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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

أنان يأمل بإعالن وقف العنف يف السادسة صباح 12 نيسان وجملس األمن يدعم خطته

دمشق: االنسحاب من املدن مشروط بوقف التسليح والتمويل
سوري،  مسؤول  اتهم 
عربية  دوال  االول،  أمس 
حرب  بتغذية  وإقليمية 
مشريا  سوريا،  يف  أهلية 
بعض  مواقف  أن  إىل 
إعالن  مبثابة  هي  الدول 
حرب وعدوان على سوريا، 
متهما هذه الدول بالسعي 
مبعوث  مهمة  إلفشال 
واجلامعة  املتحدة  األمم 
كويف  سوريا  إىل  العربية 
انسحاب  أن  موضحا  انان، 
القوات من املدن »مشروط 
أنان خطته، عرب  باستكمال 
اليت  الدول  من  الطلب 
عن  بالتوقف  ومتول  تسلح 
وأن  والتمويل،  التسليح 

يضمن أنان ذلك«.
وقال املسؤول، الذي طلب 
لقاء  عدم ذكر امسه خالل 
مع صحافيني يف دمشق، 

والعديد  وسوريا  انان  ان 
ترغب  األخرى  الدول  من 
املبعوث  مهمة  إجناح  يف 
ليس  »هذا  لكن  الدولي، 
يف  الدول«  كل  موقف 

إشارة إىل قطر والسعودية 
الواليات  وأيضا  وتركيا 

املتحدة.
أعلن  الوقت،  هذا  يف 
بيان،  يف  األمن،  جملس 

حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من 
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث 

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

96371759  فاكس: 96371294 تلفون: 

مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142

اآلن .... يف فريفيلد

خربة طويلة  .. خدمة سريعة .. صدق يف املعاملة

حسم 
 % 20

لحامل هذا 
االعالن 
يف فرع 
فريفيلد

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

نؤمن طلبيات كافة 
املناسبات بأسعار 

مدروسة

جديد أفران ياغونا فرع فريفيلد.. بيتزا على أنواعها
نفتح من الـ 5،00 صباحا لغاية الـ 10،00 ليال

أفران  ياغونا للمعجنات..

فرع فريفيلد
تلفون: 87308300

14 Smart St, 
Fairfield

قرب  حمطة القطار

فرع ياغونا
تلفون: 97938333

124 Highland Ave, 
Yagoona

قرب  حمطة القطار

************************
نتعهد كافة املشاريع من األبنية 

الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 
 الخريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

إلعالناتكم في 

الهيرالد 

االتصال بـ  ميراي 

علىالرقم:

0478 165 625

للبيع

صالون تزيني رجـّالي للبيع
 عمره 3 سنوات

3 Year Old Shop,  New & Modern
زبائن الصالون يف ازدياد

ومدخوله يف تحسن مستمر
يقع يف قلب سوق تجاري كبري

املدخول  السنوي 235 ألف دوالر
ملن يهمه االمر االتصال بـ طوني:

0416554842

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

Elham

Easy And Safe Driving Techniques

Accredited Instructor

0405 600 833

التتمة صفحة32 

التحقيق يرّجح جمموعة يف استهداف جعجع

باخرتان تركيتان للكهرباء... »بال عموالت«؟

مع أن ردود الفعل الداخلية 
على حادث اطالق رصاص 
رئيس  مقر  على  قنص 
اللبنانية«  القوات  »حزب 

مسري جعجع يف معراب أول 
انعكاسًا  بدت  أمس  من 
السياسي  لالنقسام 
الواقع  يسود  الذي  احلاد 

تهنئة
تتقدم اهلريالد بأحر التهاني من الطوائف املسيحية 
مبناسبة  عامة  واجلالية  خاصة  الغربي  التقويم  ذات 
باخلري  اجلميع  هلى  اهلل  اعاده  اجمليد  الفصح  عيد 

واليمن والربكات وكل عيد وانتم خبري.

التتمة صفحة 32

هذا  أرخى  اللبناني، 
احلادث بظالله امس االول 
على جممل الوضع الداخلي 

ودعا  انان،  خطة  دعمه 
السلطات السورية لاللتزام 
مبهلة تنتهي يف 10 نيسان 
احلالي لوقف القتال، و«كل 

رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمري جعجع يؤدي صالة شكر مع وفد طالب »القوات«.العماد راجحة )يف الوسط( خالل حفل تخريج دورة ضباط القيادة واألركان يف دمشق أمس االول 
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تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع 
 مجموعات كبرية من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية

Intervision تقدم لك جهازًا مع تركيب بقيمة 499 دوالرًا
هذا الجهاز يوفر لكم أكثر من 230 قناة عربية وأكثر من 29 محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشتكم

 Intervision يف ملبورن الشهر املقبل

 بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!

نقدم لكم أكثر  من 230 قناة فضائية مجاناً من الشرق األوسط. 
متتعوا مبئات القنوات الفضائية العربية ذات النوعية العالية على شاشة تلفازكم من 

خالل االنترنت.
 تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات العربية ترضي جميع أفراد العائلة.

 لالستفسار  وملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بنا
على أحد األرقام التالية:

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

S p e c i a l i s e  i n  I T  c o m p u t e r ,  w i r e l e s s , 
T e l e c o m m u n i c a t i o n  a n d  n e t w o r k i n g 

s e r v i c e  a s  w e l l  a s  o n s i t e  r e p a i r s . 
w e  c a n  a l s o  p r o v i d e  y o u  w i t h  S a t e l l i t e 

A n t e n n a  a n d  f r e e  t o  a i r  s o l u t i o n .

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

وتقنيو  للبيع  موزعون  مطلوب 
املطلوب. التدريب  نوفر  تركيب، 

We can offer you 
unlimited local 

calls and unlimited 
Internet at ADSL2+ 

speed for $65 
 a month.

*Box Delivered only, no installation included

www.intervisiontv.com.au
$499 

Installed

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
 الدوائر االسرتالية

أكثر من 29 حمطة راديو عربية

Saturday 7 April 2012السبت 7 نيسان 2012
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روني عويك
ونائب الرئيس هشام زريقة

ومجيع أعضاء اجمللس البلدي واملوظفني 
 بأحر التهاني من اجلالية املسيحية خاصة

  والعربية عامة
   مبناسبة عيد الفصح اجمليد

أعاده اهلل على اجلميع باخلري واالزدهار والسالم
 CLR Ronney Oueikوكل عام وأنتم بألف خري

Mayor for Auburn Council 
with

Hicham Zraika
Deputy Mayor

 يتقدم ر ئيس بلدية أوبرن

 ويعلن أن أبواب مكتبه مفتوحة لتلقي الشكاوى وتقديم املساعدة
واالستماع لكل رأي من شأنه تحسني أداء العمل البلدي

 احملامي 
شوكت مسلماني
بأحر التهاني

من أبناء اجلالية العربية 
خاصة واجملتمع االسرتالي 

 عامة
 مبناسبة عيد الفصح 

 اجمليد

يتقدم عضو جملس الشيوخ يف الوالية

The Hon. Shaoquett 
Moselmane MLC.

أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات

وكل عام وأنتم خبري

يتقدم رئيس االتحاد 
الفيدرالي للمجالس 

Advertisements

 ) AFIC( االسالمية
املنتخب حديثًا

الحاج حافظ قاسم 
واللجنة االدارية املنتخبة 
بأحر التهاني من الجالية 

املسيحية خاصة والعربية عامة بمناسبة 
عيد الفصح املبارك سائلني اهلل تعاىل 
أن يعيده على الجميع بالخري والربكات 
وعلى الجالية العربية وأوطاننا باألمن 

واالستقرار والسالم
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Clr Khal Asfour 
MAYOR OF BANKSTOWN

 
Ph: 9707 9523 
Fax: 9707 9517

www.bankstown.nsw.gov.au

رئيس بلدية بانكستاون يهنئ الجالية بعيد الفصح املجيد

املباركة  املناسبة  هذه  يف 
مناسبة  قدسية،  واالكثر 
أتقدم  املجيد،  الفصح  عيد 
بأحرّ التهاني  من الجالية 
بانكستاون،  يف  املسيحية 
عيد  يكون  ان  أمل  على 

فصح ممتعًا وساملًا
املستشار

كال عصفور
بلدية  رئيس 

بانكستاون

On this most 
sacred and holy 
of occasions, 
I extend my 
warmest wishes 
to Bankstown’s 
C h r i s t i a n 
community. May 
you have a safe 
and enjoyable 
Easter.

 غلني بروكس
Glenn Brookes MP 

 بأحر التهاني 
 من اجلالية املسيحية خاصة والعربية عامة يف 

 منطقة ايست هيلز
 مبناسبة عيد الفصح اجمليد

 أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات
 Happy Easter

يتقدم نائب مقعد ايست هيلز

Glenn Brookes MP 
member for East Hills
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Melbourne

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹flb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚfláÇ
@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@fibóm¸a

 Hatem
Electrical Contracting

k÷]á^⁄Ê<kfi^“
@#by@Ú◊ãí@

ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€

^„¬]Áfi_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]

<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
<ÌÈfl”ä÷]<Ÿá^flπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜

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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âfl@·ÿmbuby
@fib‡«cÎ@pbfláÇ
@ÚÓ‰fl¸a@Úéaã®a
@äb»édi@@Úñb©a
Úèœb‰fl

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

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Ô„áé

<gÈ® <Ì⁄Á”£] <ãÈÒÖ <å_Ö
<ŸÊ˜]<ã⁄_<Î]Üä÷]<ª<Íi^œÈ⁄
<Ÿ^π]<ÜËáÊ<V‰È <’Ö^ç<H^¬^€jqc
<Å^íjŒ˜] <ÜËáÊ <HÎÇÀí÷] <Ç€¶
<‹“^uÊ <å^© <˜Áœfi <ÏÖ^rj÷]Ê

JÌ⁄¯â<ö^ËÖ<·^flf÷<ÕÜí⁄
<Ç√e <ÎÇÀí÷] <ÜËáÁ÷] <Ÿ^ŒÊ
<ovf÷]<ŸÊ^fli<≈^€jq˜]<·c<V^œ◊÷]
<^⁄Á€¬ <ÎÅ^íjŒ˜] <ƒïÁ÷] <ª
<^‚É^°] <gq]Á÷] <l]]Üq˜]Ê
<≈ÁïÁ⁄<±]<Ì ^ïc<HÁ€fl÷]<àÈÀvj÷
<‹„i <ÔÜ}] <ƒÈï]Á⁄Ê <Ìfiá]Áπ]

J∞flõ]Áπ]
<ÜËáÁ÷]<Íi^œÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<ÿfœjâ]Ê
<HÇ“_<ÎÑ÷]<Ö^íœ÷]<·^fiÇ¬<–e^ä÷]
<·] <H^œ◊÷] <Üm] <‰¬áÊ <·^Èe <ª
<·^“ <Íi^œÈ⁄ <ãÈÒÜ÷] <ƒ⁄ <^œ◊÷]
<ƒ⁄<^flïÜ√jâ]<ÇŒÊ<J^fleÊ<]Ü€n⁄
<‹„i <:÷] <^Ë^ñœ÷] <ÿ€• <‰j÷ÊÅ
<Ö^m˚] <±] <Ì ^ïc <∞Èfi^flf◊÷]
<ÌÈâ^Èä÷] <l^ ¯~◊÷ <ÌÈf◊ä÷]
<^€Èâ <˜Ê <Í◊}]Ç÷] <ƒïÁ÷] <Ó◊¬

JÎÅ^íjŒ˜]
<ÏÖÊÜï <Ó◊¬ <Ö^íœ÷] <ÅÇçÊ
<Íâ^â]<–◊�fl€“<Ö]Üœjâ˜]<4 Ái
<HÌËÅ^íjŒ˜] <Ì◊r√÷] <ºÈéflj÷
<ÎÑ÷] <ÅÁ“Ü÷] <ÿæ <ª <^ëÁí}
<Ñfl⁄ <ÌÈ◊}]Ç÷] <—]Áâ˜] <‰éÈ√i
<≈^ïÊ˜] <]Üq <‡⁄ <Ì◊ËÁõ <ÏÇ⁄

JÌÈeÜ√÷]<Ìœ�flπ]<ª<ÌeÜ�ñπ]
<Ö^íœ÷] <ÔÇe] <HÌÈfi^m <ÌÈu^fi <‡⁄
<ÏÅ^Ëá <›ÁâÜ⁄ <Üéfl÷ <‰u^ÈiÖ]
<ÌÈÒ^ïÜ÷] <Ì«Èí◊÷ <^œ Ê <ÖÁq˜]

<l^ÚÈ7] <^„È÷c <k◊ëÁi <:÷]
<Í÷^€√÷] <Å^†˜] <ƒ⁄ <ÌËÅ^íjŒ˜]
<Ì√€j• <Ì⁄Á”£] <^È¬]Å <H›^√÷]
<ƒËÜä÷] <≈ÊÜé÷] <ÏÖÊÜï <±]
<ã≥ <:÷] <^Ë^ñœ÷] <Ì¢^√⁄ <ª
<Ì⁄á˘] <^ëÁí} <∞flõ]Áπ] <Ï^Èu
<^f◊�⁄ <ki^e <:÷] <ÌÈÒ^eÜ„”÷]
<Ó◊¬ <∞Èfi^flf◊÷ <^v◊⁄Ê <^Èâ^â]

J‹„i]^€jfi]<Õ¯j}]
·Ê^√j◊÷<›^i<|^ÈiÖ]

<‰u^ÈiÖ] <‡¬ <Ö^íœ÷] < �2¬ <‘÷Ñ“
<Í÷^€√÷]<Å^†˜]<∞e<·Ê^√j◊÷<›^j÷]
<ÌËÅ^íjŒ˜] <l^ÚÈ7]Ê <›^√÷]
<Ì¢^√⁄ <Ó◊¬ <^€„flÈe <—^Ài˜]Ê
<Ì“3éπ] <ÿ“^éπ]Ê <^Ë^ñœ÷]
<‘÷ÉÊ<Íœ�fl⁄Ê<Í¬ÁïÁ⁄<ÿ”ée
<ÿ€¬<ÌŒÖÊ<Ì∆^Èë<Ó◊¬<ÿ€√÷]<2¬

JÌ⁄Á”£]<±]<^„µÇœj÷<Ì“3é⁄
<ãÈÒÜ◊÷ <^fiÇ“_ <VŸÁœ÷^e <‹j}Ê
<ª <≈]Üâ˜] <ÏÖÊÜï <Íi^œÈ⁄
<ã◊.] <ÿÈ√Ài <^Èu] <ÏÅ^¬]
<^€Èâ<˜Ê<Í¬^€jq˜]<ÎÅ^íjŒ˜]
<ƒqÜπ] <ÿ”éË <ã◊.] <]Ñ‚ <·]
<ÿ£ <ÿn⁄˜] <·^”π]Ê <0^í÷]
<Ì÷ÊÇ÷] <∞e <Ì”Ò^é÷] <^Ë^ñœ÷]

JŸ^€√÷]Ê<ÿ€√÷]<h^eÖ]Ê
<ª <HÍi^œÈ⁄ <ãÈÒÜ÷] <ÿfœjâcÊ
<HÎÇÀí÷] <Ÿ^π] <V]ÖáÊ <ÖÁñu
<Hå^© <ÏÖ^rj÷]Ê <Å^íjŒ˜]
<‡äu <t^£] <∞äu <Ì¬]Öà÷]
<]Ç Ê <ÅÁf¬ <ÎÅ^  <Ìu^Èä÷]Ê
<ìÈ}]3÷ <ÌÈfi^flf◊÷] <ÌÈ√€¢] <‡⁄
<ÌÈ√€¢] <ãÈÒÖ <Ìâ^ÒÜe <á^Èj⁄˜]

Ï‡‰€a@çÓ–•Î@Ú„åaÏæa@fiÎb‰m@szj€a@Zá–ó€a

bÌÜbón”a@b«b‡nua@ëcãmÎ@ıbnœ¸a@áœÎ@Û‘n€a@Ômb‘Ófl
JÇÈeÜ¬<ŸÖ^ç

<t^£] <∞äu <ÜËáÁ÷] <xïÊ]Ê
<·_ <H‰iÖÅ^«⁄ <ÔÇ÷ <H‡äu
<ò√e <±] <—Ü�i <≈^€jq˜]
<Ì„¢<ÌÈ√€¢]<‹„i<:÷]<g÷^�π]
<ò√e <Ì◊v◊uÊ <‹„¬^�Œ <ÜËÁ�i
<p¯n÷] <l]Ö]áÁ÷] <ƒ⁄ <ΩÊÜé÷]
<ÏÖ]áÊ <ƒ⁄ <‹„◊“^é⁄ <·] <^€◊¬
<ÿ£]<±]<^„œËÜõ<lÑ}_ <Ì¬]Öà÷]

JÌ¢^√π]Ê
<^œ◊e <^fl Üéi <VŸ^œ  <ÇÈeÜ¬ <^⁄_
<ÏÇ¬ <ª <^flnùÊ <ãÈÒÜ÷] <Ì÷ÊÅ
<‹„Ë <≈ÁïÁ⁄ <^‚áÜe_ <ƒÈï]Á⁄
<—¯õ] <Á‚Ê <l]á^Èj⁄˜] <≈^�Œ
<ÏÅ^¬cÊ<·Áfi^fÈ÷<»flËÇfi]Üe<≈ÊÜé⁄
<Ç√Ë <ÎÑ÷] <—Áäj÷] <Ü„ç <—¯õ]
<HÍfi^flf◊÷] <Å^íjŒ¯÷ <^€„⁄ <]Ü⁄]
<ƒ⁄<^fli^¬^€jq]Ê<^fli]^œ÷<ƒe^jflâÊ
<Ü„ç<Ç√e<ÅÁ√fl÷<HÌ√eÖ˜]<]ÖáÁ÷]
<Íi^œÈ⁄ <ãÈÒÜ÷] <Ì÷ÊÅ <^œ◊÷
<:÷] <Ÿ^€¬˜] <ÏÖÁë<ª<‰√ïÁ÷
<]ÖáÁ÷] <ƒ⁄ <^‚4ñ† <‹jÈâ
<Ü€ni <·] <ÿ⁄] <Ó◊¬ <∞Èfl√π]
<Å^íjŒ˜]<ºÈéflj÷<˜^√ ]<^fiÅÁ„q

JÍfi^flf◊÷]
ÔÁjÀ÷]<Ö]Å<Ç Ê

<]Ç Ê<Ì⁄Á”£]<ãÈÒÖ<ÿfœjâ]<^€“
<›^√÷]<ÜËÇπ]<‹ï<ÔÁjÀ÷]<Ö]Å<‡⁄
<›^é‚<'Èé÷]<ÌÈ⁄¯â˜]<Õ^ŒÊ¯÷
<ÎÖ]Å˜] <ã◊.] <Áñ¬ <HÌÀÈ◊}
<H^e^f÷] <Ç∑_ <'Èé÷] <Õ^ŒÊ¯÷
<'Èé÷] <Ì⁄^√÷] <l^Œ¯√÷] <ÜËÇ⁄Ê

JÎÜíπ]<ÎÅ^ç

<Ö^⁄ <ÍfiÊÖ^π] <’ÜËÜ�f÷] <kÀ÷
<›Ç¬<±]<Í¬]Ü÷]<åÜ�e<ÏÖ^ée
<T<∞e<¯�√⁄<Ö]Á£] <^œe <á]Áq
<Í“Ü”e<Ö]Áu<·]<]2j√⁄<Ö]É]<MPÊ
<�̂Èâ^Èâ <ãÈ÷ <!] <hàu <ƒ⁄
<Ì÷Ê^õ <·^”⁄ <ÿ¨ <˜ <Á‚Ê
<l]4È«i <±] <Ö^ç]Ê <JÖ]Á£]
<‡⁄Ê <·^flf÷ <ª <k◊íu <ÌËÖÑq
<·Áfi^Œ <±] <ÏÅÁ√÷] <gÈ√π]
<‘÷ÉÊ <JÍe^~jfi˜] <MURL <›^√÷]
<Ìe^œfi <‡⁄<]Ç Ê<‰÷^fœjâ] <Ÿ¯}
<gÈœfl÷]<gÒ^fi<Ìâ^ÒÜe<‡ËÖÜ-]
<Óœ÷]<ÎÑ÷]<‡ËÇ÷]<Üë^fi<ÇÈ√â

V^„È <Ÿ^Œ<Ì€◊“
<^fiÜøjfi] <HÌ�f«÷] <gu^ë <^Ë
<·^“<Çœ <HÏÖ^éf÷]<ÂÑ‚<¯ËÁõ
<±] <Ìq^u <ª <∞Èfi^flf◊÷] <ÿ“
<ÅÁ√È  <H0^í÷] <Í¬]Ü÷] <]Ñ‚
<‹√flËÊ <HÏ4ø£] <±] <‹„ñ√e
<ÎÑ÷] <·^⁄˜^e <Ü}˚] <‹„ñ√e
<lÜ <:÷]<ÏÅ^√ä÷^eÊ<HÂÊÇœj ]
<Ht^Èä÷] <‡‚Ê <·] <Ç√e <‹„fl⁄
<Jt^√fl÷] <Ó◊¬ <h^ÒÑ÷] <Üm^”iÊ
<‡⁄<Ün“]<‹”÷<Í�¬]<·^flf÷<Ç•
<Ì€√fi<ì◊~π]<‘vfl⁄<›ÁË<HÏÜ⁄
<HÌâÇœπ] <‰ïÖ`eÊ <‰e <·^µ˜]
<ÔÁœj÷]<gfi^q<±]<’^�¬]<›ÁËÊ
<ÏÁœ÷] <H‹„e <›]àj÷˜]Ê <Ì¬^�÷]Ê
<·^“<‹“Ê<HÌ Ü√π]Ê<Ì¬^ré÷]Ê
<·^“Ê <H]4ée <ÎÊ]Ç÷] <‘iÁë
<]4é⁄Ê <^ËÅ^‚ <4fl÷] <‘◊œ¬
<·]<g´<oÈu<±]<k◊ëÊ<Óju

J·Á”i
<Ÿ]á<^⁄<·^flf÷<HÌ�f«÷]<gu^ë<^Ë
<‡⁄<‰e<ºÈ†<Ãë]Á√÷]Ê<Ü�}<ª
<‡õÁ÷]<^fle]<ƒÈ∂Ê<Hgfi^q<ÿ“
<H‘⁄]ÇŒ]Ê<‘j€”u<±]<Ìq^u<ª
<‘ÀŒ]Á⁄Ê <‘√ŒÁ≤ <·˜] <kfi]
<^⁄ <]Ñ‚Ê <HÉ^œfi˜] <ÌflÈÀâ<·^eÖ
<·˜ <^fiÖÊÇë <ª <ÿ⁄˜] <o√fË
<H|Á◊Ë <_Çe <ÇŒ <Ì⁄¯ä÷] <Ûõ^ç
<ÌÈfi^flf◊÷] <Ì ^ví÷] <ÊÖÜ¶ <‡©
<ÌÈuÊÜ÷]<^fli¯Ò^¬Ê<^fli]^€jfi]<ÿ”e
<‘€◊äfiÊ<HÌœn÷]Ê<ÅÁ÷]<‘ñv¥
<·`e<Ç„√÷]<‘⁄^⁄]<ÅÇ®Ê<HÌË]Ü÷]
<^fl⁄¯Œ]Ê <^fleÁ◊Œ <ª <·Á”Ë <˜
<H·^flf÷ <hÖ <˜] <·^flf÷ <—Á 
<HÇËÇ¢]<›^√÷^e<ÌÚfl„j÷]<‹”j�f«÷
<‹√j÷ <4§]Ê <‡€È÷^e <!] <ÂÅ^¬]
<öÖ˜]<Ó◊¬Ê<ÏÜäπ]<^fleÁ◊Œ<ª
<Ì∑ÖÊ<‹”È◊¬<›¯ä÷]Ê<H›¯ä÷]

J!]

Í¬]Ü÷]
<Í¬]Ü÷] <’ÜËÜ�f÷] <Ü”çÊ
<VŸ^ŒÊ <‰j€◊“ <Ó◊¬ <‡ËÇ÷]Üë^fi
<Ì€◊”÷] <ÿ¶ <ÿ¨ <Íç <˜
<·^ÈœfË <^€„  <hÁj”π] <ìfl÷]Ê
<ÇŒ <gj“ <^⁄ <·] <ÕÊÜ√⁄ <‰fi˜
<ÌË]<ÃŒÁji<˜<·]<Ófl≥]Ê<Hgj“
<Ê] <ÏÇËÜq <ÌË]Ê <ÌÈ⁄¯¬] <Ì◊ÈâÊ
<ÕÊÜø÷]<gfäe<ÿ€√÷]<‡¬<Ì◊r¬

JÌËÅ^íjŒ˜]
<Ó◊¬ <Í¬]Ü÷] <’ÜËÜ�f÷] <ÅÖ <‹m
<ÏÁ¬Å <ÅÇr  <∞È⁄¯¬˜] <Ì◊Úâ]
<]Á√ÈfË <˜ <·] <±] <∞Èfi^flf◊÷]
<ƒÈ∂ <^È¬]Å <HÇu˜ <‹„ïÖ]
<ÎÑ÷] <Ö^È§] <É^°c <±]<^ŒÜ ˜]
<ÙÅ^f⁄ <– Ê <‡”÷Ê <H‰fiÊÇËÜË
<·^È“Ê <Ífi^flf◊÷] <·^äfi˜]
<ÏÅ^Èä÷]Ê <ÌËÜ£] <l]É <·^flf÷
<’^fl‚ <VŸ^ŒÊ <JŸ¯œjâ˜]Ê

<^„fl¬ <Ó◊~jfi <˜ <·] <g´<ke]Ám
<—¯�fi˜]<Ì�œfi<·Á”i<·]<g´Ê

JƒÈ€r◊÷
<·] <ŸÊ^u <ÍvÈäπ] <·] <Ç“]Ê
<H‹◊äπ]<‘÷Ñ“Ê<HÂÇuÊ<èÈ√Ë
<xrfli <% <Ì÷Å^√π] <ÂÑ‚ <‡”÷Ê
<H’3éπ] <èÈ√÷] <·^”⁄ <ÿvj÷
<ÍÈvÈä⁄ <Ó◊¬ <Õ^}] <˜ <^fi]
<ª <ÎÜ´ <^⁄ <ÿæ <ª <—Üé÷]
<—Üé÷]<Ó◊¬<ªÁ}<^¥]<Ìœ�flπ]

J‰È€◊ä⁄Ê<‰ÈÈvÈä≤<‰◊“
<^√È∂ <∞Èfi^flf◊÷] <Í¬]Ü÷] <^¬ÅÊ
<;õÁ÷]<—^nÈπ]<±]<ÏÅÁ√÷]<±]
<g´Ê <HƒÈ€r◊÷ <Á‚ <·^flf÷ <·˜
<ÂÑ‚ <å^ÈŒ <·] <ŸÁœfi <˜ <·]
<ÌÚ <Ê]<–ËÜÀ÷]<]Ñ‚<‹rù<Ì÷ÊÇ÷]

JÌflÈ√⁄
<VŸ^Œ<!]<hàu<ƒ⁄<Ö]Á£]<‡¬Ê
<ÿ¨ <˜ <–◊�fi] <ÎÑ÷] <^fiÖ]Áu
<ãÈ÷<Á‚Ê<HÖ]Á£]<Ì÷Ê^õ<·^”⁄
<:÷] <Í“Ü”eÊ <H^Èâ^Èâ <]Ö]Áu
<ÌœÈœ£] <ŸÁœi <ÌäÈfl”÷] <ÿn≥
<Ó◊¬ <ÖÊ^vjfi <‡©Ê <HÌÈ¬ÁïÁ≤

Vp¯m<Ω^œfi
JÌ÷ÊÇ“<·^flf÷<·^È“<IM

<H·^flf÷<Å^ÈuÊ<;õÁ÷]<—^nÈπ]<IN
<Ìq^u <ÓœfÈâÊ <·^“ <·^flf÷ <·˜

JÍeÜ√÷]<%^√◊÷
<Ìq^u<Á‚<ÎÑ÷]<·^flf÷<Ì÷^âÖ<IO
<±]<ƒ◊�jfi<‡©Ê<HÍeÜ√÷]<%^√◊÷
<^flÈ◊¬Ê <HÌËÁœ÷] <Ì÷ÊÇ÷] <›Á„À⁄
<›^ÈŒ <ÿŒÜ√Ë <^⁄ <ÿ“ <‰q]Áfi <·]
<·] <^flÈ◊¬ <g´Ê <HÌ÷ÊÇ÷] <ÂÑ‚
<Ì÷ÊÇ÷] <ÔÁjä⁄ <Ó◊¬ <·Á”Ë

Jã”√÷]<ãÈ÷Ê
<HÌeÁj”π] <Ì ^ví÷^e <Å^ç]Ê
<Í“ <^„€¬Å <±] <Ì÷ÊÇ÷] <^È¬]Å
<ÌÈ⁄¯¬˜] <l^äâˆπ] <Ü�ñi <˜
<·^e <‡⁄ˆfi <^flfi˜ <HŸ^ÀŒ˜] <±]
<^⁄ <– Ê <Óœfi <ÌeÁj”π]Ì€◊”÷]
<ÇŒ <gj“ <^⁄ <·^e <^⁄ÁË <ÿÈŒ

Jgj“
<ƒâÁπ] <ÍvÈäπ] <^œ◊÷] <‡¬Ê
<ª <où <ÎÑ÷] <Í“Ü”e <ª
<’ÜËÜ�f÷] <Ÿ^Œ<h^~jfi˜] <·Áfi^Œ
<ÌÈ¬Áfi <Ó◊¬ <·^“ <àÈ“3÷] <·]
<^„flä£<ÌœËÜõ<ÿñ ]Ê<HÿÈn€j÷]
<HÌÀë^flπ] <Ó◊¬ <Ìø ^-]Ê
<kvj  <l^¬^€jq˜] <ÂÑ‚ <ÌrÈjfiÊ
<ŸÁu <ê^œfl÷]Ê <Ö]Á£] <h]Áe]
<‡⁄Ê<Hÿñ ˜]<h^~jfi˜] <·Áfi^Œ
<Î] <]ÖÁ÷] <±] <ÏÅÁ√÷] <gÈ√π]
<ª<·˜<MURL<›^√÷]<·Áfi^Œ<±]
<ÌËÖÑq <l]4È«i <k◊íu <·^flf÷
<JÏÇ√ë˜] <ÿ“ <Ó◊¬ <l]ÖÁ�iÊ
<Íç <ÿ“ <ª <‹„π] <VŸ^ŒÊ

JÖ]Á£]Ê<ê^œfl÷]
<ÿ“ <Í¬]Ü÷] <’ÜËÜ�f÷] <ƒïÊÊ
<^„e <›Áœi <:÷] <l]Ö]Á£] <sÒ^jfi
<Ì ^“Ê <·^flf÷ <Ì⁄Ç} <ª <Í“Ü”e
<·] <áÁ´ <˜ <VŸ^ŒÊ <Õ]Üõ˜]
<MPÊ<T<∞e<¯�√⁄<Ö]Á£]<ÓœfË

JÖ]Éa
<Ì¢^√⁄ <ÏÖÊÜï <Ó◊¬ <à“ÖÊ
<ÌËÅ3π] <ÌËÅ^íjŒ˜] <≈^ïÊ˜]
<xfë]<Ífi^flf◊÷]<g√é÷]<o◊m<·˜
<]É]Ê <HÜœÀ÷] <º} <ÔÁjä⁄ <k†
<›¯”÷] <Ó◊¬ <Ì¢^√π] <lÜíjŒ]
<g√é÷] <–ù<ÌµÜq <ÂÑ„  <ºœ 
<Ì÷ÊÇ÷]<±]<]Çfi<‰qÊÊ<JÍfi^flf◊÷]
<Ì⁄á˜] <ÕÜ√fi <V¯Ò^Œ <ÌÈfi^flf◊÷]
<‡”÷Ê<H%^√÷] <^7<öÜ√jË<:÷]

ÍäaÎå@…fl@ böÎ¸a@üã«Î@ÂÌäã0a@Úib‘„@áœÎ@›j‘né

äaÏ®a@Ú€Îb†@ÔÃ‹Ì@¸@!a@lçyÎ@Ô◊ãÿi@äaÏy@ZÔ«aã€a
<Ãœi <˜] <Ì÷ÊÇ÷] <Ó◊¬ <g´
<∞È√i <ÿ“ <›^⁄] <^„◊€¬ <ÿ�√iÊ
<ƒ◊�jfi <^flfi] <±] <]4é⁄ <HÎÖ]Å]
<ÌÈ¬ÁïÁ⁄ <ÏÜu <Ì ^ví“ <‹”È÷]
<^fle<ª<‹‚^äiÊ<ÌœÈœ£]<›Ç°
<ª <^fl÷á˜ <! <Ç€£]Ê <·^äfi˜]
<±]<Ì ^ví÷]<ÌËÜù<ƒj€jfi<·^flf÷

J^⁄<Çu
<—Üé÷]<ÓœfÈâ<Ój⁄<±]<VŸ`âÊ
<·] <VŸ^ŒÊ <[ÌeÁ√÷] <ÍeÜ√÷]
<]4f“ <]ÖÊÅ <]Áf√÷ <∞ÈvÈäπ]
<˜ <^fi]Ê <HÌÈeÜ√÷] <Ìñ„fl÷] <ª
<Ífi^flf◊÷] <‹◊äπ]<Üä}]<·]<ÇËÖ]
<‰iÖ^ñu <‡⁄ <Ífi^�¬] <ÎÑ÷]
<Ífi]<ŸÁŒ]<˜<^fi]<‘÷Ñ÷<H‰j ^œmÊ
<∞ÈvÈäπ]<ÿfœjä⁄<Ó◊¬<Óé}]
<ÿfœjä⁄ <Ó◊¬ <ÿe <—Üé÷] <ª
<—Üé÷]Ê<∞€◊äπ]Ê<∞ÈvÈäπ]
<Ÿ^�i <‰fl⁄ <ÏÜr7] <·]Ê <HÂÜâ^e
<∞e<Ì“3é⁄<Í‚Ê<·^ËÅ˜]<ÿ“

J∞€◊äπ]Ê<∞ÈvÈäπ]

∞◊âÜπ]<ÌÈ√∂
<Í¬]Ü÷] <’ÜËÜ�f÷] <ÿfœjâcÊ
<∞◊âÜπ]<ÌÈ√€¢<›^√÷]<ãÈÒÜ÷]
<Íï^⁄ <Í◊Ë] <h˜] <∞Èfi^flf◊÷]
<ÎÅ^íjŒ˜] <ã◊.] <ãÈÒÖÊ
<Ö^ç] <ÎÑ÷] <å^fläfi <‰ÈqÊÖ
<ÅÊàj◊÷ <kfi^“ <ÏÖ^Ëà÷] <·] <±]
<Ì�f∆ <l^„ÈqÁiÊ <l]Å^çÖ^e
<‡¬ <‰÷ <keÜ¬]Ê <H’ÜËÜ�f÷]
<4f”÷] <;õÁ÷] <ÖÊÇ◊÷ <ÎÜËÇœi
<HÌ◊uÜπ]<ÂÑ‚<ª<‰e<›ÁœË<ÎÑ÷]
<l^„qÊ <ŸÅ^fj÷ <Ìfâ^fl⁄ <kfi^“Ê
<ÌËÅ^íjŒ˜]<ÿÒ^äπ]<ŸÁu<Üøfl÷]
<ªÊ <ÌÈÒ^¥˜]Ê <ÌÈ¬^€jq˜]Ê
<≈^ïÊ˜] <∞ä† <ÌÈÀÈ“
<‹Ò]Ç÷] <ÂÇÈ“`iÊ <HÌÈéÈ√π]
<Í¬^€jq˜] <Çœ√÷] <≈ÁïÁ⁄ <Ó◊¬
<Å^íjŒ˜] <ÌÈ€fliÊ <HoËÇ£]
<ÅÁ€√÷] <Â2j√Ë <ÎÑ÷] <;õÁ÷]
<HÍfi^flf◊÷] <ƒ€jr€◊÷ <ÎÜœÀ÷]
<ÎÅ^íjŒ˜] <Ö]Á£] <±] <^È¬]Å
<^Èu] <Ÿ¯} <‡⁄ <Í¬^€jq˜]Ê

JÎÅ^íjŒ˜]<ã◊.]<ÿÈ√ÀiÊ
<ÿ√q <ÏÖÊÜï <’ÜËÜ�f÷] <Ç“]Ê
<Ì⁄Ç} <ª <Íâ^Èä÷] <ÿ€√÷]
<HÍ¬^€jq˜]Ê<ÎÅ^íjŒ˜]<·`é÷]
<ÎÅ^íjŒ˜] <Ö]Á£] <±] <^È¬]Å
<^Èu] <Ÿ¯} <‡⁄ <Í¬^€jq˜]Ê
<ÎÅ^íjŒ˜] <ã◊.] <ÿÈ√ÀiÊ

JÍ¬^€jq˜]Ê
·Áf÷]

<Ó◊¬ <Í¬]Ü÷] <ÿfœjâ] <^€“
<ÖÁífl⁄<–e^ä÷]<gÒ^fl÷]<VÍ÷]Áj÷]
<ÌËÖ]Å˜] <ÌÚÈ7] <H·Áf÷] <&^∆
<∞œe^ä÷]<h]Áfl÷]<Ì�e]Ü÷<ÏÇËÇ¢]
<gÒ^fl÷] <Ì�e]Ü÷] <ãÈÒÖ <Ìâ^ÒÜe
<ÎÑ÷] <Í÷Á◊√⁄ <Ÿ^éÈ⁄ <–e^ä÷]
<kfi^“ <ÏÖ^Ëà÷] <·] <±] <Ö^ç]
<l^õ^éfl÷]<Ó◊¬<’ÜËÜ�f÷]<≈¯õ˜
<|¯ë˜<Ì�e]Ü÷] <^„e<›Áœi<:÷]
<Íi^äâˆπ]Ê <›^√÷] <ƒïÁ÷]
<·^¢ <Ÿ¯} <‡⁄ <Ì÷ÊÇ÷] <ª
<ã◊•<›^¬<∞⁄]<‹m<HÌíí~j⁄
<Õ˜Ê]<ãœ÷]<Íπ^√÷]<ãÒ^fl”÷]
<∞i¯÷<åÇœ÷]<’ÜËÜ�eÊ<kË^Ài
<Ÿ^éÈ⁄Ê <|^fë <Ÿ^éÈ⁄ <^œe^â
<—Üé÷] <‹äŒ <ŸÊˆä⁄Ê <Üífi
<ª <Áï <ÎÅ^  <h˜] <ºâÊ˜]
<›^√÷]<Í“ÜËÜ�f÷]<gÒ^fl÷]<ÖÁñu

<J|^Èë<ã÷Áe<·]Ü�π]

أعرب رئيس اجلمهورية العماد 
أمله  عن  سليمان  ميشال 
االقليمية  اجلهود  تضافر  يف 
والدولية من اجل التوصل اىل 
منع استعمال األلغام اليت يفوق 
خصوصًا  احلروب،  خطر  خطرها 
بعد انتهاء القتال واملواجهات.

واعترب يف مناسبة اليوم العاملي 
للتوعية من االلغام واملساعدة 
بها  املتعلقة  االجراءات  يف 
بالنسبة  مبكان  االهمية  من  ان 
اىل لبنان املساعدة يف اكمال 
العدو  زرعها  اليت  االلغام  نزع 
االسرائيلي يف أرضنا اجلنوبية، 
وكذلك أهمية ممارسة الضغط 
لتسليم  اسرائيل  على  الدولي 
زرعتها  اليت  باأللغام  اخلرائط 
واليت ال يزال يسقط ضحيتها 
الذين  األبرياء  اللبنانيون 
وأرزاقهم  أمالكهم  يتفقدون 
احلر  عيشهم  سبل  لتأمني 

والكريم.
يف  اجلمهورية  رئيس  وعرض 
بعبدا  يف  اجلمهوري  القصر 
امس االول مع رئيس اجمللس 
للتطورات  بري  نبيه  النيابي 
وملشاريع  الراهنة  السياسية 
احلكومة  من  احملالة  القوانني 
النيابية  وللجلسة  اجمللس  اىل 
اليت  احلكومة  ملناقشة  العامة 
اجمللس  رئيس  اليها  دعا 
و19  و18   17 يف  النيابي 

نيسان احلالي.
مع  سليمان  الرئيس  وتناول 
مسري  احلكومة  رئيس  نائب 
امللفات  من  عددًا  مقبل 
جملس  كلف  اليت  واملواضيع 
برئاسة  وزارية  جلانًا  الوزراء 

مقبل متابعتها.
جمموعة  وفد  بعبدا  وزار 
االقتصاد واالعمال ضم النائب 
والسادة  اوغاسابيان  جان 
ابو  رؤوف  خوري،  سعيد 
اطلع  الزعرتي،  وحممد  زكي 
نشاط  على  اجلمهورية  رئيس 
تنظيم  اجملموعة خصوصًا جلهة 
عدد من املؤمترات االقتصادية 
والدولية  العربية  واالستثمارية 
املنتدى  واقربها  بريوت،  يف 
االقتصادي العربي الذي يعقد 
ايار  من  العاشر  لبنان يف  يف 

املقبل.
من  سليمان  الرئيس  واطلع 
لبنان  لدى  السوري  السفري 
على  علي  الكريم  عبد  علي 
واالوضاع  الثنائية  العالقات 

الراهنة يف سوريا.
سليمان  الرئيس  واستقبل 
الدميقراطي  احلزب  رئيس 
ارسالن  طالل  النائب  اللبناني 
ووزير الدولة مروان خري الدين 

وعرض معهما التطورات.
اجمللس  رئيس  واستقبل 
روجيه  االجتماعي  االقتصادي 
سبل  يف  معه  وحبث  نسناس 

تفعيل عمل اجمللس.
سليمان  أجرى  ثانية،  جهة  من 
اتصاالت بكل من وزير الداخلية 
والبلديات مروان شربل وقائد 
قهوجي  جان  العماد  اجليش 
تفاصيل  على  منهما  واطلع 
إطالق النار على منزل الدكتور 
تكثيف  وطلب  جعجع  مسري 
الفاعل  لكشف  التحريات 
وتوقيفه لقطع دابر كل حماولة 

إلثارة الفتنة يف البلد.

سليمان عرض ورئيس اجمللس التطورات السياسية 
واطلع من شربل وقهوجي على حادثة معراب »القوات  حزب  رئيس  انشغل 

أمس  جعجع  مسري  اللبنانية« 
املهنئني  باستقبال  االول 
بسالمته من »حماولة االغتيال« 
اليت أعلن انه تعرض هلا امس 
من  سلسلة  تلقى  كما  االول. 
من  أبرزها  كان  االتصاالت 
نبيه  النواب  جملس  رئيس 
وزير  الوزراء  رئيس  بري، 
اخلارجية القطري الشيخ محد بن 
جاسم بن جرب آل ثاني، كذلك 
االعالمي  املكتب  اعلن  فقد 
امس،  املارونية  للبطريركية 
تهنئة  اتصال  تلقى  جعجع  ان 
باسم  االربعاء  مساء  بالسالمة 

البطريرك بشارة الراعي.
كتلة  عقدت  فقد  ذلك،  إىل 
استثنائيًا  اجتماعا  »املستقبل« 
فؤاد  الرئيس  برئاسة 
حماولة  يف  للتباحث  السنيورة 
»حلقة  أنها  االغتيال، واعتربت 
من مسلسل االجرام واالرهاب 
الذي استهدف قادة من لبنان 
اغتيال  حماولة  من  انطالقا 
ومرورًا  محادة  مروان  النائب 
باغتيال  الكربى  باجلرمية 
الرئيس رفيق احلريري ورفاقه 
الشهداء  قافلة  اغتيال  اىل 
النائب  اخرهم  كان  الذين 
الشهيد  و)الرائد  غامن  انطوان 
يف قوى االمن الداخلي( وسام 

عيد«.
احملاولة  »املستقبل«  واعتربت 
من  جديدة  ملرحلة  »بداية 
اجملرمون  بها  يتسبب  املخاطر 
وهي  بلبنان  املرتبصون 
تستدعي من قادته املدافعني 
عن احلرية والسيادة واالستقالل 
التنبه إىل ما خيطط له أولئك 
الستئناف  بليل  اجملرمون 

جعجع: حماولة االغتيال عملية مركبة استمر اإلعداد هلا حنو 6 أشهر!
سياسة االغتياالت«.

موقف  لالنتباه  الفتا  كان  كما 
عضو »كتلة املستقبل« النائب 
نهاد املشنوق يف حديث الذاعة 
ان  قال  حيث  لبنان«  »صوت 
جعجع  اغتيال  من  »املستفيد 
الذي  االقليمي  التحالف  هو 
والفروع  وسوريا  ايران  يضم 
احملاولة  »ان  وقال  احمللية«. 
سياسي  جنون  عن  عربت 
اقليمي عرب حلفائه يف  لفريق 

الداخل«.
وكان جعجع شرح خالل مقابلة 
األمنية  »القوى  ان  تلفزيونية 
بتمشيط  استمرا  واجليش 
األحراج حيث تبني ان الفاعلني 
أتوا من جهة الغرب وليس من 
سلكوا  اذ  الشمال  او  اجلنوب 
طرقات األحراج لفرتة ساعتني 
ونصف اىل 3 ساعات ومل يكن 
خارج  من  رؤيتهم  املمكن  من 

األحراج«.
املراقبة  »وسائل  ان  وأضاف 
التابعة هلم كانت متواجدة على 
بعد 3 او 4 كلم وجهاز مراقبتهم 
الذين  األشخاص  عن  مستقل 
كانوا يتحركون على األرض أي 

مطلقي النار«.
وجدد التأكيد ان »أمن معراب 
أجهزة  ولكن  اخرتاقه  يتم  مل 
تواصل  على  كانت  مراقبتهم 
مع غرفة عمليات ومع املنفذين 
ومع جهة كانت حتمل كومبيوتر 
ويعطي  القناصات  يشغل 

اإلحداثيات«.
وعما اذا كانت خطاباته األخرية 
العملية، أشار  هي سبب هذه 
للعملية  »التحضري  ان  اىل 

استغرق من 4 اىل 6 أشهر«.
طالب  من  وفد  أمام  كد  كما 

معراب  يف  زاره  »القوات« 
مل  االغتيال  »حماولة  ان  أمس 
كحزب  »القوات«  تستهدف 
حبد ذاته بل أتت على قدر ما 
»القوات« و«ثورة األرز« و«قوى 
14 آذار« مع كل حلفائنا ميثلون 

احلرية يف هذا البلد«.
تلقى  متصل،  سياق  ويف 
جعجع اتصاالت تهنئة من كل 
من الرئيس الفلسطيين حممود 
احلكومة  رئيس  ونائب  عباس 
ومفيت  فارس  عصام  األسبق 
قباني  رشيد  حممد  اجلمهورية 

ونواب حاليني وسابقني.
كما اعلن املكتب االعالمي يف 
البطريركي  النائب  أن  بكركي 
العام املطران بولس الصياح، 
)االول(،  أمس  مساء  أجرى 
املاروني  البطريرك  باسم 
وأسرة  الراعي  بطرس  بشارة 
اتصاال  البطريركي،  الكرسي 
عن  »للتعبري  جبعجع  هاتفيًا 
واستنكار  بالسالمة  التهنئة 
ولتأكيد  االعتداء،  حماولة 
الصالة من أجل محايته ومحاية 

لبنان«.
وزير  أدان  املواقف،  ويف 
املال حممد الصفدي يف بيان 
الذي  النار  »اطالق  أصدره 
أي  ورفض  جعجع  له  تعرض 
استخدام  إىل  للعودة  حماولة 
العنف يف الصراع السياسي«.

سياسي  طرف  أي  »أن  وأكد 
مسلسل  بعودة  يرضى  لن 
السلم  وتعريض  االغتياالت 
اجلميع  وعلى  للخطر  االهلي 
القضائية  األجهزة  يدعموا  أن 

واألمنية«.
يف  الشعبية«  »الكتلة  ورأت 

سكاف،  ايلي  برئاسة  زحلة 
ان »االعتداء يعيدنا إىل دوامة 
العبثية.  السياسية  االغتياالت 
وحنن نقف جبانب الدولة اليت 
خط  »االستقرار  شعار  رفعت 
ألي  بتجاوزه  يسمح  ال  أمحر 
هذه  أن  إىل  وننبه  كان«، 
أن  شأنها  من  االرتكابات 

تضرب أمن جمتمعنا«.
واستقبل جعجع يف معراب، وفدا 
عاطف جمدالني،  النواب:  ضم 
اجلميل،  نديم  رحال،  رياض 
سريج طورسركيسيان، طوني 
املعلوف  وجوزف  خاطر،  بو 
وحتدث  بالسالمة.  لتهنئته 
للصحافيني  واجلميل  جمدالني 

ونددا بالعمل االجرامي.
وقالت »الرابطة املارونية« ان 
للعودة  مؤشر  هو  »االعتداء، 
اىل خمطط الرتهيب والرتغيب 
القيادات  يستهدف  الذي 

السياسية اللبنانية«.
»حزب  املستنكرين:  ومن 
الوطنيني األحرار« الذي طالب 
احملكمة  اىل  القضية  بضم 
الدولية، »حزب الكتلة الوطنية 
اللبنانية«، النواب بطرس حرب 
طعمة  ونضال  سعد  وانطوان 
»املؤسسة  موسى،  وميشال 
برئاسة  لالنتشار«  املارونية 
اده،  ميشال  السابق  الوزير 
الدميوقراطي«،  اليسار  »حركة 
قضاء  بلديات  احتاد  رئيس 
بشري ايلي خملوف، أمانة سر 
رئيس  اجلبل«،  سيدة  »لقاء 
اإلسالمية  الشبابية  »اهليئة 
املسيحية للحوار« مالك مولوي، 
اليسارية  »احلركة  رئيس 
اللبنانية« منري بركات و«اللقاء 

املستقل«.

Saturday 7 April 2012السبت 7 نيسان 2012

كاريوكي عربي
أكثر من 1400 اغنية 

بالعربية و1400 باإلنكليزية
والشحن جمانا داخل إسرتاليا

www.arabickaraoke.com.au
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النواب  جملس  رئيس  انتقد 
ألداء  البطيئة  الوترية  بري  نبيه 
احلكومة، واصفًا حركتها ب سري 
السلحفاة، مشددا على ضرورة 
تفعيل عملها على الصعد كافة.

االربعاء  لقاء  بعد  النواب  ونقل 
االسبوعي امس االول عنه قوله 
ان هذا البطء او التباطؤ ينعكس 
والقضايا  امللفات  كل  على 
ملف  ذلك  على  ومثال  املطروحة 
ملاذا  متسائال  والغاز  النفط 
نشر  عدم  اآلن يف  حتى  التأخر 
مرسوم هيئة ادارة قطاع النفط 

متهيدا لتشكيل هذه اهليئة؟
اهمية  على  التأكيد  بري  وجدد 
العملية  اخلطوات  يف  االسراع 
النفطية،  الثروة  من  لالفادة 
به  وتقوم  قامت  ما  اىل  مشريا 
بينما  اجملال  هذا  يف  اسرائيل 
من  الوقت  نقتل  زلنا  ما  حنن 

دون اي مربر.
مواضيع  اىل  احلديث  وتطرق 
احمللية  الساحتني  على  اخرى 
نشر  ما  تناول  كما  واالقليمية، 
االجيارات  قانون  مناقشة  حول 
فنقل النواب عن رئيس اجمللس 
اكد على تسريع  انه كان  قوله 

بري التقى السفري السعودي ونواب االربعاء 
وانتقد الوترية البطيئة الداء احلكومة
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يف  املذكور  القانون  درس 
ال  ذلك  لكن  النيابية  اللجان 
يعين ان يسلق هذا القانون او 

ان يكون غري عادل.
يف  بري  الرئيس  واستقبل 
االسبوعي  االربعاء  لقاء  اطار 
مقداد،  علي  السادة:  النواب 
نوار الساحلي، اميل رمحة، نبيل 
هاني  غاريوس،  ناجي  نقوال، 
قبيسي، علي بزي، علي خريس، 
عبد اجمليد صاحل، ياسني جابر، 
اهلل،  فضل  حسن  عمار،  علي 

ميشال موسى وقاسم هاشم.
السفري  ظهرا  استقبل  وكان 
السعودي يف لبنان علي عواض 
العسريي وعرض معه للتطورات 

الراهنة.
السعودية  السفارة  ووزعت 
الزيارة،  عن  بيانا  بريوت  يف 
السفري  ان  اىل  فيه  أشارت 
الرئيس  مع  استعرض  عسريي 
الساحة  على  االوضاع  بري 
الداخلية والتطورات على الساحة 
االقليمية. كذلك عرض الرئيس 
السابق  العام  املدير  مع  بري 
السيد  اللواء مجيل  العام  لالمن 

االوضاع العامة.

ق أمني السر العام يف احلزب  علَّ
التقدمي االشرتاكي ظافر ناصر 
على حماولة اغتيال رئيس حزب 
جعجع،  مسري  اللبنانية  القوات 
االستنكار  كل  مع  بالقول: 
على  ونشدد  نؤكد  واإلدانة، 
آراء  باحرتام  التمسك  ضرورة 
وحرية اآلخرين، ولزام علينا ان 
وتكون  البعض  بعضنا  حنرتم 
ضمن  السياسة  يف  اختالفاتنا 

النظام الدميوقراطي.
ومتنى يف حديث اذاعي أال تكون 
إللغاء  االغتيال  حماولة  حادثة 
اآلخر، وأال تكون حماولة للعودة 

بالبلد إىل الوراء.
هناك  هل  سؤال،  على  ورًدا 
جفاء بني رئيس احلكومة جنيب 
النضال  جبهة  ورئيس  ميقاتي 
جنبالط  وليد  النائب  الوطين 
اإلنتخابات، قال:  قانون  بسبب 

التقدمي: سنرفض اي قانون انتخاب 
يستهدفنا ونؤيد النسبية ضمن سلة 

اصالحية كاملة
موقفنا  جفاء،  ليست  املسألة 
منذ  االنتخاب واضح  قانون  من 
مبوضوع  يتعلق  ما  يف  فرتة 
قانون  رافضني  لسنا  النسبية، 
باملطلق،  واالصالح  النسبية 
عي اإلصالح  لكن ال ميكن أن ندَّ
بينما يكون املقصود استهداف 
قوى سياسية أو لي ذراع قوى 

سياسية.
وأوضح: أنَّ اعتماد النسبية يف 
يأتي  أن  جيب  االنتخاب  قانون 
ضمن سلة إصالحية كاملة وليس 
بشكل انتقائي واستنسابي، فال 
النسبية يف  ميكن طرح موضوع 
القائم  الطائفي  االنقسام  ظل 
موقفنا  ُمضيًفا:  لبنان،  يف 
واضًحا  سيكون  احلكومة  داخل 
انتخابي  قانون  أي  وسنرفض 
أيًضا سيكون  يستهدفنا، وهذا 
وكالة بيع اللوتو موقفنا داخل اجمللس النيابي. 
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جنيب  احلكومة  رئيس  ترأس 
الدوري  االجتماع  ميقاتي 
للجنة الوزارية املكلفة دراسة 
العروض املقدمة من الشركات 
إلستئجار بواخر لتوليد الطاقة 
ظهر  بعد  األوىل  الكهربائية 
السرايا، يف  االول يف  امس 
حضور اعضاء اللجنة السادة: 
الصفدي،  حممد  املال  وزير 
جربان  واملياه  الطاقة  وزير 
ناظم  البيئة  وزير  باسيل، 
اخلوري وعدد من املستشارين 

والتقنيني.
الساعة  عند  االجتماع  وإنتهى 
قال  مساء  والربع  السادسة 
اللجنة  أنهت  باسيل:  بعده 
مبتابعة  املكلفة  الوزارية 
شركيت  مع  املفاوضات 
 Weller األمريكية  البواخر 
 Karadeniz والرتكية   marine
مت  حيث  بنجاح،  مفاوضاتها 
 ،Karadeniz االتفاق مع شركة
بنسبة  اسعارها  خفض  بعد 
تسعة يف املئة، على إستئجار 
باخرتني حبجم 270 ميغاوات، 
مع االشارة اىل سعي الشركة 
لتأمني الباخرة األوىل يف خالل 

فصل الصيف املقبل.
اللجنة  تكليف  مت  أضاف: 
الفنية اليت تضم ممثلني عن 
الوزراء ووزراء  رئيس جملس 
املالية والطاقة واملياه والبيئة 
البدء  االستشاري  اىل  اضافة 
تتضمن  اليت  العقود  بوضع 
والفنية  املالية  الشروط 
اىل  لرفعها  متهيدا  والبيئية، 
جلسته  يف  الوزراء  جملس 
املقبلة الختاذ القرار النهائي.

مؤسسة االسكان
الوزراء إستقبل  وكان رئيس 
الشؤون  وزير  صباحا، 
فاعور  ابو  وائل  االجتماعية 
العامة  املؤسسة  من  وفد  مع 
لالسكان ضم: رئيس جملس 
ادارة املؤسسة عبد اهلل حيدر 
يونس  حممد  العام  واملدير 
واالعضاء: سعيد ناصر الدين، 

رميا طعمة وباسم عاصي.
ابو فاعور:  اللقاء، قال  وبعد 
ادارة  وجملس  تشرفت 
لالسكان  العامة  املؤسسة 
جملس  رئيس  دولة  بلقاء 
الوزراء جنيب ميقاتي ملناقشة 
اإلسكان  مؤسسة  مسألة 
عام  بشكل  اإلسكان  ووضع 
املؤسسة  قامت  البلد.  يف 
كبري  جبهد  لالسكان  العامة 
يف اسكان اللبنانيني، ووفق 
لديها،  املوجودة  االحصاءات 
الف  مخسني  من  أكثر  هناك 
عائلة لبنانية مت تأمني مساكن 
املؤسسة.  من  بقروض  هلا 
لألسف يف السنوات املاضية 
من  الكافية  الرعاية  تتوفر  مل 
االسكان  ملسألة  الدولة  قبل 
بشكل عام وللمؤسسة العامة 
كان  حصل  وما  لالسكان، 
بها  قامت  جبارة  جهود  نتيجة 
االدارة،  وجملس  املؤسسة 
اال  جيب  طبعا  الوضع  وهذا 

يستمر.
األساس  املوضوع  أضاف: 
الذي طرحناه اليوم هو أن آلية 

وفد البطريركية االرثوذكسية طلب احملافظة على مواقع الطائفة
ميقاتي ترأس اجتماع اللجنة الوزارية للطاقة واتفاق مع الرتكية على استئجار باخرتني

استمرار عمل املؤسسة لألسف 
الربوتوكول  الن  مهددة، 
املصارف  مجعية  بني  املوقع 
لالسكان  العامة  واملؤسسة 
والذي يقضي بتخصيص جزء 
من االحتياطي االلزامي والذي 
يبلغ 80 يف املئة من القروض 
السكنية شارف على االنتهاء. 
املبلغ،  استنفاد  مت  لقد 
القروض  ليس كله يف  طبعا 
السكنية لذوي الدخل احملدود 
إن  بل  الوسطى،  للطبقة  او 
االحتياطي  من  كبريا  قسما 
يف  استعماله  مت  االلزامي 
جماالت اخرى رمبا تكون مفيدة 
تتقدم  ال  ولكنها  البلد  يف 
اسكان  مسألة  على  باالولوية 

اللبنانيني.
على ابواب ازمة

وتابع: أبلغت مجعية املصارف 
لالسكان  العامة  املؤسسة 
بأن اآللية شبه متوقفة نتيجة 
املخصص،  املبلغ  استنفاد 
ان  خنشى  حنن  وبالتالي 
مع  أزمة  ابواب  على  نكون 
صعوبات  من  ذلك  يعين  ما 
جلميع  ومشكالت  اجتماعية 
لذلك  اللبنانيني،  املواطنني 
فخامة  مع  االمر  طرحنا  كنا 
باالمس  اجلمهورية  رئيس 
دولة  مع  طرحناه  واليوم 
ومنذ  الوزراء،  جملس  رئيس 
مع  اجتماعا  عقدنا  يومني 
ان  آمل  لبنان.  مصرف  حاكم 
االمر  هلذا  حل  اىل  نتوصل 
حبياة  ويتعلق  جدا  مهم  النه 
وباالستقرار  اللبنانيني  كل 
لذلك  لبنان،  يف  االجتماعي 
ال بد من اجياد حل له. طرحنا 
مصرف  حاكم  مع  افكار  عدة 
على  حرصا  أبدى  الذي  لبنان 
استمرار هذه اآللية وعلى قيام 
املؤسسة بواجباتها، وآمل ان 
يتم اعتماد إحدى هذه احللول 
يف وقت قريب جدا مبا يؤمن 
استمرار عمل املؤسسة العامة 
اهلل،  مسح  ال  النه،  لالسكان 
لو توقف عمل املؤسسة فهذا 

للحكومة،  ليس  كبري،  اخفاق 
لبنان  يف  الدولة  ملنطق  بل 
باملواطنني  الدولة  ولعالقة 

اللبنانيني.
قريب  وقت  يف  آمل  وقال: 
رئيس  فخامة  مع  نتوصل  ان 
رئيس  ودولة  اجلمهورية 
حاكم  ومع  الوزراء  جملس 
ما،  خمرج  اىل  لبنان  مصرف 
املؤسسة  هذه  عمل  حيفظ 
تقدمها  اليت  اخلدمات  وحيفظ 
طبعا  اللبنانيني،  للمواطنني 
حنن لسنا يف تناقض مع أي 
تقدم  ان  ميكن  اخرى  قروض 
اخرى،  استثمارية  يف جماالت 
هي  االولوية  بقناعاتنا  ولكن 
لذوي الدخل احملدود، للطبقة 
الوسطى، وإلسكان املواطنني 
ان  خصوصا  اللبنانيني، 
قانون  حول  نقاشات  هناك 
االجيارات، وال تستطيع الدولة 
ان تناقش هذا القانون مع ما 
دفق  من  عنه  ينتج  ان  ميكن 
هائل من املواطنني اللبنانيني 
مساكن  لديهم  ليس  ممن 
مسؤولية  من  هم  والذين 
الوقت  اللبنانية. ويف  الدولة 
حتى  التملكي  االجيار  ذاته 
يف  عالقا  زال  ما  اللحظة 
جلسات  لسبع  الوزراء  جملس 
عمل  آلية  تتوقف  ان  وميكن 
العامة لالسكان، ال  املؤسسة 

مسح اهلل.
اللجنة اإلستشارية 

االرثوذكسية
وفدا  ميقاتي  واستقبل 
اإلستشارية  اهليئة  من 
البطريركية  االرثوذكسية 
يرتأسها  اليت  لبنان  يف 
الرابع  اغناطيوس  البطريرك 
هزيم وتضم: وزير االقتصاد 
والتجارة نقوال حناس، الوزير 
السابق الدكتور طارق مرتي، 
وروبري  خميرب  غسان  النائبني 
فاضل، الدكتور جورج حناس، 
وأمني  جنار  ميشال  الدكتور 
الدكتور  للهيئة  العام  السر 

الياس احلليب.

حناس  صرح  اللقاء،  وبعد 
بإسم الوفد: بتكليف من غبطة 
الرابع  اغناطيوس  البطريرك 
قامت  املطارنة،  والسادة 
بزيارة  اإلستشارية  اللجنة 
دولة الرئيس من اجل إطالعه 
على موقف اهليئة من موضوع 
يف  االرثوذكسية  التعيينات 
الوظائف العامة والذي يستحوذ 
البطريرك  غبطة  اهتمام  على 
بهدف  املطارنة،  والسادة 
االرثوذكسية  املواقع  تثبيت 
بإعتبار  اللبنانية،  الدولة  يف 
يكونوا  مل  الطائفة  ابناء  ان 
الوقت  ويف  طائفيني  يوما 
للعمل  الوقت  حان  ذاته 
مكانتهم  على  احملافظة  على 
ومراكزهم  ووجودهم 

االساسية.
أضاف: طلبت اللجنة من دولة 
الرئيس احملافظة على املواقع 
التشكيالت  يف  االرثوذكسية 
والقضاء  الديبلوماسية 
احملافظة  وبالتالي  والرتبية، 
وتوزيعها  اهميتها  على 
بطريقة عادلة ومنصفة حبيث 
الفعال  للطائفة دورها  يكون 
يف  كما  العامة  احلياة  يف 
املوضوع  هذا  العامة.  االدارة 
اىل  وسيصار  اهمية  يكتسب 
متابعته، وجيب اال حتصل أي 
تكون  ولن  عليه،  مساومة 
دولة  وضعنا  مساومة.  أي 
الرئيس يف هذه األجواء وقد 
إنطالقا  أبدى تفهما وتشجيعا 
من دوره القائم على احملافظة 
الصعبة، وهو  التوازنات  على 
ان  يف  املساهمة  على  قادر 
دورها  الطائفة  هلذه  يكون 
الريادي يف الشأن العام. يف 
خالل هذه اللقاء، أكدنا اهمية 
ستتم  اليت  املواضيع  هذه 
متابعتها، كما ستعقد لقاءات 
متعددة بني الوزراء املعنيني 
هلذه الغاية، ألن تفعيل الدور 
االدارات  يف  االرثوذكسي 
العامة يعد من أبرز اهتمامات 

هذه اللجنة. 
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واالصالح  التغيري  تكتل  عقد 
الرابية،  يف  األسبوعي  اجتماعه 
حتدث بعده العماد ميشال عون 
اىل الصحفيني فحّذر بداية من 
اليت  واجلرائم  األمنية  احلوادث 
الفرتة  يف  نسبتها  تضاعفت 
الداخلية  وزارة  ودعا   ، األخرية 
خصوصًا  للموضوع  التنّبه  اىل 
لاّلجئني«  الكبري  »التوّسع  بعد 

يف القرى اللبنانية.
مّحل  الكهرباء  موضوع  ويف 
كل  مسؤولية  احلكومة  رئيس 
الشأن  بهذا  حيصل  تأخري 
موضحًا أن تلزيم البواخر مل يتم 
بعد، متسائاًل عما إذا كانوا فعاًل 
يريدون  أم  الكهرباء  يريدون 

منحها للقطاع اخلاص!!
وعن اقرار ال 8900 مليار لفت 
اىل املادة 58 من الدستور اليت 
احلق  اجلمهورية  رئيس  تعطي 
بتنفيذ  يقضي  مرسوم  بإصدار 
تقره  الذي  القانون  مشروع 
احلكومة بصفة معجل وذلك بعد 
يقره  أن  بدون  املهلة  انتهاء 
اجمللس النيابي، وشكر الرئيس 

بري لدعمه هذا املوقف.
االنتخاب  لقانون  بالنسبة  أما 
فأعلن أن التكتل مع اي شكل 
من اشكال القانون النسيب، مع 
واحدة،  دائرة  لبنان  تفضيل 
 one man one « وإال فتصويت

»vote
العماد  حديث  يلي  ما  ويف 

عون:
أهاًل بكم يف لقائنا األسبوعي،

متعددة  مواضيع  اليوم  حبثنا 
األمين  املوضوع  أوهلا  وهامة، 
األمنية  احلوادث  بعد  خصوصًا 
وجرائم  سرقات  من  املتكررة 
من  نوٌع  حصل  أن  وبعد  قتل، 
القرى  كّل  الغريب يف  التوّسع 
جرائم،  عّدة  ووقعت  تقريبًا، 
منها أربعٌة على ساحل كسروان 
ومنها يف اجلبل، واألعداد باتت 
الاّلجئون  يكون  وقد  مهّمة،  جّد 
أو  يسّببها،  من  هم  لبنان  إىل 
قد يكونون العّمال، ولكن كثافة 
احلدود  فاقت  األحداث  هذه 
املستوى  وفاقت  الّطبيعّية، 
األّيام  يف  عليه  كانت  الذي 
وزارة  ننّبه  هنا،  من  العادّية. 
إذ  املوضوع  هذا  اىل  الّداخلّية 
جيب أن يكون هناك حذٌر أكري، 
وإنتباه أكرب أيضًا، خصوصًا وأّن 
والّسرقات حتصل  اجلرائم  هذه 
فقط  وليس  الّنهار،  يف وضح 
يف الّليل، وهذا يعين اّن الّرؤية 
تتّم  عندما  جّدًا  واضحة  تكون 

الّسرقة.
اىل  اجتماعنا  يف  أيضًا  تطّرقنا 
اليت  الّدستور  من   58 املاّدة 
تنّص على تصديق كّل مشروع 
الّنّواب  جملس  إىل  ال  حيحُ معّجل 
قّر  فيحُ األخري.  هذا  يقّره  وال 
اقرتاح  على  بناًء  القانون  هذا 
جملس الوزراء، وتصديق رئيس 
اجلمهورّية. املاّدة 58 هي املاّدة 
صالحّية  تعطي  اليت  الوحيدة 
اجلميع  اجلمهورّية.  لرئيس 
صالحّيات  ال  أّن  من  يشتكون 
املاّدة  اجلمهورّية. هذه  لرئيس 
تتوّقف  ال  كي  صالحّية  تعطيه 
عجلة الّدولة. الدولة ال تستطيع 
ان حتكم من دون أن يكون لديها 
املال. وباملناسبة، نشكر رئيس 

كل تأخري يف الكهرباء يتحّمل مسؤوليته رئيس احلكومة

العمـاد عـون بعـد اجتمـاع التكـتل: نفّضل قانون النسبية مع الدائرة الواحدة

جملس الّنّواب األستاذ نبيه بّري 
على دعمه هلذا املوقف، ونتمّنى 
أن يتّم إقرار هذا القانون )ال 
جملس  جلسة  يف  مليار(   8900

الوزراء املقبلة.
نزال  فال  للموازنة،  بالّنسبة  أّما 
ننتظرها. جتتمع احلكومة وتقول 
إّنها أقّرت املوازنة، وبعد ذلك 
عميق.  ثباٍت  يف  وتغرق  تغيب 
يوّزعون  كانوا  إن  أعرف  ال 
بعد  الوزراء  على  املّنوم  حبوب 
عن  ويتوّقفوا  ليناموا  اجللسة 
حّقًا  املؤسف  ملن  إّنه  الكالم. 
ال  فيما  العام  لنهاية  نصل  أن 
هذه  منجزة.  غري  املوازنة  تزال 
العام  منذ  اكتسبوها  العادة 
يستطيعون  ال  دائمًا   ،1993
إجناز موازنة العام قبل االنتقال 
اىل العام التالي!!. هذا ال جيوز 

إطالقًا.
اإلنتخابات،  لقانون  وبالّنسبة 
كانت  إن  حرج.  وال  فحّدث 
فلتتفّضل  موجودة،  احلكومة 
لتناقشها  مشاريعها  وتطرح 
أّن  وخصوصًا  انعقداها،  أثناء 
تتّم  مّرة  كّل  ويف  البعض، 
يعترب  معنّي،  بقانوٍن  باملطالبة 
أّن هذا القانون حيّجمه. حنن ال 
نريد أن حنّجم أحدًا، بل نريد أن 
يأخذ كّل إنسان حجمه الّطبيعّي، 
أّنه  يشعر  من  هناك  كان  وإن 
القانون،  بسبب  حتجيمه  يتّم 
أكرب  حجمًا  يأخذ  أّنه  يعين  فهذا 
من حجمه، وليس أّن حجمه كبريًا 
أحد  فال  حنّجمه،  أن  نريد  وحنن 
أصواته،  منه  ينتزع  أن  يريد 
لنفس  خاضعون  ومجيعنا 
املقاييس واملعايري. من يسطو 
الّناس  اّن  يشعر  غريه،  على 
الّناس  فيما  حتّجمه،  أن  تريد 

تريد فقط إسرتجاع حقوقها.

أّما يف ما خّص موضوع الكهرباء، 
فال شك أن كثريين قد اعتقدوا، 
عندما بدأ الكالم يف االعالم عن 
تلزيم  مّت  أّنه  وغريها،  حصص 
احلصص  قبض  وبدأ  املشروع 
يف  ولكن  و«الكومسيونات«!!. 
البواخر  تلزيم  يتّم  مل  احلقيقة، 
يف  تأخري  وكّل  الّساعة،  حّتى 
هذا املوضوع يتحّمل مسؤولّيته 
وليس  حصرًا،  احلكومة  رئيس 
هو  ألّنه  الوزراء،  أو  الّلجنة 
يوم  وكّل  بالّتأخري،  يقوم  من 
على  تأخري  يوم  سّجل  يحُ تأخري، 
وصول  أي  األخري،  اإلستحقاق 
للّشبكة  الكهربائي  التّيار 

الّلبنانّية.
أسئلِة  عن  أجاَب  ثّم 

الّصحافيني:

النيابية  املستقبل  كتلة  رأت 
حزب  رئيس  اغتيال  حماولة  ان 
جعجع  مسري  اللبنانية  القوات 
املخاطر  من  جديدة  ملرحلة  بداية 
املرتّبصون  اجملرمون  بها  يتسبب 
بلبنان وأكدت ان الشعب اللبناني 
لن يرتاجع أو خياف أو جينب أمام 

حماوالت ارهابه جمددًا.
فقد عقدت كتلة املستقبل اجتماعًا 
فؤاد  الرئيس  برئاسة  استثنائيًا 
حملاولة  فيه  عرضت  السنيورة 
الدكتور  تعرض هلا  اليت  االغتيال 
االجتماع  نهاية  ويف  جعجع  مسري 
نهاد  النائب  تاله  بيانا  اصدرت 

املشنوق ويف ما يلي نصه:
توقفت الكتلة امام التطور اخلطري 
اليت  االغتيال  مبحاولة  املتمثل 
تعرض هلا رئيس اهليئة التنفيذية 
يف حزب القوات اللبنانية الدكتور 
مسري جعجع يف مقره يف معراب. 
بالتهنئة  تتوجه  اليت  والكتلة 
بالسالمة  وعائلته  جعجع  للدكتور 
تعلن  اجملرمة،  احملاولة  هذه  من 
استنكارها وشجبها وادانتها هلذه 
احملاولة الدنيئة الغتيال قائد بارز 
االستقالل  انتفاضة  قيادات  من 
وهي  آذار.  من  عشر  الرابع  يف 
حلقة  اجملرمة  احملاولة  هذه  تعترب 
واالرهاب  االجرام  مسلسل  من 

كتلة املستقبل عرضت يف اجتماع استثنائي حادثة معراب:
حماولة اغتيال جعجع بداية ملرحلة من املخاطر

لبنان  من  قادة  استهدف  الذي 
انطالقا من حماولة اغتيال النائب 
باجلرمية  ومرورًا  محادة  مروان 
الشهيد  الرئيس  باغتيال  الكربى 
رفيق احلريري ورفاقه اىل اغتيال 
قافلة الشهداء االبرار الذين كان 
اخرهم النائب انطوان غامن ووسام 

عيد.
هذه  تعترب  املستقبل  كتلة  ان 
بداية  مبثابة  اخلطرية  احملاولة 
املخاطر  من  جديدة  ملرحلة 
املرتبصون  اجملرمون  بها  يتسبب 
قادته  من  تستدعي  وهي  بلبنان 
والسيادة  احلرية  عن  املدافعني 
خيطط  ما  إىل  التنبه  واالستقالل 
له أولئك اجملرمون بليل الستئناف 

سياسة االغتياالت.
تنوه  اليت  املستقبل  كتلة  ان 
مبسارعة القوى االمنية والقضائية 
والتقصي  للتحقيق  اللبنانية 
للخروج  جهودها  بتكثيف  تطالبها 
وتطالب  وشفافة  سريعة  بنتائج 
كل االجهزة واملؤسسات الرمسية 
االمنية  االجهزة  مع  التعاون 

والقضائية يف سبيل ذلك.
دفع  الذي  اللبناني  الشعب  ان 
لن  والدمار  والدموع  الدم  ضريبة 
امام  جينب  او  خياف  ولن  يرتاجع 

حماوالت ارهابه جمددا. 

Saturday 7 April 2012السبت 7 نيسان 2012

الّنائب  إعالن  ظل  يف  س: 
وليد جنبالط على لسان الوزير 
غازي العريضي رفَضه للّنسبية، 
بقانون  آذار   14 ومتّسك 

الّستني..
قانون  ليس  كال  )مقاطعًا(  ج: 
قانون  هذا  بل  الّستني، 
الّدوحة،  قانون  هذا  ال2009. 
عام  قانون  لو كان حسب  ألّنه 
إداري  تقسيم  له  َلكان   ،1960

آخر.
املقرتحة  الّصيغة  هي  ما  س: 

إذًا من ِقَبِلكم؟
ج: حنن قلنا إّننا نؤّيد أّي شكٍل 
من أشكال القانون الّنسيب. أنا 
لبنان  قانون  أفّضل  شخصيًا 
دائرة واحدة، هذا األفضل، أما 
إذا مل يريدوا لبنان دائرة واحدة 
 One Man, أسلوب  َفليعتمدوا 
One Vote: كل شخص يصّوت 

لشخص.
رب طرح قانون اإلنتخابات  س: اعتحُ
يف هذا الوقت أّنه للّتغطية عن 
ما  العاجزة.  احلكومة  هذه  عمل 

رّدك على هذا القول؟
عن  فقط  عاجزة  هي  وهل  ج: 
عن  عاجزة  اإلنتخابات؟!  قانون 
هم  من  ومعروٌف  كثرية.  أموٍر 
أسبابحُ الّتعجيز. يف احلالة اّليت 
لو   - يتجّرأ  من  حنن،  نعيشها 
 – احلياء  من  القليل  عنده  كان 
ويؤّخر  يؤّخر مشروع كهرباء  أن 
مشروع مياه؟! أّول خّزان وثاني 
الّشرق  يف  املياه  من  خّزان 
لبنان،  يف  موجودان  األوسط 
األول من صنني لألرز، والّثاني 
يف جبل الّشيخ، ولبنان يعطش! 
أّن  جند  بينما  معقول؟!  أهذا 
مهدورة  أو  مسروقة  املليارات 
نفّتش  هي!  أين  نعرف  ال  أو 
عنها.. وكّل الّشبكات ال تكّلف 
إذن،  ِرق!!  سحُ ما  ربع  من  أكثر 
الالمسؤولية،  هذا ما يدّل على 
الالوعي للمسؤولية، وهناك نوع 
الّرهيب لإلفادة من  من اجلشع 
ال  غريها.  ومن  الّدولة  مشاريع 
هذه  تتأّخر  ملاذا  نفهم  ال  زلنا 
يريدون  ال  أّنهم  إما  املشاريع! 
ويريدون  الكهرباء  تأمني 
رمزي  بدوالٍر  عليها  احلصول 
حتى يعودوا ويفرضون مونوبول 
للقطاع اخلاص، وجيعلوننا نسّدد 
كما  اهلاتف  مثل  عالية  فواتري 
كان يف السابق قبل أن خنفض 

حنن األسعار.
لقائك  عن  نعرف  أن  نوّد  س: 
اليوم مع العميد فايز كرم، هل 

ختربنا عن األمر قلياًل؟
ج: ليست هناك من قصة. خرج 
من الّسجن بعد أن نّفَذ عقوبَته، 

من  مّر  منزله  اىل  طريقه  يف 
توّجَه  ثّم  بالسالمة،  هنأته  هنا، 

إىل منزِله.
مبوضوع  يتعّلق  ما  يف  س: 
هناك  سيكون  هل  البواخر، 
عرقلة بيئية؟ مسعنا يوم أمس ما 
قاله وزيرحُ البيئة ناظم اخلوري، 
حصة  إىل  ينتمي  أّنه  ومعروف 
اجلمهورية. هل سيكون  رئيس 
بالّنسبة  بيئية  عرقلة  هناك 

ملوضوع البواخر وتأخريها؟
البيئة  وزير  يعرف  هل  ج: 
تلّوث  اّليت  املواد  تصّرف  أين 
سنرتال الّزوق وسنرتال اجلّية؟ 
جماري  هي  كيف  يعرف  هل 
أصبحت  لقد  لبنان؟  يف  املياه 
للمياه!  جماريًا  وليست  جمارير 
شطفت  أن  بعد  فعل  ماذا 
الّسيول املياه؟ هل لديه تدابري 
وماذا  املوضوع،  هلذا  خاصة 
شوي«،  فيها  »يسمحلنا  فعل؟ 
البقاء على  إذا كان يفّضل  أما 
العتمة ألّن الباخرة تلّوث، فماذا 
إّنها  لّلبنانيني  ل  َفليقحُ سنفعل؟ 
أال  نريدها..  وال  البحر  ستلّوث 
حتى  هنا  من  الّنفايات  يرى 
البحر!  متأل  الّنفايات  قربص؟! 
ما حيصل  على  أكثر  َفليتطّلعوا 
يف البيئة، َفليتطّلعوا إىل جروح 
الّطبيعة اّليت سببتها الكّسارات 
والّرمول.. هناك البيئة، وهناك 
تاَجر بالبيئة. أال يتطّلع إال إىل  يحُ
باخرة ستنعش احلياة يف منازل 

الّلبنانيني؟؟.
الّسابق  يف  ن  تكحُ مل  س: 
اجملال  هذا  احلكومة  تعطي 
تنتفض  كنَت  املماطلة،  من 
الفساد  وعلى  املماطلة  على 
ويف  باإلستقالة،  تهّدد  وكنَت 
احلريري  سعد  الّرئيس  حكومة 
شهود  ملف  بسبب  م  استَقلتحُ
مستمّرة  املماطلة  اليوم  الّزور. 
ِقَبل  من  املطروحة  للملفات 
الّتيار الوطين احلر يف احلكومة، 
وأنتم تتعاملون بسهولة ومبرونة 

مع الّرئيس جنيب ميقاتي.
ج: لكّل شيٍء سببه. ليست هذه 
فيها  تطرح  اّليت  األوىل  املّرة 
طرحَته  لقد  علّي،  الّسؤال  هذا 
من قبل، وما قلته يف السابق 
أملك  ال  أنا  إذ  اآلن،  سأكّرره 
السؤال:  هذا  عن  جواب  مئة 
عندما تأتي الّلحظة اّليت نريدها 
توقيتها  معركة  لكل  نتصّرف، 
ومكانها، وحنن من حيدد ذلك.

س: بالّنسبة للّتعيينات ورئيس 
أين  األعلى،  القضاء  جملس 
اخلطوات  هذه  بعد  أصبحنا 

العديدة اّليت حصلت؟
ج: عّينوا وأكملوا جملس اخلدمة 
املدنية بدايًة، هذا ما حصل يف 
املّرة األخرية. نتأمل أن يكملوا. 
د األمر مهمًا طاملا نرى أينما  مل يعحُ
الّدولة  يهدمون  أشخاصًا  كان 
اآلن،  وبتأجيلهم.  بقراراتهم 
ميكن  اّليت  اخلسائر  حنّدد  حنن 
الّتصرفات  هذه  عن  تنتج  أن 
كان  إذا  ونسأل  الالمسؤولة. 
ماَرس  هناك سلطة دستورية ستحُ
أخرى،  أماكن  يف  إذ  ال؟  أم 
غريهم،  سلطات  على  يعتدون 
إليهم  الّسلطة  تأتي  وعندما 
ميارسونها.  ال  ميارسوها،  كي 
سنرى إىل أين ستصل بنا هذه 

املواقف!.

التغيري  تكتل  رئيس  التقى 
ميشال  العماد  النائب  واالصالح 
دارته يف  االول يف  امس  عون، 
الرابية، نائب رئيس الوزراء مسري 
نبيل  النائب  حضور  يف  مقبل، 

نقوال.
اجتماعنا  اللقاء، قال مقبل:  وبعد 
مع اجلنرال تناول توضيح القضية 
الديب، حبيث  جل  املتعلقة جبسر 
حول  كثريا  كالما  مسعنا  اننا 
واضحني  فلنكن  اجلسر.  انشاء 
جمللس  قرار  هناك  نهائية،  مرة 
جسر  بانشاء  واضح  وهو  الوزراء 
الديب وقد طلب من جملس  جلل 
اجلسر  هذا  درس  واالعمار  االمناء 
ننتظر  يوما   15 خالل  وحتسينه. 
جوابا لدرس هذا القرار وحتسينه، 
املواطن  يرتاح  ان  نريد  وحنن 

معنويا وعلى االرض.
املشكلة اليوم ليست بالدراسة بل 

بالبطء وبعمل احلكومة؟
عن  ادافع  ال  صرحيني،  لنكن   -
اليوم  فيها،  عضو  ألنين  احلكومة 
كان جيب  مرتوكة  ليست  العملية 
الزفت  ويفلش  اجلسر  يفكك  ان 
النشاء  موقتا  املرور  يسهل  كي 
بهذه  ليست  العملية  جديد،  جسر 
اما  القرار.  اختذ  لقد  السهولة. 
ان  فيجب  جديد  جسر  انشاء 
والتحديث  بالدراسة  وقته  يأخذ 
العملية  والتنفيذ.  واالستمالكات 

ليست يف يوم او يومني.
ولكن هل تعطون مهلة للناس كي 

يعرفوا ماذا سيحدث؟
هناك  الن  يرتاح  املواطن  بدأ   -
قرارا. ولو سيتعذب شهرين واكثر 
املهم ان حيصل هذا املوضوع لكي 

يرتاح.
السابق  النائب  عون  التقى  ثم 
على  قال  الذي  يعقوب  حسن 
يتشكل  انه  املعروف  من  االثر: 
اليوم نظام اقليمي ودولي جديد، 

مقبل بعد زيارته عون: هناك قرار حكومي 
بانشاء جسر جل الديب والتنفيذ خالل شهرين

واملشكلة اليت افتعلت يف سوريا 
ومن  اجلديد.  التشكل  نتيجتها 
على  األمور  تنعكس  ان  الطبيعي 
لبنان، واستغرب أن يكون البعض 
ما  وهذا  يكابر  أو  أعمى  يزال  ال 
يكون  أن  ميكن  شيء  على  يدل 
رخيصا. هناك استفزازات حتصل 
السورية   - اللبنانية  احلدود  على 
كما  وقذائف  نار  إطالق  من 
األسبوع  القاع  مشاريع  يف  حصل 
اجليش  استطاع  لقد  املاضي. 
اللبناني ان ميسك بهذه اجملموعة، 
اليت  األسلحة  نوعية  ورأينا 
حبسب  املوضوع  هذا  ميتلكونها. 
معلوماتنا يراد منه التكرار، لذلك 
نناشد اجليش اللبناني ونطلب من 
أال  على  الرتكيز  األمنية  األجهزة 

يكون هناك مهادنة.
أضاف: اليوم هناك من يقول يف 
وسائل اإلعالم ان اجليش السوري 
يتوغل، هم يريدون أن يستثمروا 
يف  معلميهم  عند  موضوع  هكذا 
جملس  يف  أو  قمم  يف  اخلارج 
غريه،  أو  اسطنبول  يف  أو  أمن 
واحلقيقة إذا أرادوا هم أن يعود 
اجليش السوري اىل لبنان فنحن ال 
نريد. يهمنا ان نكون حلفاء سوريا 
اجليش  يعود  أن  نريد  ال  ولكن 
وليدرك  لبنان،  اىل  السوري 
العمل  هذا  ان  اللبناني  الشعب 
اجليش  يعيد  به  يقومون  الذي 
السوري. سوريا ليست حباجة اىل 
إذن أحد وال تنتظر ال جملس أمن 
وال جامعة عربية. وإذا اعتقدوا ان 
هذا إحراج لسوريا فليعيدوا قراءة 
واملوقف  األخري  األمريكي  املوقف 
التغيري  الكبري من  واحلجم  الغربي 
الغربي جتاه ما جيري يف سوريا. 
كليا،  جديدة  مرحلة  هناك  اليوم 
فقد أحرقوا كل مراكبهم، وكل ما 
جيري يف سوريا سوف يؤثر على 

كل جمريات الوضع اإلقليمي.
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امللك  مؤسسة  اعلنت 
اململكة  اخلريية يف  فيصل 
العربية السعودية  عن فتح 
الرتشيح جلائزة امللك  باب 
فيصل العاملية للعام 2013  

 .
فيصل  امللك  جائزة  ومتنح 
جماالت  مخسة  يف  العاملية 
اإلسـالم،  خدمة  هي: 
اإلسالمية،  والدراسات 
واألدب،  العربية  واللغة 
والعلوم.  والطب، 
خدمة  جائزة  وباستثناء 
اإلسالم، يتم حتديد موضوع 
ويراعى  سنويًا  جائزة  كل 
يف اختيار موضوعات جائزة 
لالجتاهات  مواكبتها  الطب 
جمال  يف  احلديثة  العاملية 

البحوث الطبية.
ومت حتديد موضوعات اجلائزة 

للعام 2013 كالتالي : 
- خدمة االسالم 

 - اإلسالمية  الدراسات   -
تناولت  اليت  الدراسات 

الفقه اجلنائي اإلسالمي.
وادابها  العربية  اللغة   -
من  املبذولة  اجلهود   -
أو  العلمية  املؤسسات 
املعاجم  تأليف  يف  األفراد 

العربية
- الطب - العوامل الوراثية 

للبدانة
الفيزياء  - العلوم – 

فتح باب الرتشيح جلائزة امللك فيصل 
العاملية للعام 2013 

ميكن  حول  للمعلومات 
على  باالطالع  للراغبني 
تشمل  اضافية  معلومات 
مراحل االختيار، املوضوعات 
و الرتشيح، التقدم بطلبات 

الرتشيح.
املوقع   اىل  الدخول 
االلكرتوني اخلاص باجلائزة 

وهو : 

http: / /www. kff. com/
KFIP/KFIPIndex./AR01

html
تصل  أن  جيب  بأنه  علما 
الرتشيح  متطلبات  مجيع 
تاريخ  قبل  اجلائزة  المانة 
اآلخرة  مجادى   10 الثالثاء 
أيار   1 املوافق  1433هـ 
)مايو( 2012م على العنوان 

التالي:  
العامة جلائزة امللك  األمانة 
مبنى   - العاملية  فيصل 
اخلريية - طريق امللك فهد

  22476 بريد:  صندوق 
الرياض 11495

اململكة العربية السعودية
 )1(  4652255 هاتف:  
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 )1(  4658685 فاكس: 

+)966(

Info@kfip. إلكرتوني:  بريد 
  org

حمالت محزة اخوان

 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..

3 فروع بادارة عائلة واحدة

HAMZE BROS

بــانـشـبولالكمــبـــامـيـريـالنـدز
179 Merrylands Rd,  

Merrylands 
9760 1886

128 Haldon St,  
Lakemba 

9750 9766

77 Waterloo Rd, 
P u n c h b o w l 
9750 3300

مقابل 
كنيسة 
مارشربل
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بيليــن يدعــو عبــاس إلــى حــّل 
الســلطة الفلســطينية

دعا يوسي بيلني، 
من  كان  الذي 
الشخصيات  بني 
إبرام  خلف 
اوسلو  اتفاقية 
مع منظمة التحرير 
 ، لفلسطينية ا
ئيس  لر ا
الفلسطيين حممود 
عباس إىل تسليم 
السلطة  مفاتيح 

هجوم عنيف للربملان األردني على »اإلخوان«: 

حلفاء األمريكان واإلنكليز
األردني  النواب  جملس  انتقد 
بشدة، أمس االول، »جبهة العمل 
السياسي  اجلناح  اإلسالمي«، 
املسلمني«،  »االخوان  حلركة 
مع  بـ«التحالف  واتهمها 
بدليل  واالنكليز«،  األمريكيني 
كانت  اإلسالمية  »احلركة  أن 
طوال عقود فرتة التحرر الوطين 
يف  االستعمار،  مع  متحالفة 
يقاومونه«.  اآلخرون  كان  حني 
إن  بيان  يف  اجمللس  وقال 
»جملس النواب املمثل الشرعي 
وهو  الطيب،  األردني  للشعب 
والقانونية  الدستورية  اجلهة 
كافة  املواطنني  باسم  للتحدث 
أن  كانت  جهة  ألي  جيوز  وال 
تنوب  أو  الشعب  باسم  تتحدث 
وصية  نفسها  تنصب  أو  عنه 
جملس  رئيس  وكان  عليه«. 
شورى مجاعة اإلخوان املسلمني 
اللطيف  عبد  األردن،  يف 
األكرب  »حنن  قال  قد  عربيات، 
إدارة  على  واألقدر  واألوضح 
السلطات التشريعية والتنفيذية 
مؤكدًا  البالد«،  يف  والقضائية 
أن تلك التصرحيات انطوت على 

»مغالطات وقلب للحقائق«.
النواب  جملس  بيان  وتابع 
»ال جيوز ألي جهة  أنه  األردني 
واألوضح  األكرب  بأنها  الزعم 
السلطات،  إدارة  على  واألقدر 
ألن من يقرر ذلك ليس اجلهة 
وإمنا الشعب من خالل صناديق 
على  تأكيده  جمددًا  االقرتاع«، 
على  ومشددًا  التعبري،  حرية 
ضرورة احليادية وإظهار احلقائق 
أو جتيري  كما هي دون تشويه 

على حساب جهة أخرى.
وأشار اجمللس إىل أن »القوانني 

واألنظمة، وقبل ذلك الدستور، 
التحدث  جواز  عدم  على  نصت 
دامت  ما  قضية  أو  أمر  بأي 

معروضة على القضاء«.
األجدر  »كان  أنه  إىل  ولفت 
واألحرى برئيس جملس الشورى 
املسلمني،  اإلخوان  مجاعة  يف 
ورئيسًا  نائبًا  كان  والذي 
ألكثر  األردني  النواب  جمللس 
القانون  يطبق  أن  دورة،  من 
والدستور وأال يتكلم عن مجعية 
صدر  الذي  ــ  االسالمي  املركز 
على  واملعروضة  ــ  حبلها  قرار 
ونقدره،  حنرتمه  الذي  القضاء 
خاصة وأن الكالم يف هذا األمر 
ووسائل  الصحافة  خالل  من 
لغو  إال  هو  ما  املختلفة  االعالم 
أمام  له  معنى  ال  كالم  وفتات 
وأشار  القضائية«.  االجراءات 
إىل  األردني  النواب  جملس 
لآلخرين  جزافًا  التهم  »رمي  أن 
وغري  صحيح  غري  عماًل  يعترب 
نعيش  أننا  وخاصة  منطقي، 
وثورة  االنفتاح  عصر  يف 
والكل  واملعلومات  االتصاالت 
يعرف احلقائق«، مشريا إىل أن 
»احلديث عن التآمر )األردني( مع 
األمريكان واإلنكليز مردود وغري 
جزم  السياق،  ويف  صحيح«. 
واملعلومات  الوثائق  »كل  بأن 
االسالمية  احلركة  أن  إىل  تشري 
التحرر  عقود فرتة  كانت طوال 
األمريكان  مع  متحالفة  الوطين، 
واإلنكليز، يف حني كان اآلخرون 
املباشر  االستعمار  يقاومون 
وغري املباشر، ومل يذكر التاريخ 
االخوان  حلركة  نضاالت  أية 
مع  أصاًل  املتحالفة  املسلمني 

هذه القوى«

حلها.  عن  واإلعالن  إلسرائيل 
إطار  يف  الدعوة  هذه  وجاءت 
الفلسطيين  املوقف  مناقشة 
اإلسرائيلية  اإلجراءات  من 
خالل  إلسرائيل  والذي سيسلم 
لقاء يعقد بعد أيام بني رئيس 
بنيامني  اإلسرائيلية  احلكومتني 
سالم  والفلسطينية  نتنياهو 

فياض.
وقال بيلني إن على عباس الكف 
عن التهديد حبل السلطة ألنه مل 
أن  بعد  معنى  من  للسلطة  يعد 
سيطر على املوقف أعداء اتفاق 
أوسلو يف الطرفني اإلسرائيلي 
من  وأفرغوه  والفلسطيين 

مضامينه.
وأشار بيلني على وجه التحديد 
إىل املطالب الفلسطينية األربعة 
من إسرائيل ويف مقدمتها وقف 
واإلفراج  االستيطاني  النشاط 
على  والتفاوض  املعتقلني  عن 
 .1967 العام  حدود  أساس 
عقل  رأسه  يف  من  إن  وقال 
ال ميكن  مطالب  هذه  أن  يدرك 
إسرائيل  يف  اليمينية  للحكومة 
أن تقبل بها. وأوضح أن اليمني 
على  سيطر  الذي  اإلسرائيلي 
احلكم أفرغ اتفاقيات أوسلو من 
يف  يرى  بات  حيث  مضامينها 

كل خلل من اجلانب الفلسطيين 
األمر  االستيطان  لتعزيز  مربرا 
الذي يضر باحلل النهائي. ومّحل 
جزءا من الفلسطينيني، خصوصا 
املعارضني أصال التفاق أوسلو، 
جانبا من املسؤولية عن وصول 
احلال.  هذا  إىل  أوسلو  اتفاق 
كان  أوسلو  اتفاق  إن  وقال 
ست  أو  خلمس  مرحليا  اتفاقا 
من  يقرتب  بات  لكنه  سنوات 
داللة  وحياته  العشرين  عامه 

على فشله.
وخلص إىل أن معارضي اتفاق 
اليمني  اجلانبني،  من  أوسلو 
»محاس«،  وحركة  اإلسرائيلي 
دفنه  الواجب  من  وأن  أفشلوه 
أربعة  مسؤولية  حتميل  وإعادة 
إلسرائيل.  فلسطيين  ماليني 
وشدد على أن دول العامل حينها 
اإلسرائيلي  االحتالل  متول  لن 
إدارة  عبء  عليه  سيقع  الذي 
واملهم  املاليني.  هذه  شؤون 
أوسلو  اتفاق  أن  نظره  يف 
من  لفئة  ستار  جمرد  غدا 
وجود  من  ترتزق  الفلسطينيني 
اإلسرائيلية  وللحكومة  السلطة 
اليت تتنصل من مسؤوليتها عن 
وال حتقق  الفلسطينيني  أوضاع 

السالم معهم. 
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1-9 نيسان 2012
أحد الشعانني 1 نيسان 2012

قداس أول    7.30
قداس ثاني وزياح الشعانني   8.45

)باللغة  الزياح  يليه  الشعانني  قداس                  10:00
اإلنكليزية(

قداس الشعانني يليه الزياح )باللغة العربية(   11.30
قداس وزياح الشعانني   5.30

قداس وزياح الشعانني باللغة اإلنكليزية  7.00
االثنني 2 نيسان 2012

صالة صباح أسبوع اآلالم وقداس  7.30
وزياح  امليناء  إىل  الوصول  رتبة  املساء،  صالة   6.00

الصليب مع عظة 
درب الصليب وصالة املساء باللغة اإلنكليزية   8.00

الثالثاء 3 نيسان 2012
صالة صباح أسبوع اآلالم وقداس  7.30

صالة املساء  وزياح الصليب مع عظة   6.00
درب الصليب وصالة املساء باللغة اإلنكليزية   8.00

األربعاء 4 نيسان 2012 
صالة صباح أسبوع اآلالم وقداس  7.30

وزياح  وقداس  الزيت  ومباركة  القنديل  رتبة   6.00
الصليب - مع عظة 

زياح الصليب وصالة املساء باللغة اإلنكليزية   8.00
عرض فيلم آالم املسيح يف الكنيسة  8.30

الخميس 5 نيسان 2012: خميس االسرار
صالة صباح أسبوع اآلالم مع قداس  7.30

رتبة الغسل و القداس - السهر مع القربان- أبواب   6.00
الكنيسة مفتوحة طيلة الليل

زيارة سبع كنائس  7.30

الجمعة 6 نيسان 2012: الجمعة العظيمة
الكأس(  )رسم  تقديسه  السابق  رتبة   7.30

ومناولة
 Roberts 9.00                  درب الصليب يبدأ من

Park
 St يف  والزياح  الصليب  سجدة  رتبة   10.30
Charbel’s Multi-Purpose Hall- يلقي اعظة سعادة 

 Giuseppe Lazzarotto السفري البابوي املطران
بدء تساعية الرحمة االلهية  3.00

باللغة  الصليب   سجدة  رتبة                    3.30
االنكليزية مع الزياح

صالة املساء وطلبة اآلالم "أنا األم الحزينة"      6.00

3.00                رتبة سجدة الصليب- مركز القديس 
Appin – نعمة اهلل

السبت 7 نيسان 2012:  سبت النور
صالة الصباح  7.30

صالة ورتبة الغفران مع إعرتافات.  11.00
قداس مساء عيد القيامة                   5.30

قداس عيد القيامة مع رتبة السالم  )نصف   12.00
الليل( يحتفل به صاحب السيادة املطران عاد أبي كرم، 

راعي األبرشية
األحد 8 نيسان 2012:  أحد القيامة

نظام القداسات: 7.30 – 8.45 – 10.00 باالنكليزية 
– 11.15 – 5.30 – 7.00 باالنكليزية

االثنني ثاني العيد 9 نيسان 2012:
نظام القداسات: 7.30 – 8.45 – 10.00 باالنكليزية 

5.30 – 11.15 –

برنامج احتفاالت أحد الشعانني وأسبوع اآلالم والقيامة يف كنيسة مار شربل

Saturday 7 April 2012السبت 7 نيسان 2012

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

االسرائيلي  الدفاع  وزير  شّدد 
االول، على  أمس  باراك  ايهود 
أن العام 2012 هو عام »مواجهة 
الربنامج النووي االيراني« مقلال 
من قدرة العقوبات االقتصادية 
معها  والدبلوماسية  ايران  على 
النووي،  تقدمها  وقف  على 
لن  اهلل«  »حزب  أن  اعترب  فيما 
اسرائيل  على  الصواريخ  يطلق 
يف حالة حرب مقبلة ألن الدولة 
التحتية  البنى  ستدمر  العربية 
أشار  املقابل،  ويف  اللبنانية. 
إىل  أمريكي  استخباري  تقرير 
االيراني  النووي  الربنامج  أن 
العام  العراقيل يف  واجه بعض 

.2011
التوتر بني  مبوازاة ذلك، وصل 
ايران وتركيا إىل مستويات غري 
الوزراء  رئيس  وقال  مسبوقة، 
اردوغان  طيب  رجب  الرتكي 
ايران ليست خملصة  ان  أمس، 
يف اقرتاحها ان تكون دمشق أو 
مكانًا  اسطنبول  من  بدال  بغداد 
حمتماًل للمحادثات بشأن برناجمها 
النووي مع القوى الست االخرى 
وقال  املقبل.  االسبوع  يف 
صحايف  مؤمتر  يف  أردوغان 
املطروح  »االقرتاح  أنقرة  يف 
)بأن تكون(  الراهن  الوقت  يف 
دمشق أو بغداد هو إهدار للوقت 
ألنهم  حيدث  لن  انه  ويعين 
يعلمون أن اجلانب اآلخر لن يأتي 
اىل دمشق أو بغداد«. وأضاف 
بسبب  أمناء.  نكون  ان  »جيب 
نقص االمانة هم خيسرون دائما 
قائال  وتابع  الدولية«.  مكانتهم 
الدبلوماسية.  لغة  ليست  »هذه 
هذا  على  يطلق  الذي  االسم 
شيء آخر لكنين لن أقوله هنا«.

صحيفة  ونقلت 
 » يف ر معا «
اإلسرائيلية عن باراك 
مع  لقاء  خالل  قوله 
عسكريني  مراسلني 
أمس،  إسرائيليني 
عام  هو   2012« أن 
النووي  ضد  النضال 
اإليراني«، مضيفًا أنه 
أن  من  الرغم  »على 
العقوبات االقتصادية 
تؤثر  والدبلوماسية 
على النظام اإليراني، 

 باراك: نشك يف فعالية العقوبات على طهران 
أردوغـان ينتقـد »نقـص األمانـة« اإليرانيـة

اجليش يتأهب للفصل بني املتقاتلني يف الغرب اللييب
ُوضعت قوات كبرية من اجليش 
حالة  يف  االول،  أمس  اللييب، 
املتقاتلني  بني  للفصل  تأّهب 
معارك  اثر  البالد،  غرب  الثوار 
زواره  يف  الثوار  بني  دارت 
واجلميل ورقدالني. وأكد ضابط 
اجليش  يف  املستوى  رفيع 
من  كبرية  قوة  أن  اللييب، 
األركان  رئاسة  حّركتها  اجليش 
)مناطق  الغربية  املنطقة  باجتاه 
زواره ورقدالني واجلميل( جاهزة 
طرف  أي  ضد  القوة  الستخدام 
لوقف  استجابته  عدم  حال  يف 
الضابط  ولفت  النار.  إطالق 
إىل أن قوات من اجليش واألمن 
من  بالقرب  بالفعل  متواجدة 
خطوط التماس وتراقب األوضاع 
وقال  األحداث،  جمريات  وتتابع 
يف  للتدخل  مستعدون  »حنن 
أي حلظة يف حالة عدم التزام أي 

طرف مبا مت االتفاق عليه«.
االنتقالي  اجمللس  رئيس  وكان 
اللييب مصطفى عبد اجلليل، قد 
باستخدام  أمس  من  أول  هّدد 
املدن  يف  فئة  أي  ضد  القوة 
املتقاتلة يف غرب ليبيا، يف حالة 
إطالق  وقف  لقرار  امتثاهلا  عدم 

النار الذي مت التوّصل إليه.
أركان  رئاسة  اجمللس  وكلف 
على  بالسيطرة  اللييب  اجليش 
املناطق  يف  التماس  خطوط 
إليه  وفّوض  أمنيًا  املتوترة 
واإلجراءات  التدابري  كافة  اختاذ 
إطالق  وقف  على  تشدد  اليت 
زواره  يف  املسلحني  بني  النار 
من  واجلميل  ورقدالني  جهة  من 
يف  اجمللس،  وحّذر  أخرى.  جهة 
ملعاجلة  يصدره  قوي  قرار  أول 
االنفالت األمين يف البالد، كافة 
عن  الكف  إىل  منبهًا  األطراف 

أقصاها  مدة  خالل  النار  إطالق 
ثالث ساعات من حلظة إعالن هذا 
القرار، مطالباًَ اجليش باستخدام 
حال  يف  طرف  أي  ضد  القوة 
صالحية  ومَنحه  االستجابة،  عدم 
آلية  أية  مع  العسكري  التعامل 

تطلق النار على املدنيني.
وطالب رئاسة األركان بالسيطرة 
املنطقة  داخل  حترك  أي  على 
اخلروج  أو  إليها  الدخول  ومنع 
منها عسكريًا إال بعلمها، مشددًا 
اختاذ  يف  اإلسراع  ضرورة  على 
لبسط سيادة  الالزمة  اإلجراءات 

الدولة على مجيع املنافذ.
اللييب  الداخلية  وزير  وكان 
أول  أكد،  قد  العال  عبد  فوزي 
االشتباكات  توقف  أمس،  من 
املذكورة،  املدن  يف  املسّلحة 
غري أن شهود عيان حتدثوا عن 
خروقات للهدنة بني احلني واآلخر. 
وكانت االشتباكات املسّلحة اليت 
استجّدت بني أهالي مدن زواره 
العاصمة(  غربي  كيلومرتًا   120(
الثالثاء  منذ  ورقدالني  واجلميل 
املاضي، قد أدت إىل مقتل 18 
شخصًا وإصابة 70 آخرين جبراح 
عنها  كشف  حصيلة  آخر  وفق 

املتحدث باسم اجمللس االنتقالي 
حممد احلريزي.

واندلعت هذه االشتباكات عقب 
اتهام ثوار زواره ثوار يف مدينيت 
بالقبض على  راقدالني واجلميل 
وزارة  يتبعون  منهم  جمموعة 
على  مهمة  يف  كانوا  الداخلية 
التونسية.  الليبية  احلدود 
من  غالبية  زواره  يف  وتعيش 
معارضني  كانوا  الذين  األمازيغ 
للقذايف ابان االنتفاضة. ومعظم 
القريبة  البلدات  يف  جريانهم 
موالني  كانوا  الذين  العرب  من 

للقذايف.
بعثة  أعربت  الوقت،  هذا  يف 
ليبيا  ملساعدة  املتحدة  األمم 
)أونسميل( عن قلقها البالغ إزاء 
الليبية  العنف يف املدن  ازدياد 
ارتفاع  من  عنه  وما جنم  الثالث 
ودعت مجيع  الضحايا،  عدد  يف 
القتال  يف  املشاركة  األطراف 
يف مدن إىل وقف القتال فورًا.

اىل ذلك، أعلنت وزارة اخلارجية 
حمكمة  أن  أمس  األوكرانية 
وّجهت  طرابلس  يف  عسكرية 
أوكرانيًا  لـ20  رمسيًا  اتهامًا 

مبساعدة قوات القذايف.

تصريحات أردوغان جاءت يف مؤتمر صحفي مع 
رئيس الوزراء األلباني الزائر البانيا

مثة شك يف ما إذا كانت ستؤدي 
برناجمه  يكبح  حقيقي  تأثري  إىل 

النووي«.
وتابع باراك قائال ان »إسرائيل 
بانتظار نتائج املفاوضات )اليت 
ستجريها الدول العظمى وأملانيا( 
قرارًا  تتخذ  أن  قبل  إيران  مع 
مسألة  ليست  فهذه  بالعمل، 
مسألة  ليست  ولكنها  أسابيع 
أنه  إىل  الفتًا  أيضًا«،  سنني 
»ال ميكننا إيداع القرارات املهمة 
بالنسبة إىل أمن دولة إسرائيل 
اآلخرين،  أيدي  يف  ومستقبلها 
وال حتى يف أيدي أصدقاء مثل 

األمريكيني«.
وعرب باراك عن رضاه عن »جناح 
األخري يف  العام  خالل  إسرائيل 
نووية  إيران  بأن  العامل  إقناع 
إىل  بالنسبة  مشكلة  ليست 
إسرائيل فقط بل للعامل كله«. 
كما تطرق باراك إىل الوضع عند 
على  مشددًا  لبنان،  مع  احلدود 
»حزب اهلل مرتدع ألنه يعلم  أن 
باجتاه  الصواريخ  أطلق  إذا  بأنه 
اإلسرائيلية يف  الداخلية  اجلبهة 

إسرائيل  فإن  املقبلة،  املواجهة 
ستمارس قوة شديدة ضد البنى 

التحتية اللبنانية«.
صحيفة  ذكرت  جهتها،  من 
أن  االسرائيلية  »هآرتس« 
وكالة  عن  صادرا  تقريرا 
االستخبارات املركزية األمريكية 
»سي آي ايه« بعنوان »احلصول 
بأسلحة  املرتبطة  التقنية  على 
والذخائر  الشامل  الدمار 
أن  يؤكد  املتقدمة«،  التقليدية 
 2011 العام  واصلت يف  ايران 
لكنها  النووي،  برناجمها  تطوير 
»واجهت خيبة أمل بسبب بعض 

العراقيل«.
قد  ايران  فإن  التقرير  وحبسب 
استنفدت تقريبا كل خمزونها من 
املستوردة  الصفراء«  »الكعكة 
عملية ختصيب  واملستخدمة يف 
ان  إىل  أشار  كما  اليورانيوم. 
ايران تطمح إىل إنشاء خط إنتاج 
البالستية،  للصواريخ  مستقل 
بدال من تعوليها على املكونات 
الشمالية  كوريا  من  املستوردة 

وروسيا والصني. 
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ان   جديد  حكومي  تقرير  أظهر 
 68 أنفقت  الفيدرالية  احلكومة 
احلمالت  على  دوالر  مليون 
الثاني من  النصف  اإلعالنية يف 
عام 2011، مبا يف ذلك أكثر من 
16 مليون دوالر للرتويج لضريبة 

الكربون.
وفّصل التقرير نصف السنوي ان 
النفقات االعالمية حلمالت الدائرة 
والوالكات احلكومية كلفت أكثر 
 1 من  دوالر،  ألف    250 من 
االول/  كانون   31  - متوز/يوليو 

ديسمرب من العام املاضي.
مت  أشهر،  ستة  مدى  فعلى 
على  دوالر  مليون   68.4 إنفاق 
وسائل االعالم منها 31.2 مليون 
االعالنات  على  انفقت  دوالر 
التلفزيونية، 12.9 مليون دوالر 
مليون   12.9 الصحافة،  على 
االذاعية  االعالنات  على  دوالر 
و8.1 مليون دوالر على وسائل 

اإلعالم الرقمية.
مليون   68 الـ  مبلغ  رفع  وقد 
دوالر االنفاق احلومي يف العام 
2011 اىل 148.7 مليون دوالر، 
مليون   35.9 بـ  يزيد  مبلغ  وهو 
 ،2010 العام  انفاق  عن  دوالر 
مليون   100 من  أكثر  ولكنه 
العام  نفقات  من  أقل  دوالر 
مليون   254 بلغت  اليت   2007
دوالر وهو اكرب انفاق يف العقد 

)10 سنوات( املاضي.
حقيبة  بأعمال  القائمة  وقالت 
وزيرة الدولة اخلاصة بيين وونغ 
املاضي  العام  يف  الزيادة  ان 
حول  التوعية  نتيجة حلملة  كانت 
بلغت   اليت  السكاني  التعداد 
عن  فضال  دوالر،  مليون   10.7
احلمالت  على  االنفاق  زيادة 
التدخني  ملكافحة  الصحية 

والسمنة.
وكان اإلنفاق على ضريبة الكربون 
حيث  األكرب  االنفاق  اجلديدة 
دوالر،  مليون   16.8 اىل  وصل 

إنفاقها  مت  دوالر  مليون   7.9
التلفزيونية،  اإلعالنات  على 
إعالنات  على  دوالر  مليون   4.1
الصحف و 3.8 مليون دوالر على  

اعالنات الراديو.
وقال التقرير ان »اهلدف من محلة 
االعالنات هو اطالع االسرتاليني 
سياسات  وأهداف  سياق  على 
يف  مبا  املناخ،  لغيري  احلكومة 
هذه  أن  وكيف  الكربون،  سعر 
تؤثر  أن  شأنها  من  السياسات 

عليهم«.
ضريبة  اعالنات  تكاليف  اما 
االعالم  لوسائل  غري  الكربون 
ألف  فبلغت 500  اإلنكليزية  غري 
منها   دوالر  ألف   300 دوالر، 
االعالم  وسائل  على  ُأنفقت 

السكان االصليني.
وبشكل عام، أنفقت احلكومة 2.8 
مليون دوالر اعالنات يف وسائل 
االعالم غري اإلنكليزية و 1 مليون 
دوالر يف محلة دعايات واعالنات 

خاصة بالسكان األصليني.
التجنيد  اعالنات  تكلفة  وبلغت 
االسرتالية  الدفاع  قوات  يف 
انفاق  مت  دوالر،  ماليني   8.1
على  املبلغ  هذا  من نصف  اكثر 
حني  التلفزيونية، يف  االعالنات 
ان اعالنات الدفع باجتاه تقليص 
 5.4 بلغت  املدخنني  اعداد 
مليون دوالر، 3.9 ماليني دوالر 
االعالنات  على  انفقت  منها  

التلفزيونية.
وقالت السيناتورة وونغ »للسنة 
انفقت  التوالي،  على  الرابعة 
احلكومة ما يزيد على 100 مليون 
اإلنفاق  من  أقل  سنويا  دوالر 
اليت  هوارد  حلكومة  اإلعالني 
االعالينة  احلمالت  على  انفقت 

254 مليون دوالر عام 2007.
اعالنات  ان  املعارضة  وقالت 
مضيعة   كانت  الكربون  ضريبة 

وتبديدا للمال.

احلكومة الفيدرالية أنفقت 16،8 مليون دوالر 
لـ »بيع« و »تسويق« ضريبة الكربون

ساوث  نيو  والية  رئيس  اعلن 
انه متأكد  اوفارول   باري  ويلز 
غريغ  العام  االدعاء  وزير  بأن 
قضية  يف  يتدخل  مل  مسيث 
االعتداء اجلنسي املزعومة واليت 
القساوسة  احد  تورط  ُيزعم 

الكاثوليكي فيها.
اتهم  مسيث  الوزير  ان  وُذكر 
امرأة باحلفر يف منجم ذهب بعد 
أن ادعت ان صديقه احلميم األب 

فينيان إيغان أساء اليها.
وكان االب إيغان موضوع حتقيق 
عام  يف  بدأ  الشرطة  قبل  من 
2010 إثر شكاوى انه أساء اىل 
 30 حنو  قبل  صغريات  فتيات 

عاما.
وما زال القس يصر على براءته 
مل  التحقيقات  من  سنتني  وبعد 
توجه شرطة نيو ساوث ويلز اي 

تهم جنائية ضده.
ضحاياه  احدى  وصرحت 
لراديو  ويلز،  نيكي  املزعومات، 
كانت  القضية  ان  سي  بي  اي 
يف  العام  االدعاء  طاولة  على 
أشهر  سبعة  ملدة  توقيع  انتظار 
وانها تشعر باالحباط بسبب هذا 

التأخري.
ديفيد  اخلضر  نائب حزب  وقال 
 )Shoebridge( شوبريدج  اخلضر 
للمذيع انه كان قد طرح أسئلة 
حتى إشعار يف برملان نيو ساوث 
مسيث،  السيد  برسم  ويلز، 
إذا كان هناك  يسأله فيها عما 
االدعاء  مكتب  خارج  من  اتصال 

العام حول هذه القضية.
وكان السيد مسيث قد قال انه 
موظفيه  من  فرد  أي  وال  هو  ال 
لديه أي اتصال مع مكتب االدعاء 

العام حول هذه القضية.
ان يف   السيد شوبريدج   وقال 
اجلواب »وجودا ملحوظا من  عدم 
كان  »إذا  مضيفا  الصراحة«، 
نصف اجلواب الذي مل تعطه هو 
جوهر هذه املعلومات، فعليك ان 
تسأل ما اذا كان هناك تضليل 

اوفارول يدعم وزير االدعاء العام على 
خلفية زعم االعتداء اجلنسي

ام ال«.
وصباح يوم امس االول اخلميس، 
اوفارول  السيد   مكتب  أصدر 

بيان دعم للسيد مسيث.
رئيس  أكد  »لقد  البيان  وقال 
وال  العام  املدعي  ال  ان  الوالية 
السلطات  بنظر  متورط  مكتبه 
بادعاءات  الوالية  يف  القانونية 
إيغان..  فنيان  باألب  تتعلق 
على  اوفارول  السيد  اكد  كما 
االستمرار يف معاجلة هذه املسألة 
بشكل مستقل من قبل السلطات 

القانونية ذات الصلة«.
ففي مقابلة هلا مع اي بي سي، 
تلقت  أنها  ويلز  السيدة  قالت 
من  االلكرتوني  بالربيد  رسالة 
عن  يكشف  مل  كاثوليكي  كاهن 
امسه اجتمع مع السيد مسيث يف 

متوز/ يوليو املاضي.
وقال بالربيد االلكرتوني: »كنت 
مع غريغ مسيث وأثرُت قضيتك 
معه، وكان تعليقه انك حتاولني 
فقط احلصول على مليون دوالر 

من الكنيسة«.
وقالت السيدة ويلز انها تشعر 
املشرعني  كبري  كون  »الرعب  بـ 
على  علق  ويلز  ساوث  نيو  يف 
مسألة جنائية مفتوحة ومّرر احلكم 
يعرفه..من  ال  هو   احدهم  اىل 
انين كاذبة  يعتقد   انه  الواضح 
آخرين  وضحايا  شهودا  وان 
الضحية  لست  ايضا،  يكذبون 

الوحيدة«.
السيد  ان  ويلز  السيدة  وقالت 
إحرتاف  »عدم  أظهر  مسيث 

مدمر«.
مسيث   السيد  صرح  بدوره 
لراديو اي بي سي قائال  انه ال 
يذكر هذه احملادثة و»لن أقرتح  
بأن أي ضحية من ضحايا االعتداء 
الرغبة يف  اجلنسي كان دافعها 

املطالبة بتعويضات مالية«.
والسيد مسيث صديق جيد   لالب 
إيغان وذكره يف أول خطاب له 

أمام الربملان.

وجهت اتهامات لباري أوفارول 
رئيس حكومة نيو ساوث ويلز 
يتعلق  تقرير  يف  بالكذب 
مبناطق حظر السرعة املدرسية، 
أخرى  اتهامات  إىل  باإلضافة 
الربملانية  القواعد  بانتهاك 

وامليثاق السلوكي.
وكانت صحيفة صنداي تلغراف 
قد كشفت األسبوع املاضي أن 
قد  األمان  على  احملافظة  جلنة 
أوصت حكومة نيو ساوث ويلز 
حظر  الزمنية  الفرتة  بتوسيع 
سرعة السيارات  أمام املناطق 
املدرسية واليت ال تتعدى 40 
على  تطبيقها  ليمتد  كم/س  
مدار اليوم، بدال من اقتصارها 

على ساعات حمددة.
إال أن رئيس حكومة نيوساوث 
ويلز اتهم مبحاولة التأثري على 
االتصال  عرب  التقرير  نتائج 
أن يوضع  اللجنة قبل  برئيس 
زعم  بل  الربملان،  التقرير يف 
هذه  تصدر  مل  اللجنة  أن 

التوصيات من األساس.
من جهته، قال زعيم املعارضة 
إجابات  إن  روبرتسون  جون 
األحد  اخلادعة  أوفاريل  السيد 
واصفا  مقبولة،  غري  املاضي 
للقواعد  انتهاكا  بكونه  ذلك 
مليثاق  وخرقا  الربملانية، 
لإلعالم  وتضليل  السلوك، 
واملواطنني ، وأضاف: » كيف 
ويلز  نيوساوث  ميكن ملواطين 
شيء  أي  يف  جمددا  الثقة 

يتفوه به الرجل؟«.
روبرتسون  السيد  وجه  كما 
دونكان  الطرق  لوزير  اتهامه 
غاي بتضليل الربملان عرب ترديد 
نفس أكاذيب رئيس احلكومة 
أمام برملان نيو ساوث ويلز، 
وحماولة التغطية على أكاذيب 

رئيس احلكومة.
» أي نوع من وزراء  وأضاف: 
غاي  دونكان  مثل  الطرق 
يتعلق  أمر  يف  كذب  الذي 
لقد  املدارس،  أطفال  بسالمة 
الختاذ  يتطلعون  اآلباء  كان 
متاشيا  حامسة  إجيابية  قرارات 
أوردها  اليت  التوصيات  مع 
التقرير ولكن بعد إنكار رئيس 
احلكومة ووزير  الطرق  لتلك 
اآلباء  التوصيات، هل يصمت 
املعنيون بسالمة أطفاهلم على 

هذه  املهزلة؟«.
وكان باري أوفاريل قد اعرتف 
األحد املاضي باتصاله برئيس 
أن  زاعما  أبلني   غريغ  اللجنة 
تقرير اللجنة مل يتضمن توصية 
مبد ساعات حظر جتاوز السرعة 
أمام املناطق املدرسية، متهما 
صحيفة صنداي تلغراف بعدم 
خاطئ  أمر  وهو  الدقة،  حتري 
متاما ألن رئيس اللجنة بالفعل 
يتضمن  التقرير  بأن  اعرتف 

توصيات مبد ساعات احلظر .

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر الدايلي تلفراف

تفاصيل فضيحة الكذب وخيانة امليثاق والتضليل 
اإلعالمي  املدوية اليت ارتكبها باري أوفارول!!

وجدت جلنة عمالية انه جيب على 
إنهاء  يف  النظر  غيالرد  حكومة 
سنوات  السجن مخس  إلزامية  
من  لالندونيسيني  أدنى  كحد 
البشر،  تهريب  قوارب  أطقم 
الذين  لألطقم  احلماية  وزيادة 
على  أطفاال  هناك  أن  يدعون 

منت القوارب.
فقد حثت جلنة الشؤون القانونية 
والدستورية يف جملس الشيوخ  
إذا  ما  تفحص  على  احلكومة 
زعماء  أن منيز بني  ينبغي  كان 
بعد  الطاقم  وافراد  العصابات 
ان قيل  ان العقوبات تستهدف 
الصيادين الفقراء غري املتعلمني 
الذين مت استغالهلم أو خداعهم 

من قبل مهربي البشر.
ان  ايضا  اللجنة  ت  وُأخربرِ
اليت  القضائية،  املالحقات 
ُيتوقع ان تكلف ما يقرب من 14 
مليون دوالر يف  السنة املالية 
احلالية،  مل تكن رادعة، ولكنها 
أسرتاليا  اللتزامات  خرقا  كانت 

مبوجب القانون الدولي.
اللجنة  حثت  ثاٍن،  تقرير  ويف 
تقديم  على  أيضا  احلكومة 

النيابة  على  يفرض  تشريع 
العامة عبء إثبات افراد الطاقم 
الذين يدعون أنهم من األطفال 

فيما هم من البالغني.
عقب  التوصية  هذه  اتت  وقد 
طت فيها التهم  عدة حاالت أسقرِ
املكلفني   احملامني  سفر  بعد 
على  أدلة  جلمع  اندونيسيا  اىل 
سن  دون  كانوا  املتهمني  أن 

18 عاما.
باملخاوف  التقريران  اعرتف  و 
اليت أثارتها اجملموعات القانونية 

وحقوق اإلنسان.
رئستها  اليت  اللجنة،  وحثت 
املقاطعة  يف  السيناتورة 
كروسني  تريش  الشمالية 
على  احلكومة   ،)Crossin(
إلزامية  عملية  يف  النظر  إعادة 
العقوبات، والنظر يف اقرتاحات 
بديلة، مبا يف ذلك منح القضاة 
احكام  لفرض  تقديرية  سلطة 

خمففة.
وقالت اللجنة ايضا انه »ينبغي 
النظر  اعادة  احلكومة  على 
بها  تعاجل  اليت  الطريقة  يف 
االسرتالية  الفيدرالية  الشرطة 

جلنة من جملس الشيوخ حتث احلكومة على الغاء الزامية السجن 5  سنوات وزيادة محاية االوالد على منت قوارب اللجوء
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متهم:  وجهت اتهامات لباري أوفاريل بالكذب يف تقرير يتعلق 
بمناطق حظر السرعة املدرسية

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي 
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Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 1.0327 -0.0093 -0.89% 
AUDEUR 0.7803 -0.0017 -0.22% 
AUDGBP 0.6489 -0.001 -0.15% 
AUDJPY 85.56 0.06 0.07% 
AUDNZD 1.2604 -0.0045 -0.36% 
EURUSD 1.3231 -0.0091 -0.68% 
GBPUSD 1.591 -0.0116 -0.72% 
NZDUSD 0.8185 -0.0047 -0.57% 
USDJPY 82.85 0.78 0.95% 
USDCHF 0.9097 0.0062 0.69% 
USDCNY 6.2975 -0.0004 -0.01% 
USD INDEX 79.385 0.521 0.66% 
Equities     #DIV/0! 
DJIA 13199.55 -64.94 -0.49% 
S&P500 1413.31 -5.73 -0.40% 
Nasdaq 3113.57 -6.13 -0.20% 
STOXX 50 2458.98 -42.2 -1.69% 
FTSE 5838.34 -36.55 -0.62% 
DAX 6982.28 -74.37 -1.05% 
CAC 3406.78 -56.13 -1.62% 
ASX200 4337.04 7.77 0.18% 
Nikkei 10050.39 -59.48 -0.59% 
Shanghai Closed - - 
Hang Seng 20790.98 268.72 1.31% 
Kospi 2049.28 19.99 0.99% 
Sensex 17597.42 119.27 0.68% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1645.8 -31.63 -1.89% 
Silver 32.61 -0.36 -1.09% 
Crude Oil 104.1 -0.98 -0.93% 
LME Futures   0 #DIV/0! 
Copper 8614.75 -26.25 -0.30% 
Aluminium  2125.2 -5 -0.23% 
Australian Money Market Futures 0 #DIV/0! 
3m BBSW 4.090% 0.01%  
3 Year 3.480% -0.02%  
10 Year 4.080% 0.04%  
Government 10-Year Bond Yields 0 #DIV/0! 
Australia 4.142% 0.04%  
NZ 4.110% -0.01%  
Japan 1.036% 0.02%  
Germany 1.865% 0.05%  
UK 2.174% -0.05%  
US 2.295% 0.11%   

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

Fed, Spain see risk assets slide 
4 April 2012 Daily Market Update 
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Australian retail sales remain in the doldrums 
 

  

 Having briefly touched a 6-month high earlier in the week, Australian stocks look set to follow 
offshore markets lower this morning with SPI futures pointing to a decline of 17pts on the open. 
While the material, financial and energy sectors will weigh early on, the lower Aussie Dollar, 
something that will ultimately help to boost offshore earnings, along with the prospect of a rate cut 
from the RBA in May, could see our market enter positive territory in the latter parts of trade. 
Acting like a weight around its neck, a combination of the RBA and FOMC minutes, coupled with 
lower commodity prices, has seen the Aussie Dollar slump overnight with the currency touching a 
low of USD1.0297 before rebounding modestly into the NY close. While it failed to clearly break 
the USD1.03 level, the weak domestic data flow, along with the prospect of further easing from 
the RBA in May, should see this level eventually go at some point in the days ahead. Today we 
expect the currency to trade in a relatively thin band between USD1.0300 and USD1.0350.  
 Domestic trade data for February will be released at 11.30 AEST this morning. Having logged a 
weather-impacted, non-monetary gold influenced deficit in January, economists expect order to 
be restored with a surplus of $A1bn expected. Before that release, investors will also receive the 
AIG-CBA Performance of Services Index for March. 
After receiving mixed reads on manufacturing activity earlier in the week, service sector activity 
takes centre stage this evening with gauges for the, Eurozone, Germany, France, Italy, Spain, UK 
and the US all scheduled for release. Given the divergence between Europe and the US on the 
manufacturing front, a similar result is expected this evening. Aside from those numbers, markets 
will be kept busy with the ADP employment report in the States, Eurozone retail sales, the ECB 
monetary policy meeting and German industrial orders.  

 Having underperformed for the past nine months, Australian retail sales continued to splutter in 
February with the ABS reporting a modest increase of 0.2pct. The result was below the 0.3pct 
rise that had been forecast by economists with gains across department, food and “other” stores 
offset by declines in apparel, restaurants and household goods retailing. While those numbers 
have a tendency to be volatile at the best of times, it was interesting to note that volumes in WA, 
Queensland and SA, those States most aligned with the mining boom, were significantly above 
those figures recorded for NSW and Victoria. Given that the RBA look set to cut rates in May, 
we will be watching upcoming consumer confidence data closely for any indication of an 
impending pickup in spending around the middle of the year. 
 Complementing the strong manufacturing PMI data released on Monday, US factory orders 
rebounded strongly in February following their downwardly-revised drop of January with the 
Census Bureau reporting an increase for the month of 1.3pct. While it missed forecasts for an 
increase of 1.5pct, once volatile transportation orders were removed, the data was strong with 
durable goods orders surging by 1.8pct. While the data yesterday was enough to help markets 
recover from an early slump, the minutes of the March FOMC meeting, coupled with renewed 
concerns over the economic prospects for Spain, counteracted the data feed with risk assets 
cascading lower over the course of the trading session.  

The Day Ahead 

املصدر: سيدني مورنينغ هريالد

للمهربني  البشر  تهريب  حاالت 
املزعومني وذلك بهدف تسهيل 
الفورية  التهم  توجيه  عمليات 

واملناسبة«.
عن  اعرابها  من  الرغم  وعلى 
خيبة األمل لعدم دعم تشريعها، 
قالت السيناتورة هانسون يونغ 
ان »توصيات اللجنة كانت عالمة 
كانت  خماوفنا  أن  اىل  واشارة 
حملها  ويف  باالهتمام  جديرة 

وحتتاج إىل معاجلة«.
اخلضر  حزب  عضوة  وقالت 
هانسن  سارة  الشيوخ  جملس 
ستكون  انه  واثقة  انها  يونغ 
هناك تغيريات ألن هناك أعضاء 
الربملان  يف  اجلانبني  كال  من 
هذه  إزاء  بالقلق  يشعرون 

القضايا.
وقال اآلنسة يونغ »ال أحد  من 
املقدمة  األدلة  مسعوا  الذين 
أثناء التحقيقات يف البنود اليت 
اقرتحتها ميكن أن ينكر أنه جيب 

اختاذ إجراءات«.
خداع  مت  »لقد  تقول   واضافت 
واألميني  الفقراء  الصيادين 
القوارب  منت  على  واألوالد  

من  قبل عصابات مهربي البشر 
على  رادع  وجود  دون  املنظمة 

اإلطالق«.
مبا  جمموعات،  عدة  دعمت  وقد 
يف ذلك  الكلية مللكية  لالشعة 
وكل  والنيوزيلندية  االسرتالية 
رؤساء جلان ومفوضيات االطفال 
القاصرين  لعدالة  يونغ  تشريع 
واملهل  اإلجراءات  حدد  الذي 
املواطنني  ضد  للتهم  الزمنية 
انهم  ُيزعم  الذين  االسرتاليني 

مهربو بشر.
يف  القانون  جملس  دعم  وقد 
األسرتالية  واملفوضية  اسرتاليا 
قانون  مشروع  اإلنسان  حلقوق 
إلزامية  الغاء  شأنه  من  ثان 
سنوات  مخس  ملدة  السجن 
بالنسبة لألشخاص الذين يدانون 
لكونهم من طاقم قوارب طاليب 

جلوء اللجوء.
وزيرة  باسم  متحدثة  وقالت 
روكسون  نيكوال  العام  االدعاء 
بعد دراسة  ان  احلكومة سرتد 

وتفحص التقريرن.

املصدر: سيدني مورنينغ هريالد
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سوف يتم استهداف 
تطبيق  ضباط 
الفدراليني  القانون 
يرتكبون  الذين 
جتاوزات ختل بشرف 
قبول  مثل  مهنتهم 
وبيع  الرشاوى 
وتسريب  املخدرات 
سرية،  معلومات 
الجراءات  وفقا 
الفساد  ضد  جديدة 
من املقرر أن تعلن 
عنها حكومة غيالرد.

قال  جهته،  من 
وزير  كلري  جاسون 
الداخلية  الشؤون 
سوف  احلكومة  إن 
تقدم قوانني جديدة 

اختبارات مفاجئة ملوظفي اجلمارك وضباط 
احلدود ملعرفة مدى نزاهتهم!!

ختطط الشرطة لشن تسع هجمات، 
يف مناطق متعددة أبرزها ملبورن، 
التوزيع  على  احلرب  إطار  يف 
قنوات  حملتويات  الشرعي  غري 
القرصنة  مت  مشفرة   تليفزيونية 
عليها، واليت انتشرت يف السوق 
دوالر  ألف   25 بقيمة  السوداء 

أسبوعيا.
سبيك  مايكل  قال  جهته،  من 
مديرا يف شركة »   يعمل  الذي 
 Brilliant Digital Entertainment
محاية  يف  مسبقا  عملت  واليت 
شركات  من  العديد  قرصنة 
التلفاز مسبقة الدفع، إن الشرطة 
سيدني  يف  محالت  ستشن 

وبرزبني وملبورن.
أعقاب  يف  التطورات  وتأتي 
األسبوع  كشفت  اليت  التقارير 
املاضي أن مسؤولي قناة ان دي 
كانت  واليت  الدفع  املسبقة  اس 
تتبع مؤسسة نيوز كورب العمالقة 
على  القرصنة  تتعمد  كانت 

القنوات التلفزيونية املنافسة.
وأشارت التقارير إىل أن جمموعة 
واملخابرات  الشرطة  ضباط  من 
السابقني حتت اسم » اجملموعة 
تعمل  كانت  التنفيذية«  األمنية 
داخل مؤسسة ان دي اس متكنت 
من القرصنة على الكروت الذكية 
يف  منافسة  تليفزيونية  حملطات 
ثم  وأسرتاليا،  املتحدة  اململكة 
االتهامات  وهي  بتوزيعها،  قاموا 

اليت أنكرتها شركة نيوز كورب.
الكروت  على  القرصنة  وكانت 
التسعينيات  أواخر  يف  شائعة 
عملية  ألن   2000 عام  وأوائل 

استنساخها كان سهال، باإلضافة 
إىل سهولة السطو على الشفرات 

الالزمة لفتح هذه القنوات.
التكنولوجيا تطورت حبيث  أن  إال 
أصبحت القرصنة تتمثل يف حتميل 
القنوات  حملتويات  قانوني  غري 
ثم  ختزينها  قرصنتها،و  املراد 
بيعها،ليصبح يف حوذة املواطنني 
إمكانية مشاهدة حمتويات ما يربو 
عن 1000 قناة تلفزيونية مشفرة 

دون أن يضطروا لالشرتاك.
وامتدت يد القراصنة حنو األحداث 
الكربى املشفرة مثل بطوالت كرة 
 1 فورميوال  وسباقات  القدم، 
القرصنة  يتم  وغريها  للسيارات 

عليها بعد عرضها مباشرة.
بعض  إن  سبيك  السيد  وأضاف 
يتعاملون  االنرتنت  مستخدمي 
المدادهم  القراصنة  هؤالء  مع 
أن  رغم  املقرصنة،  املواد  بتلك 
سلوكيات هؤالء القراصنة تدفعهم 
الخرتاق  األحيان  من  كثري  يف 
أجهزة حاسوب هؤالء املشرتكني 

والولوج على حساباتهم البنكية.
اليت  احلمالت  إحدى  وأسفرت 
ضاحية  يف  الشرطة  شنتها 
أشفيلد عن ضبط كون كيو ، 42 
جهاز  بامتالك  اتهم  الذي  سنة، 
نسخ حملتويات القنوات املشفرة 
بغرض الرتبح، ومثل املتهم أمام 
حكم  وينتظره  بسيدني،  حمكمة 
وغرامة  سنوات   5 باحلبس  رادع 

60000 دوالر.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر سيدني مورنينغ هريالد

الشرطة تشن محالت مكثفة على قراصنة القنوات 
التلفزيونية املشفرة وتوقعات بأحكام رادعة !!
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استطالع: أزمة ثقة بني األجيال على الطرق األسرتالية 
وسائقة شابة تروي  جتربتها املفزعة مع كبار السن!!

الطرق  يف  هنالك  أصبح 
بني  واسعة  فجوة  األسرتالية 
األجيال حيث ال يثق كبار السن 
بطريقة قيادة الشباب والعكس 

صحيح.
وكشف حبث قائم على استطالع 
للرأي بأن ما يربو عن 60% من 
السائقني الذين ترتاوح أعمارهم 
بني 18-24 قالوا إن السائقني 
اخلطورة  يشكلون  السن  كبار 

األكرب على الطرق.
كما أظهر االستطالع الذي شارك 
فيه 3740 شخصا أن 52% من 
عمرهم  يبلغ  الذين  السائقني 
مخسني عاما أو أعلى جيدون أن 
السائقني الشباب يشكلون ثاني 
الدراجات.  راكيب  بعد  أكرب خطر 
السائقني  معظم  استبعد   بينما 
فئاتهم العمرية بني أكثر الفئات 

خطورة على الطرق.
سنة،   21 فورد،  جيما  وقالت 
اليت شاركت يف االستطالع إن 
أصابوها  السن  كبار  السائقني 
باهللع عندما كانت تقود سيارتها 
التويوتا ياريس الساخنة بغرض 
كانوا  إنهم  قائلة  االستمتاع، 
يسريون بسرعة 70 كم/س يف 
بسرعة  السري  تستدعي  منطقة 
ذلك  واصفة  كم/س   110

باخلطورة الشديدة.
ميوهلم  تتفهم  أنها  وأضافت 
احلرص  ذلك  أن  إال  للحرص 
الزائد قد يؤدي ملشاكل عديدة، 
ويسببون الكثري من اخلطورة على 

الطرق مما يصيب باإلحباط.
كينج،  بيل  السائق  قال  بينما 
العامة  اخلدمات  رجل  سنة،   74
السابق إنه خيشى من السائقني 
الشباب بسبب تهورهم وإقدامهم 
السرعة  وجتاوز  املخاطرة،  على 
املبالغ فيه مما يعرضهم ملالحقة 
الشرطة، إال أنه أردف أن بعض  
الذين  السن  كبار  السائقني 
جيب  ال  القيادة  ثقة  افتقدوا 
أن يقودوا يف الطرق السريعة، 
احلذر  شديدي  يصبحون  حيث 
كم/   80 لسرعة  الوصول  عند 
س، وحياولون ختفيض السرعة 
مبا يثري حنق من حوهلم الراغبني 

يف السري بسرعة أكرب.
من  خشيته  عن  كينج  عرب  كما 
سائقي الشاحنات املذيلة، الذين 
قال 54% من املشاركني  يف 
يليهم  األخطر،  أنهم  االستطالع 
 %45 بنسبة  التاكسي  سائقي 

البخارية  الدراجات  سائقي  ثم 
بنسبة %44.

بون  دونكان  قال  جانبه  من 
مؤسسة             باسم  املتحدث 
على  األمان  زيادة  إن   »GIO«
السائقون  يثق  أن  الطرق يعين 

يف بعضهم البعض.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني
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الشرطة تقتحم مقرا يف أشفيلد لضبط معدات قرصنة على  
محتويات قنوات تلفزيونية مشفرة.

عمليات تفتيش مفاجئة لضبط موظفي 
الجمارك وضباط الحدود الفاسدين

نزاهة  جلنة  من   كل  متنح 
تطبيق القانون ، وجلنة اجلرائم 
محاية  وخدمات  األسرتالية، 
اجلمارك واحلدود  القدرة على 

اختبار مدى نزاهة الضباط.
اجلديدة  القوانني  تلك  وتأتي 
تعرض  عن  الكشف  عقب 
للفصل  مجارك  موظف   15
جراء   2010 منذ  اإليقاف  أو 
بسوء  متعلقة  سلوكيات 

السلوك والفساد.
أن  كلري  السيد  وأضاف 
االختبارات اجلديدة سوف حتدد 
رد فعل املوظف وعما إذا كان 

متسقا مع القانون أم ال.
سوف  اجلديد  للقانون  ووفقا 
سريون  شرطيون  يسلم 
مليئة  حمافظ  للموظفني 
بالنقود وعبوات من املخدرات 
ملعرفة  االختبار  من  كنوع 
عرب  أو  املوظف،  فعل  ردود 
مثل  أمامه  قيمة  بضائع  ترك 
ملعرفة  السطو  جرائم  حصيلة 
هل سيقوم باالستحواذ عليها 
كما  خاطئة،  تقارير  وتزييف 
ضبط  على  التشديد  سيتم 
سرية  معلومات  أي  تسريب 

للمجرمني.
أن  كلري  السيد  واستطرد 
اللجنة  مفوض  موس  فيليب 
تطبيق  لنزاهة  الفدرالية 
على  يشرف  سوف  القانون 
اجلديدة،  االختبارات  نظام 
حتدث  اليت  العمليات  شامال 
الفدرالي  البوليس  مبعرفة 
األسرتالية  اجلرائم  وجلنة 

وهيئة اجلمارك.

وأردف أن اهلدف من االختبارات 
نفوس  يف  اخلوف  بث  هو 
وردعهم  الفاسدين  املوظفني 
عن القيام  بتجاوزات، مضيفا 
مليا  التفكري  أنهم سيحتاجون 
رشوة  أخذ  على  اإلقدام  قبل 
من جمرم، ألن هذا اجملرم قد 

يكون ضابط شرطة متنكرا.
واستغلت املعارضة تسريبات 
داخل  فساد  حاالت  وجود 
اجلمارك النتقاد قرار احلكومة 
الفدرالية بتخفيض 60 مليون 
دوالر من امليزانية املخصصة 
اجلمركية  املناطق  ملراقبة 
التفتيش  وتقليل حجم ضباط 

مبقدار 300 ضابطا.
من جهته، جدد زعيم االئتالف 
مطالبته  ابوت  توني  املعارض 
الشرطة  مفوض  كيليت  ملايك 
ليرتأس  السابق  الفدرالي 
جلنة حتقيق مستقلة حول أداء 
اجلمارك، ملعرفة كيفية دخول 
من  الكبرية  الشحنات  تلك 
األسلحة واملخدرات ألسرتاليا، 
جاسون  السيد  قابله  ما  وهو 
اعرتف  أنه  إال  بالرفض 
على  الرقابة  تشديد  بضرورة 
املخالفات، طالبا من املعارضة 
وكافة القيادات االنضمام إىل 
وشرطة  الفدرالي  البوليس 
نيو ساوث ويلز وجلنة اجلرائم 
اهليئات  وباقي  األسرتالية 
املعنية لوضع اقرتاحات بشأن 

القضاء على الفساد.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر سيدني مورنينغ هريالد

السائقة الشابة جيما فورد 
تخشى من قيادة السائقني 
املتقدمني يف السن عندما 

تتجول بسيارتها طراز تويوتا 
ياريس

السائق ذي الخربة األكرب 
بيل كينج، 74 سنة، قال إنه 
يخشى من قيادة الشباب من 
الحاصلني على رخصة احرتاف 

القيادة.

من  ستة  يقوم  أن  املقرر  من 
الكاثوليكيني  فكتوريا  أساقفة 
نهاية  بتوزيع 80000 خطابا يف 
األسبوع مطالبني رعايا الكنيسة 
الفدرالية  احلكومة  مبعارضة 

املؤيدة لزواج املثليني.
احلالي  الوقت  يف  وهنالك 
ثالثة مشروعات لقوانني مقدمة 
زواج  الفدرالي إلباحة   للربملان 
حيث  به،  واالعرتاف  املثليني 
كلمة  تعريف  تغيري  إىل  تهدف 
رجل  بني  عالقة  بكونه  زواج 

وامرأة.
كافة  األساقفة  ويطالب 

الكاثوليكيني أن يتصلوا بأعضاء 
قانون  تغيري  ملناهضة  الربملان 
الزواج، كما طالبوهم لالستجابة 
االنرتنت  شبكة  على  الستطالع 
جلنة  جتريه  القانون  تغيري  حول 
والشؤون  االجتماعية  السياسة 

القانونية.
أسقف  براوز  كريستوفر  وقال 
» سيل« إنه سيكون خطأ شنيعا 
الزواج،  تعريف  تغيري  مت  إذا 
املستقبلية  بظالله  سيلقي  مما 
اجملتمع،  مستقبل  على  الوخيمة 
طالبنا  لقد   « وأضاف: 
عن  يعربوا  أن  الكاثوليكيني 

الزواج،  قانون  لتغيري  رفضهم 
نظرا  تطبيقه  بعدم  ويطالبوا  
األجيال  على  السيئة  لعواقبه 

احلالية واملستقبلية«.
تلك  إن  األساقفة  أحد  وقال 
حلماية  حماولة  هي  اخلطابات 
 « وأردف:  التقليدي،  الزواج 
زواج  إباحة  عن  يتحدثون  اليوم 
يف  يتحدثون  ورمبا  املثليني، 
تعدد  إباحة  عن  التالية  اخلطوة 

االزواج«.
مناصرو  وصف  جانبهم،  من 
محلة  الزواج  يف  املساواة 
للغاية،  خطرية  بكونها  الكنيسة 

زواج  بأن  االدعاءات  رافضني 
يدمر  ان  شأنه  من  املثليني 

اجملتمع.
غرين  أليكس  قال  جهته،  من 
» املساواة  ويتش منظم مجعية 
إن  أسرتاليا«  يف  الزواج  يف 
ستقوى  واجملتمعات  العائالت 
شخصني  أي  ربط  يتم  عندما 
الزواج،  بعقدة  بعالقة  مرتبطني 
كبري  تصرحيات  فإن  لذلك 
يناهض  اليت  هارت  األساقفة 
املثليني  بزواج  االعرتاف  فيها 
ويتسم  مألوف  غري  شيئا  يعد 

بالقسوة«.

الكنيسة الكاثوليكية تشن حربا ضارية ضد زواج املثليني وتوزع 80000 خطاب حتريضي!!
خاص  قانون  مشروع  وكان 
لتعديل قانون الزواج مبا يتضمن 
قد  املثليني،  حبقوق  االعرتاف 
عرب  الفدرالية  احلكومة  إىل  قدم 
ستيفن  العمالي  الربملان  عضو 
مشروع  الطريق  ويف  جونز، 
االجتاه  ذات  يف  آخر  قانون 
باندت  آدام  اخلضر  نائب  عرب 
والنائب املستقل أندرو ويلكي، 
الشيوخ  جملس  سيدرس  كما 
من  مقدم  ثالث  قانون  مشروع 

اخلضر يناصر زواج املثليني.
نيو  حكومة  رئيسة  قالت  بينما 
كريستينا  السابقة  ويلز  ساوث 

بتعصبها  املعروفة  كينيلي 
زواج  تؤيد  إنها  الكاثوليكي 
وطالبت  اقتناع،  عن  املثليني 
التفكري  بتطبيق  الكاثوليكيني 
زواج  موضوع  يف  املوضوعي 
املصادر  يف  والبحث  املثليني 
للنتيجة  للوصول  املختلفة 
تعاليم  إن  مضيفة  املرجوة، 
من  معصومة  ليست  الكنيسة 
ميليه  ما  اتباع  وأن  اخلطأ، 
يف  مطلوب  حر  بشكل  الضمري 

بعض األحيان.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

news.com املصدر



العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

165C Wattle Street Bankstown
Call us Today: 02 9707 3077 - Mob: 0414 309 360

EAGLE VALE INSURANCE SERVICES 

*تعويضات أرباب العمل 
 للعمال

*التأمني لدى البدء بتأسيس 
 مصلحة

 *تأمني مصلحتكم ضد الغري
*التأمني لدى بناء املنزل

 نفتح أيام السبت بموعد مسبق
AMP نصائح مختصة من شركة

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

ملحمة النجوم
 لصاحبها رومانوس اسكندر

لدينا أجود أنواع اللحومات الطازجة يوميًا
غنم .. بقر.. ماعز

نبيع بالجملة واملفرق 
نلبي طلبات املالحم واملطاعم

أسعار مهاودة جدًا

 

 زورونا مرة لتزورونا كل مرة

Shop 3 / 120 Rawson Rd, Greenacre NSW 

Tel: 9796 1326  -  Mob: 0405 333 336

خدمة ممتازة .. نظافة تامة.. صدق يف املعاملة 
 لكافة حاجاتكم من التمديدات 

 والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك 
والخّفان وغريهما 

 

 اتصلوا بصاحب الخربة 
فهد أبو ملحم على الرقم

0407 666 190

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  

Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 

sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

Auburn, NSW 2144 
Tel: 8756 3600  - Fax: 8756 3699 

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394
Safwat Arfan - Sayed

Manager 
(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA)

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

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0407 666 190

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

 تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني 
االتصال بـ برنار: 

*Shower screens* Tables tops* 
Splash Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

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

العالناتكم يف الهريالد االتصال بـ مرياي على الرقم: 625 165 0478

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

أنواع  أجود  نستعمل 
األجواخ احمللية والعاملية

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

مسبق( بموعد  )األحد  أيام   6 نفتح 

Saturday 7 April 2012السبت 7 نيسان 2012
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بتوسيع  أبوت  طوني  خطة 
لرعاية  املخصصة  امليزانية 
رمبا  املربيات  لتشمل  الطفل 
على  ولكن  تنفيذها  ميكن 
حساب حدوث ختفيضات كبرية 
اليت  الطفل  رعاية  بدالت  يف 

تتحصل عليها العائالت
أن  فدرالية  احصاءات  تكشف 
امليزانية  بتوسيع  توني  خطة 
املخصصة لرعاية الطفل لتشمل 
حوالي  تتكلف  سوف  املربيات 

500 مليون  دوالر سنويا.
وكان زعيم االئتالف املعارض 
قد أثار جدال كبريا عندما وعد 
سوف  انتخابه  حالة  يف  بأنه 
لدراسة  االنتاج  جلنة  يسأل 

جدل بشأن وعد أبوت االنتخابي بتمويل أجور مربيات األطفال!!

اجلريان  إن  بريي  سارة  قالت 
على  يقدمون  قد  العاديني  
أبعد  سلوكية  جتاوزات  ارتكاب 

من تصور املرء .
ليس  اجلنسي  االستعباد  إن 
مجيع  يف  جنسية  نزوة  جمرد 
يعشقوا  الكثريين  ألن  حاالته، 
ممارسته، وال تندهش عند رؤية 
على  يقدمون  العاديني  جريانك 
غريبة  سلوكية  أفعال  ممارسة 

أبعد مما تتخيل.
اجلنسية  االحصاءت  وتكشف 
األسرتالية أن 12 % من النساء 
أنهم  اعرتفوا  الرجال  و9% من 
أفعال  ارتكاب  يف  يفكرون 
جنسية حمظورة، كما أقر %47 
حببهم لالستعباد اجلنسي  الذي 

.fetish sex  يطلق عليه
دويني  دوميناتريكس  وقامت 
بعمل  دي  بالسيدة  الشهرية 
باجلنس  للتعريف   دورات 
الذي  اجلنس  و  االستعبادي 
BDSM)العبودية  عليه   يطلق 
وتلذذ  والسادية   والعشوائية 
حيث  سيدني،  يف  االضطهاد( 
علمت الناس طرق الضرب على 
اجلنسي،  والتقييد  املؤخرة، 
ممارسة  أثناء  بعصا  والضرب 
اجلنس، والتصوير الفوتوغرايف 

اخلاص بتك األنواع اجلنسية.
تلك  إن  دي  السيدة  وقالت 
الدورات  جذبت اهتمام الكثري 
األعمار،  كافة  من  األناس  من 
مشرية إىل أن كبار السن أعربوا 
هلا عن رغباتهم يف ممارسة تلك 
طويل،  زمن  منذ  السلوكيات 
وأن تلك الدورات كانت فرصة 
جيدة إلخراج مشاعرهم املكبوتة، 
كانت  التجربة  أن  وأضافت 

خميفة للكثري من املشاركني.
قد  األخريان  العقدان  وكان 
شهدا تصاعدا يف نسبة ارتكاب 
السلوكيات اجلنسية الشاذة، إال 
أن اجملتمع ال يزال ينظر ألغنية 
باعتبارها   S&M ريهانا  املطربة 

وصمة عار.
جامعة  أجرته  استطالع  وكشف 
يف  اجلنس  بعنوان«  التروب  
 %5 من  أقل  أن  أسرتاليا« 
بعمل  يقومون  األسرتاليني  من 
اجلنسية  االستعباد  ممارسات 

بشكل منتظم .
إال أن السيدة دي أضافت أن 
األشخاص  من  الكثري  هنالك 
خبرق  يستمتعون  العاديني 

دورات يف سيدني لتعليم األسرتاليني طرق ممارسة  االستعباد اجلنسي والسيدة روز حتكي جتربتها!!

احتل أحد تقاطعات الطرق املزدمحة 
يف سيدني صدارة قائمة وضعتها 
احلكومة الفدرالية حول أكثر املمواقع 

املرورية خطورة يف أسرتاليا.
ووضعت القائمة اليت حتصلت عليها 
تقاطع  تلغراف«  »صنداي  صحيفة 
يف  وكوسغروف  ليفربول  طريقي 
أسوأ  قائمة  صدر  يف  سرتاثفيلد 
بلغت  حيث  املروية،  التقاطعات 
حوادث  جراء  املصابني  حصيلة 
اصطدام السيارات 56 خالل اخلمسة 

أعوام املاضية.
ويعترب هذا التقاطع ضمن ال 277 
بالتصادمات  يشتهر  مروريا  موقعا 
 60 يبلغ  متويل  هلا  خصص  واليت 
مليون دوالر وفقا للربنامج القومي 
الذي يطلق عليه« املواقع املرورية 
التمويل  وخيصص  السوداء«، 
العالجية  الطوارئ  لتكثيف خدمات  

يف تلك األماكن اخلطرة.
اخلطرة  املواضع  قائمة  وضع  ومت 
من  مكونة  حكومية  جلنة  بواسطة 
الشرطة  من  متخصصني  خرباء 
يف  بالسيارات  املهتمة  واجلمعيات 

كل والية.
يتم  ويلز، سوف  نيو ساوث  ويف 
ل96  دوالر  19.9مليون  ختصيص 

طريق وتقاطع خطري.
ووضع قائمة أخطر املواقع املرورية 
ضمت  جلنة  ويلز  ساوث  نيو  يف 

ممثلني عن شرطة نيو ساوث ويلز 
، ومؤسسة NRMA، ومجعية احتاد 
اآلباء واملواطنني بنيوساوث ويلز، 
وبعض مؤسسات الوالية احلكومية.

 485125 خيصص  أن  املقرر  ومن 
سرتاثفيلد  لتقاطع  متويال  دوالر 
العالجية  الطوارئ  خدمات  لتكثيف 
مزدوجة،  مرورية  الفتات  ووضع 

وحاجز سلكي.
بينما جاء طريق كينج اس تي يف 
يف  الثاني  املركز  يف  نيوكاسل 
حوادث  إثر  إصابة   29 ب  القائمة 
اصطدام، ثم طريق كينثرست يف 
طريق  ثم  سيدني،  غرب  مشال 
Mitchell Hwy يف مولونغ، ثم طريق 

مارسدين يف ايتوود.
التحتية  البنية  وزير  قال  بينما 
خطة  إن  ألبانيز  أنتوني  بالوالية 
األرواح  إنقاذ  إىل  تهدف  التمويل 
االحتياطات  بعض  أن  مضيفا   ،
تصنع  قد  مكلفة  الغري  البسيطة 
التقاطعات  تلك  يف  هائال  فارقا 

الشديدة اخلطورة.
ومينح الربنامج األولوية للمواقع اليت 
حيدث فيها ثالثة خسائر بشرية إثر 
خالل  األقل  على  خطرية  تصادمات 

مخس سنوات.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر الدايلي تلغراف

قائمة أكثر املواقع املرورية دموية 
يف نيوساوث ويلز!!
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مبدرسة  الطالبة  دايف  لوسي 
ألزموا  الذين  بني  غراسفيل 
للقراءة  نابالن  اختبار  خبوض 

والكتابة ومهارات احلساب
طالب أولياء األمور واملدرسون  
لالختبارات  الفوري  باإليقاف 
مقوضة  باعتبارها  املكثفة    

جلودة التعليم االبتدائي.
التالميذ  آالف  ويتعرض 
أسبوع  كل  جتريبية  الختبارات 
نابالن  الختبارات  الطريق  متهد 
والكتابة  القراءة  مهارات  يف 
باإلضافة  احلساب،  ومهارات 
بفصول  لاللتحاق  اختبارات  إىل 
مبدارس  االلتحاق  أو  التفوق 
عليا منتقاة، والتتلمذ على أيدي 

معلمني خصوصيني.
ولكن بينما يعتمد تقويم الطالب 
 My School األساسي يف موقع
الذي  نابالن  اختبارات  على 
القراءة  اختبارات  على  يعتمد 
والكتابة واحلساب، يقول اخلرباء 
حساب  على  يأتي  االختبار  أن 
الرسم  مثل  مهمة  أخرى  فروع 

والرياضة البدنية واملوسيقى.
بريان  التعليم  خبري  ووصف 
من  النظام  هذا  تشوداليغ 
ينحرف  باعتباره  االختبارات 

بالتعليم عن مساره الصحيح.
تشوداليغ  السيد  وأضاف 
إلحدى  سابقا  مديرا  كان  الذي 
من  النظام  هذا  أن  املدارس 
االختبارات حيدث خلال هائال يف 
النظام التعليمي للوالية، متهما 
اختزال  يف  برغبتها  احلكومة 
األشياء ألرقام مئوية دون النظر 
إىل مدى تأثريها، مردفا أن هذا 
النظام حول املناهج حلشو قليل 
النمو   عمليات  الفائدة، وجتاهل 
النواحي  يتضمن  مبا  للطفل 

االجتماعية والثقافية والبدنية.

وأضاف أن العديد من املدارس 
ثالث  أو  حصتني  ختصص 
مماثلة  اختبارات  لعمل  أسبوعيا 
الختبار نابالن، على حساب مواد 

أخرى مهمة.
من جانبها قالت راشيل سودين 
املتحدثة باسم مجعية احتاد اآلباء 
واملواطنني، إن هذا النظام من 
يريده  ما  ليست  االختبارات 
أذهانهم  يشغل  الذين  اآلباء 
الرسم  مهارت  تنمية  كيفية 
داخل  والرياضة  واملوسيقى 
االهتمام  يوازي  مبا  أطفاهلم 

بالقراءة والكتابة واحلساب.
تشوداليغ  السيد  واستطرد 
يسمح  االختبارات  نظام  أن 
كفاءة  يقيسوا  أن  للسياسيني 
املدارس وفقا لنتائج االختبارات 
ثم يقومون برتتيب كل مدرسة 

على هذا األساس.
أدريان  التعليم  وزير  أن  إال 
نابالن  اختبار  إن  قال  بيكولي 
أداء  خالهلا  يعرف  كأداة  صمم 
الطالب، وليس لتقييم املدرسة 
دائما  أنه  ، مضيفا  الطالب  أو 
االختبار  استخدام  يعارض  ما 

بصورة خاطئة.
أن  تشوداليغ   السيد  وأضاف 
اختبار  على  األساسي  الرتكيز 
 3 الصفوف  على  يرتكز  نابالن 
استدرك  أنه  غري  و9،  و7  و5 
توازن   لتحقيق  خطة  هنالك  أن 
يتيح للطالب التنعم بالنشاطات 
الرسم  مثل  الرتفيهية 
البدنية  والرياضة  واملوسيقى 

بشكل أكرب.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

news.com :املصدر

جدل حول  اختبار نابالن يف املدارس  
االبتدائية لنيو ساوث ويلز!!
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كيفية جعل رعاية الطفل أكثر 
أجرته  حتليال  أن  إال  مرونة... 
واملالية،  التعليم  وزاراتا 
اقرتاحات  تنفيذ  أن  كشف  
سيأتي  املربيات  بشأن  أبوت 
رعاية  تعويضات  حساب  على 
عليها  تتحصل  اليت  الطفل 
تكلفتها  وقدرت  العائالت، 
بنحو 1.975 مليار دوالر خالل 

أربع سنوات.
عدد  أن  التحليل  وافرتض 
يف  املشرتكني  األطفال 
مع  طفال،   38500 أبوت  خطة 
يف  دوالرا   25 دفع  افرتاض 
مواقع  حبسب  للمربية  الساعة 
حتدد  واليت  املربيات  توظيف  

ألفها  اليت  اجلنسية  احلدود 
من  إطار  يف  ولكن  اجملتمع 

االحرتام .
من  الكثري   « دي:  واستطردت 
ممارسات  أن  يعتقدون  الناس 
 BDSM اجلنسي   االستعباد 
أشكال  من  شكل  إال  هي  ما 
وهو  املتبادلة،  اجلنسية  اآلالم 
فقد  بالضرورة«،  ليس صحيحا 
كشفت الدراسة أن العديد من 
املمارسني لسلوكيات االستعباد 
اجلنسي وجدوا أنها ممتعة هلم، 
ومل يشعروا بالتوتر أو الضيق.

وأردفت أن سلوكيات االستعباد 
تفاهم  نتيجة  حتدث  اجلنسي 
اإلكراه،  عن  بعيدا  مشرتك، 
ممارسة  يطلب  األول  فالطرف 
سلوك استعبادي أثناء ممارسة 

عليه  يوافق  ما  وهو  اجلنس، 
الطرف الثاني بكل رحابة صدر، 
التخلي  تبادل  يسمى  ما  وهو 
عن السلطة بني الطرفني، حيث 
يروق للبعض فكرة االستسالم 
من  هربا  رمبا  اجلنس،  أثناء 
أمور  يف  بالتحكم  إحساسهم 
متعددة حبياتهم، لذا ال حيبذون 
املمارسة  أثناء  التحكم  فكرة 

اجلنسية.
األسرتالية  املنزل  ربة  وقالت 
تكون  أن  تعشق  إنها  روز 
زوجها،  من  جنسيا  مستعبدة 
وحتب أن يسيطر عليها زوجها 
جنسيا مبوافقتها، وهي اإلثارة 
بعد  بالصدفة  اكتشفتها  اليت 
ممارسة اجلنس مع رفيق سابق، 
حينما سألته عما إذا كان يوافق 

االستعباد،  جنس  على ممارسة 
ومل تكن تدري وقتها التعريف 
النوع من اجلنس  احلقيقي هلذا 
وبالفعل  ممارسته،  طرق  أو 
هذا  السابق  رفيقها  مارس 
مثل  نفسها  ووجدت  النوع 
السمكة يف املاء، ثم بدأت يف 
التعمق يف األمر، وأضافت أنها 
تعلمت كافة مفاهيم االستعباد 
اجلنسي، وكيف تتحدى جسدها 
اإلثارة  ملراحل  للوصول 

املختلفة.
السعادة  إن  روز  واستطردت 
عرب  تأتي  ال  اجلنسية  واللذة 
االستعباد  بآالم  اإلحساس 
عرب  لكنها  مباشرة،  اجلنسي 
اليت  الكيميائية  التفاعالت 
والزيادة  اجلسم  داخل  حتدث 
مينح  مبا  االندورفني  مادة  يف 
عقب  بالسعادة  خاصا  شعورا 

ممارسات االستعباد اجلنسي.
اإلثارة  جو  أن  روز  وأسهبت 
جبنس  املرتبط  واالفتضاحية 
جنسية  متعة  مينح  االستعباد 
الذي  األمل  أن  كما  خاصة، 
خيرج من جسدها جراء ممارسات 
يسحب  اجلنسي   االستعباد 
السيئة  الصفات  بعض  منها 
يف شخصيتها، زاعمة أن  ذلك 
أفادها على املستوى الشخصي، 
أكثر حتمال وقدرة على  وجعلها 

جمابهة مواقف احلياة الصعبة.
مع  جتاربها  أن  روز  وأضافت 
اجلنسي  االستعباد  ممارسات 
مل ختل من السلبيات إذ يسيء 
بعض األشخاص استخدام مثل 
حيث  اجلنس،  من  النوع  هذا 
االستعباد  مارس  رجال  قابلت 
اجلنسي ضد إرادتها، وأضافت 
باألمان  والشعور  املوافقة  أن 
االستعباد  ممارسة  عناصر  أهم 
التجربة  تلك  أن  إال  اجلنسي، 
مل تفقدها الثقة يف متعة تلك 
املمارسات حيث قالت: » ليس 
واحد  شخص  ينتهك  أن  معنى 
اجلنسي  االستعباد  قواعد  معي 
ال  جمتمع  يف  ثقيت  أفقد  أن 

BDSM بأسره«.
ال  أنها  دي  السيدة  واختتمت 
ممارسات  على  الناس  جترب 
لكنها  اجلنسي  االستعباد 
طاملا  بها  لالستمتاع  حتفزهم 

مورست بشكل سليم وآمن.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر السيدني مورنينغ هريالد

متوسط ما تتحصل عليه املربية 
يف   $  35-15 الساعة بني  يف 

الساعة.
من جهتها، قالت وزيرة املالية 
خطة   إن  وونغ  بيين  الفدرالية 
أبوت  تعد مبثابة وعد انتخابي 
السيد  من  باالندفاع  يتسم 
أبوت، حيث مل يشرح الكيفية 
بينما  خطته،  بها  سيمول  اليت 
الفدرالية  اخلزانة  وزير  قال 
واين سوان إن خطة أبوت من 

شأنها أن تدمر امليزانية.
التباين يف وجهات  ورغم هذا 
النظر،يتفق  كل  من احلكومة 
واالئتالف  العمالية  الفدرالية 
املعارض يف كون بدالت رعاية 

الطفل تعد اجراء حيويا لتشجيع 
إىل سوق  العودة  على  النساء 
الفكرة شهدت  أن  إال  العمل، 
طرحها  عند  كبرية  اختالفات 
يتعلق  فيما  الواقع  أرض  على 
العملي  والتنفيذ  بالتكاليف 

واآللية املنظمة هلا.
إنه يريد  أبوت  السيد  وأضاف 
من جلنة االنتاجية إبراز الفكرة 
العديد  ألن  للنور،  وظهورها 
من النساء سوف يبذلن الكثري 
وجدن  إذا  العمل  قطاع  يف 
اهتماما متزايدا يف جمال رعاية 

الطفل.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر السيدني مورنينغ هريالد
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يواجه عشرة آالف من مستخدمي 
خطرا  أسرتاليا  يف  االنرتنت 
يشمل 4 مليون مستخدم انرتنت 
من  التاسع  من  بدءا  العامل  عرب 
برجميات   إحدى  بسبب  يوليو، 
اليت  الضارة  وير  السوفت 
علمهم،  دون  أجهزتهم  تصيب 
وهو التحذير الذي أطلقته هيئة 
االتصاالت واإلعالم األسرتالية، 
أمس،  صدر  رمسي  بيان  يف 
حيث طالبت مستخدمي االنرتنت 
مل  أجهزتهم  أن  من  التأكد  من 

يلحق بها هذا الضرر.
كما قامت اهليئة بإطالق املوقع 
احلكومي dns-ok.gov.au والذي 
يتيح ملستخدمي االنرتنت فحص 
وير  السوفت  وإزالة  أجهزتهم 
الضار الذي سبق اإلشارة إليه.

وسوف يقوم مكتب التحقيقات 
بعمل   FBI األمريكي  الفدرالية 
لألجهزة  االنرتنت  على  تعتيم 
املصابة بدءا من 9 يوليو، بعد 
أن أغلق العديد من السريفرات 
املسؤولة عن انتشار التطبيقات 
الضارة، يف إطار حتقيقات حول 
تستغل  متطورة  احتيال  شبكة 
استغالل  يف  السريفرات  هذه 
تتبع  عرب  االنرتنت  مستخدمي 

تصفحهم على مواقع الويب.
اخلبيثة  الربجميات  تلك  وتقوم 
ان اس اخلاص  ال دي  بتغيري 
قوائم  وحتول  باملستخدم، 
إىل  للمستخدمني  التصفح 
سريفرات قام مكتب التحقيقات 
يف  بغلقها  األمريكي  الفدرالي 
مت  أنها  إال  املاضي،  نوفمرب 
استمرارها بشكل مؤقت للتأكد 
من أن خدمات االنرتنت مل يتم 
السماح  ميتد  وسوف  تعطيلها، 

مستخدمو االنرتنت يواجهون خطر التعتيم 
يف 9 متوز واحلكومة تطلق موقعا إلنقاذ 
أجهزة األسرتاليني من برجميات خبيثة!!

Australian Newsاسرتاليات

حتى  السريفرات  لتلك  املؤقت 
القادم، مبا يعين  يوليو   9 يوم 
بتلك  املصابة  األجهزة  أن 

الربجميات اخلبيثة تواجه خطرا.
the dns-ok.gov. موقع  وقال 

au: »من احملتمل أن مستخدمي 
أجهزتهم  حتمل  الذين  االنرتنت 
يكونوا  لن  اخلبيثة  الربجميات 
قادرين على االتصال باالنرتنت  
بعد تغيريات ال دي ان اس اليت 

تسببها الربجميات الضارة«.
ماثيوز  بروس  قال  جهته  من 
االلكرتوني  األمان  قسم  مدير 
واإلعالم  االتصاالت  بهيئة 
وجدت  اهليئة  إن  األسرتالية 
مستخدم   10000 عن  يربو  ما 
أصيب  أسرتاليا  يف  لالنرتنت 
أجهزتهم بالربجميات اخلبيثة اليت 
اخلاص  اس  ان  دي  ال  تغري 
بهم، مشريا إىل أن اهليئة تعمل 
مع شركات االنرتنت األسرتالية 
بتلك  اإلصابة  حجم  تقليل  على 
الربجميات، إال أن عدد األجهزة 
سوى  تتناقص  مل  املصابة 

بنسبة  قليلة منذ نوفرب.
املستخدمني  قيام  أن  وأضاف 
مع  تصل  اليت  املرفقات  بفتح 
رسائل الربيد االلكرتوني، وفتح 
لينكات غري موثوق منها هما أبرز 

الطرق إلصابة تلك األجهزة.
داكلني  بول  طالب  بينما 
األمنية  سوفوس  بشركة  اخلبري 
سيواجهها  اليت  املشاكل  من 
املستخدمون يوم 9 يوليو إذا مل 
ال  بتغيريات يف ضبط  يقوموا 
دي ان اس اخلاص بأجهزتهم.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر: سيدني مورنينغ الهريالد

حببس  حكما  حمكمة  أصدرت 
بعد  شهرا   18 سابق  مدرس 
اعرتافه بإقامة عالقة جنسية مع 
وهي  سنة،   16 قاصر،  طالبة 
وظيفته  كلفته  اليت  العالقة 

وزوجته.
ومت القبض على املدرس ماثيو 
كان  الذي  سنة،   45 روزيفري، 
أوغيلفي  مدرسة  يف  يعمل 
العليا يف ديسمرب بعدما اقتحمت 
الطالبة  لتجد  منزله  الشرطة 
خمتبئة يف خزانة خشبية مرتدية 

لباس نوم املدرس.
حمكمة  أمام  املدرس  ومثل 
اعرتف  حيث  العليا  هوبارت 
مع  جنسية  عالقة  إقامة  بتهمة 
أنه  واعرتف  السن،  حتت  فتاة 
الصف  طالبة  مع  عالقته  وطد 
العاشر العام املاضي، وأصبحا 
التواصل  موقع  عرب  يتواصالن 
ثم  »فايسبوك«،  االجتماعي 
رسائل  لتبادل  العالقة  تطورت 
كانت  اليت  اهلاتفية،  احملمول 
ثم  جنسية،  عبارات  تتضمن 
اللقاءات  مرحلة  العالقة  دخلت 
اجلنسية، واتفقا على إخفاء تلك 
لفارق  نظرا  الغرامية  اللقاءات 
العمر بينهما، ووظيفته كمدرس 

يف ذلك الوقت.

حبس املدرس ماثيو روزيفري بعد ضبطه مبمارسة 
اجلنس مع  طالبة  يف منزله ا!!

اكتشافها  مت  العالقة  أن  إال 
املدرسني  أحد  ضبط  عندما 
الطالبة واملدرس وهما يتبادالن 
املدرس  سيارة  يف  القبالت 
وإيقاف  الشرطة  إبالغ  ومت   ،
أنكر  الذي  العمل  عن  روسفري 
وجود  البداية  يف  والفتاة  هو 
حتذير  ومت  جنسية،  عالقة  أي 
املدرس من أن يتصل بالطالبة 
جتاهال  أنهما  إال  شكل،  بأي 
عرب  احلديث  وتواصال  التحذير 

الفايسبوك.
انفصال  يف  الواقعة  وتسببت 
املدرس عن زوجته، واستمر هو 
ومارسا  الطالبة  مع  عالقته  يف 
خمتلفة،  لقاءات   4 يف  اجلنس 
قبل أن يقبض عليه متلبسا يف 

منزله يف ديسمرب املاضي.
من جهته، قال حمامي املدرس 
يشعر  موكله  إن  رينبريد  كريغ 
تصرفاته  على  واخلزي  بالندم 
حياة  أن  إىل  مشريا  املشينة، 
املدرس  تدمرت جراء ما ارتكبه، 
وأردف أن موكله يأسف للضرر 
الذي سببه لزوجته وبناته الثالثة 

ومدرسته ورفاقه يف العمل.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
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إحدى  أن  استمعت احملكمة اىل 
دخلت  التايالنديات  العاهرات 
أسرتاليا مبساعدة سيدة أسرتالية 
استعبدتها وأجربتها على ممارسة 
العهر مع 700 رجل، حتى متكنت 
تلك السيدة من تسديد ديونها 

البالغة 43000 دوالر .
اليت  للمرأة  االتهام  توجيه  ومت 
تقطم يف كامبا بإحضار العاهرة 
التايالندية إىل أسرتاليا، بغرض 
غري  بشكل  الدعارة  امتهان 
العليا  احملكمة  وتنظر  شرعي، 
األسرتالية  العاصمة  إلقليم 

القضية.
تدعى  اليت  السيدة  أن  إال 
أنكرت  نانتاهخوم  بورن  ووتشر 
وجهت  اليت  اتهامات  الستة 

إليها احملكمة.
وطالب حمامي املتهمة من هيئة 
للقضية  ينظروا  أن  احمللفني 
من  الرغم  على  متفتحة  بعقول 
حول  يرتكز  القضية  لب  أن 
الدعارة ذات السمعة املشبوهة 

يف كانبريا.
ومت اتهام املرأة بتهمة استعباد 
العدالة،  وتضليل  أخرى،  امرأة 
بقوانني  تتعلق  أخرى  وتهم 

حماكمة األسرتالية ووتشر بورن بعد استعبادها لعاهرة تايالندية 
وإجبارها على مضاجعة 700 رجل!!

استغالل  تتضمن  اهلجرة، 
للعمل  أسرتالية  غري  مواطنة 
باالستغالل،  تتسم  ظروف  يف 
شروط  خرق  على  وحتريضها 

تأشرية إقامتها.
السيدة  إن  احملكمة  وقالت 
امرأتني  دخول  على  ساعدت 
عرب  أسرتاليا  إىل  تايالند  من 
تأشريتني سياحيتني عام 2007 
العهر،  ممارسة  يف  لتجندهما 
هلما  شقة  بتأجري  قامت  حيث 
املرأة،  وقامت  برادون،  يف 
إحدى  باستعباد  سنة،    45

املرأتني.
من جانبها قالت سارة كرونان 
إن  الكومونولث  نيابة  ممثلة 
املراة  تستعبد  كانت  املتهمة 
هلا  فتحدد  متاما  التايالندية 
أماكن عملها، ونوعية مالبسها، 
وعدد  تتناوله،  الذي  والطعام 
خالهلا،  تعمل  اليت  الساعات 

ونوعية الدواء الذي تتعاطاه.
وقالت النيابة إن املرأة سددت 
دوالر  ألف   43 البالغة  ديونها 
حصيلة  على  استحواذها  عرب 
يف  التايالندية  العاهرة  عمل 
أخربت  النيابة  أن  إال  الدعارة، 

إليهم  يرجع  األمر  أن  احمللفني 
االستغالل  بني   التمييز  يف 
الوظيفي واالستعباد، بينما قال 
حمامي السيدة إن القضية  غري 
تقليدية، حيث ترتكز على مهنة 
كانبريا،  يف  املشبوهة  الدعارة 
مطالبا، مؤكدا أنه ال جمال فيها 

للتوبيخ األخالقي.
زبائن  من  شخصان   وكان 
السيدة قد اعرتفا مبساعدتها يف 
استئجار بعض شقق العاصمة، 
العاهرة  إنه قابل  وقال أحدهما 
التايالندية اليت مل تكن راضية 
طيلة  هلا  السيدة  استعباد  عن 
وصوهلا  منذ  الشهور  هذه 
رغبة  عن  وأخربته  كانبريا،  إىل 
سيدتها يف احلصول على 200 
دوالر  منها يوميا، وعربت عن 
عن  بعيدا  االنتقال  يف  رغبتها 
حتكم سيدتها، بينما قال الرجل 
طالبة  هاتفته  السيدة  أن  اآلخر 
ملساعدة  دوالر   10000 منه 
العودة  يف  املرأتني   إحدى 
لتايالند بعد انقضاء تأشريتهما، 

وضبطهما من الشرطة.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

www.canberratimes.com.au/

ألقت الشرطة الفرنسية القبض 
على 17 إسالميا مشتبها بتورطهم 
يف ختطيطات إرهابية، من بينهم 
الفرنسي ويلي برجييت املتحول 
القبض  مت  والذي  اإلسالم  إىل 
 ،2003 عام  أسرتاليا  يف  عليه 

ومت تسليمه إىل فرنسا.
من جهته، قال رئيس  املديرية 
الداخلية  للمخابرات  املركزية 
الفرنسية برنار سكوارسيين  إنه 
حبوذة  أسلحة  على   العثور  مت 
اإلسالميني املتشددين، وكانوا 
ورمبا  بدنية،  تدريبات  خيوضون 
كانوا يف طريقهم لتنفيذ عملية 

اختطاف.
واستمرت الشرطة الفرنسية يف 
 17 ال  املتهمني  مع  حتقيقاتها 
بعد محالت املداهمة اليت مشلت 
باريس ونانت ومرسيليا ونيس 
تصرحيات  حبسب  وتولوز، 
ذي  فرنسي  شرطة  مسؤول 
عدم  طلب  بالتحقيقات،  صلة 

ذكر امسه.
وأضاف برنار سكوارسيين  يف 
ال   « صحيفة  نشرتها  مقابلة 
بروفينس« أن العناصر اليت مت 
القبض عليها هم أعضاء مجاعة 
اليت   املتشددة  العزة   فرسان 

مت حظرها يف أواخر فرباير.
من  أن  الشرطة  مسؤول  وقال 
ويلي  املتهمني  قائمة  بني 
فرنسا  يف  أدين  الذي  برجييت 
يف  الضلوع  بتهمة   2007 عام 
ختطيط إرهابي وحكم عليه وقتها 

بالسجن ملدة تسع سنوات.
ذي  باعتباره  برجييت  وكان 
تآمر  قد  القاعدة  بتنظيم  صلة 
املفاعل  لتفجري  بالتخطيط 
لوكاس  مبرتفعات   النووي 
شبكة  تفجري  أو  سيدني،  يف 
القواعد  إحدى  أو  الكهرباء، 
يعيش  كان  وقتما  العسكرية، 
يف سيدني مع زوجته األسرتالية 

ميالني براون.
فرنسا  يف  سراحه  إطالق  ومت 
احتساب  مت  حيث   ،2009 عام 
املدة اليت قضاها يف احلجز قبل 

احلكم عليه.
قامت  قد  الشرطة  وكانت 
مصرع  عقب  املداهمة  حبمالت 
الذي  مراح  حممد  الفرنسي 
تنفيذ  عن  مبسؤوليته  اعرتف 
ثالث هجمات يف تولوز أسفرت 
يهودي  دين  رجل  قتل  عن 
مدرسة  يف  أطفال  وثالثة 
من  لثالثة  باإلضافة  يهودية، 
تقتله  أن  قبل  املظالت،  جنود 
 32 دامت  مواجهة  بعد  الشرطة 

ساعة.
وحاولت الشرطة إجياد أي عالقة 
بني مراح وعناصر مجاعة فرسان 
العزة ال 17 إال أن التحقيقات 
له  عالقة  ال  مراح  أن  كشفت 

باجلماعة املذكورة.
على  إنه  سكوارسيين  وأضاف 
فرض  الذي  احلظر  من  الرغم 
إال  العزة  فرسان  مجاعة  على 
وكان  أنشطتها،  واصلت  أنها 
تدريبات  ميارسون  أعضاؤها 
والغابات،  احلدائق  يف  بدنية 
كما عثرت الشرطة على جمموعة 
الكالشينكوف  بنادق  من  كبرية 
لدى أعضاء اجلماعة يف مارسيليا 
ضمن جمموعة كبرية من األسلحة 

وجدت حبوذة عناصر اجلماعة.
رئيس  الشمالن  حممد  وكان   
مجاعة فرسان العزة أحد األعضاء 

الشرطة الفرنسية تعتقل عضو فرسان العزة ويلي برجييت الذي خطط لتفجري املفاعل النووي يف سيدني !!

الشرطة  اعتقلتهم  الذين 
يوجد  حيث  نانت  الفرنسية يف 

مقر اجلماعة األساسي.
وظلت تلك اجلماعة حتت مراقبة 
شهر  منذ  املخابرات  مسؤولي 
كانت  حيث  املاضي،  أكتوبر 
عرب  ذاتها  ترسيخ  حتاول 
منطقة،  كل  يف  أمري  تعيني 
سكوارسيين،  ادعاءات  حبسب 
على  التعليق  يشأ  مل  الذي 
التصرحيات اليت أطلقها خصوم 
أن  من  السياسيني  ساركوزي 
للدعاية  تهدف  املداهمات  محلة 
الفرنسي  للرئيس  االنتخابية 
اليت  الرئاسية  االنتخابات  قبل 
تبدأ يف 22 نسان/أبريل احلالي، 
اليت  الرأي  يف ظل استطالعات 
تظهر أن ساركوزي سيخسر حتما 
يف اجلولة األخرية يف السادس 

من  ايار/ مايو.

الشرطة الفرنسية تقبض على رجل يف إطار هجماتها التي شنتها على إسالميني مشتبه بهم يف العديد من املدن الفرنسية

الفرنسي ويلي بريجيت الذي تحول إىل اإلسالم والذي اتهم بالتخطيط لتفجري 
املفاعل النووي بمرتفعات  لوكاس يف أسرتاليا باالشرتاك مع خلية إرهابية 

تدعمها القاعدة أثناء إقامته يف سيدني
وكان سكوارسيين قد وقع حتت 
لفشل  احلاد  النقد  من  وابل 
مراح  على  القبض  الشرطة يف 
اليت  االتهامات  وهي  حيا، 

وصفها سكوارسيين بالواهية.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
news.com املصدر
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ليلة  االثنني  سيدني  شهدت 
الس  باحتفاالت  شبيهة  مبهجة 
املتحدة،  الواليات  يف  فيغاس 
النجوم  من  العديد  جتمع  حيث 
مبناسبة  والعامليني  احملليني 
أحدث  ماركوي  كازينو   افتتاح 
فروع » ستار« ذائعة الصيت يف 

أسرتاليا.
ضمن  هيلتون  باريس  وكانت 
ظهرت  حيث  املدعوين،  أبرز 
اهلولندي  صديقها  بصحبة 
ضمن  أفروجاك،  جيه  الدي 
الشخصيات املهمة اليت حضرت 
بلغت  الذي  الكازينو  افتتاح 
تكلفة انشائه 25 مليون دوالر.

فستانها  هيلتون  وصممت  
االزياء  مبصممة  باالستعانة 
غيلربت،  راشيل  األسرتالية 

بالصور والتفاصيل املثرية...باريس هيلتون وكوكبة من النجوم يف 
افتتاح كازينو ماركوي بسيدني !!

Australian Newsاسرتاليات

صادرة  حديثة  دراسة  كشفت 
للصحة  األسرتالي  املعهد  من 
األسنان  عدد  أن  والرفاهية 
الفم  يف  موجودة  تظل  اليت 
تعكس احلالة املالية لألشخاص، 
املالي  الدخل  يتناقص  فعندما 
بالتالي  تتناقص  لألشخاص، 
بأسنانهم،  العناية  فرص 
وبالتالي تزداد فرص فقدانهم 

لبعض األسنان.
وكشفت الدراسة أن املستفيدين 
االجتماعي  الضمان  إعانات  من 
بنسبة  أسنانهم  لفقد  معرضون 
متاثل ضعف اآلخرين، باإلضافة 
إىل كونهم أكثر احتماال للتعرض 
عندهم  ويتزايد  األسنان،  آلالم 
الشعور بعدم الراحة من مظهرهم 
من  الكثري  ويتجنبون  العام، 

األطعمة جراء آالم األسنان.
مشلت  اليت  الدراسة  وأوضحت 
من  خمتلفة  تصنيفات  سبع 
بالدخل  يتعلق  فيما  األشخاص 
املفقودة،  األسنان  عدد  أن 
على  يعيشون  الذين  هؤالء  أن 
إعانات الضمان  االجتماعي أكثر 
األسنان  طبيب  لزيارة  جتنبا 
بسبب التكلفة العالية اليت تبلغ 

للكشف. حوالي 150 $ 
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
إعالنية  حبملة  اخلضر  فيه  قام 
احلكومة  على  ضغوط  لوضع 
للتحرك بشكل إجيابي حنو تنفيذ 
تركز  اليت  األسنان  رعاية  خطة 
الدخل  ذوي  أسنان  رعاية  على 

الفقري.
على  أنه  إىل  الدراسة  وأشارت 
الرغم من أن مستفيدي الضمان  
االجتماعي ميكنهم زيارة عيادات  
أن  إال  احلكومية  األسنان  رعاية 

25% فقط يذهبون إليها.
هؤالء  من  ربع  حنو  ويضطر 
رعاية  لعيادات  يذهبون  الذين 
االنتظار  الي  احلكومية  األسنان 
عاما وعامني حتى يتم تعيينهم، 
وينتظر ثلثهم أكثر من عامني.

دي  ريتشارد  السيناتور  وقال 
اخلضر  باسم  املتحدث  ناتالي 
إنه يرى بشكل مستمر أصحاب 
الدخل املنخفض ال يقدرون على 
احلكومة  مطالبا  العالج  تكاليف 
لتحسني  إجيابية  خطوات  باختاذ 

هذا الوضع.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر: سيدني مورنينغ هريالد

دراسة: فقراء أسرتاليا يفقدون 
أسنانهم مبعدل يفوق  األغنياء!!
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الرئيس  موراي  دافيد  قال 
 »Future Fund« السابق ملؤسسة
أسوأ  تعد  الكربون  ضريبة  إن 
االقتصادية  التعديالت  أشكال 

اليت عاصرها يف أسرتاليا.
الرئيس  موراي  السيد  وأضاف 
لبنك  السابق  التنفيذي 
سيرتك  والذي  الكومونولث، 
منصبه رمسيا كرئيس ملؤسسة 
تبلغ  اليت  فاند«  فيوتشر   «
يوم  دوالر  مليار   73 قيمتها 
ضريبة  إن  القادم،  اإلثنني 
الكربون ذات تأثري سيء للغاية 

على االقتصاد األسرتالي.
سي  بي  ايه  لراديو  وأضاف 
انطباعي  معرفة  أردمت  إذا   «  :
أستطيع  الكربون،  ضريبة  عن 
التأكيد على أنها أسوأ تعديالت 
يف  شاهدتها  اقتصادية 

أسرتاليا« 
األسوأ  التأثري  أن  واستطرد 

يتمثل يف جمال  الضريبة  لتلك 
أن  مضيفا  الدولية،   املنافسة 
سلبياتها تكمن أيضا يف تسببها 
يف رفع األسعار داخل أسرتاليا 
مبا حيد من قدرتها على  تصدير 
املنتجات املرتبطة بالطاقة، وهو  
أسرتاليا على  ما حيد من قدرة 

املنافسة.
ضريبة  أيضا  موراي  وانتقد 
حكومة  قدمتها  اليت  التعدين 
صممت  إنها  زاعما  غيالرد 
غري  أهوج  بشكل  وقدمت 
إىل  باإلضافة  بعناية،  مدروس 

توقيتها السيء.
وكانت منظمة فيوتشر فاند قد 
هاورد  حكومة  عهد  أنشئت يف 
للمساعدة يف تلبية املخصصات 
التقاعد  ملعاشات  املالية 

احلكومية.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر الدايلي تلغراف

دافيد موراي: ضريبة الكربون 
أسوأ ما رأيته يف حياتي!!

األسرتالية  احلكومة  جددت 
ويكيليكس  موقع  على  هجومها 
اإلحساس  بعدم  ووصفته   ،
خطرا  إياه  معتربة  باملسؤولية، 
املتعمد  بالتسريب  قوميا 

املعلومات السرية.
وكانت وزارة التجارة والشئون 
أجلت  قد  األسرتالية   اخلارجية 
من  عدد  بنشر  السماح  قرار 
احلساسة  الدبلوماسية  الربقيات 
مؤسس  أسانج  جبوليان  تتعلق 
البت  يتم  أن  إىل  ويكيليكس 
السويد  إىل  تسليمه  قرار  يف 
باالعتداء  اتهامات  خلفية  على 
الواليات  قلق  وسط  اجلنسي، 
برقيات  تسريب  من  املتحدة 

حتتوي على مناقشات أمريكية
أسرتالية بشأن ويكيليكس.

احلكومة  أن  من  الرغم  وعلى 
العمالية الفدرالية امتنعت خالل 
انتقاداتها  عن  األخرية  الشهور 
فإن  أسانج،  جلوليان  احلادة 
مسؤولة تنفيذية بدائرة اإلدعاء 
العام الفدرالي خمتصة  باجلرمية 
املتهمني،  وتسليم  الدولية، 
إدانة  املاضي  األسبوع  جددت 
احلكومة لتسريبات ويكيليكس، 
حيث أصرت أنا هارمر مسؤولة 
بوزارة  الدولية  اجلرائم  فرع 
االدعاء العام على أن احلديث عن 
موضوع تسريبات ويكيليكس ال 
كبت  أو  اإلعالم،  حبرية  يتعلق 
غري  تسريب  بل  حريةالصحافة، 

شرعي ملعلومات سرية.
الذي  أسانج،  جوليان  وينتظر 
النتخابات  ترشحه  مؤخرا  أعلن 
األسرتالي،  الشيوخ  جملس 
الربيطانية  العليا  احملكمة  قرار 

يف االستئناف املقدم ضد قرار 
تسليمه للسويد بشأن اتهامات 
جنسية، رغم عدم توجيه السويد 
أنه  إال  له،  رمسية  اتهامات 
يكون  أن  خيشى  أن  خيشى 
تسليمه للسويد ذريعة لنقله إىل 
تتعلق  بتهم  املتحدة  الواليات 
من  آالف  لنشره  باجلاسوسية، 
الوثائق العسكرية والدبلوماسية 

األمريكية.
قد  اهلريالد  صحيفة  وكانت 
متكنت يف ديسمرب املاضي من 
ختص  برقيات  على  احلصول 
واليت  اخلارجية  الشؤون  وزارة 
غري  جنائية  حتقيقات  تكشف 
املتحدة  الواليات  يف  مسبوقة 
ورغبة  ويكيليكس،  بشأن 
احلكومة األسرتالية يف حتذيرها 
مسبقا بشأن أي خطوة لتسليم 

أسانج.
مصادر  من  اهلريالد  وعلمت 
مسؤولني  أن  أسرتالية  حكومية 
عن  أعربوا  بارزين  أمريكان 
قلقهم من تسريبات املعلومات، 
استشارتهم  يتم  بأن  وطالبوا 
معلومات  أي  بشأن  كثب  عن 
حرية  لقانون  وفقا  مسربة 
ما  وهو  املعلومات،  تداول 
والشؤون  التجارة  بوزارة  حدا 
ترجئ  أن  األسرتالية  اخلارجية 
نشر أي برقيات ختص السفارة 
شهر   نهاية  يف  إال  األمريكية 

ايار/ مايو على األقل .
احملكمة  تتخذ  أن  املقرر  ومن 
بشأن  قرارها  الربيطانية  العليا 

أسانج قبل عيد الفصح.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر: سيدني مورنينغ هريالد

دائرة االدعاء العام الفدرالية تصف 
ويكيليكس باخلطر على األمن القومي 

وتذعن لرغبات أمريكا!!

يف  األدوية  أسعار  خنفضت 
أسرتاليا بنسبة تصل إىل %15 
متنع  جديدة  قوانني  وضع  بعد 
بأسعار  التالعب  من  الصيادلة 

أدوية املرضى.
على  املرضى  ماليني  وحصل  
لألدوية  دوالر   3 ختفيض 
ضغط  تعاجل  اليت  األساسية 
الكولسرتول،  وارتفاع  الدم، 
الصرع،  وداء  السكر،  ومرض 
األمل،  ومسكنات  واالكتئاب، 
التخفيضات  مشلت  حيث 
سيتم  كما  شائعا،  دواء   60
من  دوالر  مليار   1.9 ختصيص 
لدعم  الضرائب  دافعي  أموال 
أدوية جديدة لعالج سرطان الدم 

والتهاب املفاصل واإليدز.
الفائزين  أكرب  بني  ومن 
اجلديدة،  بالتخفيضات 
دواء  يأخذون  الذين  املرضى 
يساعدهم  الذي  سيمفاستاتني 
يف ختفيض نسبة  الكولسرتول، 
 15 خبصم  سيستمتعون  حيث 

دوالرا على العبوة.
من جهتها، علقت وزيرة الصحة 

قائمة األدوية اليت اخنفض 
سعرها منذ 1 نيسان

تانيا بليربسيك على التخفيضات 
للمرضى ودافعي  بكونها نصرا 

الضرائب.
هشاشة  مرضى  يتمكن  وسوف 
يصل   ما  توفري  من  العظام 
إىل  8.83 دوالر عند شرائهم 
Alendronate، كما حدث  عقار  
دوالر   9.48 قيمته   ختفيض 

.Omeprazole  على دواء
والتوتر  االكتئاب  مرضى  أما 
فيستمتعون خبصومات %8.66 
على عقار Citalopram، و $7.97 

.Paroxetine على عقار
عقار   سعر   اخنفض  كما 
بعالج  اخلاص   Gemfibrozil
 ،$7.32 مبقدار  الكوليسرتول 
أما دواء   Baclofen لالسرتخاء  
مبقدار  فاخنفض  العضلي 
احليوي  واملضاد   ،$8.23
 .$  8.25 مبقدار   Ciprofloxacin
لدفع  يضطرون  املرضى  وكان 
على األقل لشراء أي من   $35.4

هذه األدوية
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر: سيدني مورنينغ هريالد

باريس هيلتون مع الجمهور يف شاطئ بوندي

باريس هيلتون حضرت افتتاح كازينو ماركوي يف سيدني جنوم  من  كوكبة  إىل  لتنضم 
هوليوود الذين حضروا االفتتاح 
سيمبسون،  أشلي  بينهم  من 
فالديراما  وويلمر  التشي  ونيك 

وجو جونز.
أعضاء  أكرب  قال  جانبه،  من 
فرقة جوناس براذر الشهرية إنه 
يتوق للحب يف سيدني، وينتظر 
مقابلة الفتاة اليت حيلم بها يف 
عشقه  عن  معربا  أسرتاليا، 
مواطنيها  واصفا  البلد،  هلذا 

بالرائعني.
جنم  سالش  النجم  قال  بينما 
والزائر  األمريكي  املوسيقى 
كانت  إنها  لسيدني  الدائم 
مسألة وقت فحسب حتى يكون 
الفخامة،  بهذه  كازينو  لسيدني 
بينما قال الراقص الشهري لوتز 

ملواعدة  السعادة  غاية  يف  إنه 
األسرتالية  الراقصة  صديقته 

املوهوبة تشارني فينسون.
أشلي   املطربة   بدت  بينما 
اجلمال،  غاية  يف  سيمبسون 
وقالت إنها غري قلقة أال حتضر 
جيسيكا  أختها  وضع  عملية 
ستطري  أنها  وأكدت  ملولودها، 

لبلدها سريعا.
تواجد  احمللي،  اجلانب  وعلى 
العديد من جنوم أسرتاليا أبرزهم 
جودي غوردون، وغلني وسارة 

ماغراث وجاكي أو.
سعادتها  عن  غوردون  وأعربت 

خترج  حتى  االفتتاح  حبضورها 
من الضغط الذي عاشته مؤخرا 
بسبب عدم االستقرار الذي مير 

به خطيبها بريث أناستا.
املطرب  ميلز   روب  بدا  بينما 
 Young Talent برنامج  ومقدم 
Time رابط اجلأش وهو يتحدث 
باريس  السابقة  صديقته  عن 
هيلتون حيث قال: »لو قابلتها 
بكل  سأحييها  االفتتاح  يف 
مرور مثان سنوات  رغم  تأكيد، 

من انفصالنا«.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

news.com :املصدر
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ستستخدم وصلة السكك احلديدية 
احلديد  من  الغربية  الشمالية 
الصلب اكثر مما اسُتخدم يف جسر 
ميناء سيدني، مما خيلق أكثر من 
 25 حوالي  وحقن  وظيفة  ألف   16

مليار دوالر يف اقتصاد الوالية.
فقد ظهرت تفاصيل خط السكك 
احلديدية يف مشال غرب سيدني، 
اليت هي بطول 23 كيلومرتا يوم 
االربعاء يف حني صدر اول بيانني 
 )EIS( البيئية  اآلثار  بيانات  من 

للتعليق العام.
نيو  يف  النقل  وزيرة  واعلنت 
ساوث ويلز غالديس برجييكليان 
ان املشروع هو األكرب لبنية النقل 
سيدني  يف  التحتية  واملواصالت 
 Harbour( امليناء  جسر  منذ 

.))Bridge
وقالت »املزيد من الصلب سوف 
السكك  وصلة  يف  ُيستخدم 
مما  الغربية  الشمالية  احلديدية 
لبناء جسر ميناء سيدني  ُأسُتخدم 

قبل حنو قرن تقريبا«.
يقرب  ما  »قرابة  تقول  واضافت 

الصلب  من  طن  ألف   70 من 
سوف ُتستخدم يف وصلة السكك 
وهذا  الغربية،  الشمالية  احلديدية 
ُأسُتخدم يف  بـ 20 طنا عما  يزيد 

بناء جسر مينائنا الشهري«.
من  أكثر  اجلديد  اخلط  وسيوفر 
بنائه  خالل  عمل  فرصة   16200
وحيقن حوالي 25 مليار دوالر يف 

اقتصاد نيو ساوث ويلز.
وقالت الوزيرة غالديس برجييكليان 
األهمية  غاية  يف  املشروع  »هذا 
التجارية  واملؤسسات  للعائالت 
يف مشال غرب سيدني كما كان 
بناء جسر ميناء سيدني يف منتهى 
االهمية لسكان منطقة نورث شور 
عشرينات  يف   )north shore(

وثالثينات القرن املاضي«.
البيئي  التأثري  بيان  من  وكجزء 
بامكان  فانه  االربعاء  صدر  الذي 
اجملتمع التعليق على النفق وحفر 
األرض،  حتت  احلديد  سكة  حمطة 
وكذلك بناء قسم للقطارات فوق 
فيستا،  بيال  حمطيت  بني  االرض 

وروس هيل.

نيو ساوث ويلز بصدد بناء خط لسكة حديد يستهلك 
من الصلب اكثر من جسر ميناء سيدني

اقرتاح بعقد اجتماع  
بني الرئيس سليمان 

واعضاء احلكومات احمللية 
االسرتالية من اصل 

لبناني
مدينة  بلدية  رئيس  نائب  متنى  
البلدية   وعضو  السابق  كانرتبري 
بتضمني  صاحل  خضر  احلالي  
اليت  التارخيية  الزيارة  برنامج 
اجلمهورية  رئيس  بها   سيقوم 
اىل  سليمان  ميشال  اللبنانية 
اجتماع   القادم  االسبوع  اسرتاليا 
احلكومات  واعضاء  رؤساء  مع 
احمللية والبلديات من اصل لبناني 
، واشار صاحل يف رسالة وجهها 
الدبلوماسية  اللبنانية  البعثة  اىل 
يف اسرتاليا اىل الدور الكبري الذي 
خالل  من  اللبنانية  اجلالية  تلعبه 
االعضاء  املنتخبني يف احلكومات  
احد  تعترب  اليت  باسرتاليا  احمللية 
اطارات احلكم العام باسرتاليا بعد 
احلكومات الفيدرالية والواليات ، 
متمنيا ان يندرج اللقاء حتت اطار 
العمل من اجل قيام »برملان لبنان 

املغرتب«  . 

حيققون  الذين  احملققون  رحب 
رمحة  الرضيعة  اختفاء  حادثة  يف 
بزيادة  سيدني  يف  الضناوي 
مبعلومات  يدلي  ملن  املكافأة 
من  اختفائها  لغز  فك  إىل  تؤدي 
واليت  إىل 250000 $   $ 100000
نيوساوث  حكومة  عنها  أعلنت 

ويلز.
املتعلقة  التحقيقات  وكانت 
باختفاء الرضيعة رمحة، 19 شهرا، 
من منزهلا يف جنوب غرب سيدني 
عام 2005 قد مت فتحها جمددا يف 
الشرطة  وتأمل   ،2012 أبريل   10
املكافأة  زيادة  يؤدي  أن  يف 
إىل سرعة التوصل إىل معلومات 

مفيدة بشأن احلادث.
اكتشفت  قد  رمحة  أسرة  وكانت 
صباح  الثامنة  متام  يف  اختفاءها 
كانون   10 املوافق  اخلميس 
الثاني/نوفمرب عام 2005 ، مما حدا 
مكثف  ببحث  القيام  إىل  الشرطة 
طائرات  باستخدام  وجوا  أرضا 

لتمشيط املناطق احمليطة.
املختفية  الرضيعة  والدا  وأخرب 
الشرطة إن شخصا ما قام خبطف 
جبوار  نائمة  كانت  اليت  الرضيعة 

الشرطة تفتح جمددا قضية اختفاء الرضيعة 
رمحة الضناوي وترفع املكافأة إىل 250 ألف دوالر

يف  األسرة  منزل  يف  شقيقتيها 
هيل رود.

وكان مرتكب واقعة االختطاف قد 
النوم  نافذة غرفة  بقطع يف  قام 
خللق مساحة كافية ملرور شخص 

داخل الغرفة.
ويلينغ  مايكل  املراقب  وقال 
رئيس فريق التحقيق يف احلادث 
إن املباحث لن تستسلم أبدا يف 
رمحة  اختفاء  طالسم  فك  حماولة 
سبع  مرور  من  الرغم  على  اليت 
يتم  مل  اختفائها  على  سنوات 
حدث  ما  حقيقة  إىل  التوصل 
من  يوجد  بالتأكيد   « وأضاف: 
وآمل  رمحة  عن  معلومات  يعرف 
 250000 ال  مكافأة  أن تشجعهم 
على اإلدالء مبا يعرفونه:، مشريا 
على  الطفلة  بقاء  مسألة  أن  إىل 
قيد احلياة أو قتلها ال تزال أسئلة 

حتتاج إلجابة.
وناشد املراقب من ميتلك معلومات 
عن احلادث االتصال برقم الشرطة 
1800 333 000 مع ضمان احلفاظ 
يف  املتصلني  هوية  سرية  على 

حالة رغبتهم.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

إن  بريطاني  إسكان  خبري  قال 
سوف  سيدني  يف  العقار  سوق 
حتت  السكان  من   %70 يطرد 

اخلامسة والثالثني.
جاء ذلك ضمن تقرير جديد صدر 
حتت عنوان: » املنازل للجميع« 
والذي كشف األزمة اليت مير بها 
سيدني،  يف  العقاري  القطاع 
حيث ال تليب السعة احلالية نصف 

املطلوب.
معد  ويليامز  تيم  الدكتور  وقال 
يتعني  احلكومات  إن  التقرير 
عليها إعادة النظر يف  السياسات 
يدفع  الذي  الضرييب  والنظام 
املستثمرين لرفع أسعار املنازل، 
وأضاف أن 70% يف عمر اخلامسة 
يستطيعون  ال  أقل  أو  والثالثني 

شراء منزل يف الوقت احلالي.
الوقت  ذات  يف   « واستطرد: 
من  فقط   %22 أن  وجدنا 
من   %55 ميتلكون  األسرتاليني 

املساكن«.
 McKell معهد  التقرير  وأصدر 
يهتم  مستقلة  هيئة  وهو 
واملناقشات  بتطويرالسياسات 

العامة.
أن  ويليامز  السيد  وأضاف 
املشكلة تكمن يف الثراء املتزايد 
لشراء  يدفعهم  والذي  للبعض 
الذي  الوقت  متعددة، يف  منازل 
لشراء  يكفي  ما  الشباب  جيد  ال 
بناء  يتم  أنه  واحد،وأضاف  منزل 
منزال   15000-  14000 بني  ما 
جديدا سنويا رغم أن العدد جيب 
منزال على  يرتفع إىل 40000  أن 

األقل.
األقل  تعد  سيدني  أن  وأضاف 
يف جمال التطوير السكين إذا ما 
قورنت مبدن مثل ملبورن وبريث، 
يف  املساكن  معدل  يبلغ   حيث 
 10000 لكل  منزل   43 سيدني 
املعدل يف  يرتفع  بينما  شخص، 

ملبورن إىل 103.

اإلجيارت  أسعار  أن  إىل  وأشار 
أربع  أسرع  سيدني  يف  السكنية 

مرات من معدل التضخم.
املساكن  نقص  أن  وأضاف 
دفعت العديد من الطبقة الوسطى 
مما  املنازل  باستئجار  لالكتفاء 
املنخفضة  الدخول  أصحاب  دفع  
بإجيارات  منازل  عن  البحث  يف 
منخفضة خارج سيدني رغم فرص 

العمل األقل يف تلك املناطق.
ضغط  وجود  إىل  التقرير  ونوه 

احلكومية  املساكن  على  متزايد 
جراء ارتفاع أسعار اإلجيارات.

من جهته، قال زعيم املعارضة يف 
روبرتسون  جون  ويلز  نيوساوث 
إن الوقت قد حان للتفكري جبدية 
وجرأة  حول عوامل العرض والطلب 
الناس من  العديد من  اليت حترم 

اقتناء سكن مناسب.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

news.com :املصدر 

43 منزال لكل 10000 شخص يف سيدني واألثرياء يستأثرون بالقطاع العقاري!!

البارز  كوينزالند   إمام  قال 
اهلل  أسد  طارق  الدكتور  
على  اإلكراه  مسألة  إن  االربعاء 
الزواج مسألة تعتمد على ثقافة 
اإلسالم،  جييزها  وال  الشعوب، 
مضيفا أن احلل يتمثل يف توعية 
يعتقدون  يزالوا  ال  الذين  اآلباء 
الزواج  على  بناتهم   إكراه  أن 

أمرا جائزا.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
بدأت فيه حكومة غيالرد تشديد 
القوانني اليت حتظر اإلكراه على 

الزواج.
أن  اهلل  أسد  الشيخ  وأضاف 
على  الفتيات  موافقة  مسألة 
عروض الزواج اليت يقدمها اآلباء 
اختيارية وال جيوز فيها اإلكراه، 
مشريا إىل أن العديد من األديان 
يف آسيا ختلو من قاعدة اإلكراه 

على الزواج.
واستطرد الدكتور أسد اهلل إمام 
األصل  والباكستاني  كوينزالند 
أن هنالك بعض املناطق العرقية 
وإيران  واهلند  باكستان  يف 
الدول  من  وغريها  والصني 
تتسم بضآلة الثقافة التعليمية، 
جيرب  اإلسالم  أن  سكانها  ويظن 
يف  اآلباء  طاعة  على  األبناء 

مسألة الزواج.
األربعة«  األركان  برنامج«  وكان 
على قناة ايه بي سي قد سرد 
يعشن  لفتيات  عديدة  مناذج 

الشيخ أسد اهلل إمام كوينزالند: اإلسالم حيرم اإلكراه على 
الزواج

اكراههن على  يف أسرتاليا مت  
الزواج يف باكستان.

علي  أفروز  قال  جهته،  من 
اإلسالمي  الغزالي  مركز  رئيس 
إن الضغوط اليت ميارسها اآلباء 
إلجبار بناتهم على الزواج تكون 
يف  أن  لدرجة  للغاية،  شديدة  
إما  يتم ختيريهن  احلاالت  بعض 
قبول الزواج أو النبذ الكامل من 
العائل، واستطرد أن التهديد يف 
التعذيب  يتخطى  احلاالت  بعض 
ليصل لقتل الشابات الرافضات 

أن جيربن على الزواج.
العام  املدعي  قالت  جانبها  من 

بصدد  إنها  روكسون  نيكوال 
جترم  جديدة  قوانني  تقديم 
اإلكراه على الزواج، وأضافت أن 
حصر حاالت اإلكراه على الزواج 
ليس باألمر السهل حلدوثه خلف 

األبواب املغلقة.
روكسون:  السيدة  وأضافت 
والتخويف  والعنف  »اإلكراه 
ليست أمورا مقبولة إلكراه فتاة 
على الزواج دون رضاها، سنعترب 
العنف  نطاق  يف  يدخل  ذلك 

اجلنسي، واالجتار بالبشر«.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

 املصدر:االسرتاليان

الباكستاني األصل الشيخ طارق أسد اهلل قال يف برزبني إن اإلكراه على الزواج 
هو موضوع يتعلق بالحضارة ويحرمه الدين اإلسالمي بشدة

احملكمة  تنظر  أن  املقرر  من 
رفعها  اليت  القضية  العليا 
اإلجبار  إللغاء  هوملدال  أندرس 
االنتخابات  يف  التصويت  على 

الفدرالية واخلاصة بالواليات.
قرارا  غراي  توم  القاضي  واختذ 
جلامعة  القضية  وقائع  بنقل 
من  قدر  أكرب  حلضور  فليندرز 
اجلمهور ووسائل اإلعالم يف تلك 
القضية اجلماهريية، اليت رفعها 
أندرس  أسرتاليا  جنوب  مواطن 
هوملدال، 65 سنة، ملنازعة حق 
يف  األسرتالية  االنتخابات  جلنة 

إجباره على التصويت.
رغم  إنه  هوملدال  السيد  وقال 
خمتلفة  أقطار  مثانية  بني  تنقله 
على  إجبارا  يشاهد  مل  أنه  إال 
أسرتاليا  يف  سوى  التصويت  
النظام  أن  واستطرد  وقربص، 
انتهاكا  يعد  احلالي  االنتخابي 
للحرية  واضحا  وتقييدا 
الشخصية، مضيفا أنه من أنصار 
التصويت االختياري، وأشار إىل  
أنه يرفض دفع غرامة العشرين 
دوالر لتخلفه عن التصويت يف 
السابقة،  الفدرالية  االنتخابات 
على  ينص  الدستور  أن  وأردف 
إحدى  االنتخابي  التصويت  أن 
االختيارية  الشخصية  احلقوق 
قانون  يلزم  بينما  للمواطنني، 
على  املواطنني  االنتخابات 
اليت  النقطة  وهي  التصويت، 
حول  قانونيا  عليها  استند 
وقانون  الدستور  بني  التضارب 

احملكمة العليا تنظر يف جلسة تارخيية قضية إجبار 
األسرتاليني على التصويت االنتخابي!!

عن  يرتافع  وسوف  االنتخابات، 
احلريات  حمامي  هوملدال  السيد 
املدنية البارز كيفن بوريك الذي 
قال إنه من النادر للغاية أن تتخذ 
احملكمة قرارا بنقل وقائعها على 
يستوعب  آخر  مكان  ويف  املأل 
عدد احلضور املتزايد، مبا يعكس 

أهمية القضية.
ثلث  أن  اإلحصاءات  وتكشف  
يف  التصويت  هلم  حيق  من 
شاركوا  أسرتاليا  جنوب  والية 
الذي  البلديات  انتخابات  يف 
اختياريا،  التصويت  فيه  يكون 
األسرتالي  تامكتب  كشف  بينما 
من   %  93.8 أن  لالحصاءات 
قاموا  قد  أسرتاليا  جنوب  ناخيب 

جملس  انتخابات  يف  بالتصويت 
قاموا   %  94.3 و  النواب، 
جملس  انتخابات  يف  بالتصويت 
فيها  يكون  واليت  الشيوخ 

التصويت إجباريا.
وقال السيد بوريك أنه سيتطرق 
الذين  من  ألف   350 أن  حلقيقة 
رغم  التصويت  عن  ختلفوا 
على  جيربهم  الذي  القانون 
متعمدين  ذلك  فعلوا  املشاركة 
تروق هلم،  اإلجبار ال  ألن فكرة 
ورقة  تركوا   بعضهم  أن  حتى 
أو  تسجيل  أي  دون  التصويت 

كتبوا رسائل احتجاجية عليها.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

news.com :املصدر 

سيتم نظر قضية أندرس هوملدال ضد اإلجبار على التصويت يف محكمة مفتوحة 
يف جامعة فليندرز
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اخوتي  عليكم  السالم 
واخواتي

انتخابي  لقد مت  تعلمون  كما 
الفيدرالي  لالحتاد  رئيسا 
للمجالس االسالمية )افيك(.

جرى  به  بأس  ال  وقت  منذ 
من  فقط  ليس  علي  احلاح 
يف  االسالمي  اجمللس  قبل 
نيو ساوث ويلز ولكن أيضا 
من مجيع زمالئي يف االحتاد 
الفيدرالي من جمالس واليات 
اخرى لتسلم مسؤولية رئاسة 
االحتاد الفيدرالي بعد انتهاء 
اقبال  رئيسه  والية  فرتة 

بتال.
قبول  يف  مرتددا  كنت  لقد 
النظر  بعد  ولكن  املنصب 
جبدية إىل الوضع الراهن يف 
االحتاد ومدارسه وبعد تلقي 
الفعال  الدعم  من  تأكيدات 
قبلت  العديد،  من  والعملي 
ومنذ  للرئاسة.  بالرتشح 
أيضا  حتدثت  احلني   ذلك 
أحناء  كافة  من  العديد  مع 
أسرتاليا الذين شجعوني على 
ونتيجة  املسؤولية.  حتمل 
باالطمئنان  شعرت  لذلك 
والثقة. انه روح  خدمة اهلل 
سبحانه وتعاىل وقضيته أن 

اقدم نفسي هذا املنصب.
لدي رؤية واضحة لالحتاد - 
واحدة تطورت على مر الزمن 
واخريات كانت نتيجة مباشرة 
وعملية ملشاركيت يف االحتاد. 
ليس لدي أي صفات خاصة 
أو سحرية هلذا املنصب ولكن 
أعتقد أنين اكتسبت العنصر 
األكثر أهمية الذي هو نظرة 
أعطتين  وقد  لالحتاد.  ثاقبة 
مشاركيت يف االحتاد من خالل 
جملس والية نيو ساوث ويلز 
منذ عام 2001 ومن ثم يف 
اللجنة االدارية منذ عام 2007 
واملعرفة  واخلربة  اخللفية 
والفهم لطريقة عمل االحتاد، 
واملسؤوليات  األدوار  يف 
وخاصة  واملشاريع  والربامج 
ميكن  ال  هذا  املدارس.  يف 
خالل  من  إال  عليه  احلصول 
والوثيقة  املباشرة  املشاركة 

يف االحتاد.
معرفة يف اجملتمع

لقد مضى علي حنو 40 عاما 
هذا  خالل  أسرتاليا.  يف 
مع  وعملت  عشت  الوقت، 
املسلمني،  وغري  املسلمني 
االسرتالية  الطريقة  وتعلمُت 
والطريقة اإلسالمية. ونتيجة 
تعاونا  وطورُت  أمنيُت  لذلك 
كل  على  الناس  مع  وثيقا 
مستويات اجملتمع األسرتالي،  
واجملتمع  العاديني،  الناس 
السياسيني.  والقادة 
فخر  بكل  أقول  أن  وميكنين 
أغلبية  على  تعرفت  بانين 
املسلمني  والنشطاء  القادة 

الكلمة اليت القاها احلاج حافظ قاسم مبناسبة انتخابه رئيسا لالحتاد 
الفيدرالي للمجالس االسالمية يف االجتماع السنوي العام الـ 48

أسرتاليا  أحناء  مجيع  يف 
يعرفونين  منهم  والكثري 
بالفعل  أصبحُت  لقد  أيضا. 
بالعديد من  علم وفهم  على 
القضايا اليت تواجه جمتمعاتنا 
أحناء  مجيع  يف  املسلمة 
وهذا وضعين يف  أسرتاليا. 
مع  التعامل  موقف مميز يف 
القضايا السياسية والتنموية 

وغريها جملتمعاتنا.
اخلمس  السنوات  خالل 
من  أيضا  متكنت  املاضية، 
جدا،  وثيقة  عالقة  إقامة 
العربية  البعثات  مع  والعمل 
يف  ومقرها  واإلسالمية 
سيكون  وهذا  كانبريا. 
لي يف  بالنسبة  كبرية  ميزة 
جيدة  عالقة  يف  االستمرار 
من  العديد  مع  ومفيدة 
 Muslims( لالحتاد  احملسنني 

.))Australia )AFIC

لقد كنت جزءا فعاال من قيادة 
االحتاد احلالي يف إقامة عالقة 
وثيقة جدا ومفيدة مع العديد 
اإلسالمية  التنظيمات  من 
والدول  والدولية  اإلقليمية 
على  تعرفت  حيث  االسالمية 
العديد من القادة وفعاليات 
جملس  مثل:  اجملتمع 
ورابطة  إندونيسيا،  علماء 
مكة  يف  العامل  مسلمي  
للشباب  العاملية  واجلمعية 
اإلسالمي  والبنك  املسلم، 
للتنمية، والسلطات املختلفة 
يف  الشعبية  والفعاليات 
السعودية  العربية  اململكة 
املتحدة  العربية  واإلمارات 
وماليزيا  اخلليج  ودول 
وسنغافورة  واندونيسيا 

وغريها.
استعاد  الوقت  هذا  وخالل 
حقوق شهادة  بنجاح  االحتاد 
ما  بعد  السعودية  احلالل 

يقرب من 20 عاما.
جهودي  فإن  ذلك،  ومع 
يف  تتمثل  والعاجلة  الفورية 
الراهنة  احلالة  مع  التعامل 
واملضي  االحتاد  تواجه  اليت 
بها قدما، وبناء على منجزات 
والتشجيع  قبلنا  اآلخرين 
األداء  لتحسني  التغيري  على 
وباختصار، سوف  والكفاءة. 

أقرتح خطة العمل التالية:
خطة العمل الفوري

للجنة  املقرتح  التشكيل   -1
االدارية لـ )افيك(:

الرئيسية   املناصب  كل  )أ( 
من  أفراد  قبل  من  سُتدار 
وعلى  والنضج  اخلربة  ذوي 
بالوقت  للتضحية  استعداد 
أجر،  دون  من  والطاقة 
استعداد  على  هم  والذين 
وقدرة على املساهمة بشكل 
املوكلة  باملسؤولية  متساو 
اليهم  والعمل املنوط بهم.

األعضاء  سيمّثل  )ب( 

املكونة  الرئيسية  اجلاليات 
.AFIC لـ

االدارية  اللجنة  )ج( ستعمل 
دميقراطية  بطريقة  كهيئة 
مفتوحة وشفافة يكون فيها 
الفريق  من  واحدا  الرئيس 
وستكون الشورى مبدأ عمل.
والتدريب  التشجيع  )د( 

لألعضاء اجلدد يف اللجنة.
اللجنة  ألعضاء  حيق  ال  )ه( 
احلصول  عائالتهم  وأفراد 
على أي أرض او مشروع بناء 

لالحتاد ومدارسه.
2- جمال املدارس

رئيس جملس  يكون  ان  )أ( 
إدارة كل مدرسة من سكان 

املنطقة احمللية.
)ب( كل جملس والية حملي 
يرشح عضوا واحا مقبوال من 
قبل اللجنة االدارية لالحتاد.

التشجيع  تقديم  سيتم  )ج( 
جملس  ألعضاء  والتدريب 
الفهم  لضمان  اإلدارة 
احلكم  بقضايا  وااللتزام 
املصاحل  تضارب  ومواقف 
والتعامالت مع األطراف ذات 

الصلة.
)د( سيكون مدراء املدارس 
يتصرفوا  لن  لكنهم  أعضاء 

كأمناء سر  جملس االدارة.
السياسات  ستكون  )ه( 
التوجيهية  واملبادئ 
واإلجراءات التنفيذية مبسطة 
مبتطلبات  االلتزام  لضمان 
حكومات الكومنولث والواليات 
متويل  لناحية  عام  وبشكل 

التعليم واملدارس اخلاصة.
)و( ان أعضاء جملس اإلدارة 
ليسوا  عائالتهم  وأفراد 
أي  على  للحصول  مؤهلني 
مشروع  يف  العمل  او  أرض 

بناء يف املدارس.

سيتم اجناز األولويات امللحة 
يف غضون 12-24 شهرا من 

واليته األوىل.
3. التعامل مع احلالة الراهنة 
وكيفية  االحتاد،  تواجه  اليت 
والشؤون  وامليزانية  ادارته 

املالية.
االحتاد  ادارة  مراجعة  )أ( 
ذلك  يف  مبا  واملوظفني 
تعيني املدير العام/ الرئيس 
خدمات  لشركة  التنفيذي 
األعمال  ومدير  احلالل 
الشؤون  ومدير  التجارية، 
اإلسالمية وغريهم من موظفي 

الدعم األساسيني.
يف  السلطات  حتديد  )ب( 
االدارية  واللجنة  اإلدارة 
بينها  فيما  والفصل  لالحتاد 
مبا يف ذلك اقرتاح التعديالت 

الدستورية عند االقتضاء.
)ج( حتديد وتطوير التوصيف 
واإلدارة  الوظيفي، 
واملالية  والسياسات 

واإلجراءات.
املالي  الوضع  مراجعة  )د( 
التمويل  ومصادر  لالحتاد 
وجمالس  االحتاد  لعمليات 
الواليات وأعضاء اجلمعيات.

االحتاد  هيكلية  مراجعة  )ه( 
والعضوية وانتخاب املوظفني 
واجلمعيات  واجملالس، 
مراجعة  من  كجزء  األعضاء 

دستورية شاملة.
إدارة  نظام  مع  التعامل   .4
 )AFIC( االحتاد  مدارس 

ووضع املساءلة.
من  خرباء  جلنة  تعيني  )أ( 
مسلمني ذوي احرتاف وخربة 

ملراجعة ما يلي:
احلالية  السياسات  )ب( 
التنفيذية  واإلجراءات 

املتعلقة مبدارس االحتاد.

العملية  العالقة  )ج( 
 )AFIC( والقانونية بني افيك

ومدارسها.
ودور  املدارس  إدارة  )د( 
ذلك  يف  مبا   )AFIC( افيك 
وأدوارهم  املدراء  تعيني 

ومسؤولياتهم.
توجيهية  مبادئ  وضع  )ه( 
واضحة للمدراء مبا يف ذلك 

احلّث والتدريب.
)و( تطوير السياسات املالية 
واإلجراءات  والتشغيلية 

..)already happening at MFIS(

من  املطلوبة  اخلدمات  )ز( 
افيك  ودور  املدارس  قبل 

.)AFIC(
ذات  األطراف  قضايا  )ح( 

العالقة.
وتكاليف  اإلجيار  دفع  )ط( 

.)AFIC( اخلدمات ألفيك
املستقبلي  الكسب  )ي( 
قبل  من  املدارس  لعقارات 

.AFIC
املدارس  مدراء  تعيني  )ك( 
وغريهم من موظفي املدارس 

الكبار.
)ل( مراجعة وتوحيد دساتري 

املدارس.
5. القضايا العامة

التحكيم  جلان  إنشاء  )أ( 
املستوى  على  والوساطة 
الفيدرالي ومستوى الواليات 
اي  مع  للتعامل  واحلكومة 
املسلمني  بني  داخلي  نزاع 

.AFIC وأعضاء
خرباء  جلنة  تعيني  )ب( 
 ،AFIC دساتري  ملراجعة 
األعضاء  الواليات  جمالس 

واجلمعيات األعضاء.
اعالم  جلنة  تعيني  )ج( 
وطنية ومتحدثني رمسيني لـ 

.AFIC
الدفع  قوة  احلفاظ على  )د( 
املدارس  إلنشاء  احلالية 
االسالمية  لألمة  اإلسالمية 
الفرص  من  نافذة  خالل 

املتاحة يف الوقت احلاضر.
يف  للنظر  جلنة  تعيني  )ه( 
وجمموعات  املسلمة  املرأة 
الشباب مبا يف ذلك رابطات 
يف  املسلمني  الطالب 

أسرتاليا.
التمريض  دور  إنشاء  )و( 
معززة  رعاية  ومرافق 

للمسلمني.
االدارية  اللجنة  6.اجتماعات 
االحتاد  وجملس  للكونغرس 
واجتماعات االحتاد الفيدرالي 
والـ  االسالمية  للمجالس 

 .AFIC
املؤمترات  أماكن  )أ( 
واجمللس  املستقبلية، 
اللجنة  الفيدرالي واجتماعات 
 )Exco meetings( االدارية 

بالتناوب بني العواصم.
اجلهود  من  مزيد  بذل  )ب( 

جلعل هذه االجتماعات فعالة
)ج( وينتظر من مجيع مستويات 
اتباع   )AFIC( افيك  هيكلية 
احلالية  والسياسات  القواعد 
للعضوية، واحلكم على النحو 
املنصوص عليه يف دساتري 
كل منها وقرارات الكونغرس 

واجمللس الفيدرالي.
7. اختتام

املوجز  مناقشة  ستتم  )أ( 
العملية  خطيت  من  أعاله 
نطاق  أوسع  على  املقرتحة 
ممكن من خالل التشاور يف 
اجملتمع احمللي يف مجيع أحناء 

أسرتاليا.
)ب( وأنا قلق جدا بأننا ننزلق 
مبادئنا  عن  بعيدا  تدرجييا 
كأعضاء  البسيطة  وأهدافنا 
ساحمني   ،AFIC جملتمع 
والتقسيم  اهلدم  لتيارات 
للنمو بني ما ينبغي أن تكون 

عائلة املسلمني.
أيها  أؤكد  أن  لي  امسحوا 
مجيع  يف  واألخوات  األخوة 
أحناء اسرتاليا بانين لن أمسح 
االحتاد  يف  حيدث  أن  هلذا 
املستقبل.  يف   )AFIC(
وسوف أقرتح مناقشة وخطط 
عمل إلزالة حالة عدم اليقني 
السياسي يف شؤون االحتاد 
أفضل  بيئة  وخلق   )AFIC(
وخمتلفة يف اختيار وانتخاب 
قياداته. وأود أيضا  أن ارى 
بني  الصدع  ورأب  املصاحلة 

.AFIC أعضاء
أؤكد  أن  أيضا  وأريد  )ج( 
املسلمني  وأخواتي  أخوتي 
أنه يف حني سوف أسرتشد 
االدارية  اللجنة  يف  بزمالئي 
واجمللس   ،)AFIC( ألفيك 
 AFIC وأعضاء  الفيدرالي 
العامني، وسوف اعمل بشكل 
مستقل، ودائما يف مصلحة 
اهلل  بعون   )AFIC( االحتاد 

سبحانه وتعاىل ورسوله.
8. مسك اخلتام

وتعاىل  سبحانه  اهلل  أدعو 
واحلكمة  القدرة  مينحين  أن 
هذا  يف  حياتي  نهاية  حتى 
اإلسالم  قضية  خلدمة  العامل 
واجملتمع  واملسلمني 
به  أمرنا  كما  األسرتالي 
حممد  والنيب  الكريم  القرآن 

)صلى اهلل عليه وسلم (.
فريق،  من  فقط  جزء  أنا 
معا..  املوحد  وبالعمل 
 ..AFIC وأعضاء  الفريق 
حنقق وننجز الكثري من اخلري 
ألجيالنا  وخاصة  للجميع 
أصلي  أسرتاليا.  املقبلة يف 
واملساعدة  التوجيه  أجل  من 
من ربنا واخلالق، اهلل سبحانه 

وتعاىل.
الرجاء االتصال بي أو ارسال 
أي  يف  لي  الكرتوني  بريد 

وقت....والسالم عليكم.

الحاج حافظ قاسم يلقي كلمته بعد انتخابه رئيسا لالتحاد



يتقدم رئيس واعضاء جملس اجلالية اللبنانية يف 
فيكتوريا

 من أبناء اجلالية بأحر التهاني
مبناسبة عيدالفصح املبارك

متمنني للجميع عيدا مليئا باخلري والسعادة والتقدم
ويدعو ابناء اجلالية لالنضمام جمللس اجلالية  واملشاركة بنشاطاته وذلك من 

خالل الكتابة اىل اجمللس او االتصال باجمللس على الرقم:
0422144339 

 أو عرب االمييل:
info@vccc.com.au

Happy Easter
رئيسة اجمللس كاثي صوفان
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الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ

9721 1611

National 

Strata Management

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

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au  - 

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

      

 
 

 

 
 

P.O.Box 59 Bentleigh  
Victoria 3204 
Telephone: 0422144739 
ABN: 65350419741 
Email: info@vlcc.com.au  
Website: www.vlcc.com.au 
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FairField

 ال يتوجب على اصحاب بوليصات التأمني الصحي الخاص أي فروقات ) تنطبق شروط(.
والجمعة  الخميس  يومي  العربية  يتكلمون  موظفون  لدينا 
الظهر. بعد   2.00 الـ  حتى  صباحًا   10.00 الساعة   من 

الرقم  على  مسبقُا  االتصال  يرجى  موعد  ألخذ 
Tel: 02 9723 3360

Specsavers Optometrists Fairfield 
Shop G66 

Neeta City Shopping Centre  
54 Smart Street 

Fairfield NSW 2165
Fax: 02 9726 2932
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L2426016-221111

“Building or Renovating 
HB are people to see”

Top Brands and Lowest Prices
“Building or Renovating HB are the people to see.”

All your building or renovating needs under one roof.
Come and see our trade and retail centres.

546-556 Woodville Road, Guildford NSW 2161
Phone: (02) 8724 5900 Fax: (02) 8724 5911

Website: www.hbhome.com.au Email: sales@hbhome.com.au

380 Lt 
Refrigerator
Primera Series

Double Loaded 60 x 60 
Porcelain Floor Tiles

FROM $14

Calida Privacy Set 
Complete 

12 years warranty

RRP $73.00
NOW $48

Laminate Timber 
Flooring

NOW FROM $13

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

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

Square basin and wall mixers

• With square wide lever handle. 
• Solid brass construction with 

chrome fi nish.
• Australian Standard, 4 star 

water rating (6.9L/min).
• WELS approved.
• Comes with 5 years 

manufacturer’s warranty on 
cartridge.

NOW $85 EA

Lex Toilet Suit

• Available S or P Trap
• Soft Close Seat
• Back To Wall
• 4.5 Litre- 3 Litre Dual Flush
• 4 Star

NOW
$250

•  Finger Pull with 
polyurethane cabinet 
and ceramic top.

• Dimensions: 750mm 
x 460mm x 540mm

NOW
$240

Shadow Line Vanity  
750mm 

Solid Doors
RRP $480 NOW $210

Multi-function Shower Unit 

• Square or Round 
• Solid Brass Rail 
• Australian Standard, 3 star 

water rating

WAS $490 
NOW $290

 أشهر املاركات بأرخص األسعار
 كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
546-556 Woodville Rd, Guildford NSW 2161 
Phone:: 02 8724 5900      Fax:: 02 8724 5911 

Website:: www.hbhome.com.au        Email:: sales@hbhome.com.au

حمالت هوشر اخوان للتجهيزات املنزلية
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أقامت مجعية ابناء الضنية اخلريية يف سيدني حفل عشاء عامرا 
حضره أكثر من 300 شخص على شرف نائب املنطقة الذي زار 

اسرتاليا الدكتور أمحد فتفت.
وقد حضر احلفل التكرميي، الذي أقيم يف حمالت هوشر أخوان 
  ،)HB Home Improvements( للتجهيزات والتحسينات املنزلية
يف غيلفورد، سعادة قنصل لبنان العام يف نيو ساوث ويلز 
االستاذ روبري نعوم، ممثل دار االفتاء يف اسرتاليا الشيخ مالك 
االحتاد  رئيس  بريي،  وباربرة  عيسى  طوني  النائبان  زيدان، 
قاسم،  حافظ  احلاج  )أفيك(  االسالمية  للمجالس  الفيدرالي 
الشيخ خالد طالب، الشيخ أمحد درويش، الشيخ مصعب الغا،، 
ويلز  ساوث  نيو  يف  االسالمي  اجمللس  يف  االعالم  مسؤول 
حسني علوش، رئيس تيار املستقبل يف اسرتاليا عبد اهلل املري 
ويف سيدني مسري الصاج، رئيس جملس اجلالية اللبنانية عدنان 
مرعي، رئيس اجلمعية االسالمية اللبنانية مسري دندن، رئيس 
مجعية ابناء املنية فوزي ملص، رئيس مجعية حبنني مصطفى 
رئيس جلنة  بلدية كانرتبري خضر صاحل،  رئيس  نائب  حامد، 
احلوار املسيحي االسالمي الدكتور مصطفى علم الدين، الدكتور 
مجال ريفي، الدكتور علي اجلعم، صاحب شركة IPS  خلدمات 
الشرق  مكاتب  صاحب  مطر،  ايهاب  اخلاصة  االمنية  احلراسة 
من  والعديد  الصديق  مصطفى  حممد  احلاج  والسفر  للسياحة 
وممثلي  وفاعليات  وشخصيات  والروابط  اجلمعيات  مسؤولي 

االعالم العربي يف اسرتاليا.
افتتح املناسبة احلاج حممد صايف بآيات من الذكر احلكيم وقام 
بتعريفها االستاذ حممود يوسف بأمجل ما يكون التعريف وقدم  
ممثل دار االفتاء الشيخ مالك زيدان الذي القى كلمة مفعمة 
بفضائل الدين ونوه فيها بالضنية واهلها وجبمعيتها الناشطة 

يف نيو ساوث ويلز.
بعده قدم عريف املناسبة رئيس مجعية ابناء الضنية احلاج وجيه 
فيها  رحب  القلب  من  نابعة  عفوية  كلمة  القى  الذي  هوشر 

جمعية ابناء الضنية تكرم النائب الضيف أحمد فتفت

بسعادة النائب الضيف الدكتور امحد فتفت وبسعادة قنصل 
لبنان العام يف سيدني االستاذ روبري نعوم وبالنائبني طوني 
برئاسة  بفوزه  قاسم  حافظ  احلاج  وهنأ  بريي  وباربرة  عيسى 
دبلوماسيته  بفضل  االسالمية  للمجالس  الفيدرالي  االحتاد 

واخالقه.
وحتدث احلاج هوشر عن املزايا اليت تتمتع بها الضنية وقال ان 
فيها قمة القرنة السوداء اعلى قمة يف الشرق االوسط اليت 
يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 3090 مرتا وفيها أعمق واد يف 
لبنان هو وادي جهنم وفيها رمبا أطول مغارة يف العامل حيث 
مل يستطع احد حتى اآلن الوصول اىل نهايتها هي مغارة وادي 
السفرية  اىل  بطرماز  من  لبنان متتد  غابة  اكرب  وفيها  الزحالن 
املثمرة متتد من كفرحبو صعودا اىل  وفيها غابة من االشجار 
السفرية بطول حواىل 30 كيلومرتا وفيها اكثر من 220 نبع ماء. 
الضنية هي منطقة من اروع مناطق لبنان حباها اهلل بكل آيات 

اجلمال واالبداع.
يف  واالجتماعي  اخلدماتي  الوضع  اىل  هوشر  احلاج  وتطرق 
الضنية  حيث قال انه رغم ما شهدت املنطقة من حتسينات 
فانها ما زالت حباجة اىل الكثري ودعا النائب فتفت اىل مزيد 

من التواصل مع ابناء املنطقة والناخبني.
وشدد احلاج هوشر يف كلمته على متتني اواصر واحملبة وااللفة بني 
ابناء اجلالية فاخللق كلهم عيال اهلل واحبهم اىل اهلل انفعهم لعياله.

وعن مجعية الضنية قال احلاج هوشر ان اجلمعية خطت خطوات 
واسعة اىل االمام وكشف عن ان ممتلكاتها ارتفعت من مليون 

ونصف املليون دوالر اىل اكثر من 4 ماليني دوالر.
امحد  الدكتور  الضيف  النائب  هوشر  احلاج  النهاية شكر  ويف 

فتفت على تلبية الدعوة كما شكر احلضور على حضورهم.
بعده قدم عريف املناسبة االستاذ حممود يوسف النائب الدكتور 
امحد فتفت الذي بدأ كلمته بشكر اجلمعية ورئيسها على هذا 

التكريم وكذلك شكر احلضور.

ومما قاله النائب فتفت ان الضنية شهدت يف السنوات االخرية 
ووصول  الطرق  توسيع  مثل  واالجنازات  املشاريع  من  العديد 
عدد  وزيادة  قبل  من  اليها  تكن تصل  اماكن مل  اىل  بعضها 

املدارس الثانوية من 5  اىل 7 ثانويات.
وقال ان العديد من االجنازات احليوية واملهمة كانت على نفقة 
احلريري اخلاصة غري ان بعضها قد توقف العمل به لفرتة نظرا 
احلريري  سعد  الرئيس  بها  مير  اليت  الصعبة  املالية  للظروف 
وهذا مل يعد خيفى على احد وان شاء اهلل عندما تتحسن هذه 

الظروف ستتم معاودة العمل بهذه املشاريع.
وعن سبب وجوده شبه الدائم خارج القضاء وبعيدا عن ناخبيه 
وابناء منطقته قال النائب فتفت ان وجوده بالقرب من مكان 
القرار هو ما ساعد على حتقيق ما مت اجنازه وانه لو بقي يف 
الضنية للقيام بالواجبات االجتماعية وغريها ملا متكن من حتقيق 

ما حتقق حتى اآلن.
ودعا النائب فتفت املتمولني اىل االستثمار يف مشروع التلفريك 
الذي يصل اىل القرنة السوداء والذي تبلغ كلفته يف مرحلته 
االوىل حواىل 25 مليون دوالر اما كلفته النهائية فتصل اىل 
حواىل 80 مليون دوالر حيث ان هذا املشروع يف حال اجنازه 

يعود بفائدة كربى على الضنية واهلها.
وقال النائب فتفت ان ايواء االخوة املعارضني للنظام السوري 
انساني قبل اي  النظام هو واجب  والفارين من قتل وبطش 

شيء.
وننوه هنا باملأدبة الغنية باملأكوالت اللبنانية اليت ُأِعدت للحضور 

واليت متيزت بالذوق والكرم والرتتيب.
اعضاء  هوشر  وجيه  احلاج  اجلمعية  رئيس  شكر  اخلتام  ويف 
اللجنة االدارية: عمر ياسني، أمحد شوك، حممود يوسف، أمحد 
املغشوش، عبد الرزاق الشامي، امساعيل جيده، زكريا محدان، 
حممود الكرمة، حسن شندب، مصطفى جنم، حممود عبيد، طه 

بدره، حممد صايف ونصر جيده.        تصوير أراكس

الشيخ مصعب الغا

عريف املناسبة محمود يوسف الحاج محمد صايف الحاج وجيه هوشر

النائب احمد فتفت يتوسط اعضاء اللجنة االدارية لجمعية ابناء الضنية الخرييةالشيخ مالك زيدانالنائب أحمد فتفت

النائب الضيف احمد فتفت، القنصل العام روبري نعوم، النائب طوني عيسى، الحاج حافظ قاسم وايهاب مطر

النائب احمد فتفت، الحاج وجيه هوشر، الحاج حافظ قاسم، فؤاد االشوح وحضور الزمالء بو رزق  وشالال ومخايل وياسني وحضورالزميل أنطونيوس بو رزق يتوسط النائب فتفت والقنصل العام روبري نعوم
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ايهاب مطر يجتمع بضيوف الجالية ويهنئ بالعيد

بمناسبة عيد الفصح املجيد يتقدم السيد ايهاب مطر، 
رئيس  مجلس ادارة شركة IPS  للحراسة االمنية 

الخاصة بأحر التهاني وأطيب التمنيات بهذا العيد املبارك 
من املسيحيني وكل اللبنانيني متمنيا للجميع عيدا سعيدا 

وان تكون مناسبة هذا العيد رمزا للسالم يف لبنان 
والعالم أجمع.

وكان السيد ايهاب مطر قد شارك يف باربكيو تيار املردة حيث التقى 
الزعيم الشاب طوني سليمان فرنجيه ويف االحتفال التكريمي الذي اقيم 

على شرف الوزير السابق النائب اسطفان الدويهي يرافقه شقيقته 
ريان وشقيقه بالل واصدقاء ويف احتفال مهرجان تيار املستقبل الذي اقيم 
يف سيدني يف ذكرى اغتيال الشهيد رفيق الحريري والتقى يف املناسبة 

الوزير السابق النائب أحمد فتفت.
كذلك شارك يف االحتفال الذي اقامته جمعية ابناء الضنية الخريية تكريما 

لنائب املنطقة.

السيد ايهاب مطر يتوسط النائب اسطفان الدويهي ونجله انطوان
 ... مع الوزير السابق والنائب أحمد فتفت

.. مع طوني سليمان فرنجية وروجيه عنداري وانطوان يمني

النائب أسطفان الدويهي ونجله انطوان يتوسطان ايهاب مطر وشقيقته 
 ريان وشقيقه بالل مطر وانطوان يمني يف الحفل التكريمي يف ليدكمب

 ايهاب مطر  يتوسط ريان وبالل مطر، روجيه عنداري، 
رضوان حمدان انطونيوس بو رزق وأنطوان يمني
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 Coronation يف  املاضي  آذار   31 يف  االحد  ظهر  بعد  أقيمت 
Hall ذكرى أسبوع على وفاة فقيد الشباب االستاذ الجامعي محمد 
واالقارب،  االهل  اىل  اضافة  حضرها،  علي(  )ابو  حمـّود  موسى 
رئيس االتحاد الفيدرالي للمجالس االسالمي )افيك( الحاج حافظ 
قاسم ومسؤول االعالم يف املجلس االسالمي يف نيو ساوث ويلز 
حسني علوش، الشيخ سليم  علوان، الشيخ كامل وهبي الشيخ 
ابو عبد اهلل وفؤاد االشوح وايلي  البدري، السادة عباس  عاشور 
ناصيف والعديد من املشايخ ورجال الدين واملئات من ابناء كونني 

والجوار واالصدقاء.
واملناسبة، التي عرّفها السيد علي عقيل، تحدثت فيها ابنة الفقيد 

جملس عزاء حاشد يف ذكرى أسبوع فقيد الشباب االستاذ اجلامعي حممد موسى محـّود )أبو علي(

نورما التي القت كلمة مؤثرة عن والدها وسريته الحياتية والعائلية 
واالنسانية.

تالها حركة أمل السيد عباس ابو عبد اهلل الذي نقل تعازي الرئيس 
نبيه بري يف الفقيد ألهل الفقيد وتحدث عن خصال الراحل ودماثة 
اخالقه وغزارة علمه وحيـّا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي 
على موافقه الوطنية الواعية التي تصون الوحدة وتحمي املسلمني 

قبل املسيحيني.
ثم تعاقب على الكالم كل من الشيخ سليم علوان الذي القى كلمة 
جمعية املشاريع الخريية االسالمية، الحاج حسن بزي الذي القى 
القى  الذي  نبها  يوسف  الشيخ  االسالمية،  الزهراء  جمعية  كلمة 

كلمة جمعية املربات الخريية، الدكتور أحمد حمـّود، الشاعر احمد 
كامل  الشيخ  املناسبة،  يف  عصماء  قصيدة  القى  الذي  الحسيني 

وهبي.
الذي  الحاج محمود حمـّود  الفقيد  العائلة فألقاها شقيق  اما كلمة 

ابكى القلوب وأدمع العيون.
وختم مجلس العزاء املقرئ الشيخ عاشور  البدري.

»الهريالد« التي تربطها عالقة صداقة واخـوّة بآل حمود وخاصة 
املهندس علي حمـّود تتقدم من عائلته واخوته واخواته وجميع آل 
حمود بأحر التعازي سائلة اهلل ان تكون الجنـّة السماوية مسكن 

الفقيد الغالي.. رحمه اهلل.   

الشيخ سليم  علوان

العريف علي عقيل

الحاج حسن بزي

عباس ابو عبد اهلل شقيق الفقيد الحاج محمود حمـّود

الشاعر احمد الحسيني

ابنة الفقيد نورما تلقي كلمة واىل جانبها اخواتها 

املقرئ الشيخ عاشور  البدري

رجال دين ومعزون

الحاج قاسم، علوش، ناصيف، االشوح، رجال دين ومعزون

اخوة الفقيد يتقبلون التعازي

الدكتور احمد حمود

الشيخ يوسف نبهاالشيخ كامل وهبي

الغصة يف القلوب والدمعة يف العيون
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 نزيه األسمر
بأحر التهاني

 من الجالية املسيحية خاصة 
 و العربية عامة

يتقدم نائب الضواحي الشمالية يف  ملبورن

NAZIH ELASMAR OAM 
MP 

MEMBER FOR  
NORTHERN METROPOLITAN 

SHOP 5,  
101 BURGUNDY ST 

HEIDELBERG VIC 3084 
PHONE: 9456 9244 

وكل عام وأنتم خبري

 بمناسبة عيد
الفصح املجيد

أعاده اهلل على الجميع بالخري واليمن والربكات

النائبة مرلني كريوز تهنئ

Ms. Marlene Kairouz, MP 
Member for Kororoit

“ I extend 
my warmest 
wishes to all 
in the Arabic 
and Christian 
c o m m u n i t y 
for  a safe and 
joyous Eُaster, 
shared with 
loved ones.

اتقدم بالتهنئة من الجالية املسيحية خاصة والعربية عامة 
 بمناسبة عيدالفصح املجيد, متمنية لها عيدا ساملًا.

Happy Easter

تتقدم غرفة التجارة والصناعة بني اسرتاليا ولبنان 
من الجالية املسيحية خاصة واملجتمع االسرتالي 
 عامة بأحر التهاني بمناسبة عيد الفصح املجيد.

أعاده اهلل على الجميع بالخري 
والربكات وعلى اسرتاليا ولبنان 

باألمن والسالم واالزدهار

والصناعة  التجارة  غرفة  
بني اسرتاليا ولبنان تهنئ
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

 مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

مناسباتكم املفرحة.. زواج - خطوبة - أعياد 
ميالد - عمادات وغريها 

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

*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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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.

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

Saturday 7 April 2012السبت 7 نيسان 2012

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

من  كامال  فريقا  تضم  املؤسسة 
التمديدات  يف  االختصاصيني 

الكهربائية ألكرب املؤسسات واملنازل السكنية
خدمة سريعة .. صدق يف املعاملة.. كفالة يف 

العمل

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

T ُel/Fax: 03 9391 0686
Mob: 0417 949 650 

لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام
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Êb‰j€@bjyãfl@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
ÊäÏj‹fl@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au

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

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

lÁËà÷]Ê<hÁf£]<≈]Áfi_<ƒÈ∂
<l^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
JJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]

èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èfl«i<ÔÇ7]<l¯¶
‰fiÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<

JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
393 SYDNEY RD COGURG

 TEL: 9354 2340

Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@

ŸÓ€@ÍÏ‹y@Ïí@@@@@@@@È√bæa@Í7i@ŸÓ€
ŸÓ‰Ó«@ù�‡ÀÎ@@@@È√bæa@Í7i@ �lãía

ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€

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

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

LEBANESE PIZZA & PIES
ãÌb�–€a@ aÏ„c@…ÓªÎ@Lµz»i@·®@LîÓ”b‰fl

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

Mon-Fri: 7am - 6pm 
Sat-Sun: 7am - 3pm

Abdo
Director

ÚÓ«b‡nu¸a@pbflá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„

Åbn–æa@·Ó‹èm@Ûny@ã–®aÎ@¡ˆaã©a@Âfl@…Ìäbìæa@ aÏ„c@Úœb◊@áË»n„

xaÎå
ÚiÏ�Ç
ÛmÏfl@ÂœÜ

7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛

@SUNRISE BAKE HOUSE@
@ aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€

Ÿ»ÿ€a
94841288 Zfibóm˝€
757 High St, 

THORNBURY, 
 VIC, 3071

·ÿmb„˝«¸
@ãÌá∑@fibóm¸a@ÊäÏj‹fl@¿
@ÜÏ»èfl@›Ó‡◊@›Óflç€a@knÿæa
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«
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لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 
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مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:
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Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
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ÊäÏj‹fl@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ
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ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au
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خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد- حفالت عامة وخاصة 
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٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

pb‰v»‡‹€@Ùá:a@Êaãœa
تقدم يوميا اِّـنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

فطاير بسبانغ وبجبنة - كعك بسجق - بيتزا 
- فطاير لبنانية واجنبية - سندويشات وجميع 

انواع اِّـعجنات
اطباق متنوعة .. لقمة شهية .. خدمة سريعة 

ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك  فتجد اكثر

تمتعوا باللقمة َّـ جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

äb �ÿ«@Êaãœc

@

 بإدارة خالد اخلضر

=“_gú`=Ô‰é`=fiÉ–j
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ÌâÍª=Ó€É~Á=Ó �€_j=ÓÀ_¿fl
254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

افران اهلدى للمعجنات
تقدم يوميا املنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

فطاير بسبانغ وبجبنة - كعك بسجق - بيتزا 
- فطاير لبنانية واجنبية - سندويشات وجميع 

انواع املعجنات
اطباق متنوعة .. لقمة شهية .. خدمة سريعة 

ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك  فتجد اكثر

تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق 
 املعجنات

حلم بعجني، منقوش 
بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة 
بالبيض وأصناف 
أخرى متعددة من 

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة
254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103

   

ترقبوا
حفلة مجعية 
سيدة زغرتا 
بتاريخ 5 - 5- 

2012 يف صالة  
ال مرياج

تابعوا اعالناتنا

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

حمالت اهلدى 
 للمواد الغذائية

جميع أنواع الحبوب والزيوت 
وزيت الزيتون واملعلبات إىل املكسرات 

 واللنب....
محالت الهدى تغنيكم عن التفتيش وتؤمن 

لكم كل ماتحتاجونه من مواد غذائية ...

393 Sydney Rd, COBURG  VIC 

Tel: 03 9354 2340

Saturday 7 April 2012السبت 7 نيسان 2012

بمناسبة زيارة الدولة اىل اسرتاليا
لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال 

سليمان واللبنانية االوىل السيدة وفاء سليمان
يتشرف سفري لبنان يف اسرتاليا وقنصل لبنان 

العام يف ملبورن
بدعوة ابناء الجالية

اىل حفل استقبال يوم الجمعة يف 20 نيسان 
2012

من الساعة الـ 6 حتى الـ 8 مساء
يف فندق Grand Hyatt  على العنوان التالي:
123 Collins St, Melbourne VIC 3000

يرجى من الراغبني باملشاركة يف هذا الحفل تأكيد 
حضورهم لغاية 18 - 4  - 2012 على:

هاتف: 0395294588
فاكس: 0395293160

)SMS خليوي: 0432926948 )اتصال او
بريد الكرتوني: 

Lebanon@Lebaneseconsulate.com.au
الدعوة عامة

اللباس رسمي
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مسعوديات

كلما حاولت ان أطرق مثل هذا املوضوع كنت أتردد كي ال 
أغضب أحدا..

اال ان صديقا لي التيقته يف احدى املناسبات وكان بيننا 
واملعيشية  احلياتية  املواضيع  يف  للغاية  مصارحة  حديث 
اىل  استثناء  املواطنني دون  تهم مجيع  اليت  واالقتصادية 
اليت  والنفط وغريها من املشاريع  الكهرباء واملاء  موضوع 

تعود باخلري على الوطن واملواطن.
وقد وجدت ان من واجب االعالم قبل غريه التصدي للواقع 
السياسي يف لبنان الذي يعمل البعض من السياسيني على 
متويهه وتغيري حقائقه وبالتالي فان املراقبة واحملاسبة هي 

من صلب رسالتنا الصحفية الشريفة.
مل تعد مقبولة سياسة العهر اليت يرفضها زمننا واملمارسات 
الشاذة اليت تقادم عليها الزمن وحنن نعيش يف زمن فيه 
الكثري من التمويه وتغيري املواقع ما جعل عددا من التافهني 
الثراء  بفعل  او  املقيت  التزمل  بسبب  ان  الصدارة  حيتلون 

املعيب دون استحقاق.
ان كل ذلك عابر وزائل ان كان يف احلياة السياسية او يف 

غريها.. ولالصالة وحدها البقاء واخللود.
ان جمتمعنا اللبناني واالغرتابي ينظر بعني السخرية اىل وجوه 
دخلت الساحة السياسية اللبنانية يف غفلة من الزمن  وكان 
رقابهم  الذين كانت  االميني  للتافهني  ملعبا  يومها  الوطن 
السياسية  الوطن  مقدرات  على  املسيطرين  اقدام  حتت 
االقزام  هؤالء  من  فجعلوا  وغريها  واالمنية   واالقتصادية 
هم  الوطن.  وضد  الشعب  ضد  استعملوهم  عمالقة  رجاال 
الذين  خدام  احلليم  وعبد  غازي كنعان  ابطال  اليوم  ذاتهم 
تبوأوا مراكز السلطة كالنيابة والوزارة ويف الوقت ذاته ما 
زالوا عبيدا ومنهم من جاء باملال وهم يعطلون اليوم سري 
عمل احلكومة واملشاريع احليوية ليكونوا اوفياء للذين اتوا 

بهم.
ولعل اهم معركة خنوضها اليوم هي ان خنلق حالة سياسية 
جديدة مغايرة عن تلك احلالة اليت خلقها غازي كنعان وعبد 
اللذان اوصال اىل احلكم اشباه رجال شاهدنا  احلليم خدام 
منطقا  لونا غريوا وكم  ارتقوا وكم  منهم كم سلما  الكثري 
متناقضا اعلنوا دون ان تعرتيهم رعشة من حياء .. رحم اهلل 

املثل القائل »اللي استحوا ماتوا«.
ان هؤالء جعلوا املبدأ ذال والوقفة الشجاعة عارا.. وراحوا 
يتبارون يف امتداح اخلنوع واخلضوع والسري يف ركاب الذين 
خربوا الوطن بال كرامة ويصورون للناس ان هذا هو املوقف 

السليم.
نقول هلؤالء االغبياء الذين يعتقدون ان املوقت خالد واالملعية 
املصنوعة باخلداع قد تكتب الصحابها التفوق انكم خمدوعون 

وخمادعون ومراهنون على الغباء وقصر النظر. 

0405 272 581

إلعالناتكم يف جريدة الهريالد 
 يف ملبورن ، االتصال بالزميل 

  كميل مسعود 
على الرقم

تكريم النائب اسطفان الدويهي

اسطفان  النائب  اصدقاء  اقام 
تكرمييا  حفال  الدويهي 
 La صالة  يف  شرفه  على 
لديكمب  يف   Renaissance
الشخصيات  من  املئات  حضره 
اجلالية. وأبناء   والفاعليات 

الزميل  عرفها  اليت  واملناسبة 
سايد خمايل حتدث فيها الزميل 
الذي  الدويهي  والنائب  حرب 
زغرتا  وأبناء  عامة  اجلالية  شكر 
احلفاوة  على  خاصة  واألصدقاء 

والتكريم.  تصوير أراكس

التيار االسرتالي اللبناني املتحد 
احلر  الوطين  التيار  ميثل  الذي 
يف اسرتاليا فرع نيو سوث ويلز  
نائب  سعادة  كّرم     )NSW(
زغرتا الزاوية اسطفان الدويهي 

عضو تكتل التغيري واالصالح 
حفل  املوجودين  بني  من  وكان 
لفيف واملنسق العام للتيار يف 
روبريخبعازي  السيد  اسرتاليا 
فرع  على  الدعوة  واقتصرت 

التيار ملقاطعة نيو سوث ويلز
اهلاشم  نسيب  السيد  وتكلم   
مؤهال  ويلز  سوث  نيو  منسق 
بعدها  ومن  النائب  بسعادة 
ذلك  وبعد  الدويهي  النائب 
حصل تداوالت يف مجيع القضايا 

التيار يف اسرتاليا يكرم سعادة 
النائب اسطفان الدويهي

اليت تهم لبنان واملنطقة كذلك 
مبا يهم اسرتاليا ولبنان وخاصة 
ابناء  بني  املتني  الرتابط  عن 
تطرق  و  واسرتاليا  اجلالية 
السياسية  االوضاع  عن  احلديث 
الذي  الدور  وعن  لبنان  يف 
يلعبه التيار الوطين احلر وتكتل 
التغيري واالصالح من اجل اعادة 
يف  الطبيعي  مكانه  اىل  لبنان 
بعد  وخاصة  مؤسسات  دولة 
االدارة  وقلة  والفساد  اهلدر 
الذي كانوا متفشيني يف الدولة 

اللبنانية
واخريا كان التفاهم حول تطوير 
اللقاءات يف املستقبل من اجل 

لبنان افضل

النائب الدويهي مع نسيب الهاشم والتيار الوطني الحر

النائب الدويهي مع القنصل العام روبري نعوم وميشال الدويهي وحضور

ريان وبالل مطر، عنداري، ايهاب مطر، الزميل بو رزق، يمني ورضوان حمدان

يقدم له هدية

سالم سكر، والي وريمي وخليل وهبه وحضور

الطاولة الرسمية

النائب الدويهي يلقي كلمة

النائب الدويهي مع نسيب الهاشم

النائب الدويهي يلقي كلمة

نسيب الهاشم يلقي كلمة

نسيب الهاشم، مارشا البايع والسيدة بو ملحم
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متفرقات

من  اوسرتاليا  املردة  تيار  يتقدم  املجيد  الفصح  عيد  بمناسبة 
اللبنانيني عامة واملسيحيني  خاصة يف اوسرتاليا وعالم األنتشار 
القيامة  عيد  يحمل  ان  الرب  من  راجيًا   ، التهاني  وأطيب  بأحر 
واألمل والرجاء كل الخري والربكة والسالم والطمأنينة اىل لبنان 

واوسرتاليا والعالم أجمع. وكل عيد وأنتم بألف خري.
صادر عن تيار املردة اوسرتاليا

تيار املردة اوسرتاليا يكّرم النائب اسطفان الدويهي
الدويهي: انتم صورتنا وصوتنا يف عامل االنتشار

ان  الدويهي  االستاذ اسطفان  املوحد  احلر  لبنان  نائب كتلة  أكد 
الدرب واملوقف واملصري والرجال  اللقاءات هو "لقاء رفاق  أمجل 
بأنتمائهم وحببهم ووالئهم لألخ والصديق والويف معالي  الرجال 
ورجل  والغد  واليوم  االمس  حليف  فرجنية،  بك  سليمان  الوزير 

العنفوان والشهامة".
االستاذ  وجنله  الدويهي  النائب  اوسرتاليا  املردة  تيار  أستضاف 
سيدني  غيلدفورد  يف  املردة  تيار  مركز  يف  الدويهي  انطوان 
حيث حضر عدد كبري من اعضاء واصدقاء التيار املناسبة العامرة 
يتقدمهم منسق تيار املردة اوسرتاليا منصور عزيزي واعضاء اهليئة 
االدارية. كما حضر املناسبة رئيس مجعية بطل لبنان يوسف بك 
كرم الزغرتاوية الزميل سركيس كرم، والشاعر مارون طراد الذي 
ألقى قصيدة وطنية حيا فيها الوزيرين الدويهي وسليمان فرجنية 
واملردة.  وكانت كلمة ترحيب ألقاها منسق التيار منصورعزيزي 

الذي قّدم للنائب الدويهي هدية تذكارية.  
فرجنية  الوزير  حتيات  الدويهي  النائب  نقل  املعربة  كلمته  ويف 
وتوجيهاته اليت تدعو اىل الوحدة واالنفتاح والعمل معًا من اجل ان 
يبقى لبنان "وطين دائمًا على احلق" قائاًل "وانا انظر اليكم ارى يف 
عيونكم سليمان بك، وأشدد على انه ال فرق بني زغرتا والزاوية، 
وال أحد أفضل من اآلخر إال بأعماله البناءة. فأنتم صورتنا وصوتنا 
يف عامل االنتشار، وانتم الذراع اليت تساهم يف عملية البناء مع 
كتلة لبنان احلر املوحد يف مسرية حتقيق طموحات زغرتا الزاوية" 
وختم بالقول "انتم تشكلون بوحدتكم قلب املردة وزغرتا الزاوية 
النابض واملردة جتمع وال تفّرق، ونعدكم باننا لن نتنازل عن بقاء 
يف  واالجتماعي  السياسي  ودورها  الرأس  مرفوعة  الزاوية  زغرتا 

الطليعة كما أراد االجداد واالباء".

تيار املردة اوسرتاليا يهينء بعيد الفصح اجمليد

قيامة  عيد  املجيد،  الفصح  بمناسبة  قام".  حقًا  قام،  "املسيح 
الرب يسوع املسيح، تتقدم جمعية بطل لبنان يوسف بك كرم 
كافة  ومن  والعربية  اللبنانية  الجالية  من  اوسرتاليا  الزغرتاوية 
التهاني  بأطيب  أجمع  والعالم  ولبنان  اوسرتاليا  يف  املسيحيني 
وأجمل التمنيات، طالبًة من الرب ان يعيده على الجميع بالخري 

والصحة والسالم. 

مجعية بطل لبنان الزغرتاوية تهنىء بعيد الفصح اجمليد

           Tour Includes:  Full itinerary, all airfare tickets & taxes - Professional Tour Guide,  
                Luxury Equipped   Motorcoach 5 star - All sightseeing & entry fees,                                                        

accommodation twin share 4 star hotels. Breakfast and dinners.  
 

For enquiries and bookings  Travel 2000: 9791 6606 or 0400 544 864 
OLOLW: 0419 445 116 or 0414 578 578 

Email: trvl2k@optusnet.com.au or layoul88@gmail.com 
 

                If you wish to join this tour, book early (limited seats only) 

Pilgrimage Tour 9 Sep - 7 Oct 2012 
JOIN US TO CELEBRATE THE VISIT OF  POPE BENEDICT XVI  IN LEBANON  

Accompanied by:  Fr John Harb 
 

$6550 
 

LEBANON  
Beirut– Jeita 

Baalbek 
Harissa 

 
ITALY 

Milano -Rome    
Vatican -Venice 

 
 GREECE 

Athens - Patras 

 
HOLY LAND 

Jerusalem 
Nazareth 

 
JORDAN  

Amman - Petra 
Jarash 

 
 

 
 

 
 

2WAY TOWING 
SERVICES

لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب 
 البحرية يف سائر أنحاء سدني
 اتصلوا بــ آرثر: 0414419090

 خدمة على مدار الساعة 7 أيام يف األسبوع
 معاملة صادقة ودقة يف املواعيد

أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن

"وحنن شهود على ذلك..."
إخوتي وأبنائي األعّزاء

قيامُة املسيح واقٌع تارخييٌّ معيوٌش ومستمّر، فذاك احلدُث الزمينُّ 
هو حدٌث لكلِّ االزمان ، وامتداداُته الضاربُة يف عمِق الزمن تتخّطى 
يف معانيها وأبعاِدها روايَة احلدِث وظرفّيَته لتشّكَل جوهَر إمياِننا بل 
سبَبه وأساَسه ودينامّيَته "فلو مل يقِم املسيح لكان تبشرُينا باطاًل، 

وإمياُنكم باطاًل أيًضا"، على ما يؤّكد لنّا بولس الرسول 
)1كور 14:15(. 

" الذي ال مساَء له ، هو اليوُم الذي  انَّ يوَم القيامة هو "نهاُر الربِّ
احلياَة  هذه  َيَهُب  بل  حياِتنا  يف  ما  كلَّ  وُيّدُد  يوم،  كلَّ  يتجّدُد 
قيمَتها، وينقُلنا من حالٍة اىل أخرى ومن موِت احلياة فينا اىل حياٍة 

ال تعرُف املوت.
َمنا  حيُث سلَّ القيامة،  إذن من  تنطلُق  املسيحّيني  دعوَتنا حنن  اّن 
املسيُح القائُم من املوت نعمَة حياٍة جديدة، نستشرُف منها احلياَة 
هذه  عيِش  يف  أواًل  تكُمُن:  جسيمًة  خالصّيًة  ومسؤولّيًة  األبدّية، 
بها  التبشرِي  يف  وثانًيا  والثمار،  َوَوَزناِتها  فرحها  بكّل  احلياة، 
ها. وال ترى املسيحّيُة وال الكنيسُة فرًقا  ونشِرها يف املسكونِة كلِّ
التماهي:  حدِّ  إىل  بينهما  تكامٌل  َة  َثّ بل  والبشارة،  العيِش  بني 
واجلماعّية والسّيما من  الفردّيِة  احلياة  َتنبُع من شهادِة  فالبشارُة 
أَوليست  البشارة.  موضوِع  واالجنيِل،  والليتورجيا،  األسراِر  خالِل 
القيامُة هي االجنيُل الذي كتبته انتظاراُت الشعوب، وختمته ذبيحُة 
مسريَة  فيه  نتلّمُس  أبًدا،  مفتوًحا  وجعَلته  اجللجلة،  على  الصليب 

امللكوت!
إمياِنهم  يف  هم،  واألمكنة،  األزمنِة  َعرَب  قّديسونا،  كان  وإذا 
رين  املبشِّ االجنيل، وخرُي  مثاُل عيِش  حياتهم،  وممارساِتهم ومنِط 
بإله القيامة واحلياة، فكم يدُر بنا أن جنعَل حياَتنا قيامّيًة باستمرار، 
حنيا  آنذاك  ويقرأونه...  الناس  َيراُه مجيُع  مقّدًسا  كتاًبا  نعيُشها 

ها، ونكوُن، بشهادِتنا، شهوًدا حقيقّيني للقيامة. النعمَة، وُنشعُّ
و"مخريُة  األرِض"،  "ملُح  وحنن  هذه  االجنيلّيُة  دعوُتنا  تتأّلُق  وكم 
العجني"، و"ِمصباُح املنارة" يف بالِدنا األوسرتالّية الشاسعة، حيُث 
انثقاُف حضارِتنا اللبنانّية و"ثقافِتنا" املارونّية يف حضاراِت الشعوِب 
املختلفة، وحيُث علينا يف عياِلنا وأعماِلنا، ويف رعايانا واملبادرات، 

ياِتها : عيُش القيامِة بكّل جتلِّ
بأمجِعنا نعمًة على  ِنْلنا  ِملئه  "الذي من  بالنعمِة ... وهي املسيُح 

نعمة" )يو 16:1(
      بالرجاِء... وهو الرجاُء الذي يفتُح قلَبنا لدخوِل احلياِة فيه.

احلقَد  وميحو  احلزَن،  يطُرُد  الذي  الفرُح  وهو  بالفرِح...         
والضغينَة واألنانّية.

واجملتمعاِت  النفوِس  يف  ينَبعُث  الذي  السالُم  وهو  بالسالِم... 
"ويعُل الكلَّ واحًدا فيه. 

      باحلريِة... وهو احلرّيُة اليت َتُفكُّ قيوَد اخلطيئِة وُتِرُجنا إىل 
النور.

د وجَه األرض.  ... وهو احلبُّ الذي يغُمُر القلوَب و"ُيدِّ       وباحلبِّ
"

حمّبَة  إليكم  وأنقُل  احلقيقي،  العيِد  إىل  أدعوكم  الروحانّيِة  بهذه 
خدمِة  على  القائمني  والراهبات،  والرهباِن  وكهنِتكم  أسقِفكم 
فلنِعشها  بالقيامة،   املعنّيني  أّوُل  أّننا  أبًدا  ولنتذَكرّن  نفوِسكم. 

ا شهوًدا على ذلك. بكّل َجوارِحنا لنكوَن حقًّ
املسيح قام! حًقا قام.

الرسالة اليت وّجهها املطران عـاد أبـي كـرم
راعي أبرشية أوسرتاليا املارونّية

إىل أبناء أبرشّيته مبناسبة عيد الفصح 2012



Page 29صفحة 29     

تــعازي

وحمبو  السهر  عشاق  يتوافد 
االعمال  ورجال  واالنشراح  الكيف 
والعائالت يف نهاية كل اسبوع اىل 
امجل  ليعيشوا  شاهني  جان  مطعم 
واالنشراح  والكيف  الفرح  حلظات 
على  اجلميل  الشرقي  الربنامج  مع 
انغام الفنان جورج خوري واملطرب 
نسيم سعد والراقصة اللولبية سحر 
واستقبال الوجه البشوش اجلنتلمان 
السريعة  واخلدمة  شاهني  جان 
املمتازة من الديناميكي حممد رائد 
احلركة واالدارة الساهرة على راحة 

ليالي السهر وامجل املناسبات يف مطعم جان شاهني

اعداد وتصوير أراكس - لتغطية حفالتكم وأعراسكم وجميع مناسباتكم اعتمدوا اِّـصور أراكس

PH: 0419 247 261  - 02 9682 3269

 نافذة على المجتمع

 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

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

222 Sydney St, Chatswood 
P:02 9413 2722- F:9413 2711

 بادارة السيد 
سام كوره

7 أيام يف 
األسبوع و 24 

 ساعة 
ويف جميع مناطق 

سدني

0418 240 850

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

*
*
*
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    الشيخ جنيب عبد الباقي  , والشيخ 
ملحم عسا ف

املسيحية  الطوائف  من مجيع  يتقدمان 
بأطيب  اجمليد  الفصح  مبناسبةعيد 
عز  املوىل  من  ونطلب  التهاني 
باخلري  مجيعا   عليكم  يعيده  ان  وجل 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
طائفة  عقل  مشيخة  معتمد  كلمة 
الشيخ  سدني  يف  الدروز  املوحدين 
جنيب قاسم عبد الباقي يف رثاء مساحة 
شيخ عقل املوحدين الدروز يف سوريا 

امحد سلمان اهلجري.
احلمد هلل على جزيل نعمه وأفضاله محدا 
يليق بعظيم شأنه وجآلله حنمدك اللهم 
واألسالم  بالتوحيد  علينا  نعمتك  على 
اهلادي  رسولك  بهدى  لنا  ورمحتك   ,
املؤمنني  لقلوب  احمليي  النور  اىل 
من  األنام  املرسل بدين احلق املنجي 
لنفوس الطائعني. صلى يا رب عليه 
صالت دائمه وسلم وبارك عليه وعلى 

اله وصحبه الطاهرين.
تفتقد  الدروز  املوحدين  طائفة  ان 
الذي  وهو  عطوفا  وأبا  روحيا  مرجعأ  
وسعة  الري  بسداد  سريته  متيزت 

العقل  ورزا نة حياته. 
خبصال التواضع  والتعبد  والتقرب  من 
اخلا لق, وصاحب فضل ومروءة   مبا 
احياه اهلل تعاىل بفضله  من  التقوى 
والعقل والشهامه واألميان  . فمشهود  
له  بالتفرد  عن رقاه  املنصب  ومقر 
وتعلقه  الشبهات   عن  بالرتفع  له 
بالقيم  واألصول, فهو ثابت على نهج 

الفضيله  والصالح  والرشا د.  

مؤمنا  صابرا  تقيا  خلدمة العمل الصاحل  
رسالته   أدى   فقد  فضائله   ونشر 
الدينيه والروحيه واألنسانيه  بكل امانه  
واخالص وقام  مبهامه على اكمل وجه  

ابناء  من  وجعله  ايدن  اهلل  حفظ 
السالمة

انعم اهلل على الدكتور املهندس الشاب 
الدكتورة  وعقيلته  الباقي  عبد  نبيل 
نسرين كمال الدين عبد الباقي مبولود 
وهو  الباقي  عبد  جنيب  ايدن  امساه 
شانل   شقيقاته  بعد  الثالث  املولود 
بيت  يف  الفرحه  عمت  وقد  وكلوي 
الشيخ جنيب وعمه السيد وجيه كمال 

الدين وعقيالتهم .

كلمة معتمد مشيخة عقل طائفة املوحدين الدروز يف 
سدني الشيخ جنيب قاسم عبد الباقي

     معتمدا  مشيخة  عقل  املوحدين الدروز يف سدني

الدكتور املهندس نبيل والدكتورة نسرين عبد الباقي 
يرزقا بطفل امسياه أيدن جنيب

وكان هاجسه األساسي نشر  الفضيله  
وقيم  التسامح واحملبة  واألخاء  بني 
ابناء الوطن  واحلفاظ على امن الوطن  
الوطنيه  وحدته  وتكريس  وأستقراره  
تعنيه  ما  بكل  انسانا  ن  حبق  وكا   .
الكلمه من معنى ومل يبخل يف عطائه 
اجتماعيا  ودينيا  وانسانيا . كما قال 

اهلل  يف كتابه العزيز  
)   والذين   جاهدوا  فينا  لنهديهم  

سبلنا  . صدق  اهلل العظيم    (
 خبضوع   وخشوع  واميان  وتسليم  
اليه  جل  نبتهل  لقضاء اهلل وقدره.  
الشيخ  الكبري  ان يتغمد فقيدنا   وعال 
رمحته  بواسع  اهلجري  سلمان  امحد 
كل  على  انه  جناته   فسيح  ويسكنه 
العزاء  مجيعا  ويلهمنا  قدير,  شيىئ 

والسلوان.
ان اهلل وان اليه راجعون.

السالم  يعم  وان  والطمأنينة  والربكه 
الشرق  وخاصة   اقطارالعامل  مجيع 
واالستقرار                                                                                باهلدوء  األوسط 
نتمنا لكم عيد سعيد وكل عام وانتم 

خبري

األهل  سدني  يف  املهنيئني  واتصال 
والألصدقاء واألقارب وخاصة الشقيقه 
ناديا وزوجها األستاذ نعيم عبد الباقي 
املهندس  وزوجها  دونا  والشقيقه 

وسام كمال الدين
واألصدقاء  املغوش  اكرم  الزميل 
يتقدمون من العزيز الدكتور املهندس 
نبيل وعقيلته الدكتورة نسرين واهلها 
وألف  وعقيلته   جنيب  الشيخ  ومن 

مربوك  .

الضيوف.
املطعم  اجواء  يف 
السيدة  احتفلت 
بعيد  حنا  رانيا 
بني  ميالدها 
واالصدقاء  االهل 
رقصوا  الذين 
معها  وفرحوا 
وعلى  ابتهاجا 
اغنية هابي بريث 
الفنان  من  داي 
خوري  جورج 
قطعت رانيا واىل 
زوجها  جانبها 
احللوى  قالب 
القبالت  وتبادال 
التهاني  وتقبلت 
الذين  اجلميع  من 
سنني  هلا  متنوا 

عديدة.
كما احتفل العديد 
ميالدهم  باعياد 
زواجهم  واعياد 
ومناسبات التكريم 
مع  اجلميع  وسهر 
الشيق  الربنامج 

حتى الصباح.

*رانيا تقطع قالب الحلوى بجانب زوجها وحضور*

 *طقش و فقش* *السهرة عامرة*

يتقدم صاحب السيادة املرتوبوليت بولس صليبا بمناسبة عيد الفصح املجيد 
النور  املوت بموته أن يشع  الذي سبى  التمنيات إىل جميعكم طالبًا من  بأحرّ 

الصادر من قربه الفارغ يف حياتكم و يف بيوتكم.
نهار  العيد  بمناسبة  للتهنئة  األصدقاء  و  الروحيني  أبناءه  سيادته  سيستقبل 
من  ابتداء  ذلك  و   2012 سنة  نيسان  من  عشر  الخامس  يف  الواقع  األحد 
الساعة السادسة و حتى العاشرة مساء، يف دار املطرانية – 2 شارع بامتون 

– إيالوونغ.
                                                            عن مكتب دار املطرانية                                                                          
 2012/03/30

كل اآلباء األجالء و مؤمنينا احملفوظني من اهلل و األصدقاء و إىل كل 
شعوب وطننا يف أوسرتاليا
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متفرقـات

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
* نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

50 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

LEBANESE CONSULTATIVE 
COMMITTEE

2012 MEETING DATES

PARLIAMENT OF NEW SOUTH WALES
MACQUARIE STREET, SYDNEY

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.

كتب اكرم برجس املغـوّش

السويداء ام الشهداء حتيي ذكرى أبو الثورات العربية سلطان باشا االطرش
ان كأس احلنظل بالعز اشهى من ماء احلياة مع الذل

حممد  الشاب 
اجلالية  من  غالب 
يعمل  املصرية 
عن قسم  مسؤوال 
والفواكه  اخلضار 
عثر  غرانفيل  يف 
على  االرض  على 
بداخلها  حقيبة 
دوالر   600
واحتفظ  اسرتالي 
بشخص  واذا  بها 
من اجلالية الرتكية 
يفتش عنها فتقدم 
حممد  الشاب  منه 
وسأله عّما يفتش 
اضاع  بانه  فأعلمه 
نقوده  حمفظة 
 600 وبداخلها 
اسرتالي  دوالر 
له  حممد  فأعادها 

فما كان من اصحاب حمالت ابو حسني وعلى رأسهم كبريهم احلاج 
الفاضل ابو امحد وعائلته الكرمية اال ان تقدموا بالشكر الكبري من 
الشاب حممد غالب على امانته الن االمانة صفة ال يتحلى بها اال 

اصحاب النفوس الكبرية.

حممد غاّلب صاحب أمانة ومعروف

مجعية قلب يسوع - البحرية تهنئ الشيخ 
ميشال الدويهي

الشيخ  من  التهاني  بأخلص  البحرية   - يسوع  قلب  مجعية  تتقدم 
ميشال الدويهي على أنتخابه رئيسًا للجامعة اللبنانية الثقافية يف 
العامل، متمنية له النجاح والتوفيق يف منصبه اجلديد ملا فيه خري 

اجلامعة ولبنان.  
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على  الثالثني  الذكرى  يف 
غياب جسد القائد العظيم 
سلطان باشا االطرش الذي 
قاد الثورات املنتصرة ضد 
والفرنسيني  العثمانيني 
حبق  وكان  والصهاينة 
سورية  استقالل  بطل 
جبل  قدم  ان  بعد  ولبنان 
سلطان.. جبل الدروز جبل 
العرب اكثر من سبعة آالف 
شهيد رمسوا خريطة الوطن 
بأرواحهم ولونوها بدمائهم 

وهم ينشدون:

تربة وطّنا ما نبيعا بالذهب

ودم االعادي جنبلو برتابها

أجل يف هذه الذكرى العظيمة ويف شهر آذار شهر اخللود 
درب  رفاق  واقاربنا  واهلنا  اجدادنا  نستذكر  والفداء 
قائدنا البطل سلطان باشا االطرش يف مواقعه ومعاركه 
ضد املستعمرين امثال االبطال القادة والشهداء القادة 
وحممد  وحييى  وابراهيم  محد  منهم  االبرار  واجملاهدين 
املغوش وخليل وسليم ومعذى وسعيد وامساعيل ويوسف 
واسد املغوش ومعهم نستذكر القائد املعلم كمال جنبالط 
والقائد التارخيي شبليب العيسمي الذي خطفه الصهاينة 
من لبنان وهو جنل القائد البطل يوسف العيسمي رفيق 
العالمة  وكذلك  االطرش  باشا  سلطان  الكبري  القائد 
عادل  الشهيد  والدكتور  النكدي  عارف  الكبري  واجملاهد 
النكدي وامري السيف والقلم االمري عادل ارسالن ومحد 
الرببور والشيخ سامل كرباج وشكيب وهاب وعلي عبيد 
وحممد عز الدين وسليمان العقباني وكنج ابو صاحل وزيد 
وصّياح واالمري حسن وسلمان وعبد الغفار وعلي االطرش 
رضوان ومحد  مرشد  عامر وحسني  وخليل  جربوع  ومحود 
صعب وقاسم الزغيب وعلي امللحم وعلي ابو خري وآالف 
ام  منها  كل  على  اطلق  بلدات  من  واجملاهدين  االبطال 
الشهداء وجبل الشهداء امثال السويداء وعرمان والكفر 
واملزرعة وملح ومتان وصلخد وام الرمان وخلخلة وعريقة 
وجمدل مشس وقنوات اليت غاب منها وعنها مساحة شيخ 
العقل امحد اهلجري يف حادث سري أليم وهو حفيد البطل 

املقاوم الكبري مساحة شيخ العقل امحد اهلجري.

اخللود  ارحتل اىل دنيا  الذي  البابا شنودة  كما نستذكر 
دنس  من  حمررة  اال  القدس  زيارة  رفض  والذي 

الصهاينة.

نعم نستذكر مجيع الشهداء واالحرار الذين قدموا الدماء 
فلسطني  يف  القومي  شرفنا  اجل  من  الطاهرة  الزكية 
واجلوالن ولبنان والعراق وسائر احناء الوطن العربي الن 
الوطنية ال تتجزأ كما الشرف واالخالق وخمافة اهلل وامجل 
اخلالد  قائدنا  ذكرى  العطرة  الذكرى  هذه  يف  نردد  ما 
البطل سلطان باشا االطرش الذي قاتل وناضل وجاهد 
الن  كان  مهما  مركز  باي  يطمع  مل  زاهدا  فالحا  وعاش 

شيمته شيمة الكرام االحرار واالبطال وهو سيدهم ونردد 
ما قاله الشاعر الكبري علي حممد عيسى:

كم سالطني لّقبت بالسالطني     والقابهم بها بهتاُن

والعال  للفخر  هو  وحزٍم          قوم  كل  هو سلطان 
عنواُن

وخري ما خنتم به ما جاء يف وصية القائد العظيم سلطان 
باشا االطرش:

عودوا اىل تارخيكم احلافل بالبطوالت الزاخر باالجماد الني 
مل أَر اقوى تأثريا يف النفوس من قراءة التاريخ واعلموا 
ان ما أِخذ بالسيف بالسيف يؤخذ وان كاس العز باحلنظل 

أشهى من ماء احلياة مع الذل.

االستاذ برجس املغوش مع القائد سلطان باشا  الزميل أكرم املغوش مع سلطان باشا األطرش
األطرش ويبدو الدكتور فواز كرباج

جناح وتفوق بكالوريوس يف احلقوق 
وبكالوريوس يف التجارة للشاب وجيه الدويهي

واجلد  االجتهاد  بعد 
تفوق  والتعب 
الطموح  الشاب 
وامثر  الدويهي  وجيه 
جهده  نتيجة  حصاده 
نيو  جامعة  من  خترجا 
بشهادة  ويلز  ساوث 
يف  بكالوريوس 
وبكالوريوس  التجارة 
وكانت  احلقوق  يف 

فرحة االهل كبرية.

اميل  الدكتور  يتقدم 
الشدياق باحر التهاني 
اجلامعي  الشاب  من 
على  الدويهي  وجيه 
الباهر  النجاح  هذا 
واىل املزيد من النجاح 

والف مربوك.

من اليمني وجيه الدويهي مع شقيقه بطرس ووالدته فيوليت الدويهي

وجيه الدويهي بلباس التخرجاعداد وتصوير اراكس
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تسلية
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تتـمات

دمشق: االنسحاب من ...
)تتمة املنشور على الصفحة 1(

األطراف مبا فيها املعارضة إىل وقف العنف املسلح بكل أشكاله 
يف غضون 48 ساعة من تنفيذ احلكومة السورية« هذا األمر، حمذرا 
من انه »سيدرس اختاذ مزيد من اخلطوات كما يراه مناسبا« إذا مل 

يتم هذا األمر.
وطالب اجمللس األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون بتقديم 
وقف  تنفيذ  ملراقبة  سوريا  دوليني يف  مراقبني  لنشر  اقرتاحات 
العنف، وذلك بينما وصل فريق بعثة استطالعية دولية أرسله انان 
إىل دمشق لتمهيد الطريق إلمكان االتفاق مع السلطات السورية 

على هذا األمر.
السلطات  إن  نيسان،   11 يف  طهران  يزور  الذي  انان،  وقال 
السورية أبلغته أنها بدأت سحب قواتها تدرجيا من ثالث مدن، إال 
أن تقارير ال تزال ترد مشرية إىل أن مستوى الضحايا يف سوريا 
»مقلق«. وشدد، امام اجلمعية العامة لألمم املتحدة عرب الفيديو من 
جنيف، على أن »اجليش السوري واملسلحني جيب أن يوقفوا كافة 
بتوقيت  نيسان   12 السادسة صباح  الساعة  العنف حبلول  أعمال 
سوريا، إذا التزمت احلكومة باملوعد النهائي لوقف القتال يف 10 

احلالي«.
وكشف املسؤول السوري أنه خالل االجتماعني بني الرئيس السوري 
بشار األسد وأنان يف دمشق، أكد األول أن أكثر ما يعين سوريا 
املواطنني«،  ومحاية  الدولة  سلطة  تعزيز  »هو  الراهن  الوقت  يف 
معتربا يف حديثه ألنان أن »أي خطة جيب أن توفر األمن ملواطين 
العنف« وهو ما وافق عليه املبعوث  سوريا، وال جتلب مزيدا من 
الدولي، مشددا على أهمية أن تكون »الدولة السورية طرفا حماورا 
حبد ذاته يف مقابل صعوبة االتصال باألطراف األخرى« يف إشارة 

إىل تشتت املعارضة وتعقد تركيبتها.
ورأى املسؤول يف تقييمه للمحادثات اليت جرت بني الطرفني أن 
أهم التحديات اليت تواجه مهمة أنان يتمثل يف وقف العنف، مشريا 
إىل أن »ما يزيد الطني بلة أن مثة دوال تصرح وتقوم بالتحريض 
والتسليح والتمويل«، معتربا أن توقف العنف حيصل مع توقف هذا 
األمر. وتابع »ال ميكن إنهاء املظاهر املسلحة وهناك دول تعلن أنها 
تسلح املعارضة. إن هذا اإلعالن مبثابة إعالن حرب وإذكاء حلرب 

أهلية وهو عدوان على سوريا«.
كشف  وأنان،  السورية  احلكومة  بني  احملادثات  إىل  إشارة  ويف 
املبعوث  إىل  رمسية  رسالة  بالفعل  أرسلت  سوريا  أن  املسؤول 
املناطق  من  الثقيلة  اآلليات  بسحب  البدء  فيها  تبلغه  الدولي 
السكنية، وتضمنت اإلشارة إىل سحب اآلليات العسكرية الثقيلة 
من املدن يف األول من نيسان، مشرية إىل األمكنة اليت جرى منها 
ذلك، على أن »تستكمل سحب بعض الوحدات من املناطق الساخنة 
يف 10 نيسان«، كما عاد وزير اخلارجية وليد املعلم وبعث برسالة 
ثانية إىل أنان أمس األول يؤكد فيها »عكس ما تداولته وسائل 
اإلعالم من اعتبار هذا التاريخ )10 نيسان( تاريخ إنهاء االنسحاب«، 
ومؤكدا على عبارته السابقة »سحب بعض وحدات اآلليات الثقيلة 
من املناطق الساخنة«. ووعد املعلم بإجراءات إضافية بعد أن حيقق 
وأن يضمن  أسلحتهم،  ونزع  »وقف تسليح املسلحني  انان شرط 

للحكومة السورية آلية لضمان عدم إطالق النار على املواطنني«.
وقال املسؤول ان حمادثات هاتفية جرت بني الطرفني أمس األول 
أيضا، أكد فيها املعلم ما قاله يف رسالته »بأن السحب )للقوات( 
مشروط باستكمال أنان خطته، عرب الطلب من الدول اليت تسلح 
ذلك«.  أنان  وأن يضمن  والتمويل،  التسليح  عن  بالتوقف  ومتول 
وطالب املعلم »بتحقيق التزامن« بني األمرين، حبيث تقوم سوريا 
باإلعالن رمسيا عرب »رسالة موقعة بتنفيذ بعض بنود اخلطة، على 
أن يعلم أنان اجلانب السوري بقيام الطرف اآلخر بتنفيذ ما عليه«.

يتحدث  َمن  فريقه  من  هناك  ان  قال  أنان  أن  املسؤول  وأوضح 
للمعارضة يف اسطنبول وغريها، مشريا إىل أن »هناك دوال تعمل 
مع سوريا وتريد جناح مهمة املبعوث الدولي، كما أنه هو ال يرغب 
إال  جيري  ال  االنسحاب  »استكمال  أن  جمددا  ليذكر  الفشل«،  يف 
بعد ضمان انتهاء وقف التسليح والتمويل«. ورأى أن إصدار بيان 
رئاسي حول مهمة أنان يف جملس األمن »ال يساعد، والذي يساعد 

هو وقف العنف والتسليح«.
وحول ما إذا كانت احلكومة السورية مستعدة للحوار مع املعارضة، 
قال املسؤول »حنن جاهزون كحكومة للحوار، لكن املعارضة هي 

من ال يقبل به«.
خالل  راجحة،  اهلل  عبد  داود  العماد  السوري  الدفاع  وزير  وشدد 
متثيله الرئيس السوري بشار األسد يف احتفال بتخريج دورة ضباط 
»سوريا  أن  على  دمشق،  يف  األركان  ودورة  واألركان  القيادة 
يكون  ما  أبعد  جيري  ما  وأن  املؤامرة،  حجم  البداية  منذ  أدركت 
عن اإلصالح واحلرية والدميوقراطية ألنه يستهدف الدور الريادي 
عرب  وروية،  حبكمة  األزمة  أدارت  اليت  لسوريا  والفاعل  املقاوم 
إصدار حزمة من اإلصالحات الكفيلة باالنتقال إىل واقع أكثر حداثة 
وعصرنة«. وأضاف ان »الفصول األخطر من املؤامرة مت جتاوزها، 
ولن يكون نصيب ما تبقى منها بأفضل من غريه من املشاريع اليت 

حتطمت على صخرة الصمود السوري، شعبا وجيشا وقيادة«.
جملس األمن

وقدم جملس األمن الدولي، يف بيان رئاسي، دعمه الرمسي ملوعد 
10 نيسان الذي حدده انان لوقف »العنف«.

والواضح  العاجل  التطبيق  إىل  السورية  »احلكومة  اجمللس  ودعا 

املبعوث يف  مع  اتصاهلا  يف  عليه  وافقت  ما  اللتزاماتها حبسب 
باجتاه املراكز  بان توقف مجيع حتركات قواتها  األول من نيسان 
السكانية، وتوقف استخدام مجيع األسلحة الثقيلة يف هذه املراكز، 
السكانية وما حوهلا،  العسكرية من املناطق  وتبدأ سحب احلشود 
من  العاشر  يتعدى  ال  وقت  يف  بأكملها  اخلطوات  هذه  وتطبيق 

نيسان«.
وقف  إىل  املعارضة،  فيها  مبا  األطراف  »مجيع  اجمللس  دعا  كما 
احلكومة  تطبيق  من  ساعة   48 خالل  أشكاله  املسلح جبميع  العنف 
السورية الكامل هذه اإلجراءات. كما يدعو املعارضة إىل الدخول يف 
حوار مع املبعوث بهذا الشأن«. ودعا اجمللس األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون إىل تقديم مقرتحات بشأن بعثة مراقبة تابعة 

لألمم املتحدة تراقب االلتزام بأي هدنة تعقد يف املستقبل.
وأضاف البيان إن »جملس األمن يطلب من املبعوث اطالع اجمللس 
أوال بأول على مستجدات وقف العنف طبقا للجدول الزمين املذكور 
سابقا، وعلى التطور باجتاه تطبيق االقرتاح املؤلف من ست نقاط 
بأكمله. ويف ضوء هذه التقارير، فإن اجمللس سيدرس اختاذ مزيد 

من اخلطوات كما يراه مناسبا«.
الغربيني يف  األعضاء  إن  املستوى  رفيع  غربي  دبلوماسي  وقال 
اجمللس يأملون أن يقدم انان إفادة إىل اجمللس يف 11 نيسان 
تعلمهم مبا إذا كانت دمشق قد التزمت باملهلة األوىل أم ال، ثم 
مرة ثانية يف 13 احلالي، بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التالية. 
وأضاف ان انان سيكون الشخص الذي يقرر ما إذا كانت سوريا 

قد التزمت باملهلة استنادا إىل »أفضل املعلومات املتاحة«.
أنان

وقال انان إن احلكومة السورية أبلغته أنها بدأت »االنسحاب اجلزئي« 
من مدن ادلب والزبداني ودرعا. وأضاف »ما زلت بانتظار املزيد 

من العمل ومعلومات أكثر اكتماال«.
انه يلزم القيام بأعمال اكرب بكثري وبشكل  وأضاف »من الواضح 
ملح. ويلزم القيام خبطوات فورية وميكن التحقق منها إلكمال تطبيق 
االلتزامات يف األيام احلامسة املقبلة«. وتابع »من الواضح أن العنف 
ال يزال متواصال. وال تزال ترد تقارير يومية عن مستويات مقلقة 

من الضحايا وغريها من االنتهاكات«.
وكشف أنان عن أنه »إذا سحبت احلكومة قواتها وأسلحتها الثقيلة 
من املدن حبلول العاشر من نيسان، فإنه سيدعو إىل الوقف الكامل 
لألعمال العدائية حبلول الساعة السادسة صباحا بتوقيت دمشق يف 
12 نيسان«، مفيدًا عن حديث لفريقه مع مجاعات املعارضة اليت 
التزمت على أساسه »بالدعوة اىل وقف العنف فور تطبيق احلكومة 

السورية التزاماتها بوضوح«.
وحث وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف، يف اتصال هاتفي 
انان، على الضغط كذلك على املسلحني السوريني. وقالت وزارة 
اخلارجية الروسية، يف بيان، إن الفروف ابلغ انان هاتفيا ان موسكو 
دعمت بيان جملس األمن بناء على فهمها انه سيتم فرض موعد 
بإلقاء السالح. واضافت  نهائي ثان للمعارضة السورية املسلحة 
انه جيب على املعارضة السورية، وليس فقط  ان الفروف »اكد 
السلطات السورية، ان تتخذ خطوات ملموسة« باجتاه وقف العنف.

وكان الفروف اعلن ان موسكو ميكن ان تؤيد بيانا جمللس االمن 
يدعم اجلدول الزمين الذي طرحه انان لوقف إطالق النار يف سوريا 
السوري  الرئيس  ضد  نهائية«  ومهال  »تهديدات  يتضمن  مل  إذا 
بشار األسد. وقال »قبلت احلكومة السورية مقرتحات )انان( وبدأت 
تنفيذها ومن املهم جدا عدم تقويض هذه العملية مبواعيد نهائية 
الراغبني  من  الكثري  هناك  األسف  »مع  أضاف  لكنه  وتهديدات«، 
بإصدار اإلنذارات والتهديدات. وقد ذكرنا اجتماع أصدقاء سوريا. 
ففي الوقت الذي يصر فيه كويف انان على ان احلكومة واملعارضة 
جيب ان تسحبا قواتهما من املدن نسمع من اسطنبول بيانات حتث 

املعارضة على اختاذ خطوات أخرى«.
الوفد الدولي يف دمشق

إفادة  يف  فوزي،  امحد  الدولي  املبعوث  باسم  املتحدث  وأعلن 
صحافية يف جنيف، أنه مت توجيه طلب للدول األعضاء يف األمم 
يف  تنشر  النار  إطالق  وقف  مراقبة  لبعثة  قوات  لتوفري  املتحدة 
»التقارير اإلعالمية عن نشر ما  سوريا بعد 10 نيسان. وقال إن 
بني 200 و250 مراقبا غري مسلح ليست بعيدة للغاية« عن الواقع، 

مضيفا ان القوة ستنشر تدرجيا.
ووصل فريق طليعي أرسله انان إىل دمشق ليبدأ مناقشة االنتشار 
الكامل، الذي يتطلب صدور قرار من جملس األمن. وقال فوزي 
 11 أو   10 حنو  هناك  اآلن.  دمشق  بالكامل يف  التخطيط  »فريق 
املختص  مود  روبرت  اجلنرال  النروجي  الفريق  ويرأس  منهم«. 
بشؤون الشرق األوسط، والذي سيلتقي مع مسؤولني يف السلطات 

السورية لبحث »تفاصيل نشر بعثة املراقبني الدوليني«.
وأعلن فوزي أن مكتب انان، الذي سيجري حمادثات يف طهران يف 
11 نيسان، على اتصال وثيق مع املعارضة السورية داخل سوريا 
بأنه  تفيد  املعارضة  من  إجيابية  إشارات  »نتلقى  وقال  وخارجها. 
متى تلتزم احلكومة مبهلة العاشر من نيسان فإنها ستلقي أسلحتها 
حد  هدفا يف  ليس  للعنف  األطراف  »وقف مجيع  وأضاف  أيضا«. 
ذاته. سيكون مؤشرا على بدء عملية سياسية. احلقيقة أن انان مل 
يبدأ بالتفكري فيها وحسب بل يعمل أيضا حنو صيغة مقبولة للجميع 

ال أستطيع اخلوض فيها اآلن«.
ويف واشنطن، قال املتحدث باسم وزارة اخلارجية األمريكية مارك 
تونر ان واشنطن »مل تر مؤشرات على التزام قوات االسد خبطة 
انان«. واضاف »ان العقاب لعدم االلتزام سيكون زيادة الضغط 

على االسد وعلى نظامه، ورسالة واضحة اىل من حوله انهم يقفون 
يف اجلانب اخلاطئ من التاريخ«.

وأعلن وزير اخلارجية الفرنسي آالن جوبيه انه »غري متفائل« بشأن 
تطبيق النظام السوري خطة انان. وقال، يف باريس، »هل ميكن أن 
نكون متفائلني؟ لست كذلك، ألنين أعتقد أن بشار األسد خيدعنا. 
إنه يتظاهر بقبول خطة انان املكونة من ست نقاط بينما ال يزال 
»إذا مل يلتزم  أنه  الوقت نفسه«. وأشار إىل  القوة يف  يستخدم 
األسد خبطة انان فإنه لن يكون يف مقدور اجملتمع الدولي عندئذ 

السماح باستمرار اجملازر إىل أجل غري حمدد«.
الصليب األمحر وميدانيات

باخرتان تركيتان ...
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اغتيال  حماولة  حلصول  رمسية  تأكيدات  صدور  بعد  وخصوصًا 
استهدفت جعجع.

الداخلية مروان شربل حدًا للشكوك اليت اثريت  وقد وضع وزير 
وفقًا  جدية  كانت  جعجع  اغتيال  حماولة  »ان  باعالنه  احلادث  حول 
التابعة  االمنية«  االجهزة  اجرتها  اليت  والتحقيقات  املعطيات  لكل 

لوزارته.
قوى  يف  خرباء  ان  احلادث  يف  اجلاري  التحقيق  مصادر  وأبلغت 
رصاصتا  احدثتهما  اللذين  الثقبني  على  كشفوا  الداخلي  االمن 
القنص واآلثار اليت خلفتها على اجلدار يف مقر رئيس »القوات« 
مبعراب وارسلوا بقايا الرصاصتني اىل خمترب االدلة اجلنائية لتحديد 
نوع البندقية او البندقيتني اللتني اطلقتا منهما ومكان صنعهما. 
وقالت إن عملية املراقبة مبناظري متطورة قد تكون مرتبطة بغرفة 
عمليات استمرت مدة طويلة جدًا لدرس كل حتركات جعجع، وان 
املخططني واملنّفذين »حمرتفون جدًا«. واجرى اخلرباء االمنيون مسحًا 
شاماًل للحرج الذي أطلقت منه النار وهو كثيف جدًا ومل مير به احد 
او  منذ زمن وتوصلوا اىل حتديد مكان حمتمل ربض فيه قناص 
قناصان بدليل عثورهم على اغصان مكسورة باأليدي من الغرب 
املكان  مغادرة  الفاعلني من  املصادر متكن  ورجحت  الشرق.  اىل 
مبساعدة آخرين خالل مخس دقائق بعد اطالق النار. ويف حني اكدت 
الرصاصتني يف احلرج، شككت  الفاعلني مل يرتكوا مظرويف  ان 
يف ان يكون اطالق النار حصل الكرتونيًا او كهربائيًا، الفتة اىل 
ان القناصات احلديثة مل تعد ترتج او ترتاجع وان القناصة املهرة 
الذين يستخدمونها يستطيعون اصابة اهلدف بدقة متناهية. ونفت 
يف هذا السياق ان يكون مسلحو »فتح االسالم« استخدموا بنادق 
قنص من هذه االنواع املتطورة، موضحة ان اسلحتهم كانت قدمية 

العهد.
وعلى صعيد املضاعفات السياسية للحادث، علم ان االمانة العامة 
لقوى 14 آذار بدأت اتصاالت لعقد اجتماع موّسع هلذه القوى يف 
معراب االسبوع املقبل استنكارًا حملاولة اغتيال جعجع وللبحث يف 
الناشئة. ونقلت السفرية االمريكية مورا كونيللي اىل  التطورات 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان »قلق بالدها العميق من تقارير 

عن حصول حماولة اغتيال لقيادي سياسي لبناني«.
ويف باريس، صرح الناطق الرمسي باسم وزارة اخلارجية الفرنسية 
برنار فالريو بأن حكومته »تدين بشدة حماولة اغتيال جعجع وتدعو 
السلطات اللبنانية اىل كشف مالبسات هذا العمل االرهابي«. واضاف 
ان »هذا العمل اجلبان الذي استهدف احد الوجوه السياسية اللبنانية 
وخصوصًا  البالد  استقرار  لزعزعة  الواضحة  النية  يعكس  الرائدة 
الزعماء  تراجعًا«. وطالب مجيع  الذي يشهد  االقليمي  السياق  يف 
اللبنانيني »باظهار روح التضامن وادانة اهلجوم والعمل على محاية 

لبنان من كل حماوالت زعزعة االستقرار أيًا يكن مصدرها«.
»اتفاق البواخر«

الوزارية  للجنة  طويل  اجتماع  وضع  االمنية،  االجواء  من  وبعيدًا 
املكلفة ملف استئجار البواخر املولدة للكهرباء حدًا مفرتضًا للخالف 
الذي نشأ بني رئيس الوزراء جنيب ميقاتي ووزيري الطاقة واملياه 
جربان باسيل واملال حممد الصفدي على هذا امللف. فبعد اجتماع 
للجنة استمر مخس ساعات بعد ظهر امس االول، أعلن عن انهاء 
استئجار  على  »كارادنيز«  الرتكية  الشركة  مع  باتفاق  املفاوضات 
باخرتني بقوة 270 ميغاوات بعدما خفضت الشركة سعرها بنسبة 
االمريكية  »والرمارين«  شركة  استبعدت  فيما  املئة،  يف  تسعة 
سبعة  قبل  التسليم  على  قدرتها  وعدم  السعر  خفض  لرفضها 

أشهر.
وقالت مصادر رئيس الوزراء ان جو التفاوض كان جيدًا على رغم 
االجتماع، وافضت املفاوضات اىل  اليت استغرقها  الطويلة  املدة 
تنفيذ قرار احلكومة خفض مدة استئجار الباخرتني وانتاجهما باعتبار 
ان احلكومة قررت مباشرة انشاء معامل لتوليد الكهرباء بقوة تصل 
اىل 1500 ميغاوات بالتوازي مع استئجار الباخرتني ملدة تراوح بني 

سنتني وثالث سنوات.
وأوضحت ان الباخرة االوىل ستكون بقدرة 90 ميغاوات وسرتسو 
يف اجلية، وتعهدت الشركة تسليمها يف متوز املقبل، اما الباخرة 
قبالة  وترسو  آب  ميغاوات وستسلم يف   180 بقوة  الثانية فهي 
والسعر  واملدة  االنتاج  خفض  من  احملقق  الوفر  وقدرت  الزوق. 
بـ 360 مليون دوالر مقارنة بـ870 مليون دوالر كان على الدولة 
دفعها وفقًا لنتائج املناقصة السابقة. وكشفت ان اللجنة الوزارية 
اال  عمولة  أي  دفعت  تكون  أال  الرتكية  الشركة  من  تعهدًا  طلبت 
لوكيلها، واذا تبنّي وجود عمولة تتعهد الشركة دفع عشرة أضعاف 

للحكومة اللبنانية.
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تأهل النجمة ، إىل املباراة النهائية لكأس لبنان 
شباب  على  جدا  الصعب  بفوزه  القدم،  بكرة 
على  صفر(،  )1ـ  األول  الشوط  )2ـ1(،  الساحل 
وشهدت  بريوت،  يف  الرياضية  املدينة  إستاد 
طرد العيب الساحل زهري عبد اهلل )56 لنيله اإلنذار 
وعباس  جعفر(،  حممد  على  خشونته  بعد  الثاني 
كرة(.  دون  من  مغربي  امحد  لضربه   66( طحان 
وسيلتقي النجمة يف املباراة النهائية مع الفائز من 
مباراة األنصار والصفاء يف نصف النهائي الثاني 

يف 17 احلالي.
من  بد  ال  الفنية،  املباراة  بأجواء  الدخول  قبل 
التوقف عند األحداث املؤسفة اليت رافقت عملية 
طرد مهاجم الساحل عباس طحان، ويف التفاصيل، 
فإن مدافع النجمة امحد مغربي وقع أرضا بعيدا عن 
ورفع  الزين  بالل  املساعد  احلكم  فتدخل  الكرة، 
له  وأكد  غندور  رضوان  الرئيسي  للحكم  رايته 
حصول ضرب من دون كرة من قبل طحان على 
امحد مغربي، فرفع غندور البطاقة احلمراء مباشرة، 
فتدخل العقالء ومن بينهم املدير اإلداري املوقوف 
حسني فاضل، فهدأت األمور قبل أن يصرخ أحد 
أفراد مجهور النجمة املتواجد على املنصة الرئيسية 
فما  املالبس،  غرفة  إىل  الدخول  طحان  من  طالبا 
كان من طحان أن أطلق كلمات نابية على مسمع 
فتدخل  عالمة،  جالل  الساحل  نادي  سر  أمني 
مجهور النجمة وشتم بشكل مجاعي إدارة الساحل 
والالعبني، ليتدخل العقالء من الطرفني مرة ثانية 
بالتعاون رجال األمن وأعادوا األمور إىل نصابها، 
لفريق  الشتائم  كال  النجمة  مجهور  أن  العلم  مع 
الساحل بشكل غري مربر أكثر من مرة، قبل وبعد 
أن سجل أكرم مغربي هدف السبق للنجمة وشادي 

عطيه هدف التعادل للساحل.
العبو  قدم  فقد  املباراة،  أجواء  إىل  العودة  ويف 
كبرية  صعوبة  ووجدوا  باهتا،  فنيا  عرضا  النجمة 
يهددوا  ومل  الساحلية  الدفاعات  خيرتقوا  كي 
املرمى بشكل مباشر إال نادرا، لكنهم جنحوا يف هز 
الشباك عرب »هّدافهم الصائم« أكرم مغربي بكرة 
 .)39( ودخلت  احلارس شيت  يدي  أخذت  رأسية 
وكان الساحل األفضل انتشارا واألكثر استحواذا 
على الكرة وحتى يف تهديد املرمى ولو أن العبيه 
النتيجة  لكان يف  اهلجمات  إنهاء  أكثر يف  رّكزوا 

رياضــة

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

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

 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

أضاع من خالهلا  اليت  اهلجمة  أخر وخصوصا  كالم 
مبواجهة  وهو  للتسجيل  ذهبية  فرصة  احلاف  أمري 

احلارس متاما مع بداية املباراة.
ومع بداية الشوط الثاني وحتديدا بعد مرور مخس 
الفنية  أفضليتهم  الساحل  العبو  ترجم  دقائق، 
بتسجيلهم هدف التعادل عن طريق شادي عطيه 
حرة،  ركلة  من  دانيال  النيجريي  عرضية  مستغال 
فسيطر على الكرة على حدود منطقة اجلزاء وتالعب 
بقلب  وسددها  املنطقة  ودخل  النجمة  مبدافعي 
أجواء  على  الساحلية  السيطرة  ظل  ويف  املرمى، 
الشوط، ارتكب زهري عبد اهلل خطأ غري مربر على 
خط امللعب حبق حممد جعفر، فتدخل احلكم ورفع 
بالبطاقة  واتبعها  الثانية  الصفراء  البطاقة  بوجهه 
احلمراء )56(، مع العلم أن البطاقة الصفراء األوىل 
»الغندور« برفعها بوجه  مل تكن حمقة حيث تسرع 

عبد اهلل يف الشوط األول.
واستغل العبو النجمة النقص العددي يف صفوف 
اليت  البعيدة  التسديدات  واعتمدوا على  الساحل، 
هدف  احملمد  حسن  تسجيل  عن  إحداها  أمثرت 
اثر  شيت  احلارس  من  مرتدة  كرة  بعد  الفوز، 
تسديدة بالل جنارين من 30 مرتا، فسيطر احملمد 
على الكرة مبساعدة يده )بعد العودة إىل اإلعادة 
التلفزيونية(، ولعب الكرة بكعب قدمه إىل داخل 
املرمى )64(. وبعد 3 دقائق رفع احلكم البطاقة 
كرة  دون  من  مغربي  لضربه  طحان  بوجه  احلمراء 
العبو  يستغل  ومل  املساعد،  احلكم  أنظار  حتت 
الدفاع  باخرتاق  وأخفقوا  العددي  النقص  النجمة 
الساحلي، فاعتمدوا على التسديدات البعيدة اليت 

تكفل بصدها احلارس شيت.
] مثل النجمة: حممد دكرمنجي، بالل جنارين، امحد 
حممد مشص،  قدوح(،  )حممد  محام  علي  مغربي، 
حممد جعفر، مامام، حسني محدان )أبو بكر املل(، 

أكرم مغربي، حسن احملمد )علي علوية(.
] مثل الساحل: عباس شيت، علي متريك، حسن 
عبد  زهري  صادق(،  )حممد  زيات  موسى  ضاهر، 
عباس  دانيال،  حالوي(،  )حممد  احلاف  أمري  اهلل، 
)أنس  توسكا  ومصطفى  رمضان،  عيسى  طحان، 

آغا(.
] قاد املباراة رضوان غندور، مبساعدة بالل الزين 

وسامر بدر، إىل الرابع حممد درويش.

النجمة يستغل النقص العددي للساحل ويغلبه بصعوبة )2ـ1(
ويلتـقي مع الفـائـز مـن األنصـار والصفـاء يف نهائـي الكأس

تأهل ريال مدريد اإلسباني وتشلسي اإلنكليزي إىل 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم بعد فوز 
)5ـ2(،  القربصي  نيقوسيا  أبويل  ضيفه  على  األول 
والثاني على ضيفه بنفيكا الربتغالي )2ـ1(، أالربعاء، 

يف إياب ربع النهائي.
مدريد  لريال  سجل  مدريد،  يف  األوىل  املباراة  يف 
الربتغالي كريستيانو رونالدو )26 و75(، والربازيلي 
واألرجنتيين   ،)80( كالييخون  وخوسيه   ،)37( كاكا 
غوستافو  الربازيلي  وألبويل   ،)84( ماريا  دي  أخنل 
ماندوكا )67(، واألرجنتيين إستيبان سوالري )82 من 

ركلة جزاء(.
وكان ريال مدريد فاز ذهابا )3ـ صفر(، فتأهل للقاء 

بايرن ميونيخ يف نصف النهائي.
ويف الثانية يف لندن، سجل لتشلسي فرانك المبارد 
رامرييش  راوول  والربتغالي  جزاء(،  ركلة  من   21(
 ،)85( غارسيا  خايف  اإلسباني  ولبنفيكا   ،)2+90(

وُطرد له ماكسي برييرا )40(.
للقاء  فتأهل  )1ـ صفر(،  ذهابا  فاز  تشلسي  وكان 
النهائي  نصف  يف  اإلسباني  برشلونة  اللقب  حامل 
الذي يقام ذهابا يومي 17 و18 احلالي، وإيابا يومي 

24 و25 منه.
بلباو وأتلتيكو مدريد وفالنسيا  اتلتيك  اندية  تسعى 
لكأس  االربعة  دور  بطاقتها يف  حجز  إىل  اإلسبانية 
اليوم  النهائي  إياب ربع  »يوروبا ليغ« عندما ختوض 

)الساعة 22.05 بتوقيت بريوت(.
وكان اتلتيك بلباو قطع شوطا كبريا يف التأهل إىل 
االملاني  شالكه  مضيفه  على  بفوزه  النهائي  نصف 
)4ـ2(، وسيحاول اتلتيكو مدريد تأمني فوزه )2ـ1(، 
فيما  عليه،  ضيفا  حيل  عندما  االملاني  هانوفر  على 
بالنتيجة  خلسارته  االعتبار  رد  إىل  فالنسيا  يسعى 
على  يستضيفه  عندما  اهلولندي  ألكمار  امام  نفسها 

أرض ملعب »ميستايا«.
وحيل سبورتينغ لشبونة الربتغالي ضيفا على ميتاليست 

خاركيف االوكراني وهو متقدم )2ـ1(، ذهابا.
الذي  بلباو  اتلتيك  حظوظ  تبدو  االوىل،  املباراة  يف 
تبقى افضل نتيجة له يف هذه الكأس بلوغه نهائي 
اإليطالي،  يوفنتوس  امام  خسر  حني   1977 العام 
كبرية حلجز بطاقته إىل دور االربعة ومواصلة مشواره 
يف  اإلنكليزي  يونايتد  مانشسرت  ازاح  بعدما  الرائع 

الدور السابق.
االرض  عاملي  على  كبرية  آماال  بلباو  اتلتيك  ويعقد 
ليورنيت  فرناندو  الدولي  العمالق  وهدافه  واجلمهور 
لن  والذي   ،1997 بطل  شالكه،  على  فوزه  لتجديد 
يكون لقمة سائغة بقيادة الثالثي اإلسباني املخضرم 
وسريخيو  الذهاب  ثنائية  صاحب  غونزاليس  راوول 

ايسكوديرو وخوسيه مانويل خورادو.
الكأس  وهداف  هدافه  على  االملاني  الفريق  ويعول 
هذا املوسم اهلولندي يان كالس هونتيالر صاحب 13 
اهداف واملدافع العمالق كريستوف ميتسلدر اللذين 
يعرفان كرة القدم اإلسبانية جيدا حبكم دفاعهما عن 
جيفرسون  البريويف  جانب  إىل  مدريد،  ريال  الوان 

فارفان.
وميين شالكه النفس بتكرار اجناز جاره فريدر برمين 
بثالثية  داره  عقر  يف  بلباو  اتلتيك  على  فاز  عندما 
نظيفة يف املوسم 2009ـ2010، وتكرار اجنازه شخصيا 
عندما ختطى فالنسيا يف املوسم 1996ـ1997 يف ربع 

النهائي يف طريقه إىل اللقب.
احمللي  الدوري  يف  فوزا  الفريقني  كال  حيقق  ومل 
امام  بلباو  اتلتيك  الفائت حيث خسر  االسبوع  نهاية 
مضيفه برشلونة )صفر ـ2(، فيما احتاج شالكه إىل 
ركلة جزاء انربى هلا هونتيالر بنجاح ليتفادى اخلسارة 

امام مضيفه هوفنهايم.
ومن احملتمل ان يشهد نصف النهائي مواجهة إسبانية 
حبتة يف حال جنح بلباو يف ختطي عقبة فريق املدرب 
بطل  مدريد  اتلتيكو  وجاره  هوب ستيفنز،  اهلولندي 
2010 يف ختطي عقبة الفريق االملاني اآلخر هانوفر. 
كما يرجح ان تكون مواجهة املانية حبتة يف حال حجز 

شالكه وهانوفر بطاقتيهما يف دور االربعة.
وميلك اتلتيكو مدريد بقيادة مدربه والعبه االرجنتيين 
الالزمة  االسلحة  سيميوني،  دييغو  السابق  الدولي 
الكولوميب  املهاجم  مقدمتها  يف  ضيوفه  شباك  هلز 
الربازيلي  العابه  صانع  جانب  إىل  فالكاو،  راداميل 
السابق السابق دييغو ريباس الذي يعرف كرة القدم 
برمين  فريدر  الوان  عن  دفاعه  حبكم  جيدا  االملانية 
)2006ـ2009(، وفولسبورغ )2010ـ2011(، علما بانه 

هز شباك هانوفر 4 مرات.
لكن هانوفر لن يكون خصما سهال وهو يدخل املباراة 
بوروسيا  على  الثمني  فوزه  بعد  عالية  مبعنويات 

مونشنغالدباخ )2ـ1(، االحد الفائت يف الدوري.
وسيحاول فالنسيا بطل الكأس يف نسختها القدمية 
العام 2004، االستفادة من عامل االستضافة واهلدف 
الوحيد الذي سجله خارج قواعده لوقف مغامرة الكمار 
جاره  أزاح  كان  بعدما  ضحاياه  قائمة  اىل  وإضافته 

أيندهوفن يف الدور السابق.
وحيتاج الفريق اإلسباني إىل هدف وحيد لبلوغ دور 
االربعة إال انه سيصطدم بفريق قوي ينافس بقوة يف 
أوروبا وكذلك يف الدوري احمللي حيث يتصدر بفارق 
إىل  سعيه  امسرتدام يف  اياكس  امام  واحدة  نقطة 
العامني 1981  بعد  تارخيه  الثالثة يف  للمرة  التتويج 

و2009.

دوري أبطـال أوروبـا بكـرة القـدم

ريال مدريد - بايرن ميونيخ وبرشلونة - تشلسي يف نصف النهائي
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BEIRUT: Samir Geagea 
said Wednesday he had 
escaped an assassination 
attempt when shots were 
fired at his residence and 
warned that political assas-
sinations of the last decade 
had not ended.
“It appears that the shoot-
ing on Maarab was by a 
sniper and that more than 
one individual may have 
been involved. This time, 
I say in all honesty, it was 
not a message: they want-
ed to end it all,” the Leba-
nese Forces leader said at 
a news conference at his 
residence, hours after an 
LF statement reported a 
shooting at the complex 
in Kesrouan, which also 
serves as the party’s head-
quarters.
The LF leader said the op-
eration, which took place 
before noon, had required 
expertise, claiming the 
shots had been fired sev-
eral kilometers from the 
target site.
“Someone was monitor-
ing for over 24 hours [the 
site] and gave the signal 
to carry out the operation. 
For this reason I say one of 
them was a professional,” 
he told reporters.
“Maraab’s security was 
not compromised but a 
professional is behind the 
operation and he pulled it 
off from between 4 to 5 ki-
lometers away,” he added.
In its statement earlier in 
the day, the LF said securi-
ty at the facility responded 
immediately after the shots 
were fired at 11:33 a.m. 
and located the site where 
the shots had been fired, 
citing the discovery of cas-
ings, which Geagea said 
indicated the bullets fired 
ranged between 12.7 and 
14.5 calibers.
Geageas’ allies, including 
former Prime Minister Saad 
Hariri, denounced the at-
tack.
“The attempted assassina-
tion of Dr. [Geagea], which 
comes as part of a long 
series of assassinations 
targeting leading Lebanese 
national figures, is an at-
tempt to eliminate a presti-
gious and significant figure 

in Lebanese political life,” 
Hariri said, according to a 
statement from the Future 
Movement leader’s office.
“This terrorist attack that 
failed ... imposes great re-
sponsibilities on Lebanese 
political and security au-
thorities to follow up the 
case, unveil all the circum-
stances surrounding it, and 
inform the public of what 
truly happened and what is 
being planned to threaten 
Lebanon and its stability,” 
he added.
Hariri, according to the 
statement, contacted Gea-
gea and expressed solidar-
ity with his ally and voiced 
outrage at the assassina-
tion attempt this morning.
Although Geagea said 
he would not accuse any 
party in the case, he said 
the incident represented a 
continuation of the series 
of assassinations of poli-
ticians in the country that 
began in 2004.
“We are in front of a real 
series of crimes. Some 
thought that the series of 
assassinations ended after 
the Doha Accord but this is 
not the case,” he said, refer-
ring to a Qatar-sponsored 
treaty that ended days of 
clashes between support-
ers of the Hezbollah-led 
March 8 coalition and Fu-
ture Movement-led March 
14 alliance in May 2008.
The March 14 coalition, of 
which Geagea is a leading 
member, also condemned 
the attack on the LF chief.
“The March 14 secretariat 
general condemns the at-
tack on the headquarters 
of the Lebanese Forces in 
Maarab, Kesrouan, which 
is also the residence of its 
leader Dr. Samir Geagea,” 
the statement said.
It called on the govern-
ment to uncover “the cir-
cumstances surrounding 
this serious incident that 
targeted a great national 
figure and a leader in the 
March 14 coalition, espe-
cially that this attack comes 
as part of the provocative 
behavior by symbols that 
remain within the sphere 
of influence of the Syrian 
regime.”

Geagea says escapes as-
sassination attempt

CHOUF, Lebanon: Pro-
gressive Socialist Party 
leader Walid Jumblatt 
warned that he would pull 
his ministers from Cabi-
net were it to approve an 
electoral law based on 
proportional representa-
tion, a lawmaker in Jum-
blatt’s National Struggle 
Front told The Daily Star.
“The bloc will not reverse 
its decision, whatever 
the pressure, even if this 
means a withdrawal from 
the government,” the MP 
said, speaking on condi-
tion of anonymity.
Jumblatt himself reiter-
ated his commitment to 
the 1960 election law 
in remarks published 
Wednesday by Al-Akhbar 
newspaper. He said he 
would reject a system 
of proportional repre-
sentation “unless it is 
accompanied by a non-
sectarian Parliament and 
a senate.”
Separately, the PSP dis-
missed a report by the 
local daily Al-Liwaa sug-
gesting Jumblatt was 
upset with Parliament 
Speaker Nabih Berri.
“This report is baseless,” 
the PSP said in a state-
ment.
Jumblatt “has been and 
still is keen on the his-
torical relationship with 
Speaker Berri,” the state-
ment added.
Al-Liwaa had cited visi-
tors quoting Jumblatt 
as criticizing Berri’s call 
for a parliamentary ses-

sion on the performance 
of the government. The 
report said Jumblatt be-
lieves Berri’s move would 
weaken the Cabinet.
In his remarks to al-Akh-
bar, Jumblatt also said 
that he hoped his son 
Taymour would run for 
the 2013 parliamentary 
elections, but that chanc-
es of that happening are 
slim.
“I’d like for Taymour to 
run, so that he might 
ease my burden, but he 
doesn’t want to now,” 
Jumblatt said.
It has long been rumored 
that Jumblatt is grooming 
his eldest son to follow in 
his footsteps. Taymour 
has been attending politi-
cal and social ceremonies 
on behalf of his father for 
the past two years.
Jumblatt has repeat-
edly stated that lack of 
experience is what has 
kept Taymour from be-
coming a parliamentary 
candidate, but this is the 
first time he refers to his 
son’s expressed position 
on running for Lebanon’s 
128-seat Parliament.
Jumblatt did not clarify 
whether Taymour’s rea-
son for not wanting to 
run had to do with a self-
perception that he lacks 
experience.
Regarding PSP elections 
due to be held in Octo-
ber, Jumblatt said he 
hoped a non-Druze figure 
would take the helm of 
the party.

Jumblatt to quit Cabinet if propor-
tional representation approved

PSP leader Walid Jumblatt and his son Taymour (L) during a 
memorial ceremony in Abay, east of Beirut, Lebanon, March 
27, 2012. (The Daily Star/Maher Zeineddine )
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BEIRUT: Hezbollah dep-
uty head Naim Qassem 
said delays in resolv-
ing key issues in Leba-
non stemmed from the 
makeup of the govern-
ment but stressed that 
there was no alternative 
to the Cabinet, accord-
ing to a statement from 
the resistance group 
Wednesday.
He also warned Arab 
states against med-
dling in Syria’s affairs, 
saying that if they did 
there would be negative 
repercussions in their 
home countries.
“I will be honest with 
you: The delay to these 
social issues is due to 
the government and its 
nature, but there is no 
alternative for Lebanon 
in the foreseeable fu-
ture,” Qassem said dur-
ing a speech in Beirut, 
according to a state-
ment by Hezbollah.
He said the situation 
demanded patience and 
“that we put all our ef-
forts into making the 
necessary improve-
ments, [so that] all 
those who are watch-
ing will see how we are 
working hard for reform 
and attempting rem-
edies even though the 
results might be slow or 
late.”
“We are adamant about 
[maintaining] stability 
in the country,” he said, 
adding that the resis-
tance group regarded 
“Lebanon’s primary and 

central issue to be that 
of protecting it from the 
occupation and subser-
vience.”
He also said the Jew-
ish state could not take 
advantage of Lebanon’s 
maritime resources with 
the resistance on guard 
against such attempts.
Tackling developments 
in the region, Qassem 
accused Arab states 
of neglecting what was 
happening in Palestine.
“The issue of Israel is a 
central one and the rea-
son is that the compass 
of these [Arab] coun-
tries is being manipu-
lated by America and 
Israel so that they turn 
away from the heinous 
crimes committed by 
this entity,” he said.
Turning to events in 
Lebanon’s eastern 
neighbor, Qassem said 
the West and Israel 
had been surprised by 
how Damascus had re-
mained in control of the 
situation in Syria.
“The arrogant and Israe-
li circles were surprised 
by Syria’s steadfast-
ness. They set a perma-
nent deadline of weeks, 
then months and have 
now lifted the ceiling 
up to a year in order to 
topple the regime and 
to end the resistance 
equation by striking its 
chief pillar in Syria and 
scattering its other re-
sources.”
“Syria is steadfast,” he 
added.

Hezbollah says no alterna-
tive to Lebanon government

Hezbollah’s deputy leader Sheikh Naim Qassem. (The 
Daily Star/Hasan Shaaban)
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The Bankstown area will 
benefit from 48 new grad-
uate nurses at Bankstown 
Hospital, 27 more than 
last year, in an announce-
ment welcomed today by 
Glenn Brookes, Member 
for East Hills.
The Minister for Health, 
Jillian Skinner has an-
nounced the first of a 
record 2,163 new gradu-
ate nurses and midwives 
who have been offered 
positions in 102 hospitals 
across the state this year.
During his visit to Bank-
stown Hospital this morn-
ing, Mr Brookes welcomed 
the announcement as a 
boost for the local com-
munity and hardworking 
local hospital staff. 
Mrs Skinner said the in-
crease of more than 500 
additional nurses than 
last year is further prog-
ress towards the NSW 
Government’s commit-
ment to provide 2,475 ex-
tra nurses over 4 years.
“Our hard working nurses 
and midwives are cen-
tral to the strength of our 
public health system and 
I am pleased to announce 
today’s record number of 
positions,” Mrs Skinner 
said.
“The NSW Government is 
committed to boosting our 
nursing workforce which 
is why we have allocated 
2,163 new graduate nurse 
positions - 500 more than 
last year.
Mrs Skinner said NSW had 
more than 44,000 regis-
tered and enrolled nurses, 
working in our busy hos-
pitals, community servic-
es and health clinics. 
Glenn Brookes added 
“Nurses and midwives are 

a vital part of the health 
system, delivering a high 
level of care in a range of 
situations which are often 
challenging such as pal-
liative and chronic care, 
mental health and acute 
care,”.
“The new nursing and 
midwifery positions will 
provide opportunities for 
talented young health 
professionals to learn and 
grow as well as strength-
ening our health system.”
Glenn Brookes welcomed 
29 new nurses who start-
ed today at Bankstown 
Hospital.  Over the com-
ing weeks, Mr. Brookes 
will visit the hospital on 
twice more to welcome 20 
additional new nurses.
On the other hand Mem-
ber for East Hills, Glenn 
Brookes is encouraging 
parents to visit the NSW 
Government’s Go Play 
website for some ‘get 
physical’ ideas for chil-
dren during the upcoming 
Easter break and school 
holidays.
“Go Play is an on-line 
school holiday calendar 
featuring sport, recre-
ational, arts, culture and 
other activities for chil-
dren of all ages,” Glenn 
Brookes said.
“There are some excel-
lent cost effective ways 
for the whole family to get 
healthy and active during 
the school holiday break. 
“The website allows par-
ents to search by age, 
activity or cost, which 
makes it a one-stop-shop 
to explore a range of in-
teresting ways to spend 
quality time together dur-
ing the holiday period,” 
Mr. Brookes said. 

RECORD NUMBERS OF NEW GRAD-
UATE NURSES FOR BANKSTOWN

MORE than 90 properties 
on the north west rail link 
route will be bought and 
demolished as the state 
government forges ahead 
with the city’s biggest 
transport project since the 
Sydney Harbour Bridge.
Business will be disrupt-
ed and residents will be 
subjected to noise, vibra-
tion and traffic during the 
five-year works, the scale 
of which was revealed 
on wednesday when the 
first environmental impact 
statement was released.
Two-thirds of the $9 billion, 
23-kilometre line will be 
built underground between 
Bella Vista and Epping.
The tunnels will be the 
deepest in Australia, dip-
ping to 70 metres below 
the surface.
Most of the remainder of 
the line will be ground lev-
el with a four-kilometre el-
evated ‘’skytrain’’ between 
Bella Vista and Rouse Hill.
About 60 homes, 30 busi-
nesses and two other 
properties will be compul-
sorily acquired to allow for 
construction.
At Cherrybrook, 28 homes 
will be demolished to make 
way for a new station. The 
Hills Centre station at Cas-
tle Hill will require 11 busi-
nesses to go, and another 
seven properties will be 
resumed on Windsor Road 
near Kellyville Ridge.
A spokesman for the north 
west rail link said the gov-
ernment understood com-
pulsory property acquisi-
tion ‘’can be a difficult time 
for many people’’.
‘’At all times, [we have] 
been in close communica-
tion with people affected 
by the project and offered 
assistance to make the 
process as straightforward 
as possible,’’ the spokes-
man said.
The Hornsby Shire mayor, 
Nick Berman, said some 
homeowners were con-
cerned at moves to buy 
them out, but most people 
understood the ‘’big pic-
ture’’ benefits.
‘’There is always going 
to be some people who 
wouldn’t have planned to 
move out, and no amount 

of money will totally satis-
fy them, but I think it will be 
the minority,’’ he said.
Tunnelling will take place 
24 hours a day, seven days 
a week. Above-ground 
construction work, includ-
ing eight new stations, will 
mostly be during daylight 
hours, Monday to mid-Sat-
urday. Residents and insti-
tutions along the line from 
Epping to Rouse Hill will 
be affected by construc-
tion, including the Hillsong 
Church at Baulkham Hills, 
Beecroft Primary School 
and the Koala Park Sanctu-
ary at West Pennant Hills.
Measures such as noise 
barriers and acoustic 
sheds will be used to mini-
mise noise.
About 2.4 million cubic 
metres of earth will be ex-
cavated during the project, 
creating truck movements 
and additional noise.
The project will require 
small areas of endangered 
ecological communities 
to be removed, including 
Cumberland Plain Wood-
land and potential habitat 
for six listed species of 
flora and nine listed fauna 
species.
Businesses in the Horn-
sby Shire, Hills Shire and 
Blacktown City will be af-
fected by reduced access 
and visibility, noise and 
vibration, but will benefit 
from increased trade and 
other income flowing from 
construction.
The project is expected to 
support more than 16,200 
construction jobs and in-
ject $25 billion into the 
NSW economy.
The link will provide 
300,000 residents in 
north-western Sydney with 
rail access to destinations 
such as Epping, North Syd-
ney and the Sydney central 
business district.
The environmental impact 
statement will be on dis-
play until May 21.
A second statement includ-
ing the design of stations, 
other rail infrastructure 
and signalling systems will 
be released later this year.
Tunnelling is expected to 
start in 2014, and trains 
are due to run by 2019.

New rail link to swallow 90 
houses, businesses 
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MOTORISTS are being 
milked to help the Gov-
ernment get its Budget to 
surplus, according to an 
analysis of petrol excise 
revenue. 
Drivers taxed almost 40 
cents on a litre of fuel 
will get less than nine 
cents back in the form of 
spending on roads next 
financial year, according 
to calculations by the na-
tional motorists’ umbrella 
group.
The rest of the tax revenue 
- worth close to $10 billion 
- will go towards helping 
the Government reach the 
$1.5 billion surplus it has 
promised for 2012-13.
The Australian Auto-
mobile Association has 
told the Government it is 
concerned that funding 
for road building and im-
provements will be cut by 
38 per cent, or more than 
$2.6 billion in the coming 
Budget year.
This was based on cal-
culations using the Gov-
ernment’s own forward 
spending projections.
“Over a four-year period it 
is projected that there will 
be a $36 billion shortfall 
between the amount of 
fuel tax paid by motorists 
and investment in land 
transport infrastructure,” 
the AAA said in its Budget 
submission to Treasurer 
Wayne Swan.
The AAA calculates the 
Government will get $57 
billion in fuel excise from 
motorists over the next 
four years and invest just 
$21 billion in land trans-
port.
The revenue comes from 
the 38.1 cents-per-litre 
(cpl) fuel excise which has 
been frozen since 2001.
In 2011-12 the excise will 
provide 15.9 cpl for road 
funding, the AAA has 
calculated. But in 2012-
13 that will fall to 8.4 cpl 

for roads, and will rise by 
only two cents over the 
next three years.
“The Federal Government 
continues to direct surplus 
revenue from motorists 
to consolidated revenue 
even though transport ex-
penditure is falling,” said 
the AAA Budget submis-
sion.
“The AAA is concerned 
that the share of fuel ex-
cise being directed to road 
funding is projected to fall 
from 15.9 cpl in 2011-12 
to an average of just 10.9 
cpl over the Budget for-
ward estimates.”
The Government is not 
obliged to allocate a set 
slice from its 38.1 cpl fuel 
excise to road and rail 
projects, but motoring 
groups have consistently 
demanded a significant 
amount be returned to 
road users.
However, the heavy reli-
ance by this and past gov-
ernments on the excise 
to bulk up the general 
spending pool has meant 
that most of the revenue 
is used elsewhere, and 
drivers paying $1.50 a litre 
cannot expect a tax cut.
And much of the road 
funding in the coming 
financial year will go to-
wards repairing flood 
damage, which the NSW 
Government has estimat-
ed will cost $500 million 
in its state alone.
The AAA said more mon-
ey should go to reducing 
road accidents it says cost 
the national economy $27 
billion a year.
It called on the Govern-
ment to spend more on 
fixing “black spot” road 
stretches with a bad re-
cord for accidents.
The national road toll 
is close to 1400 deaths 
a year with more than 
30,000 people seriously 
injured.

UNDER THE PUMP: Where 
the government is really 
spending your petrol taxes 
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Tony Abbott calls on police to raid Fair Work Australia offices 

TONY Abbott wants po-
lice armed with search 
warrants to raid Fair Work 
Australia if it won’t use its 
1100-page report on the 
Health Services Union to 
launch criminal prosecu-
tions. 
The police would then be 
able to use the contents of 
the report for a brief of ev-
idence leading to the lay-
ing of criminal charges.
The Opposition Leader 
said that “effectively’’ 
it was known the report 
contains “corruption 
charges’’ involving former 
HSU secretary and Labor 
MP Craig Thomson.
Mr Abbott based that on 
the ACTU’s decision on 
thursday to suspend the 
membership Health Ser-
vices Union as a state-
ment of “zero tolerance 
for corruption”.
He said Fair Work Austra-
lia should now draw up a 
brief of evidence for the 
prosecution of Mr Thom-
son.
If it didn’t: “the state po-
lice would be justified in 
seeking the evidence that 
Fair Work Australia clear-
ly has, and in using the 
evidence that Fair Work 
Australia clearly has to 
prepare their own briefs 
of evidence that can then 
go to the state directors of 
public prosecution’’.
But Mr Abbott doesn’t 
know what’s in the report 
into HSU finances which 
was sent to the Common-
wealth Director of Public 
Prosecutions on wednes-
day, but has not yet been 

made public.
Yesterday, the DPP said 
it was not able to use 
the findings to launch a 
criminal prosecution, es-
sentially saying they were 
lawyers not investigators.
The FWA, which took 
more than three years to 
produce the report, has 
said it was not its job 
to examine criminal law 
breaches.
But Mr Abbott said today: 
“Plainly the Fair Work 
Australia investigation, 
the Fair Work Australia re-
port, has given Fair Work 
Australia grounds for 
suspicion that a criminal 
offence has occurred.
“Otherwise the report 
would not have been giv-
en to the DPP. 
“So Fair Work Australia 
clearly thinks criminal of-
fences may have been 
committed. Fair Work 
Australia clearly has the 
evidence in its posses-
sion.’’
Mr Abbott called on Prime 
Minister Julia Gillard to 
do her own expulsion by 
ejecting Mr Thomson from 
the Government benches.
“If the ACTU is no longer 
prepared to rely on the 
Health Services Union af-
filiation fees, the Prime 
Minister should no lon-
ger rely on the vote of the 
Health Services member 
in the Parliament,’’ Mr Ab-
bott said.
“This is a question of the 
Prime Minister’s integrity. 
What the Prime Minister 
should urgently do...is 
first ensure the Fair Work 

The Federal Opposition says it’s obvious there’s a case to be made against Labor 
MP Craig Thomson over allegations of misconduct while head of the Health Services 
Union. Picture: News Limited. Source: The Daily Telegraph 

THE Health Services 
Union has been suspend-
ed from the ACTU, after a 
vote of the union body’s 
executive in Melbourne 
on thursday.
President Ged Kearney 
said the decision -- which 
was not unanimous -- 
would send a clear mes-
sage to the HSU’s nation-
al managers that it had 
to come up with a better 
plan to deal with its seri-
ous governance issues.
She said the ACTU was 
acting in the best interest 
of members of the union, 
and its officials because it 
would force them to clean 
up the situation.
“It is essential that no 
HSU member should be 
disadvantaged as a re-
sult of this decision,” she 
said.
“The Australian union 
movement has zero tol-
erance for corruption or 
the misuse of members’ 
funds for maladministra-
tion of union affairs,” Ms 
Kearney said.
The HSU, the small unions 
grouping, and Unions 
Tasmania voted against 
suspending the HSU.
“This is not a publicity 
stunt,” said ACTU secre-
tary Jeff Lawrence, in re-
sponse to reported state-
ments from HSU national 
secretary Kathy Jackson.
“It is very important for 
the ACTU on behalf of 
Australia unions to make 
a clear statement.”
“Every day officials of 
unions, who are not fabu-
lously well paid, are out 
there doing a blood hard 
job, and it is very impor-
tant the ACTU makes a 
clear statement.”
He said the drama sur-
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Australia report is made 
public, and second, en-
sure the guilty parties in 
this monumental misuse 
of union members’ money 
are identified, prosecuted 
and are punished.
The FWA tonight said it 
would release its report 
to Parliament some time 
over the next six weeks.
It first wants to determine 
what parts of the report it 
wants to use in civil ac-
tions in the Federal Court. 
Mr Abbott’s dramatic call 
for a raid follows a failed 
“rambling” and emotional 
last-minute appeal by HSU 
executive president Kathy 
Jackson to stop the ACTU 
going ahead with the ex-
pelling her union. 
The move by the ma-
jor trade union umbrella 
group at a Melbourne 
meeting was not a public-
ity stunt, said ACTU sec-
retary Jeff Lawrence.
The suspension motion 
was passed overwhelm-
ingly but there was sym-
pathy for Health Service 
Union officials who had 
cleaned up their branch-
es.
Acting national secretary 
Chris Brown gave what 
one union leader called an 
intelligent and strong de-
fence of the well-managed 
branches, while another 
source said Ms Jackson - 
who had called in investi-
gators into the union - had 
been “rambling’’.
The decision was made 
after Fair Work Australia 
revealed it had uncovered 
181 rule breaches related 

to the union’s finances 
and amid speculation that 
a separate inquiry had un-
covered misuse of funds.
Mr Lawrence said inves-
tigations of HSU finances 

should be completed and 
the ACTU made no allega-
tion of guilt by any indi-
vidual.
He told reporters no 
members of the HSU 

would be disadvantaged 
by the decision and the 
union could return “when 
the HSU as a whole had 
demonstrated it had ad-
dressed these issues”

ACTU suspends troubled health union 
rounding Craig Thomson 
and the HSU had not dam-
aged the brand of unions 
more generally in Austra-
lia.
The HSU, which repre-
sents 77,000 aged care 
and health sector work-
ers, has been the subject 
of two Fair Work Australia 

investigations into work-
place law breaches and fi-
nancial mismanagement.
It is also facing police 
probes in NSW and Victo-
ria and an independent in-
vestigation, instigated by 
concerned HSU officials, 
by former anti-corruption 
boss Ian Temby QC.

THE state government 
has ordered a review of 
a 40-year-old law that ex-
empts taxi drivers from 
wearing seatbelts, amid 
data showing the industry 
is drastically over repre-
sented in unrestrained 
driver deaths.
The review coincides with 
the death last Friday of 
a taxi driver in a two-car 
collision at Chippendale. 
The cause of death, or 
whether the driver was 
wearing a seatbelt, is not 
known.
NSW is the only state in 
which taxi drivers are ful-
ly exempt from wearing 
seatbelts. A survey in the 
early 1990s found as few 
as 10 per cent of taxi driv-
ers wore them.
The taxi industry has 
strenuously defended the 
controversial exemption, 
which was introduced 
in 1971, claiming that 
seatbelts can be used 
to choke drivers or may 
hinder them during an at-
tack.
A spokeswoman for the 
Roads Minister, Duncan 
Gay, said the review was 
prompted after concerns 
were raised by the state’s 
Road Safety Advisory 

Council. Consultation with 
the taxi industry, police, 
WorkCover and unions 
will begin this month.
Four of the seven NSW 
taxi drivers killed in road 
crashes between 2000 
and 2010, were not re-
strained, compared with 
15 per cent for regular 
driver deaths.
Studies have showed taxi 
drivers are more than 
twice as likely to be se-
verely injured in a crash 
as other car drivers.
The chairman of road 
safety at the University 
of NSW, Raphael Grzebi-
eta, described the rule as 
“macho” and an attempt 
by taxi drivers to feel 
“privileged”.
“It’s almost a feeling that 
they are special [because] 
they don’t have to wear a 
seatbelt,” he said.
The chief executive of the 
NSW Taxi Council, Peter 
Ramshaw, said the coun-
cil encouraged drivers to 
wear seatbelts “unless 
they’ve got a reason not 
to”.
A long-time critic of the 
exemption, the Pedestrian 
Council’s Harold Scruby, 
said it threatened drivers 
and their passengers.

Toll sparks review of 
cabby belt exemption
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Saturday 7 April 2012السبت 7 نيسان 2012

يتقدم التيار الوطين احلر يف 
اسرتاليا من دولة الرئيس العماد 

ميشال عون ومساعديه بأحر 
التهاني القلبية مبناسبة عيد 

الفصح اجمليد سائال اهلل ان يعطيه 
الصحة وطول العمر حتى يتمكن من حتقيق االصالحات اليت تعود على 
الوطن واملواطن باخلري والسعادة وان يعيد اىل الوطن عزته وكرامته.
ويذّكر التيار بأن معالي وزير الطاقة واملياه

املهندس جربان باسيل
سيزور اسرتاليا لرعاية حفالت التيار 

وسيكون يف:
ملبورن: 11 - 5 - 2012

وسيدني: 12 و13 - 5 - 2012
وكانبريا 14 - 5 - 2012
واداليد 14 - 5 - 2012

ويف ملبورن جمددا 15 - 5 - 2012
أعاد اهلل هذه املناسبة املباركة على اجلميع باخلري والربكات 

وعلى وطننا لبنان باألمن والسالم واالزدهار

التيار الوطين احلر يف اسرتاليا يهنئ
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Advertisement

االسبوع املاضي عاش اللبنانيون والعرب ليلة من 
أمجل ليالي العمر يف مدينة ملبورن وبالتحديد يف 
عروسة الصاالت صالة المرياج الفخمة مع املهرجان 

الفين الرائع الذي أحياه فارس االغنية املطرب 
الكبري فارس كرم الذي قدم أمجل وأروع االغاني 
خاصة اليت اشتهر بها حيث حضرها أكثر من 800 

شخص متكن من نقلهم اىل ليالي العّز واألصالة يف 
الوطن.

وقد استطاع السيد سام صاحب الصالة ان جيعل 
الزبائن أصدقاء وان حيّول الالمرياج اىل صالة 
جتمع حتت سقفها كل ابناء اجلالية اللبنانية 
والعربية يف كل املناسبات وتقدم هلم أفضل 

اخلدمات.
وعلى وقع النغم والصوت والفرقة املوسيقية عاش 

ويعيش  اللبنانيون امجل السهرات يف ملبورن.

عروسة الصاالت المرياج تهنئ

ومبناسبة عيد الفصح اجمليد تتقدم 
صالة المرياج، ادارًة وعمااًل، من 

مجيع ابناء اجلالية بأحر التهاني 
سائلني اهلل ان يعيده على اجلميع 
باخلري والربكات.. وكل عيد وانتم 

بألف خري.
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 بأحّر التهاني من اجلالية املسيحية خاصة 
والعربية عامة مبناسبة عيد الفصح اجمليد

أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات

يتقدم سعادة النائب يف برملان فيكتوريا عن املنطقة 
الغربية مللبورن

االسـتاذ خليل عـيده

 Happy Easter

Advertisements
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Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

TV Channels Radio TV SeriesMoviesVideo-on-Demand Pay-Per-View Media Center

• 256 Mb flash memory
• 1080i output resolution
• External WLAN antenna

SHOUTcast 

Picasa 

Media Center

YouTube 

47243

mory
olution

Connect with us on:

so
an

em
so• 1080i output res

••• ExExExtertert nalnal WLAN a

• 256 Mb flash me
• 1080i output res

www.w.

HIGH DEFINITION TELEVISION PROGRAMMING

TM

10
-1

1-
00

07

 agentsupport@glarab.com

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

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

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

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 ................................
Persian Supermarket 

(+61) 756 970014 
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