Annual Sikh Games.
Being held at the Crest
Athletic Centre, Georges
Hall, the Games will commence with a spectacular opening ceremony at
10:00am.
“The 25th Annual Sikh
Games will be three days
of excitement, fun, colour
and traditional Sikh hospitality.” Member for East
Hills, Glenn Brookes said
last night.
“I welcome the Sikh Games
to our neighbourhood.
“This event will be a boost
to our local economy and
an opportunity for Bankstown City Council to
show off not just our world
class sporting facilities
but many other features
that make the south west
of Sydney a desirable tourist destination,” he said.
Mr. Avtar Singh Sidhu,
President of the Sydney
Sikh Sports Club, said
based upon previous
games they estimate in
excess of 30 000 athletes
and spectators will flock to
Bankstown to participate
in this year’s event.
“We have been planning
these games for many
months.” Mr. Sidhu said.
“Athletes and spectators
are coming from all over
Australia as well as several Asian countries.
On tuesday afternoon
Glenn Brookes met with
Mr. Sidhu at the Crest to
discuss preparations for
the Games. During the

meeting Mr. Brookes presented the Sydney Sikh
Sports Club with a cheque
for $2000. The cheque was
gratefully accepted by Mr.
Ranbir Atwal, Secretary
of the Sydney Sikh Sports
Club, and Mr. Sidhu.
“If not for people like
Glenn Brookes, members
of the Sikh community and
our many generous sponsors it would not be possible for us to stage these
games.” Avtar Sidhu said.
The Sydney Sikh Sports
Club has been working
closely with Bankstown
City Council to ensure the
Games run smoothly.
Entry to the Games is free
and the Sikhs will be serving delicious Indian food
at no charge.
“The Sikhs have a long
tradition of hospitality and
they have extended their
unique brand of friendship and camaraderie to
our community.” Glenn
Brookes said.
“This is an exclusive opportunity for residents
within South West Sydney
to experience a spectacular
sporting event and sample
fine Indian cuisine.”
“I hope everyone takes
time out of their normal
Easter routine to be part
of the 25th Sydney Sikh
Games.” Mr. Brookes said
Details about the 25th Annual Sikh Games are available via the official website
at www.sydneysikhgames.
com.au.
Media: Geoffrey Grasso
0421 778 671

Gillard promises to Labor selects new leader Anlisten after Newspoll nastacia Palaszczuk to slay
PRIME Minister Julia Gillard says she intends to
“listen and lead” as a
new opinion poll shows a
slump in federal Labor’s
political fortunes, after
the state party was decimated at the Queensland
election.
The Newspoll published
in The Australian shows
the Federal Government’s
primary vote has fallen
three percentage points to
28 per cent, which is just
one point above the figure
polled by Queensland Labor during its devastating
loss on Saturday.
Ms Gillard said her policies, such as carbon
pricing and the minerals
resource rent tax, were
complicated and she
needed to explain them
better.
“My job is to both listen
and lead and that’s what
I’ll be doing as prime minister,” she said in Seoul
where she is attending
nuclear security talks.
“I’ll be continuing to deliver the important policies that will make a difference for the future of
Queensland and the future of our country.”
The prime minister said
she understood the minority government’s policies would not be “instantaneously popular”.
“But you become prime
minister of the nation to
make the decisions that
are right for the nation’s
future,” she said.
Queensland Labor appears to have retained
only seven or eight seats
in the 89-seat state parliament after Liberal National Party leader Campbell
Newman’s team stormed
to victory.
“Certainly sensible Labor
people are asking themselves a lot of searching
questions,” Opposition
Leader Tony Mr Abbott
said.
“I think the prime minis-

ter is still in denial about
the scale of the defeat in
Queensland.”
“The Queensland election result is a verdict on
governments which don’t
tell the truth and I think
that’s a real problem for
the prime minister.”
The latest Newspoll also
shows Labor’s primary
vote has fallen below 30
per cent for the first time
since October, after reaching a record low of 26 per
cent in mid-September.
On a two-party preferred
basis, the Coalition now
leads Labor 57 to 43 per
cent.
The only upside for Labor is Ms Gillard’s voter
satisfaction rating, which
improved from 28 per
cent to 31 per cent, while
her dissatisfaction rating
eased from 62 per cent to
58 per cent.
Opposition Leader Tony
Abbott’s voter satisfaction ranking remained
steady at 32 per cent, as
did his dissatisfaction rating on 58 per cent.
Ms Gillard was the preferred prime minister for
40 per cent of voters,
compared with 37 per
cent for Mr Abbott.
Newspoll head Martin
O’Shannessy said Ms
Gillard’s preferred prime
minister lead over Mr Abbott “could be the beginning of something new”.
“But it looks like it a
continuation of what we
have seen for the last six
months,” he said.
In recent months, the
preferred prime minister figure has see-sawed
between the two leaders within the Newspoll’s
three-point margin of error.
As Ms Gillard prepares to
wrap up her visit to South
Korea, Mr Abbott was today in Victoria continuing
his Pollie Pedal charity
bike ride from Geelong to
Canberra.

giant Campbell Newman

Annastacia Palaszczuk has been installed as leader of the
Queensland Labor Opposition. Picture: Mark Calleja Source:
The Courier-Mail

ANNASTACIA Palaszczuk has a name most
Queensland voters will
not be able to spell and
from tomorrow will lead
a party most voters tried
to destroy.
Ms Palaszczuk, 42, will
be elected Labor leader
in Queensland, heading
a pitiful Opposition of
seven, perhaps eight, to
the new Government’s
78.
It didn’t take her long to
sort out who was supporting who before official Caucus vote.
She has been given the
task of cleaning up after
the biggest state election
devastation ever, and of
being the face of a party
in disgrace.
“On Saturday what we
saw was absolutely horrific, and a lot of communities have lost some
very, very good people,”
Ms Palaszczuk said on
tuesday.
“And I’m under no illusion of the task ahead, of
the rebuild that we need
to do and the fact that we
need to restore people’s
faith in the Queensland
Labor Party.
She said the job would be

like climbing Mt Everest
but that she was “more
than happy to serve”.
And in an ant-warnselephant moment she
warned new Premier
Campbell Newman, “We
will make sure that he
keeps to his promises.”
Ms Palaszczuk was a
former political adviser
who started law studies
before her father Henry a
Labor veteran, resigned
from his seat of Inala, and
she won it - Labor’s safest state seat - in 2006.
Prime Minister Julia Gillard, Ms Palaszczuk’s
federal sister, is facing
dark questions herself after a Newspoll published
on tuesday reported the
Government’s primary
vote had fallen to 28 per
cent.
“My job is to both listen
and lead and that’s what
I’ll be doing as Prime
Minister,” Ms Gillard said
in Seoul where she is attending a nuclear security summit.
“I’ll be continuing to deliver the important policies that will make a difference for the future of
Queensland and the future of our country.”
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مناسبات

ريتشارد طنوس يومل لنجله يوسف يف عيد مار يوسف
ريتشارد
الصديق
أقام
طنوس وعقيلته ريتا ،يف
دارته العامرة ،مأدبة عشاء
سخية لولدهما املالك يوسف
يف عيد مار يوسف حيث ان
السيد طنوس وعقيلته قد
أمسيا ولدهما بهذا االسم تيمنا
بفضائل هذا القديس الكبري.
حضر املناسبة ،اضافة اىل جدة
الطفل السيدة مريم طنوس
سليمان
الرائد
والعائلة،
حلود والسيد نسيب اهلاشم
والسيدة مارشا البايع والسيدة
ماري زهار وزوجها لوي
والسيد سايد مششوم والزميل
انطونيوس بو رزق عدد كبري
من االهل واالصدقاء.
وقطع الطفل املالك يوسف
قالب احللوى املعد خصيصا
التصفيق
وسط
للمناسبة
واهلتاف والتمنيات للمحتفى به
بالعمر الطويل املليء بالسعادة
والفرح.
وقد كانت مأدبة عامرة
باملشاوي واالمساك والعديد
من اصناف املأكوالت اللبنانية
الشهية.
ومل تغب االركيلة عن املناسبة
حيث امضى اجلميع سهرة رائعة
استمرت اىل ما بعد منتصف
الليل.
اهلريالد ،اليت تربطها عالقة
صداقة بوالدي الطفل تهنئ
الطفل يوسف بعيد وتتمنى
لوالديه واالهل دوام الفرح.

الطفل املالك يوسف يقطع قالب الحلوى مع والديه ريتشارد وريتا طنوس

جانب من املدعوين وتبدو جدة الطفل السيدة مريم طنوس

جانب آخر من املدعوين
National

Strata Management

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

الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ
9721 1611

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au
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واملس
 عالج السحر-استشارات روحانية ونفسية
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HIGH DEFINITION TELEVISION PROGRAMMING

McDonald’s Rockdale
®

McDonald’s
Rockdale
603 Princes Highway
®

603 Princes Highway
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At participating restaurants only. ‘Coca-Cola’ and the
Contour with
Bottleus
areon:
registered trademarks of The Coca-Cola Company.

YouTube

Picasa

SHOUTcast

Media Center

At participating restaurants only. ‘Coca-Cola’
and the Contour Bottle
are registered trademarks
of The Coca-Cola Company.
Radio
Video-on-Demand
Movies
TV Channels

TV Series

Pay-Per-View

Media Center

®

Dorakhshan Market.................(+61)397-948-418

Melbourne
Ishtar Persian Bazar............ (+61) 393-549-212
Austech Telecom.................. (+61) 410-514-439
Bamyan Halal Butchers........ (+61) 397-932-636
& Grocery
Sid Satellite ............................ (+61) 415-406-500
Super Gulph………............. (+ 61)398-502-992
J& S Electrical PTY LTD ........ (+61)393-595-678
& Broad Meadows
Belmore
IPTV Techheads .......................(+61) 413240 342
Ann TV .......................................(+61) 400466 484

Perth
City Fresh Supermarket...... (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite.. (+61) 423-631-129
Ariana AFG Satellite ............. (+61) 421-883-650
Adellaid
Persian Grocery...................... (+61) 884-438-599
Mob Tech................................. (+61) 404-541-835
Geelong
Nima Satellite........................ (+ 61) 0401729598
Parramatta
Little Persia............................ (+ 61) 296-301-648

Narre Warren South
Nas Data Communication....(+61) 387-949-876
Botany
3D Thinking........................... (+61) 402-998-494
Brisbane
Afshar Market ....................... (+61) 738-477-396
Basir Satellite...........................(+61) 421-511-234
Aburn
Zam Zam Market (+61) 431-207 576
Southport Gold coast
Sara & sevda ................................ (+61) 756 970014
Persian Supermarket
08-10-0033

Sydney
AVA Satellite........................... (+61) 401-491-546
Super Sahel............................ (+61) 294-176-766
Heshmat Satellite.................. (+61) 400-078-000
Tech Solutions....................... (+61) 402-666-555
Bullono.................................... (+61) 0433008974
Niavaran Market ................... (+61)
® 294771 772
Black Town
Little Parand........................... (+61) 296-761-633
Dandenong

Customer Service:
Tel: +1-416-202-6608

Sales:
Tel: +1-604-293-1000

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

10-11-0007

agentsupport@glarab.com

