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سليمان لن ّ
يوقع مشروع اإلنفاق اإلضايف «ما مل تثبت مالءمته»

أنان يرى حلظة نادرة والتزاماً مل يكتمل ..وجملس األمن يصوّت على إرسال مراقبني

اختباران أمـام سوريـا :صمـود اهلدوء واحتـواء التظاهر الصفدي يف ّجر قنبلة سياسية يف وجه
ميقاتي قبيل جلسة املناقشة

شهد وقف إطالق النار
يف سوريا الذي دخل حيز
التنفيذ السادسة صباح
صمودا
االول،
أمس
الفتا على الرغم من بعض
اخلروقات ،يف حني خيشى
من دخول البالد يف مواجهة
جديدة اليوم بعد أن دعت
املعارضة إىل «تظاهرات
ضخمة» لالستفادة من
اهلدوء النسيب السائد،
األمر الذي سعت السلطات
اىل التعامل معه حبزم من
خالل التذكري بضرورة
احلصول على ترخيص
مسبق ألي جتمع او مسرية
القوانني
وفق
سلمية
املعتمدة.

قبل أربعة أيام من جلسة
اليت
العامة
املناقشة
يعقدها جملس النواب

براون يستقيل من زعامة
حزب اخلضر

سوري يقرأ عددا من جريدة «البعث» يف دمشق

وحصلت خطة مبعوث االمم
املتحدة واجلامعة العربية
اىل سوريا كويف انان على

للبيع

دعم إضايف ،عندما اكدت
على
موافقتها
روسيا
صدور قرار من جملس
االمن الدولي النشاء قوة
مراقبة تتوجه اىل سوريا
يف اسرع وقت .واكد

فران ياغونا للم
أ

Elham

Accredited Instructor

0405 600 833
Easy And Safe Driving Techniques

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

اآلن  ....يف فريفيلد

لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من

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

حسم

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

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

خربة طويلة  ..خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة
تلفون 87308300 :تلفون97938333 :
14 Smart St,
Fairfield

قرب حمطة القطار

124 Highland Ave,
Yagoona

قرب حمطة القطار
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تتقدم اهلريالد بأحر التهاني من الطوائف املسيحية ذات
التقويم الشرقي خاصة واجلالية عامة مبناسبة عيد الفصح
اجمليد اعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات.

ع
جنات ..

فرع ياغونا

االمني العام لالمم املتحدة
بان كي مون ان اجلنرال
النروجي روبرت مود من
املقرر ان يكون وصل
اىل دمشق اجلمعة (امس)

براون
بوب
استقال
من زعامة حزب اخلضر
االسرتالي وسوف يستقيل
من جملس الشيوخ أيضا،
بعد خدمة  16عاما ،عندما
يكون بديله التزماني متاحا
يف شهر حزيران /يونيو.
فقد أعلن السناتور براون

خرب استقالته إىل اجتماع
الساعة
اخلضر
حلزب
العاشرة من صباح يوم
أمس اجلمعة ،قائال «انا
حزين للمغادرة ولكين
سعيد للذهاب وافساح
اجملال لكفوئني وموهوبني

تهنئة

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

فرع فريفيلد

الثالثاء املقبل وتستمر
ثالثة أيام ،واجهت احلكومة
صدعًا داخليًا جديدًا من

يعرضها ملزيد من
شأنه أن ّ
اإلرباكات واإلحراجات ،يف
حني تتهيأ املعارضة لشن
هجمات قاسية عليها يف
خمتلف اجملاالت قد تصل
اىل حد طرح الثقة ببعض
وزرائها.
فمع دفع ملف االنفاق
احلكومي مرة أخرى اىل
الواجهة وبروز حماوالت
رئيس
على
ضاغطة
اجلمهورية ميشال سليمان
حلمله على توقيع مشروع
القانون املتعلق مببلغ الـ
 8900مليار لرية العائدة
احلكومي
االنفاق
اىل

االعالن
يف فرع
فريفيلد

نؤمن طلبيات كافة
املناسبات بأسعار
مدروسة

سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث
ويلز HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142
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اعالنات

بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!
تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع
مجموعات كبرية من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية

 Intervisionتقدم لك جهازاً مع تركيب بقيمة  499دوالراً

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

 Intervisionيف ملبورن الشهر املقبل

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

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة
نقدم لكم أكثر من  230قناة فضائية مجاناً من الشرق األوسط.
متتعوا مبئات القنوات الفضائية العربية ذات النوعية العالية على شاشة تلفازكم من
خالل االنترنت.
تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات العربية ترضي جميع أفراد العائلة.
لالستفسار وملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بنا
Intervision
على أحد األرقام التالية:
قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6
روني 0 4 2 9 5 8 5 8 5 8
املكتب 0 2 8 8 8 3 2 7 2 2

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

مطلوب موزعون للبيع وتقنيو
تركيب ،نوفر التدريب املطلوب.

شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية

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

*Box Delivered only, no installation included
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لبنانيــات

سليمان ترأس اجتماعاً لوفده
الرمسي اىل أوسرتاليا واطلع من
خوري على التحقيق باستشهاد شعبان
رأس رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان،
يف القصر اجلمهوري يف
بعبدا امس االول ،اجتماعا
ضم نائب رئيس احلكومة
مسري مقبل والوزيرين
عدنان منصور وغازي
العريضي وأعضاء الوفد
اىل
املرافق
الرمسي
أوسرتاليا ،لوضع اللمسات
والرتتيبات االخرية على
برنامج عمل الزيارات
واللقاءات اليت ستعقد
املستوى
على
هناك
الرمسي ومع اجلاليات يف
الواليات االوسرتالية.
وعرض رئيس اجلمهورية
مع وفد من احلزب السوري
القومي االجتماعي ضم
رئيس اجمللس االعلى
للحزب الوزير السابق
حممود عبد اخلالق ،رئيس
اسعد
النائب
احلزب
علي
الوزير
حردان،
قانصو ،النائب مروان
فارس والنائب السابق
غسان االشقر ،للتطورات
السياسية الراهنة احمللية
واالقليمية.
واطلع رئيس اجلمهورية
من وزير املهجرين عالء
الدين ترو على اخلطوات
اليت تقوم بها الوزارة
يف موضوع املصاحلات
واستكمال عودة املهجرين
متهيدا القفال هذا امللف.
وحبث الرئيس سليمان
مع االمني العام للمجلس
االعلى اللبناني  -السوري
نصري خوري يف مسار
القضائية
التحقيقات

لدى اجلانب السوري يف
قضية استشهاد مصور
قناة تلفزيون اجلديد علي
شعبان منذ يومني قرب
احلدود اللبنانية  -السورية
يف الشمال.
وتناول رئيس اجلمهورية
مجعية
رئيس
مع
الصناعيني نعمت افرام
الوضع الصناعي واخلطوات
اآليلة اىل تعزيز الصناعة
اللبنانية ومحايتها.
واطلع الرئيس سليمان من
الرئيس التنفيذي لنقابة
احتاد القصابني وجتار
املواشي معروف بكداش
على أوضاع املسلخ وطريقة
تسليم اللحوم والتدابري
املتخذة ملنع تكرار مسألة
اللحوم الفاسدة وخطر ذلك
على صحة اللبنانيني.
واستقبل رئيس اجلمهورية
احلكومة
رئيس
نائب
السابق اللواء عصام ابو
السابق
فالنائب
مجرا
منصور البون ،وعرض
مع كل منهما التطورات
الراهنة.
واطلع الرئيس سليمان
من مدير املخابرات يف
اجليش اللبناني العميد
الركن ادمون فاضل على
املعطيات املتوفرة حيال
بعض القضايا وامللفات
االمنية.
واستقبل رئيس اجلمهورية
راعي ابرشية زحلة لطائفة
الروم امللكيني الكاثوليك
املطران عصام درويش
الوضاع
معه
وعرض
املدينة.

محل على ميقاتي هلمسه تقاضي عمولة يف «بواخر الطاقة» داعيا لفتح
حتقيق فوري يف احلكومة وجملس النواب

الصفدي يدعو احلكومة اىل ارتكاب خمالفة
لدفع رواتب املوظفني
قال وزير املال حممد
رئيس
ان
الصفدي
احلكومة جنيب ميقاتي
همس بكالم عن تقاضي
عمولة مبلف استئجار بواخر
النتاج الطاقة ،وطالبه
بتقديم االثباتات اليت لديه
حول املوضوع وفتح حتقيق
فوري يف احلكومة وجملس
النواب فيها .وذكر ان
هدف ميقاتي كان ابطال
استئجار البواخر ،الفتا
اىل ان عالقته مع ميقاتي
واضحة وال كذب فيها رغم
وجود بعض املشاكل.
الصفدي ،ويف حديث ل
حمطة  ،LBCشدد على انه
حريص على املال العام،
معتربا انه جيب فتح حتقيق
بكالم وزير االقتصاد نقوال
حناس عن انه ال يؤمتن
على املال العام ،مضيفا
اي ولد صغري ال يقول
الكالم الذي قاله وزير
االقتصاد.
واوضح وزير املال انه مل
يتهم ميقاتي بالسمسرة
ولن اتهمه بأي مسسرة،
مؤكدا ان ما جيمعه مبيقاتي
هو احلفاظ على السلم
االهلي وعلى البلد من اي
فتنة سنية  -شيعية وهذه
االسباب ما زالت قائمة
وواجيب ان ابقى داعما
للحكومة بظل االوضاع
حولنا.
واستغرب قول ميقاتي ان
ال امكانية لديه الدارة وزارة
املالية ،متسائال ملاذا اتى

بي يف االساس؟.
وعن استشهاد املصور يف
قناة اجلديد علي شعبان،
قال الصفدي اذا ما كان
اطالق النار على فريق
اجلديد مصدره اجلانب
السوري ،وحتى اآلن كل
االدلة تشري اىل ذلك ،فان
االعتداء على هذا الفريق
هو اعتداء على السيادة
اللبنانية ،وانا اؤيد اختاذ
موقف شاجب واضح من
القضية يف جلسة جملس
الوزراء.
ويف املوضوع املالي ودفع
الرواتب قال ان لبنان ال
يواجه مشكلة مالية قطعيا
وليست الدولة مفلسة
ولدينا امكانيات موجودة
للقيام جبميع االلتزامات.
وردا على سؤال ملاذا وجه
كتابا اىل رئيس اجلمهورية
طالبا غطاء قانونيا ،واال
ال يستطيع دفع الرواتب،
اجاب الصفدي :املوازنة
الوحيدة اليت اقرت يف
اجمللس النيابي كانت
موازنة  ٢٠٠٥وقيمتها ١٠

ماروني :نتحرك شعبياً اذا حجبت الداتا
اعلن عضو كتلة الكتائب
النائب ايلي ماروني
انطالق ورشة عمل جديدة
لقوى
العامة
لألمانة
 14آذار ،بعد االعياد
وسيكون هنالك لقاءات
مع حزب الكتائب ورئيسه
امني اجلميل ،واشار اىل
احاديث سياسية عديدة

ومناقشة داخل  14آذار
ّ
تتعلق بالتنظيم وسبل
تطوير عملهاّ ،
واتفقنا يف
اجتماع معراب امس االول
على سلسلة من اللقاءات
واملوسعة لبحث
املفتوحة
ّ
الشؤون والشجون ،مؤكدًا
ان الكتائب معنية بكل
قوى  14آذار وباملواضيع

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

Printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW
2116

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

استقبل رئيس جملس
النواب نبيه بري يف دارته
يف املصيلح ،يف حضور
رئيس املكتب السياسي
حلركة أمل مجيل حايك،
مفيت طرابلس والشمال
الشعار
مالك
الشيخ
واملفتني حممد عسريان
وغالب عسيلي وامحد
طالب.
كان
اللقاء
وأضاف:
مناسبة للحديث عن أبعاد
أمنية واقتصادية ودينية
وإسالمية-
وإسالمية
مسيحية ،وأطلعنا دولته
على أجواء االعداد ملؤمتر
نأمل منه تشريفنا فيه،
وأن يكون كعادته رأسا
يف ذاك املؤمتر ،ووجدنا
كل التجاوب من دولته.
وعلى مدى ساعة ،استقبل
رئيس جملس النواب
وزير االتصاالت نقوال
صحناوي الذي قال بعد
اللقاء ردا على سؤال
االتصاالت:
داتا
عن
حماوالت التضليل ما زالت
مستمرة ،وموضوع الداتا
كله تضليل بتضليل،
وهو خارج عن القانون،
واملوضوع مل يعد يف
وزارة االتصاالت ،هناك
قرار يف جملس الوزراء
اناطه بلجنة قضائية،
وهي املعنية ببت هذا
أساس
وعلى
امللف،
قرار اللجنة ينفذ وزير
االتصاالت ،وبناء عليه
نؤكد ان موضوع الداتا مل
يعد بيد وزير االتصاالت.
أضاف :جيب أن يعلم
اللبنانيون أنه ال ميكن أن

يتصور أحد الكم الكبري
من املعلومات واملس
اللبنانيني
خبصوصيات
وأمن البلد الذي يتسبب به
احلصول على كامل الداتا،
إذ ميكن الفريق الذي
حيصل عليها التجسس على
كل لبنان ،وميكنه ايضا
التالعب بشرائح اهلواتف
اخلليوية ،ويسمح لبوارج
التجسس بالدخول على
خطوط اللبنانيني ،وهنا
تكمن خطورة املوضوع.
وأنا أفهم أن تقوم اهليئة
القضائية بوضع حد هلذا
امللف.
اىل
صحناوي
ولفت
املتكرر
احلديث
أن
عن موضوع االغتياالت
وحتميلنا املسؤولية هو
جمرد تضليل بات معلوما
من اللبنانيني ،ألن اجلميع
يعرفون أننا حرصاء على
أمن البلد أكثر منهم.
وعن هدف زيارته الرئيس
بري قال صحناوي :أطلعنا
دولته على أجواء مشروع
توزيع اموال البلديات
الذي أرسلناه اىل جملس
الوزراء ،وأمتنى أن يوضع
على جدول االعمال يف
اجللسة املقبلة كي تتمكن
من توزيع هذه االموال
على البلديات وننجز االمناء
املتوازن الذي نتحدث عنه
دائما ،وحنن وضعنا له
اطار حل عمالنيا نأمل فيه
خريا.
كذلك أبرق معزيا اىل نائب
رئيس مجهورية املاالوي
السيدة جويس باندا برحيل
رئيس البالد.

الغاء تسجيل

Cancellation of worker
registrations
املستخدم
َ
On 12 MarchCancellation
2012 the Corporation
notifications
of issued
worker
للمستخد
مارش 2012
 theirآذار/
registration,يف 12
أصدرت الشركة
مني to
workers
مالحظات of
the intention
to cancel
as
َ
registrations
they had not recorded service in the last four years.
بنية الغاء تسجيلهم ،اذا كانت ليست هلم خدمة مسجلة يف

701079v2

Contact Info

بري تناول التطورات مع
مفيت طرابلس

701079v2

مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

اليت تطرحها.
واوضح يف حديث اىل
وكالة االنباء املركزية
ان حزب الكتائب تقدم
ببعض املالحظات حول
ادارة واداء االمانة العامة
لقوى  14آذار وليس
مقاطعتها ،ألن العالقات
بينهما استمرت دائمًا،
خصوصًا مع منسق االمانة
العامة النائب السابق
الدكتور فارس سعيد
وجيدة ،آم ًال
بصورة ممتازة ّ
يف أخذ هذه املالحظات
يف عني االعتبار.
وعزا مشاركة الكتائب يف
االجتماع االستثنائي ل 14
آذار يف معراب امس،
الن حدث حماولة اغتيال
القوات
حزب
رئيس
جعجع
مسري
اللبنانية
يقتضي التعالي فوق
كل االمور واملشاركة،
مذكرًا مبحاولة االغتيال
منسق
تعرض
اليت
ّ
اللجنة املركزية يف حزب

الكتائب النائب سامي
اجلميل منذ اشهر ،اضافة
اىل القيادات االمنية،
فكل هذه االمور تفرتض
التضامن ملواجهة عودة
آلة املوت.
من جهة اخرى ّ
علق ماروني
عما حيكى عن استعمال
ّ
رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان لصالحياته
خص التوقيع على
يف ما
ّ
مرسوم ال  8900مليار،
فقال سبق وشددنا على
ضرورة ان يكون هناك
واذا
للدولة،
موازنة
يتذرعون بفساد
كانوا
ّ
ما ملنع تسوية مسألة ال
 11مليارًا ،فنحن نقول
هلم اهال وسهال باجلميع
اىل قانون االثراء غري
ولنطبقه على
املشروع،
ّ
القيادات كافة ،واذا
ّ
يشككون بوجود
كانوا
ادلة
ولديهم
فساد
ليذهبوا اىل القضاء ال عرب
االعالم .

االف مليار لرية لبنانية
ومل تعد هذه املبالغ كافية
ويف
املالي،
لالنفاق
الوقت عينه هناك بنود
موجودة اليوم مل تكن
موجودة سنة  ٢٠٠٥بالتالي
استعملنا احتياطي املوازنة
للعديد من هذه البنود
واستهلكنا كل االحتياط.
ومل يعد لدينا امكانية لدفع
اي امر اضايف النه عمليا
مل يبق لدي اال القاعدة
االثين عشرية من العام
 .٢٠٠٥بهذه احلالة ويف
سنة  ٢٠١١وحرصا لتكون
حتت القانون ،وزارة املالية
طلبت من جملس الوزراء
ان تتقدم بقانون ٨٩٠٠
مليار لرية اضافة انفاق
على موازنة  ٢٠٠٥كي
يبلغ االنفاق العام ١٨٩٠٠
مليار لرية .وجرى حتويل
املوضوع اىل اجمللس
النيابي وجرى أخذ ورد
وأصبحنا مبوضوع مناقشة
الوزراء وأضعنا  ٣أشهر
باعادة درس املوضوع
ولعبت السياسة دورها
يف جلنة املال وعندما
وصل اىل اجمللس النيابي
نفسه ،دخلت السياسة
حبجمها الكبري ألن هناك
موضوع االنفاق االضايف
بني  ٢٠٠٦و ٢٠٠٩وتبلغ
قيمته  ١١مليار دوالر الذي
جرى بظروف غري اعتيادية
وغياب جملس النواب وهو
حيتاج اىل قوننة ،فبدأت
املساومة.
وأضاف :سلمت فخامة
رئيس اجلمهورية كتابا
الوضع
له
وشرحت
بالكامل ،وحنن اليوم عمليا
ال نستطيع ختطي موازنة
 ٢٠٠٥وال الدستور يقول
ان االنفاق يكون على نفقة
وزير املال اخلاصة.
اآلن
الصفدي
وقال
دستوريا ال نستطيع دفع
رواتب آخر الشهر ولكن
مسؤولة،
حكومة
هذه
فخامة الرئيس ودولة
الرئيس مسؤولني ،ومن
األكيد انه جيب ان جند حال
قبل نهاية الشهر ألن من
واجبنا ان تستلم الناس
راتبها آخر الشهر.
وحول املخرج اذا ليس
هناك معاشات والرئيس
يريد السفر اىل اسرتاليا
وتنتظرون توقيعه قبل
سفره ،قال :املخرج هو
ان ترتكب احلكومة خمالفة
وتقر صرفا اضافيا بدون
جملس نيابي وهذه خمالفة
دستورية ويعود األمر اىل
دولة الرئيس وفخامة
الرئيس وجملس الوزراء
جمتمعا.

صحناوي :مَن حيصل على الداتا ميكنه
التجسس على اجلميع
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لبنانيــات

عدم تعيني رئيس القضاء يؤكد استنسابية جملس الوزراء عسريان :نتطلع اىل قادة حيلون املشكالت وال يفتعلونها

غاريوس :وزراء التيار يتعرضون
حلمالت كيدية

رأى عضو تكتل التغيري
ناجي
النائب
واإلصالح
أن وزير اإلتصاالت
غاريوس ّ
يتعرض حلمالت
نقوال صحناوي
ّ
يّ
جتن وافرتاء عرب اتهامه من
قبل قوى  14آذار حبجب داتا
االتصاالت عن األجهزة األمنية،
أن هذه املسألة
وشدد على ّ
ختضع إلشراف هيئة قضائية
هي من يقرر منح أو حجب
الداتا وليس وزير اإلتصاالت،
واضعا يف املقابل احلملة اليت
ً
يتعرض هلا صحناوي يف إطار
احلمالت السياسية الرخيصة
والكيدية اليت تشنها  14آذار
على وزراء التيار الوطين احلر.
غاريوس ،ويف حديث اىل
موقع لبنان االن االلكرتوني
تطرق إىل عدم تعيني رئيس
جمللس القضاء األعلى فأعاد
ذلك إىل أسباب سياسية،
أن هذا التعيني
مستغربا كيف ّ
ً
مل حُيسم بعد رغم وجود آلية
الشخص
لتعيني
واضحة
املناسب يف املكان املناسب
من خالل عرض الوزير املختص
األمساء املقرتحة على جملس
الوزراء ،حيث يتم التصويت
عليها يف حال تعذر التوافق،
بت
ورأى غاريوس يف عدم ّ
تعيني رئيس جملس القضاء
ّ
يؤكد صحة مواقف
األعلى ما
بأن هناك
اجلنرال ميشال عون ّ

استنسابية معينة يف جملس
الوزراء.
وعن حماولة اغتيال رئيس
حزب القوات اللبنانية مسري
جعجع ،شجب غاريوس بإمسه
وباسم التيار الوطين احلر أي
حماولة لإلغتيال السياسي يف
لبنان ،واستنكر ما وصفها
بالرواية اليت حصلت مع
الدكتور مسري جعجع ،داعيًا
يف املقابل إىل انتظار نتائج
التحقيق يف هذه الرواية حتى
ُيبنى على الشيء مقتضاه،
ورأى يف املطالبة بإحالة هذه
القضية إىل احملكمة اخلاصة
بلبنان مواقف متسرعة تعبرّ عن
انتقاص فاضح من صالحيات
القضاء اللبناني الذي جيب
العمل على تفعيل وتعزيز
دوره لتمكينه من القيام
وحتمل مسؤولياته.
بواجباته
ّ
املصور علي
وحول مقتل
ّ
اجليش
برصاص
شعبان
النظامي السوري يف املنطقة
للحدود
احملاذية
اللبنانية
وجه
الشمالية مع سوريا،
ّ
غاريوس تعازيه إىل عائلة
وأقرباء وأصدقاء الشهيد
شعبان الذي سقط ضحية
الواجب اإلعالمي إال أنه دعا
يف املقابل إىل انتظار نتائج
التحقيق اليت جتريها السلطات
األمنية يف هذه اجلرمية.

رفض عضو كتلة التحرير
والتنمية النائب علي عادل
عسريان مقولة إن الدولة
ستتوقف عن دفع التزاماتها
جتاه املوظفني ،مؤكدًا ان
املطلوب اجياد القيادة يف
الشأن العام واالقدام على
حلول يف سبيل مصلحة
الوطن والشعب.
وقال يف حديث اىل وكالة
االنباء املركزية إن استمرار
هتك الدولة وحياة الناس
وافتعال ازمة هنا او هناك
والتخفي امام مشكلة او اخرى
ال يعفي أحدًا من مسؤولياته
لتوفري االستقرار العام وصون
حياة اللبنانيني .واملطلوب
طرح احللول والعمل اجلدي
واألكيد إلجياد اخلطط حلل
املشكالت.
وتابع :إن اللبنانيني يتطلعون
اىل قادة حلل املشكالت
وليس الفتعاهلا او اهلروب

منها .ويف ملف ازمة النفط
الحظ عسريان أن احلل يقوم
على ثالثة خيارات:
 -1دعم النقل املشرتك يف
لبنان خالل  3اشهر.
 -2انشاء املصايف ،وهي
موجودة يف لبنان منذ 50
سنة ،فعيب ان تكون لدينا
مصفاتان سابقا ونبدو عاجزين
عن تشغيلهما او إنشاء مصفاة
جديدة ،فهل اصبحنا عبيدًا
لدى جتار ومافيات البرتول
واحملروقات؟
 -3يسعى الرئيس نبيه بري
دومًا إىل ان تقوم احلكومة ويف
أسرع وقت بتلزيم التنقيب
عن الغاز ليصبح لبنان بلدًا
مصدرًا للغاز والطاقة وليس
مستوردًا هلما.
هذا
عسريان:
وختم
هو املطلوب من القادة
السياسيني إلنقاذ لبنان
وكفى تضييعًا للوقت.

جنبالط التقى وفد اجلماعة االسالمية:

اغتيال شعبان يستوجب حمكمة دولية
استقبل رئيس احلزب التقدمي
االشرتاكي النائب وليد جنبالط
يف دارته يف كليمنصو ،وفدا
من قيادة اجلماعة االسالمية،
ضم رئيس املكتب السياسي
عزام االيوبي والنائب عماد
احلوت ،يف حضور وزير
املهجرين عالء ترو وأمني السر
العام يف احلزب ظافر ناصر ،ومت

البحث يف التطورات السياسية
الراهنة.
من ناحية اخرى ،قال جنبالط
يف حديث إلذاعة الفجر تعليقا
على إغتيال مصور قناة اجلديدة
علي شعبان أن شبيحة النظام
مل يرتدعوا ولن يرتدعوا.
ورفض جنبالط املطالبة بتحقيق
يف احلادثة ،ألن الوقائع تؤكد
أن جيشا نظاميا أطلق النار على
صحايف لبناني داخل األراض
اللبنانية ،مطالبا مبحكمة دولية
تبحث هذا الفعل اإلجرامي.
وقال :القضية ليست قضية
حتقيق ،وأخالف من يقولون
حتقيقا ،هناك من أطلق النار،
جيش نظامي أطلق النار يف
األرض اللبنانية على مواطن
لبناني ،صحايف لبناني ،لذلك
ال بد من تقديم دعوى ،لست
أدري ،أمام احملاكم الدولية
ضد هذا العمل اإلجرامي.

فتفت لربي :ال يالم الذئب يف عدوانه
طاملا الراعي عدو الغنم
رد عضو كتلة املستقبل النائب
ّ
امحد فتفت على قول رئيس
جملس النواب نبيه بري يف
دارته يف املصيلح انه يكفي
لبنان عدو على حدوده اجلنوبية
فلماذا نسعى خللق عدو على
احلدود الشمالية؟ ،فاوضح ان
ال يالم الذئب يف عدوانه طاملا
الراعي عدو الغنم.
وسأل يف حديث اذاعي وهل
افهم من الرئيس بري ان اللوم
يقع على الشهيد علي شعبان
مصور تلفزيون اجلديد الذي
قتل على يد القوات السورية
يف الشمال ألنه صوب كامريته
على احلدود ،فمن املعتدى
عليه؟
واعترب يف سياق منفصل ان
االجتماع املوسع لقوى  14آذار
يف معراب تضامنًا مع رئيس
حزب القوات اللبنانية مسري حعجع
بعد حماولة االغتيال اليت تعرض
هلا األسبوع املاضي ،والبيان
احلد
الذي صدر عنه هو طلبات
ّ
تلب احلكومة
األدنى .واذا مل
ّ
طلب احالة قضية حماولة اغتيال
جعجع اىل اجمللس العدلي يعين
أنها تتقاعس عن دورها وتلعب
دور النأي بالنفس حتى عن
شؤون اللبنانيني يف الداخل.
واعلن عن اجتماع موسع آخر
قريبا لقوى  14آذار يفرتض ان
يكون على املستوى الذي رأيناه
امس يف معراب ملتابعة القضايا
اليت وردت يف البيان اخلتامي.
ويف ما يتعلق بتسليم القوى
األمنية داتا االتصاالت ،رأى
فتفت ان احلكومة حتاول اخللط
بني حركة االتصاالت اليت حيميها
القانون  140وحركة االتصاالت
اليت ال حيميها اي قانون ألنها
اساس اي امن يف بالد العامل،
ّ
متهمًا احلكومة بأنها بذلك حتاول
منع األجهزة األمنية من احلصول
على حركة االتصاالت لكشف
العمليات اإلجرامية.
ورأى النائب فتفت ان اللقاء

الذي عقد يف معراب أكد وحدة
قوى  14آذار وعودة مجيع القوى
اليت كانت منضوية سابقًا حتت
لواء  14آذار اىل حلف  14آذار،
حيث شارك اجملتمع املدني
بكثافة والكتلة الوطنية وحزب
الكتائب واحلزب الدميوقراطي
الدميوقراطي...
والتجدد
وبالتالي كل األطراف السياسية
اليت سجلت سابقًا انتقادات
على أداء  14آذار كانت حاضرة
باألمس.
ويف حديث اىل وكالة أخبار
اليوم ،أوضح فتفت ان كل
اإلنتقادات ميكن ان تعاجل من
خالل النقاش الداخلي وتطوير
العمل ،مشددًا على اإلمجاع
احلاصل بشأن املوقف السياسي
الذي اختذ.
وأوضح انه من خالل البيان
الذي صدر إثر اجتماع معراب
يؤكد اإللتقاء على نقاط مهمة
وأساسية يف هذه املرحلة
الدقيقة.
وردًا على سؤال ،شدد فتفت
على أن قوى  14آذار موجودة
وموحدة اكثر من أي وقت
ّ
مضى ،وبالتالي على الفريق
اآلخر ان ُيدرك ان كل التهديدات
وحماوالت االغتيال لن تثين
أحدًا ،بل بالعكس تؤدي اىل
مزيد من اللحمة واإللتقاء بني
مكونات قوى  14آذار.
خمتلف
ّ
وأشار اىل أن قوى  14آذار
حتمل هذا الفريق ،املستولي
ّ
على السلطة بطريقة غري
شرعية ،مسؤولية كل ما جيري
جلهة اإلنتقاص من السيادة
الوطنية أكان بالنسبة اىل
وزج لبنان
اخلروقات السورية،
ّ
اىل جانب النظام السوري،
والرتاجع االقتصادي ،وايضًا
يف األمور األمنية خاصة يف
التقصري يف تأمني املعلومات
وحركة االتصاالت للقوى األمنية
ّ
تتمكن من كشف اجملرمني
كي
والعمالء.

Lucky Len . No1
بادارة لطف اهلل حجار
وكالة بيع اللوتو
املحظوظة
منها تم شراء بطاقات
اليانصيب رابحة
املاليني
 390ألف
دوالر و88735
دوالرا و 16مليون
دوالر و 200ألف
دوالرصحف  -هدايا  -صب مفاتيح  -بطاقات لكافة املناسبات
Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore
Rd, Riverwood NSW 2210
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لبنانيــات

ﻟﺒﻨﺎﻧﻴــﺎﺕشعبان
شخصيات ووفود ع ّزت بالشهيد

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

أمت وفود رمسية وشعبية منزل كذلك قدم التعازي عضو كتلة
ّ
عائلة الشهيد الزميل علي شعبان التحرير والتنمية النائب هاني
يف بلدة ميفدون للتعزية.
قبيسي الذي عبرّ عن مدى حجم
ومن أبرز املعزين حمافظ النبطية اخلسارة اليت أملت بشاب مكافح
القاضي حممود املوىل ممثال وزير وجماهد حياول ايصال وجهة النظر
الداخلية والبلديات العميد مروان احلقيقية لكل اللبنانيني والعامل عن
لبنانية<^„ﬂ¬ <Ó◊~jﬁ <˜ <·].
<g´ <ke]Ám
]<ÍﬁÊÖ^π
]÷<’ÜËÜ�f
÷<kÀ
النبطية
سرية درك
شربل ،قائد
 <Ö^⁄منطقة
<—¯�ﬁ˜]<Ì�œﬁ<·Á”i<·]<g´Ê
<›Ç¬<±]<Í¬]Ü÷]<åÜ�e<ÏÖ^ée
العقيد علي هزمية ممثال املدير واكد الوصول اىل حقيقة االمر،
÷◊JƒÈ€r
الداخلي<∞e
]<¯�√⁄ <Ö]Á£
<^œe <á]Áq
اللواء
لقوى االمن
العام
اىل ان هناك اكثر من رأي
 <Tالفتا
]·<
شعبان<ŸÊ^u ،
]<ÍvÈäπ
<Ç“]Ê <Í“Ü”e<Ö]Áu<·]<]2j√⁄<Ö]É]<MPÊ
اشرف ريفي ،املدير االقليمي
متمنيا ان
مبوضوع]·<االخ
]<H‹◊äπ
<HÂÇuÊ
النبطية^�Èâ^Èâ
يف ÷<ãÈ
الدولة]!<
المن<hàu
<ƒ⁄
 - <‘÷Ñ“Êسورية
جلنة لبنانية
<èÈ√Ëهناك
العقيد< يكون
<xrﬂi
]<Ì÷Å^√π
لتوضيح‚<ÂÑ
<‡”÷Ê <Ì÷Ê^õ
<˜ <Á‚Ê
<·^”⁄العام المن
¨ <ÿاملدير
سنان ممثال
مسري
هذه<%احلادثة
مالبسات
]<H’3éπ
بشكل <·^”⁄
<ÿvj÷ <l]4È«i
<Ö^ç]Ê
]<±قرعة ،قائد
جورج
] <JÖ]Á£اللواء
الدولة
]÷√ <èÈليعرف كل
واضح وصريح
<ÍÈvÈä⁄
]}^<Õ
<^ﬁ] <‡⁄Ê
<k◊íu
÷<·^ﬂfرئيس
<ªجربان،
صالح
<ÌËÖÑqالعميد
الدرك
¬◊ <Óمن يتحمل
اللبناني
الرأي˜<العام
<ª
نعهد ´<ÎÜ
<^⁄ <ÿæ
<—Üé÷] <·Áﬁ^Œ
اجليش]<±
]÷√<ÏÅÁ
]<gÈ√π
يف النبطية
خمابرات
فرع
بسوريا انها
<ªوحنن
املسؤولية.
]÷<—Üé
]<^¥] <Ìœ�ﬂπ
]˜<JÍe^~jﬁ
<MURL
الرئيس االول
شعبان،
]÷√^›< حممد
العقيد
¬◊ <Óتقوم به
} <ªÁعمل
مسؤولية كل
 <‘÷ÉÊتتحمل
“◊J‰È€◊ä⁄Ê<‰ÈÈvÈä≤<‰
االستئناف <]Ç
حملكمة]Ê <‰÷^fœjâ
}¯<Ÿ
يف<‡⁄النبطية
ومن املهم
 <Ìe^œﬁان كان خطأ او مقصود،
∂<^√È
]÷◊<∞Èﬁ^ﬂf
]÷<Í¬]Ü
<^¬ÅÊ
]<gÈœﬂ÷]<gÒ^ﬁ<Ìâ^ÒÜe<‡ËÖÜ-
القاضي برنادر شويري ،نديم ان تتوضح هذه املسألة ،ولبنان
]<;õÁ÷]<—^nÈπ]<±]<ÏÅÁ√÷]<±
عسريان ،وشخصيات وفاعليات
 <Óœ÷]<ÎÑ÷]<‡ËÇ÷]<Üë^ﬁ<ÇÈ√âحريص على حرية الصحافة والعمل
<g´Ê
÷◊<HƒÈ€r
÷<Á‚ <·^ﬂf
˜·<
“◊<Ÿ^Œ<Ì€
V^„Èوخماتري.
بلديات
ورؤساء
احلادثة ان
ونتمنى هلذه
االعالمي
‚<ÂÑ
<å^ÈŒ
<ŸÁœﬁ
]<·] <^ﬁÜøjﬁ
]÷«<HÌ�f
<gu^ë
<^Ë
خاص مثل وزير
معزيا وفد
وقد زار
جتري على
]·< اليت
االعمال
تكون˜<خامتة
<ÌÚ
]÷<HÏÖ^éf
<ÂÑ‚ <¯ËÁõ
<Çœترأسه
حممود
السوري عدنان
اإلعالم
]÷ <Ê]<–ËÜÀ÷]<]Ñ‚<‹rù<Ì÷ÊÇمن
“^·< الساحتني اللبنانية والسورية
]JÌﬂÈ√⁄ <±
<Ìq^u
]÷◊<ª <∞Èﬁ^ﬂf
“<ÿ
الدكتور
السورية
مدير وكالة سانا
مؤامرات تستهدف ثقافة املقاومة
<VŸ^Œ
<hàu <ƒ⁄
<‡¬Ê <ÅÁ√È
‚<]Ñ
]÷<H0^íإستقباهلم
]÷<Í¬]Üوكان يف
مجال حمسن
]!< اليت
القناعات
]<Ö]Á£وكل
وادواتها
¨<ÿ
]<˜ <–◊�ﬁ
]<^ﬁÖ]Áu <‹√ﬂËÊ <HÏ4ø£
<‹„ñ√e
]<±وأقاربه.
الشهيد
والد
السابقة حتت
]÷<ÎÑالفرتة
ترسخت خالل
<ãÈ÷<Á‚Ê<HÖ]Á£]<Ì÷Ê^õ<·^”⁄
<·^⁄˜^e
]˚}<Ü
<‹„ñ√e
بتكليف من
لقد جئنا
حمسن:
وقال
]÷ <ÎÑعنوان املمانعة والصمود.
]÷<:
<H^Èâ^Èâ
 <:÷]<ÏÅ^√ä÷^eÊ<HÂÊÇœjاصر
]وزير االعالم السوري ،حيث
 <Í“Ü”eÊعلى
والد شعبان
 <]Ö]Áuمتنى
 <lÜبدوره
]<ÌœÈœ£
<ŸÁœi
]÷”<ÌäÈﬂ
≥<ÿn
]÷<Ht^Èä
الذهاب]·<
<Ç√e <‹„ﬂ⁄
اىل جنوب
علينا
 <‡‚Êلبنان ،الن الرئيس االسد والدولة السورية
¬◊<Ó
<‡©Ê
≤<HÌÈ¬ÁïÁ
هامات¬◊<Ó
]÷<h^ÒÑ
العرب وليس
 <Üm^”iÊرفع
اجلنوب
<ÖÊ^vjﬁولده،
استشهاد
مالبسات
]÷ <Jt^√ﬂمتابعة
Vp¯m<Ω^œﬁ
لبنان فقط ،والنه واجه املشروع
لوزير االعالم السوري
• <‡⁄<Ün“]<‹”÷<Í�¬]<·^ﬂf÷<Çشاكرا
]<ì◊~π
<‘vﬂ⁄ <›ÁË
<HÏÜ⁄
املنطقة،
الصهيوني يف
االمريكي
 JÌ÷ÊÇ“<·^ﬂf÷<·^È“<IMاملشاركة
 <Ì€√ﬁوالوفد الزائر هذه
<H·^ﬂf÷<Å^ÈuÊ<;õÁ÷]<—^nÈπ]<IN
<‰ïÖ`eÊ
]˜<·^µ
التعازي ولنعرب عن
<‰eنقدم
لكي
وجئنا
] <HÌâÇœπواالهتمام.
<Ìq^u
÷<·^ﬂf
<·˜ <ÔÁœj÷]<gﬁ^q<±]<’^�¬]<›ÁËÊ
أليم حزننا بفقدان الشهيد ،وأن
 <ÓœfÈâÊمسجد
“^·<ايضا ،إمام
املعزين
ومن ابرز
<H‹„e
<›]àj÷˜]Ê
بفقيدكم
السوري
<Ì¬^�÷]Êاإلعالم
خسارة
÷◊√^ JÍeÜ√÷]<%ماهر محود مرتئسا
]÷ <ÏÁœالقدس الشيخ
<Ìq^u<Á‚<ÎÑ÷]<·^ﬂf÷<Ì÷^âÖ<IO
Ü√π]Ê<Ì¬^ré÷]Ê
عن خسارتكم هلذا
الغالي ال تقل
 <·^“<‹“Ê<HÌوفدا من صيدا ومدير مكتب السيد
÷◊√^<±]<ƒ◊�jﬁ<‡©Ê<HÍeÜ√÷]<%
]÷<ÎÊ]Ç
<H]4éeخسارتنا
نؤكد ان
 <‘iÁëكما
الشاب،
 <·^“Êفضل اهلل يف النبطية احلاج ماجد
وفاعليات<^ﬂÈ◊¬Ê <HÌËÁœ÷].
<Ì÷ÊÇ÷] <›Á„À⁄
<]4é⁄Ê
‚^<^ËÅ
]÷<4ﬂ
¬<‘◊œ
بالشهيد علي كبرية جدا وان محدان
<›^ÈŒ
<ÿŒÜ√Ë
<^⁄
“<ÿ
<‰q]Áﬁ
]·<
<·]<g´<oÈu<±]<k◊ëÊ<Óju
٢٠١١
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
٤
ﺍﻟﺴﺒﺖ
االعالمية واملؤامرات أما االمني القطري حلزب البعث
احلمالت٢٢
كلﺻﻔﺤﺔ
]·<
¬◊<^ﬂÈ
العربي]÷<HÌ÷ÊÇ
تؤثر على العالقات اللبنانية ‚<ÂÑ
J·Á”i
لن
الوزير
<g´Êلبنان
االشرتاكي يف
]÷<Ì÷ÊÇ
<ÔÁjä⁄
<·Á”Ë <Ÿ]á<^⁄<·^ﬂf÷<HÌ�f«÷]<gu^ë<^Ë
السورية.
الذي قدم
¬◊ <Óشكر
السابق فايز
Jã”√÷]<ãÈ÷Ê <‡⁄<‰e<ºÈ†<Ãë]Á√÷]Ê<Ü�}<ª
“<HÌeÁj”π] <Ì ^ví÷^e <Å^ç]Ê <‡õÁ÷] <^ﬂe] <ƒÈ∂Ê <Hgﬁ^q <ÿ
<Í“ <^„€¬Å <±] <Ì÷ÊÇ÷] <^È¬]Å <H‘⁄]ÇŒ]Ê<‘j€”u<±]<Ìq^u<ª
]<ÌÈ⁄¯¬˜] <l^äâˆπ] <Ü�ñi <˜ <‘ÀŒ]Á⁄Ê <‘√ŒÁ≤ <·˜] <kﬁ
<·^e <‡⁄ˆﬁ <^ﬂﬁ˜ <HŸ^ÀŒ˜] <±] <^⁄ <]Ñ‚Ê <HÉ^œﬁ˜] <ÌﬂÈÀâ <·^eÖ
<^⁄ <– Ê <Óœfi <ÌeÁj”π]Ì€◊”÷] <·˜ <^ﬁÖÊÇë <ª <ÿ⁄˜] <o√fË
<ÇŒ <gj“ <^⁄ <·^e <^⁄ÁË <ÿÈŒ <H|Á◊Ë <_Çe <ÇŒ <Ì⁄¯ä÷] <Ûõ^ç
©‡< ¶Jgj“ <ÌÈﬁ^ﬂf◊÷] <Ì ^ví÷] <ÊÖÜ
<ƒâÁπ] <ÍvÈäπ] <^œ◊÷] <‡¬Ê <ÌÈuÊÜ÷]<^ﬂi¯Ò^¬Ê<^ﬂi]^€jﬁ]<ÿ”e
<ª <où <ÎÑ÷] <Í“Ü”e <ª <‘€◊äﬁÊ <HÌœn÷]Ê <ÅÁ÷] <‘ñv¥
]÷<’ÜËÜ�f÷] <Ÿ^Œ <h^~jﬁ˜] <·Áﬁ^Œ <·`e<Ç„√÷]<‘⁄^⁄]<ÅÇ®Ê<HÌË]Ü
˜< <ÌÈ¬Áﬁ <Ó◊¬ <·^“ <àÈ“3÷] <·] <^ﬂ⁄¯Œ]Ê <^ﬂeÁ◊Œ <ª <·Á”Ë
<^„ﬂä£<ÌœËÜõ<ÿñ ]Ê<HÿÈn€j÷] <H·^ﬂf÷ <hÖ <˜] <·^ﬂf÷ <—Á
÷«<HÌÀë^ﬂπ] <Ó◊¬ <Ìø ^-]Ê <HÇËÇ¢]<›^√÷^e<ÌÚﬂ„j÷]<‹”j�f
]¬^<kvj <l^¬^€jq˜] <ÂÑ‚ <ÌrÈjﬁÊ <‹√j÷ <4§]Ê <‡€È÷^e <!] <ÂÅ
<ŸÁu <ê^œﬂ÷]Ê <Ö]Á£] <h]Áe] <öÖ˜]<Ó◊¬Ê<ÏÜäπ]<^ﬂeÁ◊Œ<ª
]÷<‡⁄Ê <Hÿñ ˜] <h^~jﬁ˜] <·Áﬁ^Œ <Ì∑ÖÊ<‹”È◊¬<›¯ä÷]Ê<H›¯ä
]<Î] <]ÖÁ÷] <±] <ÏÅÁ√÷] <gÈ√π
]!J
]<ª<·˜<MURL<›^√÷]<·Áﬁ^Œ<±
÷<ÌËÖÑq <l]4È«i <k◊íu <·^ﬂf
]÷Í¬]Ü
]÷<JÏÇ√ë˜] <ÿ“ <Ó◊¬ <l]ÖÁ�iÊ <Í¬]Ü
]÷<’ÜËÜ�f
<Ü”çÊ
<Íç <ÿ“ <ª <‹„π] <VŸ^ŒÊ <VŸ^ŒÊ <‰j€◊“ <Ó◊¬ <‡ËÇ÷]Üë^ﬁ
˜< JÖ]Á£]Ê<ê^œﬂ÷] <Ì€◊”÷] <ÿ¶ <ÿ¨ <Íç
<ÿ“ <Í¬]Ü÷] <’ÜËÜ�f÷] <ƒïÊÊ <·^ÈœfË <^€„ <hÁj”π] <ìﬂ÷]Ê
˜<^„e <›Áœi <:÷] <l]Ö]Á£] <sÒ^jﬁ <ÇŒ <gj“ <^⁄ <·] <ÕÊÜ√⁄ <‰ﬁ
“<Ì ^“Ê <·^ﬂf÷ <Ì⁄Ç} <ª <Í“Ü”e <ÌË]<ÃŒÁji<˜<·]<Óﬂ≥]Ê<Hgj
<·] <áÁ´ <˜ <VŸ^ŒÊ <Õ]Üõ˜] <Ê] <ÏÇËÜq <ÌË]Ê <ÌÈ⁄¯¬] <Ì◊ÈâÊ
¬<MPÊ <T <∞e <¯�√⁄ <Ö]Á£] <ÓœfË <ÕÊÜø÷]<gfäe<ÿ€√÷]<‡¬<Ì◊r
JÖ]Éa
]˜JÌËÅ^íjŒ
<Ì¢^√⁄ <ÏÖÊÜï <Ó◊¬ <à“ÖÊ <Ó◊¬ <Í¬]Ü÷] <’ÜËÜ�f÷] <ÅÖ <‹m
]<ÌËÅ3π] <ÌËÅ^íjŒ˜] <≈^ïÊ˜] <ÏÁ¬Å <ÅÇr <∞È⁄¯¬˜] <Ì◊Úâ
]÷◊<xfë]<Íﬁ^ﬂf◊÷]<g√é÷]<o◊m<·˜ <]Á√ÈfË <˜ <·] <±] <∞Èﬁ^ﬂf
]<]É]Ê <HÜœÀ÷] <º} <ÔÁjä⁄ <k† <ƒÈ∂ <^È¬]Å <HÇu˜ <‹„ïÖ
]˜ <›¯”÷] <Ó◊¬ <Ì¢^√π] <lÜíjŒ] <ÎÑ÷] <Ö^È§] <É^°c <±] <^ŒÜ
<g√é÷] <–ù <ÌµÜq <ÂÑ„ <ºœ <ÙÅ^f⁄ <– Ê <‡”÷Ê <H‰ﬁÊÇËÜË
<Ì÷ÊÇ÷]<±]<]Çﬁ<‰qÊÊ<JÍﬁ^ﬂf◊÷] <·^È“Ê
]÷◊<Íﬁ^ﬂf
]˜<·^äﬁ
÷<Ì⁄á˜] <ÕÜ√ﬁ <V¯Ò^Œ <ÌÈﬁ^ﬂf◊÷] <ÏÅ^Èä÷]Ê <ÌËÜ£] <l]É <·^ﬂf
<‡”÷Ê <H%^√÷] <^7 <öÜ√jË <:÷] <’^ﬂ‚ <VŸ^ŒÊ <JŸ¯œjâ˜]Ê

التعازي مرتئسا وفدا ضم قياديي
وكوادر واعضاء احلزب ،فقال:
موقفك يشرفنا كثريا ونعتربه
عنوانا هلذه املنطقة ،وهو يشرفنا
ويشرف كل اجلنوب ،هذه االرض
الغالية علينا واهلها غالني اكثر،
<Ãœi
]˜< سلفت
]÷ <Ì÷ÊÇقد
¬◊ <Óموقفك
´ <gنعترب
وحنن
<∞È√i
“<ÿ
]<›^⁄
¬<^„◊€
<ÿ�√iÊ
الناس به يف لبنان ،سلفت
كل
<ƒ◊�jﬁ
]<^ﬂﬁ] <±
اعرف متاما
 <]4é⁄وانا
] <HÎÖ]Åاملقاوم
املشروع
<ÌÈ¬ÁïÁ⁄
“<Ì ^ví
 <ÏÜuهو اال عدم
وتراه ما
]÷<‹”Èتسمعه
ان ما
<^ﬂe<ª<‹‚^äiÊ<ÌœÈœ£]<›Ç°
حرص وخصوصا اننا نعرف الشهيد
<ª
<Ç€£]Ê
]˜<·^äﬁ
˜ <^ﬂ÷áانك
!< وندرك
مواقفه،
ونعرف
علي
<±]<Ì
÷ ^ví÷]<ÌËÜù<ƒj€jﬁ<·^ﬂfمسعناه
لن تقبل بالكالم الذي
J^⁄<Çu
والصادر عن أناس متآمرين على
<—Üé÷]<ÓœfÈâ<Ój⁄<±]<VŸ`âÊ
مشروع املقاومة واملمانعة ،وهم ال
]·<
<VŸ^ŒÊ
]÷√<[ÌeÁ
علي وال
للشهيد
]÷√ <ÍeÜاخلري ال
يريدون
“<]4f
÷√<]Áf
 <]ÖÊÅشخص
وال ألي
]<∞ÈvÈäπألمه،
لوالده وال
]÷√<˜ <^ﬁ]Ê <HÌÈeÜ
]÷<Ìñ„ﬂ
<ª
املشروع.
ميثل هذا
]÷◊<Íﬁ^ﬂf
] <‹◊äπالتعازي
]} <Üäوعقيلته
]·< شكر
]<ÇËÖقدم
كما
<‰iÖ^ñu
]¬�^<‡⁄ <Íﬁ
ونوه مبواقفها
]÷ <ÎÑالشهيد،
لوالدة
<Íﬁ]<ŸÁŒ]<˜<^ﬁ]<‘÷Ñ÷<H‰j
 ^œmÊخالل النداء الذي وجهته
من
]}<∞ÈvÈäπ]<ÿfœjä⁄<Ó◊¬<Óé
للسيد حسن نصر اهلل قائد مشروع
<ÿfœjä⁄
نعتز¬◊<Ó
ورمز<ÿe
]÷<—Üé
<ª
به ،وخاطبها
املقاومة
]<—Üé÷]Ê<∞€◊äπ]Ê<∞ÈvÈäπ
قائال :ابنك علي فدى هذا املشروع
<Ÿ^�i
]<ÏÜr7
<·]Ê
<HÂÜâ^e
<‰ﬂ⁄شهادة
مشروع
لتكوني
واستعدادك
“<∞e<Ì“3é⁄<Í‚Ê<·^ËÅ˜]<ÿ
موقف نعتز به.
]J∞€◊äπ]Ê<∞ÈvÈäπ
بالقول :حنن
وردت والدة الشهيد
ال نشرتى باملال بل بكلمة رضا رب
∂√∞◊âÜπ]<ÌÈ
بيت النيب
العاملني وبشفاعة أهل
]÷<Í¬]Ü
]÷<’ÜËÜ�f
<ÿfœjâcÊ
قتل ابين ،وانا
وأريد حقي ممن
حممد،
]÷<∞◊âÜπ]<ÌÈ√€¢<›^√÷]<ãÈÒÜ
اريد ابالغ السيد حسن وعربكم انين
<Íï^⁄
وارواحنا]<Í◊Ë
فداه ]˜<h
]÷◊<∞Èﬁ^ﬂf
نقدمها له.
وعائليت
]˜<ÎÅ^íjŒ
تقديم]<ã◊.
<ãÈÒÖÊ
التعازي أعلن شكر
واثر
]<Ö^ç
]÷<ÎÑ
<‰ÈqÊÖ
بعد لقاء
<å^ﬂäﬁملس
تصريح انه
يف
÷◊<ÅÊàj
]<±
“^ <kﬁحرصا
]÷ <ÏÖ^Ëàاالسد
]·< بشار
الرئيس
∆<Ì�f
 <l^„ÈqÁiÊمتابعة
<l]Å^çÖ^eشديدين على
واهتماما
¬‡<
<keÜ¬]Ê
]÷<H’ÜËÜ�f
÷ <‰علي
استشهاد
موضوع
مالبسة
]÷”<4f
]÷<;õÁستكشف
÷◊ <ÖÊÇاملقبلة
<ÎÜËÇœiوااليام
شعبان
]÷<HÌ◊uÜπ]<ÂÑ‚<ª<‰e<›ÁœË<ÎÑ
املالبسات .وقال :كنت أمتنى على
<l^„qÊ
÷<ŸÅ^fj
<Ìfâ^ﬂ⁄
<kﬁ^“Ê
السياسيني
االعالم قبل
وسائل
كل
]÷<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
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سامي اجلميل سأل عن احلفريات العشوائية
على الطرقات

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

ان ينتظروا التحقيقات اليت جتريها
خمابرات اجليش والقضاء اللبناني
قبل ان تطلق هذه املواقف
والتحريض والتجييش بشكل غري
مسؤول.
أضاف :أريد ان أسأل اليوم ،هل
احلرص املستجد الذي ملسناه يف
®<gÈ
<ãÈÒÖ
<å_Ö
]<Ì⁄Á”£قوى 14
التقت كل
معراب حيث
<ŸÊ˜]<ã⁄_<Î]Üä÷]<ª<Íi^œÈ⁄
اذار هو على دم علي شعبان ،وهل
<Ÿ^π]<ÜËáÊ<V‰È
<’Ö^ç<H^¬^€jqcمعرفة؟ هل يعرفون
هم يعرفونه حق
]˜<Å^íjŒ
وممانع<ÜËáÊ
]÷<HÎÇÀí
¶<Ç€
ووطين وقومي
مقاوم
انه
<‹“^uÊ
<å^© <˜Áœﬁ
واالستقرار واالمن
<ÏÖ^rj÷]Êاخلري
ويبتغي
JÌ⁄¯â<ö^ËÖ<·^ﬂf÷<ÕÜí⁄
املنطقة؟ ما
لسوريا وللبنان ولكل
<Ç√e
]÷<ÜËáÁ
<Ÿ^ŒÊ
]÷ <ÎÇÀíالتآمر
معراب هو قمة
مسعناه يف
]÷◊<ovf÷]<ŸÊ^ﬂi<≈^€jq˜]<·c<V^œ
على لبنان وهذا ليس حمبة للشهيد
¬<^⁄Á€
]÷<ƒïÁ
<ª
]˜<ÎÅ^íjŒالن من
أكرب منهم مجيعا
علي فهو
]<^‚É^°
]÷<gq]Á
<l]]Üq˜]Ê
يرتبط بإسرائيل ومتآمر ال يصدر
<≈ÁïÁ⁄<±]<Ì
÷^ïc<HÁ€ﬂ÷]<àÈÀvj
من معراب ،تصور
منه اال ما صدر
<‹„i
<ƒÈï]Á⁄Ê
]<Ìﬁá]Áπ
]} <ÔÜويطل
االعالمية
اهلمروجة
هذه
] J∞ﬂõ]Áπفتفت باتهامات والكل
علينا أمحد
<ÜËáÁ÷]<Íi^œÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<ÿfœjâ]Ê
يعرف مشروعه وشرب الشاي يف
]÷<HÇ“_<ÎÑ÷]<Ö^íœ÷]<·^ﬁÇ¬<–e^ä
مرجعيون وكان مضمون اجتماعهم
]·<
]÷◊<H^œ
<‰¬áÊ
<·^Èe
<ª
التجييش
]<Ümهي
فتفت
امحد
واطاللة
والتحريض<·^“ <Íi^œÈ⁄ <ãÈÒÜ÷].
]÷◊<ƒ⁄ <^œ
<ƒ⁄<^ﬂïÜ√jâ]<ÇŒÊ<J^ﬂeÊ<]Ü€n⁄
كما قدم االسري احملرر مسري
<‹„i
]÷<:
]÷<^Ë^ñœ
القنطار •<ÿ€
<‰j÷ÊÅ
الشهيد
عائلة
التعازي اىل
]˚<Ö^m
]<±
<Ì
^ïc
]÷◊<∞Èﬁ^ﬂf
وزمالئه يف تلفزيون اجلديد ،وأكد
]÷<ÌÈâ^Èä
^<lتزيد تلفزيون
÷◊~¯ لن
]÷ <ÌÈf◊äاجلرمية
ان هذه
<^€Èâ
]÷<˜Ê <Í◊}]Ç
]÷<ƒïÁ
¬◊<Ó
الصمود يف
اصرارا على
اجلديد إال
]˜JÎÅ^íjŒ
الكلمة احلرة ،وهو الذي
معركة
<ÏÖÊÜï
خري ¬◊<Ó
]÷<Ö^íœ
<ÅÇçÊ
نصري لألسرى
وال يزال
كان
<Íâ^â]<–◊�ﬂ€“<Ö]Üœjâ˜]<4
Ái
واملعتقلني يف سجون االحتالل
الصهيوني<HÌËÅ^íjŒ˜] <Ì◊r√÷].
÷<ºÈéﬂj
]÷<ÎÑ
وعقد<ÿæ <ª
}<^ëÁí
]÷ <ÅÁ“Üحلزب
املستشار العام
هذا
<Ñﬂ⁄
]˜<—]Áâ
]÷<ÌÈ◊}]Çمؤمترا
أمحد األسعد
 <‰éÈ√iاللبناني
االنتماء
]˜<≈^ïÊ
<‡⁄ <Ì◊ËÁõ
<ÏÇ⁄
<]Üqوجه خالله
احلازمية
صحافيا يف
]JÌÈeÜ√÷]<Ìœ�ﬂπ]<ª<ÌeÜ�ñπ
حتية اىل روح الشهيد علي شعبان،
]÷<Ö^íœ
اىل]<ÔÇe
<HÌÈﬁ^m
<ÌÈu^ﬁ
<‡⁄
عائلته وأبناء
بالتعازي
وتقدم
<ÏÅ^Ëá
<›ÁâÜ⁄تلفزيون
÷ <Üéﬂوأسرة
]<‰u^ÈiÖميفدون
بلدته
]÷<ÌÈÒ^ïÜ
÷◊<Ì«Èí
]˜Ê <ÖÁq
اللبنانيني.
واىل<^œمجيع
اجلديد

تقدم النائب سامي اجلميل
بسؤال اىل احلكومة اللبنانية
بواسطة رئاسة اجمللس النيابي
حول االشغال واعمال احلفر
الطرقات
على
واالمدادات
العامة واالوتوسرتادات بطريقة
]÷JÇÈeÜ¬<ŸÖ^ç <l^ÚÈ7] <^„È÷c <k◊ëÁi <:
عشوائية ومن دون تنسيق ،جاء
]˜<t^£] <∞äu <ÜËáÁ÷] <xïÊ]Ê <Í÷^€√÷] <Å^†˜] <ƒ⁄ <ÌËÅ^íjŒ
فيه:
]÷√^›<·_ <H‰iÖÅ^«⁄ <ÔÇ÷ <H‡äu <Ì√€j• <Ì⁄Á”£] <^È¬]Å <H
دولة رئيس جملس النواب
]<ò√e <±] <—Ü�i <≈^€jq˜] <ƒËÜä÷] <≈ÊÜé÷] <ÏÖÊÜï <±
االستاذ نبيه بري احملرتم،
<Ì„¢<ÌÈ√€¢]<‹„i<:÷]<g÷^�π] <ã≥ <:÷] <^Ë^ñœ÷] <Ì¢^√⁄ <ª
حتية وبعد ،تقوم فرق من
<ò√e <Ì◊v◊uÊ <‹„¬^�Œ <ÜËÁ�i <Ì⁄á˘] <^ëÁí} <∞ﬂõ]Áπ] <Ï^Èu
 <ki^eالتزام
مبوجب عقود
املتعهدين
]÷”„<:÷] <ÌÈÒ^eÜ
<p¯n÷] <l]Ö]áÁ÷] <ƒ⁄ <ΩÊÜé÷] <^f◊�⁄
او
صيانة
بأعمال
عامة
اشغال
]<ÏÖ]áÊ <ƒ⁄ <‹„◊“^é⁄ <·] <^€◊¬ <Ó◊¬ <∞Èﬁ^ﬂf◊÷ <^v◊⁄Ê <^Èâ^â
]}J‹„i]^€jﬁ]<Õ¯jلصاحل مصاحل طرقات
تزفيت او حفر
املنت<ÿ£] <±] <^„œËÜõ.
]÷<lÑ}_ <Ì¬]Öà
نوجه من خالل رئاستكم
وزارة االتصاالت لذلك
املياه او
]·Ê^√j◊÷<›^i<|^ÈiÖ
JÌ¢^√π]Ê
احلكومة عن
سؤاال
الكرمية
االوتوسرتادات
¬<2على
]÷<‡¬ <Ö^íœ
“<‘÷Ñ
<^œ◊e
اىل<^ﬂ Üéi
<VŸ^œ
¬<ÇÈeÜ
]<^⁄_ <‰u^ÈiÖ
وغريها �
املستدامة:
<Ì÷ÊÅاحلفريات
]÷√ <Í÷^€هذه
]˜†^<Åان عمال
العامة .اال
والطرقات
]÷<∞e<·Ê^√j◊÷<›^j
<ÏÇ¬ <ª
]÷<^ﬂnùÊ <ãÈÒÜ
 <≈ÁïÁ⁄بني
جيري تنسيق
]˜ -1 <ÌËÅ^íjŒمل
حتى يبدأ فريق
يكاد ينتهي
ال
<l^ÚÈ7]Ê
]÷√^›<
<‹„Ë
 <ƒÈï]Á⁄ال_<^‚áÜe
 <Á‚Êاالعمال
]˜ <l]á^Èj⁄بهذه
الوزارات املعنية
¬◊<Óمن جديد
الطرقات
 <—^Ài˜]Êهذه
آخر حبفر
<^€„ﬂÈe
]<—¯õ
<≈^�Œ <Ì¢^√⁄
] <Ì“3éπوهي مجيعها مسؤولة عما سبق
مؤسسة اخرى،
]÷<^Ë^ñœوزارة او
لصاحل
<ÿ“^éπ]Ê
<ÏÅ^¬cÊ<·Áﬁ^fÈ÷<»ﬂËÇﬁ]Üe<≈ÊÜé⁄
اعاله؟
وذكرناه
وهكذا يبقى العمل جاريا ببطء
]÷<Ç√Ë <ÎÑ÷] <—Áäj
<Ü„ç
<—¯õ] <‘÷ÉÊ<Íœ�ﬂ⁄Ê<Í¬ÁïÁ⁄<ÿ”ée
÷¯ <Å^íjŒخاص يف
<^€„⁄يوجد جهاز
]<]Ü⁄مل ال
¬-2 <ÿ€¬<ÌŒÖÊ<Ì∆^Èë<Ó◊¬<ÿ€√÷]<2
وتبقى احلفر والردميات على
]÷◊<HÍﬁ^ﬂf
بزمحة اي من الوزارات ينسق هذه
JÌ⁄Á”£]<±]<^„µÇœj÷<Ì“3é⁄
<ƒ⁄<^ﬂi^¬^€jq]Ê<^ﬂi]^œ÷<ƒe^jﬂâÊ
مدار العام ،مما يتسبب
<VŸÁœ÷^e
]÷<Ü„ç<Ç√e<ÅÁ√ﬂ÷<HÌ√eÖ˜]<]ÖáÁ
÷◊ <ãÈÒÜاالشغال؟
_“ <^ﬁÇاحلوادث
وازدياد
 <‹j}Êدائمة
سري
<ª
]˜<≈]Üâ
<ÏÖÊÜï
<Íi^œÈ⁄
<Íi^œÈ⁄
]÷<ãÈÒÜ
<Ì÷ÊÅ
÷◊<^œ
وتعطيل السيارات وتعريض  -3مل ألغيت وزارة التخطيط
]¬^<^Èu] <ÏÅ
]÷<:
من<ÏÖÁë
كان<ª
÷<‰√ïÁ
]˜¬<Ÿ^€تقوم
املفرتض ان
] <ã◊.اليت
 <ÿÈ√Àiوعرقلة
الناس للخطر
حياة
]˜<^€Èâ<˜Ê<Í¬^€jq˜]<ÎÅ^íjŒ
]÷<]ÖáÁ
<ƒ⁄
†<^‚4ñ
<‹jÈâ
اعماهلم ،مع ما ينتجه هذا من بدور املنسق بني الوزارات؟
]<ã◊.
تأثري‚<]Ñ
]·<
<Ü€ni
االعمال ]·<
¬◊<ÿ⁄] <Ó
بالتزامن
] <∞Èﬂ√πتتم
] -4 <ƒqÜπمل ال
<ÿ”éËيف ظل
اعصابهم
على
<ÿ£
]˜<ÿn⁄
<·^”π]Ê
]÷<0^í
√^˜<÷<Å^íjŒ˜]<ºÈéﬂj
]<^ﬁÅÁ„q
االجواء االقتصادية واالجتماعية لكي توفر الوقت واجلهد واملال
الضاغطة<∞e ،
]÷<Ì”Ò^é÷] <^Ë^ñœ
]÷◊JÍﬁ^ﬂf
املواطنني؟
]÷ <Ì÷ÊÇوعناء
اضافة اىل
واالمنية
JŸ^€√÷]Ê<ÿ€√÷]<h^eÖ]Ê
ÔÁjÀ÷]<Ö]Å<Ç
Ê
عدم اعتماد وسائل السالمة نتوجه بهذه االسئلة اىل
]÷<ãÈÒÜ
<ÿfœjâcÊ
<]Ç
“Ê<Ì⁄Á”£]<ãÈÒÖ<ÿfœjâ]<^€عنها
 <ªاحلكومة ،طالبني االجابة
<HÍi^œÈ⁄اليت
االشارات
وغياب
العامة
]÷<HÎÇÀí
]<Ÿ^π
<V]ÖáÊ
<›^√÷]<ÜËÇπ]<‹ï<ÔÁjÀ÷]<Ö]Å<‡⁄
 <ÖÁñuاىل االعمال ،واهلدر يف اقرب وقت ممكن ،ويف
تشري
]˜<ÏÖ^rj÷]Ê <Å^íjŒ
÷¯<›^é‚<'Èé÷]<ÌÈ⁄¯â˜]<Õ^ŒÊ
©^ <Håمطلق االحوال يف املدة الزمنية
الذي حيصل وتبديد املال العام
]÷<ÎÖ]Å˜] <ã◊.] <Áñ¬ <HÌÀÈ◊} <‡äu <t^£] <∞äu <Ì¬]Öà
بسبب حفر الطرقات واعادة احملددة يف املادة  124من
<]Ç Ê2011
<ÅÁf¬ <ÎÅ^ <Ìu^Èä÷]Ê
]÷<H^e^f
÷¯<Õ^ŒÊ
Saturday
_∑Page<Ç
]÷22 <'Èé
النواب،
جمللس
الداخلي
4 Juneالنظام
تزفيتها عدة مرات وتلزميها
<'Èé÷] <Ì⁄^√÷] <l^Œ¯√÷] <ÜËÇ⁄Ê <ìÈ}]3÷ <ÌÈﬁ^ﬂf◊÷] <ÌÈ√€¢] <‡⁄
كل مرة ملتعهد جديد .واوضح واال اضطررنا اىل حتويل سؤالنا
]˜JÎÜíπ]<ÎÅ^ç <ÌÈ√€¢] <ãÈÒÖ <Ìâ^ÒÜe <á^Èj⁄
شاهد على هذا ما حيصل على اىل استجواب.

bÌÜbón”a@b«b‡nua@ëcãmÎ@ıbnœ¸a@áœÎ@Û‘n€a@Ômb‘Óﬂ äaÏ®a@Ú€Îb†@ÔÃ‹Ì@¸@!a@lçyÎ@Ô◊ãÿi@äaÏy@ZÔ«aã€a

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

Melbourne

Hatem
عربي
كاريوكي
Electrical Contracting

@Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
“^k÷]á^⁄Ê<kﬁ
ÊäÏj‹ﬂ
Ô„áé
@@#by@Ú◊ãí
«@bÁÜaá»néa@Â
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
]÷·Áf
“<Ó◊¬ <Í¬]Ü÷] <ÿfœjâ] <^€
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ <ÖÁíﬂ⁄<–e^ä÷]<gÒ^ﬂ÷]<VÍ÷]Áj÷] ^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
∆^&< ]÷<ÌËÖ]Å˜] <ÌÚÈ7] <H·Áf
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Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate
Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



 Be reliable
;We have the following security positions available
Crowd Control
)(Events
 RSA certificate


Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S

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

شربل :النسبيّة أو تصغري دوائر 2008

لن يتأخر الوقت كثريًا كي يعود السجال إىل قانون االنتخاب يف
تكهنات
جملس الوزراء .قبل سنة من استحقاق  ،2013تتجاذب القانون
ّ
متناقضة :انتخابات أو ال انتخاباتّ .
لكنه أيضًا بني أحد خيارين:
النسبية
ّ
أو اإلبقاء على قانون  .2008بيد أن وزير الداخلية يفتح الباب على
تعديله بتصغري بعض دوائره

نقوال ناصيف

يعود جملس الوزراء إىل االنعقاد نهاية هذا الشهر ،ملناقشة مشروع
أعده وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ،يف
قانون االنتخاب الذي ّ
أول جلسة يف قصر بعبدا .ورغم اجتماع اجمللس قبل ذلك يف السرايا،
يعزز
إال أن وجود رئيس اجلمهورية ميشال سليمان على رأس اجللسة ّ
موقفه باإلصرار على قانون جديد لالنتخاب تفاديًا للذهاب بانتخابات
 2013يف عربة قانون  2008الذي
يعدل قانون  .1960ومن دون أن
ّ
يتضح متامًا موقفه من دوائر القانون اجلديد ونظام التصويت فيه ،يؤيد
سليمان حبجج مبدئية النظام النسيب يف االقرتاع ،وإن بدا أنه يرعى يف
القصر اجلمهوري مناقشة بعيدة عن األضواء حول تصغري بعض دوائر
قانون  ،2008بغية مالءمة حجم الدوائر االنتخابية وانسجام عدد مقاعدها
مع معيار العدالة يف تقسيم الدوائر أو توزيعها عليها.
إىل اآلن ،مشروع قانون واحد لالنتخاب مطروح على جملس الوزراء هو
أعده وزير الداخلية .مذ ُأدرج يف جدول أعمال
مشروع النسبية الذي ّ
جملس الوزراء نوقش يف ثالث جلسات حتى نهاية السنة املنصرمة:
أول تشرين الثاني  ،2011و 16تشرين الثاني  ،2011و 12كانون األول
 ،2012ثم توقفت مناقشته عند البنود املتبقية ،من غري أن تنجز أو
ُيقفز عنها أو ُيطرح برمته على التصويت .كذلك أرجئت إعادته مذذاك
جمددًا خارج جملس الوزراء،
إىل جدول األعمال ،إىل أن أعيد البحث فيه ّ
بعد أكثر من ثالثة أشهر ،يف اجتماع السبت  31آذار الذي ترأسه
رئيس اجلمهورية يف قصر بعبدا ،وشارك فيه رئيس احلكومة جنيب
بناء على طلب
ميقاتي ووزير الداخلية ،إىل الوزير السابق زياد بارود ً
سليمان.
حتدث رئيس
يف جلسة جملس الوزراء يف أول تشرين الثاني ّ ،2011
اجلمهورية عن ستة حماور يف مشروع النسبية .ثالثة رئيسية هي االقرتاع
النسيب وتقسيم الدوائر واهليئة املشرفة على االنتخابات ،وثالثة ثانوية
هي الصوت التفضيلي وحصة املرأة يف الربملان واقرتاع املغرتبني يف
اخلارج .يف اجللسات الثالث األوىل استفاض جملس الوزراء يف مناقشة
ّ
احملاور الرئيسية وحماولة إجنازها مبدئيًا،
وتبقى له يف اجللسة املقبلة
للمجلس احملاور الثانوية ،بينما ذكرت معلومات رمسية أن رئيس
اجلمهورية طلب من رئيس احلكومة إدراج مشروع النسبية يف أول
جلسة جمللس الوزراء يف قصر بعبدا ،لتحديد موقف نهائي منه وطرحه
مؤيديه من معارضيه.
على التصويت ،واستكشاف ّ
ويتمسك وزير الداخلية مبشروعه انطالقًا من البيان الوزاري حلكومة
ّ
ميقاتي اليت
تعهدت بوضع قانون انتخاب يعتمد االقرتاع النسيب.
ّ
ّ
ويدافع عن وجهة نظره هذه باإلصرار على تنفيذ هذا
الشق ،خصوصًا
من البيان الوزاري الذي يلتقي عليه أيضًا رئيسا اجلمهورية واحلكومة.
يضيف شربل« :مل ننفذ مرة بيانًا وزاريًا ألي من احلكومات .منضي أيامًا
طويلة يف إعداده ،ويف اخلالف على فاصلة أحيانًا فيه ،من أجل
التوصل
ّ
لكن بندًا منه ال يطبق يف ما بعد».
إىل توافق عليه وإقراره.
ّ
ّ
ويتسلح شربل مبوقفه من مشروعه بتأييد رئيس اجلمهورية النسبية،
وع ّده مرارًا
وقد أكد يف أكثر من مناسبة حتبيذه االقرتاع النسيبَ ،
أكثر عدالة يف الوصول بانتخابات نيابية إىل متثيل شعيب حقيقي.
أعد
وهو جياري أيضًا بكركي يف حتفظها عن قانون  .2008يف حني ّ
ميقاتي ،أيام التكتل الطرابلسي ،مشروع قانون انتخاب يعتمد ثنائية
التصويت :نصف الدوائر وفق اقرتاع أكثري ،ونصفها اآلخر وفق اقرتاع
ّ
نسيب.
أعدته اللجنة
وشكل هذا املشروع إحدى لبنات املشروع الذي ّ
اليت ترأسها الوزير السابق فؤاد بطرس عندما اعتمدت نظام التصويت
األكثري والتصويت النسيب يف صندوقني يف مرحلة اقرتاع واحدة71 :
مقعدًا برتشيح أكثري ،و 57مقعدًا برتشيح نسيب .وكان ميقاتي ّ
أحل
على شربل يف األشهر األخرية دعم مشروع بطرس ،إذ يراه قريبًا من
مشروعه لقانون االنتخاب.
مع ذلك ،ال ّ
يقلل وزير الداخلية من العقبات اليت يتوقع اعرتاضها
مضيه
ّ
يف مشروع النسبية ،وإن بدا مطمئنًا إىل إمراره يف جملس الوزراء من
ضمن غالبية الثلثني اليت تشرتطها املادة  65من الدستور إلقراره،
يف ّ
ظل رفض رئيس احلزب
التقدمي االشرتاكي النائب وليد جنبالط
ّ
ووزرائه الثالثة له يف جملس الوزراء .يبدو شربل مطمئنًا كذلك ــــ يف
حال القاه أهل البيت بغالبية ثلثي جملس الوزراء على مشروعه ــــ إىل
توفري األكثرية املطلقة من حوله يف جملس النواب.
يف واقع احلال تصبح مشكلة املشروع عندئذ سياسية أكثر منها
حسابية .مع ذلك ال يوصد الوزير األبواب متامًا عندما
يتحدث عن بضعة
ّ
معطيات منها:
 1ـــ رغم إميانه باالقرتاع النسيب لتصحيح التمثيل الشعيب ،وتأثريه
يف جتديد الطبقة احلاكمة واشرتاك أوسع شرحية سياسية وشعبية يف
بت مشروعه مرتوك لتوازن القوى يف احلكومة
جملس النواب ،فإن ّ
وخارجها .ويدخل يف صلبها جنبالط .كذلك مصري االنتخابات بإجرائها
أو متديد والية اجمللس احلالي .وهو خيار خيشاه مبقدار عدم استبعاده
إياه.
 2ـــ يرى شربل أن األفرقاء املسيحيني مجيعًا يرفضون قانون 2008
كصورة مطابقة لقانون  ،1960وباتت نتائجه يف صناديق االقرتاع ،خالفًا
حلقبيت الستينيات والسبعينيات ،ترتد سلبًا على الناخبني املسيحيني،
ما خال عددًا قلي ًال من الدوائر ال يزال املقرتعون املسيحيون قادرين على
يقررونه من دون تأثري طائفة أخرى.
توجيه أصواتهم يف املنحى الذي ّ

ويتحدث عن دوائر مسيحية حمض يف الشمال وجبل لبنان الشمالي.
 3ـــ يف جعبة وزير الداخلية ،يف حال أسقط تصويت جملس الوزراء
مشروعه للنسبية ،اقرتاح يقضي بتعديل بعض دوائر قانون  2008بغية
تصغريها ،ما دام معظم األفرقاء املسيحيني يرفضون هذا القانون بدءًا
ببكركي ،مرورًا بلجنة ممثلي الزعماء امللتئمة يف الصرح البطريركي،
وصو ً
ال إىل الرئيس ميشال عون ،وكذلك الرئيس أمني
اجلميل ورئيس
ّ
اهليئة التنفيذية للقوات اللبنانية مسري جعجع اللذين يلتقيان ــــ خارج
ّ
التحفظ عن قانون .2008
تيار املستقبل ــــ على
متطلبات االئتالف مع ّ
تبعًا لذلك،
أعد شربل تعدي ًال لقانون  2008يفضي ،يف رأيه ،إىل
ّ
إيصال  54نائبًا مسيحيًا من النواب الـ 64بأصوات الناخبني املسيحيني،
ويضعه بدي ًال من مشروع النسبية .وهو يتناول اآلتي:
ــــ تقسيم دائرة ّ
عكار ( 7مقاعد) اثنتني :أوىل من أربعة مقاعد ( 2للروم
ّ
(سنيان وعلوي).
أرثوذكس وماروني وسنيّ ) ،وثانية من ثالثة مقاعد
ــــ تقسيم دائرة بعلبك ــــ اهلرمل ( 10مقاعد) اثنتني :دائرة اهلرمل
ّ
مبقعدين (شيعيان) ،ودائرة بعلبك بثمانية مقاعد ( 4شيعة
وسنيان
وماروني وكاثوليكي).
ــــ إبقاء دائرة زحلة على ستة مقاعد بد ً
ال من سبعة بإخراج املقعد السنيّ
منها ،وإحلاقه بدائرة البقاع الغربي اليت ّ
ميثل شريط سعدنايل ــــ تعنايل
ً
ً
ً
ا
ومذهبي
ا
وسياسي
ا
جغرافي
قب الياس امتدادًا
مكم ًال
ّ
بر الياس ــــ ّ
ــــ ّ
وحيرر زحلة من تأثري الصوت السنيّ يف ترجيح كفته على
الغربي،
للبقاع
ّ
الصوت املسيحي حيال مخسة مقاعد مسيحية ( 2للكاثوليك وماروني
وروم أرثوذكس وأرمن أرثوذكس) ،فض ًال عن الشيعي.
ــــ نقل املقعد املاروني من طرابلس إىل جبيل كي تستقر على أربعة
مقاعد ( 3موارنة وشيعي) .وجيري يف هذا النطاق ـــــ تفاديًا لسيطرة
الناخب الشيعي حتت وطأة االنقسام والتنافس املارونيني ـــــ اقرتاح
تقسيم جبيل دائرتني :أوىل من مقعدين مارونيني ،وثانية من مقعدين
ماروني وشيعي.

قرار قضائي مينع إعطاء داتا
االتصاالت لألجهزة األمنية

استعر السجال حول ملف بيانات اهلاتف اخللوي اليت ترفض وزارة
االتصاالت تزويد األجهزة األمنية بها .ألثالثاء ،صدر قرار قضائي
يرفض منح هذه البيانات لقوى األمن
فيما استمرت قوى  14آذار باهلجوم على وزير االتصاالت نقوال
صحناوي على خلفية حجبه لبيانات اتصاالت اهلاتف اخللوي عن األجهزة
األمنية ،رفضت اهليئة القضائية املختصة منح داتا االتصاالت لفرع
املعلومات ،يف قرار نهائي أصدرته امس .وتضم اهليئة يف عضويتها
ك ًال من القضاة رئيس ديوان احملاسبة عوني رمضان ورئيس جملس
شورى الدولة شكري صادر واملدعي العام التمييزي القاضي سعيد
مريزا ورئيس حمكمة اجلنايات القاضي حامت ماضي.
وأتى قرار اللجنة اليت ينيط بها القانون منح أذونات التنصت بعد
ورود كتاب من املديرية العامة لقوى األمن الداخلي تطلب فيه
من وزارة االتصاالت تزويدها ببيانات اهلاتف اخللوي لكل لبنان،
الستثمارها يف التحقيق يف حماولة اغتيال رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع .لكن اللجنة رفضت االستجابة لطلب االمن
الداخلي ،رابطة ذلك بالقانون  99/140الذي حيمي خصوصية التخابر.
وحبسب اثنني من اعضاء اللجنة ،فإنها «ارتأت النظر يف منح جزء
بناء على طلب مسبق على
حمدد من الداتا يتعلق بقضية معينة وذلك ً
أن يصار إىل دراسته من قبل اللجنة القضائية املستقلة نفسها».
والالفت يف هذا القرار هو اللون السياسي ألعضائها ،وخاصة
أن اثنني منهم حمسوبان على قوى  14آذار (أي القاضيان مريزا
وصادر) ،إضافة إىل كون ماضي هو من أقرب القضاة إىل مريزا.
ورغم ذلك ،فإن أحدًا من أعضاء اللجنة مل يعرتض على القرار.
ويف مقابل كالم عضوي اللجنة ،لفتت مصادر امنية إىل ان عضوًا
ثالثًا يف اللجنة أبلغ املديرية العامة لقوى االمن الداخلي ان رفض
الطلب مت لسببني شكليني :اوهلما ان املديرية طلبت بيانات اهلواتف
اخللوية عن االشهر الثالثة املاضية ،فيما قرار جملس الوزراء مينحها
حق طلب البيانات عن شهرين ال غري .اما السبب الثاني ،فمرتبط
مبضمون الطلب الذي وردت فيه عبارة «قاعدة بيانات االتصاالت،
وبيانات الرسائل النصية من دون املضمون» .ورغم ان القاضي
سعيد مريزا سبق أن تلقى عشرات الطلبات املماثلة ،وبالتالي،
يعرف أن هذه العبارة معناها احلركة اجلغرافية والزمانية لالتصالت
من دون مضمونها الصوتي او النصي ،فإن اللجنة استمعت لرأي
«خبري اتصاالت» هو ضابط متقاعد .ورأى اخلبري أن هذه العبارة
تعين احلصول على املضمون الصوتي لالتصاالت ،رغم أن املطلعني
على أوضاع قطاع االتصاالت يدركون أن شركيت اهلاتف اخللوي ال
متلكان القدرة التقنية على تسجيل مضمون مجيع االتصاالت اجملراة
يف لبنان .وقال أحد أعضاء اللجنة ملتصلني به إنه مت االتفاق على
أن يرد طلب املديرية جمددًا إىل اللجنة طبقًا للشكل املقبول قانونًا،
أي أن يكون حمصورًا بشهرين ،وأن يتضمن الطلب عبارة «احلركة
اجلغرافية والزمنية لالتصاالت ،دون املضمون» .وتعهد عضو اللجنة
بأن تتم املوافقة على الطلب ،يف حال وروده بالصيغة املذكورة.
وبناء على ذلك ،نظمت املديرية طلبًا جديدًا من املتوقع وروده إىل
ً
اللجنة.

فايز كرم م ّرة أخرية...
بطرس عنداري

كنا عاجلنا موضوع اعتقال العميد املتقاعد فايز كرم واحلكم عليه
يف مقالني سابقني دار االول حول سرية الرجل وسوابقه ومواقفه
اليت مل تؤشر مطلقًا اىل احنراف خطري كالذي اتهم به .اما املقال
الثاني فكان ملعاجلة احلملة السياسية  -االعالمية العنيفة اليت
استهدفت العميد كرم والبعيدة كل البعد عن القوانني والعدالة
وهدفها االساءة اىل الفريق السياسي الذي انتمى اليه كرم.
فقد مثل كرم امام حمكمتني ومل يشكك احد بنزاهة القضاة الذين
لفظوا احكامهما .احملكمة االوىل العسكرية برئاسة العميد نزار خليل
الذي مل يتطاول احد على نزاهته وجرأته وعلمه القانوني الواسع
طوال فرتة خدمته ،واحملكمة الثانية ترأستها القاضية اليس
شبطيين املرشحة حاليًا لرئاسة جملس القضاء االعلى واملعروفة
بتمسكها الدقيق بالقوانني وعدم تأثرها بالضغوط السياسية طوال
حياتها وكان اىل جانبها قاضيان من كبار القضاة.
وقد أدين املتهم يف احملكمتني حتت بنود املادة  278بتهمة
االتصال جبهة معادية وليس بتهمة العمالة وتسريب املعلومات
اىل االعداء .ورأت حمكمة االستئناف ان احلكم جائر بعض الشيء
فأزالت حكم حرمانه من احلقوق املدنية .وكنا اعتقدنا ان القضية
انتهت ودفع الرجل مثن اخلطأ الذي ارتكبه بقصد او بغري قصد.
وكانت املفاجأة يوم خروج العميد كرم من السجن منهيًا عقوبته
القانونية ،إذ انفجرت محلة عنيفة مربجمة من جهات مل يتوقعها
احد ال ركزة قانونية هلا وال اخالقية ،بعد ان عملت اجلهات اليت
اعتقلت كرم على إلصاق أبشع التهم به.
جاءت احلملة اعالمية  -سياسية .وكانت الصحف اليت يظنها
البعض متعاطفة مع اخلط السياسي الذي ينتمي اليه كرم مثل
«االخبار» و»السفري» اكثر شراسة وحتام ًال وجتنيًا من أجهزة إعالم
الذهب األسود اليت تسيطر على االرض والفضاء .ليس هناك
من قانون جييز االعتداء على مدان او بريء بعد ان تقول العدالة
كلمتها ،وهناك اكثر من مئة مدان ومتهم صدرت وتصدر االحكام
حبقهم يف قضايا مماثلة ومل يشكك احد مبصداقية او قانونية
اي حكم .ومن املتهمني واملدانني اعضاء سابقون يف خمتلف
االحزاب الناشطة على الساحة اللبنانية ،كما يعرف اجلميع الفريق
االسرائيلي الفاعل يف هيكلية النظام اللبناني.
لقد قرأنا بعض الكتابات والتعليقات املتجنية اليت تورط فيها عدد
من «كتاب االجرة» الذين مل نتصور احندارهم املتأخر اىل مستوى
االساءة الشخصية ...فلو كان هؤالء حريصني على القانون
والعدالة لكانوا رفعوا اصواتهم يوم صدور االحكام وطالبوا
املراجع املختصة باعادة النظر يف ما جرى .ويعرف اجلميع ان
الذين كانوا وراء اعتقال كرم وتوجيه التهم اليه عملوا ما بوسعهم
من ضغوط وتلفيق وحاولوا زج وزير العدل السابق ومدعي عام
التمييز وتذرعوا باضاعتهم الشرطة التحقيق دون فائدة .كان
اثبات اختفاء االشرطة املسجلة مادة كافية الطالق سراح كرم
وتربئته كما توقع كبار رجال القانون يف حينه ،اذ مل يسبق الي
جهة امنية يف العامل ان اضاعت تسجيالت متهم واألصح او املرجح
ان التسجيالت أخفيت او أتلفت النها كانت ملصلحة كرم.
تصدرها الفريق الظالمي
اما احلملة السياسية فجاءت غوغائية
ّ
ابتداء من أتباع حزب التحرير والعبسي والضاهر والشهال وسائر
اجملموعات املا قبل السلفية امللتزمة مبحاربة اسرائيل ولكن عن
بعد  300كيلومرت او اكثر .وال جيوز ان نناقش هؤالء حيث مل
يعرف اي منهم ملاذا تظاهر او رفع صوته شامتًا حزب اهلل وايران
دون ان يتذكر اسرائيل.
كانت التصرحيات السياسية متشابهة وجاء اطرفها على لسان
النائب فتفت الذي عاتب السيد حسن نصراهلل النه مل يطالب
باعدام فايز كرم كما طالب دائمًا باعدام عمالء اسرائيل ...ال شك
ان فتفت يعرف جيدًا املادة اليت أدين وفقها كرم ويعرف جيدًا
انه مل يقدم اقداح الشاي بيده لضباط اسرائيل ومل يقل يومًا امام
التلفزيون عن املقاومني «خلوا اسرائيل تقطعهم وتلعن ابوهم».
ّ
لعل يف التذكري افادة ،يدرك
وللتذكري فقط وليس للتشفي
فتفت وشركاؤه ان احد قياديي تيارهم مسؤول املستقبل يف
البقاع سابقًا املدعو زياد احلمصي اعتقلته خمابرات اجليش اللبناني
وحبوزته اجهزة ارسال الكرتونية متطورة كان يبث عربها يوميًا
معلومات عسكرية وسياسية اىل اسرائيل ونال حكمًا باالشغال
الشاقة ال يقل عن  15عامًا ...مل حياول احد استغالل تلك احلادثة
وتوسيع االتهامات لتشمل رفاق املتهم او تياره الن ال مسؤولية
عليهم ،وهكذا تقضي االعراف واالخالق ...كذلك مل يفتعل احد
صراخًا يلفت االنظار اىل ان املتهم ينتمي لفريق سياسي معني.
لقد زج الرئيس السنيورة نفسه وكرر ما قاله فتفت وهو املعروف
باالتزان والتعقل وكان عليه ان ال يتورط يف هذه املعمعة.
كنا نتمنى ان ال نكتب ثالثة عن قضية فايز كرم بعد ان اخذ
القانون جمراه ...ولكن االحقاد والغرائز حتاول العبور فوق
القوانني واالعراف اخللقية .فقد ذكرنا منذ املقال االول ان
القضاء له الكلمة الفصل ،وليس على الذين صدموا مبا جرى
مع كرم من امثالنا اال الثقة بالقانون حيث ال وصاية وال ارهاب
خييف احدًا رغم جتاوز بعض االجهزة ملهماتها ولكنها عجزت عن
جتاوز العدالة.
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لبنانيات

ال جتاذبات سياسيّة يف التعيينات أل ّن اقرتاحاتنا مبنيّة على الكفاءة

العماد عون بعد اجتماع التكتل :نتمنى أن تكون جلسة املناقشة هادئة ألن الصخب سينقلب على من يقوم به
عقد تكتل التغيري واالصالح
اجتماعه األسبوعي يف الرابية،
حتدث بعده العماد عون
اىل الصحفيني فتوجه بداية
بالتعزية بشهيد الصحافة،
املصور علي شعبان ،وطالب
باالسراع يف التحقيق ملعرفة
مالبسات احلادث ،وقال:
لقائنا
يف
بكم
أه ًال
األسبوعي،
أود بداية أن أتوجه بالتعزية
ّ
الصحافة ،زميلكم
بشهيد
ّ
ّ
كنا نراه هنا بينكم.
الذي
بأحر ّ
التعازي من أهله
م
نتقد
ّ
ّ
ّ
نتمنى أن ينتهي
وأصدقائه.
ٍ
ّ
وقت ممكن
التحقيق بأسرع
ّ
ّ
التفاصيل
كل
لكي نعرف
واليت
باحلادث
احمليطة
أوصلت اىل هذه اجلرمية.
اليوم
إجتماعنا
موضوع
كان جلسة املناقشة ،كما
استعرضنا جوقة «كشكش»
اليت يف ّ
مرة حيصل فيها
كل ّ
إطالق نار أو جرمية قتل ،تبدأ
باهلجوم على وزير ّ
اإلتصاالت
بدءًا بالوزير جربان باسيل
مرورًا بالوزير شربل ّ
حناس
من بعده ووصو ً
ال إىل الوزير
نقوال صحناوي اآلن .يبدأون
ويروجون أن هؤالء
بالشكوى
ّ
يقدمون املعلومات
الوزراء ال
ّ
ّ
التحقيق!!
ال ّالزمة ألجهزة
أن تقديم
جيب ان يعلم اجلميع ّ
هذه املعلومات ،بالطريقة
اليت يطلبونها ،جيب أن ّ
يتبع
قانونيًا .هم يطالبون
مسارًا
ّ
ّ
بكل املعلومات املوجودة على
ّ
اإلتصاالت ،وهناك
شبكة
قرار رقمه  22وهو صادر
ّ
تشكلت
يف العام  ،2012إذ
ً
جلنة من كبار القضاة
يومها
املوضوع،
هذا
ورفضوا
وقالوا إن املطالب جيب
يتم
حمددة لكي
أن تكون
ّ
ّ
السماح بتسليمها .القضاة
ّ
هم :رئيس اهليئة ،القاضي
الرئيس
حامت ماضي وهو
ّ
األول حملكمة ّ
التمييز ،عضو
ّ
اهليئة القاضي شكري صادر
ّ
الشورى،
وهو رئيس جملس
وعضو اهليئة أيضًا القاضي
عوني رمضان وهو رئيس
ديوان احملاسبة .إذًا ،ال
عالقة لوزير االتصاالت بهذا
اإلطالق،
على
املوضوع
ولكن هناك الكثري من
ّ
محالت ّ
والشائعات
التشويش
والثرثرة ،وقد اعتدنا هذه
األمور .من األفضل لو ّ
ختفف
هذه اجلماعة من ثرثرتها ،لكي
الرأي العام ّ
اللبناني
يستطيع ّ
أن يعرف احلقائق كما هي.
استعرضنا أيضًا مواضيع
العامة اليت
جلسة املناقشة
ّ
ستعقد يف  19 ،18 ،17من
هذا الشهر ،والوضع احلالي،
وحنن نعلم ما نريد قوله يف
ّ
نتوجه
كل موضوع قبل أن
ّ
إىل اجللسة .باتت املواضيع
ان أبطاهلا
معروفة ّ
جدًا ،كما ّ
باتوا معروفني أيضًا ،وحنن

ّ
ونتمنى أن تكون
مرتاحون،
الصخب
ألن
اجللسة هادئة
ّ
ّ
ضد من يقوم به،
سيكون
ّ
ّ
منحط لن
والكالم مبستوى
يكون لصاحل من سيبدأ به،
إذ يبدو ّ
يقدرون
أنهم ال
ّ
ّ
يقدروا
التسامح ،وأرجو أن
ّ
ّ
التسامح الذي
املرة
هذه
ّ
ّ
كل شيء
نظهره هلم .هذا
ّ
أتكلم يف ّ
التفاصيل.
ولن
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
حافيني:
ّ
الص ّ
س :ما هو سبب عدم ّ
إتصالك
بالسالمة على
جبعجع لتهنئته
ّ
تعرض
حماولة اإلغتيال اليت
ّ
هلا؟
ج :ال يوجد سبب.
س :التوقيع على مشروع
قانون الـ  8900مليار لرية
وجعله مرسومًا ،يقف اآلن
اجلمهورية بعد
عند رئيس
ّ
عرضه يف اجمللس ّ
النيابي،
ما سيكون موقفكم يف حال
مل ّ
اجلمهورية؟
يوقع رئيس
ّ
ج :هذا سؤال إفرتاضي! ما
ويتم
إن تأتي جلسة الوزراء
ّ
رفع مشروع القانون لرئيس
اجلمهورية ،نعطي رأينا على
ّ
أساس ّ
النتيجة.
أمنيًا ،هناك معلومات
س:
ّ
وأخبار عن ّ
أنه يف طرابلس
ّ
وعكار حركات غري مألوفة.
ّ
تتوقع ان حيصل شيئاً
هل
الصعيد األمين ،لتنطلق
على
ّ
أمور خطرة من بعده من
األراضي ّ
بنانية؟
الل ّ
خمنصتان
ج :هناك وزارتان
ّ
بهذه األمور .هناك وزارة
األمنية
الدفاع مع األجهزة
ّ
ّ
ّ
التابعة هلا ،وهناك ايضًا
اخالية واألجهزة
الد
وزارة
ّ
ّ
ّ
ّ
حتى
التابعة هلا.
األمنية
ّ
ّ
أي من
الساعة ،مل
تبلغنا ّ
ّ
هاتني الوزارتني عن هذا
املوضوع ومعاجلته تقع على
مسؤوليتهماّ ،
إال إذا طلبوا
ّ
ّ
مستعدون
منا نصيحة ،فنحن
ّ
لتقدميها.
اجلمهورية
س :أعلن رئيس
ّ
ّ
التجاذبات
أن
من بكركي ّ
ّ
التعيينات.
ياسية تعيق
الس
ّ
ّ
أين أصبحت هذه ّ
التجاذبات
بينكم وبني بعبدا؟
سياسية عندنا
ج :ال جتاذبات
ّ
ألن األمساء املقرتحة ليست
ّ
سياسيًا .اقرتاحنا
مقرتحة
ّ

ّ
مبين على الكفاءة واملعرفة
للوظيفة اليت يريدون أن
ميارسوها.
س :هل تتوقع أن يكون
للمشهد املسيحي اجلديد
ّ
الذي رأيناه يف بكركي يوم
ترمجة عملية خصوصاً
ً
األحد
ّ
بالنسبة لقانون اإلنتخاب
اجلديد؟
ج :الواضح من اجتماعات
ّ
الكل أو األغلبية
أن
بكركي ّ
الساحقة من املسيحيني مع
ّ
ّ
النسبية ،وأنا سبق
قانون
وطرحت ّ
النسبية يف الدائرة
الواحدة ّ
ألنها خترجنا فع ًال من
ّ
ّ
وتشكل
السياسية،
الطائفية
ّ
ً
ً
ً
نظاما دميقراطيا مبنيا على
مكونات
نسيج من مجيع
ّ
ٍ
ّ
وتفرز
اللبناني،
اجملتمع
ً
أكثرية
يف الوقت نفسه
ً
حقيقية،
وأقلية
حقيقية
ً
األوىل حتكم وفقا لربناجمها
ّ
والثانية تعارض
اإلنتخابي
وفقًا لربناجمها اإلنتخابي.
ّ
ّ
وكل واحد
يفتشون
اآلن
يريد أن يعود ويفرط لبنان
قطعًا قطعًا حتى ال تتكون أي
برامج سياسية وال أحزاب غري
ألن اليوم من يكون
طائفيةّ ،
يف حزب من غري طائفته ُي َ
عترب
مقاصصًا وال حيق لنا حنن
أبدًا أن نطرحه لوظيفة وال أن
ملوضوع معينّ .
نطرحه
ٍ
إذا أردنا أن ننتهي من
ّ
الطائفية ،فهنا يبدأ ذلك،
ّ
ّ
وإذا أرادوا أن تظل الطائفية،
َ
«فليفرموها فرمًا» َوليصبح
ً
ال 128نائب  128حزبا!
ّ
بالنسبية وبأكرب
اخلالص هو
دائرة ممكنة .وإذا كان هناك
اقرتاح وسيط ،سنناقشه.
س :هل أحرجتكم إىل هذه
الدرجة زيارة العميد فايز كرم
ّ
تردون
الرابية كونكم ال ّ
إىل ّ
على من ينتقدكم باستقباله؟
وسئلت هذا
ج :لقد سيق
ُ
السؤال وأجبت عنه وقلت
ّ
ِ
ّ
حوكم،
حتول إىل احملكمة،
إنه ّ
ّ
ونفذ عقوبته ،مل يسقط من
حقوقه املدنية ،أه ًال وسه ًال
وزارنا ،وذهب إىل
به ،جاء
َ
منزله ،وانتهى املوضوع.
لقد ذهب إىل منزله ،أين
املشكلة؟
س :أي ليس هناك من
إحراج.

َ
ومل قد يكون هناك
ج:
إحراج؟! لقد دفع مثن الغلطة
ّ
اليت قام بها ،أليس كذلك؟
ّ
بالشهيد
عزيت
س :لقد
ّ
شعبان.
علي
املصور
ّ
ّ
إن
قالت
حمطة الّ New TV
الرصاص
وابل
عن
املسؤول
ّ
ّ
َ
ساعتني على
استمر
الذي
ّ
اجليش
هو
الصحافيني
ّ
السوري .كيف تقرأ هذا
ّ
صح ّ
التعبري على
اإلعتداء إذا
ّ
فريق عمل صحايف لبناني من
السوري؟
اجليش ّ
ج :هل تعطيين االن نتيجة
ّ
التحقيق؟ من أعطاك هذا
ّ
التحقيق؟ أنا مل ِ
يصلين شيء.
مل ُي َ
نشر ال رمسيًا وال غري
قصة.
رمسي .أنتم ختربونين
ّ
عندما تصدر نتيجة ّ
التحقيق
تذكرونها،
كما
وتكون
سيكون لنا موقف.
س :كيف تقرأ حماولة اغتيال
جعجع؟
ج :ننتظر كي تصدر نتيجة
ّ
ّ
أعلق على
التحقيق .أنا ال
حادث طاملا هناك سلطات
مسؤولة عن توضيحه .أنا
مسؤول ولست إبن شارع
أمسع «خربية» فأخربها جلاري!

أنا رئيس تكتل ورئيس
حكومة سابق وقائد جيش،
ّ
التحقيق
دائمًا أنتظر نتيجة
كي آخذ موقفًا وإال فإننا
نكون عرضة الرتكاب األخطاء
يف كل كلمة نقوهلا.
ّ
تعلقون على
س :كيف
َ
وصفتهم جريدة «دير
من
ّ
بأنهم جالدو باب
شبيغل»
عمرو وهم معروفون من
السوري احلر أو
اجليش
ّ
السورية؟ إذ كانوا
املعارضة ّ
يرتكبون جمازر يف سوريا
واآلن موجودون كجرحى يف
مستشفيات ّ
الشمال.
ج :لقد قلت ّ
إنه لدينا حكومة
رمسية ويوجد أجهزة ،طاملا
ّ
تتكلم ،ال
أن هذه األجهزة ال
ّ
منيز بني ما
ميكننا حنن أن ّ
هو بروباغندا وبني احلقيقة.
احلقيقة القضائية ختتلف متامًا
سمع يف ّ
وي َ
كتب
عما ُي َ
ّ
الشارع ُ
الصحف .ال ميكن أن َ
يؤخذ
يف ّ
ٌ
مقال صحايف مبثابة حتقيق
قضائي ،املقال قد يثري
حشرية القضاة واملسؤولني
مثل ّ
النيابة العامة ،قد يكون
إخبارًا حتى يفتحوا ّ
التحقيق،
ولكن ال ميكن إدانة أحد،

سواء كان معنا أو
ضدنا،
ّ
من رأينا أو خيالفنا الرأي،
ٌ
حتقيق رمسي.
قبل أن حيصل
واحد فقط بإمكانه أن خيرب
ٌ
إذا كان شاهد عيان حقيقي
ورأى احلدث بأم عينه.
أذكر عندما كنت طالبًا يف
ّ
أدرس
اللبنانية
اجلامعة
ّ
التاريخ ،روى لنا أستاذنا
ّ
مكي حادثة
املرحوم علي
ّ
التاريخ أسد
افتعلها أستاذ
رستم مع الطالب ،وذلك عند
الدرس األول  ،كان
بداية ّ
َ
فأدخل
الطالب يف الصف
مسدسَا
رستم شخصًا حيمل
ّ
ضجة
وهد َدهم  ،حصلت
ّ
ّ
كبرية وهرج ومرج ،بعدها
ّ
وطلب األستاذ
املسلح
خرج
َ
رستم من ّ
التالميذ أن يروي
كل منهم كيف حصل احلادث
على ورقة ،فتجمع لديه
روايات عن احلادث على عدد
ّ
الطالب ..هذا حادث صغري
يف غرفة!
لذلك ،كل موضوع يتطلب
ّ
على
واطالعًا
حتقيقًا
ّ
يتمكن
كي
التفاصيل،
القاضي من تشكيل خالصة
يستند اليها بقدر أهميتها.

ؔ٦؟ٻؕ,,شؔ٦ٵيٯ,ٹؔ͵ ,,ԅص
ٲٻؓ؛غٻرҋ

ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر ”ﺳﺎﺋﺮون ﻋﲆ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد و ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ“
ﺗﺘﴩف ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻴﺪين ﰲ اﻟﺘﻴــﺎر اﻟﻮﻃﻨـﻲ اﻟﺤــ ّﺮ
ﺑﺪﻋﻮﺗﻜﻢ ﻟﺤﻀﻮر اﳌﻬﺮﺟﺎن اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ و ﺣﻀﻮر

ﻣﻌﺎﱄ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺟﱪان ﺑﺎﺳﻴﻞ
ﻣﻤﺜ ًﻼ اﻟﻌ�د ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ و اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء
اﻟﺴﺒﺖ  12اﻳﺎر 2012
8.30PM on Saturday the

12th May 2012

The Bellevue
10 Restwell Street. Bankstown

ﻟﻠﺤﺠﺰ و اﻻﺳﺘﻌﻼمRichard 0413 107 531 - Mohamad 0415 299 299 :
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اجلزائريون يتوافدون على قصر الشعب اللقاء النظرة األخرية على جثمان بن بلّه
استيقظت اجلزائر صباح أمس
االول يف حداد غداة وفاة امحد
بن بلة اول رئيس للبالد بعد
االستقالل يف انتظار اقامة جنازة
وطنية اجلمعة (امس) تليق بهذا
املناضل الكبري ضد االستعمار
االستيطاني الفرنسي.
وتوافد العشرات من الرمسيني
والقادة
والدبلوماسيني
العسكريني على قصر الشعب،
احدى مقار رئاسة اجلمهورية
اجلزائرية ،اللقاء النظرة االخرية
على جثمان امحد بن ّ
بله يف
ثاني يوم من احلداد الوطين
الذي يدوم مثانية ايام .وكان
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
اول املعزين صباح أمس االول
يف بيت الفقيد حبي حيدرة
الراقي ،قبل ان يتوجه اىل قصر
الشعب ليتقدم الرمسيني الذين
ألقوا النظرة االخرية على الراحل
الذي لف جثمانه بالعلم الوطين.
ووقف رئيس الوزراء امحد
اوحييى ووزراؤه واكرب قادة
والعديد
اجلزائري
اجليش
من السفراء والعشرات من
اجلزائريني العاديني الذين
تنقلوا حتت مساء ممطرة اىل
قصر الشعب لتوديع اب
اجلزائريني كما وصفته الصحافة
الذي تويف عن  ٩٥سنة والذي
مل ينجب ابناء.
وقال السيد امحد سيكارا ٧٧
سنة الضابط السابق يف جيش
التحرير اجلزائري ورفيق بن ّ
بله
جئت أللقي النظرة االخرية على
رفيقي بعدما مل امتكن من عيادته
يف املستشفى العسكري ،فقد
كان بن بلة من املناضلني
االوائل يف حرب حترير اجلزائر
واستلمها بعد االستقالل يف
وضعية صعبة لكنه بذل جهده

الرئيس الجزائري الراحل احمد بن ب ّله

ليحافظ على استقالل البالد
وسيادتها على كل اراضيها.
اما ياصف سعدي قائد املنطقة
احلرة يف اجلزائر العاصمة خالل
حرب التحرير  ١٩٦٢-١٩٥٤فاكد
ان بن بلة سيبقى خالدا يف ذاكرة
اجلزائريني كما بقي نابليون خالدا
يف ذاكرة الفرنسيني ،فهو من
الشخصيات اليت ساهمت يف
صناعة التاريخ .واوضح سعدي
انه زار بن ّ
بله آخر مرة يف بيته
منذ ثالثة اشهر ووجده مازحا.
وكان ياصف سعدي هو الذي
مهد الشارع اجلزائري لتقبل
دخول بن بلة واعتالء السلطة
يف ظل النزاعات اليت اندلعت
مباشرة بعد انسحاب الفرنسيني
يف  ١٩٦٢بني قادة جيش
التحرير اجلزائري.
من جانبه قال االمني العام
للمنظمة الوطنية للمجاهدين
املقاتلني القدامى سعيد عبادو
يكفي انه كان اول رئيس
للجمهورية اجلزائرية املستقلة
وقبلها عرف بنضاله ،وسيبقى

رمزا من رموز اجلزائر.
اعلنت اجلزائر احلداد الوطين
لثمانية ايام على امحد بن بلة
الذي كان رئيسا للجزائر بني
 ١٩٦٢و ١٩٦٥والذي تويف
أمس االول يف منزل العائلة
يف اجلزائر .وقال حممد بن
احلاج كاتب سريته ان الرئيس
السابق كان خبري الثالثاء ،لكنه
شعر فجأة بارهاق وصعد اىل
غرفته لينام .وتويف بعد ظهر
االربعاء الساعة  ١٥،٠٠خالل
نومه وكانت اىل جانبه ابنتاه
مهدية ونوريا.
وتقرر تنظيم جنازة وطنية لنب بلة
اجلمعة بعد الصالة قبل دفنه يف
مربع الشهداء يف مقربة العالية
يف الضاحية الشرقية للعاصمة.
وهي نفس املقربة اليت دفن
فيها الرئيسان الراحالن هواري
بومدين قائد االنقالب على بن
بلة يف  ١٩٦٥الذي تويف يف
 ١٩٧٨وحممد بوضياف الذي
اختار املنفى بعد خالفه مع بن
بلة مباشرة بعد االستقالل.

وقال حممد بن احلاج كاتب
سريته الذاتية ان بن بلة مل
يتوقع ان يتعرض للخيانة من
قبل بومدين .واضاف ان بن
بلة اودع السجن يف ظروف
قاسية خصوصا بني عامي
 ١٩٦٥و .١٩٦٩ومنع حراسه من
التحدث اليه وكان يتلو القرآن
بصوت عال ليستمع اىل صوته.
وتابع كانت الغاية من ذلك
دفعه اىل االنتحار.
ولعل هذه املعاناة من بني
االشياء اخلطرية يف مذكرات
امحد بن بلة اليت مل تنشر كما
اكدت صحيفة الشروق .وقالت
الصحيفة ان االديبة اجلزائرية
احالم مستغامني كانت من اكثر
املهووسات بكتابة قصة حياة
الرئيس أمحد بن بلة  ...لكنه
رفض عرضها ،وقال هلا يف
 ٢٠٠١انه كتب فعال مذكراته
ولكنه لن ينشرها ألنها خطرية
جدا وتعين اناسا ال ميكنه ان
يلتقي بهم بعد نشره هذه
املذكرات.
واشارت صحيفة الوطن اىل
ان بن بلة هو بدون ادنى
شك السياسي االكثر اثارة
للجدل واالكثر تعقيدا يف تاريخ
البالد.
وذكرت صحيفة الكسربسيون
انه يف عهد بن بلة جرى تأميم
وادخال
واملخابز
احلمامات
ماسحي االحذية اىل املدارس،
ومواجهة حتديات ما بعد احلرب
ومن بينها عودة الالجئني
وخروج الفرنسيني من املصانع
واملزارع.
من جهتها كتبت صحيفة وهران
ان القائد التارخيي للثورة
رحل عشية الذكرى اخلمسني
لالستقالل يف  ٥متوز.

فتح باب الرتشيح جلائزة امللك فيصل
العاملية للعام 2013

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

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

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

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

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

أسعار مهاودة

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

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

مقابل 77 Waterloo Rd,
كنيسة P u n c h b o w l
مارشربل
9750 3300
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جملس الشعب املصري يصدر قانوناً مبنع رموز نظام مبارك من خوض معركة الرئاسة

اإلخوان املسلمون يتظاهرون يف القاهرة ضد ترشح عمر سليمان
أقر جملس الشعب املصري
ّ
امس االول قانونًا مينع رموز
النظام السابق من خوض
انتخابات الرئاسة يف وقت دعا
فيه اإلخوان املسلمون للنزول
اىل الشارع يف تظاهرات اليوم
ضد ترشح عمر سليمان.
فقد اقر جملس الشعب
املصري ،يف جلسة استثنائية
عقدها امس ،مشروع قانون
حيرم خصوصا الرئيس السابق
حسين مبارك وكل من توىل،
خالل السنوات العشر السابقة
على تنحيته ،منصب نائب
الرئيس او رئيس الوزراء من
مباشرة حقوقه السياسية ملدة
عشر سنوات.
وميكن ان يؤدي هذا التعديل،
الذي يتعني ان يقره اجمللس
االعلى للقوات املسلحة ،اىل
استبعاد اللواء عمر سليمان
وامحد شفيق من الرتشح
لالنتخابات الرئاسية املقرر ان
جتري يف ايار املقبل.
هذا واعلن االمني العام
جلماعة االخوان املسلمني
حممود حسني يف بيان نشر
على موقعها الرمسي على
االنرتنت ان اجلماعة ،اليت
تهمني مع حزب النور السلفي
على الربملان تعلن مشاركتها
يف مليونية محاية الثورة
اليوم اجلمعة استجابة للمطالب
الشعبية ،وضد حماوالت فلول
النظام السابق إعادة النظام
الثورة
على
واالنقضاض
اليت اطاحت مبارك يف شباط
.٢٠١١
واشار حسني اىل ان هذه
التظاهرة تأتي ضمن سلسلة

ليعب الشعب
من الفعاليات
رِّ
املصري كله عن إصراره على
محاية الثورة وحتقيق متطلباتها
ووفاء لدماء الشهداء الذين
ضحوا بأغلى ما ميلكون لتحقيق
َّ
أهداف الثورة.
واكد السلفيون مشاركتهم
كذلك يف هذه التظاهرة اليت
قررت مجاعة االخوان تنظميها
على وجه السرعة رغم ان
احلركات الشبابية واالحتجاجية
دعت منذ ثالثة ايام اىل
تظاهرة يف العشرين من
نيسان اجلاري.
وقال حممد يسري ابراهيم
امني عام اهليئة الشرعية
وهي
واالصالح
للحقوق
مجعية تنضوي حتتها التيارات
السلفية املختلفة يف بيان ان
اهليئة ستشارك مع االخوان يف
التظاهرة اليت دعوا اليها.
واكد ان اهليئة تنظر مبزيد
من القلق ملا حيدث على
الساحة السياسية وحماوالت
فرض بعض رموز وأعضاء
النظام السابق الذين أسقطهم
الشعب املصري يف ثورته
ليعاد تصدير هؤالء للساحة
الشعب
وكأن
السياسية
املصري مل يقم بثورة وكأنه
مل حيدث تغيريا.

حكم ملصلحة ابو امساعيل

واضاف ان هناك يف الوقت
نفسه حماوالت كثرية الستبعاد
الذين
اإلسالميني،
رموز
ترشحوا للرئاسة حتت علل
واهية مشيدا حبكم القضاء
الذي صدر مساء االربعاء
وفتح الطريق لعودة املرشح

السلفي حازم صالح أبو
إمساعيل اىل سباق االنتخابات
الرئاسية اليت ستجرى يف ٢٣
و ٢٤ايار املقبل على ان تنظم
جولة االعادة اذا اقتضى االمر
يف  ١٦و ١٧حزيران.
فقد اصدرت حمكمة القضاء
االداري يف ساعة متأخرة
مساء االربعاء حكما بالزام
وزارة الداخلية مبنح ابو
امساعيل شهادة تفيد ان
والدته مصرية وليس لديها
اي جنسية اخرى.
االخبار
صحيفة
وحبسب
احملكمة
فان
املصرية،
قالت يف حيثيات حكمها ان
مستندات وزارة الداخلية خلت
من اي بيان يفيد اثبات جتنس
والدة حازم ابو امساعيل باية
جنسية اجنبية .وبالتالي فان
امتناع الوزارة عن منحه شهادة
بذلك من واقع السجالت يعترب
قرارا خمالفا للقانون.
وقالت احملكمة ان املستندات
املقدمة من احلكومة وهي
صورة من مذكرة من اخلارجية
االمريكية وصورة من الطلب
الذي تقدمت به والدة ابو
امساعيل للحصول على جواز
سفر امريكي وصورة من
استمارة تصويت خاصة بوالدة
ابو امساعيل يف االنتخابات يف
لوس اجنلوس ،هي جمرد صور
غري مقروءة وغري منسوبة الي
جهة رمسية ،وهي ال تقوى يف
الواقع القانوني على اثبات اي
دليل.
ولكن ادراج ابو امساعيل
رمسيا
املرشحني
ضمن
للرئاسة مازال يتوقف على

قرار اللجنة العليا لالنتخابات
الرئاسية اليت اعلنت االسبوع
املاضي انها تلقت من وزارة
اخلارجية املصرية ما يفيد ان
والدة املرشح السلفي نوال
عبد العزيز نور حصلت على
اجلنسية االمريكية يف ٢٥
تشرين االول .٢٠٠٦

طنطاوي  :ال ندعم أحدًا

من جانبه اكد رئيس اجمللس
املشري
احلاكم
العسكري
حسني طنطاوي بعد ظهر امس
ان اجليش ال يدعم اي مرشح
للرئاسة نافيا بذلك ضمنا
التقارير الصحفية اليت اشارت
اىل ان اللواء سليمان حيظى
بتأييد اجمللس العسكري.
ونقلت وكالة انباء الشرق
االوسط الرمسية عن طنطاوي
قوله اثناء زيارة الحد تشكيالت
الدفاع اجلوي ان القوات
املسلحة ال تسعى لتحقيق اي
مصلحة او تنحاز لطرف دون
آخر ،وانها ليست طرفا يف
اجلدل السياسي القائم على
السلطة وال تدعم ايا من
مرشحي الرئاسة وامنا تسعى
لتحقيق التوافق بني اجلميع
ثقة منها فى قدرة الشعب
املصري على اختيار مستقبله
وبناء الدولة الدميقراطية احلرة
اليت يتطلع اليها اجلميع.
واضاف طنطاوي ان القوات
املسلحة تضع املصلحة العليا
للوطن فوق كل اعتبار وان
الظروف الراهنة اليت متر
بها مصر تفرض على اجلميع
احلفاظ على وحدة الوطن
واستقراره.

السلطة الفلسطينية ترحب بدعوة الرباعية اسرائيل
اىل التصدي لعنف املستوطنني

عباس جيري حمادثات مع املسؤولني يف طوكيو
الفلسطيين
الرئيس
وصل
عباس ،امس االول ،العاصمة
اليابانية طوكيو وكان يف
استقباله لدى وصوله نائب
وزير اخلارجية الياباني للشؤون
الربملانية ،والسفراء العرب
املعتمدون يف طوكيو وسفري
دولة فلسطني يف العاصمة
اليابانية وليد صيام.
واستقبل عباس قبيل وصوله
مبعوث عملية السالم للشرق
األوسط اميورا.
كما التقى الرئيس عباس،
ناتاسوياما غوتشي من حزب
نيوكوميتو وهو ثالث اكرب
ووضع
اليابانية.
االحزاب
غوتشي بصورة آخر تطورات
القضية الفلسطينية.واستقبل
كذلك رئيس الوزراء الياباني
السابق ورئيس مجعية الصداقة
اليابانية الفلسطينية من احلزب
الدميقراطي الياباني احلاكم
يوكيو هاتوياما ،وعضو احلزب
موتوهريو اونو .
وأطلع عباس أعضاء احلزب
الدميقراطي ،على آخر تطورات
القضية الفلسطينية ،وسبل
التعاون املشرتك .وزار مدينة
ناتوري يف مقاطعة ميجي
اليابانية ،واطلع على آثار
الزلزال املدمر الذي ضرب
املدينة يف احلادي عشر من
آذار  .2011وكان يف استقباله
لدى وصوله املدينة رئيس
بلدية ناتوري سافاكي ،ونائب
رئيس البلدية اوهاتا ،والنائب
يف الربملان الياباني عن مدينة
ناتوري يامارا.
ورحب رئيس الوزراء الفلسطيين
سالم فياض ،بدعوة اللجنة

الرباعية الدولية إسرائيل إىل
حتمل مسؤولياتها وضرورة
اختاذ إجراءات فعالة لوقف
عنف وحتريض املستوطنني،
ومبا يشمل حماسبة مرتكيب هذه
األعمال.
كما رحب مبا تضمنه بيان
اللجنة حول املناطق املسماة
ج باعتبارها حيوية ملستقبل
دولة فلسطني ،وبدعوته إىل
متكني السلطة الوطنية من
القيام مبسؤولياتها يف التنمية
االقتصادية واالجتماعية يف هذه
املناطق ،األمر الذي اعتربه البيان
يف منتهى األهمية لقيام دولة
فلسطني القابلة للحياة ،وذلك
باإلضافة إىل أهمية ذلك يف
متكني املواطنني الفلسطينيني
القاطنني يف هذه املناطق من
احلياة الطبيعية.
ورحب رئيس الوزراء بدعوة
الرباعية الدولية إىل تنمية
قدرة السلطة الوطنية يف تلبية
احتياجات الشعب الفلسطيين،
ومحاية املنجزات اليت حققتها
مؤسسات السلطة الوطنية والبناء
عليها ،وضرورة مساعدة السلطة
الوطنية يف مواجهة التحديات
املالية اليت تواجهها ،وذلك من
خالل تنفيذ االلتزامات املالية
املطلوبة لسد العجز اجلاري يف
موازنة السلطة الوطنية هلذا العام
والبالغة قيمته حواىل  ١،١مليار
دوالر ،هذا باإلضافة إىل دعوة
الرباعية إىل ضرورة اإلسراع يف
إصالح نظام املقاصة .وأكد
رئيس الوزراء أهمية قيام اللجنة
الرباعية باملتابعة الفاعلة لضمان
التزام إسرائيل بتنفيذ هذه
االلتزامات.

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة  ..اللقمة والخدمة
Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200
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بي هتش بي تغلق منجم نورويتش بارك وفقدان  1400وظيفة
أصبحت بي اتش بي بيليتون
شركة التعدين األوىل منذ األزمة
املالية العاملية اليت تعمد اىل
اغالق منجم للفحم بسبب تكبدها
خسائر مالية ،مما ينذر مبعركة
طويلة االمد مع النقابات ويهدد
 1400فرصة عمل.
وقد كان هذا القرار ،الذي اعلن
عنه يوم االربعاء واملتمثل بإغالق
منجم نورويتش بارك يف وسط
والية كوينزالند ،مبثابة حتذير
للحكومة حول معاناة قطاع الفحم
حتت وابل من فرض ضرائب
جديدة وضغوط تكاليف أخرى.
وقد اتى اإلغالق يف وقت كانت
فيه النقابات ،اليت تقودها
نقابة البناء والثروة احلرجية
واملعدنية والطاقة ،قد خططت
مسبقا للبدء باضراب ملدة 36
ساعة يف املناجم السبعة اليت
تديرها بي هتش بي ،مبا فيها
نورويتش بارك ابتداء من ليلة
اخلميس.
وقد صدم قرار بي هتش بي
وعرض للخطر مستقبل
النقابات
ّ
بلدة دايسرت ( )Dysartالقريبة،
اليت تأسست عام  1973بسبب
البدء ببناء هذا املنجم الذي
يهدد اقفاله بفقدان ما يصل
إىل  1400فرصة عمل.
املعركة اليت استمرت  16شهرا
بني حتالف بي هتش بي بيليتون
ميتسوبيشي (  ( tBHP Billiton Mi
 )subishi Allianceونقابات التعدين
الثالث يف والية كوينزالند،
كانت بأغلبها تدور حول مسائل
شروط العمل والتشغيل اكثر
من األجور ،حيث وصفتها شركة
التعدين العمالقة بانها هجوم
على حقها يف إدارة منامجها.
ويبدو ان حتالف بي اتش بي
بيليتون  -ميتسوبيشي يتكبد
خسائر مالية من منجم نورويتش
بارك للفحم يف حوض بوين.
وانتقد املتحدث باسم املعارضة
حلقيبة املوارد إيان ماكفارلني
النقابات على خلفية احلملة
الصناعية ،ودعا أي شخص
يعتقد أن بوسعه حل النزاع اىل
التدخل.
ورأى السيد ماكفارلني ان
احلملة احلقت «خسائر فادحة
بسمعة أسرتاليا كدولة مصدرة
للفحم ..انها عودة إىل أحلك
أيام التشدد النقابي».
وقال ان «الشعب يتطلع اىل
صناعة الفحم على انها مرحبة
جدا ولكن اهلوامش كانت
تتدنى كل أسبوع تقريبا ،وهذا
كان قبل فرض ضريبة الكربون
وضريبة التعدين..ثم أضيفت
العالقات الصناعية ،وبدأت
شركات التعدين تعاني من
ضغوط».
وقال متحدث باسم وزير عالقات
مكان العمل بيل شورتن ان بي
هتش بي أشارت بعد ظهر امس
(االربعاء) اىل «ان هذا املنجم
كان غري مربح لبعض الوقت،
وهذا القرار يعود اختاذه بالكامل
للشركة».
وقال املتحدث ان دائرة الوزير
السيد شورتن أجرت اتصاالت
مع الطرفني بعد ظهر يوم
االربعاء.
واضاف يقول «إن احلكومة

مستعدة لتقديم كل ما يف
دعم للعمال
وسعها من
املتضررين ،وال سيما يف بلدة
دايسرت القريبة».
وهاجم املتحدث باسم السيد
ماكفارلني
السيد
شورتن
للتعامل مع األخبار السيئة
للعمال على «انها فرصة جيدة
لأللعاب السياسة».
وقال «إن استثمار خط أنابيب
مناجم الفحم يف والية كوينزالند
وحدها هو  45مليار دوالر».
واعترب ان «هذه أخبار جيدة
للعمال ولالقتصاد االسرتالي
 الشيء الوحيد يف الواقع هيأنباء سيئة بالنسبة حلملة اخلوف
والتهور حلزب االحرار».
ولتحالف بي اتش بي بيليتون
 ميتسوبيشي ،الذي يعترب اكربمالك ملناجم الفحم االكثر مرحبية
يف العامل  -صلة بإغالق النزاع
الصناعي لكنه قال ان فيضانات
العام املاضي واخنفاض أسعار
الفحم وارتفاع التكاليف هي
العوامل الرئيسية اليت جعلت
املنجم من املناجم اخلاسرة.
وقال رئيس التحالف ستيفن
دامبل انه «فيما كان للتحرك
الصناعي األخري تأثري على
اإلنتاج ،كان املنجم غري مربح
لبضعة أشهر».
وكان التحالف قد حذر ،يف
شهر شباط /فرباير ،النقابات
بان منجم نورويتش بارك يكبده
خسائر مالية ،طالبا اعفاءه من
اإلضراب.
واملنجم ،الذي بدأ العمل فيه
يف عام  ،1979أنتج حنو أربعة
ماليني طن من فحم الكوك
ملصانع الصلب يف آسيا يف
السنة العادية ،واليت تبلغ
قيمتها حنو  824مليون دوالر
امريكي ( 799مليون دوالر
اسرتالي) حسب األسعار اجلارية.
ومتكن من جتاوز األزمة املالية

العاملية ،عندما كانت أسعار
فحم الكوك حوالي  40يف املئة
من املستويات احلالية.
ويضاف هذا اإلغالق اىل ما حلق
بعائدات الوالية (كوينزالند)
والكومنولث من اخنفاض بنسبة
 40يف املئة يف أسعار فحم
الكوك خالل العام املاضي.
وميكن أن ميسح هذا االغالق،
جنبا إىل جنب مع حجم خسائر
سبعة
حواىل
الفيضانات،
مليارات دوالر من عائدات
التصدير هذا العام.
وحذر جملس املوارد يف
كوينزالند  -التحالف عضو فيه
 من أن الرسم احلكومي سوفميسح عشرات ماليني الدوالرات
من العائدات الضريببية للوالية.
وقال الرئيس التنفيذي للمجلس
مايكل روش« :إن وضع منجم
حوض بوين هذا هو تذكري
مفيد للسياسيني واملوظفني
واجملتمعات احمللية ولعدد كبري
من اجملموعات ذات املصاحل
بأنه ببساطة ليس من املمكن
احلفاظ على حتميل التكاليف
أكثر وأكثر لعمليات التعدين
دون عواقب».
وأشار بيان السيد روش اىل
ضرائب التعدين والكربون
واالضراب وتهديدات رئيس
الوالية اجلديد كامبل نيومان.
وكان نيومان قد قال انه يتوقع
من التحالف االهتمام بعماله
الذين سيتم تشريدهم وانه
يسعى إىل إحاطات من الشركة
قبل موعد اإلغالق الشهر
املقبل.
وقال السيد دامبل ان العمليات
لن تستأنف حتى يتم اجياد
مستقبل قابل للحياة« .حنن
نتفهم أنه سيكون هلذا القرار
موظفينا
على
تأثري كبري
وعائالتهم وجمتمع دايسرت
وحنن ملتزمون بدعمهم».

نقابة املعادن تنفي اي دور لالضراب يف اغالق
منجم بي هتش بي بيليتون

اعلنت نقابة عمال املناجم ان
محلتها الصناعية يف قطاع
مناجم الفحم يف كوينزالند ليس
هلا اي عالقة بقرار بي اتش بي
بيليتون إغالق منجم نورويتش
بارك.
وقالت نقابة البناء والثروة
احلرجية واملعدنية والطاقة،
ان منجم نورويتش بارك ،يف
حوض بوين الكوينزالندي،
كانت عملياته هامشية وكان
مصدر خسارة مالية منذ العام
املاضي.
وقال السكرتري العام للنقابة
أندرو فيكرز ان ستة مناجم
اخرى يف املنطقة قد تأثرت
باالضراب الصناعي يف محلة
االجور نفسها مبثل ما تأثر به
منجم نورويتش بارك ،ولكن مل
يواجه أيا منها اإلغالق ،مضيفا
«اذا اعفي نورويتش بارك من
املستقبلية ،فان
االضرابات
هذا لن يغري الوضع فيه».
ورأى ان «الوضع احلقيقي يف
نورويتش بارك هو ان بي

Page 10

هتش بي وضعتنا يف صورة
ما تنوي القيام به واذاعته
علنا ..ان فحمه أقل جودة بني
الفحم يف مناجم بي هتش بي،
انها حتصل على أدنى سعر له
يف األوقات العادية ،السوق
لينة ،الدوالر االسرتالي
اصبحت ّ
مرتفع ،العقود مكتوبة بالدوالر
االمريكي ،واحلفر ال تزال مليئة
باملياه».
وقال «حتى لو كنا يف مكان
العمل ،مل يكن لدينا انتاج.
وعلى أي حال ،كان املنجم
خيسر ماال منذ تشرين الثاني/
نوفمرب من العام املاضي ،ومل
يكن هناك يوم اضراب واحد
خالل شهري كانون االول/
ديسمرب وكانون الثاني/يناير
ألننا دعونا اىل هدنة».
وكانت النقابة قد شنت معركة
استمرت  16شهرا مع حتالف
بيليتون ميتسوبيشي ()BMA
يف نزاع وصفته شركة التعدين
بانه هجوم على حقها يف إدارة
منامجها.

االقتصاد يضيف  44ألف فرصة عمل

أضاف أرباب العمل عدد الوظائف
املتوقع يف الشهر املاضي
بسبعة أضعاف ،تاركني معدل
البطالة دون تغيري ،مما قلص
حاجة البنك املركزي خلفض
أسعار الفائدة جمددا.
األسرتالي
للمكتب
فوفقا
لإلحصاء جاءت البطالة يف
اسرتاليا مبعدل  5.2يف املئة
يف شهر آذار /مارس يف وقت
االقتصاد  44ألف
اضاف
وظيفة يف هذا الشهر.
وكان االقتصاديون يتوقعون
ارتفاع معدل البطالة إىل أعلى
مستوى ( 5.3يف املئة)،
باضافة  6500وظيفة فقط يف
شهر آذار /مارس.
فبالنسبة لسائر الواليات ،قفز
معدل البطالة إىل  5.8يف املئة
يف والية فيكتوريا يف حني
تراجع اىل  4.8يف املئة يف نيو
ساوث ويلز.
وقال االقتصادي يف جي
بي مورغان ()JPMorgan
بن جرمان «ان ذلك قوي جدا
على القيمة االمسية ..هذا
جيعل احلياة مثرية لالهتمام
للغاية بالنسبة للبنك املركزي
املقياس
ألنها
األسرتالي
الركود يف
الرئيسي ملدى
االقتصاد».
وقد جعلت هذه األخبار الدوالر
االسرتالي يرتفع أكثر من نصف
سنت نسبة للدوالر االمريكي
إىل حواىل  1.036سنتا مع
اقبال املستثمرين على تقليص
توقعاتهم خبفض سعر الفائدة
عندما جيتمع البنك املركزي
االسرتالي يف االول من ايار/
مايو.
فقد ازدادت الوظائف 28200
وظيفة بدوام جزئي لشهر آذار،
فيما ارتفعت وظائف الدوام
الكامل  15800وظيفة مما ميثل
أكرب زيادة هلذا العام.
فأي فرص أخرى لتخفيض سعر
الفائدة من قبل البنك املركزي
االسرتالي تتوقف إىل حد كبري
على معدل ارتفاع األسعار يف
الربع األول ،كما تصرف البنك
املركزي يف االسبوع املاضي
عندما ترك أسعار الفائدة دون
تغيري.
وقال االقتصادي يف جي بي
مورغان بن جرمان أنه إذا كان
هناك تضخم قوي يف نهاية
الشهر اجلاري فان حظوظ اختاذ
قرار بشأن أي خفض ألسعار
الفائدة يف املستقبل سوف
تتدنى وهي تتعلق مبا حيدث
يف األسواق العاملية من اآلن
وحتى بداية شهر ايار /مايو.
ففي حني فاجأت أرقام الوظائف
لشهر اذار /مارس بقوتها
العديد من املعلقني حذر اخلبري
االقتصادي يف الناشيونال بنك
أسرتاليا الوطين آالن اوسرت من
قراءة مفرطة يف التفاؤل ،حيث
قال «أساسا انها القصة اليت
تقول ان العمالة جتري على
اجلانبني».
وقال منذ عام  2008فان عدد
من الوظائف اليت فقدت يف
الصناعة التحويلية هو حواىل
 110آالف وظيفة ،وهذا العدد
مساو للوظائف اليت مت خلقها
ٍ

يف جمال التعدين.
وقال السيد اوسرت «هذا ال يعين
أن البنك املركزي االسرتالي
ّ
خيفض..هذا يعين فقط
لن
ان الرتكيز يصبح فقط على
التضخم».
منذ بدء السنة املالية يف شهر
متوز /يوليو ،أضاف االقتصاد
حنو  50000فرصة عمل ،تقريبا
متاشيا مع التوسع يف القوى
العاملة.
ومل يدفع اخنفاض معدل البطالة
العام اىل  5،2يف املئة عددا
اكرب من الناس لبدء البحث عن
عمل يف الشهر املاضي حيث
قال املكتب االسرتالي لالحصاء
ان معدل املشاركة ارتفع اىل
 65.4يف املئة يف آذار/مارس
من  65.2يف املئة يف شباط
 /فرباير وهو مقياس لنسبة
السكان الذين يبحثون عن
عمل.
وارتفع عدد ساعات العمل
بنسبة  0.6يف املئة يف شهر
آذار/مارس ،معدلة مومسيا،
فيما كان قد ارتفع مبعدل
 1.1يف املئة يف الشهر الذي
سبق.
فبني الواليات ،كان حظ
فيكتوريا األسوأ يف الشهر
املاضي ،يف حني سجلت نيو
ساوث ويلز قوة متجددة يف
سوق العمل.

فقد قفزت نسبة البطالة املعدلة
مومسيا يف فيكتوريا ،إىل 5.8
يف املئة يف شهر آذار /مارس
من  5.5يف املئة يف شباط/
فرباير ،وهو أعلى رقم شهري
منذ متوز /يوليو  ،2009خالل
ذروة االزمة املالية.
فوفقا ملكتب االحصاء االسرتالي
تدنى معدل البطالة يف نيو
ساوث ويلز ،إىل  4.8يف املئة
يف شهر آذار /مارس من 5.1
يف املئة يف شباط /فرباير.
وكانت هذه هي املرة االوىل
اليت يتدنى فيها معدل البطالة
يف الوالية إىل أقل من  5يف
املئة منذ أيار /مايو .2011
يف غرب أسرتاليا ،ارتفع معدل
البطالة إىل  4.1يف املئة يف
شهر آذار /مارس من 3.9
يف املئة يف شباط /فرباير،
يف حني تراجع معدل البطالة
يف والية كوينزالند  -زميلتها
يف قطاع التعدين  -إىل 5.5
يف املئة يف آذار /مارس من
 5.7يف املئة يف الشهر الذي
سبق.
وقال مكتب االحصاء االسرتالي
ان املعدل مل يتغري يف والية
جنوب اسرتاليا ،حيث بقي
عند  5.2يف املئة على مدى
الشهرين.
وظل معدل البطالة يف والية
تزمانيا ثابتا عند  7يف املئة.

سجن مطوّر عقاري بارز بتهمة االعتداء اجلنسي
اصبح من املمكن اآلن الكشف
عن هوية الشخص البارز يف
جمال التطوير العقاري الذي
أدين وحكم عليه بالسجن على
خلفية ارتكاب اعتداء جنسي.
ومت الكشف عن املعتدي بيرت
فريسي بعد ان رفع القاضي
حظر الكشف عن امسه يف نيو
ساوث ويلز.
فقد رفع قاضي احملكمة كني
تايلور امس االول اخلميس
احلظر الذي كان قد وضعه
بناء على طلب حمامي املعتدي
انطوني باالنتو (Anthony Bellanto,
 ),QCحبجة ان االعالن عن امسه
«كارثيًا» على
قد يكون
ّ
مسعته ونشاطه التجاري.
وكان قد ُحكم على فريسي (63
عاما) بالسجن الشهر املاضي ما
ال يقل عن  18شهرا بعد ان
ادانته هيئة احمللفني بتهمة
واحدة من الفحشاء وتهمة
واحدة من ممارسة اجلنس مع
ابنة زوجته الشابة يف مومسان
( )Mosmanيف منتصف مثانينات
القرن املاضي.
اصر فريسي على براءته،
وقد
ّ

عازما على استئناف احلكم.
ومل يعرتض حمامي فريسي
السيد فيليب جيبسون على رفع
احلظر بناء على طلب القاضي.
ومع انه جرى االبقاء على اسم
الضحية طي الكتمان ُفهم انه
قد يكون معروفا لدى بعض
الناس بعد اعالن اسم اجلاني.
وقال القاضي تايلور للمحكمة
صباح امس االول اخلميس ان
النية حبظر الكشف (عن اسم
الضحية) امر مؤقت حلني النظر
يف القضية يف االستئناف.
واحتلت هذه القضية عناوين
الصحف الوطنية بعد ان قام
املضيف يف راديو يف ملبورن
دارين هينتش Derryn Hinch
باذاعة اسم السيد فريسي.
وقد كشف السيد هينتش ،الذي
يعمل يف راديو  3AWالتابع
ملؤسسة فريفاكس االعالمية،
عن اسم الضحية يف القضية
املرفوعة وذلك خالفا لرغباتها،
وهذا يعين ان االسم قد يكون
وصل إىل نيو ساوث ويلز.
غري ان احملطة إزالت اسم
الضحية يف وقت الحق.
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اسرتاليات

Australian News

احلكومة الفدرالية تغمر الشعب األسرتالي
أبوت :لن أغري موقفي املتشدد جتاه زواج
بتعويضات مالية وخترج لسانها لطوني أبوت!! املثليني رغم أن شقيقيت كريستني شاذة جنسيا!!

يستعد وزير الخزانة الفدرالي واين سوان لتدفق املزيد من األموال يف
مواجهة منتقدي ضريبة الكربون
من املقرر أن تقوم احلكومة
الفدرالية مبنح عالوات مالية تقدر
حبوالي  100دوالر لكل طفل و
 250دوالر ألصحاب املعاشات
يف حماولة من احلكومة الفدرالية
المتصاص موجة االنتقادات
اهلائلة جتاه ضريبة الكربون.
ومن املتوقع أن تزيد ضريبة
الكربون من قيمة الفواتري اليت
تدفعها العائالت  10دوالرات
أسبوعيا عندما يتم تطبيقها على
أكثر  500مؤسسة ينبعث منها
انبعاثات الكربون ابتداء من 1
يوليو القادم.
وسوف يتم دفع العالوات
احلكومية بداية من شهر ايار/
مايو ،قبل بداية تطبيق ضريبة
الكربون ،وتزامنا مع قرار
ختفيض  300دوالر من الضرائب
السنوية والذي سينطبق على 6
مليون أسرتاليا يبلغ دخلهم
السنوي  80ألف  $أو أقل.
كما أن حنو مليون عامل أسرتالي
سيكونون يف حل من دفع أي
إقرارات
ضرائب أو تقديم
ضريبية ،بداية من األول من
يوليو وفق التعديالت اليت
ضاعفت عدد األشخاص املعافني
من الضرائب ثالث أضعاف.
ويوضح حتليل جديد أعدته
وزارة اخلزانة الفدرالية إن قرار
مضاعفة عدد العمال املعافني
من الضرائب ثالث مرات سوف
يستفيد منه  192000عامل يف
نيو ساوث ويلز و 152000
عامال يف فكتوريا ،و121000
يف كوينزالند و 100000يف
جنوب أسرتاليا وغرب أسرتاليا
وتسمانيا.
كما أن حوالي  2مليون عامل
يف نيوساوث ويلز سوف
يستفيدون من التخفيضات
الضريبية واليت تتجاوز $ 300
باإلضافة إىل  1.5مليون عامل
يف فكتوريا.
بينما سيستفيد عمال الدوام
اجلزئي والطالب واألمهات وعمال
اليومية وأصحاب املعاشات من
رفع نطاق املعافاة من الضرائب
مبقدار يرتاوح ما بني ستة آالف
إىل  18ألف  $سنويا.
من جانبه قال واين سوان ،وزير
اخلزانة الفدرالي  « :بداية من
 1يوليو سوف يستفيد أكثر من

 6مليون أسرتالي بتخفيضات
ضريبية تصل إىل  300دوالر،
مما يعترب أخبارا جيدة للعائالت
ذات امليزانيات احملدودة».
ومن املقرر أن تشمل الفئات
اليت ستتلقى تعويضات ضريبة
الكربون الفئات التالية:
العائالت املستفيدة حاليا منمزايا التخفيضات الضريبية
للعائالت ذات الفئة ايه Family
 Tax Benefit Aسوف متنح
تعويضا نقديا بداية من  16أيار/
مايو –  29أيار /مايو ،مع زيادة
قليلة يف مقدار املخصصات
املالية اليت تستفيد منها تلك
العائالت كل أسبوعني.
 العائالت اليت يعوهلا أب أو أممنفصلني واملندرجني حتت بند
فوائد العائالت الضريبية ذات
الفئة بي سوف حيصلون على
 $69إضافية ،باإلضافة إىل ما
يصل إىل  300دوالر كإعانات
إضافية مكملة.
 الطالب املندرجني حتت برنامجالطالب األسرتاليني
إعانة
سوف يستفيدون من العالوالت
اجلديدة يف الفرتة بني 22-11
يونيو.
أصحاب املعاشات :من املتوقع
أن حيصلون على عالوة 250
دوالر حتت اسم امتيازات الطاقة
النظيفة يف الفرتة من  28ايار/
مايو 8 -متوز/يوليو.
املتقاعدين ذوي التمويل الذاتي
الذين يتمتعون خبدمات برنامج
الرعاية الصحية للكومنولث،
سوف يتحصلون على % 250
إضافية من الشهر املقبل.
وتضع هذه اإلعانات احلكومية
متزايدة
ضغوطا
الفدرالية
على زعيم االئتالف املعارض
توني أبوت الذي تعهد أن
يسعى لتفكيك الضريبة حبجة
تأثريها على ميزانية العائالت
األسرتالية.
ويف ذات السياق قال واين
سوان متهكما على توني أبوت:
«أبوت قد يفضل رفع قيمة
الفواتري اليت تدفعها العائالت
األسرتالية إىل  1300دوالر
مقابل الدفع لتعديالت املناخ
املبهمة».

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر :الدايلي تلغراف

أثنى طوني أبوت زعيم
االئتالف املعارض على
املثلية
شقيقته
شجاعة
جنسيا إال أنه أكد أن كون
شقيقته مثلية لن يثنيه عن
موقفه املتشدد ضد االعرتاف
بزواج املثليني ،حيث أعلن
أبوت أن القرار الذي اختذته
شقيته كريستني فورسرت،
 47سنة ،باإلعالن عن
عالقتها املثلية مع فريجينيا
ادوارد يعد قرارا شجاعا
منها ،إال أنه لن يكون له
أدنى تأثري على سياسة
االئتالف املعارضة لزواج
املثليني.
وقال أبوت يف تصرحيات
لصحيفة « صنداي تلغراف»
إنه حيب الوفاء بالتزاماته
قطعها
اليت
السياسية
كسياسي بغض النظر عن
األمور الشخصية.
وكانت السيدة فورسرت
والسيدة ادوارد قد التقطا
صورة سويا أعلنا خالهلا
تأييدهما لزواج املثليني
أثناء حضورهما حفلة بدار
األوبرا العام املاضي.
وقالت السيدة فورسرت
شقيقة توني أبوت إن
قرار إعالن مثليتها اجلنسية
عائلية
مشاورات
سبقه
مكثفة ،مؤكدة أنها يف
عالقة مثلية مع فرجينيا،

شعبية حكومة غيالرد
تتدنى ..والدعم
لالئتالف يرتفع!!
أظهر استطالع جديد للرأي
احلكومية
شعبية
اخنفاض
الفدرالية العمالية يف كافة
إذ
األسرتالية،
الواليات
جاءت خلف االئتالف الفدرالي
املعارض.
كشفت صحيفة «ذي أسرتاليان»
نتائج استطالع جديد أظهر تراجعا
واضحا يف نسبة تأييد حكومة
جوليا غيالرد عرب الواليات
األسرتالية ،حيث قبعت خلف
االئتالف الفدرالي املعارض.
وأوضح االستطالع تراجعا يف
شعبية احلكومة العمالية حتت
املعدالت اليت حققتها عام ،2010
وهو ما انعكس يف حرمان حزب
العمال من األغلبية الربملانية
واالكتفاء بدور األقلية.
ويظهر االستطالع الذي مت اجراؤه
يف الفرتة بني يناير ومارس أن
نسبة تأييد احلكومة العمالية
اخنفضت بنسبة ترتاوح بني
 %7 -6فيما يتعلق بالتصويت
الرئيسي على رئاسة احلكومة
الفدرالية.
ويشري االستطالع إىل أن والية
كوينزالند تعد كابوسا بالنسبة
للحكومة العمالية ،إذ بلغ الفارق
بني نسبة تأييد االئتالف املعارض
واحلكومة العمالية .%3

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
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حسبما أخربت جمــلة «ويك
إند أسرتاليان».
وأخربت فورسرت شقيقها
توني أبوت عن عالقتها
املثلية منذ أربع سنوات،
ومنذ ذلك احلني ،وهي
حتاول تغيري آراء أبوت
زواج
ضد
املتشددة
املثليني.
وأضافت أنه على الرغم
من تشدد أبوت جتاه زواج
املثليني إال أنه احرتم قرارها
وأسلوب حياتها اليت قررت
انتهاجه باخلوض يف عالقة
مثلية مع فرجينيا.
أبوت
توني
واستطرد
أنه معجب بطريقة تناول
شقيقته للموقف ،واصفا
إياها بالشجاعة واألصيلة.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر :الدايلي تلغراف

كار ينفي نيته اإلطاحة جبوليا غيالرد والتطلع
ملنصب رئيس احلكومة الفدرالية!!

وزير الخارجية بوب كار
استبعد وزير اخلارجية بوب
كار القيام بأي حماولة يف
سبيل املنافسة على مقعد
رئاسة احلكومة الفدرالية عرب
االستئثار مبقعد يف جملس
النواب.
احملتمل
التقاعد
ويأتي
لوزير الشؤون املدرسية
بيرت غاريت الذي سيهجر
عامل السياسة ليبقى مقعده
الربملاني يف كينغسفورد-
مسيث يف شرق سيدني
فارغا.
وقد يفكر السناتور كار

باالنتقال إىل جملس النواب
وحماولة شغر الفراغ الذي
بغية
غاريت
سيخلفه
املنافسة على مقعد رئاسة
احلكومة الفدرالية وحماولة
اإلطاحة جبوليا غيالرد ،إال
أن كار الذي ظل رئيسا
حلكومة نيو ساوث ويلز طيلة
عقد من الزمان استبعد هذا
اخليار قائال إنه غري ملزم أن
يفشي سبب إحجامه.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر :الدايلي تلغراف

نقص املال يدفع األسرتاليات للبقاء يف سوق
العمل بعد اخلمسني!

قالت خبرية اقتصادية أسرتالية
إن الظروف االقتصادية دفعت
العديد من النساء األسرتاليات
يف اخلمسينيات والستينيات
من العمر إىل التشبث بوظائفهن
بشكل يفوق الرجال ذوي احلقبة
العمرية املشابهة.
كارولني
اخلبرية
وأضافت
ايفانز أن معدل الصعود يف
مشاركة املرأة يف سوق العمل
فيما يتعلق باألعمار الكبرية
أضحى صعودا دراميا يتجاوز
بنسبة  %75معدل صعود بقاء
الرجال ذوي األعمار الكبرية يف
سوق العمل ،واستطردت أن
املال يشكل الدافع األساسي
الذي يفسر هذا الصعود.
وأردفت « :لقد سألنا جمموعة
من النساء يف تلك احلقبة
السنية عن األسباب اليت
تدفعهن للعمل يف هذا العمر،
فأجابت بعضهن أنهن اضطررن
للعودة للعمل للرغبة يف املال،
كما تراجع البعض اآلخر عن
التقاعد لعدم امتالكهن من
األموال ما يضمن توفري حياة
كرمية».
وأضافت اخلبرية االقتصادية أن
البقاء يف العمل أو العودة إليه

هو البديل اجليد الذي خيتاره
العديد من النساء عند بلوغهن
سنا متقدمة بدال من املعاناة
من شظف العيش ،وعدم وجود
لالستمتاع
الالزمة
األموال
حبياتهن ،كما أن العمل يضفي
حيوية ورونقا خاصا على شكل
النساء العامالت.
ويرتكز اجلانب اإلجيابي يف
حتليل السيدة ايفانز لألرقام
الصادرة من مكتب االحصاءات
أن هنالك منوا يف سوق العمل
أمكن النساء يف هذه احلقبة
العمرية املتقدمة من إجياد
وظائف هلن ،بينما يرتكز اجلانب
السليب يف اضطرارهن للعمل.
وأضافت السيدة ايفانز أن
هؤالء النساء عانني يف بداية
حياتهن العملية من عدم
املساواة مع الرجال فيما
يتعلق باألجور وبعض املميزات
يضطررن
حيث
الوظيفية،
للتخلي عن معاش التقاعد يف
حالة حصوهلن على أجازات
طويلة بدون مرتب لرعاية
اطفاهلن بعد الوالدة ،أو يفضل
بعضهن العمل بنظام الدوام
اجلزئي  ،وهو ما حيرمهن من
املميزات اليت يتحصل عليها

الرجال.
كما أن النساء الالتي ميتلكن
أعماال خاصة يضطررن لالستمرار
يف العمل ألن حياتهم يف حالة
التوقف عن العمل غري مؤمنة
ماديا بالشكل الكايف ،حيث
ال تهتم نسبة كبرية منهن يف
دفع خمصصات التقاعد ملواجهة
أعباء احلياة بعد التقاعد ،كما
أظهر االستطالع الذي شارك
فيه  3000من نساء األعمال.
من جانبها ،قالت يوالندا فيجا
للغرفة
التنفيذي
الرئيس
التجارية والصناعية للنساء
األسرتاليات ،إن نسبة ترك
النساء وظائفهن واالجتاه للعمل
اخلاص يف تصاعد ،إال ان
معاش التقاعد الذي يتحصل
عليه هؤالء النساء يف حالة
اشرتاكهن ضئيل للغاية.
واستطردت « :ال نرغب يف
رؤية  5مليون أسرتالية حتت
خط الفقر خالل مخسة سنوات
لعدم حصوهلن على معاش
تقاعد مناسب ،أو فشل العمل
اخلاص بهن».

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
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الدليل التجاري

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

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

0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

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

نبيع بالجملة واملفرق

NSW 2197

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

ملحمة النجوم

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

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

BG

Lic: 185750C

Glass & Glazing

RAINBOW BRICKLAYING P/L

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

For all your glazing needs

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار:

0407 666 190

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

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

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

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

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

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

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

صفوت عرفان

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

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

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

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

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

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

احلكومة الفدرالية :شركات التبغ
تستخدم ألوانا مبهجة وأنثوية
لتجذب فتيات أسرتاليا للتدخني!!
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Australian News

الصينيون ينتهكون حقوق عمال
مصانع مالبس يف بنغالديش..
ويضعون متاجر كولز يف حرج !!

والية غرب أسرتاليا بصدد
بصدد إلغاء بيوت الدعارة يف
الضواحي املأهولة بالسكان!!

كولن بارنيت
دحضت حكومة غيالرد مزاعم شركات التبغ التي ادعت أن أغلفة عبوات السجائر
الجديدة الخالية من أي دعاية إعالنية والتي فرضتها حكومة غيالرد تتناقض مع حق
امللكية ،وهو ما ردت عليه الحكومة بقولها إن حقوق امللكية ال تتعدى كونها حرمان
اآلخرين من استخدام املنتج دون موافقة املالك.
دحضت حكومة غيالرد مزاعم
شركات التبغ اليت ادعت أن
أغلفة عبوات السجائر اجلديدة
اخلالية من أي دعاية إعالنية
واليت فرضتها حكومة غيالرد
تتناقض مع حق امللكية ،وهو
ما ردت عليه احلكومة بقوهلا إن
حقوق امللكية ال تتعدى كونها
حرمان اآلخرين من استخدام
املنتج دون موافقة املالك،
لكنها ال تضمن حق املالك
يف استخدام منتجه ،يف إطار
القضية اليت ناظرتها احملكمة
العليا واملرفوعة من شركات
السجائر املتضررة من قرار
فرض العبوات اجلديدة.
وكانت حكومة غيالرد قد اختذت
قرارا هو األول من نوعه عامليا،
يقضي بأن تكون كافة عبوات
السجائر خضراء موحدة اللون
حتمل رسوما حتذيرية حيذر من
مغبة التدخني.
وكانت شركات التبغ بقيادة
British American
شركة
 Tobacco Australiaقد نازعوا
الشرعية الدستورية للتشريع
اجلديد على أساس امتالكهم
حلقوق امللكية ،وهو ما دحضته
احلكومة لألسباب اليت سبق
ذكرها.
وأضافت احلكومة مدافعة عن
قانونية القرار الذي اختذته إن
قرار توحيد لون عبوات التبغ
مل يسلب من شركات السجائر
أيا من حقوق امللكية لشركات
السجائر.
وحتاول شركات السجائر بكافة
الوسائل املمكنة مناهضة تلك
القوانني اجلديدة ،بينما يتمسك
بها دعاة حماربة التدخني بداعي
أن تطبيقها سيشجع الدول
األخرى على تعميم التجربة
األسرتالية ،واحلد من الرتويج
املدمر للتدخني.
واستطردت احلكومة الفدرالية
يف حيثياتها القانونية اليت

قدمتها للمحكمة العليا أن
الشركة الربيطانية األمريكية
للتبغ ال تتفهم حجم األضرار
اليت يسببها التدخني ،مؤكدة
أن شركات التبغ تهتم مبسألة
عبوات السجائر ملعرفتهم مبدى
تأثري شكل العبوات على اجلانب
النفسي للمدخنني.
وأضافت احلكومة الفدرالية
أن شركات التبغ تستخدم يف
عبواتها ألوانا مثل الوردي
والقرمزي واألبيض واألصفر
لإلحياء النفسي بصفات احليوية
والنقاء
والنظافة
واألنوثة
والصحة ،جلذب الفتيات حنو
التدخني ،كما تستخدم ألوانا
فاحتة لتقلل من إحساس املدخن
خبطورة التدخني.
من جانبها قالت املدعي العام
الفدرالي نيكوال روكسون:
«الكومونولث ال يقبل ادعاءات
شركات التبغ بشأن عدم
قانونية إجراءات توحيد عبوات
السجائر» ،وأضافت أن تلك
االجراءات تصبو يف مصلحة
الصحة العامة.
وتتضمن قائمة شركات التبغ
املتضررة الشركة الربيطانية
فيليب
وشركة
األمريكية،
موريس ،و شركة Imperial
 ،Tobacco Australiaواليابان
للتبغ.
ويف بداية اجللسات التمهيدية
للمحكمة العليا اليت ستبدأ يوم
 17أبريل قدمت شركات التبغ
اعرتاضها على حماوالت احلكومة
الفدرالية تقديم آالف الوثائق
اليت تربط التدخني بالسرطان،
كما أبدت شركة فيليب موريس
اعرتاضها على العبوات اجلديدة
استنادا على قانون التجارة.
ومن املقرر أن تبدأ احملكمة
العليا جلساتها الرمسية يوم 17
أبريل.
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أحد موردي املالبس ملتاجر كولز يسيء معاملة عمال املصنع
حدث جدل كبري منذ أن أعلنت
متاجر كولز العام املاضي،
أنها ستكون السوبر ماركت
األول يف أسرتاليا الذي يضع
مالبس رجالية ونسائية يف
ممرات البقالة ،إال أن إدارة
كولز قررت التوقف عن شراء
مالبس من مصانع الغزل
والنسيج يف بنغالديش ،الذي
ميلكه صينيون ،بعد التسريبات
اليت تزعم أن عمال املصانع
يتعرضون للضرب والفصل
التعسفي ،ويزج بهم يف
السجون يف معركة على األجور
واحلقوق األخرى.
وكتب معهد «حقوق اإلنسان
اخلاصة بعمال العامل» إىل أيان
ماكلويد املدير العام ملتاجر
كولز يف الشهر املاضي يعدد
فيها االنتهاكات اليت ترتكب
يف مصنع الغزل والنسيج
يف بنغالديش ،واليت تتضمن
خبسا يف األجور اليت تصل
لبعض العمال للحصول على
أجر يرتاوح بني  22 -16سنتا
يف الساعة ،وعدم دفع أجور
اإلضافية
العمل
لساعات
أو العطالت ،وإجبارهم على
العمل ملدة  84ساعة اسبوعيا،
باإلضافة إىل تعرض بعض
العامالت للتحرش اجلنسي ،كما
يتعرض عاملو املصانع للضرب
والفصل التعسفي اجلماعي و
السجن جراء اتهامات ملفقة.
وأرسل املعهد خطابات مشابهة
إىل رؤساء متاجر أوربية ،من
بينها املتجر الربيطاني Home
 Storesاليت تستورد مالبسها
من مصانع روزيتا وميغاتكس
يف مشال بنغالديش ،وتضم
املصانع حوالي  5000عامال
بإشراف مدراء صينيني.
من جانبه قال تشارلز كريناغان

مدير املعهد األمريكي حلقوق
اإلنسان اخلاصة بعمال العامل
إن عمال مصانع بنغالديش يتم
معاملتهم كالعبيد ،وأضاف
متحدثا من بنغالديش أن كل
قوانني العمل يف بنغالديش
مت انتهاكها ،فيما يبدو وكأنه
حماولة من املالك الصينيني
لتطبيق املعاملة القاسية اليت
يتعرض هلا عمال الصني على
عمال بنغالديش.
وكانت املشاكل قد اندلعت يف
نهاية يناير بعدما مت فصل 50
عامال بشكل مجاعي ملطالبتهم
بإضراب عن العمل ،كما مت
االعتداء البدني على هالل
أودين رئيس مؤسسة رفاهية
القيادات
وبعض
العمال
األخرى ،بعد أن قدما قائمة
تضم  22طلبا ،ونقل اثنان من
املصابني إىل املستشفى.
وأضاف السيد كريناغان أنه
عندما أقدم العمال على اتالف
حمتويات املصانع ،اقتحم
املصانع مئات من ضباط
الشرطة ،ومت حبس أودين
ملدة  15يوما  ،حيث واجه
املئات اتهامات باطلة.
من جهته ،قال متحدث رمسي
باسم متاجر كولز إن مصانع
روزيتا متد شركة كولز بعدد
حمدود من خطوط االنتاج،
بعد أن قام طرف ثالث بعمل
مراجعة على أنشطة املصنع ومل
جيد آنذاك أية خماوف.
وبعد أن قام املعهد األمريكي
بطرح االنتهاكات اليت تتم
داخل املصانع ،تعهدت كولز
بعمل املزيد من املراجعة  ،إال
أنها وجدت اإلدارة الصينية قد
أغلقت املصنع.
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رئيس حكومة غرب
قال
أسرتاليا كولن بارنيت إنه
يرفض االقرتاحات املقدمة
بإلغاء الدعارة يف الوالية،
إال أنه أعرب عن أمله يف
مترير القوانني اجلديدة اليت
حتظر إقامة بيوت الدعارة يف
الضواحي.
وينص قانون تنظيم الدعارة
املقرتح الذي قدمته احلكومة
على حظر االمتهان بالدعارة
يف املناطق املأهولة بالسكان،
باإلضافة لضرورة أن يسجل
الدعارة
بيوت
أصحاب
والعاهرات العامالت يف تلك
البيوت بياناتهم الشخصية
للحكومة.
العمال
حزب
ويعارض
بينما
املقرتح،
التشريع
مسح رئيس احلكومة أعضاء
الربملان الليرباليني والوطنيني
بالتصويت احلر بغض النظر
عن انتماءاتهم احلزبية ،إال
أن أعضاء الربملان الليرباليني
غراهام جاكوبس وبيرت ابيتز
أعلنوا عن اعتزامهم التصويت
ضد القانون وهو ما يعين أن
احلكومة ستعتمد على تصويت
األعضاء املستقلني جانيت
ووالرد وأديل كارلس لصاحل
مشروع القانون.
وقال السيد بارنيت إن الدافع
األساسي للقانون هو التيقن
من عدم ممارسة بيوت الدعارة
أنشطتها يف ضواحي غرب
أسرتاليا.
من جهتها قالت عضوة الربملان
املستقلة أديل كارلس إن
موافقتها على القانون مرهونة
بقيام احلكومة بتنفيذ التعديالت
الثالثة اليت طالبت بها ،واليت
تتمثل يف ضرورة مد نطاق
العقوبات اجلنائية إىل الزبائن
وعدم تركيزها على العاهرات،
وتغليظ عقوبة بيوت الدعارة اليت
تستعني مبراهقات حتت السن
القانونية من السجن  5سنوات
إىل  14سنة ،باإلضافة إىل
رغبتها يف أن ختصص احلكومة
 5مليون دوالر لتأسيس خدمات
إيواء ودعم للعاهرات الراغبات

يف ترك العمل بتلك البيوت.
من جهتها ،قالت ماري آن
صاحبة بيت دعارة بارز يف غرب
أسرتاليا إن القانون اجلديد غري
عملي ،ونوهت إىل أن السيدة
تشارلز أخربتها مسبقا إنها لن
تساند القانون ،وهو ما عقبت
عليه السيدة تشارلز بانها
كانت بالفعل معارضة للقانون
يف شكله األولي ولكنها بدأت
متيل لتأييده بعد أن طرأت عليه
بعض التعديالت ،وأردفت أنها
قامت بزيارة السويد ملعرفة
كيف جنحت تلك الدولة يف
تنظيم الدعارة ،حيث وجدت
أنهم ال ينظرون يف السويد
للدعارة بكونها وظيفة بل
عنف ضد املرأة ،وأشارت إىل
أن نسبة الدعارة اخنفضت يف
السويد بعدما مت زيادة القيود
على
املفروضة
والضوابط
الزبائن.
بينما طالبت عضوة الربملان
املستقلة جانيت ووالرد ببعض
التغيريات أهمها ختصيص رجال
شرطة ملراقبة بيوت الدعارة اليت
سيسمح برتخيصها ،وختصيص
حد أقصى للغرف يف تلك
البيوت ،واحلد من عدد العاهرات
العامالت يف أي وقت من اليوم،
مع ضرورة وضع شرط بإلغاء
بيوت الدعارة بعد مخس سنوات
من تطبيق القانون ،قائلة إن
الدعارة ترتبط جبرائم رئيسية
مثل االجتار يف البشر وغسيل
األموال وغريها.
من جانبه ،استبعد السيد
بارنيت أن يتم وضع مدة زمنية
يتم بعدها الغاء بيوت الدعارة،
اليت
باالقرتاحات
وأشاد
قدمتها السيدة تشارلز بشأن
تقديم املزيد من الدعم للنساء
العامالت يف الدعارة ،ال سيما
الصغريات منهن.
ودعا برينيت زعيم املعارضة
مارك مكغوان بالسماح ألعضاء
الربملان العماليني بالتصويت
احلر.
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 120من طاليب اللجوء يرفضون
النزول من سفينة سنغافورية
أنقذتهم من الغرق ويصرون على
الذهاب اىل أسرتاليا!!

عمليات التقييم ملجموعة من طالبي اللجوء ألسرتاليا من تاميل ال
تزال مستمرة بعد عامني من توقيف قاربهم وتحويل وجهتهم إىل
مرياك بطلب من رئيس الحكومة الفدرالية آنذاك كيفن راد
حاول املسؤولون األندونيسيون
الثالثاء التفاوض مع  120من
طاليب اللجوء ألسرتاليا بعد
أن أنقذتهم إحدى السفن
من املوت بعدما غرق القارب
الذي كان يقلهم أثناء توجههم
ألسرتاليا.
ومت إرجاع طاليب اللجوء الذين
ترتاوح جنسياتهم بني إيرانيني
وأفغان ،إىل أندونسيا بعد
أن أنقذتهم ناقلة البرتول
إال
هرينيا،
السنغافورية
أنهم رفضوا مغادرة السفينة
يف حادثة مشابهة إلضراب
طاليب اللجوء من جزيرة تاميل
ورفضهم النزول من السفينة
.Oceanic Viking
وقال متحدث باسم املدير العام
إلدارة اهلجرة األندونيسية إن
طاليب اللجوء يرفضون النزول
من السفينة لرغبتهم يف
السفر ألسرتاليا.
واختلفت التقارير حول املكان
الذي غرق فيه قارب طاليب
اللجوء ،وعما إذا كان داخل
املياه األندونيسية أم يف
منطقة تتبع املياه الدولية.
وكان جوكو ،أحد ضباط
وكالة البحث واإلنقاذ أخرب
صحيفة اهلريالد أنهم تلقوا
رسالة طوارئ يف متام الساعة
 5:30صباح األحد ،ومت إيفاد
سفينة إلنقاذ طاليب اللجوء.
وأضاف « :بعض من طاليب
اللجوء كان طافيا على املاء،
والبعض اآلخر كان متشبثا
بالقارب الذي كان يف سبيله
للغرق ،إال أنه مت مساعدتهم
للسفينة
للوصول
مجيعا
السنغافورية ،مشريا إىل
أن العديد منهم كان يرتدي

سرتات النجاة.
بينما أكد متحدث رمسي باسم
أن
األندونيسية
الشرطة
املفاوضات دائرة بني إدارة
اهلجرة األندونيسية وطاليب
اللجوء.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
أكد فيه مسؤولون من دائرة
الشؤون اخلارجية األسرتالية
إن املسألة ختص السلطات
األندونيسية.
من جهتها ،قالت باميال كار
من مركز موارد طاليب اللجوء
يف ملبورن إن تصرف طاليب
اللجوء يكمن يف خوفهم من
احتجازهم يف مراكز احتجاز
طاليب اللجوء يف أندونيسيا
والبقاء سنوات طويلة ،خاصة
بعد األنباء اليت ترددت عن
ضرب طالب جلوء يف أحد
هذه املراكز األندونيسية حتى
املوت.
يذكر أن عمليات التقييم
جملموعة من طاليب اللجوء
ألسرتاليا من تاميل ال تزال
مستمرة بعد عامني من توقيف
وجهتهم
وحتويل
قاربهم
إىل مرياك بطلب من رئيس
احلكومة الفدرالية آنذاك كيفن
راد.
وشهد األسبوع املاضي قيام
السلطات األسرتالية بتوقيف
 4مراكب طاليب جلوء قادمة
من أندونيسيا ،خاصة يف
ظل حتسن حالة املالحة بني
أندونيسيا وأسرتاليا ،مما
يزيد من عدد مراكب طاليب
اللجوء.
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احلكومة الفدرالية ختفض ميزانية ألبانيز ينتقد أوفارول لرفضه بناء
مطار آخر يف سيدني...
الدفاع لتوفر فائضا يف املوازنة!!
من املقرر أن تقوم احلكومة
الفدرالية بتجاهل خطة لشراء
صفقة أسلحة مدفعية متطورة
تكنولوجيا يف إطار سعي
احلكومة لتوفري مليار دوالر يف
موازنة ايار /مايو ،حيث كان
من املنتظر أن يتم شراء 12
مدفع جديد ذاتي احلركة ،وهي
تشبه الدبابات يف شكلها ،إال
أنها يف الواقع أسلحة مدفعية
كبرية احلجم قادرة على قذف
ثالث قذائف مدفعية  155مم
يف تسع ثوان ال غري ملسافات
طويلة.
وقدرت التكلفة اليت سيتكبدها
دافعو الضرائب من برنامج
تطوير الدفاع ،ما بني 500
مليون  $و  1مليار .$
وخططت وزارة الدفاع لشراء
دفعتني من تلك األسلحة
املدفعية املتطورة ،وكانت
خيارات الشراء تنحصر ما بني
Panzerhaubitze 2000
طراز
األملاني وطراز أمريكي مشابه،
على أن تدخل األسلحة اجلديدة
يف قوة وزارة الدفاع عام ،2015
إال أن احلكومة الفدرالية تسعى

لتخفيض ميزانية الدفاع اليت
تبلغ  26مليار دوالر سنويا ،بعد
أن وعدت احلكومة بإجياد فائض
يف امليزانية يف العام املالي
اجلديد ،كما تعهد وزير الدفاع
ستيفن مسيث مبساعدة احلكومة
يف حتقيق مأربها.
ومن املتوقع أن متتد النفقات
املدخرة من ميزانية الدفاع
لتشمل الربنامج املسمى ب
 growlerوالذي يهدف إىل
تطوير طائرات السوبر هورنت
مبا يالئم احلرب االلكرتونية،
حيث اشرتت أسرتاليا  24طائرة
سوبر هورنت من الواليات
املتحدة نصفها مالئم ليحمل
آليات التحديث اجلديدة ،وهو
ما سيبلغ تكلفته  1مليار دوالر
إذا مت التحديث ،إال أنه مل يتم
متويل الربنامج حتى اآلن ،رقم
أن مصنع السوبرهورنت يف
والية ميسوري األمريكية سيغلق
عام  ،2015وهو ما جيعل تأجيل
حتديث الطائرات غري منطقي.

تعرض باري أوفارول رئيس
حكومة نيو ساوث ويلز لضغوط
عديدة إلعادة النظر يف رفضه
إنشاء مطار آخر يف سيدني،
حيث قالت املؤيدون إلنشاء
املطار أنه سيعود بفوائد إجيابية
على سيدني وعلى أسرتاليا
ككل.
وكان السيد أوفارول قد تعهد
بعدم بناء مطار ثان يف سيدني
مفسرا ذلك بقوله إن اجملتمع
يعاني أساسا من ضوضاء
الطائرات ،حسبما ذكر موقع
نيوز ال تي دي اإلخباري.
الفدرالية
احلكومة
وقابلت
تصرحيات أوفاريل بكثري من
االستياء متهمة إياه بعرقلة سبل
التقدم واالنتاج يف سيدني ،حيث
طالبه أنتوني ألبانيز وزير النقل
والبنية التحتية الفدرالي بقراءة
التقرير املشرتك الذي كتبته
جلنة مشرتكة من الكومونولث
وحكومة نيو ساوث ويلز ،
والذي كشف احلاجة املاسة لبناء
مطار آخر يف سيدني ،وأوضح
ألبانيز يف حديثه لصحفيني يف
سيدني أن سيدني حتتاج هذا
املطار اجلديد عاجال وليس آجال،
مضيفا أن نسبة إقبال الرحالت
الدولية القادمة إىل أسرتاليا
على مطار سيدني وصلت إىل
 %40بعد أن كانت تزيد عن

األسرتالي» على إصدار نتائج
الربع األول من العام ،اليت
تكشف أن أرقام شهر فرباير
املتعلقة بسوق العقارات مل تكن
مشجعة ،وتكشف نتائج التقرير
عن هبوط يف أسعار سوق
العقارات يف املتوسط بنسبة
 % 0.8خالل الثالثة شهور
حتى نهاية فرباير ،بينما اقتصر
الصعود يف سعر العقارات يف
الشاطئ الشمالي بنسبة 0.4
 %ويف الغرب بنسبة %0.1
ويف كانرتبريي -بانكستاون
بنسبة  %0.7بينما بلغ الصعود
يف الساحل املركزي « سنرتال
كوست» نسبة .%2
وقال الدكتور ويلسون إنه
يعتقد أن السوق يف سبيله
للصعود حيث زادت معدالت
الشراء اليت اتسمت باالخنفاض
يف نهاية العام املنصرم،
مؤكدا أن معدل ختليص
املزادات العقارية clearance
 rates Auctionوصلت إىل
 %55مقابل  %50يف شهري
نوفمرب ودمسرب ،وهو ما شكك
فيه لويس كريستوفر املدير
العام ملؤسسة  SQMالبحثية
الذي قال إن معدالت التخليص
اخنفضت ومل ترتفع ،قائال إن
أسعار القطاع العقاري مل تزد
وال يوجد مؤشر على صعود
قريب يف أسعارها ،وأكد أن
هنالك  % 8.8زيادة يف عدد
العقارات املعروضة يف سوف
سيدني العقاري مقارنة بالعام
املاضي.

املشروبات السكرية تدمر صحة األطفال
وتصيب بأمراض القلب واألوعية الدموية!!
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جدل حول نتائج الربع األول يف سوق
العقارات يف سيدني!!
من املعتاد أن ينتاب وكالء
القطاع العقاري مشاعر القلق
وجتنب اإلفراط يف التفاؤل
بشأن سوق العقارات ،إال أن
الوضع اختلف مع حلول عيد
الفصح.
وقال خبري العقارات املخضرم
الرئيس
مكغراث
جون
التنفيذي ملؤسسة مكغراث
لوكالء التسويق العقاري ،إن
أسعار العقارات يف سيدني
تتسم بالثبات.
إال أن نتائج تقرير RP
 Data-Rismarkالذي نشر هذا
األسبوع تؤكد أن األسعار يف
طريقها للصعود.
ومع ذلك ،أكد السيد مكغراث
عدم وجود تغري يف أسعار
العقارات صعودا أو هبوطا،
متوقعا أن يستمر االستقرار
يف الفرتة اليت ينتظر فيها
اجلميع نتائج التغريات احلادثة
يف أوربا وباقي أحناء العامل
من جهته قال تيم لوليس
مدير مؤسسة  RP Dataاليت
أصدرت التقرير العقاري إن
الصعود الذي شهده سوق
العقارات يف الربع األول من
العام احلالي يرجع إىل حتسن
ملحوظ يف سوق عقارات سيدني
أكرب سوق عقاري يف أسرتاليا
الذي زادت قيمته بنسبة 1.1
 %يف هذا الربع ،إال أن معظم
مظاهر النمو العقاري حدثت يف
شهري ديسمرب ويناير ،حيث مل
يزد ارتفاع مؤشر شهر مارس
عن . %0.4
من جهته ،يعتزم أندرو ويلسون
االقتصادي البارز مبؤسسة
العقاري
القطاع
«مراقبو
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وجد باحثون يف سيدني وجود
عالقة بني ظهور عالمات اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية
بني األطفال يف سن الثانية
عشرة وبني تناوهلم لكميات
كبرية من املشروبات السكرية.
األوعية
وبينما يعترب ضيق
الدموية الضيقة يف العني
لإلصابة
الشائعة
العالمة
بأمراض القلب واألوعية الدموية
بني البالغني ،حذر باحثو معهد
ويستميد للبحث الطيب للمرة
األوىل من وجود عالقة بني
الكربوهيدرات وشبكية العني
فيما يتعلق باألطفال.
ومت اختاذ صور لشبكية العني
ملا يقرب من  2000طفل يف
الثانية عشر يف مركز حبوث
اإلبصار جبامعة سيدني ،حيث
وجد الباحثون عالقة بني ضيق
شرايني شبكة العني وبني
تناول أكثر من  274غراما من
الكربوهيدرات يوميا.
وتوصل الباحثون إىل أن مصدرا
رئيسيا لتلك الكربوهيدرات
اليت يكتسبها األطفال تتمثل
يف املشروبات السكرية ،حيث
تزداد اخلطورة لدى األطفال
الذين يتناولون أكثر من كوب
من العصائر يوميا.
من جهته ،قال الدكتور باميين
غوبيناث قائد فريق البحث
إن صحة األوعية الدموية يف
شبكية العني ميثل عالمة دقيقة
لصحة اجلسد ككلّ ،
حاثا اآلباء
واألطفال من ضرورة ختفيض

النصف منذ عشر سنوات وهو
ما يعكس احلاجة إلنشاء مطار
آخر ،واصفا تعنت أوفاريل
بكونه كبحا للتطوير.
وحذر البانيز من أن الفشل يف
زيادة سعة الطريان يف سيدني
سيكون له انعكاسات سلبية
على أسرتاليا بأسرها.
ورغم أن احلكومة الفدرالية هلا
الكلمة العليا يف جمال الطريان
املدني إال أنها ال تستطيع
تأسيس مطار جديد دون التطرق
املعماري
التخطيط
لعنصر
واملناطق احمليطة مبوقع املطار
اجلديد وهو ما يندرج حتت لواء
حكومة الوالية.
من جانبه ،دعا وزير اخلارجية
بوب كار إىل تقارب وجهات
النظر إلرسال رسالة واضحة
للمستثمرين ،واصفا بناء مطار
آخر يف سيدني باملشروع الضخم
ذات األهمية الكبرية ،واحلتمي.
ويرغب باري أوفارول يف إقامة
توسعات مبطار كانبريا الستيعاب
املزيد من الرحالت الدولية ،مع
ربط املطار بسيدني خبطوط
سكك حديدية سريعة ،وهو
االقرتاح الذي طالب كار بأخذه
يف االعتبار.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر news.com

معدل الكربوهيدرات والسكر ،مبا
حيد من معدل اإلصابة بأمراض
القلب واألوعية الدموية على
املدى الطويل ،وهي األمراض
اليت تتسبب يف نسبة وفيات
يف أسرتاليا تفوق تأثري أي
مرض آخر
وظهرت العالقة بني تناول
زائد
بشكل
الكربوهيدرات
وبني ضيق االوعية الدموية يف
شبكية العني يف اإلناث أكثر
من الذكور ،وجيب متابعة صحة
هؤالء األطفال بشكل مستمر
ملعرفة ما إذا كان الضرر
سيستمر مع مراحل حياتهم
املختلفة.
من جهتها قالت أخصائية
التغذية روزماري ستانتون أن
نتائج البحث تعد برهانا آخر على
أضرار املشروبات السكرية على
الصحة ككل وعدم وجود فائدة
منها.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر :سيدني مورنينغ الهريالد
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تفاصيل مثرية يف قضية املرأة اليت أبوت خيترب نزاهة غيالرد بعد جتميد نقابة اخلدمات الصحية!!
أقصت مدير عام كازينو ستار من
منصبه ،وبيرت غرميشو متورط!!

سيد فاكونتا الذي تم فصله من وظيفة املدير العام لكازينو ستار لسوء
السلوك الوظيفي
كشفت التحقيقات اخلاصة
بفضيحة الرسالة النصية لكازينو
ستار أن املرأة اليت أسقطت
سيد فاكونتا مدير عام الكازينو
الذي أقيل بعد الفضيحة ،كانت
تدعي أنها متزوجة ،ويف ذات
الوقت حتتفظ بعالقة سرية مع
املستشار املقرب لرئيس حكومة
نيو ساوث ويلز باإلضافة إىل
عالقتها مع رجل ثالث.
وبعد أن ادعت املرأة اليت
رفضت هيئة التحقيق الكشف
عن امسها ،أن سيد فاكونتا
حترش بها جنسيا ،اتهمت
الكازينو بالتغطية على واقعة
التحرش ،وهددت بنشر قصتها
لإلعالم ،يف الوقت الذي
كانت ختطط بشكل سري مع
بيرت غرميشو مدير االتصاالت
والعالقات العامة آنذاك لرئيس
حكومة نيو ساوث ويلز ،بغية
اقصاء السيد فاكونتا.
واعرتف السيد غرميشو أنه قام
باإلبالغ عن كازينو ستار بشكل

سري هليئة اخلمور واأللعاب
املستقلة اليت حبثت رخصة
ترخيص الكازينو.
وقام كل من السيد غرميشو
وصديقته بالضغط على وزير
األلعاب واخلمور جورج سوريس
إلقصاء سيد فاكونتا من منصبه،
إال أن غرميشو جادل بشأن قيامه
باالتصال مبديري الكازينو حول
واقعة التحرش اجلنسي ،إال
أن غرميشو أنكر تورطه يف أي
مؤامرات ضد فاكونتا ،قائال أن
تدخله كان نابعا من رغبته يف
الدفاع عن صديقته ،اليت شعر
أنها تعرضت لتحرش جنسي
بالفعل.
ومن املقرر أن تستمع جلنة
التحقيق لكل من اليزابيث وورد
وغريغ كولبان مدراء الكازينو،
ثم الري موليم الرئيس
التنفيذي للكازينو الشهري.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر :الدايلي تلغراف

براون يستقيل...
تتمة املنشور ص 1

يف احلزب لتسلم القيادة ،هذا
كان ميكن أن أحلم به قبل عقد
من الزمن».
وقال السناتور براون يف
بيان صحفي له «لقد حان
الوقت لتسليم مقاليد القيادة.
اتقدم بالشكر اجلزيل من 1،7
مليون اسرتالي انتخبوا فريقنا
األخضر».
وقال «اشكر زمالئي ،لقد جعلوا
كل عام أخضر يف هذا الربملان
أفضل من العام السابق ،
واالفضل ال بد ٍ
آت ..أشكر
أيضا موظفي مكتيب الرائعني،
مبن فيهم صديقي منذ فرتة
طويلة ،ينبوع احلس السياسي
اجليد ،كبري املوظفني بن
اوكيست .»Oquist
وأطلع السيناتور براون احلاكم
العام ورئيس الوزراء وزعيم
حزب اخلضر يف تازمانيا على

استقالته.
السيناتورة
ختلف
وسوف
كريستني ميلن براون يف
منصب زعامة حزب اخلضر.
واثنت الزعيمة اجلديدة حلزب
اخلضر االسرتالي ،يف بيان
صحفي هلا على قيادة بوب
براون االستثنائية ،قائلة «يف
ظل القيادة احلكيمة لبوب،
منا حزب اخلضر ليصبح القوة
الثالثة يف السياسة االسرتالية
بال منازع ،حيث اجتذبت
سياساتنا ورؤيتنا وعملنا من
وذكاء
اجل مستقبل اكثر صحة
ً
ونظافة  1.7مليون اسرتالي».
وقالت السيناتورة ميلن «حتت
قيادتي ،سوف نعمل بال كلل
من أجل جعل أسرتاليا مكانا
رائعا للعيش والعمل ،يف
الوقت الراهن ويف املستقبل،
تقدر حكومته قيم
يف بلد
ّ
شعبنا».

طالب طوني أبوت زعيم
االئتالف الفدرالي املعارض
الشرطة مبداهمة مكاتب منظمة
العمل العادل األسرتالية إذا
التقرير
جتاهلت حمتويات
املكون من  1100صفحة
الذي يكشف خمالفات قامت
بها نقابة اخلدمات الطبية
تستوجب املعاقبة اجلنائية.
وأضاف أبوت أن التقرير حيتوي
على أدلة إدانة قوية ضد
عضو الربملان العمالي كريغ
تومسون السكرتري السابق
لنقابة اخلدمات الطبية.
واستند السيد أبوت على قرار
اجمللس األسرتالي للنقابات
املهنية  ACTUبتعليق عضوية
نقابة اخلدمات الصحية يف
بيان أكد عدم تسامح اجمللس
مع أي مظاهر فساد داخل
النقابات املهنية.
واستطرد أبوت أن منظمة
العمل العادل األسرتالية جيب
أن تبدأ اآلن يف استخراج
أدلة تورط السيد تومسون
ومقاضاته ،وأضاف :يف حالة
عدم إقدام منظمة العمل العادل
األسرتالية على فعل ذلك حيق
للشرطة مداهمة مكاتب املنظمة
واستخراج األدلة لتقدميها إىل
النيابة العامة رغم أن أبوت ال
يعلم التفاصيل اليت تضمنها
التقرير الذي مل ينشر على
املأل.
وكانت منظمة العمل العادل
األسرتالية ،اليت استغرقت
ثالث سنوات إلنشاء التقرير،
قالت إنه ليس من صميم عملها
تصعيد التجاوزات اجلنائية،
وهو ما عقب عليه توني أبوت
بقوله أن التقرير الذي حبوذة
منظمة العمل العادل حيتوي
على شبهات جنائية قوية ضد
نقابة اخلدمات الصحية ،وإال
مل تكن قدمت التقرير إىل
مكتب مدير النيابة العامةDPP
ألثالثاء.
وطالب السيد أبوت رئيسة

وسط توقعات بإساءة استخدام
هذه األموال.

قال أبوت زعيم االئتالف الفدرالي املعارض أنه من الضروري اتخاذ خطوات املقاضاة
الجنائية ضد عضو الربملان العمالي كريغ تومسون على خلفية تورطه بسوء السلوك
الوظيفي والفساد أثناء تقلده منصب سكرتري نقابة الخدمات الصحية

احلكومة الفدرالية جوليا غيالرد
بطرد تومسون من الربملان
وأن تسري على خطى قرار
اجمللس األسرتالي للنقابات
املهنية اليت مجدت عضوية
نقابة اخلدمات الصحية ،قائال
إن ذلك ميثل اختبارا لنزاهة
جوليا غيالرد ،بأن تنشر تقرير
منظمة العمل العادل على املأل
 ،ومعاقبة األطراف الضالعة
يف جرائم الفساد اليت تضمنها
التقرير.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
أشارت فيه منظمة العمل
العادل إىل اعتزامها نشر
التقرير على املأل خالل الستة
أسابيع القادمة.
وأعقبت تصرحيات أبوت النداء
كاثي
املؤثر الذي وجهته
جاكسون رئيسة نقابة اخلدمات
اجمللس
مناشدة
الصحية
األسرتالي للنقابات املهنية
بعدم جتميد عضوية النقابة،
مما أوجد بعض مشاعر التعاطف
جتاه بعض مسؤولي النقابة
الغري متورطني يف شبهات
الفساد.
وجاء قرار جتميد نقابة اخلدمات
الصحية بعد أن كشفت منظمة
األسرتالية
العادل
العمل
أنها وجدت  181انتهاكا يف

الكشوفات

املالية

للنقابة،

من جانبه قال جيف لورانس
سكرتري اجمللس األسرتالي
للنقابات املهنية إن التحقيقات
املتعلقة بتجاوزات النقابة
جيب أن تكتمل رافضا حتميل
أشخاص
جتاه
املسؤولية
حمددة ،تاركا ذلك للجهات
املسؤولة ،مؤكدا أن نقابة
اخلدمات الصحية قد يرفع عنها
التجميد إذا ما مت التأكد أنها
ختلصت من شوائب الفساد
اليت اقرتنت بها.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر news.com

كبري أساقفة برزبني :الفايسبوك
واليوتيوب يقودان البشرية حنو الظالم!!
قال الدكتور فيليب أسبينال
الطائفة
أساقفة
كبري
األجنليكانية يف برزبني أثناء
توجيهه موعظة اجلمعة العظيمة
إن املواقع االجتماعية على
شبكة االنرتنت مثل الفيسبوك
واليوتيوب قد تصبح ظالما
يزحف على اجملتمع احلديث،
يف إطار مقارنته بني مشاكل
اجملتمع احلديث مع تلك اليت
وردت يف اإلجنيل.
وأضاف الدكتور أسبينال موجها
مواعظه للحشد الذي جتمع يف
كاتدرائية القديس جونز يف
وسط برزبني إن شبح الظالم
خييم على العامل ،ضاربا املثال
اليت
االجتماعية،
باملواقع
حولت تطورا تكنولوجيا رائعا
إىل أدوات للبلطجة والوحشية
والدمار.
أضاف أن بعض الشباب ينتحر
للهروب من اآلالم واملعاناة،
يف الوقت الذي جيد فيه
البعض متعة شريرة يف بث

مقاطع عنيفة يف موقع يوتيوب،
ويظن أن يلهو بتلك األفعال.
وحتدث الدكتور أسبينال أيضا
مدرس برزبني
عن ظروف
جاسون ليز الذي ألقى بنجله
ذي العامني من أعلى الكوبري
ثم أقدم على االنتحار ،كما
حتدث كبري األساقفة عن ظروف
وفاة منقذ التزجل على املاء
ماثيو بريكالي ،كما ضرب مثاال
برجلني مسعهما يتحدثان عن
إدمانهما املقامرة ،وإخفائهما
ذلك على عائلتيهما ،إال أن
التدمري الذي حدث يف أموال
الرجلني ،كشف حقيقة إدمانهما
ليدلل على حجم
للمقامرة،
الظالم الذي خييم على احلياة
احلديثة.
واختتم الدكتور أسبينال موعظته
بضرورة أن يركز األشخاص
على اإلجيابيات والبعد عن
السلبيات.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر news.com

تفاصيل مثرية يف حمكمة األسرتالية ووتشربورن اليت
استعبدت امرأة أجنبية جنسيا!!

قام سائق يف ملبورن بإخبار أحد
احمللفني أن صاحبة بيت دعارة
هي املسؤولة عن جلب عاهرة
تايالندية إىل أسرتاليا لتقديم
خدماتها اجلنسية بشكل غري
شرعي.
إال أن الشاهد الذي طلبه الدفاع
قال إن الضحية كانت تتصل
به للشكوى من عدم حتصلها
على أموال كافية وقلة عدد
الزبائن اليت تقدم هلم خدماتها
اجلنسية.
برادات
السائق
وكان
فاتانوباست املعروف باسم «بي
تي» قد أدىل بشهادته أمام
احملكمة العليا بإقليم العاصمة
األسرتالية حول صلته بالسيدة
ووتشربورن نانتاكوم.
وكانت نانتاكوم قد أنكرت
التهم املوجهة إليها باستعباد
ووجهت إليها أربع تهم
امرأةُ ،
وفقا لقانون اهلجرة.

وتتعلق التهم بامرأتني من
تايالند عملتا كعاهرتني يف
أسرتاليا يف منتصف 2007
يف مبنى استأجرته املتهمة
نانتاكوم.
ووجهت للمرأة تهمة االستعباد
اجلنسي إلحدى املرأتني ،بزعم
نانتاكوم هيمنت على
أن
املرأة التايلندية يف كل جوانب
حياتها.
فاتانوباست
السائق
وأخرب
احملفني إن نانتاكوم طلبت منه
أن يستقبل الضحية من مطار
ملبورن مكان وصوهلا األول
يف أسرتاليا ،مضيفا أنه أنزهلا
يف أحد الفنادق ودفع هلا مثن
وجباتها الغذائية ومثن حجز
طائرة هلا إىل كانبريا اليوم
التالي ،مضيفا أن ظل على
عالقة اتصال مستمرة باملرأة.
الضحية كانت
وأضاف أن
تتصل به للشكوى من عدم

حتصلها على أموال كافية وقلة
عدد الزبائن اليت تقدم هلم
خدماتها اجلنسية.
وفيما يلي نص احلوار الذي دار
يف احملكمة بني السيد ساباروال
 The Crownوالسائق
ساباروال :مل يكن يرتدد علىالضحية الكثري من الزبائن؟
السائق :نعم ،شيء من هذاالقبيل.
ساباروال :هل فسرت لكسبب عدم وجود زبائن كافية؟
السائق :ألن سيدة أخرى كانتقادمة من سيدني للعمل كعاهرة
لدى ناتانكوم.
 ساباروال :هل أخربتك عنامسها؟
 السائق :ال مل ختربني هل كانت سعيدة أم حزينةعندما أخربتك أن عاهرة أخرى
قادمة.
 -كانت حزينة

السائق أنه أعطى
وأضاف
الضحية  16000دوالر أسرتالي
عندما مت القبض عليها عام
 2008بعد أن طلبت منه ناتانكوم
ذلك ،وهو ما فسره السيد
سابراوال أن املبلغ كان حماولة
من السيدة إلسكات الضحية
وحثها على العودة ملوطنها.
وأضاف السائق أثناء رده على
استجواب مدعي الكومونولث
سارة كرونان إنه كان يعتقد أن
الضحية تعاني مشكلة كبرية،
حممال املسؤولية لناتانكوم.
كما استمعت احملكمة إىل الضحية
اليت انتهت تأشرية إقامتها
السياحية حيث اتهمت ناتانكوم
بأنها أوشت عنها للسلطات.
وأضاف السائق أنه هدد
باإلفشاء بكل ما يعرفه للمحكمة
إذا اضطر للمثول شاهدا.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر كانبريا تايمز
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الركود يضرب السياحة األسرتالية .....والقرار الربيطاني يعمق األزمة!! مدارس األحياء الراقية أكثر تفوقا..ومستوى تعليم
اآلباء ينعكس على األبناء

السياحة األسرتالية تعاني من خسائر كبرية...أغرى ارتفاع الدوالر الكثري من األسرتاليني لقضاء
عطالتهم يف الخارج بدال من إنفاقها على السياحة الداخلية
أحدث ارتفاع الدوالر األسرتالي
خسائر كبرية يف صناعة
السياحة األسرتالية حيث تكشف
األرقام الرمسية أن مقدار إنفاق
الزائرين األجانب قد وصل
ألدنى معدل له خالل األربعة
سنوات األخرية.
واخنفض الدخل اإلمجالي
للسياحة األجنبية إىل  2063مليار
دوالر يف فرباير ،وهو املعدل
الشهري األدنى له منذ ديسمرب
 ،2007حبسب تصرحيات مكتب
االحصاءات.
كما أوضحت األرقام أن
معدل إنفاق الزائرين األجانب
ألسرتاليا على اخلدمات املتعلقة
بالسياحة مثل رحالت الطريان
والفنادق اخنفضت  100مليون
دوالر مقارنة بذات الفرتة من
العام املاضي.
واكتملت الضربات اليت تلقتها
السياحة األسرتالية حيث أغرى
ارتفاع الدوالر الكثري من
األسرتاليني لقضاء عطالتهم
يف اخلارج بدال من إنفاقها على
السياحة الداخلية.
وقدرت املبالغ اليت أنفقها

السياحة
على
األسرتاليون
اخلارجية يف فرباير احلالي
2.82مليار دوالر ،وهو رقم
قياسي جديد.
من جهتها ،قالت فيليسيا
مارياني املدير العام جمللس
صادرات السياحة األسرتالي إن
ارتفاع سعر الدوالر األسرتالي
يعد أحد التحديات املتعددة ،اليت
تواجهها السياحة ،واليت أصابها
الضرر أيضا جراء الضرائب اليت
وضعتها احلكومات األجنبية على
الرحالت الطويلة.
وكانت بريطانيا قد رفعت يف
هذا الشهر ضريبة الرحالت
اجلوية الطويلة ،كما أن هنالك
خماوف من أن تلجأ الدول
األوربية اليت تعاني من أزمات
مالية من فرض ضرائب شبيهة
مبا فرضته بريطانيا.
وأضافت السيدة مارياني أن
ارتفاع األجور يف أسرتاليا نسبيا
جعل تكلفة الفنادق االسرتالية
باهظة على الزائرين األجانب،
وهو ما حيتاج إىل إعادة النظر.
وانعكست حالة الركود السياحي
يف أسرتاليا على أعداد السائحني

القادمني إىل أسرتاليا إذ
اخنفض معدل الزائرين %0.2
يف العام احلالي حتى فرباير
مقارنة بالعام املاضي ،بينما
زاد معدل األسرتاليني الذين
يتوجهون للخارج للسياحة بنسبة
.% 9.1
وعلى الرغم من تلك التحديات
الصعبة إال أن هنالك بعض
النقاط املضيئة ،حيث قال
روبي كوك الرئيس التنفيذي
ل  Wotif.comإنه كان هنالك
منوا سياحيا قويا فيما يتعلق
بالقادمني من آسيا حيث
زاد عدد السائحني القادمني
من ماليزيا بنسبة  %20يف
الشهرين املاضيني.
وأضاف السيد كوك« :على
صعيد السياحة الداخلية مثل
سيدني وغولد كوست وملبورن
والساحل الشمالي لنيو ساوث
ويلز كان هنالك زيادة يف
احلجوزات السياحية».
كما شهدت أسرتاليا زيادة يف
حجم السائحني الصينيني.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر :سيدني مورنينغ هريالد

حمكمة غوسفورد تقضي بسجن رجل  21سنة اعتدى على أطفاله
جنسيا مبساعدة زوجته ضمن شبكة دعارة دولية!!
قال القاضي بإحدى حماكم نيو
ساوث ويلز إن التصرف الذي
أقدم عليه الرجل القاطن يف
سنرتال كوست بتحرشه جنسيا
بأطفاله ميثل احنرافا سلوكيا
عميقا ال ميكن تربيره.
وكانت الشرطة قد ألقت
القبض على رجل 51 ،سنة،
وزوجته 30 ،سنة ،ورجل آخر،
 43سنة ،يف نوفمرب 2010
الذين اعرتفوا الحقا باالعتداء
اجلنسي املتكرر على أطفال
الزوجني 11 ،و 12سنة.
مقاطعة
حمكمة
وأصدرت
غوسفورد حكما بسجن األب
ملدة  21عاما ،منهم  15عاما
ليست قابلة للعفو املشروط.
وأدار الثالثي املتهم شبكة
لالستغالل اجلنسي لألطفال
ارتبط بها آباء وأمهات يف

املتحدة
واململكة
أسرتاليا
والواليات املتحدة وهولندا
وفرنسا وأملانيا ،وكانت نشاط
الشبكة يرتكز على القيام
بانتهاكات جنسية لألطفال
تعتمد على العنف ثم نشرها
على شبكة االنرتنت.
وبرر القاضي روي اليس
أسباب حيثيات حكمه على
األب 51 ،سنة ،بأنه انتهك
براءة أطفاله ،الذين سيظلوا
يتذكرون ما حدث هلم أمد
الدهر».
وكان الرجل حماطا حبراس
السجن ومل يبدو عليه التأثر
أثناء احملاكمة.
وشاهدت احملكمة الكثري من
احملادثات اليت أجراها الرجل
عرب االنرتنت واليت توضح
اعتياده ممارسة االنتهاكات

اجلنسية جتاه األطفال ،وأنه ال
يشعر بالندم على األفعال اليت
اقرتفها.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
اعترب فيه دعاة عدم العنف ضد
األطفال تلك القضية مبثابة
األسوأ فيما يتعلق باستغالل
األطفال جنسيا ،حيث قالت
كارين ليندلي املتحدثة الرمسية
باسم منظمة بريف هريت يف
نيو ساوث ويلز إن احلكم ال
يعادل بشاعة اجلرمية ،وطالبت
بتغليظ العقوبة على مرتكيب
تلك اجلرائم جتاه األطفال الذين
ال جيب املساس برباءتهم.
وسوف يتم احلكم على األم
والرجل اآلخر الشريك يف
اجلرمية األسبوع القادم.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدرABC.NET :

كشفت أرقام أن الطالب املنتمني
ملدارس تقع يف ضواحي أكثر
رقيا على املستويني االقتصادي
واالجتماعي ،يفوق مستواهم
الدراسي طالب مدارس األحياء
األفقر.
وأشارت دراسة حول نتائج
اختبارات نابالن يف مهارات
القراءة والكتابة واحلساب أن
قائمة املائة مدرسة األوىل يف
املرحلتني االبتدائية والثانوية
تضم نسبة كبرية من طالب
مدارس الضواحي الغنية.
من جهته ،قال ريتشارد تيس
مدير مركز حبوث األنظمة
التعليمية يف جامعة ملبورن إن
األرقام تكشف املميزات اليت
ختتلف باختالف التمركز اجلغرايف،
مضيفا أن املدارس يف األحياء
الفقرية تكون أقل متويال ،وأقل
جذبا للمدرسني ذوي اخلربة
والكفاءة مبا ينعكس سلبا على
سلوك التالميذ ،مشريا إىل
أن احلكومة الفدرالية ال متتلك
ميزانية لتقليل الفجوة اهلائلة
بني حجم التمويل يف مدارس
األحياء الراقية واألحياء الفقرية،
مردفا أن املدارس احلكومية
تستوعب ثلثي طالب أسرتاليا،
إال أن نقص التمويل يعد مبثابة
حرمان متعمد هلؤالء الطالب من
أن حيظوا بتعليم جيد.
ووجدت الدراسة أن املدارس

كشفت دراسة حول نتائج اختبار نابالن أن قائمة املائة مدرسة األوىل يف املرحلتني
االبتدائية والثانوية تضم نسبة كبرية من طالب مدارس الضواحي الغنية
املميزة االنتقائية احتلت الرتتيب
األعلى بني قائمة املدارس
الثانوية واالبتدائية.
أيضا أن
وكشفت الدراسة
املدارس املستقلة احتلت املكانة
الثانية يف الرتتيب بعد املدارس
االنتقائية اليت تقبل الطالب وفق
معايري انتقائية معينة.
وأظهرت الدراسة ارتباطا قويا
بني أداء الطالب ومستوى
تعليم عائالتهم ،حيث أن
املنتمني لعائالت ذات مستوى
تعليمي أقل حيرمون يف الغالب
من االهتمام الالزم لتفوقهم
الدراسي.

واعتمدت الدراسة على رصد
نتائج اختبارات نابالن لطالب
السنوات  ،3و ،5و  ،7و، 9
مع ربطها مبستوى دخل األسرة
وتعليمها .
يأتي ذلك يف الوقت الذي
اجتمع فيه وزراء التعليم من
كافة احلكومات االسرتالية يف
سيدني ملناقشة أهم التعديالت
اليت ميكن تنفيذها على النظام
التعليمي يف أسرتاليا.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدرnews.com :

تقرير يلقي الضوء على معاناة مثليي اجلنس العرب يف سيدني!!
يتعرض الشذاذ من اجلنسني
يف العائالت العربية يف سيدني
للكثري من العنف والتخويف
حبسب
واملساومة،
والنبذ
تأكيدات تقرير منظمة ACON
حول صحة الشواذ من اجلنسني
بدعم من اجمللس العربي يف
أسرتاليا.
وال يعد تقرير «حنن ننتمي لألسرة
أيضا» مبثابة استطالع أو مسح
حبثي ،لكنه يتفاعل مع جمموعة
من الشواذ املنتمني لعائالت
عربية من اجلنسني يف سيدني
 ،الذين يعتنقون اإلسالم أو
املسيحية ،باإلضافة حلوارات
مع زعماء اجلاليات والرموز
الدينية يف جمتمع اجلالية الشرق
أوسطية يف سيدني.
من جهته ،قال نيكوال بارخيل
ملنظمة
التنفيذي
الرئيس
 ACONإن املثلية اجلنسية
تتواجد يف كافة اجملتمعات،
إال أنها تواجه مصاعب خمتلفة
يف اجلاليات العربية جراء
مفاهيم ثقافية مناهضة للمثلية
اجلنسية.
وقال معظم املثليني من
اجلنسني الذين حتدثوا للمنظمة
إنهم يتعرضون للسب واإلهانة
بينما قال  %25منهم إنهم
تعرضوا للعنف اجلسدي من
عائالتهم أو من اجملتمع الذي
يعيشون فيه.
وقال أحد هؤالء املثليني« :لقد
تعرضت للضرب من أحد أفراد
عائليت بزعم أنين أجلب العار
ألسرتي».
من جهته ،قال موظف اجتماعي
ذو خربة كبرية يف التعامل
مع املثليني املسلمني من

املحامي غسان كاسيسي كاتب التقرير

اجلنسني إن هنالك حاالت من
العنف واالضطهاد متارس ضد
املثليني وال يتم اإلبالغ عنها.
وركز التقرير الذي يعد األول
من نوعه يف أسرتاليا على
مفاهيم عربية معينة مثل القواعد
بامليول
املتعلقة
الصارمة
اجلنسية ،ومقاومة استقالل
األبناء وخروجهم من منازهلم
واحملظورات
الزواج،
قبل
املتعلقة بالسلوك اجلنسي ،كما
ألقى الضوء على حماوالت تغيري
امليول اجلنسية عرب الصالة
والرقية وطرد األرواح الشريرة،
كما أبرز التقرير االعتقاد العربي
الشائع أن الشذوذ اجلنسي ما
هو إال آفة نابعة من الغرب.

من جهتها ،قالت راندا قطان
املدير العام للمجلس العربي
األسرتالي إنه جيب االنتباه
حلاالت العنف اليت تضمنها
التقرير وحماولة التوصل حللول،
لنبذ ذلك العنف.
وأضافت« :حنن ال نطالب الناس
بتغيري آرائهم  ،فقط نطالب
مبناقشات تعتمد على املنطق
واملصارحة ،لتوضيح خطأ أن
يقوم شخص باالساءة آلخر
بسبب امليول اجلنسية ،اليت
تندرج حتت بند حرية االختيار،
وحرية التعبري».

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
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تتــمات

اختباران امام سورية...

(تتمة املنشور على الصفحة )1
الجناز اخلطوات التمهيدية اليت تسبق نشر املراقبني.
وقال رئيس الوزراء الرتكي رجب طيب اردوغان ،يف انقرة عشية
زيارته الرياض للقاء امللك السعودي عبد اهلل ،ان «خطة انان مل
تنفذ حتى اآلن» .وقال «هناك خطة من ست نقاط طرحها انان .ال
أعتقد ان هذه اخلطة تنفذ .ال يوجد شيء من هذا القبيل».
واعلن «املرصد السوري حلقوق االنسان» ،يف بيان ،ان «ستة
قتلى ،هم مخسة مدنيني وعسكري ،سقطوا يف املعضمية يف ريف
دمشق وريف محاه وادلب ومحص وحلب» ،فيما اعلنت السلطات
السورية مقتل ضابط يف اجليش ،واصابة  ،24بينهم جنود ومدنيون
يف تفجري عبوة نفذته «جمموعة ارهابية» يف حلب .وقال سكان ان
اهلدوء ساد حمافظات محص ومحاه وإدلب ودمشق.
ورغم اخلروقات بدا واضحا ان اعمال العنف احنسرت بشكل واسع
منذ بدء وقف اطالق النار الساعة السادسة صباحا ،حبسب ما افاد
املرصد السوري حلقوق االنسان ،الذي اشار يف الوقت ذاته اىل
ان «القوات السورية النظامية وآلياتها مل تنسحب من املدن».
وردا على اتهامات السلطات السورية للمعارضة بالسعي لضرب
خطة انان اعلنت «القيادة املشرتكة للجيش السوري احلر يف الداخل»
التزامها الكامل بوقف اطالق النار ،مطالبة بارسال مراقبني دوليني
اىل سوريا ملراقبة وقف اطالق النار .وقال املتحدث بامسها العقيد
قاسم سعد الدين «حنن ملتزمون بوقف اطالق النار  100يف املئة،
ولن نرد على استفزازات النظام».
وبعد ساعات على استتباب اهلدوء النسيب يف سوريا بدا ان النظام
واملعارضة يستعدان للدخول يف مواجهة جديدة مع دعوة املعارضة
اىل التظاهر بكثافة ورفض السلطات للتظاهر من دون ترخيص.
ودعا املعارضون ،على موقعهم على «فايسبوك»« ،مجيع السوريني،
ال سيما املرتددين منهم ،اىل اي ديانة او تيار انتموا اىل اخلروج
يف تظاهرات حتت شعار مجعة ثورة لكل السوريني».
وسرعان ما اعلنت وزارة الداخلية السورية ان اي تظاهرة جيب ان
حتصل على «ترخيص من اجلهات املختصة» .وأكدت أن «التظاهر
السلمي حق كفله القانون» .ودعت ،يف بيان« ،املواطنني إىل
التقيد بالقانون الناظم له وعدم التظاهر إال بعد احلصول على
ترخيص من اجلهات املختصة وفقًا لقانون التظاهر السلمي حرصًا
على ضمان سالمة املواطنني وممارسة هذا احلق بشكل حضاري».
ودعت وزارة الداخلية السورية ،يف بيان« ،السوريني الذين اضطروا
رغما عن ارادتهم اىل مغادرة بيوتهم ،سواء داخل القطر او اىل
دول جماورة اىل العودة اليها وعدم االلتفات للدعايات واالخبار
املضللة» .كما دعت «املسلحني الذين مل تتلطخ ايديهم بالدماء اىل
تسليم انفسهم وأسلحتهم اىل اقرب مركز شرطة» ،مشرية اىل انه
«سيتم االفراج عنهم ووقف التبعات القانونية حبقهم».

أنان وجملس األمن

ويف نيويورك ،تسارعت االتصاالت املتعلقة بامللف السوري .وقدم
انان عرضا بآخر تطورات مهمته امام اعضاء جملس االمن عرب دائرة
فيديو من جنيف ،بعد اعتباره ،يف بيان ،ان وقف اطالق النار يف
سوريا «يتم االلتزام به على ما يبدو».
وقال انان «ان سوريا تشهد على ما يبدو فرتة نادرة من اهلدوء على
االرض» ،معتربا انه من الضروري «احلفاظ» على هذا اهلدوء ،حمذرا
من ان «الوضع هش جدا ،وأي رصاصة قد تفجر الوضع جمددا».
واضاف «على مجيع االطراف املعنيني االلتزام بالتطبيق الكامل
خلطة النقاط الست» اليت وضعها حلل االزمة يف سوريا ،ومن
ضمنها «البنود العسكرية للخطة وااللتزام ببدء عملية سياسية».
وقال انان «سيطلب االمني العام (لألمم املتحدة) بان كي مون من
جملس االمن املوافقة على نشر مهمة مراقبة من االمم املتحدة يف
أسرع وقت ممكن» .واضاف «سيسمح لنا هذا بالتحرك بسرعة الطالق
حوار سياسي جاد يتعلق بهموم وتطلعات الشعب السوري».
وقال دبلوماسيون يف مقر االمم املتحدة ان انان دعا جملس االمن
خالل خماطبته له اىل «مطالبة النظام السوري بسحب قواته من
املدن اليت تشهد اضطرابات والعودة اىل ثكناتها» ،واعترب ان
«دمشق مل تلتزم من الناحية التقنية» خبطته للسالم ،اال ان وقف
اطالق النار اهلش يشكل «فرصة جيب انتهازها».
وللتأكيد على دعم روسيا خلطة انان ،اعلن املندوب الروسي لدى
االمم املتحدة فيتالي تشوركني ان جملس االمن قد يصدر اليوم
قرارا بارسال قوة مراقبة دولية اىل سوريا تستطيع بدء العمل
االسبوع املقبل.
وقال تشوركني ان روسيا ستدعم القرار .واضاف «نأمل ان نتمكن
غدا (امس) من تبين قرار يف جملس االمن حول نشر جمموعة
طليعية من املراقبني» ،مشددا على انه من «املهم» نشر املراقبني
بسرعة .واعلن ان الفريق الطليعي من املراقبني جيب ان يتألف
على االقل من  20اىل  30مراقبا على ان ينتشروا يف سوريا مطلع
االسبوع املقبل.
وأثار تشوركني املخاوف من ان تسفر الدعوات اىل اخلروج يف
تظاهرات عن «استفزازات» يف سوريا .وقال «حنن قلقون من
احتمال حدوث استفزازات .وقلقون من الدعوات اىل تظاهرات
حاشدة ،وهذا هو عكس ما نريد ان حيدث اآلن يف سوريا .نريد ان
نستفيد من الوضع اخلالي من العنف» .واضاف «بدال من احلديث
عن تظاهرات ،على قادة املعارضة صياغة موقفهم من احلوار
السياسي» .وتابع ان على انان ان يتوصل «سريعا اىل اتفاق مع

قادة املعارضة للدخول يف حوار مع احلكومة السورية .وحتى اآلن
مل حيدث ذلك».
واعلن املندوب الصيين لي باو دونغ ان سحب القوات السورية
من املدن والبلدات يوازي يف اهميته وقف اطالق النار .وقال
«ندعم خطة انان املكونة من ست نقاط بالكامل ونعتقد أن وقف
إطالق النار مهم للغاية ،وكذلك سحب احلكومة السورية للقوات من
البلدات واملدن شديد األهمية».
وقال املندوب السوري لدى االمم املتحدة بشار اجلعفري إن «بعض
السياسات يف املنطقة ختيب اآلمال اليوم ألن خطة أنان جنحت،
ووقف العنف قد جنح أيضا ومصداقية احلكومة السورية تأكد من
أنها ثابتة وبعض االعالنات التحريضية من هنا وهناك لن تكون
مفيدة» .وأضاف إن «سوريا متتحن مصداقية كل الذين أعلنوا أنهم
يؤيدون خطة أنان».
وأكد اجلعفري أن «مثانية انتهاكات متت هذا الصباح (امس االول)
على ايدي اجملموعات اإلرهابية املسلحة يف سوريا» .وقال إن «أنان
كان حمقا عندما دعا الدول اليت هلا نفوذ على اجملموعات املسلحة
إىل أن تدعوها للتوقف وأن توقف أعماهلا التحريضية اليت تقدمها
هلذه اجملموعات» .وأضاف ان «احلكومة السورية حتافظ على ضبط
النفس بأقصى درجاته ،وهي على أمت االلتزام مبا اتفق عليه».
واعلن املتحدث باسم احلكومة السورية جهاد مقدسي ان دمشق
ملتزمة متاما بنجاح انان وأنه ال حاجة خلرق وقف إطالق النار الن
القوات السورية مل تتعرض هلجمات .وقال مقدسي ،هليئة االذاعة
الربيطانية (بي بي سي) ،إن «سوريا تريد أن يبدأ املراقبون عملهم
يف أقرب وقت ممكن ملراقبة أي انتهاكات حمتملة» ،مضيفا اأنه
«ال ميكن االعتماد على موقع يوتيوب وقناة اجلزيرة وعلى النشطاء
الذين يقولون ما يريدون» .واتهم «جريان سوريا بتأجيج الصراع
عن طريق احلديث عن تسليح املعارضني ومتويلهم».

بان كي مون

واعلن بان كي مون ،يف مؤمتر صحايف يف جنيف ،ان اجلنرال
النروجي روبرت مود سيتوجه اليوم اىل دمشق على رأس فريق
فين لالعداد لوصول املراقبني الدوليني املكلفني التحقق من وقف
اطالق النار .واعرب عن امله ان يتمكن من ارسال املراقبني «يف
اسرع وقت ممكن» ،داعيا جملس االمن اىل اختاذ موقف موحد
واملوافقة على بعثة املراقبني .واضاف «فور موافقة جملس االمن
سنكون قادرين على ارسال البعثة سريعا جدا» ،مشيدا بالدعم
الذي تلقاه يف هذا االطار من موسكو االربعاء.
ورفض الرد على سؤال حول «اخلطة ب» يف حال فشل خطة انان،
رافضا «اخليار العسكري» ومشددا على اهمية احلوار السياسي.

العربي

ورحب االمني العام للجامعة العربية نبيل العربي ،يف بيان« ،بالتطور
االجيابي» الذي حصل يف سوريا ،وطلب من انان العمل على «ايفاد
املراقبني اىل األراضى السورية سريعا ملراقبة تنفيذ وقف اطالق
النار وللتحقق من االلتزام بالعناصر األخرى للخطة».

واشنطن وموسكو وباريس

واعلنت وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري كلينتون ان وقف اطالق
النار يف سوريا «خطوة مهمة» اذا مت تنفيذه .وقالت «اذا مت التقيد
به فإن وقف اطالق النار هو خطوة مهمة ،اال انه ليس سوى عنصر
واحد» يف خطة انان اليت تتألف من ست نقاط .واضافت ان «على
نظام الرئيس السوري بشار االسد تنفيذ النقاط الست مجيعها
اليت تتضمنها خطة انان ،مؤكدة انه «لن يكون بامكان سوريا ان
ختتار من تلك اخلطة ما تشاء وترتك ما تشاء».
واكدت ان «الواليات املتحدة تدعم ارساله فريقا مبكرا إىل سوريا
على الفور قبل ارسال االمم املتحدة احملتمل لبعثة مراقبني».
وقالت ان وزراء خارجية «جمموعة الثماني» يرحبون بتقرير انان
بان العنف يف سوريا تراجع لكن هذه اخلطوة جمرد عنصر واحد
يف خطته ،مضيفة ان «على دمشق ان تنفذ بقية االلتزامات،
ومن بينها االنسحاب بقواتها ودباباتها من املدن والسماح بدخول
املساعدات االنسانية».
وقالت كلينتون ،اليت التقت نظريها الروسي سريغي الفروف ،ان
«احلرب اليت يشنها النظام جيب ان تنتهي ليبدا التحول السياسي».
واضافت «سيكون على االسد ان يرحل وجيب ان حيصل الشعب
السوري على فرصة لرسم مستقبله» ،موضحة «مع الوضع يف
االعتبار سجل نظام االسد من الوعود املخلوفة حنن منضي قدما
حبذر وهذا امر ميكن تفهم دواعيه».
وحث الرئيسان االمريكي باراك اوباما والفرنسي نيكوال ساركوزي،
يف بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية بعد مؤمتر عرب الفيديو،
السلطات السورية على التقيد «الدقيق وغري املشروط» بااللتزامات
الواردة يف خطة انان .واشار البـــيان اىل انهما اتفقا على «تعزيز
جهودهـــما ،بالتنسيق مع شركائهما ،خاصة العرب ،مبا يف ذلك
يف جملس االمن كي يتوقف بشكل نهائي القمع الوحشي ضد
الشعب السوري».
واجرى الرئيس االمريكي باراك اوباما اتصاال هاتفيا مع املستشارة
االملانية اجنيال مريكل اتفقا خالله على ان «الوضع يؤكد ضرورة
اختاذ جملس االمن عمال اكثر حزما».
وقال وزير اخلارجية الفرنسي االن جوبيه «حنن ندعم بشدة خطة نشر
بعثة مراقبني على االرض» مضيفا ان فرنسا عملت مع الواليات
املتحدة وبريطانيا على صياغة نص القرار.
ودعا الفروف اىل «اعطاء خطة انان وقتا كافيا بعد دخول وقف
اطالق النار حيز التنفيذ» ،وحث «الدول العربية والغربية على عدم
تشجيع املعارضة» .وقال «مسعنا من جانب بعض العواصم الغربية

والعربية تصرحيات مفادها ان خطة انان فشلت قبل اقرتاحها حتى.
وتثبت هذه التصرحيات ان هناك اشخاصا ال يريدون جناح مهمة
انان».
وحول تصرحيات كلينتون اليت محلت من خالهلا روسيا مسؤولية
بقاء األسد يف سدة احلكم ،قال الفروف «إنها تصرحيات انفعالية.
حنن ننظر إليها بهدوء .وما أهمية من يساعد يف البقاء بالسلطة.
فلو بدأت بتعداد األنظمة ذات احملسوبية على الواليات املتحدة،
فمكانك راوح ،وهذا ليس منهجنا» .واكد ان «األسد يف السلطة
ليس ألن روسيا والصني تريدان هذا ،بل ألنه ميثل جمموعة كبرية
من الشعب السوري .وحبسب بعض املعطيات ،فإنها أكثر من
نصف عدد السكان .لذلك فعندما يقال ان تيارا معارضا ما هو
املمثل الشرعي للشعب السوري فإن يف هذا مبالغة».

الصفدي يفجر قنبلة...

(تتمة املنشور على الصفحة )1
االقتصاد نقوال حناس ،وهو ميثل عمليًا الرئيس ميقاتي ،ليقول
أيضًا إن وزير املال ليس حريصًا على املال العام».
وأضاف« :عمليًا يفرتض بعد كالم كهذا فتح حتقيق يف جملس
الوزراء وجملس النواب لنرى ملاذا ال يكون وزير املال مؤمتنًا على
املال العام .هذا كالم ال يقوله ولد حرصًا على مسعة البلد وهذا
عيب وأنا أمتنى فتح حتقيق وإذا مل أكن جديرًا بالوزارة فليطرح
رئيس احلكومة الثقة بي يف جملس الوزراء ويشيلين».
لكن الصفدي استدرك مؤكدًا استمرار االسباب اليت جتمعه مبيقاتي.
ثم تطرق اىل ملف االنفاق احلكومي ،مشددًا على ضرورة حل
موضوع الـ  8900مليار للتمكن من االنفاق ودفع الرواتب واالجور
قبل نهاية الشهر .واعترب انه لن تكون مشكلة يف دفع الرواتب
واالجور يف نهاية األمر.
وقد رفضت أوساط ميقاتي الرد على كالم الصفدي واكتفت
بالقول ان ال تعليق لديها على هذا الكالم .كما رفضت التعليق
على ما تردد عن مسألة الرواتب واالجور.
يف غضون ذلك ،أوضحت مصادر مقربة من رئاسة اجلمهورية ان
رئيس سليمان يدرس مسألة اصدار مشروع قانون الـ  8900مليار
لرية مبرسوم من الناحية القانونية ومن حيث مالءمته للمصلحة
العامة .وقالت ان أحدًا ال ميكنه ان يدفع رئيس اجلمهورية اىل
القيام بأمر ال يرى فيه مصلحة البالد.
وأضافت ان الرئيس سليمان ،يف اطار متابعته هلذه املسألة من
الناحية القانونية ،طلب من رئيس جلنة املال واملوازنة النيابية
النائب ابرهيم كنعان االطالع على التعديالت اليت أدخلتها اللجنة
على مشروع القانون لدرسها وملعرفة هل يكون توقيع الرئيس
يف حال حصوله على مشروع القانون بصيغته اليت خرج فيها
من احلكومة أم بالصيغة اليت وصل بها اىل اهليئة العامة جمللس
النواب.
ويف انتظار االطالع على هذه التعديالت يستبعد حصول أي تطور يف
هذا امللف قبل سفر الرئيس سليمان البت (اليوم) اىل اوسرتاليا
يف زيارة تستمر اسبوعًا.
ولفت مصدر وزاري «حمايد» يف هذا السياق اىل ان مثة حماولة
ابتزاز يف جملس الوزراء لدفع رئيس اجلمهورية اىل توقيع مشروع
الـ  8900مليار لرية من خالل التهويل بانه اذا مل يفعل لن تكون
هناك نفقات وال رواتب وزج الكرة تاليًا يف ملعب الرئيس .وإذ
شدد املصدر على ضرورة ترك حرية القرار للرئيس سليمان من
دون املزايدة عليه واحراجه ،قال انه يف ملف الـ  11مليار دوالر
لالنفاق ما بني عام  2006و 2010كان فريق «التيار الوطين احلر»
و»أمل» و»حزب اهلل» شريكًا يف االنفاق مع الفريق اآلخر ،ويف عام
 2011استمروا يف االنفاق بالطريقة نفسها وعندما أصبحوا وحدهم
وأخرجوا فريق  14آذار استمروا يف االنفاق بطريقة غري قانونية،
مما يعين أن اجلميع معنيون ومسؤولون وشركاء يف موضوع االنفاق
غري القانوني .أما كيفية الصرف فتحددها أجهزة الرقابة.
ويف اجلانب املعارض ،رأى النائب مروان محاده ان حتريك ملف الـ
 8900مليار لرية «عودة اىل اخلطة القدمية اليت تقضي بعدم إعداد
موازنة واستبداهلا بقانون الـ  8900مليار ثم بناء القاعدة االثين
عشرية على هذا القانون هربًا من املسؤولية من جهة وابتزازًا
للمعارضة من خالل عدم إقرار الـ  11مليار دوالر من جهة أخرى».
وقال لـ»النهار» إن هذه احملاولة «تهدف اىل نسف التفاهم الذي
كان يقضي بطرح احلكومة مشروعًا للموازنة يلحظ امللف املالي
بشقيه الـ  8900مليار لرية والـ  11مليار دوالر واعادة األمور
اىل نقطة الصفر يف جملس النواب وكذلك الضغط على رئيس
اجلمهورية ليوقع للمرة األوىل منذ الطائف مشروع قانون معج ًال
مكررًا ،وهذا حتايل على جملس النواب ،علمًا أن الربملانات انشئت
اص ًال القرار القوانني املالية».

 13نيسان

وبعيدًا من هذه األجواء ،أحيت منظمات اجملتمع املدني أمس االول
الذكرى الـ  37النطالق شرارة احلرب يف لبنان يف  13نيسان
 ،1975بنشاطات متنوعة كان أبرزها احتفال نظمه برنامج األمم
املتحدة االمنائي ومنظمة «أمم للتوثيق واألحباث» واالحتاد األوروبي
واطلق فيه مشروع «الباص ان حكى» يف حارة حريك .وعرضت
فيه «بوسطة عني الرمانة» اليت عاينها وزير اخلارجية عدنان منصور
واملمثل املقيم لربنامج االمم املتحدة يف لبنان روبرت واتكنز.
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ريــاضة
كأس االحتاد اآلسيوي بكرة القدم

الصفاء يرد التحية باملثل للزوراء العراقي ويفوز (1ـ)0
والعهد خيفق ثانية أمام الكويت وخيسر بصعوبة (0ـ)1
رد الصفاء التحية باملثل للزوراء
ّ
العراقي وحفظ ماء الوجه لكرة
القدم اللبنانية بفوزه بهدف وحيد
ليتجرع الفريق
يف الوقت القاتل،
ّ
العراقي من الكأس املرة ذاتها،
عندما سجل هدفه يف الدقائق العشر
األخرية ملباراة الذهاب اليت أجريت
يف دهوك ،مما عزز آمال الصفاء
يف الصراع على بطاقة التأهل
الثانية يف اجملموعة اخلامسة ،بعد
تساويه مع الزوراء يف النقاط ولكل
منهما ( ،)6علمًا أن مواجهته الكربى
ستكون مع الشرطة على أرض
األخري ،يف حني أن العهد أخفق
يف رد اعتباره أمام فريق الكويت
يف اجملموعة الثالثة وإن خرج بأقل
األضرار خبسارته بهدف وحيد ،بعدما
مين خبسارة قاسية (صفر ـ ،)4يف
بريوت .وهنا التفاصيل:
الصفاء * الزوراء
جاءت املباراة بني الصفاء والزوراء

حارس الصفاء زياد الصمد يتصدى لكرة عراقية خطرة (عدنان الحاج
علي)

مير بفرتة عدم
دون املستوى لكون الفريق العراقي ّ
توازن مع مدرب جديد هو الدولي السابق راضي شنيشل
والفريق اللبناني يؤدي مبارياته بتحفظ فين لكونه يصب
اهتماماته يف املسابقات احمللية ال سيما بطولة الدوري
اليت مل يسبق أن أحرز لقبها .ودانت األفضلية للزوراء
الذي استحوذ بشكل أكرب على الكرة وأوىل الفرص
كانت رأسية علي السعدي اليت أنقذها حارس الزوراء
عمار علي ( ،)16رد عليه هشام حممد برأسية ارتطمت
باألرض وذهبت فوق املرمى ( ،)17وأبعد حارس
الصفاء زياد الصمد رأسية علي سعد برباعة (،)27
وانفرد هشام حممد لكن زياد الصمد ّ
متكن من إبعاد
تسديدته ( ،)35وختم روني عازار فرص الشوط األول
بتسديدة عشوائية أمسكها عمار علي (.)45
وضاعف العبو الزوراء ضغطهم يف الشوط الثاني لكنهم
مل حيسنوا استغالل االرتباك الدفاعي لدى الصفاء
وتوغل علي قاسم داخل منطقة الفريق اللبناني وسدد
كرة قوية ارتطمت بالعارضة وارتدت إىل رأس هشام
حممد ،لكن العارضة تدخلت مرة أخرى لتحرم الفريق
العراقي من ترمجة أفضليته إىل تقدم ( ،)60وسدد
العمراتي كرة قوية من ركلة حرة مباشرة حوهلا عمار
علي إىل ركنية بأطراف أصابعه ( ،)67وأهدر النيجريي
نغو أوشينا صامويل برعونة فرصة ساحنة للصفاء عندما
انفرد ولكنه سدد فوق املرمى ( ،)70وتألق حارس
الصفاء الصمد لتسديدة قوية من حيدر صباح من ركلة
حرة مباشرة (.)73
وبينما تلفظ املباراة أنفاسها األخرية ختلص حممد
حيدر من الرقابة وتوغل عن اجلهة اليسرى وعكس كرة
عرضية إىل داخل املنطقة ليخطفها البديل هيثم عطوي
بتسديدة قوية إىل ميني احلارس عمار علي (.)1+90
يذكر أن احلارس الدولي زياد الصمد كان أحد أبرز
املساهمني يف الفوز الصفاوي بعد تصديه للعديد من
الكرات العراقية اخلطرة برباعة متناهية.

الكويت * العهد

خسر العهد (صفرـ )1أمام الكويت يف لقاء اإلياب بني
الفريقني الذي أقيم على استاد الكويت ،وصعب مهمته
من أجل الفوز ببطاقة التأهل إىل الدور الثاني ،إذ أصبح
لزامًا عليه أن يفوز يف املباراتني املتبقيتني له على
االتفاق وبطل املالديف ليبقى ضمن املنافسة.
وشتان ما بني مباراة الذهاب ولقاء االربعاء ،إذ جاء
فاترًا إىل حدود امللل ومل يأخذ طابع املباريات إال يف
الدقائق األخرية اليت سجل فيها اهلدف يف الدقيقة ،81
عندما طار حسني بابا لكرة مرفوعة من اليسار واسكنها
الشباك.
وكان على العهد أن يؤمن الدفاع فلعب خبمسة مدافعني
مشركًا عباس كنعان يف الوسط ،ومازجًا خط الوسط
بني فاعور وسالمة وشعيتو وزريق ومن ثم بزي وأراح
عباس عطوي ،لالستفادة من خربته يف الشوط الثاني
فانكشف خط الظهر أحيانًا من دون خطورة تذكر ،يف
الوقت الذي لعب فيه الكويت بغياب جنمه اخلطر فهد

العنيزي.
وشاب اللقاء احلذر من الفريقني مع حماوالت كويتية مل
تغن عن جوع وكان على العهد أن يبدأ حذرًا ،خوفًا من
تكرار ما حصل له يف بريوت ،وتوخيًا هلدف مبكر ،حبيث
حرك زريق من امليمنة ،وشعيتو من امليسرة مبؤازرة
عالية من هيثم فاعور مع متابعات من الكر والفر لالعب
حسني دقيق يف اجلهة اليسرى بينما حاول الكويت شق
الوسط وبناء اهلجمات عن طريق الربازيلي روجريو،
فوقف له خط الدفاع باملرصاد.
ومل حيفل الشوط األول بشيء باستثناء الضربة احلرة
اليت أنقذها محود برباعة فائقة ،وحماوالت هنا وهناك
من امحد زريق.
ويف الشوط الثاني كان يتوجب على العهد فتح خطوطه
واللعب مهامجًا ،لكنه اكتفى مبا فعله بزي وشعيتو
وزريق ومل يهدد مرمى الكويت سوى مرة واحدة ،رغم
نزول عباس عطوي املتأخر يف الوقت الذي شن الفريق
الكوييت هجومًا صاعقًا أرفقه بتسديدات وفرص خطرة
كان هلا احلارس حممد محود باملرصاد وأكد انه استعاد
مستواه وبات من احلراس املميزين.
وبعد املباراة علق رجل األعمال اللبناني يف الكويت
حسن حجيج على نتيجة املباراة ،معتربًا أن فريق العهد
فريق كبري وله مكانته وقد بذل الكثري ما بوسعه للفوز
بالنقاط الثالث ،لكن احلظ مل يسعفه فكان اهلدف وهذه
كرة القدم ربح وخسارة ،والعهد كان قريبًا من حتقيق
نتيجة اجيابية.
ومل يلق فريق العهد أي اهتمام من السفارة اللبنانية
ومن سفريها النعماني ،علمًا أن خرب وصول الفريق إىل
الكويت ،نشر يف الصحف الكويتية اليت حتدثت عن
الفريق بإسهاب.
وهنا النتائج:
[ اجملموعة األوىل:
ـ يف مسقط ،خسر االحتاد السوري أمام السويق العماني
(صفر ـ.)2
ـ يف عمان ،تعادل الفيصلي األردني مع القادسية
الكوييت (1ـ.)1
[ اجملموعة الثالثة:
ـ يف الكويت ،فاز الكويت على العهد اللبناني (1ـ
صفر).
ـ يف الدمام ،فاز االتفاق السعودي على «يف بي» من
جزر املالديف (2ـ صفر).
[ اجملموعة اخلامسة:
ـ يف بريوت ،فاز الصفاء اللبناني على الزوراء العراقي
(1ـ صفر).
ـ يف صنعاء ،خسر التالل اليمين أمام الشرطة السوري
(2ـ صفر).
[ اجملموعة السابعة:
ـ يف سنغافورة ،فاز هوم يونايتد السنغافوري على
يانغون يونايتد من ميامنار (3ـ.)1
ـ يف هونغ كونغ ،تعادل سيتيزن من هونغ كونغ مع
تشونبوري التايالندي (3ـ.)3

البطوالت األوروبية بكرة القدم

ريال ويوفنتوس ودورمتوند حتسم قممها وويغان يفاجئ مانشسرت يونايتد

حسم ريال مدريد قمة األسبوع الـ 33من الدوري
اإلسباني بكرة القدم مع جاره مضيفه أتلتيكو مدريد
بالفوز عليه (4ـ ،)1االربعاء ،وعزز صدارته بفارق
أربع نقاط.
وسجل لريال مدريد الربتغالي كريستيانو رونالدو
( 28و 68و 83من ركلة جزاء) ،فتصدر ترتيب
اهلدافني بـ 40هدفا بفارق هدف واحد أمام جنم
برشلونة األرجنتيين ليونيل ميسي ،وخوسيه ماريا
كالييخون ( ،)88وألتلتيكو مدريد الكولوميب رادامل
فالكاو (.)55
واستعاد فالنسيا نغمة االنتصارات اليت غابت عنه
يف األسابيع األربعة السابقة وذلك بفوزه على
ضيفه رايو فايكانو بأربعة أهداف للربازيلي جوناس
اوليفريا ( 41و 77من ركلة جزاء) ،وخوردي البا
( ،)70وبابلو هرنانديز ( ،)88مقابل هدف للربازيلي
دييغو كوستا (.)72
ويف مباراتني أخريني ،فاز سبورتينغ خيخون على
ليفانيت (3ـ ،)2وتعادل غرناطة مع أتلتيك بلباو
(2ـ.)2
[ ترتيب الصدارة:
1ـ ريال مدريد 82 ،نقطة.
2ـ برشلونة.78 ،
3ـ فالنسيا.52 ،
4ـ ملقة.50 ،
5ـ ليفانيت.48 ،
إيطاليا
أعاد البديل اليساندرو دل بيريو فريقه يوفنتوس
إىل الصدارة جمددا بعد ان اهداه هدف الفوز
على ضيفه التسيو الثالث (2ـ ،)1يف الدقائق
الثماني االخرية يف قمة األسبوع الـ 32من الدوري
اإليطالي.
افتتح يوفنتوس التسجيل يف الدقيقة  30عندما
لعب اندريا بريلو كرة طولية متقنة إىل سيموني
بييب الذي سيطر عليها بصدره بعد ان كسر مصيدة
التسلل ثم اطلقها اكروباتية خلفية يف الزاوية
اليمنى.
ومتكن ستيفانو ماوري من ادراك التعادل لالتسيو
يف الدقيقة االخرية من الشوط االول ومن اول
فرصة حقيقية لفريقه عرب كرة رأسية وضعها يف
الزاوية اليسرى العليا ملرمى احلارس جانلوجيي
بوفون إثر عرضية من االرجنتيين ليونيل سكالوني.
واحتفل دل بيريو خبوضه مباراته رقم  700بقميص
يوفنتوس بأفضل طريقة ممكنة بعدما منح فريقه
هدف الفوز يف الدقيقة  82من ركلة حرة وضع بها
الكرة على ميني ماركييت.
يف بقية املباريات فاز روما على أودينيزي (3ـ،)1
وإنرت على سيينا (2ـ ،)1وبارما على نوفارا (2ـ
صفر) ،وتعادل فيورنتينا مع بالريمو سلبا ،وجنوى
مع تشيزينا (1ـ ،)1وخسر نابولي أمام أتاالنتا (1ـ،)3
وكاتانيا أمام ليتشي (1ـ.)2
[ ترتيب الصدارة:
1ـ يوفنتوس 68 ،نقطة.
2ـ ميالن.67 ،
3ـ التسيو.54 ،
4ـ أودينيزي.51 ،
5ـ روما.50 ،
إنكلرتا
أشعل ويغان الصراع يف الدوري اإلنكليزي بفوزه
على ضيفه مانشسرت يونايتد املتصدر حامل اللقب
(1ـ صفر) ،يف ختام األسبوع الـ.33
وكان ويغان االفضل نسبيا يف الشوط االول من
حيث اخلطورة ،لكنه انتظر الشوط الثاني ليسجل
هدف الفوز بعد حصوله على ركلة ركنية نفذها
التشيلي جان بوسيجور وتابعها االسكتلندي شون
مالوني بيمناه يف الشباك (.)50
ولقي مانشسرت يونايتد خسارته الرابعة هذا املوسم
فتجمد رصيده عند  79نقطة مقابل  74ملانشسرت
سييت الذي اكتسح ضيفه وست بروميتش ألبيون
بأربعة أهداف لالرجنتينيني سريخيو اغويرو (،)54 6
وكارلوس تيفيز ( ،)61واإلسباني دافيد سيلفا
(.)64
وفاز ارسنال الثالث على مضيفه ولفرهامبتون
بثالثة أهداف للهولندي روبن فان بريسي ( 9من
ركلة جزاء) ،وثيو والكوت ( ،)11ويوسي بنعيون
(.)69
كما فاز كوينز بارك رينجرز على سوانزي سييت
(3ـ صفر).

[ ترتيب الصدارة:
1ـ مانشسرت يونايتد 79 ،نقطة.
2ـ مانشسرت سييت.74 ،
3ـ أرسنال.64 ،
4ـ توتنهام.59 ،
5ـ نيوكاسل.59 ،
أملانيا
اقرتب املتصدر بوروسيا دورمتوند من االحتفاظ
باللقب بعد ان حسم القمة مع ضيفه ومطارده
بايرن ميونيخ (1ـ صفر) ،يف ختام األسبوع الـ30
من الدوري االملاني.
بعد شوط أول سليب ،استغل بوروسيا دورمتوند
إحدى الفرص بفضل براعة جنمه البولندي روبرت
ليفاندوفسكي الذي سجل هدفه الـ 20بعد ان حول
بيسراه إىل شباك مانويل نوير كرة لعبها كيفن
كروسكروتس من ركلة ركنية (.)77
وتصدى حارس مرمى دورمتوند رومان فايندفيلر
لركلة جزاء من اهلولندي أريني روبن يف الدقيقة
.85
وكان اهلدف الوحيد كافيا لرفع رصيد بوروسيا
دورمتوند إىل  69نقطة وتعزيز صدارته أمام مطارده
بفارق ست نقاط قبل أربعة أسابيع من نهاية
البطولة.
يف بقية املباريات فاز نورمربغ على شالكه (4ـ،)1
وباير ليفركوزن على كايزرسالوترن (3ـ ،)1وهانوفر
على فولسبورغ (2ـ صفر) ،وهوفنهايم على هامبورغ
(4ـ صفر).
[ ترتيب الصدارة:
1ـ بوروسيا دورمتوند 69 ،نقطة.
2ـ بايرن ميونيخ.63 ،
3ـ شالكه.57 ،
4ـ بوروسيا مونشنغالدباخ.53 ،
5ـ شتوتغارت.46 ،
فرنسا
استفاد مونبلييه من مباراته املؤجلة من األسبوع الـ30
من الدوري الفرنسي على اكمل وجه وعمق جراح
مضيفه مرسيليا بإسقاطه يف استاد «فيلودروم»
(3ـ ،)1ما مسح له باالنفراد بالصدارة.
ورفع فريق املدرب رينيه جريار رصيده إىل 66
نقطة وذلك بفضل املغربي يونس بلهندة الذي
سجل ثنائية ( 7من ركلة جزاء و ،)70واوليفييه
جريو ( ،)49رافعا رصيده إىل  19هدفا يف صدارة
ترتيب اهلدافني ،بينما سجل ملرسيليا الكامريوني
ستيفان مبيا (.)33
[ ترتيب الصدارة:
1ـ مونبلييه 66 ،نقطة.
2ـ باريس سان جرمان.63 ،
3ـ ليل.56 ،
4ـ ليون.53 ،
5ـ تولوز.50 ،
÷ حلق كيفيي من الدرجة الثالثة بليون إىل نهائي
كأس فرنسا بفوزه على ضيفه رين بهدفني لكريم
هروات ( ،)63وأنطوني لو ( ،)3+90مقابل هدف
جلوليان فرييه ( ،)8يف ختام نصف النهائي.

األوروغواي ثالثة وتراجع لبنان
بلغت األوروغواي أعلى مركز يف تارخيها عندما حلت
ثالثة يف التصنيف الشهري الصادر االربعاء عن االحتاد
الدولي لكرة القدم «فيفا».
واحتفظت إسبانيا بطلة العامل واوروبا بصدارتها حيث
ال تزال متلك  1442نقطة أمام أملانيا اليت اصبحت ثانية
مع  1345نقطة ،مقابل  1309نقاط لألوروغواي رابعة
«مونديال  »2010وبطلة «كوبا امريكا» ،وذلك على حساب
هولندا اليت اصبحت رابعة مع  1207نقاط وخرجت من
ثالثي املقدمة ألول مرة منذ حزيران  2010عندما حلت
وصيفة لـ»مونديال جنوب افريقيا».
وأخذت يف عني االعتبار  24مباراة يف التصنيف اجلديد،
 %75منها ضمن كأس التحدي اآلسيوي.
عربيًا ،ال تزال اجلزائر االوىل يف املركز الـ 38لكنها
تراجعت ثالثة مراكز ،وتقدمت على ليبيا اليت صعدت
تسعة مراكز وأصبحت  ،46ومصر اليت اصبحت يف
املركز  ،55وتونس ( ،)57واملغرب (.)62
أما لبنان فرتاجع أربعة مراكز (.)128
آسيويا ،صعدت تركمانستان  24مرتبة وأصبحت 142
وكوريا ال
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بانو سويرماركت

لجميع حاجاتكم من السمانة
العربية والخضار والفواكه واللحوم
الطازجة يومياً
أجبان ،ألبان  ،قهوة ،بزورات
محمصة يومياً  ،هدايا ،
بهارات ،معلبات  ،زيوت
وغريها ....

خدمة مميزة ...أسعار
منافسة  ..نظافة تامة
Mixed business
for all your daily
needs of: Fresh
Fruits and veggies,
meat and chicken ,
dairies , coffee, nuts, gifts,
spices, etc...

201 Merrylands Rd,
Merrylands NSW 2160
02 8677 7559

تنباك مع ّسل
$9.99
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380 Lt
Refrigerator
Primera Series

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

NOW $85 EA

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

Shadow Line Vanity
750mm

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

NOW
$450

Lex Toilet Suit

NOW
$250

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

RRP $480 NOW $210

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

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

Calida Privacy Set
Complete
12 years warranty

WAS $490

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

Double Loaded 60 x 60
Porcelain Floor Tiles

FROM $14

Laminate Timber
Flooring

NOW FROM $13

RRP $73.00
NOW $48

Top
Brands
and Lowest
Prices
األسعار
بأرخص
أشهر املاركات

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

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

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

L2426016-221111

صفحة 21

Saturday 14 April 2012

السبت 14نيسان 2012

Page 21

مقابالت

نائب رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف فيكتوريا سايد حامت لـ «اهلريالد»:

للجالية فضل يف ما حققت مؤسسة حامت للتعهدات الكهربائية من جناح

انشاء البيت اللبناني ضرورة ليكون ملتقى ابناء جاليتنا وخاصة اوالدنا
سايد حاتم من دار بعشتار الكورة نجل
املربي الكبري املغفور له االستاذ يوسف حاتم
الشالوحي.
تربى يف بيت عريق يشعّ بالعلم والثقافة
واملعرفة وحب الوطن واالنسان.
محبوب من الجميع ..صداقاته واسعة مع
اللبنانيني والعرب واالسرتاليني.
له ايدٍ بيضاء يف أكثر من عمل خريي ،ساعد
العديد وما زال يساعد دون منـّة وبتكتم تام عمال
بقول السيد املسيح «ال تدع يدك اليمنى تعلم ما
شرف كبري لنا ان نستضيف
االخ والصديق سايد حامت على
صفحات اهلريالد.
* هل لنا ببطاقة هوية للسيد
سايد حامت؟
 من مواليد دار بعشتار قضاء الكورة يف 5 - 21  1951متزوج من جانيت بوغصن ولنا أربعة اوالد.
* ما هو عمر اغرتابك يف
وطنك الثاني اسرتاليا؟
 أتيت اىل اسرتاليا سنة 1977يوم عيدها يف 26
كانون الثاني حيث كنت اعمل
يف ابو ظيب.
* ما هي االعمال اليت مارستها
بداية هذا االغرتاب؟
 لغاية حصولي على الشهادةالرمسية حينها اشرتيت حمل
مسانة القل من ثالث سنوات
وكان لي فيه جناح وحصلت
على خربة جيدة.
* سايد حامت ميلك اليوم
وناجحة
شاخمة
مؤسسة
للتعهدات الكهربائية هلا اسم
نظيف يف سائر احناء ملبورن،
هل لك ان تضعنا يف اجواء
التأسيس؟
 كما يبدأ البناء حجرا بعداسست الشركة
حجر ،هكذا
ُ
حيث جاليتنا كبرية يف املناطق
الغربية وهلا الفضل مبساعدتي
حتى وصلت الشركة اىل ما
وصلت اليه ،وكنت أمينا
لكل فرد وعائلة ،اعمل جبد
وجهد وصدق واستقامة..
هكذا كانت انظالقيت من دون
مصاعب ُتذكر.
*الكل يعلم ان سايد حامت
عضو فعال يف التيار الوطين
احلر ورئيس سابق ملكتب
التيار ،هل ما زلت يف التيار
ام انسحبت؟
 مل افعل شيئا يف حياتيدون اميان وقناعة بصوابية
هذا الشيء ،لذلك دخلت
يف التيار الن يف داخلي
قناعة راسخة وتامة بالفكر

أجرى الحوار الزميل كميل مسعود

العوني ،هذا الفكر ال يتبدل
كاملالبس ،وباملناسبة انا
فخور جدا مبعامليت مع رفاقي
حيث اكتسبت افكارا زادت
يف ترسيخ امياني بالنهج
العوني .وقد حال تواصلي مع
اجلامعة الثقافية وتولي منصب
الرئيس دون استمرار نشاطي
يف التيار ،وباملناسبة فقد
تعلمت كثريا من مدرسة التيار
وانا فخور بذلك حيث كان لي
شرف تطبيق بعض هذا الفكر
يف جمالس اجلامعة منه اخلدمة
العامة ،مشاركة اجلماعة يف
القرار والتنفيذ ودميقراطية
العمل وغري ذلك .فكان لنا
شركاء وما زلنا نتسابق لعمل
اخلري وتطوير املفهوم العام
يف اجلامعة حتى تكسب مودة
اجلالية وحناول جاهدين ان
نكون على قدر املسؤوليات.

داخلي تلك البزرة اليت أفرخت
وترعرعت اال وهي احلرية
اليت اعتز بها حماوال توريثها
ألوالدي فال ميكن لتلك التفاحة
اليوم ان تكون عوسجا غدا.
تبديل املواقف يستوقفين
ويستفزني فذلك ال حيصل اال
عندما يتبدل احلزب ومواقفه
 180درجة ال مسح اهلل.
لذلك فاني أحتدى ايا كان
ان يذكر اي كلمة صدرت
عين او حركة بدرت مين
تدل على ذلك ،اللهم اال اذا
اعتربوا حمبيت وعالقيت احلميمة
اليت بنيتها مع كل الناس
واالحزاب تدل على شيء من
ذلك فهم واهمون حيث اني
اعترب االنسان احلزبي السليم
هو من يتواصل مع كل الناس
وخاصة مع من ال يشاركونه
املبدأ نفسه.

* نعلم ان مواقفك املشرفة
ال غبار عليها غري ان
هناك شائعات على تبدل
تلك املواقف ،فبماذا ترد
ومطلقي هذه
مروجي
على
ّ
ُ
الشائعات؟
 نشأت يف بيت عاش علىالعطاء وحمبة الناس حيث
عمل الوالد  -رمحه اهلل -
مدرسا ألربعني سنة ونيف،
ّ
اسس مدرسة القرية لتصبح
تكميلية ناجحة جدا وكان كل
اجلوار حيسدنا على نتائجها
اجليدة واملمتازة ،ما زلت
اذكر حني كنت يف العاشرة
من العمر حيث كان الوالد
جيمع تالمذة الصف والسنة
التكميلية الرابعة (الربيفيه)
اضافية
دروسا
يعطيهم
جمانية كل نهار أحد وكان
الوالد ال يتعاطى السياسة
من بابها الضيق وما كان يف
حينها يحُ سب على اي حزب
أبدا ولكنه كان مفعما باحلرية
وحب الوطن وكان طاهرا نقيا
يف كل أحاديثه.
تربينا على الصدق واالستقامة
والوطنية اليت علمنا اياها
الوالد حلني كربنا واستقلينا
يف حياتنا وعملنا فكانت يف

* سايد حامت رئيس سابق
للجامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل  -فرع فيكتوريا ال شك
انك على تواصل مع الرؤساء
الذين أتوا من بعدك لرئاسة
اجلامعة ،هل هناك من مشاريع
بصدد حتقيقها ملا فيه مصلحة
اجلالية اللبنانية الكرمية؟
 العمل تواصل واملستقبلحلم يساور املتفائل به وحنن
يف اجلامعة ،حنلم كثريا وهذه
هي علة وجودنا وجناحنا،
بكل تواضع ،فالتواصل طبعا
مستمر وخاصة مع الرئيس
احلالي صديقنا العزيز يوسف
سابا ويشرفين ان اكون نائبا
له.
* ما هي االسباب اليت
أدت اىل وجود جامعتني يف
فيكتوريا؟
ال توجد جامعتان يف ملبورنفان كنت تقصد صديقنا
السيد بشارة طوق فهو رئيس
اجلمعية االسرتالية اللبنانية
ووجودها جيب اال يتعارض مع
اجلامعة ابدا .فهذه ،برأيي،
جيب ان تكون مكملة لرسالة

اجلامعة كما اجلمعيات االخرى
اليت تتألف منها اجلامعة.
تقيم عمل اجلامعة
* كيف
ّ
برئاسة السيد يوسف سابا
حاليا وبرئاستك سابقا فهل
من تعارض بني االمس
واليوم؟
 ال تعارض ابدا بل رسالتناهي االستمرارية فكان يوسف
سابا الشخص الذي نعول
عليه كثريا يف بعض اجملاالت
وها انا نائب له.
* عصف خالف ما بني اجلامعة
اليت يرأسها السيد بشارة
طوق واجلامعة اليت يرأسها
السيد يوسف سابا ما هو
موقف الرئيس العاملي من
هذا اخلالف وعلى رأس
اجلامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل اليوم السيد ميشال
الدويهي؟
موقف اجلامعة ال يتبدل بتبدلالرئيس فهذا قرار اختذ من
بعض الوقت وكان واضحا
وجليا وكان آخر لقاء عام
يف سيدني العام املنصرم
وكان السيد طوق حاضرا
االجتماع وكان القرار مبنتهى
الوضوح وهو اعادة اجلمعية
اىل اجلامعة وباءت اجلهود
واعتقد ان سبب
بالفشل
الفشل حسابات خاصة .اما

تفعله اليسرى».
حبـّه للوطن وللمبادئ الوطنية التي يراها محقة
وصائبة ال يضاهيه حدّ ،هذا الحب يتجاوز نطاق
الكالم والركود اىل آفاق الفعل والحركة ..فهو رئيس
سابق ملكتب التيار الحر يف ملبورن ورئيس سابق
ايضا للجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم  -فرع
فيكتوريا ويشغل حاليا منصب الرئيس فيها.
ولتسليط املزيد من الضوء على سرية ومسرية
هذا االنسان االنسانية والعملية والوطنية زارته
«الهريالد» يف مكتبه وكان لها معه هذا الحوار:

موقف اجلامعة العاملية فهو
واضح وضوح الشمس حيث
التعاون والتواصل ،واهم
داللة هو وجودنا يف املكسيك
لالنتخابات العاملية وكان
الرئيس االقليمي ورئيس
َ
مشاركني
والية فيكتوريا
َ
فعالني يف االنتخابات وكان

لنا ما نريد واخذنا الرئاسة
العاملية حيث فاز الشيخ
ميشال الدويهي بالرئاسة
وباملناسبة اهنئه واعاهده ان
نكون عونا وسندا له وملبادئ
اجلامعة.
* نسمع من وقت آلخر ان
الرئيس العاملي سيحضر اىل
ملبورن من اجل عقد لقاء مع
اعضاء اجلامعتني وحتى اليوم
مل حيضر فهل يستطيع الرئيس
اجلديد السيد ميشال الدويهي
حتقيق ما عجز الرئيس السابق
عن حتقيقه؟
 الرئيس العاملي السابقوكون فكرة كافية
حضر مرتني
ّ
وكان كالمه واضحا ال لبس
فيه حيث قال ان يف فيكتوريا
جامعة واحدة ال غري ويرأسها
سايد حامت يف حينها.
* كيف ينظر سايد حامت اىل
االوضاع السياسية يف لبنان
للمسؤولني
يقول
وماذا
اللبنانيني؟
 -ال أريد ان اقول هلم شيئا

فان أردنا يوما ان ننصح او
نقول اي شيء فذلك يقال
للمغفل فهم واعون ماذا
يفعلون .فمنهم من يعمل
لشخصه او حلزبه او لعائلته
او للوطن فهذا ليس مبغفل
فهو يعلم ما يعمل فان قلت
شيئا فهو من باب تذكري
من يعنيهم االمر باننا شعب
واع يدرك ما يفعله به حكامه
ٍ
ولكننا كشعب لبناني ورثنا
بعض الشخصانية حيث العمل
املؤسساتي فشل يف بعض
مراحله وانعدمت الثقة وهذه
مشكلة كبرية ،ولكن للحقيقة
الف يوم.
* هل من كلمة اخرية تود
توجيهها البناء اجلالية يف
فيكتوريا؟
اوال اريد ان أشكر اجلاليةلثقتها بي ان كان باجلامعة
اللبنانية او بالعمل احلزبي
وثانيا اعدهم بالوفاء ملا آمنت
به آمال ان يتجاوب معي الكثري
منهم النشاء البيت اللبناني
الذي هو مالذ وملتقى ابناء
اجلالية وخاصة اوالدنا.
أعتقد ان علينا ان حنافظ على
التواصل بني ابناء جاليتنا
ففي هذا خري للجميع وال أذيع
سرا ان قلت انين حاولت
جاهدا خالل رئاسيت للجامعة
مبساعدة رفاقنا ولكننا فشلنا
بسبب واضح هو حماربة بعض
سياسيينا احملليني لوجود هذا
البيت.
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Strata Management

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

الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ
9721 1611

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au

املعالـِج الروحاني األقوى من اهلند
PANDIT - BABA GURUJI

أقرتاحات وحلول لـ:

For the first time in Melbourne

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

0470459561

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

199Springvale
Carinish
Road,
Clayton,
3168
375A
Road,
Springvale
3171 opp.Victoria
Safeway Supermarket
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كــتابـات

يا حلوتي

مكاملة هاتفية من لبنان إىل سيدني
قد تكشف لغز اختطاف الرضيعة
رمحة الضناوي عام !!2005

الشاعر السيد أمحد احلسيين
حببك أنا يا حلوتي ال تغضيب

وبريشة الوهلان يا ليلى اكتيب
وهمسات من شعر البديع
عطر احملبة اشربي

حببك وباحلب ما عندي مواربي

خبي عن حبنا ال تكذبي
حببك رّ
حببك والعشق بدو شطارة وموهيب
ّ
املعذب تلعيب
حببك حاجي على قليب
ال ترفعي كفك وورا كفك ختتيب

يا حلوتي بيكفي شقا بيكفي عذاب
لوى حردبي
وشاب الشعر والضهر ّ
لوين حاملي قليب احلزين
بيكفي جفا بيكفي أنني
ومجر حبك تسكيب

يا حلوتي ضاع العمر ضاع الشباب
ما طل القمر بعد الغياب

بيكفي اسى بيكفي حساب

وفرحة العرسان مين تسليب

..حببك يا هاربه من خلف موجات الصقيع
حببك نغمة وتر بالقلب الوجيع

حببك يا هاربه من عاصفه ّ
وزخة مطر
شوية قصب بييت الوضيع

يا هاربه من مشنقه خيطا رفيع

يا حبة العنقود يا بسمة الطفل الرضيع

يا صورة شعر فحواها بديع

يا نغمة اآلهاب والصوت السميع

يا برج بابل يا كومة الصخر املنيع
يا ّ
حمنكه باحلب ما عندك شفيع

املتيم وانا الوجيع
انا
ّ

ففي عروقي دنيا الشقا
قلب صريع
وانفاس ٍ

تتصبي
بيسوى معي
رّ

تا تنعيش ايام الربيع

من ديوان الغدير

كشفت نتائج التحقيقات
املتعلقة باختفاء الطفلة
رمحة الضناوي من منزهلا
يف سيدني عام  2005عن
احتمال تعرضها لالختطاف
ونقلها خارج أسرتاليا.
رمحة
اختفاء
وأعقب
الضناوي من منزهلا يف
جنوب غرب سيدني يف
اخلامس من نوفمرب عام
 2005حبثا مكثفا أرضا
وجوا.
وكانت رمحة وقت اختطافها
يف شهرها العشرين،
عندما اختطفت بينما كانت
راقدة جبوار شقيقاتها يف
من صباح
ساعة مبكرة
يوم  10نوفمرب ،وعثرت
الشرطة آنذاك على قطع
يف النافذة.
وعرضت حكومة نيوساوث
ويلز  $ 250000مكافأة ملن
يدلي مبعلومات عن حادث
اخلطف.
وكان املستشار القانوني
قد
روبرت برومويتش
كشف للجنة التحقيق يف
أسباب الوفاة اليت تدرس
عن
جمددا لغز احلادث
احتمالية اختطاف رمحة ثم
نقلها إىل لبنان.
وأضاف أن الدليل على
احتمالية نقل رمحة إىل لبنان
يتمثل يف مكاملة هاتفية
من لبنان يف اليوم السابق
الختفاء رمحة ،وهي ما قد
تؤدي إىل فك لغز اختفاء
الرضيعة ،واستنتاج أنها
ال تزال على قيد احلياة، ،
غري أنه مل يستبعد أن تكون
الطفلة تعرضت حلادث
قتل مأساوي شبيه بقتل
الطفل دانيال موركومب

يف كوينزالند.
كما أدىل ضابط شرطة
بشهادته قائال إن نتائج
البحث عن رمحة بالتعاون
مع وزراء اهلجرة واملطارات
عقب اختفاء رمحة الضناوي
مل تسفر عن شيء.
وأضاف أنه مت التحقيق يف
مكاملات هاتفية من لبنان
إال أنها مل تسفر عن جديد
آنذاك.
ومنا إىل علم فريق التحقيق
الذي شكل لفتح القضية
من جديد وكشف مالبسات
احلادث أن رمحة كانت
تشاهد التلفاز مع والديها
علياء وحسني الضناوي حتى
الثانية صباحا ،ثم أرقدها
والدها جبوارشقيقتيها على
سرير من احلجم الكبري ،حتت
نافذة مفتوحة مغطاة بساتر
سلكي ضد الذباب.
وأضاف السيد برومويتش
أنه يف متام الثامنة صباح
اكتشفت
التالي
اليوم
األسرة اختفاء رمحة ومتزق
ساتر الذباب املوضوع على
النافذة ،بدرجة تسمح بدخول
املختطف.
وأدلت علياء الضناوي والدة
الطفلة بشهادتها قائلة أن
املرة األخرية اليت شاهدت
فيها ابنتها عندما محلها
والدها حسني وأرقدها على
السرير يف متام الثانية
صباحا ،ثم أسرع زوجها إىل
غرفة نومهما بعد أن وضع
رمحة على السرير ،وأنكرت
أنه ذهب لغرفة نومهما يف
الثالثة صباحا.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر news.com

استطالع يكشف جهل املوظفني بنظام التقاعد املعقد!!
على الرغم من مرور  20عاما على
التقاعد اإلجباري إال أن األشخاص بني
عمر  74 -50ال ميتلكون أي معلومات
حول اخليارات االستثمارية اليت تضمن
هلم احلصول على أفضل دخل للتقاعد،
حسبما توصل فريق حبثي.
ومن بني ال  920الذين شاركوا يف
االستطالع ،والذين بلغوا سن التقاعد
أو يف سنوات عملهم األخرية  ،اتضح
أن الكثري منهم جيهل قيمة معاش
التقاعد ،أو أقساط املعاش السنوية،
وغريها من األمور املتعلقة باملعاش.
من جهته ،قال هازيل باتيمان مدير
مركز املعاشات والتقاعد يف جامعة
نيو ساوث ويلز إن املشاركني يف
االستطالع كانوا على غري ذي علم
مبالمح املعاش ،معربا عن شعوره
باإلحباط من موافقة الربملان الفدرالي
على زيادة  %3يف رسوم املعاش،
دون خماطبة املعنيني يف األمر من
أصحاب املعاشات الذين أصابتهم
احلرية.
وكشفت نتائج االستطالع األولية اليت
نشرتها صحيفة اهلريالد ،واليت تعد
جزءا من دراسة أوسع حجم التعقيدات
اليت جيدها املواطنون فيما يتعلق
بالتقاعد ،وطالبت الدراسة بضرورة
تبسيط النظام الذي يشمل  8مليون
شخص ،وضرورة ضخ مليارات أخرى
من الدوالرات يف صندوق التقاعد
املشرتك.
وأضاف الدكتور باتيمان إن احلكومة
الفدرالية جيب عليها أن تهتم أكثر
جلعل نظام التقاعد مفهوما بشكل أكرب

لألشخاص العاديني.
واتهم ايان داي رئيس مجعية « كوتا
نيو ساوث ويلز» احلكومات املتعاقبة
بالعمل على إرباك املواطنني عرب العبث
املستمر بنظام التقاعد ،مضيفا أن
زيادة  %12يف معاش التقاعد مع
حلول عام  2020يعد بطيئا جدا لصعوبة
االنتظار عشر سنوات أخرى ،وأضاف
أنه ال توجد شركة تسويق يف العامل
تبيع منتجاتها عرب فرتة متتد إىل 25
سنة.
وأردف أن الكثري ممن ختطوا ال  47سنة
ال يزالون غري مدركني أنهم يتجهون
حنو سن التقاعد بسبب نقص التوعية،
وأضاف متهكما« :إنهم مل يستفيدوا
من املال العام طيلة حياتهم ،ورمبا
يستفيدون بعد عمر الثمانني».
ولن يتم تطبيق املزايا الكاملة للتقاعد
قبل عام  2032والذي اعتربه السيد
داي زمنا متأخرا للغاية ،مشريا إىل
أن ذلك التلكؤ لن خيدم الكثري من
مستحقي التقاعد.
من جهتها ،قالت باولينا فاموس املدير
التنفيذي جلمعية صندوق التقاعد
األسرتالية إن احلكومة الفدرالية جيب
أن تلزم القائمني على صناديق
التقاعد أن يوضحوا سنويا لألعضاء
قيمة معاشهم املتوقعة وفقا ملا يتم
استقطاعه من رواتبهم ،واعرتفت بأن
التغيريات املتعددة على نظام التقاعد
خلفت صعوبة يف فهمه.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر :سيدني مورنينغ هريالد

الركود يضرب السياحة األسرتالية.....
والقرار الربيطاني يعمق األزمة!!
أحدث ارتفاع الدوالر األسرتالي خسائر
كبرية يف صناعة السياحة األسرتالية
حيث تكشف األرقام الرمسية أن مقدار
إنفاق الزائرين األجانب قد وصل ألدنى
معدل له خالل األربعة سنوات األخرية.
واخنفض الدخل اإلمجالي للسياحة
األجنبية إىل  2063مليار دوالر يف
فرباير ،وهو املعدل الشهري األدنى له
منذ ديسمرب  ،2007حبسب تصرحيات
مكتب االحصاءات.
كما أوضحت األرقام أن معدل إنفاق
الزائرين األجانب ألسرتاليا على
اخلدمات املتعلقة بالسياحة مثل رحالت
الطريان والفنادق اخنفضت  100مليون
دوالر مقارنة بذات الفرتة من العام
املاضي.
واكتملت الضربات اليت تلقتها السياحة
األسرتالية حيث أغرى ارتفاع الدوالر
الكثري من األسرتاليني لقضاء عطالتهم
يف اخلارج بدال من إنفاقها على السياحة
الداخلية.
وقدرت املبالغ اليت أنفقها األسرتاليون
على السياحة اخلارجية يف فرباير احلالي
2.82مليار دوالر ،وهو رقم قياسي
جديد.
من جهتها ،قالت فيليسيا مارياني
املدير العام جمللس صادرات السياحة
األسرتالي إن ارتفاع سعر الدوالر
األسرتالي يعد أحد التحديات املتعددة،
اليت تواجهها السياحة ،واليت أصابها
الضرر أيضا جراء الضرائب اليت
وضعتها احلكومات األجنبية على
الرحالت الطويلة.
وكانت بريطانيا قد رفعت يف هذا

الشهر ضريبة الرحالت اجلوية الطويلة،
كما أن هنالك خماوف من أن تلجأ
الدول األوربية اليت تعاني من أزمات
مالية من فرض ضرائب شبيهة مبا
فرضته بريطانيا.
وأضافت السيدة مارياني أن ارتفاع
األجور يف أسرتاليا نسبيا جعل تكلفة
على
باهظة
االسرتالية
الفنادق
الزائرين األجانب ،وهو ما حيتاج إىل
إعادة النظر.
وانعكست حالة الركود السياحي يف
أسرتاليا على أعداد السائحني القادمني
إىل أسرتاليا إذ اخنفض معدل الزائرين
 %0.2يف العام احلالي حتى فرباير
مقارنة بالعام املاضي ،بينما زاد معدل
األسرتاليني الذين يتوجهون للخارج
للسياحة بنسبة .% 9.1
وعلى الرغم من تلك التحديات الصعبة إال
أن هنالك بعض النقاط املضيئة ،حيث
قال روبي كوك الرئيس التنفيذي ل
 Wotif.comإنه كان هنالك منوا سياحيا
قويا فيما يتعلق بالقادمني من آسيا
حيث زاد عدد السائحني القادمني
من ماليزيا بنسبة  %20يف الشهرين
املاضيني.
وأضاف السيد كوك« :على صعيد
السياحة الداخلية مثل سيدني وغولد
كوست وملبورن والساحل الشمالي
لنيو ساوث ويلز كان هنالك زيادة يف
احلجوزات السياحية».
كما شهدت أسرتاليا زيادة يف حجم
السائحني الصينيني».

ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر :سيدني مورنينغ هريالد

Page
Page 24
22

٢٠١١
٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ
ﺍﻟﺴﺒﺖ
2012
نيسان٢١
14
السبت
٢٠١٢
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻛﺎﻧﻮﻥ

Saturday
4 June
20112012
Saturday
14 January
April
21
2012

Melbourne
Melbourne
Melbourne

ملبورن
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

Hatem

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


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

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


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Electrical Contracting

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

حاتم

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

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

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم0413805930 :

ال مرياج

كانت ومازالت شركة
للتمديدات الكهربائية
كانت وما زالت تقدم أفضل
الخدمات على أنواعها
املؤسسة تضم فريقا كامال من
االختصاصيني يف التمديدات
الكهربائية ألكرب املؤسسات واملنازل السكنية
خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة ..كفالة يف
العمل

نعمل  24/24ساعة يف اليوم
لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام
Tُel/Fax: 03 9391 0686

Mob: 0417 949 650

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

لقمة شهية  -نظافة تامة  -خدمة ممتازة
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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*ﺗﻮﻓﺮﻴ
ﻓﻮﺭﻳﺔ
ﻭﺣﺠﻮﺯﺍﺕ
ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ
*ﺗﻮﻓﺮﻴ
ﻓﻮﺭﻳﺔ
ﻭﺣﺠﻮﺯﺍﺕ
ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ
*ﺗﻮﻓﺮﻴ
ﻓﻮﺭﻳﺔ
ﻭﺣﺠﻮﺯﺍﺕ
ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ
*ﺗﻮﻓﺮﻴ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﳳ
ﺍﻟﺴﻔﺮ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﳳ
ﺍﻟﺴﻔﺮ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﳳ
ﺍﻟﺴﻔﺮ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻝﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺒﻨﺎﻥﻭﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﳳﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﳳ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎﺍﻟﺴﻔﺮ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ÚíÎã€a@Êaãœc

88.6 fm

استديو عبوشي
88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@ÏÌánéa
عبوشي
لصاحبه عبد الكريم
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèﬂ@
ıbèﬂ@Ú‰ﬂbr€a
@∂aخدمتكم
@ÚéÜbè€a
@Ú«bè€aاستديو
@Âﬂ
ومكان
يف أي زمان
عبويش يف

عامل التصوير
يف
األول
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻋﺎﻟﻢ
ﳲ
ﺍﻻﻭﻝ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻋﺎﻟﻢ
ﳲ
ﺍﻻﻭﻝ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻋﺎﻟﻢ
ﳲ
ﺍﻻﻭﻝ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻋﺎﻟﻢ
ﳲ
ﺍﻻﻭﻝ
عامة
حفالت
ميالد
أعياد
عمادات
- زواج
- خطوبة
ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﻋﺎﻣﺔ
ﺣﻔﻼﺕ
-ﻣﻴﻼﺩ
ﺃﻋﻴﺎﺩ
ـ
ﻋﻤﺎﺩﺍﺕ
ﺯﻭﺍﺝ
ﺧﻄﻮﺑﺔ
ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﻋﺎﻣﺔ
ﺣﻔﻼﺕ
-ﻣﻴﻼﺩ
ﺃﻋﻴﺎﺩ
ـ
ﻋﻤﺎﺩﺍﺕ
ﺯﻭﺍﺝ
ﺧﻄﻮﺑﺔ
ﻋﺎﻣﺔﻭﺧﺎﺻﺔ
ﺣﻔﻼﺕﻋﺎﻣﺔ
ﺣﻔﻼﺕ-ﻣﻴﻼﺩ
-ﺃﻋﻴﺎﺩﻣﻴﻼﺩ
ﻋﻤﺎﺩﺍﺕـ ـﺃﻋﻴﺎﺩ
ﺯﻭﺍﺝــــﻋﻤﺎﺩﺍﺕ
ﺧﻄﻮﺑﺔــــﺯﻭﺍﺝ
ﺧﻄﻮﺑﺔ
ﻭﺧﺎﺻﺔ
املناسبات
وجميع
وخاصة
ﺍﳴﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﻭﺟﻤﻴﻊ
ﺍﳴﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﻭﺟﻤﻴﻊ
ﻭﺟﻤﻴﻊﺍﳴﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﻭﺟﻤﻴﻊ
ﺍﳴﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﻭﻣﻜﺎﻥ
ﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻱ
ﳲ
ﺧﺪﻣﺘﻜﻢ
ﻋﺒﻮﺷﻲ ﳲ
ﻋﺒﻮﺷﻲ
ﺍﺳﺘﺪﻳﻮ
ﻭﻣﻜﺎﻥ
ﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻱ
ﳲ
ﺧﺪﻣﺘﻜﻢ
ﳲ
ﺍﺳﺘﺪﻳﻮ
ﻭﻣﻜﺎﻥ
ﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻱ
ﳲ
ﺧﺪﻣﺘﻜﻢ
ﺍﺳﺘﺪﻳﻮﻋﺒﻮﺷﻲ
ﺍﺳﺘﺪﻳﻮ
ﻋﺒﻮﺷﻲﳲﳲ ﺧﺪﻣﺘﻜﻢ ﳲ ﺍﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ
Ph:
(03)93544683
Ph:
(03)93544683
Ph:
(03)93544683
Ph: (03)93544683
03
9354 4683
Ph:
Mob:
0418
175
417
or
0425
822
244
Mob:
0418
175
417
or
0425
822
244
Mob:
0418175
175
417
or
0425822
822244
244
Mob:
Mob:0418
0418
175417
417or
or 0425
0425
822
244
75
Harding
St.
Coburg
Vic
75
Harding
St.
Coburg
Vic
75
Harding
St.Coburg
Coburg
Vic
75
St.
Coburg
Vic
75Harding
Harding St,
Victoria
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ÊäÏj‹ﬂ@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€
ﺍﻻﻭﻝ ﳲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170
9/11-17 PEARCEDALE PARADE
BROADMEADOWS VIC 3047
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تقدم أشهى أطباق
ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
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املعجنات
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 منقوش،حلم بعجني
äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ„
äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ„
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،بسبانخVie
فطاير
،بزعرت
33
37
High.St.
Preston
Vie
3072
33
-- 37
High.St.
Preston
3072
3337High.St.
High.St.
Preston
Vie
3072
33
37
Preston
Vie
3072
<Ìﬂfú<ÜË^�
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Tel:
0394844999
Fax:
0394844566
Tel:
0394844999
Fax:
0394844566
Tel: 0394844999
0394844999
Fax:
0394844566
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عجة
،بيتزا بسجق
Tel:
Fax:
0394844566
<Ìë^}<lÁËà÷]<≈]Áﬁ]<ƒÈ∂Ê
Akkar
Bakery
Akkar
Bakery
@äbÿ«@Êaãœc
@äbÿ«@Êaãœc
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Akkar Bakery
Bakery<ŸÊ3ä÷Á”÷]<‡⁄<Í÷^§]
وأصناف
بالبيض
@äbÿ«@Êaãœc
Akkar
@äbÿ«@Êaãœc
ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ
ﻧﻀﺎﻝ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ
ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ
ﻧﻀﺎﻝ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎﻧﻀﺎﻝ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ
ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ
<ÍŒ^eÊ<·^ﬂf÷<‡⁄<ÅÖÁjäπ]<·ÁjËà÷]<kËáÊ
ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ
أخرى ﻧﻀﺎﻝ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ
=·€=ÌÇÉƒk€=á~`
من
متعددة
ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﺬﺓ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﺬﺓ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺔﻭﺍﻟﻠﺬﻳﺬﺓ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﺬﺓ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
ÏÖÊ^.]<·]Ç◊f÷]
ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﺬﺓ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
ﺑﺴﻠﻖ
ﻓﻄﺎﻳﺮ
ﺑﻌﺠﻦﻴ
ﻟﺤﻢ
ﺑﺰﻋﺮﺘ
ﻣﻨﺎﻗﻴﺶ
ﺑﺴﻠﻖ
ﻓﻄﺎﻳﺮ
ﺑﻌﺠﻦﻴــــ
ﻟﺤﻢ
ﺑﺰﻋﺮﺘـــ
ﺑﺴﻠﻖ
ﻓﻄﺎﻳﺮ
ﺑﻌﺠﻦﻴ
ﻟﺤﻢ
ﻣﻨﺎﻗﻴﺶﺑﺰﻋﺮﺘ
ﻣﻨﺎﻗﻴﺶ
ﺑﺴﻠﻖ
ﻓﻄﺎﻳﺮ
ﺑﻌﺠﻦﻴ
ﻟﺤﻢ
ﺑﺰﻋﺮﺘ
ﻣﻨﺎﻗﻴﺶ
KÓÍ‰è◊^=m¯Ë”a∫^=
.الشهية
املأكوالت
ﺑﺴﻠﻖ
ﻓﻄﺎﻳﺮ
ﺑﻌﺠﻦﻴ ـ
ﻟﺤﻢ
ﺑﺰﻋﺮﺘـ ـ
ﻣﻨﺎﻗﻴﺶ
ﺔﻋﺠ
ـ
ﺑﺴﺠﻖ
ﺑﻴﺘﺰﺍ
ـ
ﺑﺴﺒﺎﻧﺦ
ﻓﻄﺎﻳﺮ
ﺔﻋﺠ
ـ
ﺑﺴﺠﻖ
ﺑﻴﺘﺰﺍ
ـ
ﺑﺴﺒﺎﻧﺦ
ﻓﻄﺎﻳﺮ
ـــ
ﺔﻋﺠ
ـ
ﺑﺴﺠﻖ
ﺑﻴﺘﺰﺍ
ـ
ﺑﺴﺒﺎﻧﺦ
ﻓﻄﺎﻳﺮ
äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ„
ﺔﻋﺠ
ـ
ﺑﺴﺠﻖ
ﺑﻴﺘﺰﺍ
ـ
ﺑﺴﺒﺎﻧﺦ
ﻓﻄﺎﻳﺮ
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ﺃﻧﻮﺍﻉﺑﺴﺠﻖ ـ
ﻭﺟﻤﻴﻊﺑﻴﺘﺰﺍ
ﺑﺴﺒﺎﻧﺦ ـ
ـ ـ ﻓﻄﺎﻳﺮ
ﺍﳴﻌﺠﻨﺎﺕ
ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﻭﺟﻤﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ
ﺍﳴﻌﺠﻨﺎﺕ
ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﻭﺟﻤﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ
ﺃﻧﻮﺍﻉﺍﳴﻌﺠﻨﺎﺕ
ﻭﺟﻤﻴﻊﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺾﻭﺟﻤﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ
ًيومي
واخلضار
اللحوم
ŸÓ‰Ó«@ù
lãía
� ﺍﳴﻌﺠﻨﺎﺕ
:ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ
ﳲ
ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ
ﻭﺧﺪﻣﺔ
ﺗﺎﻣﺔ
ﻧﻈﺎﻓﺔ
33_�اÍ€ËÈ=Órà_ú=Ü_ó•^Á=ﬁËwÿ◊^
-�‡ÀÎ@@@@È√bæa@Í7i@
37طازجة
High.St.
Preston
Vie
3072
:ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ
ﳲ
ﺗﺎﻣﺔ
:ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ
ﻣﻤﺘﺎﺯﺓﳲ
ﻭﺧﺪﻣﺔﻣﻤﺘﺎﺯﺓ
ﻭﺧﺪﻣﺔ
ﻧﻈﺎﻓﺔﺗﺎﻣﺔ
ﻧﻈﺎﻓﺔ
:ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ
ﳲ
ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ
ﻭﺧﺪﻣﺔ
ﺗﺎﻣﺔ
ﻧﻈﺎﻓﺔ
:ﺗﺎﻣﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﳲ ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ
ﻧﻈﺎﻓﺔ
Tel: 0394844999
Fax:
0394844566
254
Sydney
Rd,
Coburg
254
Sydney
Rd,
Coburg
Sydney
Rd,
Coburg
ÌâÍª=Ó€É~Á=Ó
مميزة
وخدمةRd,
ة€_j=ÓÀ_¿ﬂ
تام
نظافة
254Sydney
Sydney
Rd,
Coburg
�ّCoburg
254

Ph:
0393846103
Ph:
0393846103
ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
Ph:0393846103
0393846103
Ph:
Shop
3/
830
Pascoevale
Rd,
Glenroy
Shop
3/
830
Pascoevale
Rd,
Glenroy
<ÿÈë˜]<Íﬁ^ﬂf◊÷]<ÃÈÈ∆Ü÷]<ƒﬂíi
Shop
3/
830
Pascoevale
Rd,
Glenroy
Shop3/3/830
830Pascoevale
PascoevaleRd,
Rd,Glenroy
Glenroy
Shop
Ph:
039304
3664
l^ﬂr√π]<≈]Áﬁ]<ƒÈ∂<<I<<Ü5]Ê<òÈe]<àf}
Ph:
039304
3664
Ph:
039304
3664
Ph:
039304
3664
Ph:<I3¬á<èÈŒ^ﬂ⁄<I∞r√e<‹£<
039304
3664ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

254
VIC
254
Sydney
Rd, COBURG
AkkarSydney
BakeryRd,
@äbÿ«@ÊaãœcVIC
Tel:
Tel:03
03 9384
9384 6103

<Ìﬂfú<ÜË^� <I»ﬁ^fäe<ÜË^�
ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﺬﺓ
<Ìë^}<lÁËà÷]<≈]Áﬁ]<ƒÈ∂Ê
ﺑﺴﻠﻖ
ﻣﻨﺎﻗﻴﺶ ﺑﺰﻋﺮﺘ ـ ﻟﺤﻢ ﺑﻌﺠﻦﻴ ـ ﻓﻄﺎﻳﺮ
<ŸÊ3ä÷Á”÷]<‡⁄<Í÷^§]

صفحة 27

Saturday 14 April 2012

السبت  14نيسان 2012

Page 27

ملبورن

مسعوديات

أخطر ما يف لبنان ليس احلرب السياسية الكالمية فهذه داء
هلا دواء.
لكن اخلوف االعظم هو ان يعمد البعض اىل التطاول على
املقامات الروحية اليت هلا حرمتها حماوال انتهاك شرعية هذه
املقامات الدينية واحلط من مركزها ومرجعيتها ولكنه ال هذا
«البعض» وال «البعض» اآلخر من قبله يستطيع النيل من هذه
املقامات.
ان املطالبني بكل وقاحة وغباء أعمى وقلة اخالق وفقدان
ذاكرة ،بتنحية غبطة ابينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي
امنا يفعلون ذلك نزوال عند امالءات جهات خارجية معينة ،هلؤالء
املطالبني نقول ان مطالباتكم ال تقلقنا اطالقا وال تقلق غبطة
راع صاحل ليس فقط ملوارنة لبنان
البطريرك الراعي الذي هو ٍ
لبنان والشرق االوسط والعامل امنا ملسيحيي الشرق امجعني..
لذلك نرى ان من شأن هذه املطالبات السخيفة القضاء على
مطلقيها.
ان التصدي ملثل هؤالء اليوم أفضل من الغد وعندما تشيخ
الشجرة الفاسدة ان مل ُتقطع باكرا تأتي فروخا متتد يف االرض
وتنبت على أعقابها فطريات خبيثة ..صحيح ان كل يوم نشهد
حادثا جديدا وعلينا ان نقضي على سعادة االستهانة عند
البعض والقفز فوق كل قواعد احلياة.
ان من يطالب البطريرك بالتنحي امنا هو حمشو باحلقد والكراهية
وان مثل هذا الكالم ال يقدم وال يؤخر وال وزن له وال قيمة
له وهو كالم يدل على انهيار القيم واالخالق واملبادئ لدى
صاحبه.
البطريرك الراعي مل يعر كالم هذا االنسان اي اهتمام الن هذا
الشخص مل يكن اال بوقا للذي «دفشه».
ان كل ما يقال عن راعينا البطريرك الراعي من قبل انسان
مهما عال شأنه وقوي ساعده ال ميكنه ان يالمس طرف ردائه
الذي يبقى اشرف وأكرب من هؤالء ومن «معلميهم» اخلارجيني
والداخليني.
ان كل حجر يرمى به البطريرك الراعي يرتد نارا على ضاربه
وكل تهمة حياول الصاقها به امنا هي تهمة مغرضة ومرتدة اىل
صاحبها واصحابها.
لقد متكن البطريرك الراعي من اعادة الصرح البطريركي اىل
سابق عزه الذي كان له مع البطاركة الكبار امثال البطريرك
عريضة وغريه.
استطاع هذا البطريرك الراعي ان جيعل من الصرح البطريركي
صرحا ليس مسيحيا فحسب ،بل ووطنيا ايضا ال خيضع الحد
اال لقناعة واميان سيده ،فقراراته مستقلة الن يده نظيفة
وال يزوره أحد مطلع كل شهر ..فهذه العادة ذهبت اىل غري
رجعة.
وقوى عزميته لتقود
رعاك اهلل ايها الراعي الراعي وسدد خطاك
ّ
بر االمان.
القطيع املسيحي واللبناني اىل ّ

نيو ساوث ويلز تشدد قبضتها على منافذ
بيع اخلمور!!
من املقرر أن يتم وضع قواعد
صارمة بشأن منافذ بيع اخلمور
يف بلديات نيو ساوث ويلز
حتت يف إطار اخلطط اجلديدة
اليت تهدف للحد من العنف
املتعلق بالكحوليات.
وكان مكتب  OLGRبنيوساوث
قد صدق على إجراء
ويلز
دراسة رئيسية لتحديد مدى
عالقة منافذ بيع اخلمور املرخصة
والقيادة
العنف،
بزيادة
حتت تأثري اخلمور ،والسلوك
العدواني.
ومن املقرر أن ينفذ الدراسة
جمموعة  Allenاالستشارية،
التأثريات
ترصد
حبيث
االجتماعية واالقتصادية ملنافذ
بيع اخلمور عرب الوالية.
ويتوقع أن يتم انتهاء تلك
الدراسة يف غضون هذا العام،
حيث سرتكز على تأثري منافذ
بيع اخلمور على املناطق ذات
الكثافة السكانية العالية.
وكانت العديد من االدعاءات قد
ربطت بني كثرة احلان منافذ بيع
اخلمور يف بلدية سيدني وبني
تفشي حاالت العنف ،األمر الذي
دفع حكومة الوالية لتجميد إعطاء
تراخيص جديدة لتلك املنافذ.
يأتي ذلك يف الوقت الذي

أشارت فيه دراسة أجراها
املكتب األسرتالي إلحصائيات
وحبوث اجلرائم  ABSإن نسبة
االعتداءات يف نطاق  20مرتا
من منافذ بيع اخلمور تزيد 25
مرة عن نسبتها يف أماكن أخذت
بشكل عشوائي يف سيدني.
وذكر تقرير صادر عن مكتب
 OLGRأن نتائج الدراسة
املقرتحة ستساعد على تشكيل
السياسة احلكومية فيما يتعلق
برتاخيص منافذ بيع اخلمور،
مردفا أن التحدي األساسي
الذي يواجه حكومة نيو ساوث
ويلز يتمثل يف إحداث توازن
بني إجيابيات اخلمور كعنصر مهم
يف قطاع الفنادق والضيافة،
وبني احلد من األضرار الناجتة
عن استهالكها.
وطالب التقرير بضرورة إجياد
العالقة بني كثافة وجود منافذ
بيع اخلمور اليت تزيد كثافتها
يف أسرتاليا ونيوزلندا وأمريكا
الشمالية وأوربا ،وبني تأثريها
على اجملتمع سواء السليب مثل
حوادث العنف واالعتداءات ،أو
اإلجيابي مثل ازدهار السياحة،
وزيادة املوارد االقتصادية.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر الدايلي تلغراف

حمكمة األسرة يف كوينزالند ترفض
إصدار أمر مينع مراهقة من اإلجهاض!!

قال القاضي بيرت موريف قاضي
حمكمة األسرة بكوينزالند أن
احملكمة ال متلك السلطة ملنع
امرأة من إجهاض جنينها رغم
أن ذلك ال يتماشى مع رغبات
الوالد املنتظر للطفل.
ورفض القاضي طلبا تقدم به
الرجل ملنع صديقته املراهقة
من إجهاض اجلنني.
وكتب القاضي يف حيثيات
حكمه إن حمكمة األسرة ال متلك
أي سلطة إلصدار أمر بعدم
اإلجهاض ،كما ال متتلك إصدار
أمر وصاية على اجلنني ألنه ال
يعد طفال إال بعد والدته وفقا
لقانون كوينزالند.
وكان الرجل قد طلب من
احملكمة أيضا أن جترب صديقته
على البقاء يف كوينزالند أثناء
فرتة محلها ،على أن يتم إرسال
اخلاصة
الطبية
التفاصيل

باجلنني بشكل دوري ،وأن
متنحه احملكمة حق الوصاية على
الطفل مبجرد والدته.
إال أن القاضي رفض طلبه
بشكل كلي خاصة بعد تأكيدات
املراهقة األم اليت متتلك طفال
من عالقة سابقة لن تقدم على
إجهاض نفسها.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر نيوز.كوم

سيدني
جملس الكنائس الشرقية يف اوسرتاليا
يصلي من أجل السالم يف الشرق األوسط

نهار األحد يف  25آذار ،2012
عيد بشارة مريم ،إحتفل جملس
بقداس
الشرقية
الكنائس
مسكوني حبسب طقس الكنيسة
املارونية السريانية اإلنطاكية
وذلك من أجل السالم يف
الشرق األوسط.
أقيم القداس يف كنيسة مار
شربل – بانشبول وترأسه
سيادة املطران عاد أبي كرم
وعاونه لفيف من الكهنة
القداس
املوارنة ولقد حضر
ّ
السادة األساقفة :املرتوبوليت
بولس صليبا ،رئيس أساقفة
األورثوذكسية
الكنيسة
اإلنطاكية ،واملطران جربائيل
أساقفة
رئيس
كساب،
ّ
الكنيسة الكلدانية ،واملطران
مار مالطيوس ملكي رئيس
أساقفة السريان األورثوذكس،
رباط ،رئيس
واملطران روبري ّ
أساقفة امللكيني الكاثوليك
،املطران مار يعقوب دانيال،
رئيس أساقفة الكنيسة الشرقية
القدمية ومعه املطران مار ماري
 .وحضر ايضا املونسنيور
ّ
ممثل كنيسة
باسيل صوصانية
األرمن الكاثوليك واملطران مار
فيلوكسينوس صليبا اوزمن،
الذي يزور اوسرتاليا حاليا،
وهو مطران ماردين للسريان
األورثوذكس.
جملس الكنائس الشرقية يف
يضم خمتلف األساقفة
اوسرتاليا
ّ
الشرقيني وممثلي الكنائس
املسيحية اليت تتحدر من الشرق
األوسط .ولقد أنشىء هذا
اجمللس نظرًا للحاجة إىل احلوار
وتبادل األفكار واخلربات ما بني
الكنائس الشرقية املتواجدة يف
اوسرتاليا.ان اجتماع الكنائس
الشرقيةا يف هذا اجمللس
التحديات
ما هو اال ملواجهة
ّ
اليت تعرتض الكنيسة مبختلف
اطيافها يف عاملنا اليوم.أثناء
اإلجتماعات الدورية للمجلس يتم
والتحديات
حبث كل املشاكل
ّ
اليت تعرتض املسرية الكنسية
يف اوسرتاليا وذلك من أجل
إجياد الطرق األمثل ملواجهتها
ّ
وحللها.
رحب األب
يف بداية القداس ّ
انطوان طربيه رئيس دير
مار شربل للرهبنة املارونية
باحلضور وشرح بطريقة خمتصرة
القداس املاروني.ومن ثم قام
املونسنيور باسيل صوصانية
األمني العام للمجلس بالتعريف

ّ
التحديات
وتكلم عن
باجمللس
ّ
اليت تواجهها الكنائس الشرقية
يف اوسرتاليا ويف الشرق
األوسط .وأشار يف كلمته "
إن نتيجة اإلجتماعات واحلوار
داخل اجمللس أصبح باستطاعتنا
ّ
وحل الكثري من
مناقشة
القضايا اليت تواجهها كنائسنا.
فمن السهل مواجهة التحديات
عند التعرف عليها ويف بعض
احلاالت إجياد احللول املناسبة
هلا".
ولقد شارك املطران مار
ماري ومار اوزمان بتلوات
بعض الصلوات وتلى على
مسامعنا املطران ملكي اإلجنيل
رباط اإلجنيل
بالعربية واملطران ّ
باإلنكليزية.
ولقد ألقى عظة القداس
شدد
املرتوبوليت صليبا حيث
ّ
على أهمية عيد بشارة البتول
مريم ليس فقط للمسيحيني
بل للبشرية مجعاء .ولقد ّ
ذكر
املؤمنني بدور مريم العذراء
يف مشروع اهلل اخلالصي
وكيف على املؤمن أن يرتك
مساحة يف حياته ليعمل اهلل
شدد سيادته
من خالهلا .ولقد
ّ
على أن إدخال يسوع املسيح،
ّ
خملص العامل وملك السالم ،يف
حياتنا ال جيب أن خيتصر على
مشاركتنا يف الذبيحة اإلهلية
نهار األحد بل جيب علينا يف
التأمل بنعم اهلل علينا
كل وقت
ّ
والعمل مبشيئته.
كساب أعطى الربكة
املطران
ّ
األخرية وشكر املشاركني يف
القداس على صلواتهم من اجل
ّ
السالم يف بلدان الشرق األوسط
متر بظروف صعبة.
اليت ّ
القداس جوقة مسكونية
خدم
ّ
ّ
مؤلفة من الكنائس التالية:
املارونية امللكية ،الكلدانية،
السريانية واألورثوذكسية.
الرسالة
بقراءة
وشارك
ّ
ممثلني عن خمتلف
والطلبات
الكنائس الشرقية.
املسكوني
اإلحتفال
هذا
مميزة
عالمة
بالفعل
كان
ّ
بالوحدة واحملبة واإلميان ما
بني الكنائس الشرقية يف
ربنا يسوع
اوسرتاليا .فلنسأل ّ
يتقبل
أن
املسيح ،ملك السالم،
ّ
حمبة اهلل
صلواتنا من خالل
ّ
اآلب ونعمة إبنه الوحيد وحلول
الروح القدس علينا أمجعني .
آمني
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متفرقات
VIA CRUCIS
St Charbel’s Church, Punchbowl
6 April 2012

Pilgrimage Tour 9 Sep - 7 Oct 2012

JOIN US TO CELEBRATE THE VISIT OF POPE BENEDICT XVI IN LEBANON

Accompanied by: Fr John Harb

Homily by Archbishop Giuseppe Lazzarotto
Apostolic Nuncio

LEBANON
Beirut– Jeita
Baalbek
Harissa

ITALY

Milano -Rome
Vatican -Venice

GREECE

Athens - Patras

HOLY LAND
Jerusalem
Nazareth

JORDAN

Amman - Petra
Jarash
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.

$6550

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)

2WAY TOWING
SERVICES

لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب
البحرية يف سائر أنحاء سدني
0414419090 :اتصلوا بــ آرثر
 أيام يف األسبوع7 خدمة على مدار الساعة
معاملة صادقة ودقة يف املواعيد
أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن

My Dear Brothers and Sisters:
We have gathered to recall and re-live together the hour when
Jesus, through obedience to the will of his Father, offered up his
life for us in an act of total self-giving.
In his Gospel the Apostle John tells us that some Greeks who were
present in the crowd of pilgrims that had gone up to Jerusalem for
the Pasch said to the Apostles Philip and Andrew: “We wish to see
Jesus.”
At this moment, we, too, wish to see Jesus with eyes that have been
purified by faith and love. This wish that – I am sure – we all have
in our heart, fulfils once again the prophesy made by Jesus himself:
“ And when I am lifted up from the earth I shall draw all men to
myself” (Jn 12:32)
Any true spirituality of the Passion lies above all in not losing
sight of Our Lord and in understanding his heart, his thoughts, his
feelings and his love for us. That does not mean that we forget our
ordinary daily lives, but rather that we shed new light upon it – the
light of grace which has its source in the Cross of Christ.
We do this with full confidence, reassured by what we read in the
letter to the Hebrews “.. we have the right to enter the sanctuary by
a new way which he has opened for us, a living opening through
the curtain, that it to say, his body” (Heb 10:19).
On the night of his passion, as he entered the garden of Getsemani,
Jesus turned with an invitation to Peter, James and John, who were
to be the privileged witnesses of his agony: “My soul is sorrowful
to the point of death. Wait here and stay awake” (Mk 14:35).
I would like to think that these moments we have been spending
together, around the Cross, is for us too, in some measure, a
response to Jesus’ invitation: “Wait here and stay awake.”
During these days of final preparations for Easter, we will be trying
to understand and enter into the feelings and dispositions that Jesus
had at that time in his life.
Speaking of Our Lord, the Letter to the Hebrews again says: “He
learnt obedience, Son though he was, through his sufferings” (Heb
5:9) – that is to say, he learnt to accept with love the will of his
Father. Indeed, obedience to the will of his Father, together with
love for us, were more precious in Jesus’ eyes than life itself: “Now
my soul is troubled; what shall I say: Father, save me from this
hour? But it is for this very reason that I have come to this hour”
(Jn 12:27).
For us Christians, to follow the Cross can mean only one thing: it
signifies embracing lovingly, like Christ, God’s will for us, even
if that will seems at times to run counter to our desires and our
spontaneous yearnings.
To follow the Cross, with our eyes riveted to it, is to remember that
the Cross should remain at the heart of our life and that our earthly
pilgrimage can only be a “following” of the Cross of Jesus.
To follow the Cross does not mean stirring up feelings of sorrow
in our hearts or preferring affliction to joy. Rather, it means being
joyful because salvation has come to us through the Cross.
It is for that reason that Easter is a proclamation of joy, true joy,
because it is a proclamation of the victory of good over evil, of
life over death. In the world in which we live we may have many
reasons to feel the permanence of evil. Yet, precisely because of
that, we also feel the need for hope, not in an abstract sense, but
concrete hope in a world that is truly different.
As Christians, we would like to hear the good news of Easter ring out
everywhere, above all among peoples torn by war and all kinds of
violence, and among so many of our brothers and sisters who have
been left abandoned and forgotten. We would want to restore hope
to our cities as well – those cities of the so-called affluent world, so
often unsettled by a climate of violence and aggressiveness and by
a craving for immediate personal gratification that leaves people

breathless with consumerism as they rush to satisfy their every
desire.
Jesus on the Cross is not an image intended to provoke our pity
or compassion. The cross planted on Calvary and on all the
mountaintops of human history is the source of life; a generous
fountain flowing freely and abundantly: “For this is how God loved
the world: he gave his only son, so that everyone who believes in
him may not perish but may have eternal life” (Jn 3:16).
Salvation, just like the meaning of life, does not come from
ourselves. It is given to us from above. The presence of evil is
so pervasive and persistent as to lead inevitably to pessimism and
fatalism. How can we ever hope, through our own efforts alone,
to root out evil and its most terrible consequence, death? We must
recognise, however, that evil is not an inexorable destiny that
befalls the world and against which we are powerless. Evil springs
from the prince of evil and from all those who serve him, including
ourselves, whenever we carry out evil actions.
“Though the light has come into the world, people have preferred
darkness to the light because their deeds were evil” (Jn 3:19). We
have to shoulder responsibility, therefore, for the part we have
played in spreading or perpetuating a presence of evil in the world.
It is something that needs to be identified and eradicated.
We have not been asked, though, to undertake the impossible task
of freeing ourselves from evil:
- we have only been asked to take our eyes away from ourselves
and look up;
- we have been asked not to remain in the darkness of selfcentredness but to welcome the light that God has sent into the
world;
- we have been asked to embrace the love from on high that has
walked among us on earth:
“But God, being rich in faithful love, through the great love with
which he loved us, even when we were dead in our sins, brought us
to life with Christ … and raised us up with him and gave us a place
with him in heaven, in Jesus Christ” (Eph 2:4).
How could we fail to experience joy at these words?
At the Last Supper, anticipating his passion in a sacramental way,
Jesus called the paschal cup “the chalice of the new covenant.”
That new covenant will no longer be written on stone but in the
heart of mankind himself. And the first heart in which it is written
is that of Christ himself. On the Cross, that heart, pierced by the
lance, will shed its blood to the last drop.
How can we remain cold and aloof when faced with such love?
How can we forget this man hanging on the cross and just walk by?
How can we care so little for the deep passion that led a man to go
to his death for us, death on a Cross?
In our liturgy this Good Friday, we are led to the great event of
the salvation of the world accomplished through the death and
resurrection of Our Lord. Let us allow ourselves to be led to him,
and let us ask, both for ourselves and all our brothers and sisters,
that we may learn to be moved by the figure on the Cross and
discover that love is stronger than any human force, stronger than
any violent power, and that from the Cross alone, from the pierced
heart of Christ, can flow the waters of true salvation.
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مــفرقات

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.

كما يمكنكم تصفح الجريدة
كاملة على موقعنا االلكرتوني:
www.meherald.com.au

خياراتهم تتأرجح بني استخراج النفط من لبنان او اقتناء محار

اللبنانيون يواجهون غالء احملروقات حبرقة ونكتة
رميا زهار من بريوت

ال خيار امام اللبناني الذي يواجه غالء احملروقات سوى
ً
عوضا عن
ان يستخرج نفطه املوعود ،او رمبا اقتناء محار
السيارة ،فاللبنانيون الذين يعيشون هاجس وصول صفيحة
البنزين اىل حدود االربعني الف لرية لبنانية يواجهون االمر
حبرقة وال يسعهم سوى التندر ببعض النكات.
بريوت :تلتفت رضا عرموني بكثري من الغضب وتقول»:
َّ
«تبنج» اللبناني ،ولكثرة ما مر عليه من
من كثرة االمل
حروب ومآس ،مل يعد لديه القدرة على التحرك ،الن
ً
مقرفا للغاية ،فعلى أساس هذه احلكومة اتت
االمر بات
للتحسني وللتغري واالصالح ،حنن اليوم من سيء السوأ،
فغالء البنزين الذي يشكل عصب احلياة ،يهدد اجلميع
باالفالس ،وال زودة معاشات اليوم تستطيع ان تلحق
بركب زيادة البنزين ،حتى لو اصبح معاش املوظف اليوم
يالمس ال  10ماليني لرية لبنانية ،االمر ال يستطيع ان
يلحق بالغالء املستشري ،فاالمر كارثي.
يوافقها حبيب خالد الرأي ويؤكد انه بات اليوم يقلل من
ً
جديا
ضاحكا »:افكر
تنقالته بسبب غالء البنزين ،ويضيف
ً
باقتناء «محار» بدل السيارة ،فاالمر مكلف اقل بكثري.
ويعترب ان الدولة عليها ان تتحرك ،فلو كانت املعاشات
تتسم بالبحبوحة ،لكنا سكتنا ،ولكن املواطن بالكاد يأكل
يوما
ربطة رغيف اخلبز اليوم ،وهذه االخرية بدأت تتقزم
ً
بعد يوم ،ما احلل؟ هل نأكل احلجارة؟ ،هم يعبئون جيوبهم
وميتلكون طائرات خاصة ،ويعيشون ً
ونعيما ،واالمر
ترفا
ً
يف النهاية سيؤدي اىل ثورة شعبية.
رياض فاضل يرى ان الزيادة يف الراتب مل تصل اىل
جيوبنا ،و»شفطها» غالء املعيشة واحملروقات ،بالوعد يا
كمون ،مل نشهد اي زيادة بل كالم على االعالم واالذاعات
والتلفزيون ،انا موظف وبالشهر انتظر الزيادة لتأمني قوت
اطفالي ،االمر مسخرة حبد ذاته ،واجلميع ساكت ،لالسف.
اهل االختصاص
يرى اخلبري االقتصادي الدكتور لويس حبيقة ان طريقة

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

حسب صفيحة البنزين
للمستهلك يتم فيها تطبيق
املعادلة اخلارجية ،والطريقة
االخرى تكمن يف الغاء
الضرائب ،وانزال السعر،
واملشكلة حينها تربز يف

املالية العامة ،اليوم لبنان ال ينتج برتو ً
ال بل يستورده،
وجيب دفع الثمن بالسعر العاملي ،واليوم السعر العاملي
ارتفع ،مع زيادة التأمني والشحن والضرائب ،لذلك يصل
بهذا السعر للمستهلك.
وبعد بضعة اسابيع نتوقع ان تنخفض االسعار ،فمشكلة غالء
اسعار احملروقات يف كل البلدان ،الن كل الدول المستها
مشكلة الغالء ،وهناك حالن برأيه ،اما نبقي االسعار كما
هي ،ام نزيل الضرائب ،ومالية الدولة باالساس «تعبانة»
واخليار الثاني موجع وصعب.
اما كيف يؤثر هذا الغالء على اللبنانيني ،جييب حبيقة»:
يف كل شيء ،كلفة احملروقات ال تؤثر فقط على النقل
بل السلع واالنتاج ،الن هذه االخرية عندما تصل اىل
السوبرماركت حباجة إىل نقل ،وهو مرتبط بسعر النفط،
والشركات كلها تنتج وحتتاج اىل نفط ،مما يزيد التضخم،
وتعلو كلفة االستهالك.
ً
ً
ويى حبيقة ان هناك حال ثالثا يكمن يف ان ينتج لبنان
نفطه اخلاص ،مع احلديث اليوم عن وجود نفط يف حبره،
وجيب استخراجه ،ولكن هناك مشاكل مع اسرائيل وقربص،
فعليا،
واملشكلة ان موضوع نفط لبنان ال يزال غري ملموس
ً
مل نعرف او نؤكد حتى اآلن وجود نفط حقيقي يف لبنان،
وال تقدير للكميات املوجودة ،او كلفة استخراجه.
وممكن للشركات اليت تستورد النفط ان تأتي بسعر اقل
من الرمسي للربميل ،واليوم سعر برميل النفط  120دوالر،
هناك دول لديها فائض نفط وتريد بيعه لتحقيق املزيد من
االيرادات هلا ،فتبيع برميل النفط ب  110دوالر مث ًال.
ويعتربحبيقة ان احلل بلبنان االساسي هو توسيع املنافسة
يف كل القطاعات ،جيب تنفيذ ذلك لتخفيض االسعار يف
السوق.

العالناتكم يف الهريالد االتصال
بمكتبنا على األرقام:
02 8764 8186
0403 482 345

بادارة السيد
سام كوره
0418 240 850

 7أيام يف
األسبوع و 24
ساعة
ويف جميع مناطق
سدني

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

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

*
*
*

101 South St, Granville
P:02 9637 0322- F:9637 0377
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من القائد كمال جنبالط اىل
القائد شبلي العيسمي
ان احلياة انتصار لألقوياء يف نفوسهم ال للضعفاء

الناشط امحد ديب يكرم النائب اسطفان
الدويهي والعميد الركن حممد اسطنبولي
كتب أكرم املغـّوش

مجعية بطل لبنان الزغرتاوية تر ّحب
بفخامة الرئيس ميشال سليمان

يسر مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية اوسرتاليا
ان ترحب بفخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال
سليمان واللبنانية األوىل السيدة وفاء سليمان والوفد
املرافق يف زيارتهم التارخيية لربوع اوسرتاليا احلبيبة .وان
اجلمعية الزغرتاوية اذ تعرب عن أفتخارها وسعادتها بوجود
فخامة الرئيس سليمان يف الديار االوسرتالية ،تتمنى له
دوام التوفيق والنجاح يف مسعاه املتواصل الرامي اىل
محاية لبنان السيد احلر املستقل ،القوي بوحدة شعبه وعيشه
املشرتك وجيشه الباسل.
صادر عن مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية
اوسرتاليا

كتب أكرم برجس املغـّوش

املرحومة الشيخة حليمه مجيل بو
مغلبيه (ام رمزي)
انتقلت اىل رمحة اهلل تعاىل الفقيدة الفاضلة الشيخة
حليمه مجيل بو مغلبيه (ام رمزي) زوجة املرحوم الشيخ
كمال جميد بو مغلبيه ووالدة السيدة ام طارق زوجة
االستاذ نبيل عساف وقد اقيم هلا مأمت حاشد يف بلدة
الشبانية يف لبنان حبضور الزعيم وليد كمال جنبالط
ونواب ووزراء ورجال دين من الطوائف االسالمية
واملسيحية.
كما تقبلت ابنتها السيدة ام طارق وزوجها االستاذ
نبيل عساف التعازي يف سيدني.
يتقدم الزميل اكرم املغوش من ابنة الفقيدة السيدة
ام طارق وزوجها االستاذ نبيل عساف والعائلة بأصدق
التعازي القلبية ..وانا هلل وانا اليه راجعون

القائد كمال جنبالط يتحدث مع القائد شبلي العيسمي
(من أألرشيف)
من عليائه بعث مؤسس احلزب التقدمي االشرتالكي
واالمني العام للجبهة املساندة للثورة الفلسطينية
وصانع الرؤساء وقائد احلركة الوطنية اللبنانية شهيدها
االكرب القائد املعلم كمال جنبالط اىل القائد العربي
الكبري شبلي العيسمي احد مؤسسي اكرب حزب عربي
حزب البعث العربي االشرتاكي ونائب رئيس اجلمهورية
السورية السابق الفريق الركن امني احلافظ واالمني
العام املساعد حلزب البعث العربي االشرتاكي.
اخي ورفيق دربي القائد االستاذ شبلي العيسمي
علمت
ُ
ان الصهاينة الذين اطلقوا رصاصات غدرهم على
جسدي امللهوف الذي انربى يف حصيد الغاب اقحوانا
وزنبقا مع رفاق الدرب االبطال حافظ الغصيين وفوزي
شديد يف مثل هذه االيام ومن قبلنا وبعدنا على آالف
االبطال الذين ناهضوا مشاريع العدو الصهيوني هم
نفسهم الذين اختطفوك من عرين املقاومة «عاليه»
مدينة الشهداء وجارة «بيصور» ام الشهداء ،اقول لك
عزيزي البطل شبلي العيسمي «ابا بشار» ان تغييبك
عن ساح النضال واجلهاد وانت يف سن متقدمة لن
يردعك ولن يردعنا الننا زرعنا الفكر والنهج املقاوم
للصهاينة والعمالء معا ..اهنئك بتأسيسك للبعث مع
مفكرين غابوا ومل يغيبوا وما استشهادنا اال دليل
واضح ملتابعة مسرية حترير فلسطني واجلوالن والعراق
وسائر اراضينا العربية احملتلة..
اخي ورفيق دربي شبلي العيسمي ،حنن على يقني
انك سليل االبطال النك تسلمت مشعل املقاومة من
سلفك جدك البطل محد العيسمي الذي سلم البريق
لوالدك اجملاهد البطل يوسف العيسمي رفيق شيخ
اجملاهدين االكرب سلطان باشا االطرش ورفاقه االبطال
معذى وسليم وخليل املغوش ومحد الرببور وعلي وزيد
وصياح واالمري حسن االطرش واالمراء عادل وشكيب
وجميد ارسالن وفؤاد سليم ورشيد طليع وآالف االبطال
الذين جاهدوا وقضوا من اجل حترير بالدنا العربية.
رفيقي البطل واملفكر شبلي العيسمي لقد كنت اتوقع
هذا العمل املشؤوم يف تغييبك وانت يف سن متقدمة
من اهليبة والوقار بانتاجك الفكري والعلمي وانت ايضا
تتوقع االستشهاد النك بطل وسليل ابطال واقول ال
يستطيع اغتيالك اال الصهاينة الذين يتحينون الفرص
الجهاض كل عمل وطين ولكنك عزيزي االستاذ شبلي
ستبقى يف قلوب الشرفاء واالحرار على امتداد ساحات
النضال العربي واحرار العامل ،لك اخللود واجملد يف
حياتك ويف استشهادك وهل من شيء اشرف من
العبور فوق جسر املوت اىل احلياة ..حياة االبطال
الذين سيحررون االرض واالنسان.

كعادته يف تكريم املقامات الوطنية واالجتماعية أقام الناشط امحد
ديب وليمة تكريم البن زغرتا النائب الزائر اسطفان الدويهي
والبن بلدته مرياطة العميد الركن حممد اسطنبولي يف دارته
حضرها النائب طوني عيسى والسيناتور شوكت مسلماني واعضاء
بلديات وممثلي ورؤساء مجعيات واحزاب وتيارات وجمالس لبنانية
وعربية ومتثلت اهلريالد مبدير العالقات العامة فيها الزميل اكرم
املغوش.
حتدث يف املناسبة السيد حسني احلاج باسم صاحب الدعوة مرحبا
باجلميع ثم قدم النائب اسطفان الدويهي والعميد حممد اسطنبولي
والنائب طوني عيسى والسيناتور شوكت مسلماني فشكروا السيد
امحد ديب على حفاوته ومتنوا له دائما اخلري واحملبة وقالوا انه خري
ممثل لبلدته مرياطة عرين اجملاهد املغفور له دولة الرئيس عبد
احلميد كرامي وجنله الرئيس الشهيد رشيد كرامي والرئيس عمر
كرامي وكوكبة الشهداء الذين قدمتهم البلدة.
وقد اعدت العائلة مأدبة سخية وغنية باملأكوالت اللبنانية
واحللويات.
شكرا للناشط امحد ديب الذي يبقي دارته مفتوحة للضيوف
والشخصيات القادمة من الوطن وهذا ليس بغريب عليه والكرم
احدى صفاته وميزاته.

لصاحبها السيد
جان فريد دكان
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Assad wants truth on border killing: Shukr

This undated picture shows Al-Jadeed TV cameraman Ali
Shaaban. (The Daily Star/Al-Jadeed TV, HO)

BEIRUT: Syrian President
Bashar Assad is keen to
uncover the circumstances behind the killing of
Al-Jadeed TV cameraman
Ali Shaaban, Baath Party
official Fayez Shukr said
Wednesday.
Speaking to the Hezbollah-affiliated Al-Manar
TV, Shukr, who held talks
with Assad in Damascus
Wednesday, relayed the
Syrian president’s concern over the shooting of
Shaaban.
According to Shukr, Assad said that his interest
in Shaaban’s case was
part of his interest in the
media as a means to reveal the truth “amid the
international media attack
on Syria and the Syrian
people.”
For his part, President Michel Sleiman discussed
the killing of Shaaban
with Syrian Ambassador
to Lebanon Ali Abdel-Karim Ali at Baabda Palace,
in what political sources
said was an appointment
scheduled prior to Shaaban’s death.
Shaaban, 30, came under heavy gunfire from
the Syrian army Monday
while on assignment in
the area of Wadi Khaled
on the northern border
with Syria. Shaaban was
accompanied by AbdelAzim Khayyat, also a
cameraman, and reporter
Hussein Khreis.
For its part, the Lebanese
Army said it had launched
an investigation on the
ground into the incident.
A statement by the Army
said that it had contacted
Syrian officials via the
countries’ bilateral mili-

tary committee in an effort to investigate the
circumstances of the incident in order to determine
responsibility.
The Army said that while
stressing its keenness to
guarantee the freedom
of media outlets to cover
events on the LebaneseSyrian border, it hoped
that people and particularly members of media
follow the military’s guidelines and coordinate with
it in advance when traveling to “dangerous places” to protect them and to
guarantee the rapid intervention of the army in the
event of any incident.
Dimitri Khodr, the general
manager of Al-Jadeed
TV, told The Daily Star
that his TV crews always
abide by the instructions
of the Army and work in
line with the professional
standards of journalism.
He said that the targeted
crew did not ignore any
warnings or directives by
the Lebanese Army.
Nasri Khoury, the head
of the Higher LebaneseSyrian Council, said that
he was following up with
the Syrian side on investigations into Shaaban’s
killing.
“There was an understanding [of the Lebanese
position] and a promise
to send the results of the
investigations to the Lebanese side,” Khoury told
LBC TV Wednesday.
Syria’s Information Minister, Adnan Mahmoud,
conveyed his condolences to Shaaban’s family by
telegram, saying that his
death was a loss to Syria
as much as to Lebanon.

“He was an example of
high morals and national
belonging that always
characterizes the resistant youth of Lebanon,”
said the telegram.
Parliament’s Media and
Telecommunications
committee condemned
the shooting of Shaaban,
urging the government
to “intensify efforts ... to
uncover all the circumstances [of the incident]
as quickly as possible
and inform us about all
the details related to what
happened.”
“The committee calls on
the Cabinet to protect
members of media in Lebanon and safeguard the
freedom of media,” said
Bint Jbeil MP Hasan Fadlallah, the committee’s
chairman.

Speaking to reporters in
Parliament, Fadlallah said
that the committee had
extended its condolences
and discussed the killing of Shaaban with AlJadeed staff during the
session. Fadlallah said
that the committee would
take a stance on the matter following the outcome
of investigations.
For his part, Beirut MP
Ammar Houri, from former Prime Minister Saad
Hariri’s Future bloc, repeated calls to the Cabinet to summon Ambassador Ali.
“We reiterate our call for
the Cabinet to summon
the Syrian ambassador
to Lebanon and to deliver
to him a strongly worded
protest,” he told reporters
at Parliament.

Pakistan reveals soft side to
India with trade show

NEW DELHI: From gourmet chefs to fashion
houses showcasing muslin suits on the catwalk,
Pakistan will unveil a
trade fair in New Delhi on
Thursday to reveal a soft
side to traditional foe India as commercial ties between the nuclear-armed
rivals begin to bloom.
Despite a combined population of 1.4 billion people
and thousands of years
of shared history and culture, cross-border trade
between India and Pakistan is paltry - a legacy of
three wars since their independence from Britain
in 1947.
The show opens days after President Asif Ali Zardari made the first visit by a
Pakistani head of state to
India in seven years and it
serves as the backdrop to
talks between their trade
ministers, who will open a
border trade post on Friday.
Liberalizing heavily restricted trade and investment flows has become
a driver of peace efforts

between the neighbors
whose fragile relations
were shattered when Pakistani militants attacked
the Indian city of Mumbai
2008.
“Terrorism should not
take business hostage,”
said Tariq Puri, head of
the Trade Development
Authority of Pakistan
which is organizing the
trade fair.
“We are going to give you
the soft image of Pakistan,” he told Reuters in
an interview.
“When you will enter the
hall, you will feel good.
You’ll say ‘OK, we had a
totally different view about
Pakistan, but here you
see Pakistan so contemporary, so fashionable, so
design-oriented’.”
Both sides have trumpeted the improving atmospherics since November
2008, when 10 Pakistani
militants went on a killing
spree in India’s financial
hub of Mumbai that left
166 dead and sparked
fears of Indian military reprisals.
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Mansour denies Al-Jazeera
Sadr report

BEIRUT: Foreign Affairs
Minister Adnan Mansour
denied recent reports
that remains believed to
be of revered Imam Musa
Sadr were discovered in
Libya, a local daily said
Thursday.
“There is no truth whatsoever to the Al-Jazeera
TV report,” Mansour, who
is currently in Libya, told
Al-Akhbar newspaper in
an interview published
Thursday.
Quoting Nasser al-Maneh,
an official spokesperson
for the Libyan government, Al-Jazeera TV reported that remains believed to be Sadr’s were
discovered in a graveyard near Libya’s capital
Tripoli.
Maneh, according to the
Qatar-based TV station,
said a committee operating under the Libyan ministry responsible for the
families of martyrs and
missing persons had discovered the remains in a
cemetery in Tajoura, east
of Tripoli.
The remains were transferred to Tripoli’s central
hospital for DNA tests.
Results are supposed
to emerge Saturday, AlJazeera reported.
Mansour, who headed to
the Libyan capital Sunday to follow up on the
case of the fate of Sadr,
told Al-Akhbar that he
had discussion with Libyan officials in Tripoli on
developments in the investigation.
“The investigations are
still ongoing and we have
taken major steps in this
regard,” Mansour said.
Sadr and two of his companions, Sheikh Mohammad Yaacoub and journalist Abbas Badreddine,
went missing in August
1978 during an official
visit to Tripoli upon the
invitation of then-Libyan
leader Moammar Gadhafi.
Gadhafi and six of his
aides were indicted in the
Sadr case in 2008 by the
Lebanese judiciary.
Speaking to The Daily

Star Wednesday, a Lebanese source familiar with
the case of Sadr called
for awaiting the results
of official investigations
rather than speculating
over the fate of the missing imam.
“We do not want to get
ahead of ourselves and
speculate; there is a delegation that is performing
its work,” said the source,
referring to the delegation headed by Mansour
in Libya.
“The delegation traveled
for the second time to
Libya and its mission is
to follow up on investigations into [the fate] of
Imam Sadr and his two
companions.”
Mansour paid an earlier
visit to the Libyan capital
for the same purpose in
January when the Libyan
general prosecutor was
tasked with commencing
investigations into Sadr’s
case.
Lebanese judge Hasan
Shami was assigned at
the time to handle the judicial aspect of the case.
Sadr championed coexistence and dialogue between different Lebanese
factions and worked on
bringing sects together
and alleviating the socioeconomic hardship of
Lebanese who suffered
from political and other
types of marginalization.
In late March, Lebanon’s
Al-Akhbar newspaper reported Sadr had died in a
prison in Tripoli a decade
ago.
It said that Sadr was
transferred to Abu Salim
prison in Tripoli for unknown reasons in 1997
after spending previous years in a prison in
southern Libya with his
companions.
The paper said that Sadr,
who suffered from diabetes, was in solitary
confinement supervised
by Abdel-Hamid Saeh,
known to be among the
most brutal intelligence
officials in Gadhafi’s regime.
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Ceasefire to end Syria bloodshed appears to hold

Buildings damaged by the government army, according to the opposition, are seen at Juret alShayah, in Homs April 10, 2012. Picture taken April 10, 2012. REUTERS/Shaam News Network/
Handout.

DAMASCUS: A U.N.backed ceasefire to end
13 months of bloodshed
in Syria appeared to be
holding after coming into
force at daybreak Thursday, despite doubts about
the regime’s compliance
with the peace plan.
After breaking a commitment to pull back forces
from population centres
by Tuesday under the
agreement brokered by
former U.N. chief Kofi Annan, there were still no
signs of a withdrawal,
monitors said.
“An hour after the ultimatum expired, the situation
is calm in all regions,”
said Rami Abdel Rahman
of the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights.
A “few explosions” were
heard in the town of Zabadani, just outside the
capital, shortly after the
ceasefire entered into effect, Abdel Rahman told
AFP in Beirut.
“There has not been any
movement indicating a
withdrawal of tanks,” he
added.
The report could not be
verified due to the Damascus government’s curbs
on media.
Just hours before the
deadline expired at 6:00
am (0300 GMT), the mili-

tary unleashed a lethal
offensive against protest
centres, killing 25 civilians on Wednesday, including 10 in the rebel
stronghold of Rastan,
said the Observatory.
That was the same day
that Annan, serving as a
peace envoy for the U.N.
and the Arab League,
said he received a letter
from Syria promising to
“cease all military fighting throughout Syrian territory as of 6:00 am.”
But the letter reserved the
right “to respond proportionately to any attacks
carried out by armed terrorist groups,” a phrase
President Bashar al-Assad’s government uses
to describe opposition
forces.
US President Barack
Obama and German
Chancellor Angela Merkel
agreed in a telephone
call that the U.N. Security
Council, which gave its
blessing to Annan’s plan,
needed to “take more resolute action” on Syria.
“The president and chancellor shared the concern
that the Assad government was not complying with the terms of the
agreement negotiated by
Kofi Annan and continued
to engage in unacceptable brutality against its
own people,” the White

House said.
The United Nations estimates more than 9,000
people have been killed
since March 2011 as Assad’s forces crush the
latest in a series of uprisings against authoritarian
leaders in the Arab world.
U.N. and US officials have
charged that Assad may
have carried out crimes
against humanity.
Susan Rice, the US envoy to the United Nations,
said Assad’s regime has
in fact intensified violence
since it first committed to
Annan’s six-point plan on
April 1.
“Its commitments therefore have little, if any,
credibility ... given that
track record,” Rice said.
Annan’s plan calls for
the withdrawal of forces
from urban areas, a halt
to fighting, a daily twohour humanitarian truce,
the release of arbitrarily
detained people, freedom
of movement for journalists and the right to demonstrate.
The opposition Syrian National Council said both it
and the rebel Free Syrian Army, a ragtag force
of mainly army defectors, were committed to
the truce but also voiced
doubts about the regime’s
commitment.
“The Syrian people to-

gether with the international community will be
watching carefully and
monitoring the regime’s
deeds on the ground,”
said the Council’s foreign
relations chief Bassma
Kodmani.
Ahead of the ceasefire,
foreign ministers of the
Group of Eight major industrial powers met in
Washington for talks on
Syria and other global crises, with both Britain and
France pressing for monitors to verify any eventual
ceasefire.
French Foreign Minister
Alain Juppe called for
the Security Council to
seek a “robust observers
force” that would verify
compliance and “could
move freely” without interference from Assad’s
regime.
British Foreign Secretary
William Hague warned
his government would
boost support for Syria’s
opposition and seek further sanctions if Assad
does not comply with the
ceasefire.
“Our pressure on the regime -- its campaign of
murder, torture and oppression -- must be intensified if Kofi Annan has
not succeeded,” Hague
told reporters after the
first day of the two-day
talks.
On Thursday, Annan is to
brief the Security Council
by video link from Geneva, in what diplomats said
would be key to the world
body’s next steps.
Russia has historically
been the top supporter
of Assad, and Secretary
of State Hillary Clinton
had said she would press
Russian Foreign Minister
Sergei Lavrov over Syria
during the Group of Eight
talks.
Moscow, which along
with China vetoed two Security Council resolutions
that would have tightened

the screws on Assad,
has championed the Annan peace plan but also
sought pressure against
the Syrian opposition.
Western governments argue a ceasefire alone is
not enough and that the
Damascus regime must
withdraw its troops from
towns and cities.

“Just ending the attacks
will not be enough to
be in compliance,” one
Western diplomat told
AFP.
“It would be totally inadequate if they don’t withdraw from population
centres but keep troops
and heavy artillery in
place.”

Former Miss USA Fakih faces drunken driving trial

Former Miss USA Rima Fakih. (Steve Marcus/Reuters)

HIGHLAND
PARK,
Michigan:
Former
beauty queen Rima
Fakih is facing trial
on a drunken driving
charge.
Two years ago, Fakih became the first
Arab-American to be
crowned Miss USA.
On Wednesday, Fakih
goes before a judge
in a courtroom outside of Detroit.
The 26-year-old was
stopped Dec. 3. Police say they found
an open bottle of
champagne behind
the driver’s seat. Fak-

ih was accused of
driving 60 mph in a
Jaguar and weaving
through traffic without using a signal.
Fakih has said she
wasn’t drinking that
night, but two police
breath tests put her
blood alcohol content
at more than twice
the legal limit.
Fakih’s family moved
to New York from
Lebanon in 1993
and 10 years later to
Dearborn, a Detroit
suburb with a high
population of ArabAmericans.
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Khartoum mobilizes army after South Sudan claims Sick and tired of politics,
Berri heads south
key oil field

Soldiers lie in a hospital in Bentiu, South Sudan, recovering from war wounds sustained in
fighting.
KHARTOUM/JUBA: Sudan said it would mobilize
its army against South
Sudan Wednesday, and
halted talks with Juba
over oil payments and
other disputed issues after the South occupied an
oilfield vital to the north’s
economy.
With South Sudan in turn
accusing Sudan of bombing a village on the southern side of their 1,800-km
border, U.N. SecretaryGeneral Ban Ki-moon
called for an end to clashes that threaten to spark a
full-blown conflict.
South Sudan, which seceded in July, has been
locked in an increasingly
bitter dispute with the
north over the fate of the
formerly joint oil industry
and other issues as fighting has escalated in the
countries’ ill-defined border region.
South Sudan’s army
(SPLA) Tuesday attacked
Heglig, a disputed area
containing an oilfield that
accounts for about half of
Sudan’s 115,000 barrelper-day output.
The South’s army claimed
to be holding the oil wells
Wednesday.
“There is no doubt that
Heglig area and the oil
wells are under control
of the SPLA,” South Sudan military spokesman
Philip Aguer said, adding
the north’s air force had

bombed SPLA positions
in Heglig and other areas.
A Sudanese official said
he expected the fighting
would hit oil output. “I
expect ... these oilfields
will be affected, definitely,
and at least there will not
be production. If there is
a conflict in the area, this
is the least,” said Rahamatalla Mohammad Osman, Sudan’s undersecretary of foreign affairs.
Motorists worried about a
possible disruption to fuel
supplies queued at petrol
stations to stock up as
news of the Heglig attack
spread through the capital, although the Oil Ministry issued a statement
saying it had enough fuel.
The U.S. State Department condemned South
Sudan’s attack on Heglig,
calling it “an act which
goes beyond self-defense.” It also condemned
Sudan’s “continued aerial
bombardment in South
Sudan” and said the two
sides needed to agree on
an immediate cessation
of hostilities.
The South seceded from
Khartoum’s rule last year,
but the two sides have
not agreed on issues including division of national debt, the status of
citizens in each another’s
territory and the exact position of the border.
Oil is among the most
sensitive issues. Land-

locked South Sudan shut
down its roughly 350,000
barrel-per-day output in
January in a dispute over
how much it should pay
to export crude using
pipelines and other infrastructure in Sudan.
Sudan’s remaining output only serves domestic
consumption.
The two often accuse one
another of backing rebels
in their territory.
“I don’t think there can be
negotiations in this climate,” Osman said when
asked if Sudan would halt
talks.

“What happened yesterday is a violation of international laws and an aggression on Sudan, and
we have all the right to
defend ourselves and regain the territories which
were occupied by government of South Sudan,” he
added.
South Sudan’s forces
pushed 70 kilometers into
Sudan’s territory Tuesday,
Osman said. An Information Ministry statement
accused South Sudan of
“using mercenary forces
and rebel groups” in the
attack. Juba routinely denies such charges.
Following the incursion,
parliament ordered a halt
to negotiations with the
south, Sudan’s state media said.
State news agency SUNA
said Sudan would order

a general army mobilization but gave no further
details. It quoted Defense
Minister
Abdul-Rahim
Mohammad Hussein as
saying the army was capable of preserving stability and controlling the
situation.
SUNA said Sudan would
halt all talks sponsored
by the African Union with
Juba and withdraw its negotiating team from Addis Ababa immediately.
The African Union called
for the “immediate and
unconditional withdrawal” of South Sudan’s army
from Heglig and urged restraint on both sides.
U.N. chief Ban contacted
South Sudan’s President
Salva Kiir and Sudan’s
U.N. ambassador, urging
both sides to exercise restraint and avoid further
bloodshed, spokesman
Martin Nesirky told reporters in New York.
“The secretary-general
urged [Kiir] to consider
holding a presidential
summit immediately to
build confidence and assure the peoples of South
Sudan and Sudan that
peace and dialogue is
the only option for both
sides,” he said.
South Sudan’s Information Minister Barnaba
Marial Benjamin said the
Sudanese air force had
bombed the village of Abiemnom in South Sudan’s
Unity state Wednesday,
wounding four people, including a child.

He said South Sudan
had been acting in selfdefense after Sudan
launched a ground attack
from Heglig late Monday.
Sudanese officials also
said they were only trying
to defend their territory.
Sudan urged the U.N. Security Council to call on
South Sudan to withdraw
from all areas inside Sudanese territory, news
agency SUNA said.

MSAILEH, Lebanon: Parliament Speaker Nabih
Berri, who said Wednesday he was “disgusted”
with the political situation in Lebanon, has
changed his Wednesday
weekly meeting venue
from his office in Parliament to his summer
home in the south.
Visitors who went to
see Berri at his summer house in Msaileh,
near Zahrani, quoted the
Speaker as expressing
revulsion at the overall
state of politics in Lebanon.
“The Speaker said he
came to Msaileh after
the situation in Beirut
became
disgusting,”
one visitor said.
There was no word on
how long Berri intends
to stay in Msaileh.
His remarks came following separate meetings
with Progressive Socialist Party MP Akram Shehayeb and a delegation
from the Syrian Social
Nationalist Party headed
by party leader Asaad
Hardan.
Berri has repeatedly
slammed the Cabinet
over its delay in making
top civil service appoint-

ments, particularly the
president of the Higher
Judicial Council.
He argues that the government’s performance
is hurting the credibility
of the majority.
“After nearly 10 months
since the formation of
the government, why
haven’t the administrative vacancies been
filled? What have they
been doing?” Berri was
recently quoted as asking.
He will convene three
parliamentary sessions
April 17-19 to assess
the government’s policies. March 14 MPs are
expected to question
policies by Prime Minister Nabjib Mikati’s Cabinet and ask for explanations.
The sessions will mark
the first time that Mikati’s Cabinet, formed last
June, appears before
Parliament.
March 14 has accused
the government of corruption and of being a
tool of the Syrian government. The coalition
has also maintained that
the government is serving Hezbollah’s interests.

Thailand urges coastal evacuation after major quake

BANGKOK: Thailand issued an evacuation order
Wednesday for its Andaman coast, a magnet for
foreign tourists, after a
massive earthquake off
Indonesia triggered a
tsunami alert.
Thailand’s National Disaster Warning Center
advised people in the
area to move to higher
places and stay as far
away as possible from
the sea.
“All people along the
Andaman coast must
evacuate to safe areas.
We expect a tsunami 1.6

to 2.0 meters high to hit
Phuket and Phang Nga
at 5:40 pm (1040 GMT),”
the center’s director
Somsak Khaosuwan said
on Thai television.
The Andaman Coast was
battered by an Indian
Ocean tsunami in 2004
that killed an estimated
5,400 people in Thailand
alone.
Since then, Thailand
has installed a hightech warning system designed to reassure tourists and businesses that
the country’s beaches
are safe.
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Romney defines hawkish yet murky foreign policy

U.S. Republican presidential candidate and former Massachusetts Governor Mitt Romney greets
audience members during a campaign stop in Warwick, Rhode Island April 11, 2012. (REUTERS/
Brian Snyder)

WASHINGTON: As he
locks down the Republican nomination for U.S.
president, Mitt Romney is
framing what looks to be a
decidedly hawkish foreign
policy.
But should the former
Massachusetts governor
defeat Democratic President Barack Obama in
November, it remains far
from clear how he actually would tackle what
his own website describes as a “bewildering array of threats and
opportunities.”More clear
is the strategy that Romney plans to use to try to
diminish Obama’s record
on foreign policy.
Obama, whose own foreign policy inexperience
was widely viewed as a
weakness four years ago,
now generally gets high
marks in polls on the topic - particularly since the
killing of Osama bin Laden last year.
The president’s campaign
cites the dismantling of
al-Qaeda’s
leadership
and the historic sanctions
against Iran as evidence
of his effectiveness.
The Romney campaign,
however, believes it can
paint an alternate picture
of Obama as naive, weak
and perhaps secretly con-

vinced that the world’s
most pre-eminent superpower has entered an era
of unstoppable and terminal decline.
Beyond his success at
devastating al-Qaeda with
drone strikes and special
forces raids - a trend begun under Republican
George W. Bush but accelerated by the current
administration - Romney’s
team argues that Obama’s
foreign policy achievements are limited.
By being content to “lead
from behind” on issues
such as the conflict in
Libya, they say Obama
has sacrificed America’s
dominant global position.
The attempted “reset” of
relations with Russia has
largely been a failure, they
say, while planned military
cuts could leave potential
adversaries such as China
and Iran with too great an
ability to challenge Washington.
“Governor Romney believes in American exceptionalism, that we are
great not just because of
our military and economic
power but also because
of our values,” says Richard Williamson, a leading
Republican foreign policy
specialist and adviser to

the Romney campaign
who served in various
roles under Ronald Reagan and both Bush administrations.
“The current president
does not. ... He believes in
engagement - which has
often not worked - while
the governor believes we
should say what we believe and work from a position of strength.”
That’s the kind of rhetoric
that Obama’s team dismisses as largely meaningless.
But in real terms, Williamson said, a Romney presidency would offer a “more
aggressive” approach toward China, Russia and
the Middle East. Romney
says he would swiftly
brand Beijing a currency
manipulator, refuse to
concede to Moscow on
nuclear issues and put
more emphasis on defending Israel.
On the surface, his statements on the key foreign
policy topic of the moment - what action might
be needed to stop Iran’s
nuclear program - remain
relatively similar to those
of Obama.
Romney says he would
ratchet up the financial pressure on Tehran
through sanctions, while

leaving the option of military action on the table.
The Republican’s campaign, however, clearly
wants to give the impression that he might prove
more willing than Obama
to take military action
against Iran’s nuclear program.
As Obama walks a thin
line trying to avoid a military confrontation in the
months before the Nov.
6 election while also restraining Israel, the Republican challenger has
much more freedom to
talk tough.
“I think our biggest single
difference is probably
over Iran,” Williamson
said. “Put it this way: If I
was the regime in Tehran
I’d be much more worried
about dealing with a Romney administration than
with the current administration.”
Obama’s campaign rejects that claim. Many of
the actions that Romney
is demanding - particularly regarding tighter sanctions on Iran - have been
put in place by the president, Obama’s team said.
Obama’s administration
says it has succeeded in
building an international
coalition against Iran that
has enacted unusually
strict sanctions against
that nation’s central bank
and its oil exports.
Analysts wonder whether Romney - who has
moved to the right on issues such as healthcare,
abortion and immigration
during his run for the Republican nomination - is
talking tough on foreign
policy merely as a political strategy.
“Romney seems to believe
that the way to beat Obama
is to paint himself as the
tough guy when it comes
to national security,” says
Charles Kupchan, a senior fellow at the Council
on Foreign Relations and
a senior member of the

National Security Council under President Bill
Clinton. “We simply don’t
know whether he will stick
to that.”
George W. Bush, after all,
pledged a “humble” foreign policy and an end to
nation-building before the
attacks of Sept. 11, 2001,
changed everything.
Even those currently closest to Romney, analysts
said, may still be largely in
the dark about how Romney would handle foreign
policy.
“On economic issues, it is
clear that Romney has his
vision and everyone else
follows. But I don’t think
that’s the case with foreign affairs,” says Douglas A. Ollivant, a former
National Security Council
director for Iraq and now
senior national security
fellow at the New America
Foundation.
“I know some of the people who advise Romney,
and right now I don’t think
even they know,” Ollivant
said. “They are just all
pitching and hoping for a
seat at the top table.”
Democratic officials believe that Romney’s vulnerabilities on foreign
policy range from awkward statements that they
believe show his naivete
- such as when he said
Russia is Washington’s
“number one geopolitical
foe” - to a failure to truly
come up with different or
coherent policies on Iran
or Afghanistan.
“The president’s record
stands in stark contrast
to Mitt Romney, who has
been all over the map on
the key foreign policy
challenges that face our
nation,” an Obama campaign official said.
Despite his international
business
background,
critics said, Romney’s foreign experience is weak,
largely limited to fundraising for the Mormon
church and working with

the International Olympic
Committee to salvage the
2002 Salt Lake City Winter
Games.
Even Romney’s supporters seem to acknowledge
as much.
“You certainly wouldn’t get
a President Romney doing
what Obama did and phoning Vladimir Putin from Air
Force One to congratulate
him on a stolen election,”
says Danielle Pletka, vice
president for foreign and
defense policy studies at
the conservative American Enterprise Institute.
“But can we say whether
(Romney) would be more
or less likely to launch the
kind of intervention we
saw in Libya? I think at the
moment we simply do not
know.”
Romney has hired a list of
advisers that reads like a
who’s who of right-leaning
foreign and national security affairs specialists many of them veterans of
George W. Bush’s administration.
“On foreign policy ... Romney still has to show us
who he really is,” says
Nikolas Gvosdev, professor of national security
studies at the U.S. Naval
War College. But “he has
a reputation for being very
analytical and thorough,
and that could work for
him when it comes to foreign affairs.”
Prominent Romney advisers include former CIA
Director Michael Hayden
and a conservative clique
that includes writer Robert
Kagan and John Bolton, a
former U.S. ambassador
to the United Nations.
Williamson said Romney
is intent on considering as
many views as possible.
“I’ve had the privilege of
working for three presidents, and Romney is the
brightest principal I’ve
ever worked for,” Williamson said. “He listens well
and more importantly, he
asks good questions.”
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Economy adds 44,000 jobs Union denies strike role in BHP Billiton

The economy is doing better than many expected. Photo: Robert Rough
Australia’s
employers
added seven times the
number of jobs expected
last month, leaving the
jobless rate unchanged
and reducing the need for
the Reserve Bank to cut
interest rates again.
Australia’s unemployment
rate came in at 5.2 per cent
in March as the economy
added 44,000 jobs for the
month, according to the
Australian Bureau of Statistics.
Economists had expected
the jobless rate to edge
higher to 5.3 per cent,
with just 6500 jobs added
in March.
Among the states, the jobless rate jumped to 5.8 per
cent in Victoria while easing to 4.8 per cent in New
South Wales.
“It’s very strong at face
value,” said JPMorgan
economist Ben Jarman.
“This makes life very interesting for the RBA because it’s a key measure
of how much slack there
is in the economy.”
The news sent the Australian dollar more than
half a US cent higher to
about $US1.036 as investors pared their expectations of an interest rate
cut when the RBA meets
on May 1.
“This number tells them
that their indirect measures of how much slack
is in the economy have
not really moved,” Mr Jarman said.
The extra jobs were

skewed, though, to parttime positions, with 28,200
of such jobs added for the
month. Full-time jobs rose
15,800, marking the biggest increase this year.
The chances of another interest rate cut by the RBA
largely hinge on the rate
of price increases in the
March quarter, as singled
by the central bank last
week when it left interest
rates on hold.
JPMorgan’s Mr Jarman
said that if there is a
strong inflation number at
the end of the month the
decision about any future
rate cuts will come down
to what sort of news occurs in global markets between now and the beginning of May.
While the March jobs
figure surprised many
commentators with its
strength, economist such
as National Australia
Bank group chief economist Alan Oster cautioned
about an overly optimistic
reading.
“Fundamentally it’s a story that says employment
is going sideways,” said
Mr Alan Oster.
Since 2008 the number of
jobs lost in manufacturing
is equal to those created
in mining - about 110,000
positions, he said.
“This doesn’t mean the
RBA won’t cut,” he said.
“It just means the focus
becomes purely on inflation.”
Since the financial year

began in July, the economy has added about
50,000 jobs, roughly in
line with the expansion of
the labour force.
The overall jobless rate
at 5.2 per cent may have
dropped had not more
people started looking for
work last month. The participation rate - a gauge of
the proportion of people
looking for jobs - rose
to 65.4 per cent in March
from 65.2 per cent in February, the ABS said.
The number of hours
worked rose 0.6 per cent
in March, seasonally adjusted, easing from the 1.1
per cent rise in the previous month.
NSW leads, Victoria lags
Among the states, Victoria fared the worst last
month, while New South
Wales recorded renewed
strength in its labour market .
In Victoria, the seasonally adjusted jobless rate
jumped to 5.8 per cent in
March from 5.5 per cent
in February, the highest
monthly figure since July
2009, during the depths of
the financial crisis.
In New South Wales, the
unemployment rate sank
to 4.8 per cent in March
from 5.1 per cent in February, according to the ABS.
It was the first time the
state’s jobless rate has
fallen below 5 per cent
since May 2011.
In Western Australia, the
jobless rate ticked up
to 4.1 per cent in March
from 3.9 per cent in February, while in fellow mining state Queensland saw
its unemployment rate
decline to 5.5 per cent in
March from 5.7 per cent in
the previous month.
In South Australia, the rate
was unchanged at 5.2 per
cent over the two months,
the ABS said. Tasmania’s
jobless rate remained
steady at 7 per cent, but
well up from 5.5 per cent
a year ago.

mine closure

THE miners’ union says
its industrial campaign
at a Queensland coal pit
has nothing to do with
BHP Billiton’s decision to
close the operation.
The Construction, Forestry, Mining and Energy
Union said the Norwich
Park mine, in Queensland’s Bowen Basin, was
a marginal operation that
had been losing money
since last year.
CFMEU energy division
general secretary Andrew
Vickers said six other
mines in the region had
been hit with industrial
action in the same wages campaign as Norwich
Park, but none of those
were faced with closure.
“If Norwich Park was exempted from all future
industrial action, that still
wouldn’t change the situation at Norwich Park,” he
said.
“The real situation at Norwich Park is what BHP put
in its advice to us and has
put out publicly.
“It is the lowest quality
of coal that BHP mines;
they get the lowest price
for it in normal times; the
market has been softening; the Australian dollar
is high and the contracts
are written in US dollars;
and their pits are still full
of water.

“Even if we were at work,
we couldn’t have produced. And in any event,
the mine has been losing
money since November of
last year, and there wasn’t
one day of industrial action through the whole
of December and January because we called a
truce.”
The CFMEU has waged a
16-month battle between
the BHP Billiton Mitsubishi Alliance (BMA) in a
dispute described by the
miner as an attack on
its right to manage its
mines.
BMA - regarded as the
owner of the world’s most
profitable coalmines linked the closure to the
industrial dispute but said
last year’s flooding, lower
coal prices and rising
costs were the major factors that made the mine a
loss maker.
BMA asset president
Stephen Dumble said:
“While recent industrial
action has had an impact
on production, the mine
has been unprofitable for
some months.”
Opposition
resources
spokesman Ian Macfarlane lashed the industrial
campaign, saying it had
done “enormous damage” to Australia’s reputation as a coal exporter.

“It is back to the darkest
days of union militancy,”
Mr Macfarlane said.
He said people looked
at the coal industry as
hugely profitable but margins were coming down
almost weekly, and this
was before the imposition
of the carbon tax and the
mining tax.
“Then you add in industrial relations, and coalminers are getting squeezed,”
Mr Macfarlane said.
Resources Minister Martin Ferguson said Norwich Park’s closure was
disappointing news for
the people of Dysart, the
regional town that serviced the mine.
“I have no doubt that the
closure was a difficult decision for all involved but,
as BMA have advised, a
number of factors meant
the mine was no longer
commercially viable,” Mr
Ferguson said.
“This includes the tough
global market currently
faced by the coal industry,
and the serious impact of
last year’s floods.
“I welcome BMA’s commitment to supporting the
Norwich Park staff and
and their families during
this period, and assisting
their employees with redeployment at the nearby
Saraji Mine.”
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255 asylum seekers on
two more boats arrive

TWO more vessels carrying 255 asylum seekers
were intercepted on tuesday night.
Home Affairs Minister Jason Clare said the Navy’s
HMAS Launceston intercepted a boat carrying 99
people west of Christmas
Island on tuesday night.
HMAS Bundaberg rendered assistance to and
then boarded a second
vessel carrying 156 people, north-west of Christmas Island.
“Border Protection Command will now make arrangements for the passengers to be transferred
to Christmas Island,
where they will undergo
initial security, health and
identity checks and their
reasons for travel will be
established,” Mr Clare
said.
It’s the sixth boat arrival
in 11 days.
So far this year, 23 boats
carrying 1,818 asylum
seekers and crew have
been intercepted by Aus-

tralian authorities.
Immigration
Minister
Chris Bowen said the
latest boat arrivals were
“further proof of the consequences of the coalition’s failure to act in the
national interest on border protection”.
“While the obstructionist
coalition tries to deflect
the blame for these boat
arrivals, we all know that
what people smugglers
are really taking advantage of is Tony Abbott’s
negativity – his addiction
to saying no,” Mr Bowen
said.
“If Mr Abbott is serious
about stopping the boats
he should stop the cheap
and simple quotes and
work with the Government to implement offshore processing instead
of blocking it.”
Mr Clare said it was “time
for Tony Abbott to stop
saying no and pass our
legislation to allow offshore processing in Malaysia and Nauru”.

CHARITIES will be forced to
cut back essential services
for needy families as the carbon tax adds millions of dollars to operating costs.
In the latest challenge to the
Gillard government’s carbon tax, the Salvation Army
estimated it would add $3.5
million to the annual landfill
costs for charitable organisations.
It warned the government’s
greenhouse scheme would
force families to dump unwanted furniture and clothing at overcrowded charity
bins instead of paying higher
prices at local rubbish tips.
In a confidential briefing
note, it labelled the carbon
tax “unjust and unfair” and
said it would lead to “more
dumping from a price-sensitive public”.
From July 1, the cost of going to the local tip will rise as

the carbon tax hits landfill facilities. About 25 per cent of
pre-loved furniture and clothing collected by the Salvos,
St Vincent de Paul Society
and other charity organisations ends up at local rubbish tips.”It is of considerable concern to us,” National
Association of Charitable Recycling Organisations executive director Kerryn Caulfield
said.
The Salvos said they would
be paying between $687,000
and $1.25 million in additional landfill fees after July 1.
While the charity had about
$300 million in annual revenue, Salvos Stores chief operating officer Frank Staebe
said it was “another impost
on our bottom line”.
“What that really means is
that less goes into social
programs,” Mr Staebe said.
St Vincents is also working

BHP closes strike-hit Norwich Park mine

BHP Billiton has become the
first miner since the global
financial crisis to close an
Australian coalmine because
it was losing money, escalating a long-running battle with
unions and threatening 1400
jobs.
The decision, announced
on wednesday, to close the
Norwich Park mine in central
Queensland has prompted
warnings that the coal sector is struggling under a barrage of new taxes, potential
royalty rises and other cost
pressures.
The closure comes as unions
led by the Construction Forestry Mining and Energy
Union plan to start a previously called 36-hour strike
at seven BHP-run mines, including Norwich Park start
from thursday night.
BHP’s decision has shocked
unions and puts at risk the
future of the nearby town
of Dysart, which was established in 1973 as construction on the mine began, and
threatens up to 1400 jobs.
The 16-month battle between
the BHP Billiton Mitsubishi
Alliance (BMA) and three
mining unions in Queensland
is more about conditions and
operational issues than pay,
and has been described by

Dumping on charities - Salvation Army says
carbon tax will be a costly load of rubbish

out the costs of the carbon
tax on its network of outlets
and other services.
While charities would be hit
inadvertently by the carbon
tax, Climate Change Minister
Greg Combet said the government’s Community Energy Efficiency Program would
be used to lower the energy
use of community organisations.Charities are preparing
to open a new front in their
campaign against the tax,
warning it would lead to a
reduction in services to the
community’s most vulnerable.
“The underlying issue here is
that this is not waste which
we generate,” the Salvos said
in the internal document.
“The carbon price is based
on a ‘polluter pays’ philosophy and yet, once again,
charitable recyclers will face
soaring costs.”

the miner as an attack on its
right to manage its mines.
THE BHP Billiton Mitsubishi Alliance appears to have
been losing money from its
Norwich Park coking-coal
mine in the Bowen Basin.
Opposition
resources
spokesman Ian Macfarlane
lashed unions over the industrial campaign and called
for anyone who thought they
could resolve the dispute to
become involved.
He said the campaign was
doing “enormous damage”
to Australia’s reputation as
a coal exporter. “It is back to
the darkest days of union militancy,” Mr Macfarlane said.
He said people looked at the
coal industry as hugely profitable but margins were coming down almost weekly, and
this was before the imposition of the carbon tax and the
mining tax.
“Then you add in industrial
relations, and coalminers are
getting squeezed,” Mr Macfarlane said.
A spokesman for Workplace
Relations Minister Bill Shorten said, as BHP had indicated yesterday afternoon, “this
mine had been unprofitable
for quite some time, and the
decision is wholly BHP’s to
make”.
The spokesman said Mr
Shorten’s department had
made contact with the parties
wednesday afternoon.
“The government stands
ready to offer any support to
affected workers it can, particularly in the nearby town of
Dysart,” he said.
The spokesman attacked Mr
Macfarlane for treating bad
news for workers “as a good
chance to play politics”.
“The investment pipeline for
coalmining in Queensland
alone is $45 billion,” he said.
“This is good news for workers and for the Australian
economy - the only thing this
fact is bad news for is the
Liberal Party’s reckless fear
campaign.”
BMA - regarded as the owner
of the world’s most profitable
coalmines - linked the closure to the industrial dispute
but said last year’s flooding,
lower coal prices and rising
costs were the major factors
that made the mine a lossmaker.
BMA asset president Stephen
Dumble said: “While recent
industrial action has had an
impact on production, the

mine has been unprofitable
for some months.”
In February, BMA warned
unions that Norwich Park was
losing money and requested
that it be made exempt from
strike action.
The mine, which started in
1979, produced about four
million tonnes of coking
coal for Asian steel mills
in a normal year, which is
worth about $US824 million
($799m) at current prices. It
survived the global financial
crisis, when coking coal prices were about 40 per cent of
current levels.
The closure adds to the hit to
state and commonwealth revenue from a 40 per cent drop
in coking coal prices over
the past year that, combined
with lost volume from floods,
could wipe $7bn from export
revenue this year.
The Queensland Resources
Council, of which BMA is
a member, warned that the
impost would wipe tens of
millions of dollars from the
state’s royalty revenue.
QRC chief executive Michael
Roche said: “The situation
at this Bowen Basin mine is
a salutary reminder to politicians, employees, communities and a multitude of interest groups that it is simply
not possible to keep loading
more and more costs on to
mining operations without
consequences.”
Mr Roche’s statement referred to mining and carbon
taxes, industrial action and
threats from new Premier
Campbell Newman of further
royalty rises.
Mr Newman said he expected
BMA to look after any workers who would be displaced
and he was seeking briefings
from the company before a
closure date next month.
CFMEU district president Stephen Smyth said despite the
BMA warnings, the unions
had been shocked by the closure. “If they try to drag strike
action into this, they are drawing a really, really long bow,”
he said. “When you consider
the way the mine’s been managed and run and the weather
and the high Aussie dollar,
that’s going to be more of a
contributor.”
The unions are scheduled to
meet BMA officials this morning.
BMA said it intended to cease
production at the mine indefinitely after a seven-week re-

view had been unable to find
a way to return the operation
to a profit.
Cedric Marshall, the Mayor of
Dysart, 1000km northwest of
Brisbane, which was built to
service Norwich Park and the
nearby Saraji coalmine, said
Norwich Park employed 490
people full-time, about 400
of whom lived in the town of
about 3500.
Another 900 contractors relied on the mine, but most of
them lived elsewhere.
“I would expect that BMA
would deploy some of these
but there’s no doubt it will
affect the town,” he said. “It
could hit our businesses, and
maybe the schools too if families are forced to leave the
town. There’s certainly implications for the community.”
Mr Dumble said operations
would not restart until a viable future was found. “We
understand that this decision
will have a significant impact
on our employees, their families and the Dysart community and we are committed to
supporting them,” he said.
BMA said it would try to maximise redeployment opportunities for Norwich Park staff
at Saraji.
An emergency Fair Work
Australia conciliation hearing
was held on wednesday to
consider an application from
the Construction Forestry
Mining and Energy Union for
bargaining orders against
BMA in the latest tussle in the
dispute.
Andrew Vickers, general secretary of the CFMEU mining
and energy division, said the
union was seeking to halt the
proposed secret postal ballot
on BMA’s latest enterprise
agreement offer.
The union is also seeking orders to ensure any ballot is
held on site. It asks the firm
to meet the union to conclude
negotiations before putting
the agreement to a vote.
BMA has been negotiating
with three unions, covering
more than 3000 employees
across its work sites in the
Bowen Basin, and recently
announced it could no longer
meet all its contract obligations because of bad weather
and ongoing industrial action.
The company declared force
majeure for its Bowen Basin
mines on April 2, a clause
allowing companies to miss
delivery and supply agree-
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Companies urge war on environmental ‘green tape’ Missing Rahma’s father cries as

THE business community has united to demand
Julia Gillard and the premiers slash unwieldy environmental assessments
and approvals processes,
warning “green tape” is
jeopardising $900 billion in
resources and infrastructure projects.
In a rare move, the Business Council of Australia,
the Australian Industry
Group and the Australian
Chamber of Commerce
and Industry on tuesday
night issued a joint plea
for the Prime Minister and
state leaders to declutter
the bloated national reform
agenda so that it focused
on fewer areas that would
have the biggest impact on
improving the economy.
The business groups said
the new priorities should
include scrapping the
double-handling of environmental assessments on
projects between the commonwealth and the states,
fast-tracking the approvals
for major projects including by quarantining some
areas for resources exploration and exempting light
industrial and residential
developments from costly
assessment processes.
The groups have also
called for governments to
axe more than 240 federal
and state policies related
to climate change and energy efficiency before the
July 1 start of the carbon
tax, revive the stalled energy reform agenda and cut
business red tape.
On top of this, they want a
new scheme for rewarding
the states for making good
on significant reforms after
an impasse at last week’s
treasurers’ meeting over
the expiry of “national partnerships” agreements that
trigger hundreds of millions of dollars in federal
payments.
The groups have released
their call in a discussion

paper for the Council of
Australian Governments
business advisory forum
that meets tomorrow with
Ms Gillard and the premiers
in Canberra, and will include BHP Billiton’s Marius
Kloppers, Rio Tinto’s David
Peever, Telstra’s David Thodey, Wesfarmers’ Richard
Goyder and Pacific Brands
chairman James MacKenzie.
In the paper, the groups
cite the case of one major
resources project that took
more than two years to get
environmental approvals,
involved more than 4000
meetings and presentations with interest groups
and prompted a 12,000page report. The project
was approved with more
than 1200 state conditions
and 300 federal conditions,
with a further 8000 subconditions.
The BCA estimates that a
12-month delay to a 10 million-tonne coking coalmine
in Queensland would cost
the state $170 million in
royalty revenues.
On Tuesday night, BCA
chief executive Jennifer
Westacott said all businesses were “absolutely
on the same page” about
the need to cut business
costs. “With the economy
in transition and many
businesses struggling to
stay competitive, it is vital
COAG is helped to look at
all of its reforms through
the lens of what is going to
make it easier to do business, and reducing unnecessary business costs
so the economy can grow
faster.”
The move is all the more
significant as it is a rare
show of unity by the business groups.
The BCA spans the top 100
chief executives, ACCI represents 350,000 large and
small businesses and the
AI Group represents more
than 60,000 businesses.

The politically sensitive
small business lobby also
provided input into the paper. It comes as the Gillard
government attempts to
improve its relations with
the business community.
Corporate Australia’s relationship with the government has been at a low
point after disagreements
over key policies, including the carbon tax, mining
tax, industrial relations and
the threat of new taxes on
business in next month’s
budget.
On Tuesday, Australian
Securities Exchange chief
executive Elmer Funke
Kupper, who used to run
gaming company Tabcorp,
said his clients the 2223
sharemarket-listed companies were rendered less
competitive because of the
stalled reform agenda. “I’m
a great supporter of my clients. National businesses
and international businesses demand the most
efficient model in Australia
and there’s no excuse for
not having it, particularly
in an environment where
the economy is slowing
and our competitiveness is
under threat from the high
dollar.”
Mr Peever, the managing
director of Rio Tinto Australia, said the COAG business advisory forum had to
increase competitiveness
and tomorrow’s meeting
should help establish a
“proper framework” to develop a more effective way
to create policy.
“Australia needs a proper
policymaking process to
ensure key reforms are delivered in the right way,”
he said. “A lack of proper
process can inhibit good
policy development and
hold back the reform drive
crucial to creating a more
competitive Australia.”
ACCI chief executive Peter Anderson said tomorrow’s meeting should give
political leaders a “reality
check” on the regulatory
reform plans.
The paper by the business
groups signals they will
escalate their campaign
against green tape.
Business wants to avoid
the situation where Can-

berra knocks back assessments conducted under bilateral agreements with the
states that are supposed to
reduce the duplication in
green approvals. It wants
the federal government to
commit to making a decision within six months of
state approvals, and for the
states to reserve areas for
certain activities such as
exploration.
“These reforms are essential to removing the double-handling of environmental assessments that
do nothing to improve environmental outcomes but
risk the cost-effectiveness
and competitiveness of
Australia’s unprecedented
investment pipeline. There
are around $900bn of committed and prospective
investment opportunities
in large-scale projects,
mostly in resources and
economic infrastructure,”
the paper states.
On development assessment reforms, business
wants the states to commit to a target where 50-70
per cent of applications
for low-risk residential and
light industrial developments are exempted from
the process, with Canberra
to consider reviving reward payments to states
that update their planning
systems.
The Productivity Commission has estimated this reform could deliver $225m
in benefits to the economy.
Business figures cite the
lengthy approvals and consultation processes that
have hindered coal-seam
gas projects, potentially
adding to the costs of energy.
This could also be on the
agenda at tomorrow’s
meeting as one participant is Origin Energy boss
Grant King, who has accused the Greens of ignoring scientific consensus in
its attack on CSG.
Wesfarmers’s Mr Goyder
is also likely to be well
versed on the issue as the
company’s Coles supermarkets chain has raised
concerns previously about
inflexible and outdated
planning controls on the
size of stores.

triple-0 call played to inquest

The father of toddler Rahma El-Dennaoui has broken down after a recording
of his triple-0 call to police
was played at the inquest
into her disappearance.
Hosayn El-Dennaoui has
this morning given evidence about the last time
he saw his daughter when
he put her to bed at their
home in Lurnea in November 2005.
He has told the coronial
inquest that he placed the
girl in a queen-sized bed
next to two of her sisters
about 2am after she had
fallen asleep on the couch.
The next morning he said
he was woken by one of
his eight children telling
him that Rahma had gone
missing.
After looking in the cupboard in his daughters’
room and under his own
bed, Mr El-Dennaoui said
he looked outside for Rahma before he called police.
That phone conversation
was played before the
Coroner>s Court in Glebe
this morning as Mr El-Dennaoui sat with his head in
his hands.
In that call, the father told
the triple-0 operator that
the fly screen to Rahma’s
bedroom had been taken
off and that she had gone.
He then gave a description
of the girl before being told
police were on their way.
At the conclusion of the
tape, Mr El-Dennaoui asked
if he could have a moment
before he began to cry.
His wife, Alyaa El-Dennaoui, who gave evidence
on the first two days of the

inquest, also began crying after the recording was
played.
Earlier, Mr El-Dennaoui
told the inquest the window above his daughters’
bed was open when he put
Rahma to bed but there
was nothing wrong with
the fly screen.
The next morning the fly
screen had been cut or
torn, the inquest has heard,
creating a hole big enough
to lift a child through.
The inquest, which is now
in its third day, is examining a range of possible
theories as to what happened to the 20-month-old,
with no reported sightings
since she was put to bed
that night.
Among the theories being
examined is that Rahma
met with foul play, an accidental death or that she
was abducted and is possibly still alive.
The inquest heard yesterday that Mrs El-Dennaoui’s
brother Mourad Dennaoui
had told police the rumour
in the family was that Rahma had been taken by one
of her childless uncles.
It has also heard that
someone in the community had come forward and
told police that Rahma>s
father was a well known
drug dealer in the Lurnea
area.
The same person had told
police a loud argument
about Rahma accidentally
swallowing ecstasy was
heard the night before she
vanished.
The inquiry continues
thursday afternoon.
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McDonald’s Rockdale
®
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Rockdale
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Sahibi Supermarket........................(+61) 286-777-927
BAS Sat..............................................(+61) 298-912-551
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
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) 040-172-9598
Parramatta
Little Persia.....................................(+ 61) 296-301-648

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

Allawah
Billy Biz Solution.............................(+61) 410-103-848
Belmore
Ann TV .............................................(+61) 400-466-484
IPTV Techheads ..............................(+61) 413-240-342
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) 043-300-8974
Niavaran Market .............................(+61) 294-771-772
Broadcasting Australia Satellite...(+61) 298-912-551

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

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

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

10-11-0007

agentsupport@glarab.com

