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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

كرمه احلاكم العام ورئيسة الوزراء ورئيس والية نيو ساوث ويلز وعقد مؤمترا صحافيا مع االعالم العربي
الرئيس سليمان: متكّنا من نقل موقفنا للمسؤولني االسرتاليني يف الكثري من القضايا

سياسة الناي بالنفس يف الوضع السوري هي االفضل وسالح املقاومة للدفاع عن لبنان
سيدني- كتب أنطونيوس بو رزق

اجلمهورية  رئيس  اعلن 
ميشال  العماد  اللبنانية 
سليمان ان سالح املقاومة 
هو للدفاع عن لبنان وجيب 
االستفادة  بكيفية  التفكري 
ان  ورأى  اجيابا،  منه 
موزانة  دون  الدولة  ابقاء 
لسنوات جرمية كبرية جدا، 
سياسة  ان  على  مشددا 
النأي بالنفس جتاه الوضع 
السوري هي االنسب للبنان 
معتربا ان اطالق النار على 
يعين  ال  جعجع  الدكتور 
االغتياالت  مسلسل  عودة 
العملية  يف  التحقيق  وان 
ما زال مستمرا، كاشفا عن 
شخصا   21 توقيف  مت  انه 
يف قضية اللحوم الفاسدة 
الضمري  »خّضت  اليت 

اللبناني«.

سليمان  الرئيس  وقال 
اىل  زيارته  اهداف  ان من 
مسؤوليها  اطالع  اسرتاليا 
املوقف  حقيقة  على 
الرمسي  اللبناني  املوقف 
االسرائيلي  االحتالل  من 

الفلسطينيني  وجتنيس 
و«الربيع العربي« وغريها.

اجلمهورية  رئيس  كالم 
ميشال  العماد  اللبنانية 
اليوم  يف  جاء  سليمان 
اىل  لزيارته  االخري 

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

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

96371759  فاكس: 96371294 تلفون: 

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

لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142

اآلن .... يف فريفيلد

خربة طويلة  .. خدمة سريعة .. صدق يف املعاملة

حسم 
 % 20

لحامل هذا 
االعالن 
يف فرع 
فريفيلد

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

نؤمن طلبيات كافة 
املناسبات بأسعار 

مدروسة

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

أفران  ياغونا للمعجنات..

فرع فريفيلد
تلفون: 87308300

14 Smart St, 
Fairfield

قرب  حمطة القطار

فرع ياغونا
تلفون: 97938333

124 Highland Ave, 
Yagoona

قرب  حمطة القطار

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

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

إلعالناتكم في 

الهيرالد 

االتصال بـ  ميراي 

علىالرقم:

0478 165 625
Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.com

جملـس وزراء فـي السـرايا بـال بواخـر كهـرباء
»الكتائب« جيّدد شباب احلكومة 

بثقة منتصف الليل

النائب  ان  تقرير  ذكر 
طومسون،  كريغ  العمالي 
الذي توجه اليه العديد من 
مزاعم االتهامات، قد تلقى 
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سيدني، يف مؤمتر صحايف 
يف  العربي  االعالم  مع 
فندق  يف  عقد  اسرتاليا 
مدينة  يف  انرتكونتيننتال 
التاسعة  الساعة  سيدني، 
والنصف من قبل ظهر امس 

الرئيس سليمان ورئيس نيو ساوث ويلز اوفارول يف العشاء التكريمي 
الذي اقامه رئيس الوالية على شرف الرئيس اللبناني )تصوير الهريالد(

 Plumbing-Electrical - Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering -
 Painting - Bricklaying - Mechanic
 - Cabinet Maker -  Concreting
-Demolition and many more

نجارة   - كهرباء   - صحية  أدوات 
خشب - تبليط - تلييس - دهان - 
تعمري حجارة )بريك( - ميكانيك- 
 - باطون  صب   - خزانات  تصنيع 

هدم منازل والعديد غريها..

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

هل تحتاج لشهادة رسمية تؤهلك 
حكومية  رخصة  على  للحصول 

(Licence( يف املهن التالية:

 First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

Training & Education.
Advanced Diploma of Management
Advanced Diploma of Marketing
Advanced Diploma of Tourism
Advanced Diploma of Hospitality

Eddy Sarkis=
Managing Director

  بإدارة: 
آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

الرئيس ميشال سليمان، الوزير عدنان منصور، السفري جان دانيال، املستشار الرئاسي خليل الهراوي والقنصل 
اللبناني العام يف سيدني روبري نعوم خالل املؤتمر الصحايف )تصوير الهريالد(

بدعوة  اخلميس،  االول 

Full details on  page 20

جميع منتجاتنا حالل.. تجدونها يف
Coles و Woolworth وأكرب السوبرماركات املستقلة

مدفوعات سرية لطومسون بـ 160 ألف 
دوالر من نقابة اخلدمات الصحية!

ألف   160 بـ  سرية  دفعة 
اخلدمات  نقابة  من  دوالر 
بعد  وذلك   )HSU( الصحية 
دخوله  من  سنوات  ثالث 

الندوة الربملانية.
وكان السيد طومسون قد 
 2007 عام  االحتاد  ترك 
يف  عضوا  أصبح  عندما 
دوبل  مقعد  عن  الربملان 
الساحل  يف   )Dobell(
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اخلطابي  املاراتون  انتهى 
الذي  النواب  جملس  يف 
وغادر  ايام،  ثالثة  استمر 
بعدما  احللبة  املتبارزون 
مشهدا،  للبنانيني  قدموا 
جمموعة  من  ألفوه،  لطاملا 
السياسية  التناقضات 
البالد  بأمر  املتحكمة 

والعباد.
يف  الالفت  اخلرق  ولعل 
مبادرة  يف  تبّدى  اجللسة، 
سامي  الكتائيب  النائب 
الثقة  طرح  اىل  اجلميل 
والتصويت  باحلكومة، 
عليها يف خطوة نادرة يف 
املناقشة  جلسات  تاريخ 
العامة اليت يعقدها اجمللس 
 .1992 العام  منذ  النيابي 

ويف النتيجة نالت احلكومة 
ثقة األكثرية اليت تشكلها، 
واليت حشدت قوتها حتسبا 
فجددت  االمر،  هذا  ملثل 
شبابها بثقة منتصف الليل 
بـ63 صوتا يف مقابل ثالثة 

اصوات حجبتها.
الثقة  هذه  كانت  وإذا 
سلفا  واملضمونة  املتوقعة 
فإن  رمزي،  مفعول  ذات 
فقط  تتبدى  ال  اهميتها 
االكثرية  قدرة  خالل  من 
على اثبات نفسها وتكوين 
يف  للحكومة  محاية  شبكة 
اسقاطها،  حماوالت  مقابل 
بشبه  ثقة  كونها  يف  بل 
بعد  احلاضرين،  امجاع 
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تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع 
 مجموعات كبرية من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية

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

 Intervision يف ملبورن الشهر املقبل

 بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!

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

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

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

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

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

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

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

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

وتقنيو  للبيع  موزعون  مطلوب 
املطلوب. التدريب  نوفر  تركيب، 

We can offer you 
unlimited local 

calls and unlimited 
Internet at ADSL2+ 

speed for $65 
 a month.

*Box Delivered only, no installation included

www.intervisiontv.com.au
$499 

Installed

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
 الدوائر االسرتالية

أكثر من 29 حمطة راديو عربية

Saturday 21 April 2012السبت 21 نيسان 2012
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L2426016-221111

“Building or Renovating 
HB are people to see”

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

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

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

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

380 Lt 
Refrigerator
Primera Series

Double Loaded 60 x 60 
Porcelain Floor Tiles

FROM $14

Calida Privacy Set 
Complete 

12 years warranty

RRP $73.00
NOW $48

Laminate Timber 
Flooring

NOW FROM $13

NOW
$650

• Stainless Steel Look refrigerator
• Multi Flow Cooling System
• Full No-Frost System
• Reversible doors
• Quick Freezer Compartment
• Interior Light in both Fridge & Freezer
• Freezer Door Racks
• Humidity Controlled Vegetable Crisper 

Bins
• Twist Ice Trays and Storage Bin
• Nett Total Volume 380lt

900 
Frameless 
Shower 
Screen

NOW
$450

• 900mm x 900mm x 1950mm
• 10mm thick tempered glass 

(toughen glass)
• Includes hinges, brackets, 

‘L’ handle, and 2 x corner 
shelves.

• Complies with Australian 
standard

• 12 months warranty

Square basin and wall mixers

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

chrome fi nish.
• Australian Standard, 4 star 

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

manufacturer’s warranty on 
cartridge.

NOW $85 EA

Lex Toilet Suit

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

NOW
$250

•  Finger Pull with 
polyurethane cabinet 
and ceramic top.

• Dimensions: 750mm 
x 460mm x 540mm

NOW
$240

Shadow Line Vanity  
750mm 

Solid Doors
RRP $480 NOW $210

Multi-function Shower Unit 

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

water rating

WAS $490 
NOW $290

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

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

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

حمالت هوشر اخوان للتجهيزات املنزلية

Advertisements
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جدد اجمللس النيابي ثقة األكثرية 
انسحاب  بعد  باحلكومة  النيابية 
نواب ١٤ آذار من اجللسة من دون 
الكتائب  نواب  كتلة  مع  التضامن 
فصوت  الثقة،  حجب  طلبت  اليت 
عنها  وحجب  احلكومة  مع  نائبًا   ٦٣

الثقة ثالثة نواب.
فقد انتهت املناقشات املاراتونية 
 ٢٨ ختللها  ايام  ثالثة  مدى  على 
ساعة من النقاش حيث حتدث ٦٢ 
نائبًا منهم ٣٤ نائبًا من املعارضة 

و٢٨ من االكثرية النيابية.
ويف نهاية النقاش أعطيت الكلمة 
للحكومة فتحدث وزراء املال حممد 
باسيل  جربان  والطاقة  الصفدي 
مروان  والداخلية  دياب  والرتبية 
بشأن  أثري  ما  على  ردوا  شربل 
رئيس  بعدها  حتدث  وزاراتهم، 
النأي  قرار  ان  فقال  احلكومة 
السوري  املوضوع  يف  بالنفس 
الوحدة  وملصلحة  لبناني  قرار  هو 
بني  التباين  ان  واعترب  الوطنية، 
ودعا  صحية  حالة  احلكومة  اعضاء 
متثياًل  يؤمن  انتخاب  قانون  لقيام 

عاداًل لالنتخابات.
بري  الرئيس  سأل  اخلتام  ويف 
طلب  الذي  اجلميل  سامي  النائب 
الثقة اذا كان متمسكًا مبوقفه اذا 
كان ما زال متمسكًا بطلبه فأعلن 
اجلميل انه يشرتط موافقة احلكومة 

على امرين لسحب طلبه:
بلجنة حتقيق  احلكومة  قبول  االول 
الكهرباء  موضوع  يف  برملانية 
الشأن  هذا  ان  احلكومة  فأكدت 

يعود للمجلس.
عدة  اىل  بري  الرئيس  واشار 
حتقيق  جلنة  حول  اقرتاحات 

سيعرضها على اهليئة العامة.
بتعهد  فيتعلق  الثاني  االمر  اما 
التعويض  دفع  عدم  املال  وزارة 
فقال  فتوش،  اىل  كسارات  عن 
بشيء  يتعهد  ال  انه  املال  وزير 

قبل وصول امللف اىل وزارته.
التصويت  على  األمر  طرح  عندها 
وكان نواب ١٤ آذار بدأوا مبغادرة 
القاعة فلم يبَق منهم سوى النائب 

اجلميل واثنني آخرين.
فنالت احلكومة ثقة ٦٣ نائبًا وحجبها 

ثالثة.
أمس  النواب  جملس  واصل  فقد 
اطار  يف  الثالث  لليوم  جلساته 
سياساتها  يف  احلكومة  مناقشة 
واالجتماعية  واالقتصادية  املالية 
برئاسة  والسياسية  واالمنية 
بري وحضور  نبيه  رئيس اجمللس 

٣٤ معارضاً و٢٨ موالياً تبارزوا على مدى ٣ أيام والسجاالت تكثفت يف اليوم األخري

املاراتون النيابي ينتهي مبنح احلكومة ثقة ٦٣ نائباً بعد مقاطعة ١٤ آذار للتصويت
ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئيس 
اجللسة  بدأت  والنواب.  والوزراء 
بكلمة  والنصف  العاشرة  عند 

النائب ياسني جابر الذي قال:
الرئيس  دولة  يا  فعلَت  حسنًا 
بالدعوة اىل جلسات املناقشة هذه 
بعد مرور تسعة اشهر من عمر هذه 
احلكومة، فنحن بال شك حباجة اىل 
ان نقف معًا حتت قبة هذا الربملان 
االشهر  جمريات  سويًا  لنراجع 
السياسات  ونناقش  املاضية 
العامة هلذه احلكومة ولنقّيم أداءها 
رقابة  بوجود  الوزراء  ولنشعر 
وتراقب  خطواتهم  ترصد  برملانية 
االجناز.  على  وحتثهم  اعماهلم 
طبعًا كل ذلك مع حرصنا على ان 
السنوات  كل  مسؤولية  نلقي  ال 
املاضية ورواسبها على كاهل هذه 
ال  كنا  اذا  ولكننا  الفتية  احلكومة 
حنملها مسؤولية املاضي فبال شك 
عن  املسؤولية  تتحمل  ان  جيب 
تقصري حيصل  اي  عن  او  افعاهلا 
املشاكل  ملعاجلة  التصدي  يف 

املرتاكمة.
مل  املالي،  املوضوع  يف  اواًل: 
ان  الرئيس  دولة  جائزًا  يعد 
والفوضى  التخبط  حالة  تستمر 
البالد،  تعيشها  اليت  املالية 
ال  التوالي  على  السابعة  فللسنة 
قطع  وال  يوازنون  من  وال  موازنة 
وال  مهمة  حسابات  وال  حسابات 
تدقيق فعليًا فقط سجال من دون 
خطوات عملية خترج البالد من هذه 
جيعل  شك  بال  وهذا  الفوضى. 
املشهد احلالي سورياليًا، ولألسف 
قد  املتعاقبة  احلكومات  ان  اشعر 
استساغت فكرة االنفاق من دون 
نيابية  رقابة  او  برملاني  ترخيص 
بطرق  السلف  اعطاء  واستسهلت 
او  اعرتاض  اي  وعند  عشوائية 

انتقاد تهدد بوقف الدفع.
وهو  الثاني  للموضوع  بالنسبة 
العامة يف  املشاريع  تنفيذ  قضية 
لبنان، الواقع ال اعرف من اين ابدأ 
وبإختصار وعلى  بالشكوى، ولكن 
مشروع  احلصر  ال  املثال  سبيل 
الليطاني. احتفلنا بتوقيع املشروع 
وتوقعنا بدء االعمال سريعًا ولكن 
وعدم  والتأخري  بالتأجيل  فوجئنا 
وجود خرائط تنفيذية والتأجيل من 
اسبوع اىل آخر ومن شهر اىل آخر، 
اعوام  بعد  مقبول  غري  امر  وهذا 
ان  والوعود، وعسى  االنتظار  من 
يف  الرئيس  دولة  جهودك  تثمر 
دفع عجلة العمل يف هذا املشروع 
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اىل االمام ألنه ال جيوز ان يستمر 
هدر مياه نهر الليطاني وأهلنا يف 
وأرضهم  العطش  يعانون  اجلنوب 
تعاني  الغالي  بالدم  حرروها  اليت 

اليباس واجلفاف.
من ناحية ثانية، نتساءل اىل متى 
تستمر الفوضى يف اإلشراف على 

تنفيذ املشاريع العامة.
النيابية  االنتخابات  موضوع  ثالثًا: 

وقانون االنتخاب.
القادري

وقال عضو كتلة املستقبل النائب 
كلمته:دولة  يف  القادري  زياد 
الرئيس، غريب عجيب أمر ممانعة 
هذه األيام، فطورًا تكيل الشتائم 
األصابع  وتوجه  اإلتهامات  وتطلق 
بعدم  إياهم  متهمة  البعض  إىل 
السري على خطى املقاومة. وتارة 
عن  متنع  نفسها  املمانعة  هذه 
اإلتصاالت  حركة  األمنية  األجهزة 
يف  األساسية  األداة  كانت  اليت 

كشف شبكات العمالء.
حتّمل  أن  احلكومة  تريد  ملاذا 

املواطن مسؤولية فشلها؟
أخذ التهديد بقطع الرواتب جمده، 
الرئيس  دولة  يا   - الذعر  ووقع 
فقد  انه ممنوع،  تقول  أن  قبل   -
تأخرت. كان األجدر أن متنع وزير 
املال من نشر الذعر، ولكن يبدو 
أن ال مونة لك على أحد، حتى على 

حليفك وزير املال.
رميا  أبي  سيمون  النائب  وطلب 
زميله  على  فرّد  بالنظام  الكالم 
حزب  حليف  اتهم  الذي  القادري 
اىل  وتطرق  الوطن  خبيانة  اهلل 
على  واعتمد  كرم...  فايز  العميد 

كالم وارد يف جريدة املستقبل.
أن  اىل  بري  الرئيس  لفت  وهنا 
وطاملا  بالنظام  ليس  الكالم  هذا 
هناك امساء على الئحة الكالم ميكن 
يضمنوها  ان  الكتل  من  للزمالء 
اعرتاض  من  كان  واذا  فيها، 

فيمكن أن تعلنوه يف الكلمات.
اخلري

اخلري يف  كاظم  النائب  قال  ومما 
مداخلته: 

لقد ورث الرئيس رفيق احلريري، 
وعلى خالف ما يظّن البعض، دينًا 

على الدولة اللبنانية كان قد جتاوز 
يف العام 9٢ ما نسبته 50 يف املئة 
من الناتج احمللي اإلمجالي آنذاك، 
بعدها كان ارتفاع الدين العام نسبة 
الرئيس  للناتج احمللي يف حكومة 
األوىل  احلريري  رفيق  الشهيد 
تسع نقاط مئوية سنويًا، علمًا بأن 
عامي  بني  ما  كانت  اإلعمار  فرتة 
9٣ و9٨، وفرتة توّسع يف اإلنفاق 
واألسالك  واألجور  الرواتب  على 
كل  اقتضتها  والعسكرية  األمنية 
الظروف والعوامل السائدة آنذاك، 
وكان معدل النمو يف هذه األعوام 

5،5 يف املئة ....
خميرب

النائب غسان  جاء يف كلمة  ومما 
 ٦ بعد  العامة  املوازنة  اين  خميرب 
سنوات على غيابها واكثر من عشر 
على غياب قطع احلساب وحسابات 

الدولة النهائية؟
أين اخلطة للخروج من بالوع الدين 
العام الذي جتاوز عتبة ال٦0 مليار 
هذه  نتوقع  وهل  أمريكي  دوالر 
لنا  الذي وفر  اخلطة من لدن اهلل 
الغاز والنفط يف مياهنا اإلقليمية 
اإلقتصادية  منطقتنا  ويف 

اخلالصة.
سالم

شهدنا  سالم:  متام  النائب  وقال 
سجاالت ومواقف ومبارزات كيدية 
املال  ملفات  يف  احلكومة  بني 
واحلاضرة،  املاضية  والسلفات 
الطاقة،  موضوع  حول  ومبارزات 
املوضوع  وهذا  بابا.  علي  ومغارة 
عن  سيئة  صورة  أعطى  احلساس 
لبنان، علمًا أن هناك دواًل تتسارع 
فرتة  ويف  الطاقة.  موضوع  يف 
املوضوع  هلذا  متابعتك  الحظنا  ما 
والطاقة  العامة  االشغال  جلنة  مع 
والحقاق  لبنان  ثروة  على  للحفاظ 
خالفًا  هناك  ان  والواضح  احلق، 
احلكومة  داخل  املوضوع  هذا  يف 
اليت باتت حكومة تصريف االعمال. 
وهذا ال يدعو اىل الثقة واالطمئنان 
وحنن يف مرحلة حرجة جدًا من مراحل 
البداية  منذ  كان  واخللل  تكويننا 
يف  متت  فرصة  عن  ختلينا  عندما 
تشكيل  اىل  وجلأنا  الدوحة  اتفاق 

وليس  الواحد،  اللون  حكومة 
املرحلة  باخلري يف  يؤمل  ما  هناك 
كلف  االثناء،  هذه  ويف  املقبلة، 
قباني  حممد  النائب  بري  الرئيس 
فقوبل  للحظات  اجللسة  بادارة 
األمر بالتصفيق والتعليقات ومنها 
التعاون  اطار  يف  األمر  هذا  ان 

والتنسيق.
عدوان

ان  عدوان  جورج  النائب  واعترب 
على  الغالب  االساس  الطابع 
منذ  اخلمسني  احلكومة  اجتماعات 
تشكيلها كان املناكفة بني وزراء 
احلكومة انفسهم. ورأى أن صورة 
لبنان،  احلكومة تسيء إىل صورة 
اجلنوب  يف  اإلستقرار  ان  وأكد 
وقال:  اهلل،  حزب  بقرار  مرتبط 
حنن نطالب بأن يكون قرار السلم 
هناك  ألن  احلكومة  بيد  واحلرب 
من  خيافون  اللبنانيني  من  العديد 
عدم وجود هذا القرار بيد الدولة.

وعن حماولة اغتيال الدكتور مسري 
جعجع، قال: نستهجن اذا مل تقم 
اجمللس  اىل  باحالتها  احلكومة 
قيامها  بانتظار  وحنن  العدلي 
ان  ميكن  كيف  متسائال  بذلك، 
سنة  بعد  االنتخابات  اىل  نذهب 
يف ظل جو االغتياالت وهل عادت 

االغتياالت؟.
سعاده

اما النائب سامر سعادة فقال نريد 
لبنان ليس فيه خميمات فلسطينية 
مع السالح وال مربعات امنية ونريد 
دولة حيث يستطيع اجليش اللبناني 
ان حيلق يف االجواء اللبنانية دون 

ان يتعرض الطالق نار.
وسأل: كم سنة تريدون من اجل 

حل االزمات واملشاكل؟.
الوزراء  يكون  عندما  أنه  واعترب 
حديث  يف  يبالون  ال  متهمني 
جملس  اىل  حيضرون  وال  النواب 
النواب مل تعد املشكلة يف جملس 
الوزراء بل يف جملس النواب الذي 
يعتمد شعار أنصر اخاك ظاملا كان 

أو مظلوما.
أالن عون

ثم اعطيت الكلمة للنائب االن عون 
الذي استعان مبجسم يشري اىل ان 

البلد  حكم  الذي  املستقبل  فريق 
باملئة   ٨٢ على  9٢ وسيطروا  منذ 
فتفت  امحد  عليه  فرد  البلد،  من 
حبدة متوجها له بعبارة انت كذاب 
الصراخ  وعال  القاعة  فاشتعلت 
ومل  جبهتني  اىل  النواب  وانقسم 
تفلح معها مطرقة الرئاسة وعندما 
الرئيس  تدخل  الفوضى  استمرت 
اذا  اجللسة  برفع  مهددا  بري 
استمرت الفوضى. وبعد ان هدأت 
مؤكدا  عون  النائب  تابع  االجواء 
مرور عشرين سنة من حكم فريق 
املستقبل للبالد ومل يتم اجناز اي 

عمل.
وقف  اىل  املستقبل  تيار  ودعا 
والسيادة  الوطنية  يف  الدروس 
 ١5 بتحالفهم  مذكرا  واالستقالل، 
عندما  السوري  النظام  مع  سنة 
السياسيني،  ارادة  هذه  كانت 
 ٢005 يف  معهم  تصادموا  ثم 
يف  وناموا   ٢009 يف  وتصاحلوا 
قصر الضيافة، واآلن خيتلفون مع 
النظام السوري. وقال: من يضمن 
العودة اىل معادلة س.س، او أ.أ 
أمريكا - ايران ومن اعطاهم احلق 
ويهادنوا  خياصموا  ان  احلصري 
ان  وأكد  شاؤوا.  متى  ويصاحلوا 
لبنان الرمسي سيستمر يف سياسة 
على  مشددا  وواعية،  مسؤولة 
تعاطف لبنان مع الشعب السوري، 
مشكلة  الي  مستعدا  ليس  ولكنه 
الشعب  اتركوا  وقال:  حرب.  او 
السوري يقرر مصريه وابتعدوا عن 

اللبنانيني.
القوات  يف  اخوتي  اىل  وتوجه 
حنن  بالقول:  والدروز  والكتائب 
هذه  يف  اكرب  هواجس  نعيش 
أيتام  اننا  املصريية،  املرحلة 
املعادلة االسالمية صغار يف لعبة 
التفاهم  اىل  ودعاهم  كبرية.  أمم 
رهان  اي  على  االتكال  وعدم 

خارجي يؤدي اىل اهلالك.
ليست  اهلواجس  هذه  ان  واكد 
نكون  ان  اىل  داعيا  مبالغة، 
سرب  وشيعة  وسنة  مسيحيني 
كان  مهما  بعضنا  مع  حنلق  طيور 

حجمه ولكن لكل واحد جناحيه.
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية
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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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·Ê^√j◊÷<›^i<|^ÈiÖ]

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

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

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

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

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

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

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

JÍfi^flf◊÷]
ÔÁjÀ÷]<Ö]Å<Ç Ê

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

JÎÜíπ]<ÎÅ^ç

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

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

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

J!]

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

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

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

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

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

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

Vp¯m<Ω^œfi
JÌ÷ÊÇ“<·^flf÷<·^È“<IM

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

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

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

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

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

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

ÍäaÎå@…fl@ böÎ¸a@üã«Î@ÂÌäã0a@Úib‘„@áœÎ@›j‘né
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<Ãœi <˜] <Ì÷ÊÇ÷] <Ó◊¬ <g´
<∞È√i <ÿ“ <›^⁄] <^„◊€¬ <ÿ�√iÊ
<ƒ◊�jfi <^flfi] <±] <]4é⁄ <HÎÖ]Å]
<ÌÈ¬ÁïÁ⁄ <ÏÜu <Ì ^ví“ <‹”È÷]
<^fle<ª<‹‚^äiÊ<ÌœÈœ£]<›Ç°
<ª <^fl÷á˜ <! <Ç€£]Ê <·^äfi˜]
<±]<Ì ^ví÷]<ÌËÜù<ƒj€jfi<·^flf÷

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

J∞€◊äπ]Ê<∞ÈvÈäπ]

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

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

JÍ¬^€jq˜]Ê
·Áf÷]

<Ó◊¬ <Í¬]Ü÷] <ÿfœjâ] <^€“
<ÖÁífl⁄<–e^ä÷]<gÒ^fl÷]<VÍ÷]Áj÷]
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القوات  حزب  رئيس  قال 
اللبنانية الدكتور مسري جعجع انه 
لو كانت اللعبة الدميقراطية جدية 
شاكلة  على  حكومة  شهدنا  ملا 
احلالية، ورأى ان حماولة االغتيال 
اليت تعّرض هلا استلزمت أشهرًا 
كبري  عمل  وفريق  التحضري  من 
جمّهز بتقنيات عالية ال ميلكها إال 

اجليوش والدول الكربى.
يف  جعجع،  استقبل  فقد 
من  وفدا  االول  امس  معراب 
الفتوح،   - كسروان  منطقة 
وخماتري  بلديات  رؤساء  ضم 
الكتائب  احزاب:  عن  وممثلني 
اللبنانية، الوطنيني األحرار، تيار 
املستقبل والتقدمي االشرتاكي، 
دينية،  وفعاليات  وشخصيات 
اجتماعية واقتصادية، يف حضور 
منسق منطقة كسروان - الفتوح 

يف القوات شوقي الدكاش.
القاها  كلمة  يف  جعجع  ورأى 
مل  اآلن  اىل  سنوات   7 منذ  أنه 
ولو  السياسيني  أخصامنا  نرم 
بوردة، يف حني ان الفريق اآلخر 
اللعبة  بقواعد  يوما  يلتزم  مل 
منطق  ان  باعتبار  السياسية، 
غري  اجلسدية  والتصفية  اإللغاء 
االعتداء  أن  اىل  مشريا  مقبول، 
اغتيال  ليس جمرد حماولة  عليه 
على  مصر  فريقا  هناك  ألن  بل 
كل  على  بالقوة  رأيه  فرض 
الفريق  هذا  وليعلم  الناس، 
أننا آخر من يستطيع فرض رأيه 
قمع  أسلوب  ومنتقدا  علينا، 
الفريق  يعتمده  الذي  احلريات 

اآلخر.
األرز  ثورة  أن  صحيح  وقال: 
مل  لألسف  ولكنها  انتصرت، 
يوما،  السلطة  تسّلم  تستطع 
من  سلسلة  اىل  تعرضنا  بل  ال 

من  بدءا  السياسية  االغتياالت 
اىل  احلريري  رفيق  الرئيس 
الوزير بيار اجلميل، وليد عيدو، 

جربان تويين وسواهم.
من  نتمكن  لن  أنه  أكد  واذ 
من  إليه  نصبو  ما  اىل  الوصول 
وفاعلة  قادرة  مؤسسات  دولة 
الشر، لفت اىل  قبل استئصال 
الدميقراطية  اللعبة  كانت  لو  أنه 
على  حكومة  شهدنا  ملا  جدية 

شاكلة هذه احلكومة احلالية.
املعيشي  الوضع  اىل  وتطرق 
اإلمنائية  واملشاكل  املرتدي 
املستعصية اليت هي من أولويات 
الناس ومصدر معاناتهم، معتربا 
تعليم  من  اإلمنائية  األوضاع  أن 
وزراعة ومياه وكهرباء وطرقات 
وتلوث، لن تتحقق طاملا ان الشر 
يتحكم بالبلد، وطاملا ان الناس 
رأيها  عن  التعبري  تستطيع  ال 
حبرية، مشددا على أهمية حسن 
اليت  الدميقراطية  اللعبة  سري 
تنعكس بدورها على املستويات 

كافة.
املسموح  غري  من  :هل  وسأل 
أن يكون هناك آراء متباينة يف 
على  نقضي  وهل  السياسة؟ 
أسلوب  باستخدام  اآلخر  الرأي 
فاملسألة هي  واالغتيال؟  القتل 
أكرب بكثري إذ يبدو أنه ممنوع على 
أحد أن يكون لديه رأيا خمالفا أو 

أن يكرب أكثر من حجمه.
اتفاق  بعد  أتوقع  كنت  أضاف: 
الفريق  لدى  نشهد  أن  الدوحة 
بتصرفاته  نظر  إعادة  اآلخر 
مل  لألسف  ولكن  وممارساته، 
يتبدل املشهد إطالقا، فإما جيب 
أن يتمتع جمتمعنا باحلرية الفعلية، 
للتعبري عن مواقفه ضمن احلفاظ 
تكون  أن  وإما  األدبيات،  على 

جعجع: لو كانت اللعبة الدميقراطية جيدة ملا شهدنا حكومة على شاكلة احلالية

االن  النائب  كلمة  ختام  ويف 
بالقول:  بري  الرئيس  توجه  عون 
لغة  هي  استعملت  اليت  اللغة  ان 
طائفية، وانا اعرف ان كاًل منا يف 
داخله وحش طائفي لكن علينا ان 

حنرتم هذه املؤسسة. 
ضاهر

ال  ان  ضاهر  خالد  النائب  رأى 
جاءت  اليت  احلكومة  هذه  من  أمل 
بلبنان  تهتم  ال  خارجية  بارادة 
ومبصاحل شعبه، همها خدمة نظام 
بشار االسد ولو على حساب دماء 

اللبنانيني.
على  تغطي  احلكومة  هذه  وقال: 
احتفاالتهم  يف  وتشارك  العمالء 

ومتجدهم على حساب الوطن.
العقد  هو  الدستور  ان  وأكد 
اللبنانيني  حيمي  الذي  االجتماعي 
مشكلة،  امام  حنن  وقال:  مجيعا، 
الننا نتعامل مع افرقاء مل يلتزموا 
بعد  خرقوها  بل  واملواثيق  بالعهد 

الدوحة.
وأعلن ان الفريق اآلخر يأخذ البلد 
متارسون  وقال:  اهلاوية،  اىل 
واالساءات  املوبقات  انواع  كل 
ونظامه  البلد  وتستهدفون 
جنون  سياسة  هذه  ومؤسساته. 
ال ميكن ان ختدم احدا يف لبنان، 
للفرقاء  واالقصاء  العزل  سياسة 

السياسيني بقوة السالح فاشلة.
ومصلحة  واجب  احلوار  ان  وأكد 
ظل  حتت  حوار  ال  لكن  وطنية 

السالح.

جمدالني
ورأى عضو كتلة املستقبل النائب 
الدكتور مسري  ان  عاطف جمدالني 
جعجع دفع 11 عاما سجنا ومل يغري 
احلريري  رفيق  والرئيس  قناعاته، 
اما  للسيادة،  مثنا  حياته  دفع 
احملزوزية  حزت  وعندما  االخرون 
هربوا اىل اقرب سفارة. وقال: من 
الفراغ  أنناقش  نناقش وحناسب؟ 
والتهويل؟  العنرتيات  حناسب  ام 
ما  كل  الالعمل؟  حكومة  أنناقش 
نرى هو عبارة عن صفقات وروائح 

نتنة جلسم مهرتىء.
الرتكيبة  هذه  على  عجبا  اضاف: 
ايادي  أوجدتها  اليت  الفريدة 
بقوة  ومستمرة  واالستبداد  الظل 

السالح.

عمار
النائب علي عمار قال ويف العلن 
حاجة  هي  احلكومة  هذه  ان  اليوم 
ثم ان استحضار ماضي احلكومات 
املتعاقبة وما قبل احلكومات، ليس 
املاضي  ان استحضار  بل  معصية 
واستشرافا  منه  لالستفادة 
تشكيل  منذ  ولذلك  للمستقبل، 
مل  انه  الطائف  وبعد  البلد  هذا 
حيصل يف تاريخ لبنان منذ العام 
98 وحتى اليوم ان هناك حكومات 
اقليمية  ومظلة  بدعم  رفدت 
ودولية كما رفدت تلك احلكومات، 
الدولي  البنك  ابواب  هلا  فشرعت 
وما  واملاحنة  الصديقة  والدول 
يتبارى اآلن عداوة معها او صداقة 
املتعاقبة،  احلكومات  دعمت  كلها 
وما مسي اعادة االعمار فتحت له 

كل االبواب.
رفع  بري  الرئيس  أعلن  وهنا 
اجللسة اىل اخلامسة مساًء وكانت 
الساعة تشري اىل الرابعة إال ثلثا.

اجللسة املسائية
اخلامسة  عند  اجمللس  واستأنف 
عصرًا اجللسة وكان أول املتكلمني 

املاراتون النيابي..
ال  فقال:  شهيب،  أكرم  النائب 
ما  خصوصا  بالتشنج  يرغب  أحد 
وكأنها  اليت  الكلمات  من  مسعناه 
تصفية حلسابات بنكهة طائفية ال 
ارتقاء  وأمل  البلد.  استقرار  ختدم 
من  البلد  على  خوفا  النقاش، 

ويالت.
أدوية  فاسدة،  أطعمة  اىل  وأشار 
يف  تقنني  ملوثة،  مياه  فاسدة، 
املزيد،  يف  ويبشرون  الكهرباء 
عام،  مال  هدر  الكهرباء،  أسعار 
الطبيعية،  الثروات  ادارة  سوء 
والتعدي على احلريات والتصفيات، 

والفلتان األمين.
السياحة:  ووزارة  احلكومة  وسأل 
زمن  يف  تنتظرون  اصطياف  أي 
كما  والعتمة؟.  الفاسدة  األغذية 
يرى  الذي  املختص  الوزير  سأل 
ان الصراع بني النور والعتمة، إذا 
كان من أهل النور، ماذا ترك الهل 
العتمة؟ ليس بيننا أهل نور وأهل 
وممنوع  النور،  يريد  فالكل  عتمة، 

ان ميارس فريق تظلماته.
وطمأن وزير املال ان وليد جنبالط 
مل يسمع عن أي كالم يصيب وزير 

املال يف موضوع الكهرباء.
وزارة  ذمة  يف  ان  اىل  وأشار 
موارد  هي  أمواال  االتصاالت 
للبلديات.  حصة  وفيها  للخزينة، 
واالموال مودعة يف مصرف لبنان 
ليست  وهي  فائدة  أي  تنتج  وال 
وقال:  السياسي.  للتوظيف 
اليت  اهليئة  افشال  على  سنعمل 

وعد بها وزير االتصاالت.
تعانيه  الذي  السوء  مع  أضاف: 
عن  الداتا  حتجب  االتصاالت، 
ما  أدراك  وما  االمنية،  االجهزة 
الداتا يف اجلرائم، اليت هي من حق 
ولبنان  العادية،  الرمسية  االجهزة 
السياسي  لالغتيال  جتددا  شهد 
يف  جعجع  مسري  استهدف  عندما 

قلب معراب.
االغتياالت،  لغة  عودة  وتابع: 
مرفوض،  االغتيال  ومنطق 
املطالبني  يستهدف  مبن  خصوصا 
مع  التضامن  وأعلن  باحلرية. 

القوات اللبنانية.
حنصن  ان  مجيعا  واجبنا  وقال: 
مبوقف  خنرج  وان  االهلي  سلمنا 
االقل.  على  حدودنا  أمن  جتاه 
هو  واحد  عدونا  ان  على  متفقون 
اسرائيل، لكننا خمتلفون على امن 
اليت  الشقيقة  سوريا  مع  حدودنا 
فيها نظام فقد شرعيته يف اجلامعة 
العربية، وقتل وهجر، وقتل دون 
ان يرف جفنه يف بالدنا، وآخرهم 
شعبان،  علي  املصور  الشهيد 

وينكرون.
وذكر شهيب أن قانون االنتخاب 
يكون  الذي  القانون  هو  االنسب 
مشاركة  اىل  ويهدف  بالتوافق، 
حيقيقة للناخب، وال يكون مبحاولة 
ونقول  الفريق،  هلذا  حتجيم 

لاللغائيني خيطوا بغري هاملسلة.
العزيز:  عبد  قاسم  النائب  وقال 
اية  احلكومة  اليوم ملساءلة  جنتمع 
الضائعة  الفرص  حكومة  حكومة. 
اومل  بأن  رئيسها  كرمها  اليت 
العضائها يف السراي احلكومي بعد 
ان عقدت جلستها اخلمسني دون 
لذا  حققته،  اجناز  اي  اىل  اشارة 
مسحت لنفسي ان اختصر مسريتها 
بكلمة واحدة مخسون جلسة مخسون 
كبوة. انها حكومة العجز يف ادارة 
بامن  واالستهتار  الدولة  شؤون 
يف  الالموقف  حكومة  مواطنيها. 
بأمن  واالستخفاف  مصريية  امور 
قيادتها الوطنية. حكومة التسويف 
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يف التعيينات االدارية والقضائية 
والتشكيالت الدبلوماسية.

محيد
ورأى النائب ايوب محيد انه أليام 
خلت إستذكر اللبنانيون 13 نيسان 
اليت  املأساة  تلك  وتداعيات 
لبنان  على  اجلحيم  فوهات  فتحت 
آثارها  من  ينج  ومل  واللبنانيني 
بيت وال منطقة وال طائفة وأعادت 
لبنان عقودا من الزمن إىل الوراء، 
يف وقت كان ينافس يف تطوره 

دوال أوروبية عدة.

حبيش
كتلة  عضو  كلمة  يف  جاء  ومما 
حبيش  هادي  النائب  املستقبل 
توليد  بواخر  موضوع  إىل  بالنسبة 
الطاقة اليت تطري وحتط يف جملس 
الوزراء وال تنتج الكهرباء على حّد 
تعبري حبيش، سأل بصددها قائاًل: 
حساب  على  العموالت  قبض  من 
إىل  اللبناني؟وبالنسبة  املواطن 
موضوع احلدود اللبنانية السورية، 
قولوا  بربكم  بالقول:  حبيش  عّلق 
لنا ماذا تنتظرون لضبط احلدود، 
فهل تنتظرون سقوط شهداء أكثر 

لتتحركوا؟
اجلميل

انه  اجلميل  سامي  النائب  ورأى 
اىل  النقاش  لرد  الوقت  حان 
املكان الذي يفيد الناس ووطننا.

واعرب عن استغرابه لالحندار اىل 
يف  اخلطاب  من  املستوى  هذا 
اتهامات  وتبادل  النيابي  اجمللس 
الناس  فيما  الثقيل  العيار  من 
األزمات  من  ترتنح مبجموعة كبرية 
وحنن  واالجتماعية  االقتصادية 
نرمي املسؤولية على بعضنا كأن 
احلكومات السابقة مل ختطئ وكأن 
مؤكدا  ختطئ،  مل  احلالية  احلكومة 
اخطأت  احلكومات  هذه  كل  ان 

واحلكومات املقبلة ستخطئ
ورد اجلميل على كالم نواب حزب 
اهلل خالل اجللسة االربعاء، متوجها 
ونربتكم  طريقتكم  بالقول  هلم 
وتهديدكم غري مقبول وهذه االمور 
ال تبين بلدًا، معتربا انه يف دولتنا 
مل يتحمل احد مسؤولية اي شيء 
وهذا االمر ال يتوقف على احلكومة 

احلالية بل يطال سابقاتها ايضا.
وعدد مخس فضائح هلذه احلكومة 
الدولة  حدود  ان  االوىل  هي: 
اىل  غريب  جيش  ويدخل  ُتنتهك 
قتل  ويتم  اللبنانية  االراضي 
لبنانيني وال حيصل اي ردة فعل، 
الفضيحة  اما  يدافع،  ال  واجليش 
يف  فهي  اجلميل  حبسب  الثانية 
 3G تفعيل  ان  حيث  االتصاالت، 
قضى على شبكة االتصاالت، كما 
االسوأ يف  من  االنرتنت  خدمة  ان 
العامل. الفضيحة الثالثة هي على 
هناك  ان  حيث  الكهرباء  صعيد 
غري  فالدولة  حتصيل،  مشكلة 
موجودة يف بعض املناطق واجلابي 
ال ميكنه ان جييب، مشريا اىل انه 
جيب قطع الكهرباء عن كل من ال 
يدفع الفاتورة.. الفضيحة الرابعة 
موضحا  البنزين،  موضوع  هي يف 
اخنفض  النفط  برميل  سعر  ان 
سعر  يرتفع  يكون  فكيف  عامليا 
البنزين عندنا؟، الفتا اىل ان احلل 

بتثبيت سعر البنزين.
اخلامسة  الفضيحة  ان  اعلن  كما 
هي دفع 400 مليون دوالر لوزير 
لتوقيف  كتعويض  احلكومة  يف 
ميكن  انه  اىل  مشريا  كساراته، 
املشاريع  من  بالعديد  القيام 

االمنائية بهذه األموال. 

اآلخر  الفريق  يريدها  احلرية كما 
األطر  ضمن  وحمصورة  مقيدة 
الفريق،  هذا  بها  يسمح  اليت 

ولكن هذه ليست حرية.
االغتيال  حماولة  ان  وأوضح 
اليت تعرض هلا استلزمت أشهرا 
كبري  عمل  وفريق  التحضري  من 
متلكها  ال  عالية  بتقنيات  جمهز 
اال اجليوش والدول الكربى حتت 
ان  اليت  اللبنانية  الدولة  نظر 
مصيبة،  فهذه  علم  على  كانت 
مصيبة  فهذه  جتهل  كانت  وإن 

أكرب.
املناقشة  جلسات  ان  واعترب 
جمرد  هي  النيابي  اجمللس  يف 
نتيجة  اىل  تؤدي  لن  خطابات 
إال يف حال استقامت األمور من 
املتمثلة  السياسية  اللعبة  خالل 
واالبتعاد  النيابية  باالنتخابات 
واإلخضاع  اإللغاء  منطق  عن 

بالقوة.
واذ نوه جبهود اجملتمع اللبناني 
التقدم  اىل  دوما  الساعي 
وجوب  على  شدد  واالستمرار، 
وضع اإلصبع على اجلرح ملعاجلته، 
اخلوف  عدم  على ضرورة  مؤكدا 
من مواجهة املعضالت، اذ جيب 
لبنان  ان حنلم دوما لنصل اىل 

الذي نريد.
املنسق  مع  جعجع  عرض  والحقًا 
لبنان  املتحدة يف  لألمم  اخلاص 
حضور  يف  بالمبلي،  ديريك 
يف  اخلارجية  العالقات  مستشار 
ورئيس  خوري  ايلي  القوات 
بو  بيار  اخلارجية  العالقات  جهاز 
عاصي، حيثيات حماولة االغتيال 
عن  فضال  هلا،  تعرض  اليت 
املستويني  على  التطورات  آخر 
اللبناني واالقليمي، حبسب بيان 

للمكتب االعالمي جلعجع. 
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 يقوم أول رئيس لبناني بزيارة دولة ألسرتليا. وزيارة دولة 
انها فوق  الدول، أي  الزيارات املتبادلة بني  هي أعلى رتب 

الزيارات الرمسية.
زمالء  قام  حيث  والرتحيب  اجملامالت  لغة  نغرق يف  ال  وحتى 
ان  النائية  القارة  هذه  يف  سنحاول  املهمة،  بهذه  عديدون 
نقدم تقييمًا واقعيًا ومنطقيًا لشخصية الرئيس ميشال سليمان 
ودوره على الساحة اللبنانية واالقليمية وسط الغبار الكثيف يف 

معمعة املعارك السياسية الذي يكاد حيجب الرؤى واحلقائق.
أو زعيم حزب  نيابية  الزائر ليس صاحب كتلة  الرئيس   ان 
رغم  املستقبلية  الساحة  على  دور  لعب  اىل  يتطلع  سياسي 

امتالكه احلق ليحاول لعب هذا الدور.
اللبناني يتمتع مبيزات مل ميتلكها أي رئيس  الرئيس   ولكن 
قبله منذ االستقالل. فقد كان مجيع الرؤساء السابقني ينتمون 
اىل احزاب وتكتالت وقوى سياسية متناحرة مل توفر هلم اي 
اجليش  مؤسس  فؤاد شهاب  الرئيس  حتى  االمجاع.  من  نوع 
وتأييد  بدعم  ينعم  احلديثة مل  الدولة  أسس  وواضع  اللبناني 

شاملني كما هي احلال مع الرئيس سليمان.
مل نسمع صوتًا ومل نقرأ كلمة يف لبنان او يف بلدان االنتشار 
تشكك بتمثيل العماد سليمان جلميع اللبنانيني. نعم انه رئيس 
توافقي. ولكن االحتفاظ باألصول الدستورية والثوابت الوطنية 
املتناحرة  التناقضات  والبقاء على مسافة واحدة من  جحافل 
على الساحة السياسية الداخلية واالقليمية هما من املمارسات 

الشاقة اليت جنح بتجاوزها والعبور فوقها.
 ويدرك اللبنانيون مجيعًا ان دستور الطائف قّلص صالحيات 
رئيس الدولة. وقد سبقه رئيسان بعد اتفاق الطائف  حكم كل 
منها ٩ سنوات دون ان يقدر اي منهما ان يكون رئيس امجاع 

او توافق حيظى  باحرتام وتقدير مجاعي.
او  خارجي  باحياء  الرئاسة  اىل  يصل  مل  سليمان  فالرئيس 
املؤسسة  رأس  على  جتربته  كانت  بل  وصفقات،  مبساومات 
وتوافق.  امجاع  رجل  لتجعله  االول  الدافع  هي  العسكرية 
املؤسسة  رأس  على  كان  عندما  بطوليني  جناحني  فقد سجل 
التظاهرات  على  املباشر  االمين  إشرافه  االول  العسكرية: 
والتحركات املليونية اليت انفجرت بعد اغتيال الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري حيث مل تهرق نقطة دم واحدة رغم التحديات 

والتظاهرات املضادة واملتناقضة.
اما النجاح الثاني فكان يف حسم معركة خميم نهر البارد املريرة 
170 شهيدًا  كلفته  غدر  مؤامرة  اللبناني  اجليش  واجه  حيث  
ومئات اجلرحى. وهذه املؤامرة مل تتوقف بعد وما زالت سهام 
أتباع العبسي تستهدف املؤسسة العسكرية، واصبح هلم من 
محاة  بدور  والتشكيك  بالتحامل  النيابي  اجمللس  يف  ميثلهم 

الوطن.
باملائعة  سليمان  ميشال  الرئيس  مواقف  وصف  التجين  من 
واملرتددة النه التزم ومنذ اليوم االول الختياره رئيسًا مببادئ 
علنية، بعضها  شديد احلساسية مثل شعار اجليش والشعب 
واملقاومة واستمرار  التنسيق والتفاهم مع اجلانب السوري، 
ومقاربة عالقات لبنان مع مجيع االقطار العربية بانفتاح أخوي 
إتقان  اىل  اضافة  املتواصلة،  املساعدات  للبنان  أّمن  معهود 
السري بني ألغام الصراع الداخلي املستفحل منذ اليوم االول 

العتالئه سدة الرئاسة.
 وقد أطلق بعض صرخاته اجلريئة من أسرتاليا حمذرًا اللبنانيني 
لبنان  يطال  قد  الذي  السورية  النريان  هليب  من  والعرب 
والعرب مجيعًا، وناشدهم السعي الطفاء ذلك اللهيب، وقال 
ان لبنان كان وسيبقى ساحة لتالقي العرب وليس لتصارعهم، 
واشار اىل ان التغيريات املرجوة يف املنطقة حتلم بالدميقراطية 

واحلرية.
اما الذين يتوقعون املنجزات واالصالحات من الرئيس اللبناني، 
فعليهم ان يعوا ان ما تبقى له من صالحيات دستورية ال تشفي 
غليل املتعطشني اىل قيام الدولة احلديثة، كما ان الصراعات 
تهدئة  مؤسسة  اىل  الرئاسة  حّولت  املتعاقبة  احلكومات  داخل 

ومساومات لتقريب وجهات النظر.
على صعيد الزيارة االسرتالية، فقد تركت شعورًا لدى املغرتبني 
عن اهتمام السلطة اللبنانية بهم وبدورهم وبالتصاقهم بالوطن 
األم اكثر من معظم جاليات االنتشار بسبب هجرتهم اجلديدة.

من  ميتلكه  ما  وعلى ضوء  حاضرًا  اللبناني،  الرئيس  دور  ان 
االشراف  على  مقتصرًا  بات  الطائف،  دستور  يف  صالحيات 
وحماولة  احلكومة  واعضاء  رؤساء  مهمات  وتسهيل  واملراقبة 
البالد  رئيس  منح  ان  نظن  وال  املرتاكمة.  التناقضات  جتاوز 
ورمز وحدتها بعض الوزراء واملوظفني سيقدم او يؤخر يف أداء 
الرئيس االول الذي جيب ان يبقى دائما رئيس وأب اجلميع 
ومرجعيتهم عند بروز األزمات، والعماد سليمان هو أفضل من 

وعى ويعي هذا الواقع.

أول رئيس ميثل كل لبنان
بطرس عنداري

فخامة الرئيس
اوسرتاليا آتيا« من وطين  اهال« بك يف وطين الواقعي – 
توازي  مفارقة  الوطنني  بني  وما  لبنان.   – الرومانسي 
السرية  هذه  يف  ولبنان  واجلنة،  األرض  بني  املسافة 
العقل  بني  معاناة  داخلي  خلقا يف  وطنان  األرض.  هو 
والواقعية،  االعقل  حنو  حينًا  أتأرجح  فأصبحت  والقلب، 

وحينًا حنو الرومانسية واألحالم.
يف زيارتك، فخامة الرئيس، سيكون لك لقاءات بروتوكولية 
املعامل  بعض  وتزور  األوسرتاليني،  املسؤولني  مع 
وتلتقط الصور التذكارية، وستلتقي ببعض الشخصيات 
حبفاوة،  وسُتستقبل  اللبنانية.  اجلالية  واملسؤولني يف 
وبضيافة لبنانية معهودة. ورمبا تزور بعض املؤسسات 
الديار فتبتسم راضيًا ملا تشاهد من  اللبنانية يف هذه 
جناحات لبنانية وصورة »مربدخة« عن اجلالية يف مدينيت 
سيدني وملبورن. ثم تعود اىل لبنان مدّونًا يف مذكراتك 

الزيارة التارخيية لرئيس مجهورية لبنان اىل أوسرتاليا.
الرئيس، ان تكون بيننا معرفة  كم كنت امتّنى، فخامة 
بأن  الربوتوكوالت،  كل  عن  بعيدًا  لي  تسمح  شخصية 
آخذ بيدك واطلعك بالتفاصيل وبالتأني على الفارق بني 
وال  ترأسها.  اليت  اللبنانية  والدولة  األوسرتالية  الدولة 
اقصد بالفارق حجم الدولة او غناها املادي، بل املفهوم 
حكامها  وملسؤولية  اعماهلا،  ولسري  للدولة  املعنوي 
الذي  القانون  نعم   .  . القانون  وإلحرتام  وحماسبتهم، 
جيب ان يكون فوق اجلميع.  وباألخص . . باألخص فخامة 
مواطنيها،  جتاه  ملسؤوليتها  الدولة  مفهوم  الرئيس، 
واوسرتاليا يف هذا املضمار تأتي من الدول األوىل يف 

العامل.
بامكاني  يكون  ان  الرئيس،  فخامة  امتّنى،  كنت  كم 
او  أخًا،  اخاطب  كما  ميشال،  األول،  بامسك  خماطبتك 
صديقًا، او زمياًل. فأضع يدي على كتفيك ومنشي معًا 
يف شوارع املدينة، ندخل مقهى فنلتقي بنائب، او وزير، 
او مسؤول كبري يف الدولة األوسرتالية واقفًا ينتظر دوره 
ليطلب القهوة . . يعتذر من احد الزبائن ويرتاجع اذا ما 
اخذ مكانه عن غري قصد، وترتسم على وجهك عالمات 
الدهشة هلذا املنظر لتعود وتتيّقن انك يف اوسرتاليا، 
وان النيابة هنا ليست زعامة وراثية متلك حراسًا مسّلحني 
يعطيهما  ومسؤولية  جدية  وظيفة  بل  املواطنني،  تشتم 
املواطن ألحدهم او احداهن يوم األقرتاع ليعود وحياسبهم 

على اعماهلم. 
ثم نكّمل مشوارنا، فتالحظ نظام السري وتشتبه بسيارة 
اليت  الوزراء  رئيسة  تقودها  األمحر  الضوء  على  واقفة 
اجتمعت اليها البارحة، واالحظ عينيك تتساءالن عن صحة 
ما ترى لتعود وتتيقن ثانية انك يف اوسرتاليا. وندخل 
من  احَد   ال  ان  فتالحظ  البرية  من  كاسًا  لنشرب  بارًا 
الزبائن يتكلم بالسياسة، وتلفت نظرك شاشة التلفزيون 
على احلائط ومذيعة لألخبار تتكلم عن استقالة وزير ألن 
او  اخلاص.  ملأربه  للدولة  التابعة  استعمل سيارته  ابنه 
تتكلم عن وزير آخر دخل السجن ألنه صرف بضع مئات 
اخلاصة، فرتتسم  الدولة حلياته  مال  الدوالرات من  من 
مالمح احلزن يف عينيك على سرقة مليارات الدوالرات من 
الدولة اللبنانية ممن ما زالوا نوابًا ووزراء، وليس هناك 

من يقدر على احملاسبة.
فيها  يتواجد  اليت  األحياء  اىل  فنصل  مشوارنا  ونكّمل 
اللبنانيون، وندخل كنيسة فرتى جتمعات وكوادر وتسأل 
الوطين،  التيار  يتواجد  هنا  واقول:  هؤالء؟  يكون  من 
تيار  اليمني  وعلى  الكتائب،  وهنالك  القوات،  وهناك 
املردة، وعلى تلك املقعدين حراس األرز، وهناك يقف 
تيار املستقبل، واىل جانبه احلزب األشرتاكي، على مقربة 
منه تتواجد امل.. واعدد لك كل األحزاب اللبنانية وكل 
مجعيات القرى، ثم تنظر الّي مستغربًا وتقول: اين لبنان 
ان  اقدر  لن  فانا  التمين،  وينتهي  انا..  واصمت  .؟   .
الديار يطلعك  اصل اليك، وانت لن جتد احدًا يف هذه 

على تلك الصورة احلقيقية .
 ستعود اىل لبنان وتكّمل عهدك الرئاسي، وبعدها رمبا 
او رمبا تفّكر بدخول نادي  بالعودة اىل اسرتاليا،  تفّكر 

الزعامات اللبنانية فتشرتك بالقسمة السياسية للبلد.
وتبقى  واحزاب.  ومذاهب،  طوائف،  جتّمع  لبنان  ويبقى 
اوسرتاليا دولة تعطيين كل حقوقي وكل ما احتاج اليه. 
وابقى انا أتأرجح بني الوطن الواقعي، وبني وطن احلنني 

واألحالم.

اىل الرئيس الضيف

أنطوان غانم
بريزبن

»ال تؤمن مبحبة من ال يريدك إال معصومًا«.
أبو الدرداء املتصوف

مل يكن مقنعًا تذّرع الرئيس بأن املادة 58 من الدستور اليت تنص على 
انه »ميكن لرئيس اجلمهورية، بعد مضي 40 يومًا من طرح مشروع القانون 
عامة  جلسة  أعمال  جدول  يف  إدراجه  وبعد  النواب،  جملس  على  املعجل 
مرسومًا  يصدر  أن  به،  يبت  أن  دون  املهلة  هذه  ومضي  فيها،  وتالوته 
قاضيًا بتنفيذه بعد موافقة جملس الوزراء«، غري ملزمة له ألنها ال توجب 
عليه تنفيذها بل تعطيه احلق، حبسب بعض مستشاريه، يف النظر مبدى 
»مالءمة مشروع القانون مع االنتظام العام والذي على أساسه يوقع أو ال 
يوقع«... علمًا أن الرئيس يتحفظ عن مسألة التوقيع خشية ان يعترب ذلك 
حتيزًا منه إىل فريق األكثرية الذي يطالب بتغطية قانونية إلنفاق خارج سقف 
النواب مشروع  احلكومة على جملس  أحالت  العام 2005، يف حني  موازنة 
قانون حملاسبة حكوميت الرئيسني فؤاد السنيورة وسعد احلريري على مبلغ 
11 مليار دوالر أنفق خالل السنوات 2005 إىل 2010، ويشوب هذا اإلنفاق 
العمومية، فضاًل عن غياب  الكثري من املخالفات وجتاوز قوانني احملاسبة 

القيود والوثائق اليت تثبت وجوه استعمال املبلغ.
وقد اصطدم إقرار مشروع الـ8٩00 مليار يف جملس النواب مبقاطعة نواب 
»تيار املستقبل« وحلفائهم يف 14 آذار جلسات اجمللس وتعطيلهم النصاب، 
األمر الذي اضطر الرئيس نبيه بري إىل سحب املشروعني والسعي إىل حل 
متواٍز هلما من دون إدغامهما يف مشروع واحد وكأن األخطاء هي عينها يف 

الـ 11 مليار دوالر اليت ُأنفقت خارج القاعدة االثين عشرية املعتمدة.
على  توقيعه  بوضع  البعض  مطالبة  رفضه  سليمان  الرئيس  عن  ونقل 
مشروع  أن  علمًا  املالي«،  االنتظام  إىل  بصلة  متت  ال  سياسية  »حسابات 
ما  غالبًا  الذي  الوزراء  باإلمجاع يف جملس  أقر  لرية  مليار  الـ8٩00  قانون 
يكون برئاسة رئيس اجلمهورية، وُأعطي يف اجللسة عينها صفة االستعجال. 
ومثة من تساءل هنا: ما دام الدستور ينص على أن يوافق جملس الوزراء 
على مرسوم النشر، فماذا سيكون موقف الرئيس سليمان من قرار للمجلس 
بالنشر نظرًا إىل احلاجة إىل استمرار اإلنفاق العام للدولة يف انتظار إقرار 
موازنة 2012 بعد إجناز قطع حسابات السنوات 2005ـ  2010 اجملّمد إىل اآلن 

بسبب أزمة بت مصري الـ11 مليار دوالر يف جملس النواب؟
لقد »بق« الرئيس البحصة يف اسرتاليا لدى سؤاله عن أسباب امتناعه عن 
يريده يف  عما  املعامل  واضح  بسؤال  لرية،  مليار  الـ8٩00  مرسوم  توقيع 
املقابل: »كيف يطالبونين باستخدام صالحييت هنا، ويرفضون هناك حقي 

بتسمية رئيس جملس القضاء األعلى؟«.
ومع إدراكنا ان الرئيس ليس رجل بازارات، إال أننا ال نستطيع أن نتجاهل 
وضع الرئيس الذي أوقع نفسه يف األخطاء عينها اليت ارتكبها الرئيسان 
الياس اهلراوي واميل حلود بدخوله شريكًا يف احملاصصة من طريق مشاركته 
يف السلطة اإلجرائية املتمثلة مبجلس الوزراء، خالفًا للدستور، وإصراره أن 
يكون له حصص وزارية جعلته ينغمس يف الصراعات والنزاعات السياسية، 
ويعّرض نفسه لالنتقاد، األمر الذي جعل منه شريكًا مضاربًا يف السلطة، 

وأفقده صفة احَلَكم، بعد إمعانه يف خمالفة الدستور، بدءًا باحملاصصة.
ووصف أحد مشرعي الطائف الذي شارك يف صوغ املواد اليت ُعدلت يف 
الدستور، بعد صدور وثيقة الوفاق الوطين يف املدينة السعودية، صيغة 
احلكم بعد الطائف، حكم الرئيس سليمان، باآلتي: »منذ وضع اتفاق الطائف، 
إىل اآلن، كانت السلطة فيه بناء على صيغة حكم ال عالقة هلا بالدستور، 
وال بوثيقة الوفاق الوطين، بل هي صيغة حكم مبنية على احملاصصة، وقد 
أدت إىل االحندار من الطائفية السياسية اليت نرغب يف اخلروج منها، إىل 

املذهبية القاتلة اليت عطلت إقامة سلطة وفقًا لصيغة احلكم هذه«.
وسبق هلذا املرجع أن أشار مرات عدة إىل ان صالحيات رئيس اجلمهورية 
احلكم  أضعفت  اليت  السابقة  امتيازاته  من  أهم  هي  الطائف  دستور  يف 
وأدت إىل ثورات وحروب. إذ أصبح الرئيس يف الدستور اجلديد رئيسًا 
لكل املؤسسات، وراعيًا للدولة بكل مكوناتها، خصوصًا جمللس الوزراء، 
متسلط  فرد  حكم  ال  مجاعة  وحكم  متوازنة  »مشاركة  احلكم  أصبح  بعدما 

ومهيمن«.
ووصف حكم الطائف بأنه »أهم إجناز إصالحي« يف لبنان املعاصر.

وأشار إىل ان تورط الرئاسة يف النزاعات والصراعات الداخلية قد حتول 
إىل عنصر عرقلة داخل جملس الوزراء، خصوصًا من خالل تضامن »وزراء 
الرئيس« مع وزراء آخرين ينتمون إىل كتلة الرئيس جنيب ميقاتي والزعيم 

وليد جنبالط.
وقد اعرتف الرئيس بأنه هو الذي يعرقل منذ أشهر التعيينات وأخّصها 
احلق  هذا  عليه  أنكر  وقد  األعلى،  القضاء  جمللس  جديد  رئيس  تعيني 
الفريق املسيحي املتمثل بعشرة وزراء من »كتلة التغيري واإلصالح« بينهم 
مرشحني  ثالثة  أمساء  اقرتاح  مسألة  القانون  به  أناط  الذي  العدل  وزير 
هلذا املنصب على جملس الوزراء، حبسب اآللية اليت يطالب بها الرئيس 

سليمان.
اسرتاليا،  يف  الكبري  اللبناني  بالوجود  الرئيس  سعادة  الفتة  وكانت 
اليت يشكل نسبة ملحوظة من سكانها، إضافة إىل  خصوصًا يف سيدني 
املراكز املرموقة اليت حيتلها املغرتبون اللبنانيون يف تلك البالد الغنية. 
إال أن القصة تبقى يف االستقرار النهائي للمغرتبني يف بلدان الشتات، 
بعد بيعهم األرض ومغادرتها إىل غري رجعة. وجتلت تلك الغصة يف قول 
الرئيس »إن لبنان يف حاجة إىل املغرتبني، جلهة العودة والتمسك باألرض 
واجلذور، وعدم بيعهم ألمالكهم مبجرد مغادرتهم لبنان، ألن اإلبقاء على 
األمالك، وال سيما األراضي، سيولد فيهم احلنني الدائم للعودة إىل أرض 

اآلباء واألجداد«.
يشاهده  ما  إزاء  وعاجزًا  قاصرًا  يبقى  ولكنه  وشاعري،  مجيل  كالم  انه 
الطائفي  والتعصب  الفساد  صور  البشعة،  الوطن  صور  من  املغرتبون 
واملذهيب، وتبديد املال العام، وخمالفة القوانني والتهرب من الضرائب، 
العودة  على  وليس  الزيارة،  على  تشّجع  ال  وهي صور  البيئة،  وختريب 

فحسب! 

متى ُعِرَف السبب...
ادمون صعب
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جب حتويل اجملتمع من ريعّي اىل منتج، لنستعيد أبناءنا من بالد اهلجرة

العماد ميشال عون يف لقاء حواري مع اهليئات االقتصادية:أملي كبري أن يسرتجع لبنان موقعه االقتصادي يف الشرق

Saturday 21 April 2012السبت 21 نيسان 2012

بدعوة من وزير السياحة فادي 
وعشاء  حواري  لقاء  أقيم  عبود 
الضبية مجع  الرويال  فندق  يف 
وفعاليات  عون  ميشال  العماد 
حبضور  اقتصادية  وهيئات 
التغيري  وزراء ونواب من تكتل 

واالصالح.
العماد  ما يلي نّص كلمة  ويف 

عون واحلوار مع احلضور:

مساء اخلري.
نستفيد من هذا الّلقاء العائلي 
عّبود  فادي  الوزير  وصفه  كما 
األسئلة  بعض  نتبادل  لكي 

واإلجابات.
من  ليس  اإلقتصادي  القطاع 
سأحاول  ولكن  إختصاصي، 
عن  املستطاع  بقدر  أجيبكم  أن 
األسئلة املطروحة. جرت العادة 
يستمعون  واحلضور  أتكّلم  أن 
إلّي، أّما اليوم، فأريد أن أستمع 
معكم  وأتبادل  أسئلتكم  إىل 
احلديث  يكون  وبهذا  احلديث، 
اإلجابات  وتكون  جدوًى،  أكثر 
خالل  من  فنستطيع  صرحية 
األفكار  استخالص  الّتبادل  هذا 

اإلجيابّية لبناء لبنان.
اليوم  وأكرر  مرارًا  وقلت  سبق 
إمنا  مكسورًا  ليس  لبنان  »إن 
ذلك  أثبتنا  وقد  مسروق«،  هو 
وستشهدون  األرقام  خالل  من 
القليلة  األّيام  يف  ذلك  على 
القادمة، وأشّدد على أّن لبنان 
بني  باتت  األرقام  ألّن  مسروق 
بالّنسبة  األمر  وكذلك  أيدينا، 
املصاريف  وكّل  املالّية  لدفاتر 
اهلدر.  وكّل  الّسرقات  وكّل 
لذلك، لدّي أمل كبري بأن يعود 
لبنان ويأخذ موقعه اإلقتصادي 
ويستوعب  ويعود  الّشرق،  يف 
الّلبنانّيني، فبداًل من أن »نفربك« 
األوالد ونصّدرهم للخارج، نقوم 
إىل  ونصّدرها  البضائع  بفربكة 

اخلارج وحنتفظ بأبنائنا.
ثّم أجاب عن أسئلة احلضور:

س: حنن اليوم نزيد من إنتاج 
الكهرباء، ولكن ليس هناك من 
خّطة حتصيل بالّنسبة للكهرباء.

هناك  أّننا  هو  الّثاني  والّسؤال 
مليار  الستني  يالمس  دين 
إليفاء  اخلّطة  هي  فما  دوالر، 

هذا الّدين؟
 service»ج: بالّنسبة للكهرباء، الـ
provider« قّسم لبنان إىل ثالث 
هذه  تلزيم  ومّت  قطاعات، 
املناقصة،  خالل  من  القطاعات 
 »service provider»الـ أّن  كما 
العناية  خدمات:  ثالث  سيقّدم 
واجلباية،  الّتوزيع،  بالّشبكة، 
الكهرباء  عّدادات  ستتغرّي  كما 
عن  بها  الّتحّكم  وسيصبح 
انتهينا  قد  نكون  وبهذا  بعد، 
يف  »اجلابي«  مع  املشاكل  من 
مع  أو  بالفاتورة،  مطالبته  حالة 
يفصل  أن  أراد  إذا  املراقب 
أنواع  أّن  كما  كهربائّيًا.  سلكًا 
لن  سُتستعمل،  اليت  األسالك 
»الّتعليق«  يتّم  ألّن  قابلة  تكون 
الكهرباء.  سرقة  بهدف  عليها 
للكهرباء من حيث  بالنسبة  هذا 

الّتوزيع واجلباية.
الّدين،  لتحصيل  بالّنسبة  أّما 
منّوه،  من  أّواًل  حتّد  أن  فيجب 

يرتاجع  ومل  جّدًا  قوّي  منّوه  ألّن 
إاّل  اليوم،  ولغاية  بدأ  منذ 
وهذه  األخريتني  الّسنتني  خالل 
إىل  وصل  أن  فبعد  الّسنة، 
يف   %179 بنسبة  أي  القّمة 
يف  تراجع  الّسابقة،  الّسنوات 
العام 2011 ليصل إىل %126. 
وبهذا نالحظ أّن حتّسنًا قد حصل 
بنسبة الّدين يف لإلنتاج الوطين 
الّدين  إيفاء   .»GDP»الـ أي 
يكون إّما عن طريق بيع الوطن 
اجملتمع  اإلنتاج.  طريق  عن  أو 
 1993 العام  منذ  بدأ  الّريعي 
أّواًل،  الفوائد.  ارتفعت  عندما 
الّلبنانّية،  الّلرية  بسعر  الّلعب 
عندما وصل  الّلرية  احرتقت  إذ 
الّدوالر إىل 3000 لرية لبنانّية. 
فلشوا الّلرية يف الّسوق، وبعد 
الّدوالرات  أصحاب  فلش  ذلك 
وأخذوا  الّسوق  يف  دوالراتهم 
بثالثة  دوالر  كّل  بّدلوا  الّلرية. 
تثّبت  ذلك،  وبعد  لرية.  آالف 
سعر الّدوالر وارتفعت الفوائد، 
جّيدًا  يعرف  املصريف  والعامل 
يعرف  كما  ذلك،  حصل  كيف 
حصل  اليت  األرباح  نسبة  جّيدًا 
جّراء  الّدوالرات  أصحاب  عليها 
هنا،  من  بالعملة.  التالعب  هذا 
منتٍج  جمتمٍع  من  اجملتمع  حتّول 
كان  ومن  ريعّي،  جمتمٍع  إىل 
يوّظفهم  مل  دوالر  مليون  معه 
أن  املمكن  إذ من  الزراعة،  يف 
بسبب  الّزراعي  املوسم  خيرب 
فوّظفهم  ذلك،  غري  أو  الّثلوج 
 ،%42 بفائدة  املصارف  يف 
اإلنتاج، وهذا ما حصل  فرتاجع 
أيضًا يف الّصناعة والّتجارة. مل 
بل  السوق  يف  التوظيف  يعد 
األموال  وريع  املصارف،   يف 
كان  املصارف  يف  املوّظفة 
سوٍق  إىل  لبنان  فتحّول  كبريًا، 
دوره  وخسر  للجميع  مفتوحة 
الّرأمسال  كذلك  منتٍج.  كبلٍد 
إىل  حتّول  لبنان،  يف  املوجود 
دون  من   ،»speculatif« جمتمٍع 
املثال  سبيل  على  استثمارات؛ 
العقارات،  يف  املضاربات 
أرباحًا  تعطي  اليت  فالعقارات 
أن  دون  من  البيع  خالل  من 
حيصل فيها أّي إستثمار، تكون 
مكاٍن  من  تنتقل  ثروٍة  مبثابة 
ختلق  أن  دون  من  آخر،  إىل 
هنا  من  عمل.  وفرص  وظائف 
بدأ اإلنهيار اإلقتصادي، وهلذا 
الّسبب اختفت الّطبقة الوسطى 
يف لبنان، وقسٌم كبري من هذه 
الّطبقة هاجر قبل أن يصل إىل 

احلضيض.
طاليّب،  تنظيم  لدينا  التيار  يف 
ونرى اّن قسمًا كبريًا من الّشباب 
يف  اجلامعات  من  يتخّرج  الذي 
أعداٌد  تبقى  فيما  يسافر  لبنان 
قليلة جّدًا يف لبنان. حنن بدأنا 
 ، وأخذنا  األمر،  هذا  مبعاجلة 
يف  املنتجة  القطاعات  نسبّيًا، 
احلكومة، مثاًل وزارة اإلّتصاالت، 
وعملنا على تطويرها ألّننا نعرف 
يساعد  اإلّتصاالت  تطوير  أّن 
ويساهم  اإلنتاج،  على  كثريًا 
الوطين.  الّدخل  ارتفاع  يف 
فما  الّطاقة،  وزارة  أيضًا  أخذنا 
من إنتاج من دون طاقة، ومن 
لديه الّطاقة يستطيع أن يتحّكم 

برنامج  تنفيذ  حاولنا  باإلنتاج. 
ومجيعكم  أعّديناه  الذي  الّطاقة 
تعلمون بالّصعوبات اليت تواجهنا 
يف تنفيذ هذا الربنامج، وتعلمون 
باإلعتداءات اليت تطالنا بسببه، 
ولكن يف كّل األحوال، مل نأِت 
إىل هنا لنبحث باإلعتداءات اليت 

تطالنا يف موضوع الّطاقة.
يف  حيوّية  أمورًا  أيضًا  هناك 
البلد، فلبنان هو قصر املياه يف 
الّشرق األوسط. هناك قصران 
لبنان، فهناك قصر  للمياه يف 
صّنني األرز وهو أكرب قصر يف 
الّشرق األوسط، والقصر الّثاني 
من  وبالّرغم  الّشيخ.  جبل  هو 
فصل  يف  يعطش  لبنان  ذلك، 
أّن  ننسى  أاّل  جيب  الصيف. 
لبنان  إىل  اخلصب  تعيد  املياه 
الذي بدأ يتصّحر بسبب فقدان 
الّثروة احلرشّية، وإخنفاض نسبة 

األراضي املزروعة.
فمن  للصناعة،  بالنسبة  أّما 
منتجًا  لبنان  يكون  ان  املمكن 
بالّنسبة  وخصوصًا  صناعّيًا 
فاليد  األوروبّية،  للّدول 
أرخص،  هي  لبنان  يف  العاملة 
البلدان  ننافس  أن  ولنستطيع 
األخرى، من هنا ضرورة حتسني 
وضع الّطاقة، والّطاقة حالّيًا »ال 
مرتفعة  األسعار  ألّن  ُتطاق«، 
وبسبب  كبرية.  واملصاريف 
عدم تأمني الّطاقة، ال نستطيع 
أن نرفع األسعار لكي نصل إىل 
والّسعر،  الكلفة  بني  الّتكافؤ 
الّتقصري  إىل  الّسبب  ويعود 
يف انتاج الطاقة، وال ميكن ان 
حيمل  ّما  اكثر  املواطن  حنّمل 
املوّلد  فاتورة  يدفع  ألّنه  اآلن، 
ضعف  توازي  وهي  الكهربائي 
مصلحة  تأخذها  اليت  الفاتورة 
نعمل  حنن  إذًا،  لبنان.  كهرباء 
بعد  لنعود  الّطاقة  على حتسني 
ويكون  األسعار،  ونعّدل  ذلك 
للمواطن  بالّنسبة  كاماًل  اإلنتاج 
 24 الكهرباء  على  فيحصل 
السياسة  ولكن  ساعة/24، 
تأّخرنا  وقد  تعرقلنا،  الّلعينة 
عن الربنامج الذي أعددناه سنة 
ونصف الّسنة، وكّل دقيقة تأخري 
تكّلفنا 12000 دوالر، أربعة من 
املواطنني،  من  ومثانية  اخلزينة 
أّي من كّل مّنا. إذًا، هناك نوع 
عند  والاّلوعي  الاّلمباالة  من 
املسؤولني. ال أستطيع أن أقول 
إّنهم ال يتمّتعون بالاّلوعي، ألّنين 
يفّكرون يف بعض  أّنهم  أالحظ 
مبيتة  خّطة  هناك  إذًا  األحيان. 

أسبابها.  أعرف  وال  البلد  لشّل 
بلبنان  يلعبون  ملاذا  أعلم  ال 
املثال،  سبيل  وعلى  كثريًا، 
الوزارات فارغة، فوزارة الّطاقة 
إذ  الوزارات  بني  األهّم  وهي 
تتضّمن الّنفط، املاء، الكهرباء، 
شيء،  وكّل  اهلواء  الّشمس، 
عديدها.  من  فقط   %15 هناك 
ال أقول إن العديد كان فائضًا، 
ليس  أّنه  هو  أقصده  ما  ولكن 
هناك من خرباء يف هذه الوزارة. 
مسعت أحدهم يف الربملان ينتقد 
يف  ومستشارين  خرباء  وجود 
الوزارات!!«. كيف ميكن  بعض 
أن يعمل الوزير؟هل يعمل بدون 
خرباء ومستشارين؟ املطلوب أن 
يتسلى ويلعب يف الوزارة؟!!! 
عند  موجودة  غري  الّدولة  فكرة 
احلكم  واستلموا  سبق  الذين 
الفضيحة  هي  هذه  فيها!! 

الكربى.
هناك  أّن  يعلم  اجلميع  س: 
يف  اإلقتصادي  للنمّو  تعّسرًا 
البلد للّسنة الّثانية على الّتوالي، 
وهذا األمر ليس بغريب بصرف 
الّسياسي  الّشرخ  عن  الّنظر 
احلاصل يف الّداخل، وعن األمور 
أنا  بلبنان.  احمليطة  اخلارجّية 
اإلعتبارات  عن  أتكّلم  أن  أريد 
الّداخلّية الّصرقة، ومن املعروف 
أساسّية  أمور  أربعة  هناك  أّن 
األمر  اإلقتصادي،  الّنمّو  حتّرك 
الّداخلي،  األّول هو اإلستهداف 
فحّتى بعد زيادة األجور، الغالء 
املعيشي وزيادة الّتكاليف على 
املؤّسسات،  وعلى  املواطنني 
يقتطعان جزءًا كبريًا من القدرة 
يتعّسر  وبالّتالي  الّشرائّية، 
الّثاني  احملّرك  اإلستهالك. 
القطاع  قبل  من  اإلستثمار  هو 
للّسنة  غائبة  فاملوازنة  العام، 
الّسابعة على الّتوالي، واإلنفاق 
ألّن  ضعيف،  اإلستثماري 
اإلنفاق حيصل حبّده األدنى على 
ومثل  عشرّية،  اإلثين  القاعدة 
بسيط على تأثري البنية الّتحتّية 
اإلستهالكّية  األسواق  على 
يف  حيصل  ما  هو  والّتجارّية، 
جّل الّديب، إذ نالحظ أّن غياب 
بأكمله  جتارّيًا  سوقًا  قتل  جسٍر 
الّديب.  وجّل  الّزلقا  سوق  أي 
اإلستثمار  هو  الّثالث  املوضوع 
عمل  كأصحاب  فنحن  العام، 
ومن وحي كالم الوزير الّصديق 
تصحيح  وبفعل  عّبود،  فادي 
املؤّسسات  ستدفع  األجور، 
حوالي  والّتجارّية  الّصناعّية 

املليون دوالر سنوّيًا، وكان من 
هذا  إستعمال  يتّم  أن  املمكن 
والّتوظيف  اإلستثمار  يف  املبلغ 
يف  للعمل  فرص  وإستحداث 
هو  الّرابع  املوضوع  املستقبل. 
مثل  هناك  إذ  البناء،  موضوع 
 Quand« بالّلغة الفرنسّية يقول
 .»un batiment va, tout va
احلركة  مؤّشرات  أّن  نعلم  حنن 
العام  منذ  والبنائّية  العقارّية 
حبالة  هي  اليوم  إىل  الفائت 
األمر  يزيد  وما  مستمّر،  تراجع 
سوءًا، هو أّن املصارف مل تعد 
نسبّيًا قادرة على تأمني الفوائد 
للّطبقات  للّسكن  املدعومة 
هذه  إزاء  لبنان.  يف  الوسطى 
هي  ما  األربعة،  املواضيع 
واإلصالح،  الّتغيري  تكّتل  نظرة 
نظرتكم  عنكم  املعروف  وأنتم 
هي  ما  الّثاقبة.  اإلجتماعّية 
واملقاربة  والنظرة  اخلطوات 
اليت ستعتمدونها من أجل إعادة 
يف  اإلقتصادي  الّنمّو  حتفيز 

لبنان؟
اإلقتصاد  مبوضوع  أّواًل،  ج: 
وخصوصًا الّشّق الّصناعي منه، 
لدينا وزارة تعمل. وزارة العمل 
قائمة، وهي منّظمة للعالقة بني 
أرباب العمل والعّمال. إذًا حنن 
وحشّية  لرأمسالّية  حباجة  لسنا 
 ،2  Jean Paul يقول  كان  كما 
نعتمد  أن  نستطيع  ال  أّننا  كما 
البولشيفّية اليت تنظر إىل أرباب 
العمل وكأّنهم يفرتسون الّطبقة 

العاملة.
الّدائم،  باحلوار  حيصل  هذا 
وكّلما ازداد اإلنتاج اإلقتصادي 
ستزداد األجور، وكّلما ازدادت 
الّدورة  تنتعش  األجور، 
اإلقتصادّية، فريتفع املصروف 
سرتتفع.  الّشرائّية  القدرة  ألّن 
من  احلمايات  من  نوع  هناك 
نساعد  أن  أردنا  فإذا  اإلغراق، 
أن  نستطيع  ال  صناعّيينا، 
اليت  الّطاقة  بأسعار  ننافس 
لدينا، الّدول العربّية اليت تأتي 
كّل  من  الّصناعّية  مبكّوناتها 
رخيصة،  عاملة  وبيد  األماكن 
خنلق  أن  جيب  خبسة.  وطاقة 
نرفع  لكي  الّضريبة  من  نوعًا 
سعر اإلنتاج احملّلي إىل مستوى 
من  عليه  حنصل  الذي  الّسعر 
الّناس  نغذي  ال  وبهذا  اخلارج. 
من مال اخلزينة، بل نرفع سعر 
الّسلع بنسبة معّينة حبيث يعود 
وبنفس  الّدولة،  إىل  املدخول 
احمللّية  البضاعة  نشّجع  الوقت 
يف أسواقنا، وأعطي مثااًل على 
ذلك صناعة الّسّكر، فقد جاء أحد 
اإلختصاصّيني يف هذه الّزراعة، 
ودرسنا إنتاج الّسّكر يف البقاع 
الذي من املمكن أن ميتّد البقاع 
الغربي وقضاء زحلة إىل القضاء 
برفع  أّنه  وجدنا  وقد  الّشمالي، 
أي  دوالر،   13 الّسّكر  طون 
نستطيع  للكيلو،  سنتيم   0,13
يف  الّسّكر  قطاع  ننعش  أن 
وكذلك  املصنع  فيعمل  لبنان، 
يعمل املزارعون. كم من املمكن 
من  سنوّيًا  املنزل  يصرف  أن 
الّضريبة  كيلو؟  مئة  الّسّكر؟؟ 
تؤّثر  ال  سّكر  كيلو  مئة  على 
تؤّمن  ولكّنها  املستهلك  على 

العائالت  من  الكثري  معيشة 
يف البقاع، ويتحّول الفارق إىل 
ثروٍة وطنّية، فبدل أن نبتاع كل 
سّكر  لدينا  يكون  الّسكر،  هذا 
من إنتاجنا. نرفعه من الالشيء، 

ونأخذ شيئًا معينًا.
لو  األبقار،  حليب  آخر  مثل 
إنتاجنا  من  الليرت  أن  افرتضنا 
من  يكّلفنا  بينما  دوالر،  سعره 
ال95  هذه  سنتيم،   95 اخلارج 
بإمكاننا إنتاجها من أرضنا حتى 
ضريبة.   %5 عليها  سّددنا  لو 

95% من أرضنا تعطينا ثروة.

ُيطّبق  كيف  نفهم  أن  نقدر  ال 
العوملة.  ونظام  احلر  الّنظام 
العوملة مساوىء كثرية،  لنظام 
اإلغراق  لنا  يسّبب  ما  وهذا 
الّصغري  اإلنتاج  كل  يقتل  ما 
ملصلحة اإلنتاٍج األكرب. لنفرتض 
لسبب أو  أننا مل نعد قادرين – 
على استرياد احلليب من  آلخر – 
اخلارج، هل ميوت أطفال لبنان 
حتى  الغذائي  األمن  ألّن  جوعًا! 
كل  إذًا  لدينا؟!.  موجودًا  ليس 
إنتاج وطين مهما كان مدخوله، 
يدعم الّثروة الوطنية ويزيدها.

أن  أثبتت  الدراسات  آخر،  مثل 
املازوت األخضر وسيارات الغاز 
إىل  ب20  للبيئة،  األنظف  هي 
التوفري  اىل  باإلضافة   ،%30
والبنزين  الّطاقة  فاتورة  يف 
 %40 تقريبًا  والغاز  واملازوت 
اّليت  الّطاقة  ميزانية  من 
هذه  كل  اخلارج!!  من  نبتاعها 
ختفيف  بإمكانها  عوامل  األمور 
إلنتاجنا  وتسمح  املصاريف 
الّشاملة  الّنظرة  إذًا  بالّتحسن. 
اإلنتاجي  اإلقتصادي  للموضوع 
موجودة!  ليست  اإلستهالكي 
به  نتعامل  أن  ميكننا  ما  أكثر 
ونطعم  الفاسدة،  البضاعة  هو 

بعضنا مّسًا كما حيصل اآلن!
ال  أخرى  قطاعات  أيضًا  يوجد 
ُتسَتثَمر، فلبنان معروٌف مبناخه، 
جيب  ال  السياحة  فإن  ذلك 
فصل  على  مقتصرة  كون  أن  
الّصيف فقط، بل أيضًا يف فصل 
خالله  تكون  أن  وجيب  الّشتاء، 
الّسياحة أحسن. كّل املتقاعدين 
يف الّدول الباردة يتوجهون إىل 
املناطق الّدافئة، أي إذا سكنوا 
سيجدونها  وبعبدات  برمانا 
لإلسكندنافيني  بالّنسبة  دافئة 
اآلتني من الّشمال. فمن يفّتش 
سيتوجه  منهم،  الّشمس  عن 
جنوبًا. كل هذه املواضيع مكن 
أن  على  قادرة  حركة  ختلق  أن 
يعمل هلا كّل الّلبنانيني. ولكن 
عندما  موجود،  غري  الفكر  هذا 
حنلم!  يعتربوننا  عنه،  نتكّلم 
يبدأ!  هكذا  األمر  الواقع،  ويف 
إذ ليس هناك أفقر من حياة ال 
ونسعى  باحللم  نبدأ  فيها.  حلم 
مل  احللم  دون  ومن  لنحققه، 
بأي  القيام  من  أحد  يتمكن 
شيء! لو مل حيلم »جول فرين«، 
القمر،  إىل  اإلنسان  وصل  ملا 
البحر..  قعر  إىل  وصل  وملا 
الّلبناني مل يعد حيلم، هو يتعلم 
ويغادر  املدرسة  من  ويتخّرج 
لبنان، حلم الّشاب الّلبناني هو 
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امللك  مؤسسة  اعلنت 
اململكة  اخلريية يف  فيصل 
العربية السعودية  عن فتح 
الرتشيح جلائزة امللك  باب 
فيصل العاملية للعام 2013  

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

البحوث الطبية.
ومت حتديد موضوعات اجلائزة 

للعام 2013 كالتالي : 
- خدمة االسالم 

 - اإلسالمية  الدراسات   -
تناولت  اليت  الدراسات 

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

العربية
- الطب - العوامل الوراثية 

للبدانة
الفيزياء  - العلوم – 

فتح باب الرتشيح جلائزة امللك فيصل 
العاملية للعام 2013 

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

الرتشيح.
املوقع   اىل  الدخول 
االلكرتوني اخلاص باجلائزة 

وهو : 

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

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

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

  22476 بريد:  صندوق 
الرياض 11495

اململكة العربية السعودية
 )1(  4652255 هاتف:  

+)966(
 )1(  4658685 فاكس: 

+)966(

Info@kfip. إلكرتوني:  بريد 
  org

حمالت محزة اخوان

 مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه
أجبان،ألبان، كبيس، معلبات، بهارات، زيوت، تمور، 
عصري، شاي، ماء زهر، ماء الورد، مساحيق غسيل، 

 لوحات فنية، هدايا وغريها ...
 الخضار والفواكه طازجة يوميا من املاركت

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

3 فروع بادارة عائلة واحدة

HAMZE BROS

بــانـشـبولالكمــبـــامـيـريـالنـدز
179 Merrylands Rd,  

Merrylands 
9760 1886

128 Haldon St,  
Lakemba 

9750 9766

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

مقابل 
كنيسة 
مارشربل

Saturday 21 April 2012السبت 21 نيسان 2012

قوات االحتالل تفرج عن معتقل فلسطيني بعد ٤ سنوات من االعتقال االداري

عباس: االفق السياسي اصبح مغلقا بسبب التعنت االسرائيلي
يف  الفلسطيين  الرئيس  أكد 
لقاء مع جملة املوقف اليت تصدر 
السياسي  التوجيه  هيئة  عن 
يوما  نكف  مل  حنن  والوطين، 
يف  رغبتنا  على  التأكيد  عن 
مباشرة  جدية  مفاوضات 
جوالت  كل  وخالل  ومثمرة، 
احملادثات  فيها  مبا  التفاوض، 
قدمنا  عمان،  يف  اإلستكشافية 
رؤيتنا وتصورنا حلل القضيتني 
األبرز وهما احلدود واألمن، لكن 
يقدم  مل  اإلسرائيلي  اجلانب 
بإعالن  واكتفى  مكتوبا،  شيئًا 
اصراره على اإلحتفاظ بسيطرته 
واحلدود  الغور  منطقة  على 
الشرقية، واستمراره يف التوسع 
خطرية  مبعدالت  اإلستيطاني 
قيام  استحالة  يعين  ما  للغاية 
اذن  مستقلة،  فلسطينية  دولة 
ذي  غري  أمرًا  املفاوضات  باتت 

مغزى وال طائل من ورائها.
خطابنا  سنرسل  عباس  وأضاف 
إىل رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
عملية  حمطات  فيه  وسنجمل 
ويف  الراهن،  واملوقف  السالم 
للجنة  قدمنا  نفسه  الوقت 
الرباعية الدولية رأينا وتصورنا، 
ويف حال مل جند استجابة مشجعة 
رسم  يف  أحرارًا  سنكون  فإننا 
إىل  سنذهب  املقبلة،  خطواتنا 
املتحدة،  لالمم  العامة  اجلمعية 
الدولية  املنظمات  كل  وإىل 
حتركنا  وسنتابع  عنها،  املنبثقة 
عزل  إىل  الرامي  الدبلوماسي 
وكشف  اإلحتاللية  السياسة 
أرضنا  يف  اإلسرائيلية  األطماع 
أن  إىل  ومقدساتنا،  ومياهنا 
ينتبه العامل إىل حقيقة ان السالم 
حيتاج إىل دور دولي أكثر حزما 

وأكثر فاعلية وتأثريًا.
قال  الوطنية  املصاحلة  وحول 
عباس، بعد إتفاق الدوحة الذي 

مت مع رئيس املكتب السياسي 
مسعنا  مشعل،  خالد  حلماس 
تصرحيات من هنا وهناك تشري 
يف  مضطرب  داخلي  وضع  إىل 
بعض  رفض  وإىل  محاس، 
مت  الذي  اإلتفاق  قياداتها 
لنا  إليه. حنن ال شأن  التوصل 
لكننا  محاس،  داخل  جيري  مبا 
ننتظر اجلواب من السيد مشعل 
وضعًا  رمبا  يواجه  الذي  نفسه 
لن  قوية،  ومعارضة  صعبًا 
نيأس من إجتاهنا إىل املصاحلة 
إعادة  حماوالتنا  يف  وسنستمر 
اللحمة إىل وطننا وشعبنا ألنه ال 
وال  الوضع،  هذا  استمرار  جيوز 
ميكن لنا التقدم بإجتاه اإلعرتاف 
العاملي حبقنا يف دولة مستقلة 
ويف العضوية الكاملة يف األمم 

املتحدة إذا استمر انقسامنا.
قال  األسرى  قضية  وحول 
عذابات  طالت  عباس،  الرئيس 
معاناتهم  وازدادت  أسرانا، 
قيود  فوق  إذ  ومرارة،  صعوبة 
السجن تفرض سلطات اإلحتالل 
قاسية  عقابية  إجراءات  عليهم 
إنفرادي  عزل  من  وعنصرية، 
وتفتيش  الزيارة  من  وحرمان 
مهني، وأخريًا ما تفتق عنه ذهن 
تلك السلطات من اخضاع السجناء 

لفحص احلمض النووي.
وأتلفت جمموعة من املستوطنني، 
منطقة  يف  للخضار  مزرعتني 
واعتقلت  باألغوار،  طوباس 

مواطنا من طوباس.
أن  أمنية،  مصادر  وذكرت 
جمموعة من املستوطنني اقتحمت 
وقامت  للخضار  مزرعتني 
من  حمتوياتها  وإتالف  بتدمريها 
مزروعات وممارسة أعمال عربدة 
الكلمات  وتوجيه  املزارعني  ضد 
والشتائم النابية هلم حبجة رسم 
ضريح  جبانب  فلسطينية  أعالم 

لليهود. وتعود ملكية املزرعتني 
هايل  وباسم  هيثم  للشقيقني 
بردلة  قرية  من  صوافظة 

بطوباس.
قوات  اعتقلت  آخر،  جانب  من 
أيسر  الفلسطيين  االحتالل 
عاما،   23 مسلماني  مصطفى 
بعد مداهمة منزل ذويه والعبث 

مبحتوياته يف طوباس.
هآرتس  صحيفة  وذكرت 
 20 بناء  مؤخرا  مت  انه  العربية، 
مستوطنة  يف  استيطانية  وحدة 
كرميم املقامة على ارض خاصة 

مشال شرق حمافظة رام اهلل.
سلطات  أن  الصحيفة  وبّينت 
البناء  بوقف  تقم  مل  االحتالل 
من  امر  اصدار  من  الرغم  على 
إال  بوقفه  أملدنية  االدارة  قبل 
البناء  واصلوا  املستوطنني  ان 
فيه.  املستوطنني  اسكان  ومت 
ميكن  ال  انه  الصحيفة  وقالت 
اجياد حل هلذا البناء الن االرض 
املقام عليها هي خاصة باعرتاف 

احلكومة االسرائيلية.
احلكومة  رئيس  أن  يذكر 
نتنياهو،  بنيامني  االسرائيلية 
بهلوانية  حلول  اجياد  حياول 
اقرت  استيطانية  بؤر  لثالث 
احملكمة العليا بأنها غري قانونية 
ازالتها وهدمها يف حني  وجيب 
كنيست  وأعضاء  وزراء  حياول 

من اليمني شرعنة هذه البؤر.
االربعاء  ليل  اسرائيل  وأطلقت 
- اخلميس سراح فلسطيين كان 
معتقال لديها منذ 43 شهرا يف 
عن  ومضربا  االداري  االعتقال 
ما  وفق  يوما،   32 منذ  الطعام 
االسري  ونادي  اسرته  اكدت 

الفلسطيين.
وقال علي صقر من خميم عسكر 
يف الضفة الغربية ان اسرائيل 
اطلقت سراح شقيقه امحد صقر 

48 عاما بعد ان امضى 43 شهرا 
واوضح  االداري.  االعتقال  يف 
علي ان شقيقه مت متديد اعتقاله 
قام  وانه  مرة  من  اكثر  اداريا 
الطعام  عن  باضراب  مؤخرا 
متديد  استمرار  على  احتجاجا 
يوما  ثالثني  حلواىل  اعتقاله 
تنتهي  ان  املفرتض  من  وكان 
فرتة االعتقال االخرية يف 24 من 

نيسان احلالي.
الضمري  مؤسسة  وقالت 
مبتابعة  تعنى  اليت  الفلسطينية 
الفلسطينيني  املعتقلني  اوضاع 
يف السجون االسرائيلية يف بيان 
سراح  اطلقت  اسرائيل  ان  هلا 
 32 امضى  ان  بعد  صقر  امحد 
يوما مضربا عن الطعام احتجاجا 
وحسب  اعتقاله.  متديد  على 
الذي  الفلسطيين  االسري  نادي 
فان  صقر،  سراح  اطالق  اكد 
املعتقل صقر كان امضى ست 
االداري  االعتقال  يف  سنوات 
قبل  االسرائيلية،  السجون  يف 
وميضي  اعتقاله  اعادة  يتم  ان 

43 شهرا.
وقالت مسؤولة الدائرة االعالمية 
اماني سراحنة يعين  النادي  يف 
عشر  حواىل  امضى  صقر  ان 
االداري،  االعتقال  يف  سنوات 
حواىل  وميضي  فرتتني.  على 
اضرابا  فلسطينيا  معتقال   11
عن الطعام منذ اكثر من شهر، 
ذياب  وبالل  حالحلة  ثائر  بينهم 
اللذين دخال اليوم يومهم ال 52 
يف االضراب عن الطعام احتجاجا 
االعتقال  يف  وضعهم  على 

االداري.
دائرة  باسم  متحدثة  وأعلنت 
اهلجرة االسرائيلية بأن 31 ناشطا 
مؤيدا للفلسطينيني ضمن محلة 
زالوا  اهال بكم يف فلسطني ما 

حمتجزين يف اسرائيل.
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عمر  السوداني  الرئيس  هّدد 
جنوب  حكومة  بتلقني  البشري 
بسبب  بالقوة  درسا  السودان 
هجليج  منطقة  قواتها  احتالل 
احتمال  يف  مشككا  النفطية، 
عقوبات  املتحدة  االمم  اصدار 

ضد دولة جنوب السودان.
مقاتلي  من  لتجمع  البشري  وقال 
الدفاع الشعيب يف مدينة االبيض 
عاصمة والية مشال كردفان بثها 
التلفزيون السوداني الرمسي ان 
جملس األمن لن يعاقبهم وامريكا 
لن تعاقبهم. واضاف امام هؤالء 
املتطوعني الذين قاتلوا مع اجليش 
األهلية  احلرب  اثناء  السوداني 
بني مشال السودان وجنوبه من 
١٩٨٣ وحتى ٢٠٠٥ لكن الشعب 

السوداني سيعاقبهم.
جنوب  حكومة  ان  البشري  وقال 
السودان ال تفهم. هؤالء الناس 
ال يفهمون وحنن نريد ان يكون 
وسنفهمهم  االخري  الدرس  هذا 
بالقوة. واضاف ان هجليج ليست 
اشارة  يف  البداية  بل  النهاية 
حكومة  ضد  القتال  ملواصلة 
استعادة  بعد  السودان  جنوب 

منطقة هجليج منها.
وخاطب البشري، الذي حيمل رتبة 
السوداني،  اجليش  يف  املشري 
التجمع وهو يرتدي بزة عسكرية. 
وكان البشري يتحدث وسط مئات 

البشري يهّدد جمدداً بتلقني حكومة جنوب السودان درساً بالقوة 
بسبب احتالل قواتها منطقة هجليج

اسرتاليا تؤكد التزامها مبوعد األطلسي لالنسحاب من افغانستان
اكد وزير اخلارجية االسرتالي بوب 
يف  االسرتالية  القوات  ان  كار 
على  قادرة  ستبقى  افغانستان 
وفقا   ٢٠١٤ نهاية  حتى  القتال 

لربنامج احللف االطلسي.
وزراء  اجتماع  ملناسبة  كار  وقال 
بقوات  املشاركة  الدول  خارجية 
يف افغانستان يف مقر حلف مشال 
مجيع  ان  بروكسل  يف  االطلسي 
حاضرين  يبقوا  ان  جيب  احللفاء 
وان  االفغاني  اجليش  ملساندة 
حتى  للقتال  مستعدين  يكونوا 
نهاية  مع  االنتقال  عملية  اجناز 
الوزراء  رئيسة  وكانت   .٢٠١٤
اعلنت  غيالرد  جوليا  االسرتالية 
اسرتاليا  ان  املاضي  الثالثاء 
ستسحب معظم جنودها املنتشرين 
يف افغانستان يف ٢٠١٣ اي قبل 
سنة من املوعد الذي حدده احللف 
االطلسي النسحاب قوات التحالف 
الدولي. واعلنت فرنسا من جهتها 
املاضي  الثاني  كانون  اواخر 
اواخر  القتالية  قواتها  انسحاب 
٢٠١٣ فيما تريد دول اخرى على 
خفض  املتحدة  الواليات  رأسها 
اوضح  كار  لكن  قواتها.  عديد 
اخلميس ان املسؤولية االمنية يف 
والية ارزوغان حيث ينتشر معظم 
اىل  ستنتقل  االسرتاليني  اجلنود 
االفغان يف االشهر املقبلة. ويف 
هذا االطار فان االنتقال ميكن ان 
يتم اجنازه حبلول نهاية ٢٠١٤ او 

حتى قبل ذلك حبسب قوله.
للحلف  العام  االمني  واكد 
االطلسي اندرس فوغ رامسوسن 
ان االعالن االسرتالي يتفق متاما 
حددناها  اليت  الطريق  خارطة  مع 
للمسؤوليات  تدرجيي  النتقال 
خارطة  وتقضي  افغانستان.  يف 

تتوىل  بان  االطلسية  الطريق 
القوات االفغانية بصورة تدرجيية 
كافة  يف  االمنية  املسؤولية 
مما   ،٢٠١٣ العام  خالل  الواليات 
يسمح برحيل القوات الدولية يف 

نهاية ٢٠١٤.
والية  ان  رامسوسن  واوضح 
مسؤولية  اىل  ستنتقل  ارزوغان 
املقبلة.  االشهر  يف  االفغان 
انسحاب  يتطلب  ان  ويتوقع 
ما  ذلك  بعد  االسرتالية  القوات 
وبالرغم  ١٨ شهرا.  اىل   ١٢ بني 
منذ  جنودها  من   ٣٢ مقتل  من 
مرات عدة  اكدت اسرتاليا   ٢٠٠١
االنسحاب  برنامج  ستحرتم  انها 
احللف  حدده  الذي  الكامل 
االطلسي لنهاية ٢٠١٤، وستبقي 
يف  منتشرين   ١٥٠٠ ال  جنودها 
االستحقاق.  ذلك  حتى  البالد 
والتدخل يف افغانستان ال حيظى 
بتأييد شعيب ويعترب مشكلة تثري 
السياسيني  املسؤولني  قلق 

االسرتاليني.
االفغانية  طالبان  حركة  وادانت 
الصور الالنسانية جلنود امريكيني 
مقاتلني  جثث  امام  يقفون 
مبتورو  وبعضهم  متمردين، 
صحيفة  نشرتها  اليت  االعضاء، 
جديدة  فضحية  يف  امريكية 
تورطت فيها قوات واشنطن يف 

افغانستان.
بيان حصلت  واعلنت طالبان يف 
منه  نسخة  على  برس  فرانس 
انها تدين حبزم االعمال الشنيعة 
يرتكبها  اليت  االنسانية  وغري 
اجلهل.  وعبيده  االمريكي  احملتل 
يعلمه  ما  هذا  طالبان  واضافت 
افغانستان  يف  لعبيدهم  الغزاة 
واجليش  الشرطة  اىل  اشارة  يف 

من مقاتلي الدفاع الشعيب اكملوا 
التدريب على

كانت  بينما  السالح،  استخدام 
املوسيقى التقليدية تدعو للقتال 
للصوت.  مكربات  من  وتصدح 
الدفاع  مقاتلي  بعض  وكان 
الشعيب يركبون اجلمال ويهتفون 

اهلل اكرب.
بني  التوتر  ازدياد  وبعد 
السودان وجنوب السودان اعلن 
التعبئة  املاضي  الشهر  البشري 
واليات  والة  وامر  واالستنفار 
فتح  عشر  اخلمسة  السودان 
للمتطوعني  التدريب  معسكرات 

من قوات الدفاع الشعيب.
جنوب  دولة  قالت  ناحيتها  من 
حالة  يف  ليست  انها  السودان 
حرب مع السودان رغم تهديدات 
البشري. وصرح وزير االعالم يف 
ماريال  بارنابا  السودان  جنوب 

بنجامني ان مجهورية جنوب
السودان ليست يف حالة حرب، 
خبوض  مهمتة  ليست  انها  كما 
حرب مع السودان، ولكنها تريد

اقامة عالقات سلمية معها.
جنوب  مجهورية  ان  وقال 
دولة  السودان  تعترب  السودان 

جارة وصديقة، وليست عدوة.
جنوب  جيش  صد  وميدانيا 
يف  برية  هجمات  السودان 
الساعات االخرية، مما يزيد منطقة 

النزاع على طول احلدود، حبسب 
ما اعلن املتحدث العسكري باسم 
اغوير.  فيليب  اجلنوبي  اجليش 
برية  هجمات  عن  انباء  وحتدثت 
وضربات جوية يف منطقة هجليج 
اضافة اىل ثالث واليات جنوبية 
حبر  ووالييت  الوحدة  والية  هي 
والشمالية،  الغربية  الغزال 
اضاف  الذي  املتحدث  حبسب 
يف  يزال  ال  اجلنوب  جيش  ان 

مواقعه.
فرانس  وكالة  مراسلو  وقال 
على  هجليج  منطقة  زاروا  برس 
عليها  املتنازع  احلدود  طول 
ان  كما  تتناثر  القتلى  جثث  ان 
وتتحصن  منتشرة.  الدبابات 
القوات اجلنوبية يف مواقع حميطة 

باملنطقة.
وكانت سفرية الواليات املتحدة 
الدولي  االمن  جملس  ان  اعلنت 
دوليت  حبق  عقوبات  سيصدر 
اذا  السودان  وجنوب  السودان 
ودعت  القتال.  عن  تتوقفا  مل 
يف  للتنمية  احلكومية  املنظمة 
اخلميس  ايغاد  افريقيا  شرق 
النزاع  انهاء  اىل  وجوبا  اخلرطوم 
احلدودي املرير بينهما. وذكرت 
املنظمة انه يوجد قلق خطري حول 
اجلانبني  ودعت  العنف  تصاعد 
اىل ممارسة اقصى درجات ضبط 

النفس.

االفغانيني اللذين ميوهلما ويدربهما 
قوة  يقودون  الذين  االمريكيون 

حلف مشال االطلسي ايساف.
ومنذ االربعاء سارع البيت االبيض 
اىل ادانة املوقف املشني للجنود 
معمق  بتحقيق  ووعد  االمريكيني 
معربا عن خيبته من قرار صحيفة 
تلك  نشر  تاميز  اجنليس  لوس 
دان  بروكسل  ويف  الصور. 
االمني العام حللف مشال االطلسي 
اندرس فوغ رامسوسن ايضا تلك 
قال  اليت  االعمال  وتلك  الصور 
انها ال متثل شيئا من القيم اليت 
تقوم عليها مهمتنا يف افغانستان 
مؤكدا ان االحداث تعود اىل عدة 
معزوال  حدثا  واعتربها  سنوات 
االمل يف عدم حصول  معربا عن 

جتاوزات اثر هذه الفضيحة.
وقد قالت صحيفة لوس اجنليس 
تاميز ان حبوزتها ١٨ صورة يظهر 
جانب  اىل  امريكيون  جنود  فيها 
امريكي  جندي  من  تلقتها  جثث، 
مشاكل  اىل  االنتباه  لفت  يريد 
يف االنضباط والقيادة. وافادت 
املظليني  فرقة  من  جنودا  ان 
االمريكيني ال ٨٢ التقطوا صورا 
انتحاريني  جثث  مع   ،٢٠١٠ يف 
زابل  بوالية  مبتورة  افغان 
جنوب  يف  طالبان  معاقل  من 

افغانستان.
ظرف  مع  القضية  هذه  وتزامنت 
التحالف  لقوات  بالنسبة  دقيق 
مؤخرا  وقعت  فضائح  عدة  وبعد 
امريكيون  جنود  فيها  تورط 
مصاحف  احراق  قضية  فيها  مبا 
يف  تسببت  باغرام  قاعدة  يف 
يف  قتلى  فيها  سقط  تظاهرات 
االمريكي  اجلندي  وهجوم  البالد 

روبرت بايل الذي قتل ١٧.
اثارت زيارة مفيت مصر الشيخ 
علي مجعة اىل القدس جدال يف 
بلد ما تزال فيه مسألة التطبيع 
احلساسية.  بالغة  اسرائيل  مع 
البحوث  جممع  اجتمع  وقد 
االسالمية التابع ملؤسسة االزهر 
امس واعلن رفضه زيارة القدس 
الشريف واملسجد األقصى حتت 

االحتالل االسرائيلي.
بصحبة  مجعة  علي  املفيت  وزار 
حممد  بن  غازي  االردني  االمري 
املسجد  مرة  الول  االربعاء 
الشرقية  القدس  يف  االقصى 
وضمتها  اسرائيل  احتلتها  اليت 
يف العام ١٩٦٧. كما قاما بزيارة 
كنيسة القيامة وبطريركية الروم 
االرثوذكس يف مدينة القدس.

امس  مجعة  علي  الشيخ  وقال 
للمجمع  اجتماع  اثر  للصحفيني 
ان  باالزهر  االسالمية  البحوث 
زيارته للمسجد االقصى باالمس 
وليست  شخصية  بصفة  كانت 
منصيب  عن  وبعيدا  رمسية 
وعن  املصرية  للديار  كمفيت 
البحوث االسالمية باالزهر  جممع 

الشريف.
واكد انه مل حيصل على تأشرية 
اسرائيلية او اي تاشرية لزيارة 
املسجد االقصى حيث انها متت 
السلطات  مع  الكامل  بالتنسيق 
لي  اختارت  التى  االردنية 
الزيارة واكد انها كانت مفاجأة 
شخصية  وفرصة  لي  بالنسبة 
للصالة باملسجد االقصى لعظيم 

ثواب تلك الزيارة.
بيان  االزهر يف  اكد  جهته  من 
اصدره عقب اجتماع جممع البحوث 
االسالمية اعلى هيئة يف مشيخة 
القدس  زيارة  رفضه  االزهر 
الشريف واملسجد االقصى حتت 

االحتالل االسرائيلي.
البحوث  جممع  امني  وقال 

مفيت الديار املصرية: رحليت كانت شخصية وبعيداً عن منصيب الرمسي

األزهر يعلن رفضه املطلق لزيارة القدس حتت االحتالل االسرائيلي
عبد  علي  الشيخ  االسالمية 
جممع  ان  للصحفيني  الباقي 
األزهر  رفض  أكد  البحوث 
املطلق لزيارة القدس واملسجد 
األقصى يف وضعها الراهن حتت 
االحتالل اإلسرائيلي وأن اعضاء 
إيضاحات  إىل  استمعوا  اجملمع 
مالبسات  حول  اجلمهورية  مفيت 
اليت  والظروف  للقدس  زيارته 
متت فيها، وأنها جاءت يف إطار 

علمي وليست بصفة رمسية.
نقلت  االهرام  صحيفة  وكانت 
امس عن الشيخ علي مجعة قوله 
االشراف  حتت  متت  الزيارة  ان 
االردنية  للسلطات  الكامل 
ودون احلصول على تأشرية او 

ختم دخول اسرائيلي.
االحتالل  ان  املفيت،  واضاف 
االسرائيلي ينظم رحالت مكثفة 
لزيارة  العامل  احناء  من  لليهود 
املطالبة  بدأوا  حتى  القدس 
املسجد  حساب  على  بالتوسع 
االقصى. وتابع ان اي شخص 
رفضا  سيزداد  القدس  يزور 
من  ويعود  واالحتالل  للظلم 
الزيارة وقد استيقظت القضية 

يف قلبه من جديد.
وقال شيخ االزهر امحد الطيب 
هذه  امتام  قبل  يستشر  مل  انه 
يف  بها  فوجئ  وانه  الزيارة، 
وسائل االعالم. ونقلت االهرام 
مل  االزهر  ان  قوله  الطيب  عن 
القدس  زيارة  على  قط  يوافق 

حتت االحتالل.
احلرية  حزب  اعلن  جانبه،  من 
مجاعة  عن  املنبثق  والعدالة 
بيان  يف  املسلمني  االخوان 
للزيارة  قاطع  بشكل  رفضه 
واالسباب  املربرات  كانت  مهما 
مؤكدا انها كارثة حقيقية وضربة 
موجهة للجهاد الوطين الذي جنح 
يف افشال كل حماوالت التطبيع 

طوال السنوات املاضية.
ودعا البيان اىل مساءلة املفيت 
ب الشكل الذي ال يسمح بتكرار 
اي  من  املواقف  هذه  مثل 
شخصية اعتبارية رمسية مبا فيه 

اضرار بالقضية الفلسطينية.
وزارة  قالت  االردن،  ويف 
تأتي  الزيارة  ان  االوقاف 
القادرين  للمسلمني  تشجيعا 
االقصى  للمسجد  الوصول  على 
قبلة  مع  للتواصل  املبارك 
ثالثة  اقدس  واحد  املسلمني 
وتأتي  االسالم  يف  اماكن 
الشأن  بهذا  اخري  لنداء  تلبية 
الفلسطيين حممود  الرئيس  من 

عباس.
وزير  دعا   ٢٠٠٩ عام  ويف 
االوقاف املصري يف تلك الفرتة 
املسلمني  زقزوق  محدي  حممد 
واملسجد  القدس  زيارة  اىل 
سنويا  االالف  مبئات  االقصى 
بان  امجع  للعامل  نؤكد  حتى 
القدس قضية كل املسلمني ما 
ادى اىل اتهامه ب التطبيع مع 

اسرائيل.
قوبلت  زقزوق  دعوة  ان  غري 
بالرفض يف بلد تعارض غالبية 
اسرائيل.  مع  التطبيع  سكانه 
سياسية  عالقات  مصر  وتقيم 
وامنية مع الدولة العربية ولكن 
ليست هناك تبادل حقيقي بني 
اجملال  يف  خصوصا  البلدين 

الثقايف.
القبطية  الكنيسة  وجددت 
قرار  نيسان   ١٤ يف  املصرية 
القدس  زيارة  من  اتباعها  منع 
بعد وفاة البابا شنودة الثالث، 
املنع،  امر  اصدر  كان  الذي 
وذلك اثر قيام مئات املسيحيني 
االراضي  بزيارة  املصريني 
املقدسة هذا العام مبناسبة عيد 

الفصح.
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وطنية - 2012/4/17
العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد 
نعيش يف  »أننا  ميشال سليمان 
عامل متداخل، وهو عامل بات يواجه 
مشكالت شاملة تستوجب معاجلات 

تتخطى النطاق الوطين«.
االستقرار  كان  »ملا  واضاف: 
االرهاب  خماطر  عن  بعيدا 
شروط  من  شرطا  واحلروب 
جمتمعاتنا  وهناء  التنمية، 
يف  علينا  لزام  فإنه  وتقدمها، 
كل مناسبة ان نوجه العناية اىل 
ضرورة تطبيق قرارات الشرعية 
 1701 القرار  ومنها  الدولية 
القاضي بانسحاب اسرائيل من 
زالت  ما  اليت  االراضي  كامل 
السالم  عملية  واحياء  حتتلها، 
على  االوسط،  الشرق  يف 
قاعدة قرارات الشرعية الدولية 
ومرجعية مؤمتر مدريد واملبادرة 
العربية للسالم، وذلك استنادا 

اىل احلق وروح العدالة«.
وشدد على العناصر اليت جتمع 
»وأهمها  واوسرتاليا  لبنان  بني 
مكونات  خمتلف  بني  التناغم 
»ال  ان  اىل  مشريا  اجملتمع«، 
التعددية  للمجتمعات  حياة 
بعيدا من نهج احلوار واالعتدال 

واملشاركة«.
جاء يف  سليمان  الرئيس  كالم 
الرمسي  العشاء  مأدبة  خالل 
فاريل  أو  الرئيس  اقامها  اليت 
ماري  روز  السيدة  وعقيلته 
والسيدة  شرفه  على  اوفاريل 
األوىل يف فندق سوفيتيل يف 
نيو  مقاطعة  عاصمة  سيدني، 

ساوث ويلز.

لقاء ثنائي
وصل  اجلمهورية  رئيس  وكان 
السابعة  سوفيتيل  فندق  اىل 
احمللي  بالتوقيت  ثلثا  إال 
بتوقيت  ثلثا  إال  )الثانية عشرة 
ثنائيا  لقاء  عقد  حيث  بريوت( 
بالرئيس  أوفارياللذي رحب  مع 
سليمان والسيدة األوىل والوفد 
املرافق، عارضا للدور الريادي 
الكبري الذي يقوم به ابناء اجلالية 
عموما  املقاطعة  يف  اللبنانية 

ويف سيدني خصوصا، ومتطلعا 
إىل توطيد هذه العالقات أكثر، 
اهلامة  الدولة  زيارة  من  بدفع 
اليت يقوم بها رئيس اجلمهورية 

إىل أوسرتاليا.
وشرح اوفاريل للرئيس سليمان 
سبب ارجائه الزيارة الرمسية له 
مقررة  كانت  واليت  بريوت  اىل 
وذلك  احلالي،  الوقت  يف 
رئيس  استقبال  له  ليتسنى 
عن  معربا  اللبنانية،  اجلمهورية 
رغبته يف القيام بزيارة بريوت 

خالل شهر ايار املقبل.
ورد الرئيس سليمان مؤكدا متانة 
اللبنانية-األوسرتالية،  العالقات 
شاكرا للرئيس أوفاريل حفاوة 
بشكل  والوسرتاليا  االستقبال، 
الذين  للبنانيني  احتضانها  عام 
وفدوا اليها طلبا للعيش الكريم، 
يف  االنصهار  من  متكنوا  وقد 
باتوا  حتى  االوسرتالي  اجملتمع 
فخر  ومصدر  فيه  اساسيا  ركنا 
كما  متاما  االم  لبلدهم  واعتزاز 

تفخر بهم اوسرتاليا.
ورحب الرئيس سليمان بالزيارة 
املرتقبة للسيد اوفاريل وعقيلته 

اىل لبنان الشهر املقبل.
السيدة االوىل

السيدة  عقدت  املوازاة،  ويف 
عقيلة  مع  ثنائيا  لقاء  سليمان 
رئيس احلكومة السيدة اوفاريل 
االجتماعية  النشاطات  تناول 
والثقافية واالنسانية اليت تقوم 
السيدة  ودعت  منهما،  كل  بها 
اىل  فاريل  او  السيدة  سليمان 

زيارة لبنان برفقة زوجها.
مأدبة العشاء

سليمان  الرئيس  توجه  بعدها 
أوفاريل  والرئيس  وعقيلته 
يف  الطعام  قاعة  إىل  وعقيلته 
مأدبة  أقيمت  حيث  الفندق، 
العشاء اليت استهلت بالنشيدين 
الوطنيني اللبناني واالوسرتالي 
وهو  الدين  قمر  انشدهما حممد 
طفل متحدر من اصل لبناني من 
معهد الفنون الكالسيكية العليا 

يف سيدني.
االوسرتالية  للتقاليد  ووفقا 
االصليني  السكان  بعض  قدم 

سليمان واصل زيارته الوسرتاليا والتقى احلاكمة العامة: 

ال استقرار وال سالم فعليا يف الشرق األوسط من دون عدالة اجتماعية يف الداخل

يف  فنيا  عرضا  اوسرتاليا  يف 
بداية العشاء.

كلمة أوفاريل
ألقى  املأدبة،  بداية  يف 
رحب  كلمة  أوفاريل  الرئيس 
مثمنا  سليمان،  بالرئيس  فيها 
مساهمة اللبنانيني يف تطور هذه 
الوالية، مشددا على انها تدين 
للبنان كونه قدم هلا افضل ما 
لديه يف حقول خمتلفة سياسية 

وجتارية وفنية ورياضية.
واعرب عن فخره بالقول ان اول 
حاكمة عامة على نيو ساوث ويلز 
الربوفسورة ماري بشري هي من 
قدمتها  اليت  االمساء  افضل 

الوالية للحياة السياسية.
نيو  والية  احتضان  اىل  ولفت 
ساوث ويلز ملواطنني من اكثر 
من 200 بلد ومنها لبنان، واىل 
لغة  يتكلمون  السكان  ثلث  ان 
منازهلم،  يف  االنكليزية  غري 
احلضارات  تعدد  فإن  وبالتالي 
واالديان يشكل العمود الفقري 

جملتمعنا.
وقال »ان قطاع االعمال املتبادل 
ويلز  ساوث  ونيو  لبنان  بني 
مزدهر، وستسعى حكوميت اىل 
تطويره خالل الزيارة اليت انوي 
الشهر  لبنان  اىل  بها  القيام 
املقبل، كما انين متشوق لرؤية 
يتذكرها  اليت  املهمة  االماكن 
االوسرتاليون من اصل لبناني، 
اليت  االرز  شجرة  وباالخص 
تارخيكم. من  اساسي  جزء  هي 

فبذور االرز هذه منت يف ارضنا 
حتى  هنا  وازدهرت  وشواطئنا 

عانقت اشجار اوسرتاليا«.

رد الرئيس سليمان
ورد رئيس اجلمهورية بكلمة جاء 

فيها:
منذ  الوزراء،  رئيس  »السيد 
احتفلتم يف خالل  أسابيع ثالثة 
عشاء خاص بالتعددية الثقافية 
اليت تتميز بها اوسرتاليا بشكل 
عام ومنطقة » نيو ساوث ويلز« 
أن  اىل  واشرمت  خاص،  بشكل 
قبل  لكم  إفتخار  مدعاة  هو  ما 

بني  القائم  التناغم  شيء،  كل 
جمتمعكم،  مكونات  خمتلف 
مصدر  ذلك  يكون  أن  وأفهم 

اعتزاز وطين.
التعددية  هذه  جانب  واىل 
حبيوية  واليتكم  تتميز  الثقافية 
االقتصادية  الصعد  على 
والثقافية،  واملالية  والتجارية 
اضافة اىل ما توفره من حريات 
اجتماعية،  ومكتسبات  وحقوق 
وما تتمتع به من رونق ومجال.

قد  تكون  ان  تاليا  عجب  وال 
الكبري  العدد  هذا  استقطبت 
واملتنوع من املهاجرين، ومنهم 
اللبنانيون الذين وفدوا اىل هذه 
االرض اخلرية منذ منتصف القرن 
جزءا  واصبحوا  عشر  التاسع 
يساهمون  منها،  ومهما  مكونا 
يف  شأنها  وإعالء  بنائها  يف 
ضمن  من  اجملاالت  خمتلف 
احرتام القوانني وواجب الوالء، 
ارتباطهم  عن  التخلي  دون  من 
بوطنهم  والثقايف  العاطفي 
واالجداد.  االباء  وطن  االم، 
ويتبني ذلك من حيوية مجعياتهم 
ونواديهم  واالعالمية  الثقافية 
والوطنية  واملناطقية  العائلية 
ومؤسساتهم الدينية، اليت جتمع 
على اخلري وحترص على التنشئة 
والقيم  املبادىء  اىل  استنادا 
والتعاليم السماوية القائمة يف 
واحملبة  التسامح  على  جوهرها 
بان  علما  واالخاء،  والتكامل 
التعددية  للمجتمعات  حياة  ال 
بعيدا من نهج احلوار واالعتدال 

واملشاركة.
وتقدرون أن يشكل مصدر افتخار 
ان  بالتأكيد،  لنا ولكم  واعتزاز 
تكون حاكمة واليتكم، الدكتورة 
لبنانية  جذور  من  بشري،  ماري 
االمجاع  من  املقدار  هذا  وتلقى 
التزامها  بعمق  االشادة  على 
ونوعية عملها املخلص والدؤوب 
ملصلحة بلدها وجمتمعها وقيمنا 
كل  وملصلحة  كما  املشرتكة، 
انسانية االنسان  قضية تطاول 

وكرامته .
لبنان  يف  نتباهى  جهتنا  من 
والعيش  التوافق  اخرتنا  باننا 

وفلسفة  عيش  منط  املشرتك 
تعددي  جمتمع  وحنن  كيان، 
يتشكل من مثاني عشرة طائفة 
الذي  دستورنا  ان  اذ  خمتلفة 
يعود للعام 1926، وهو االقدم 
ينص  االوسط،  الشرق  يف 
على ان لبنان مجهورية برملانية 
احرتام  على  تقوم  دميوقراطية، 
طليعتها  ويف  العامة  احلريات 
وبان  واملعتقد،  الرأي  حرية 
تناقض  سلطة  ألي  شرعية  ال 

ميثاق العيش املشرتك.
ويقضي ميثاقنا الوطين املكمل 
خمتلف  تتشارك  بان  للدستور 
العام  الشأن  ادارة  الطوائف 
منا  اميانا  متكافئة،  بصورة 
الوحدة  ضمن  من  التنوع  بان 
هو مصدر غنى وحق من حقوق 

االنسان.
من عمق هذه الروابط والوشائج 
حضرة  يهمنا  املتعددة، 
العمل  الوزراء،  رئيس  السيد 
الثنائية  عالقتنا  تفعيل  على 
وتعزيز  الصعد،  خمتلف  على 
آليات  التجاري وتطوير  التبادل 
على  بيننا  ما  يف  التعاون 
زيادة  وميكن  العملي.  الصعيد 
مستوى  على  الزيارات  وترية 
وغرف  احلكوميني  املسؤولني 
وقطاعات  والصناعة  التجارة 
واملؤسسات  املدني  اجملتمع 
واجلامعية  والرتبوية  العلمية 
ويف طليعتها زيارتكم املنتظرة 
تساهم  ان  عقيلتكم،  والسيدة 
لتعاون  جديدة  دينامية  ببلورة 
مصاحل  وخيدم  اليه  حنتاج 
واالوسرتالي  اللبناني  الطرفني 

على السواء«.
عامل  يف  »نعيش  وأضاف: 
يواجه  بات  عامل  وهو  متداخل، 
تستوجب  شاملة  مشكالت 
معاجلات تتخطى النطاق الوطين. 
بعيدا  االستقرار  كان  وملا 
واحلروب  االرهاب  عنمخاطر 
التنمية،  شروط  من  شرطا 
فانه  وتقدمها  جمتمعاتنا  وهناء 
ان  مناسبة  كل  يف  علينا  لزام 
نوجه العناية اىل ضرورة تطبيق 
قرارات الشرعية الدولية ومنها 

القرار 1701 القاضي بانسحاب 
اسرائيل من كامل االراضي اليت 
عملية  واحياء  حتتلها،  زالت  ما 
السالم يف الشرق االوسط، على 
قاعدة قرارات الشرعية الدولية 
ومرجعية مؤمتر مدريد واملبادرة 
العربية للسالم، وذلك استنادا 

اىل احلق وروح العدالة.
بالدور  أخريا، يسرني ان اشيد 
به اوسرتاليا يف  الذي تضطلع 
وحماربة  السالم  حفظ  جمال 
الكوارث  خماطر  ومواجهة  الفقر 
البيئة،  على  واحلفاظ  الطبيعية 
وال  العامل،  التنمية يف  وتعزيز 
التعاون  آليات  خالل  من  سيما 
االمم  رأسها  وعلى  الدولي 

املتحدة. 
العام  هذا  معكم  شاركنا  وقد 
يف اطفاء االنوار، وال سيما يف 
الواحد  ليل  اجلمهوري،  القصر 
منا  التزاما  آذار  من  والثالثني 
محاية  وبواجب  االرض  بساعة 
البيئة، وهي املبادرة اليت كانت 
مدينة سيدني رائدة يف اطالقها 

يف العام 2007. 
كلماتكم  على  اشكركم  واذ 
الطيبة جتاهي وجتاه لبنان وعلى 
ووفادتكم،  استقبالكم  حسن 
الزيارة  ان تكون هذه  آمل يف 
الرمسية االوىل لرئيس مجهورية 
لبنانية الوسرتاليا ولوالية » نيو 
سيدني  ومدينة  ويلز«  ساوث 
ومنطلقا  خري  فاحتة  بالذات، 
وآليات  الصداقة  روح  لتعزيز 
بلدينا  بني  القائمة  التعاون 

وشعبينا«.

الوصول
وكان رئيس اجلمهورية والسيدة 
األوىل والوفد املرافق، وصلوا 
الظهر  بعد  والنصف  الثالثة 
)الثامنة  احمللي  بالتوقيت 
والنصف صباحا بتوقيت بريوت( 
 Haulker Pacific قاعدة  إىل 
Flight Center يف مدينة سيدني 
األوسرتالية، احملطة الثانية من 
زيارة الدولة اليت يقوم بها إىل 
مقر  إىل  وانتقل  أوسرتاليا، 

اللواء اشرف ريفي والزميل انطونيوس بو رزقالرئيس ميشال سليمان واالعالمي الزميل نبيل ضناويالرئيس ميشال سليمان ورئيس والية نيو ساوث ويلز  باري اوفارول تصوير الهريالد
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اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع

فندق  يف  اإلقامة 
.Intercontinental

رؤساء الطوائف الروحية
وفور وصوله إىل مقر اإلقامة، 
التقى سليمان وفدا من رؤساء 
سيدني  يف  الروحية  الطوائف 
الذين رحبوا به وأبدوا ارتياحهم 
لبنان،  يف  السائد  لالستقرار 
وسط الظروف الصعبة واملعقدة 
الشرق  منطقة  تشهدها  اليت 
األوسط، واثنوا »على ما يقوم 
اجلمهورية يف سبيل  رئيس  به 
االستقرار،  هذا  دعائم  توطيد 
املستمر  تالقيهم  إىل  الفتني 
القضايا  من  املوحد  وموقفهم 
بث  على  عاملني  املطروحة، 
روح التضامن واأللفة بني ابناء 

اجلالية اللبنانية يف سيدني«.
يف  الطوائف  رؤساء  وطالب 
موظفي  عدد  »بزيادة  سيدني 
لتسيري  اللبنانية  القنصلية 
واشتكوا  اللبنانيني،  اعمال 
سلبا  يؤثر  االمر  هذا  ان  من 
اللبنانية  اجلالية  نفسية  على 
االحوال  ووضع  سيدني  يف 

الشخصية العضائها«.
الروحي  للوفد  سليمان  واكد 
االقرتاع  حق  تأمني  على  »عزمه 
القانون  كان  ايا  للمغرتبني 
الن  سيصدر،  الذي  االنتخابي 
رؤساء  داعيا  حقهم«،  هذا 
االحتاد  »اىل  الروحية  الطوائف 
صورة  فيكونوا  والتضامن 
يكون  ان  عليه  جيب  ملا  زاهية 
يف  اللبنانيني  املغرتبني  وضع 

العامل«.
نواب متحدرون من أصل 

لبناني
اجلمهورية  رئيس  التقى  ثم 
يف مقر اإلقامة وفدا من نواب 
من  متحدرين  أوسرتاليني 
رئيس جلنة  لبناني، ضم  اصل 
الصداقة اللبنانية - االوسرتالية 
النائبة  ملحم،  داريل  النائب 
 ،Barbara Perry بريي  بربارة 
احمللي  للربملان  العام  األمني 
توماس  والنواب  عجاقة،  جون 

جورج وطوني عيسى .
النواب  رحب  اللقاء،  بداية  يف 
بالرئيس سليمان يف أوسرتاليا، 
متمنني له إقامة طيبة، مؤكدين 
جلذورهم  بانتمائهم  »افتخارهم 

اللبنانية اليت ال يزالون حيملون 
الرغم  على  اآلن  إىل  قيمها 
اجملتمع  يف  اندماجهم  من 
بتعزيز  مطالبني  األوسرتالي، 
وتطوير العالقات الثنائية الطيبة 
وتفعيل  البلدين  جتمع  اليت 
املستويات،  كافة  على  اطرها 
الزيارة  هذه  ملناسبة  خصوصا 
اليت وصفوها بالتارخيية، كونها 
رئيس  بها  يقوم  اليت  األوىل 
البلد  هذا  إىل  لبناني  مجهورية 

الذي يشكل قارة حبد ذاته«.
من جهته، رد الرئيس سليمان 
الطيبة،  عاطفته  للوفد  شاكرا 
واعتزاز  اعتزازه  عن  معربا 
ممن  وبأمثاهلم  بهم  اللبنانيني 
مؤكدا  عليا،  مراكز  تبوأوا 
أواصر  لتوسيع  »السعي 
تربط  اليت  التارخيية  العالقات 
مع  لتنسجم  بأوسرتاليا  لبنان 
حجم احلضور اللبناني ونفوذه«.

زيارة  »إىل  دعاهم  اخلتام  ويف 
لبنان، واالستثمار فيه واالبقاء 
معهم  محلوها  اليت  ثقتهم  على 

اىل بالد العامل امجع«.
حاكمة أوسرتاليا

وكان رئيس اجلمهورية والسيدة 
االوىل استهال هذا اليوم الثالث 
من زيارة الدولة إىل اوسرتاليا، 
بلقاء احلاكمة العامة ألوسرتاليا 
 Quentin Bryce برايس  كانتني 
يف  برايس  مايكل  وزوجها 
العاصمة  العام يف  احلاكم  مقر 

كانبريا.
العامة  احلاكمة  استقبلت  وقد 
اجلمهورية  رئيس  وزوجها 
مدخل  عند  األوىل  والسيدة 
التقاط  وبعد  احلاكم،  مقر 
سليمان  وقع  التذكارية  الصور 
الذهيب  السجل  وفاء  والسيدة 
للمقر، قبل أن يعقد لقاء رباعي 
وزوجها  برايس  السيدة  ضم 
والسيدة  سليمان  والرئيس 

االوىل.
أقامت  اللقاء،  انتهاء  وعقب 
مأدبة  وزوجها  العامة  احلاكمة 
الرئيس  شرف  على  غداء 

سليمان والسيدة األوىل.
رحبت  الغداء،  مأدبة  وخالل 
سليمان  بالرئيس  برايس 
االوىل  وهي  زيارته  مقدرة 
اىل  لبناني  مجهورية  لرئيس 
الدور  »على  البلد، مشددة  هذا 

لالوسرتاليني  والفاعل  الريادي 
املتحدرين من اصل لبناني يف 
تعزيز منو وازدهار اوسرتاليا«، 
استحقوا  انهم  »اىل  مشرية 
الذي  االوسرتالي  الشعب  ثقة 
رمسية  مناصب  اىل  اوصلهم 

وحكومية مرموقة«.
املواقف  على  برايس  واثنت 
الرئيس  وضعه  الذي  والنهج 
والذي  عهده،  خالل  سليمان 
وحدة  ضمان  يف  ساهم 
مستقبل  وتوفري  اللبنانيني 
اجيابي هلم. كما جددت التأكيد 
»على مساندة اوسرتاليا ودعمها 
على  اجملاالت  شتى  للبنان يف 
موضوع  يف  به  قامت  ما  غرار 
على  وانها  االلغام،  ازالة 
العالقات  هذه  لتعزيز  استعداد 
وتلبية كل طلب يتقدم به لبنان 
حتسني  اىل  حاجة  فيه  ويرى 
ظروف احلياة اللبنانية واستمرار 

االستقرار فيه«.
رد الرئيس سليمان

ورد الرئيس سليمان بكلمة قال 
العامة،  احلاكمة  فيها:«السيدة 
الطيبة  كلماتك  على  شكرا 
جتاهي وجتاه لبنان وعلى حسن 
لبالدكم  زيارتي  استقبالكم. 
الرمسية  الزيارة  هي  اجلميلة 
األوىل لرئيس مجهورية لبناني، 
تارخيية  زيارة  تاليا  تعترب  وهي 
إجراء  خالهلا  يف  لي  سيتسنى 
سيادتك  مع  مفيدة  حمادثات 
يف  املسؤولني  كبار  ومع 
كانبريا وملبورن وسيدني، حيث 
كما  خاص،  بشكل  سيسرني 

ماري  الدكتورة  لقاء  تقدرين، 
 New South بشري، حاكمة والية
اللبنانية  االوسرتالية   ،Wales

األصل«.
الذي  املميز  الدور  وتابع:«إن 
تضطلع به املرأة يف بالدكم يف 
إدارة الشأن العام ويف كل جمال 
السياسي  النشاط  جماالت  من 
واالجتماعي  واالقتصادي 
تستحق  والرياضي  والثقايف 
يف الواقع كل تقدير. تستقطب 
طويلة  عقود  منذ  اوسرتاليا 
املهاجرين  من  متتالية  أفواجا 
ملا  العامل،  أحناء  خمتلف  من 
أطر  من  إليها  للوافدين  توفره 
عيش وعمل كرميني، ومن محاية 
اجتماعية،  وضمانات  قانونية، 
وحريات، وإمكان احملافظة على 
واجب  ضمن  من  خصوصيتهم 
بوتقة  يف  باالنصهار  االلتزام 
أصبحت  وقد  اجلامعة.  الوطن 
وطنا ثانيا ملئات آالف املهاجرين 
باجتاه  دفعهم  الذين  اللبنانيني 
القرن  منتصف  منذ  شواطئكم، 
من مشاعر  مزيج  التاسع عشر، 
وهم  والطموح.  والعوز  الظلم 
باتوا يشكلون مكونا أساسيا من 
يساهمون  اوسرتاليا،  مكونات 
يف  شأنها  ورفع  بنائها  يف 
ما  حدود  يف  امليادين،  خمتلف 
يعود هلم من حقوق وما يرتتب 

عليهم من واجبات«.
يف  اعتبارهم  وقال:«ميكن 
لعالقاتنا  األساس  احلجر  الواقع 
يقع  ما  جانب  إىل  الثنائية، 
احلكومية  مؤسساتنا  عاتق  على 

وجمتمعنا  اخلاص  وقطاعنا 
املدني من مهام ومسؤولية يف 
مبا  العالقات،  جمال متتني هذه 
يف ذلك تعزيز التبادل التجاري 
ومحاية  وتشجيع  بلدينا،  بني 
االستثمارات املشرتكة، وتطوير 
التعليم  جماالت  يف  تعاوننا 

والرتبية واإلعداد«.
اضاف:«السيدة احلاكمة العامة، 
بإزاء التحوالت اجلارية يف العامل 
العربي، ال يسعنا إال أن نسجل 
متنياتنا بأن تؤدي هذه التحوالت 
تريده  ما  حنو  سلمي  النتقال 
شعوب املنطقة من دميوقراطية 
احلريات  على  حتافظ  حقة 
مع  اإلنسان،  األساسية وحقوق 
العلم بأن ال استقرار وال سالم 
من  األوسط  الشرق  يف  فعليا 
دون عدالة اجتماعية يف الداخل 
وشامل  عادل  حل  دون  ومن 
 - العربي  الصراع  أوجه  لكافة 
اإلسرائيلي، على قاعدة قرارات 
ومرجعية  الدولية  الشرعية 
العربية  واملبادرة  مدريد  مؤمتر 
يعتمد  الذي  ولبنان  للسالم. 
احلوار  نهج  العامة  يف سياسته 
حرية  رسالة  وحيمل  واالعتدال، 
وعيش مشرتك وتواصل وإخاء، 
وملتزما  لرسالته  وفيا  سيبقى 
وأهدافها  املتحدة  األمم  شرعة 
ومقاصدها، وهو يلقى من قبل 

لسيادته  دائما  دعما  اوسرتاليا 
أراضيه  ووحدة  واستقالله 

ولقضاياه احملقة والعادلة«.
أخريا  يسعنا  سليمان:«ال  وتابع 
ملا  التقدير  عن  نعرب  أن  إال 
جهد  من  اوسرتاليا  ختصصه 
اإلمنائية  األهداف  لتحقيق 
املناخ،  تغري  ومواجهة  لأللفية، 
املستدامة،  التنمية  وتشجيع 
خماطر  ومن  الفقر  من  واحلد 
ومتكني  الطبيعية،  الكوارث 
دولي  تعاون  والتزام  املرأة، 
لكم  نكرر  وإذ  فاعلية.  أكثر 
من  التزمناه  أن  ما سبق  اليوم 
غري  للعضوية  لرتشيحكم  تأييد 
الدائمة جمللس األمن عن الفرتة 
2013 - 2014 فإننا نتمنى لكم 
النجاح يف سعيكم لتحقيق هذه 
األهداف النبيلة. تبدو اوسرتاليا، 
كما هي حال لبنان، أرض تنوع 
وحوار  إنساني  وتفاعل  وتعدد 
وثقافات.  وديانات  حضارات 
لكم  أؤكد  كي  مناسبة  وهي 
عزمنا  العامة،  احلاكمة  السيدة 
اجلهد  كامل  ختصيص  على 
الالزم لتوطيد عالقات الصداقة 
بلدينا  بني  القائمة  والتعاون 
على  امليادين،  خمتلف  يف 
قاعدة اإلميان باملبادىء والقيم 
املشرتكة وخدمة مصاحلنا العليا 

واخلري العام«.

سليمان واصل زيارته الوسرتاليا والتقى احلاكمة.... 

الوزير الداعوق يتوسط الزميلني ضناوي ومخايلاللواء اشرف ريفي يتوسط القنصل العام روبري نعوم وعقيلته غادة

الرئيس ميشال سليمان والحسناء بريتا الحصني

اللواء اشرف ريفي والزميل نبيل ضناوي

الوزير الداعوق يتوسط الزميلني بو رزق ومخايل

تصوير الهريالد
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

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

EAGLE VALE INSURANCE SERVICES 

*تعويضات أرباب العمل 
 للعمال

*التأمني لدى البدء بتأسيس 
 مصلحة

 *تأمني مصلحتكم ضد الغري
*التأمني لدى بناء املنزل

 نفتح أيام السبت بموعد مسبق
AMP نصائح مختصة من شركة

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

ملحمة النجوم
 لصاحبها رومانوس اسكندر

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

نبيع بالجملة واملفرق 
نلبي طلبات املالحم واملطاعم

أسعار مهاودة جدًا

 

 زورونا مرة لتزورونا كل مرة

Shop 3 / 120 Rawson Rd, Greenacre NSW 

Tel: 9796 1326  -  Mob: 0405 333 336

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

 والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك 
والخّفان وغريهما 

 

 اتصلوا بصاحب الخربة 
فهد أبو ملحم على الرقم

0407 666 190

نليب 
طلبات 
كافة 

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

753 Hume Hwy, Shop 28A  

Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 

sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

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

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394
Safwat Arfan - Sayed

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضريبي بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضريبي

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0407 666 190

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

 تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني 
االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب 
وصب الباطون وإلجراء الزيادات 

 )الزودات(
اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

أنواع  أجود  نستعمل 
األجواخ احمللية والعاملية

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

مسبق( بموعد  )األحد  أيام   6 نفتح 

Saturday 21 April 2012السبت 21 نيسان 2012

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com
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الضرائب  مكتب  ُأتِهم 
استغالل  بإساءة  األسرتالي 
السلطة وتبديد أموال دافعي 
الضرائب يف قضايا   تهدف 
أشخاص  أموال  تعقب  إىل 
من  نابعة  وليست  بعينهم 

احلرص على تطبيق القانون.
مكتب  داخل  موظفون  وكان 
قد  األسرتالي  الضرائب 
هذه  وجود  من  اشتكوا 
املخالفات، فكانت النتيجة أن 
حتولت أنظار مسؤولي املكتب 
النظر  من  بدال  املبلغني  حنو 

يف شكواهم.
وكانت سريينا تيفاها قد مر 
على عملها يف  مكتب الضرائب 
األسرتالي منذ مثانس سنوات 
عندما شن املكتب فجأة محلة 
الذين  أسرتاليا  أثرياء   على 
ترتاوح حجم أعماهلم وثرواتهم  
مليون دوالر  بني 100- 250 
سنويا، وكانت وظيفة سريينا 
اعرتاضات دافعي  هي تقييم 
غري  اخلطة،  على  الضرائب 
أنها الحظت غياب العدالة يف 
حيث  الشكاوى،  لتلك  النظر 
كان األهم لدى املكتب حتقيق 
اهلدف املالي املنشود، بغض 
هذه  خطأ  أو  عن صحة  النظر 

التقييمات.
تيفاها  السيدة  ورفعت 
أنهم  إال  ملديريها  شكواها 
تقوم هي  أن  قبل  جتاهلوها، 
ومخسة من زمالئها يف العمل 
للقانون  وفقا  بتقديم شكوى 
املبلغني،  حلماية  الفدرالي 
يف  التنظيم  نقص  تتضمن 
التعامل مع اعرتاضات دافعي 
موظفني  وتعيني  الضرائب، 
غري ذوي خربة يقرتفون العديد 
يتسبب  ما  وهو  األخطاء،  من 
تقييمات  نظام  فشل  يف 
الضرائب،  دافعي  شكاوى 
قدمت  شكوى  يف  وأضافت 
للمحكمة الفدرالية يف ملبورن 
أن مسؤولي  مكتب الضرائب 
عليها  انقلبوا   األسرتالي 
مت  إذ  للشكوى،  تقدميها  بعد 
اتهامات  وتوجيه  اضطهادها، 
زائفة هلا بكونها حادة الطباع 
مع  انتحارية،  ميول  ذات 
مبستقبلها  خاصة  تهديدات 
»لقد  وأضافت:  الوظيفي، 
بالنسبة  صاعقا  األمر  كان 
لي أن يتم ارتكاب مثل هذه 
ذنب  دون  معي  التصرفات 

اقرتفته«.
الضرائب  مكتب  ورفض   
التعقيب على تلك  األسرتالي 
ال  بأنه  ذلك  مربرا  االدعاءات 
على سلوك  التعليق  يستطيع 
فردي ارتكبته موظفة، السيما 
أمام  منظورة  القضية  أن 

احملكمة.
من جانبه،  كتب  السيد علي 
الضرائب  مفتش  نوروزي 
مراجعة  أسرتاليا  يف  العام 

اتهامات ملكتب الضرائب األسرتالي 
بالتعسف ضد األثرياء!!

عن  التحقيقات  إحدى  كشفت 
صورية   زواج  حاالت  وجود 
أحد  وساطة  عرب  تنفيذها  مت 
يف  يقطن  الذي  اهلجرة  وكالء 

كوينزالند.
الذي ولد  واتهم شيتان ماشرو 
يف بومباي باهلند بالكسب املالي 
عرب طلبات اللجوء وتأشريات عمالة 
ذات خربة متنح لطالب مهاجرين ال 

ميتلكون هذه املهارات.
وكانت صحيفة »ذا كورير ميل« 
قد ذكرت أن رجال متزوجا ووالدا 
لطفلني قد اشتكى وكيل اهلجرة 
عرض  الذي  سنة،   32 ماشرو، 
الثاني/يناير  كانون  يف  عليه 
يف  إقامة  تأشرية  له  يرتب  أن 
أسرتاليا مقابل أن يطلق زوجته.

االثنني  الرجل  أسرة  وتلقت 
التوقف  بضرورة  تهديد  رسالة 
شكاوي  لتقديم  السعي  عن 
قيام  من  يوم  بعد  ماشرو،  ضد 
صحيفة »ذا كورير ميل« مبواجهة 

ماشرو يف مكتبه بأوكسلي.
 وكان احتاد الطالب اهلنود يف 
أسرتاليا قد طالب بضرورة اختاذ 
اجراءات جنائية ضد وكالء اهلجرة 
الفاسدين، زاعمني أن مثل هذه 
الشكاوى شائعة يف تلك املهنة 

اليت ميلؤها الفساد واحملاباة.
أبناء،  لثالثة  مراهقة  أم  وقالت 
امسها،  عن  الكشف  عدم  طلبت 
هلا  دفع  بونغابي  من  طالبا  إن 
3000 دوالر مقابل أن يتزوجها، 
أن  سنة،   19 املرأة،  وأضافت 

اتهامات لوكيل هجرة هندي بالكسب 
املالي مقابل إمتام زجيات صورية 

بني أسرتاليات وطالب هنود!!

Australian Newsاسرتاليات

مديرة  هانتلي  ريبيكا  قالت 
رغم  إنه  لألحباث     Ipsosمركز
الشعب  الكثري من  اجنذاب  عدم 
األسرتالي جتاه جوليا غيالرد إال 
أن هنالك أيضا حالة توجس وعدم 
زعيم  أبوت  توني  جتاه  ارتياح 
املعارض،  الفدرالي  االئتالف 
شبيهة بنظرتهم لكيفن راد عام 

.2007
استطالعها  إطار  يف  وأضافت 
الذي صدر يف آخر فرباير املاضي 
واحلالة  العقل  عنوان«  حتت 
يف  املشاركني  إن  املزاجية« 
نظرتهم سلبية  االستطالع كانت 
مبا  السياسيني،  القادة  جتاه 
يشري إىل قدر كبري من اإلحباط  

جتاه تصرفات السياسيني.
يف  املشاركني  بعض  وعرب 
عدم  رغبتهم يف  عن  االستطالع 
العماليني  لصاحل  التصويت  
وأضافوا:  الليرباليني،  أو 
نهتم  أننا  السياسيون  »يظن 
بشخصياتهم أكثر من سياساتهم، 

ولكننا لسنا كذلك«.
وقال آخر: » يستحق األسرتاليون 
سياسيني أفضل من املوجودين 
حاليا، إنهم يتعاركون باستمرار، 
على  اهليمنة  بدافع  ويتجادلون 
ملقياس  اعتبار  دون  السلطة، 

النزاهة السياسية«.
القادة  آخر  مشارك   ووصف 
أسرتاليا  يف  السياسيني 
الضحك  مشاعر   يثريون  بأنهم 
استيائه  عن  كاشفا  والسخرية، 
إليها  وصلت  اليت  احلالة  من 
باإلضافة  السياسية،  القيادة 

لعدم وجود بدالء أكفاء .
وكشف املشاركون يف االستطالع 

تتمثل  قلقهم  بواعث   أكثر  أن 
والضرائب  املعيشة  تكلفة  يف 
وتكلفة رعاية األطفال وضرورة 
اخلاصة  املدارس  إىل  إرساهلم 
نظرا للحالة املرتدية اليت أضحت 

عليها املدارس احلكومية.
مشاعر  أن  هانتلي  وأضافت 
الكربون  ضريبة  جتاه  القلق 
يف  املشاركني  بني  تناقصت 
عدم  فضلوا  الذين  االستطالع، 
رؤية  حتى  عليها  املبكر  احلكم 

تأثريها الفعلي.
وفيما خيص ضريبة التعدين، أكد 
أن احلكومة حيق هلا  املشاركون 
أن تأخذ أرباحا أكثر من شركات 
التعدين اليت حتقق أرباحا طائلة، 
ضريبة  حول  اجلدل  إطار  يف 

التعدين.
أربيز  فيكي  الباحثة   وقالت 
 Hall ملنظمة  التنفيذي  الرئيس 
إن   and Partners Open Mind
كانت حتدوه  األسرتالي  الشعب 
الكثري من اآلمال والتطلعات عند 
تغيري احلكومة عام 2007 إال أن 
أصابته  غيالرد  ثم  راد  حكوميت 
احلكومة  جعل  مبما  األمل،  خبيبة 
السبل  بكل  تكافح  العمالية 
الناس  تأييد  كسب  حملاولة 

جمددا.
العمالية  احلكومة  أن  وأضافت 
بعض  يف  بالسلبية  تتسم 
حياولون  ثم  احلساسة،  القضايا 
التدخل يف الوقت الضائع، وهو 
ما يعد وسيلة خاطئة لبناء جسر 
من الثقة بني العماليني والشعب 

األسرتالي.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر السيدني مورنينغ هريالد

انهيار جسر الثقة بني الشعب 
األسرتالي والقادة السياسيني!!
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أثرياء  »خطة  حول  مطولة 
وضعها  اليت  أسرتاليا« 
األسرتالي،  الضرائب  مكتب 
خبسارته  املكتب  متهما 
القانونية اليت  معظم القضايا 
يرفعها األشخاص املتضررون 
من الضرائب منذ منتصف عام 

.2008
أصحاب  استهداف  يعد  وال 
ورجال  الكبرية  الثروات 
األعمال بشكل تعسفي اجتاها 
الضرائب  مكتب  من  جديدا 
سبق  حيث  األسرتالي، 
ضريبية  تعقب  خطة  ذلك 
ويكينيب«  اسم«  حتت  واسعة 
من  العديد  استهدفت 
بول  املمثل  أبرزهم  املشاهري 
نزاع  يف  دخل  الذي  هوجان، 
مع مكتب الضرائب األسرتالي 

استمر لسنوات.
الضرائب  مكتب  أن  ورغم 
عملية«  وصف  األسرتالي 
أن  إال  بالناجحة،  ويكينيب« 
 22 أن  إىل  تشري  األرقام 
فقط من إمجالي 3000 مراجعة 
اإلدانة  توجيه  مت  ضريبية 
إليهم بالتهرب الضرييب، وهو 

ما يعكس فشال ذريعا.
الذين  األشخاص  بني  ومن 
ويكينيب  عملية  استهدفتهم 
رجل أعمال غولد كوست رون 
هيكلة  أعاد  الذي  بتيندين 
ميتلكها  اليت  التأمني  شركة 
عام 2004، وحوهلا إىل شركة 
تعقبها  واليت   ،Vanuatu
األسرتالي  الضرائب  مكتب 
مما  بالتسلط،  يتسم  بشكل 
طويال  قضائيا  نزاعا  أحدث 
انتهى لصاحل السيد باتيندن، 
الفدرالية  حيث قالت احملكمة 
الضرائب  كل  بدفع  قام  إنه 

املستحقة.
تصرفات  من  باتيندن  وتذمر 
األسرتالي  الضرائب  مكتب 
معا قائال: » لقد كنت مضطرا 
لدفع 1.8 مليون دوالر بشكل 
على  أجربني  مما   ، تعسفي 
ألمتكن  البنك  من  االقرتاض 

من السداد«.
وتوضح اإلحصائيات الصادرة 
من مكتب الضرائب األسرتالي 
أمام  نظرت  قضية   202 أن 
السنة  يف  الفدرالية  احملكمة 

املالية الفائتة.
ورغم جناح السيد باتيندن يف 
احلصول على رفع حظر السفر 
النزاع  إثر  عليه  فرض  الذي 
مكتب  وبني  بينه  القانوني 
اعتقل يف  أنه  إال  الضرائب، 
مطار برزبني بأوامر من مكتب 
بينما  األسرتالي  الضرائب 
كان يف طريقه لعودته لوطنه 
وصفه  ما  وهو  نيوزلندا، 

آنذاك بالتعسف املبالغ فيه.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر آي بي سي نيوز

فقط،  الورق  على  كان  الزواج 
وأنها اضطرت لفعل ذلك حلاجتها 
أنها  وأردفت  الشديدة،  املالية 
اتبعت نصيحة أحد األصدقاء الذي 
احلصول  تستطيع  إنها  هلا  قال 
على  التوقيع  مقابل  املال  على 
زواجها  إلثبات  األوراق  بعض 
احلصول  يف  الراغبني  أحد  من 
على تأشرية إقامة يف أسرتاليا، 
وأنها مقابل ذلك ستحصل على 

1000 دوالر شهريا.
زوجها  رأت  أنها  واستطردت 
من  كبريا  مبلغا   ماشرو  يعطي 
املال يف آب / أغسطس املاضي، 
وهو الشهر الذي وقعت فيه على 

وثائق الزواج.
واستطردت أنها مل تشأ احلصول 
على املبلغ الشهري الذي وعدت 
يف  ذلك  يوقعها  أن  خشية  به 

مشاكل ال حصر هلا.
الصوري،  زوجها  على  ويتعني 
يف   اهلند  إىل  العودة  سنة،   24
دفع  أنه  أكد  أن  بعد  احلال، 
الذي  ماشرو  للسيد   $  18000
يرتب تأشريات زواج عقب شبكة 

من األصدقاء األسرتاليني.
 20000 بأخذ  ماشرو  قام  كما 
سنة،   27 هندي،  طالب  من   $
امرأة  من  صوري  زواج  لرتتيب 
أسرتالية من أصل جامايكي يبلغ 

عمرها 21 سنة.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
news.com املصدر

شيتان ماشرو متهم بالرتبح عرب طلبات اللجوء وتأشريات عمالة ذات 
خربة تمنح لطالب مهاجرين ال يمتلكون هذه املهارات

املارجيوانا  على  احلملة  تتسم 
بعض  وسط  بالفوضى  املصنعة 
تصعب  اليت  القانونية  الثغرات 
مما  االتهامات  توجيه  عملية  من 
مبيعات  يف  ازدهار  عنه  نتج 

املارجيوانا املصنعة.
وتسبب تغيري احلكومة يف سقوط 
يهدف حلظر  كان  قانون  مشروع 
املخدرة  املنتجات  هذه  مثل  بيع 
التأثري  مياثل  تأثريها  أن  بداعي 

الدوائي.
الشركة قد ضبطت 100  وكانت 
كغم من القنب املصنع بعد شنها 
عدة هجمات عرب الوالية قبل ستة 
أجرته  حتقيقا  أن  إال   ، أشهر 
أن  كشف  ميل  صنداي  صحيفة 
بائع تبغ يف جنوب شرق كوينزالند 
دأب على بيع القنب املصنع حتى 
نهاية الشهر املاضي، عندما تلقى 
نصائح بضرورة التوقف عن البيع 

يف الفرتة احلالية.
وعلى الرغم من الطوابري الطويلة 
من عمال املناجم  الذين تهافتوا 
على شراء القنب املصنع من بائع 
التبغ، إال أن ذلك مل جيذب أنظار 

الشرطة.
لصحيفة  شرطة  ضباط  وقال 
للتبغ  آخر  بائع  أن  مايل  صنداي 
كان  أخرى   مناجم   منطقة  يف 

حيقق 1000 دوالر يوميا حصيلة 
الذي  املصنع،  القنب  مبيعات 
اجته إليه عمال املناجم ألنه ال يتم 
املخدرات  اختبارات  اكتشافه يف 

اليت جترى يف العمل.
وعلى الرغم من أن وزارة الصحة 
يف كوينزالند كانت قد أمتت 25 
اختبار ملواد خمدرة مصنعة ضبطت 
يف 25 محلة مداهمة من الشرطة، 
يف أماكن متعددة من كوينزالند 
 Mt و Toowoomba و Weipa يف
Isa وبرزبني منذ أكتوبر املاضي، 
اتهامات،  أية  توجه  مل  أنه  إال 
املخدرة  املواد  تندرج  مل  حيث 
املضبوطة  حتت بند قائمة أنواع 

املخدرات احملظورة يف الوالية.
نتائج  تنتظر  الشرطة  تزال  وال 
اختبار قنب مصنع بقيمة 12500 
تبغ  بائع  من  ضبطها  مت  دوالرا 
وبعض  نوفمرب،  يف  امريالد  يف 

املناطق األخرى.
املاضي  العام  الوالية  وكانت 
مواد  تداول   قرارا حيظر  اختذت 
املصنعة  املخدرات  يف  تستخدم 
مثل مادة الكرونيك، إال أنه يتم 
استخدام مواد أخرى للتحايل على 

القانون.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

news.com املصدر

بائعو التبغ يف كوينزالند يبيعون املارجيوانا 
املصنعة وحيققون أرباحا طائلة!!

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي 

اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع

    

 

 

David Scutt 
Treasury Dealer 
Email: david.scutt@arabbank.com.au 
Phone: +61 2 9232 3844 
 
To receive this report, please email the word 
‘subscribe’ to treasury@arabbank.com.au 
 

Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 1.0332 -0.0021 -0.20% 
AUDEUR 0.7864 -0.0026 -0.33% 
AUDGBP 0.6436 -0.0023 -0.36% 
AUDJPY 84.32 0.21 0.25% 
AUDNZD 1.2685 -0.0007 -0.06% 
EURUSD 1.3137 0.0019 0.14% 
GBPUSD 1.6053 0.0033 0.21% 
NZDUSD 0.814 -0.001 -0.12% 
USDJPY 81.6 0.35 0.43% 
USDCHF 0.9149 -0.0012 -0.13% 
USDCNY 6.3037 0.0007 0.01% 
USD INDEX 79.561 -0.017 -0.02% 
Equities     #DIV/0! 
DJIA 12964.1 -68.65 -0.53% 
S&P500 1376.92 -8.22 -0.59% 
Nasdaq 3007.56 -23.89 -0.79% 
STOXX 50 2284.67 -43.17 -1.85% 
FTSE 5744.55 -0.74 -0.01% 
DAX 6671.22 -60.81 -0.90% 
CAC 3174.02 -66.27 -2.05% 
ASX200 4362.73 14.07 0.32% 
Nikkei 9588.38 -78.88 -0.82% 
Shanghai 2378.63 -2.22 -0.09% 
Hang Seng 20995.01 214.28 1.03% 
Kospi 1999.86 -4.67 -0.23% 
Sensex 17503.71 111.32 0.64% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1642.3 1.46 0.09% 
Silver 31.72 0.12 0.38% 
Crude Oil 102.58 -0.12 -0.12% 
LME Futures   0 #DIV/0! 
Copper 8050.15 0.15 0.00% 
Aluminium  2074 15 0.73% 
AU Money Market Futures 0 #DIV/0! 
3m BBSW 4.000% -0.02%   
3 Year 3.190% -0.20%   
10 Year 3.760% -0.02%   
Govt 10-Year Bond Yields 0 #DIV/0! 
Australia 3.818% -0.0200   
NZ 3.980% -0.0250   
Japan 0.945% 0.0000   
Germany 1.697% -0.0270   
UK 2.154% 0.0320   
US 1.968% -0.0071   

Data sourced from Thomson Reuters, Bloomberg 
  

Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 1.0362 -0.0076 -0.73% 
AUDEUR 0.793 0.0016 0.20% 
AUDGBP 0.6536 -0.0005 -0.08% 
AUDJPY 83.85 -0.56 -0.66% 
AUDNZD 1.2582 -0.0024 -0.19% 
EURUSD 1.3068 -0.0119 -0.90% 
GDPUSD 1.5848 -0.0109 -0.68% 
NZDUSD 0.8231 -0.004 -0.48% 
USDJPY 80.9 0.04 0.05% 
USDCHF 0.92 0.0091 1.00% 

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

Once an exception, twice a trend? 
20 April 2012 Daily Market Update 
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Once an exception, twice a trend - Claims data disappoints  

  

 A flat start is expected for local stocks today with SPI futures pointing to a decline of 3pts on the 
open. Given that it has shown remarkable-resilience over recent weeks, we would not be surprised to 
see the market push higher over the course of today’s session. 
 The Australian Dollar has opened softer this morning with the currency currently buying USD1.033. 
Today we expect a quiet day of trade with the currency likely to oscillate between USD1.0300 and 
USD1.0390m over the Asian session. 
 A quiet end to the week in terms of economic data with the release of CPI and lead indicators in 
Canada, the IFO business survey and producer prices from Germany along with UK retail sales. In 
terms of market interest, expect the IFO survey to garner most attention with investors keen to see 
whether the survey can match the surprisingly-strong ZEW reading from earlier in the week. Aside 
from that release,  the will also be interest in the Canadian CPI and UK retail sales figures given the 
less-dovish stance adopted from the BoC and BoE in recent times. 
 In an event that is renowned for promising plenty without really delivering, G20 leaders meet this 
weekend with additional funding for the IMF top of the meeting agenda. Given that member states 
have already committed over $300bn in fresh funding, it will be interesting to see how the larger, more 
heavily-indebted members respond to the IMF request. While a positive outcome may occur, it must 
be remembered that they are bolstering the fund in anticipation of further bailouts. This alone should 
ensure any positive market response will be short-lived.     

 In what is quickly becoming a trend rather than a one-off occurrence, the US economic data flow 
continued to disappoint overnight with jobless claims, existing home sales and business activity from 
the Philadelphia region all missing on the downside. Having increased unexpectedly in the prior week, 
jobless claims continued their worrying upward trend with a figure of 386k reported. Although below 
the upwardly-revised 388k figure seen previously, the result was 16k more than market expectations. 
Adding to the economic concerns, existing home sales fell for a second-consecutive month in March 
with a 2.6pct decline recorded. The figure was far below the 0.4pct increase that had been expected 
by economists and left the annual pace at 4.48m. Completing the disappointing data set, business 
activity in the Philadelphia region weakened markedly in April with the Fed’s business activity index 
sliding to 8.5, well below the 12.0 reading expected by the markets.  
 In what was a highly-anticipated event given recent market wobbles, Spain made a successful return 
to the debt markets overnight with the nation selling their full allotment of 2 and 10-year debt. Given 
ongoing concerns over their long-term fiscal state, most interest was the benchmark 10-year auction 
with €1.425bn raised at an average yield of 5.743pct. While higher than the 5.403pct rate achieved 
previously, investor demand was strong with a bid-to-cover ratio of 2.4 recorded. While the initial 
reaction was positive, scepticism over the likely heavy involvement from Spanish banks, coupled with 
lingering doubts over the nation’s fiscal outlook, saw yields move back towards 6pct by the close of 
European trade.       
 The disappointing data, coupled with ongoing Spanish concerns and rumours of a French 
sovereign downgrade, sent risk assets lower for a second-consecutive session. 

The Day Ahead 
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 644.7 األسرتاليون  أنفق 
على  العام  هذا  دوالر  مليون 
غري  التجميلية  املعاجلات  
عن   %15 بزيادة  اجلراحية  

العام السابق.
الذي  االستطالع  وكان 
التجميل  أطباء  مجعية  أجرته 
األسرتاليني وشارك فيه 584 
أكثر  أن  وجد  قد  أسرتاليا 
اختيارا  التجميلية  املعاجلات  
عمليات  هي  للمشاركني 
استخدام  مثل  التجاعيد  شد 
وإزالة  البوتوكس،  حقن 
البشرة  وتنعيم  الزائد  الشعر 

.IPLباستخدام الليزر و
وأظهر التقرير أن األسرتاليني 
التجميل  لعيادات  يتوجهون 
يف سن مبكرة مقارنة مبواطين 
ألسباب  اخلارجية،  الدول 
حتدثه  الذي  التلف  إىل  ترجع 
يبدأ  حيث  الشمس،  آشعة 
أبواب  طرق  األسرتاليون 
العقد  بداية  مع  التجميل 

الثالث.
أن  االستطالع  وأوضح 
جتعل   اليت  األسباب  أكثر 
ينفقون  األسرتاليني  الرجال 
التجميل  جمال  يف  دوالراتهم 
الشعر  سقوط  بتجنب  تتعلق 
مبحاربة  النساء  تهتم  بينما   ،

التجاعيد.
الدكتور  قالت  جانبها،  من 
غابرييل كاسويل رئيسة مجعية 
أطباء التجميل األسرتاليني إن  
اجلديدة  الطبية  التكنولوجيات 
األقل  التجميلية  واملعاجلات 
األسرتاليني  شجعت  ضررا  

هوس باملعاجلات التجميلية غري اجلراحية.. وجنيفر 
هوكينز املعشوقة األوىل يف أسرتاليا!!

Australian Newsاسرتاليات

ال   ، بالتجميل  االهتمام  على 
سيما أنه جيعل الشخص يبدو 
احلقيقي،  عمره  من  أصغر 
إىل  باإلضافة  العمر،  ويطيل 
العمل  على  القدرة  زيادة 

لفرتات أطول.
هدف  يتمثل  »ال  وأضافت: 
من يلجأ للتجميل  يف منافسة 
األجيال األصغر، لكنه ينبع من 
حينما  الذاتية،  الشخص  رغبة 
شعور  يعكس  أن  يف  يرغب 
مظهره  على  الداخلي  الشباب 

اخلارجي«.
ثم  البشرة  مشاكل  وكانت 
الوزن هي أكثر ما يشغل بال 
املشاركني يف االستطالع من 
 %45 اختار  كما  اجلنسني، 
هوكينز  جنيفر  النجمة  منهم 
اخلارجي  مظهرها  األفضل يف 

أتبعها ايل ماكفرسون.
عن  أعربوا  املشاركني  أن  إال 
السيئة  النتائج  من  قلقهم 
اليت أحدثتها عمليات التجميل 
أمثال  النجمات  بعض  عند 
غريفيث  ميالني  و  جوكيلني، 
وميكي رورك وصويف مونك.

التجميل  أطباء  وسجلت مجعية 
يف  صعودا  األسرتاليني 
معدل إنفاق األسرتاليني على 
معاجلات التجميل غري اجلراحية 
وصل  حيث   ،2008 عام  منذ 
مليون   644.7 إىل  العام  هذا 
يتعدى  ال  أن كان  بعد  دوالر 
منذ مخس  دوالر  مليون   300

سنوات.
أن  كاسويل  د.  وأردفت 
املعاجلات  على  ازداد  الطلب 

Saturday 21 April 2012السبت 21 نيسان 2012

على الرغم من أن التعويض الذي 
فرايزر-  كريسيت  عليه  حصلت  
التحرش اجلنسي  كريك يف قضية 
قد  جونز  ديفيد  فيها  اتهم  اليت 
بلغ 800000 دوالر، إال أن دراسة 
التحرش  قضايا  نصف  أن  أكدت 
مبالغ  مقابل  يتم تسويتها  اجلنسي 

ال تتعدى 7000دوالر.
 %38 أن  إىل  الدراسة  وأشارت 
حتدث  اليت  الصلح  تسويات  من 
يتلقى  واملتحرش،  الضحية  بني 
تعويضا   $  5000 من  أقل  الضحايا 
عن األضرار اليت حلقت بهن، بينما 
يتلقى 6% فقط تعويضات تبلغ 50 

أو أكثر. ألف $ 
من جانبها، قالت األستاذة جبامعة 
إحدى  ماكدونالد  بوال  كوينزالند  
مؤلفات تقرير التحرش اجلنسي إن 
التقدم بشكاوى رمسية ضد مرتكيب 
مرهقة  عملية  اجلنسي  التحرش 
كما  الوقت،  من  الكثري  وتستغرق 
أوضحت الدراسة أن  هنالك بعض 
يكون  بالرجال،  التحرش  حاالت  

اجلناة فيها رجال أيضا.
كل  بفحص  الدراسة  وقامت 
حاالت  حول  الرمسية  الشكاوى 
يف  وقعت  اليت  اجلنسي  التحرش 
إىل  رمسيا  وقدمت  العمل،  أماكن 
وجلنة   ، األسرتالية  الواليات  كافة 
حقوق  وجلنة  التمييز،  مناهضة 
ستة  خالل  األسرتالية  اإلنسان 

شهور خالل عام 2009.
ومت  تقديم 284 شكوى خالل تلك 
الفرتة، قبل منها 266 شكوى، بينما 
متت التسوية يف ما يزيد قليال عن 
نصف هذه احلاالت،مع مالحظة وجود 
بعض احلاالت مل تكن التسوية فيها 
مالية، حيث دفع تعويض مالي يف 
فيها  مت  اليت  احلاالت  أرباع  ثالثة 
مشاعر  وإبداء  االعتذار  مع  تسوية، 
الندم واالعرتاف بالتحرش اجلنسي 
يف  الثانية  املرتبة  يف  جاء  الذي 
املتحرشني  بني  التسوية  أساليب 

والضحايا.
من   %10 أن  الدراسة  وأوضحت 
وظائفهم  من  استقالوا  املتحرشني 
استقال  بينما  إقالتهم،  متت  أو 

تصنيفات التحرش اجلنسي مبوظفات  
أسرتاليا: 74% تعليقات جنسية...37% ملس 
يف أماكن حساسة...و21% دعوة للمضاجعة!!

60% من أصحاب شكاوى التحرش 
أو مت فصلهن.

كما اظهرت الدراسة أن من بني  45 
شكوى حترش تقدم بها رجال، كان 
احلاالت  تلك  من    31 املتحرشون 
شكاوى  بلغت  بينما  مثلهم،  رجاال 
حاالت  عشرة  بأخرى  امرأة  حترش 

من بني 238 شكوى.
أن  ماكدونالد  الدكتورة  وأضافت 
حاالت  تعترب  العمل  أماكن  بعض 
العالقة  يف  مشكلة  جمرد  التحرش 
تعبأ  وال  وموظفة،  موظف  بني 
بضرورة وضع ضوابط وحدود تكبح  

من مجاح انتشار هذه الظاهرة«.
الالذع  االستنكار  من  الرغم  وعلى 
بعد  داي  لفيفيان  وجه  الذي 
أن  الفدرالية  احملكمة  أثبتت  أن 
بنك  مديري  من  الثنني  اتهاماتها 
تكن  مل  بها  بالتحرش  الكومونولث 
أكدت  فقد  االنتقام،  بدافع  إال 
هذه  مثل  أن  ماكدونالد  الدكتورة 
شائعة  ليست  الكيدية  الشكاوى 
مقارنة بشكاوى التحرش احلقيقية.

النساء  من  العديد  أن  واستطردت 
مرارا  اجلنسي  للتحرش  يتعرضن 
بث  دون  الصمت  ويأثرن  وتكرارا 

شكواهم  ألحد.
حقوق  جلنة  أجرته  استطالع  وكان 
قد   2008 عام  األسرتالية  اإلنسان 
ضحايا  من  فقط   %16 أن  وجد 
أعوام  اخلمسة  خالل  التحرش 
قدمن  قد  االستطالع  سبقت  اليت 

شكاوى.
وصنفت الدراسة أساليب التحرش  
اجلنسي اليت تعرضت هلا الضحايا، 
اخلارجة  التعليقات  تصدرت  حيث 
بنسبة  القائمة  اجلنسية  والنكات 
74%، واللمس يف أماكن حساسة 
37%،  والدعوة للمضاجعة اجلنسية 

.%21
وأشارت ماكدونالد إىل أن  7000 
ضحايا  تعويض  متوسط   دوالر 
التحرش اجلنسي ليست كافية يف 
ظل تعرض معظم الشاكني للفصل 

من العمل.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر: سيدني مورنينغ الهريالد

به  قامت  استطالع  كشف 
الدايلي تلغراف شارك  صحيفة 
الُعزَّب   األسرتاليني  مئات  فيه 
على  قادر  احلقيقي  احلب  أن 
احلديث  اجملتمع  وقهر  الصمود 
العالقات  فيه  سادت  الذي 

العابرة.
احلب  أن  االستطالع  وأظهر   
واجلاذبية  والشخصية  والشهوة 
أهم من املظهر أو احلالة املادية، 
أنهم   %90 من  أكثر  وعرب 
حيلمون ما مبقابلة  فتى األحالم 
أو فتاة األحالم حبيث حيمل كافة 

املواصفات القياسية.
الدراسة  نتائج  تثري   ورمبا 
إمارات الدهشة يف عصر تتسم 
االستقرار،  بعدم  العالقات  به 
مستشارة  فليتشر  لني  أن  إال 
األسرتالية«  العالقات  جملس« 
فجرت مفاجأة حينما كشفت أن 
معظم املشاركني يف االستطالع 
مستقرة،  عالقات  يف  يرغبون 
العزب  فكر  أن  إىل  مشرية  

احلب قادر على الصمود يف أسرتاليا والسمات الشخصية أهم من املظهر!!
وأنهم  بالنضوج،  يتسم  أضحى 
للوصول  لالنتظار  يستعدون 

للنوع الصحيح من العالقات.
مل  السابق  اجليل  أن  وأضافت 
يكن لديه ذات الوعي يف حبث 
اخلوض  قبل  العالقات  مغبة 
الشعور  أن   وأردفت  فيها. 
باالجنذاب واإلثارة كانا كافيني 
الناس  حلث  املاضي  يف 

للزواج.
من  أربعة  كل  من  واحد  وقال 
عن  يبحث  أنه  املشاركني  
بينما  إقامة عالقة جنسية عابرة 
قالت األغلبية أنهم يبحثون عن 
مستقرة،  املدى  طويلة  عالقة 
الشخصية  السمات  عنصر  وجاء 
أفضلية  يف  األوىل  املنزلة  يف 
االختيار، ثم اجلاذبية ثم املظهر 

اجليد.
كما كان عنصر االجنذاب اجلنسي 
عرب  إذ  املشاركني،  لدى  هاما 
مشاركني   10 بني  من  تسعة 
عن أهمية اجلنس يف العالقات 

تعويض....كريستي فرايزر- كريك

العاطفية.
ما  أجندة  ضمن  الزواج  وكان 
يربو عن 90% من املشاركني.

وقال 8 من بني 10 مشاركني 
أن من حق الطرفني معرفة كل 
إذا  البعض  بعضهما  عن  شيء 
تعلق األمر باحلب، وقالت أكثر 
إن  املشاركات  من   %30 من 
الرجال ال يعرفون معنى احلب، 
الرجال  إن   %40 قالت  بينما 
يف  وامللل  باألنانية  يتسمون 

فراش اجلنس.
الدكتور  قال  جهته،  من 
الرئيس  أرمسرتونغ  فيليب 
األسرتالية  للمؤسسة  التنفيذي 
لالستشارات إن النساء أصبحن 
يف  إدراكا  وأكثر  قوة  أكثر 
بينما  الصحيح،  الشريك  اختيار 
للضغط   تتعرض  املرأة  كانت 
أما اآلن  يف موضوع العالقات، 

فيتمتعن باالستقالل املالي.
وكانت الطالبة األسرتالية شارنا 
يف  املشاركات  إحدى  دافيس 

االستطالع، وقررت عدم اخلوض 
من   تنتهي  حتى  عالقة  أي  يف 

اخباراتها.
وأضافت أن جدتها الطاعنة يف 
أنها  أخربتها  سنة،   95 العمر، 
أطفال  وعندها  متزوجة  كانت 
تبلغ  اليت  شارنا  عمر  مثل  يف 
أن  فطنت  أنها  إال  سنة،   18
الزمن تغري وأن ترسيخ الفتيات 
يف  يأتي  املهنية  أقدامهن 

املرتبة األوىل.
من  فقط   %  9.6 واكتفى   
االستطالع  يف  املشاركني 
الزواج  يف  رغبتهم  بإرجاع 
خشية من تغريات بيولوجية عند 
تقدم الزمن تعيق عملية الزواج 

واإلجناب.
وقالت جني لوسيك إنها تسعى 
يفكر  شخص  على  للعثور 

مستقبال يف الزواج واألطفال.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر: سيدني مورنينغ الهريالد

لعدة  اجلراحية  غري  التجميلية 
فاعليتها  أبرزها   أسباب 
األقل،  وأضرارها  األقوى 
إال  عليها،  احلصول  وسهولة 
أهابت من يستعمل هذه  أنها 

استشارة  بضرورة  املعاجلات 
ما  له  ليختار  التجميل  طبيب 

يناسبه.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر: الدايلي تلغراف

جنيفر هوكينز

اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع
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منظمة  أن  تقارير  كشفت 
األسرتالية  األمنية  االستخبارات 
يف  بالضلوع  متهمة  »اسيو« 
البيئة،  نشطاء  ومراقبة  رصد 
املصادر  وزير  تهديدات  بعد 
من  فريغسون  مارتني  والطاقة 
البيئة  نشطاء  احتجاجات  أن 
وممرات  الوقود  حمطات  يف 
أمنيا  خطرا  متثل  الفحم  تصدير 
مما  اآلخرين،  حلياة  وتهديدا 
جعل منظمة اسيو ينظرون هلؤالء 
بكونهم يشكلون  تهديدا ألمن 

أسرتاليا.
التسريبات  تلك  وأحدثت 
احلكومة  بني  العالقة  يف  توترا 
الفدرالية وحليفها حزب اخلضر، 
إذا قال زعيم اخلضر بوب براون 
احلكومة  يسامح  لن  احلزب  إن 
العمالية إلقدامها على التجسس 
امللتزمني،  البيئة  دعاة  على 
بالتظاهرات  املساس  رافضا 

السلمية.
وأضاف براون أن األمر يتعدى 
املشهور  فريغسون  مارتن 
باحلكومة  يتعلق  لكنه  بعنده، 
أظهرت  اليت  بأسرها  الفدرالية 
الشرطة  استخدام  السعادة يف 
وعناصر املخابرات ضد أشخاص 
مؤسسات  لصاحل  مساملني، 

التعدين.
يأتي ذلك يف الوقت الذي أكدت 
والطاقة  املوارد  وزارة  فيه 
املاضي  الثالثاء  يوم  والسياحة 
اسيو  منظمة  لعبته  الذي  الدور 
قضايا  يف  النصح  إسداء  يف 
تعدين  مبعارضي  تتعلق  أمنية 
يف  جليا  ذلك  وظهر  الفحم، 
باالطالع  طلب  الوزارة  رفض 
لقانون  على موجز وزاري وفقا 
ديسمرب  يف  املعلومات  حرية 
على  حيتوي  كان  إذ   ،2010
من  استخبارتية  سرية  معلومات 
ال ختضع  واليت   ، اسيو  منظمة 

لقانون حرية املعلومات.
حتذير  املوجز  هذا  وسبق 
احتجاجات  حول   استخباراتي 

اخلضر ينقلبون على حكومة غيالرد بعد تدخل 
املخابرات يف تعقب متظاهرين سلميني!!
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الكاتب ستيف داو
شقيقته  أن  أبوت  توني  يعتقد 
عن  لكشفها  شجاعة  كريستني 
مثليتها اجلنسية، لكنه بالتأكيد 
املثلية  لشقيقته  أن   يعترب  ال 
ميتلكها  اليت  احلقوق  ذات 
على  مصرا  الطبيعي،  اإلنسان 
أن يلتصق بتعهداته السياسية، 
اختالف  جمرد  املعركة  تعد  ومل 
بل  املثليني  لزواج  ايدولوجي 
تعدى األمر إىل تسخري الكنائس 
املعارضة،  أفكار  لتعضيد 
تتعلق  خاطئة  رسالة  لتوصيل 

بنبذ املثليني .
وباملثل قام الربملاني بوب خاطر 
املثلي،  الزواج  بسب  بتشبيه 

كاتب أسرتالي: جيب فصل الكنيسة عن السياسة يف أسرتاليا!!
دون  البورنو  بأفالم  وتشبيهه 
املثلي  شقيقه  ملشاعر  مراعاة 

كارل خاطر.
تكرتث  ال  السياق  ذات  ويف 
جوليا  املتزوجة  وغري  امللحدة 
غيالرد رئيسة احلكومة الفدرالية 
تأييد  أن  إال  عائلية،  قيم  بأي 
حزب العمال لزواج املثليني ينبع 
من مصاحل سياسية حبتة، ورغبة 

يف حصد أصوات الناخبني.
وسائل  يف  نفكر  أن  جيب  إننا 
الفئات  لتلك  احلق  متنح  قوية 
املهمشة من اجملتمع يف التواجد 
املؤثر، وهو سيؤدي إىل تقوية 

اجملتمع بكل تأكيد.
األحزاب  وبدال من ذلك، حتاول 

 Hunter يف   الفحم  تعدين 
الوزارة  قامت  ثم   ،Valley
الطاقة   شركات  بتنبيه  بالتأكد 
ماكواري جنرييشن وترانسغريد 
سلمية  احتاج  مظاهرات  بوجود 
لتوليد   Bayswater حمطة  جبوار 

الطاقة.
وألقت الشرطة القبض على 73 
من احملتجني الذين جلسوا على 
تغرميهم  ومت  حديد،  سكة  خط 
وأسقطت  منهم،  لكل   $  250
حمكمة  يف  االتهامات  معظم 

االستئناف.
أن  الوثائق  بعض  وتكشف 
من  طلب  قد  فريغسون  السيد 
روبرت  آنذاك  العام  املدعي 
أن  ماكليالند يف سبتمرب 2009 
االستعانة  إمكانية  مدى  ينظر 
ملساعدة  استخبارتية  مبعلومات 
التعامل  على  الطاقة  شركات 
مع موجة االحتجاجات املتزايدة، 
ماكليالند  السيد  إجابة  فكانت 
يرصد  الفدرالي  البوليس  أن 
بشكل مستمر مثل هذه األنشطة 
االحتجاجية، ويتدخل مباشرة يف 
أو  املؤسسات،  استهداف  حالة 
أعمال من شأنها إحداث فوضى 

يف اخلدمات الضرورية.
كما ألقى ماكليالند الضوء على 
الدور الذي تلعبه منظمة اسيو يف 
النصح  وإسداء  املعلومات  مجع 
األمين فيما يتعلق حبوادث عنف 

حمتملة أو ما شابه.
من جانبه، قال مصدر أمين أن 
هي  أسيو  مسؤوليات  إحدى 
استخبارتية،  معلومات  إمداد 

وكشف أي حماوالت  ختريب.
السيدة  باسم  ناطق  وقال 
العام  املدعي  روكسون  نيكوال 
الفدرالية  احلكومة  إن  الفدرالي 
تثمن حق التظاهر السلمي لكنها 
عن  خروج  أي  مع  تتسامح  لن 

الشرعية

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر: سيدني مورنينغ هريالد

تحت املراقبة.....دعاة حماية البيئة

املعارضة لقانون زواج املثليني 
املسيحية  أوتار  على  اللعب 
موقفهم،  لتفسري  احملافظة 
مبفهوم  احلائط  عرض  ضاربني 

احلريات.
سياسيون  هنالك  ذلك  ورغم 
أعربوا عن مساندتهم لقانون زواج 
املثليني دون إقحام الكنيسة أو 
بيل  مثل  الواعظ،  بدور  التمثل 
شورتن وزير اخلدمات املالية يف 
حكومة غيالرد، ومالكومل ترينبول 
وزير االتصاالت يف حكومة الظل 
االول/  كانون  يف  قال  الذي 
معارض  إنه  املاضي  ديسمرب 
أنه سريضخ  إال  لزواج املثليني 
لرغبات أهالي دائرته االنتخابية 

الزواج،   قانون  لتغيري  املؤيدة 
الكثري  أن  من  يقينه  عن  معربا 

يناصر زواج املثليني.
إن املفرتض أن حيدث فصل بني 
دور الكنيسة ودور احلكومة، إال 
بالكنائس  تسمح  أسرتاليا  أن 
القرارات،  إصدار  يف  بالتحكم 
دول  يف  حيدث  ال  ما  وهو 
من  دينيا  التزاما   اكثر  أخرى 
أسرتاليا مثل إسبانيا واألرجنتني 
يف  قراراتها  أن  إال  والربتغال، 
مفهوم  من  ينبع  احلقوق  قضايا 

ليربالي حبت.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر: سيدني مورنينغ هريالد

صعود  إىل  األرقام  تشري 
مطرد ملعدل أعمار األسرتاليني 
الذين بلغوا الستني مبا يناهز 
التسع سنوات كل نصف قرن، 
وهو ما يهدد استمرارية خطط 
التقاعد،  وصناديق  املعاش 
حبسب حتذيرات صندوق النقد 

الدولي.
الدولي  النقد  صندوق  وكان 
بضرورة  احلكومات  حث  قد 
رفع سن التقاعد  بشكل مواز 
األعمار،  معدل  يف  للصعود 
التقاعد  لصناديق  والسماح 
ليتناسب  مزاياها،  بتخفيض 

مع الدخل املتاح.
باسم  األحدث  تقريره  ويف 
العاملي«،  املالي  »االستقرار 
أشار صندوق النقد الدولي إنه 
معدل  زاد  سنة   20 خالل  يف 
الغربية،  الدول  يف  األعمار 
مبعدل  أسرتاليا،   وتتضمن 
كان  مما  أكثر  سنوات  ثالث 
متوقعا آنذاك، مضيفا أنه على 
الرغم من الفوائد املرتتبة على 
أن  إال  األعمار،  معدل  طول 
ذلك يتسبب يف تكبد  نفقات 
احلكومات  تتكبدها  متزايدة، 
يف دفع املزيد من املعاشات، 
لكبار  االجتماعية  والرعايا 
السن، كما يشكل خطورة على 
األشخاص الذين قد يتعرضون 
موارد  من  معهم  ما  لنفاذ 

مالية.
الدولي  النقد  صندوق  حث 
سن  رفع  بضرورة  احلكومات 
للصعود  مواز  بشكل  التقاعد 

يف معدل األعمار.
عاش  »اذا  التقرير:  وأضاف 
املواطنون مع حلول عام 2050 
ثالثة أعوام أكثر من املتوقع، 
املاضي،  حدث يف  مبا  قياسا 
مبا  املعاش  نفقات  سرتتفع 
يشكل  ما  وهو   ،%50 يناهز 
ذات  الدول  على  ماليا  عبئا 

االقتصاد املتقدم«.
التقرير  نتائج  طبقت  وإذا 

صندوق النقد الدولي: ارتفاع 
األعمار يف أسرتاليا ينذر بأزمة 

مالية وخيمة.!!
أن  فيتوقع  أسرتاليا،   على 
سن  يف  األشخاص  يعيش 
يتخطوا  حتى  حاليا  الستني 
حاجز التسعني سنة يف 2050، 
وهو رقم كبري جدا مقارنة بعام 
أن  يتوقع  يكن  اليت مل   1970
يزيد فيها أعمار الرجال عن 75 

سنة.
اخلدمات  نفقات  تزداد  كما 
حيث  العمر،  تقدم  مع  العامة 
عمر  فوق  األشخاص  يشغل 
الطبية  األسرة  نصف   65 ال 
العامة،  املستشفيات  يف 
يشكلون  ال  أنهم  الرغم  على 
كما  السكان،  عدد  مثن  سوى 
ترتاوح  الذين  األشخاص  يزور 
الطبيب   54  -75 بني  أعمارهم 
بني  األشخاص  أضعاف  ثالثة 

45- 54 سنة.
النقد  صندوق  تقرير  وأوضح 
الطيب  التقدم  أن  الدولي 
الكبري والتوصل ألدوية تطيل 
حياة مرضى اإليدز وغريها من 
األعمار  معدل  يرفع  أن  شأنه 

السنية.
األقطار  التقرير حكومات  وحث 
ملواجهة  اآلتي  باتباع  املختلفة 

مشكلة طول العمر:
- رفع سن التقاعد  مبا يتناسب 
السنية،  األعمار  طول  مع 
للسنوات  أقصى  حد  ووضع 
يف  األشخاص  يقضيها  اليت 
أسرتاليا  وتنوي  املعاش، 
زيادة سن التقاعد  من 65 إىل 

67 بعد عام 2017.
- منح صناديق التقاعد القدرة 
على ختفيض مزايا التقاعد إذا 
يتجاوز   بشكل  األعمار  زادت 

احلد. 
للسماح  حمددة  آلية  وضع   -
بصناديق التقاعد  لنقل خماطر 
مؤسسات  إىل  األعمار  زيادة 
مالية أخرى كنوع من التأمني.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر: سيدني مورنينغ هريالد
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املؤسسات  تضطر  سوف 
بعض  لتقليص  اخلريية 
اليت  الضرورية  خدماتها 
الفقرية،  للعائالت  تقدمها 
أضافت  الكربون  ضريبة  ألن 
ماليني الدوالرات على التكلفة 
اليت تتكبدها هذه اجلمعيات.

اليت  التحديات  أحدث  ويف 
تواجهها حكومة غيالرد بشأن 
ضريبة الكربون، قالت منظمة 
» جيش اخلالص« ذات االجتاه 
طمر  عمليات  إن  اخلريي 
املؤسسات   ستكبد  النفايات 
دوالر  مليون   3.5 اخلريية 
إضافية سنويا بسبب ضريبة 

الكربون.
وحذرت »جيش اخلالص » من 
أن خطة احلد من  االنبعاثات 
وضعتها  اليت  الغازية  
الفدرالية سوف جترب  احلكومة 
األثاث  إلقاء  على  العائالت 
فيها  املرغوب  غري  واملالبس 
يف صناديق النفايات اخلريية 
املكتظة، بدال من اضطرارهم 
حالة  يف  أكثر  أموال  لدفع 
النفايات  مقالب  يف  القائها 

احمللية.
جيش  مؤسسة  ووصفت 
الكربون   ضريبة  اخلالص 
على  عادلة  ليست  بكونها 
اإلطالق، مشرية إىل أنها قد 
تؤدي إىل تراكم النفايات يف 

اجلمعيات اخلريية.
متوز/ من  األول  من  وبدءا 

رمي  تكلفة  ستزيد  يوليو، 
النفايات يف املقالب احمللية، 
تضرب  الذي  الوقت  يف 
بقوة  الكربون  ضريبة  فيه 
وهو  النفايات،  طمر  مرافق 

منظمة  جيش اخلالص 
حتذر احلكومة الفدرالية 
من تأثري ضريبة الكربون 
على املؤسسات اخلريية!!

ما سيضر املؤسسات اخلريية 
 St Vincent و   ،Salvos مثل 
كانت  اليت   de Paul Society
تلقي حوالي 25% من األثاث 
واملالبس الواردة هلا يف تلك 
املقالب احمللية، وهو ما دعا 
العام  املدير  كولفيلد  كريين 
جلمعية املؤسسات اخلريية أن 

تعرب عن قلقها.
 Salvos مؤسسة  وقالت 
لدفع  ستضطر  أنها  اخلريية 
إضافية  نفايات  طمر  رسوم 
  - مبا يرتاوح بني 687000 $ 
تطبيق  عقب   $ مليون   1.25
ضريبة الكربون يف األول من 

متوز/يوليو.
ستايب  فرانك  وأضاف 
سالفوس  مبؤسسة  املسؤول 
على  عبئا  ميثل  ذلك  إن 
من  سيحد  اخلريية  املؤسسة 

براجمها االجتماعية.
 St مؤسسة  أعربت  كما 
قلقها  عن  اخلريية   Vincents
من تأثري ضريبة الكربون على 
وخدماتها  التجارية  منافذها 

املتعددة.
غريغ  قال  أخرى،  جهة  من 
املناخي  التغري  وزير  كومبيت 
الطاقة  كفاءة  برنامج  إن 
يف  يستخدم  سوف  احلكومي 
ختفيض معدل استخدام الطاقة 

من مؤسسات اجملتمع.
وتعتزم اجلمعيات اخلريية على 
تأثري  من  حتذيرية  محلة  شن 
على  السيء  الكربون  ضريبة 

أنشطتها االجتماعية.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر: الدايلي تلغراف
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استمر رئيس حكومة نيو ساوث 
أوفارول يف موقفه  باري  ويلز 
املتعنت ضد إقامة مطار ثان يف 
اليت  النداءات  متحديا  سيدني 
وجهها إليه وزير البنية التحتية 
انتوني ألبانيز، وبعض النداءات 
من الليرباليني، وسط تسريبات 
تفيد بأنه حبث إعادة ضم إحدى 

املناطق احملتملة لبناء املطار.
بناء  أن  أوفاريل  السيد  وقال  
مطار ثان يف املناطق املقرتحة 
اليت تضم أماكن متلكها احلكومة 
  Badgerys Creek الفدرالية مثل
غرب  جنوب  يف  ويلتون  و 
سيدني ليس ذات جدوى بسبب 
الضوضاء املتزايدة اليت ستنتج 

عن بناء مطار ثان.
كما عارض أوفارول رغبة ألبانيز 
يف أن تكون ويلتون موقع إقامة 
املطار الثاني يف سيدني، قائال 
حتدد  مل  الفدرالية  احلكومة  إن 
كيف ستكون قادرة على متويل  
إنشاء مثل هذا املشروع الضخم، 
باإلضافة إىل عملية ربط املطار 
بشبكة السكة احلديدية والطرق 
احمليطة، مشريا إىل أن نفقات 
املشروع ترتاوح ما بني 7- 11 
عن  وتساءل  دوالر،  مليار 
عن  ألبانيز  حتدث  عدم  أسباب 

كيفية متويل املشروع.
والقى موقف أوفارول الرافض 

الليرباليني  بعض  من  معارضة 
اخلزانة  وزير  هوكي  جو  مثل 
إن  الذي قال  الظل  يف حكومة 
كينغسفورد  يف  احلالي  املطار 
استيعاب  على  قادرا  يكن  لن 

الطلب املتزايد.
تصرحياته  خالل  أوفارول  وقال 
اليت أدىل بها لربنامج » األجندة 
على شبكة سكاي:  األسرتالية« 
االنتخابات  يف  تعهدنا  لقد   «
إنشاء  عدم  بضرورة  األخرية 
بسبب  سيدني  يف  ثان  مطار 
سيعاني  اليت  الضوضاء 
املناطق  يف  املواطنون  منها 
مطار  إنشاء  إن  املتامخة.. 
سيجعل   Badgerys Creek يف 
من  يعانون  مواطن   1.6مليون 

ضوضاء صاخبة.

الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
قيام  تقارير  فيه  كشفت 
حتقيق  جلنة  بتشكيل  أوفارول 
برملانية بهدف حبث إعادة ضم 
تبلغ  الذي   Badgerys Creek
أنه  رغم  هكتار   1750 مساحته 
املطار  إلنشاء  املفضل  املوقع 
اجلديد، إال أن عملية إعادة ضمه 
وحتويله إىل 20000وحدة سكنية  

تستلزم موافقة الكومونولث.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر: االسرتاليان

أوفارول: إنشاء مطار جديد يف  سيدني سيؤثر على 
حاسة مسع 1.6 مليون شخص!!

أسرتاليا  غرب  من  رجل  اتهم 
املتحدة  الواليات  إىل  بالسفر 
مراهقة  مع  اجلنس  ملمارسة 
مواقع  أحد  عرب  عليها  تعرف 
شبكة  على  االجتماعي  التواصل 
االنرتنت، ومت إلقاء القبض عليه 
يف  ازدحاما  األكثر  أتالنتا  يف 

الواليات املتحدة.
وكان أفراد من مكتب التحقيق 
الفدرالي والشركة األمريكية يف 
انتظار جيفري هاين، 33 سنة، 

السلطات األمريكية تلقي القبض على أسرتالي سافر إىل الواليات املتحدة ملمارسة اجلنس مع مراهقة صغرية!!

مخسة  أن  جديد  حبث  كشف 
على  أقدموا  قد  األقل  على 
أن  بعد  ملبورن  يف  االنتحار 
من  اجلنسي  لالعتداء  تعرضوا 
الذي  بيكرينغ  رونالد  القس 
األطفال  استغالل  يهوى  كان 
جنسيا، وذلك يف الفرتة بني 
1960- 1980. خبالف 40 حالة  
ضحايا  عليها  أقدم  انتحار  
رجال  من  اجلنسي  االعتداء 

الدين يف الكنائس.
حاالت  مستجدات  ودفعت 
االنتحار اجلديدة اليت اكتشفتها  
احملامية جودي كورتن رئيس 
حكومة فكتوريا تيد بيليو إىل 
حاسم،  موقف  اختاذ  ضرورة 
فمن املتوقع ان تعلن احلكومة 
عن حتقيق موسع ذات سلطة 
اإلدالء  على  الشهود   إجبار 
االعتداء  حوادث  يف  بأقواهلم 

انتحار مخسة رجال يف ملبورن بعد التعرض العتداء جنسي من القس اهلارب رونالد بيكرينغ يف فرتة الطفولة!
اجلنسي على األطفال من قبل 

مؤسسات  دينية.
ترفض  قد  احلكومة  أن  إال 
متسعة  ملكية  جلنة  تشكيل 
األمر   يف  للتحقيق  النطاق 
للتكلفة املالية الكبرية الالزمة 

لتمويل تلك اللجان.
أثناء  كورتني  واكشتفت 
الدكتوراه  لرسالة  حتضريها 
يف القانون من جامعة موناش 
اجلنسية  االعتداءات  حول 
للكنيسة الكاثوليكية وجود ما 
بني 5- 8 حاالت انتحار أقدم 
بيكرينغ  القس  ضحايا  عليها 
عام  أسرتاليا  من  هرب  الذي 
اتهامات  توجيه   قبل   1993

رمسية له.
معظم   إن  كورتني  وقالت 
عليها  أقدم  االنتحار  حاالت 
رجال مت االعتداء اجلنسي عليهم 

القس  من  الطفولة  فرتة  يف 
بيكرينغ، عندما كان يعمل يف 
مبلبورن،  غراندفيب  أبرشية 
املنتحرون  الرجال  وكان 
يف  طفولتهم  يف  يعملون 
كانوا  أو  الكنيسة،  كورال 
مع  الكنسية  على  يرتددون 

عائالتهم.
غراهام  قال  جهته،  من 
أشتون نائب مفوض الشرطة 
مل  الكنيسة  إن  فكتوريا  يف 
بشأن  السلطات  تبلغ  تكن 
االعتداءات اجلنسية رغم طلبات 
بضرورة  املتعددة  الشرطة 

اإلبالغ عن أية جتاوزات.
هارت  دينيس  قال  بينما 
يعتقد  ال  إنه  ملبورن  أسقف 
أن حوادث االنتحار كان سببها 
اليت  اجلنسية  االعتداءات 
حدثت يف الكنيسة ، وأضاف 

أن حوادث االنتحار وقعت يف 
سلطات  عن  بعيدا  باالرات 

اختصاصه.
الذين  غالبية  أن  وأضاف 
تعرضوا لالعتداء اجلنسي داخل 
بتبليغ  يقومون  ال  الكنيسة 
الكنيسة  أن  رغم  الشرطة، 
ترغب يف كشف أي ممارسات 

خاطئة.
وطالبت جودي كورتن بضرورة 
ملكية  حتقيق  جلنة  تشكيل 
يف  للتحقيق  النطاق  واسعة 
وساندها  االنتحار  مالبسات  
الكثري من أهالي الضحايا، من 
أقدمت  اليت  بيرب  ايلني  بينها 
االنتحار  على  ستيفاني  ابنتها 
بعد أن اغتصبها القس غريارد 

مولفيل مرات عديدة.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر: سيدني مورنينغ هريالد

حتول موقف سيارات يف ايستوود يف 
املياه يف  من  حبر  إىل  سيدني  مشال 
الفيضانات  فيه  تسببت  الذي  الوقت 
حيث  الطرقات،  خراب يف  حدوث  يف 
التيار  وقطع  املنازل  املياه  أغرقت 

الكهربائي  عن الضواحي.
مياه  أغرقتها  اليت  املنازل  عدد  وبلغ 
Five Dockو  مناطق   يف  الفيضان 
عن  يزيد  ما   Somersby و   Hornsby
التسوق  مركزا  ، واضطر  منزل   1300
ويستفيلد باراماتا وستوكالند ويثرييل 
بارك على غلق أبوابهما بعدما تسربت 

مياه األمطار اهلائلة عرب األسقف.
واستمت ضراوة الطقس وحتذيرات من 
استمرار الفيضان حتى وقت متأخر من 
مساء األربعاء املاضي، وسط توقعات 
بأال ختف شدة األمطار ملدة 24 ساعة 

على األقل.
وتركزت شدة األمطار يف بعض مناطق 
منسوب  بلغت  إذ  كوست  سنرتال 
ويف  مم،   81 غوسفورد  يف  االمطار 
فريفيلد 63 مم، ووصل املنسوب يف 
تريي هيلز إىل 43 مم، بينما وصل يف 

ريتشموند إىل 40 مم.
وعالوة على ذلك، عانى الركاب كثريا 
إذا أحدث الفيضان شلال تاما خلدمات 
احلافالت والقطارات، ومت حتويل مسار 

العبارات نظرا لألجواء السيئة.
كولينغز  بيكي  قالت  جانبها،  من 
الطوارئ  خدمات  باسم  املتحدثة 
 600 استقبلوا  املتطوعني  إن  باملدينة 
صباح  السادسة  منذ  استغاثة  مكاملة 
أالربعاء، كما ساهموا يف إنقاذ أناس 
منازهلم  يف  الفيضان  مياه  حاصرتهم 
جمموعة  بينهم  من  وسياراتهم، 
نهر  داخل  حوصرن  املراهقات   من 
أثناء   ،Hawkesbury River هوكيسربي 
أخذهن جولة يف أحد القوارب، وهرعت 
ومت  لنجدتهن،  إسعاف  سيارات  تسع 

نقل مراهقتني للمستشفى.
ويف حادث آخر، حوصرت امرأة داخل 
يونغ  يف  الثالثة  أطفاهلا  مع  سيارتها 
اإلنقاذ  وحدات  متكنت  كما   .Wyong
يف إنقاذ 32 كلب يف مؤسسة لرتبية 

الكالب يف لوندوندري.
حاالت  معظم  أن  كولينغ  وأضافت 
وسنرتال  سيدني  يف  تركزت  اإلنقاذ 
كوست، وتتصاعد نسبتها مع استمرار 

هطول األمطار الغزيرة.
وحذر مكتب األحوال اجلوية املواطنني 
على  يقطنون  الذين  املواطنني  أمس 
جورجيس  ونهر  توغريا  امتداد حبريات 
أن   ،Nepean-Hawkesbury ووادي 
وأن  الفيضان،  من  حيطتهم  يتخذوا 

يراقبوا الوضع عن كثب.
فود  لويز  األرصاد  خبرية  قال  بينما 
إن االحتمال األكرب هو استمرار هطول 
والساحل  سيدني  على  األمطار  
اجلنوبي، متوقعا أن يهدأ الوضع خالل 
بداية  تكون  أن  على  اخلميس  يوم 

التحسن يوم اجلمعة )امس(.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر: الدايلي تلغراف

الفيضانات تهاجم نيو ساوث ويلز..وموقف سيارات ايستوود يتحول 
إىل حبر من املياه...والشرطة تنقذ مراهقات يف  نهر هوكيسربي!!

نيو  الكربون  ضريبة  تأخذ  سوف 
مليار   3 يناهز  ما  ويلز  ساوث 
املولدات  بيع  حصيلة  من  دوالر 
الكهربائية، رغم أنه من املفرتض 
أن تنفق يف بناء الطرق والسكك 

احلديدية.
أن  ويلو  نيوساوث  حكومة  وترى 
 8  -6 بني  ما  جتين  أن  بإمكانها 
ختصصهم يف بناء البنية  مليار $ 
 Macgen بيع  خالل  من   ، التحتية 

.and Delta Coast
هارتشر  كريس  قال  جانبه،  من 
بالوالية  والطاقة  املوارد  وزير 
الفدرالية   احلكومة  تفعله  ما  إن 
نيو  مواطين  على  سلبا  يؤثر 
»ملاذا  واستطرد:  ويلز،  ساوث 
ساوث  نيو  غيالرد  جوليا  تعاقب 
على  فكتوريا  حصلت  لقد  ويلز؟ 
تعويضا  دوالر  مليار   2 تعويض 
عن املولدات، بينما مل حنصل حنن 

على سنت واحد«.
وأضاف: » إن نزع 3 مليار دوالر 
من أموال نيو ساوث بسبب ضريبة 
تربيره، ألن  أمر ال ميكن  الكربون 
املفرتض  من  كان  األموال  تلك 
الطرق  إلنشاء  توجيهها  يتم  أن 

واملستشفيات واملدارس«.
مكتب   باسم  متحدث  فند   بينما 
احلكومة  يف  املناخي  التغري  وزير 
ادعاءات  كومبيت  غريغ  الفدرالية 
الوالية قائال إن اقتصاد نيوساوث 
ويلز سوف يزدهر مع إقرار ضريبة 
ألف   400 ستخلق  حيث  الكربون، 

وظيفة مع حلول عام 2020، متهما 
أرقام  باستخدام  أوفاريل  حكومة 
غري حقيقية  لشن محلة سياسية 

مناهضة لضريبة الكربون.
حكومة  قامت  األثناء،  ذات  ويف 
خطة  بتأجيل  ويلز  ساوث  نيو 
وزراء  ألن  املتجددة،  الطاقة 
احلزب الوطين كانوا متوجسني من 

الرتكيز على بناء حمطات الرياح.
تأكيدات  مع  التأجيل  وتزامن 
أن   بضرورة  الفدرلية  احلكومة 
تكون نسبة الطاقة املتجددة %20 

مع قدوم عام 2020.
قدم   قد  هارتشر  السيد  وكان 
يطالب  الفدرالية  للحكومة  طلبا 
من   %20 ال  هدف  بإسقاط  فيه 
التطبيق  بسبب  النظيفة،  الطاقة 

املنتظر لضريبة الكربون.
الرئيس  كونور  جون  وقال 
التنفيذي ملعهد املناخ إن السيد 
أوفاريل سيكسر وعدا انتخابيا إذا 
فشل يف الوصول هلدف 20% من 

الطاقة املتجددة.
بتنفيذ  اوفاريل  باري  وتعهد 
جعله  ما  وهو  االنتخابية،  وعوده 
أيضا رافضا إلقامة مطار ثان يف 
وأسالك  أقطاب  بيع  أو  سيدني، 
دوالر   مليار   15 بقيمة  كهربائية 
بسبب وعود انتخابية ال يرغب يف 

نكثها.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر: الدايلي تلغراف

كريس هارتشر:جوليا غيالرد تعاقب نيو ساوث ويلز بضريبة 
الكربون وتدلل فيكتوريا!!

عقب نزوله من الطائرة يف مطار 
هارتسفيلد جاكسون الدولي.

على  تعرف  قد  هاين  وكان 
مراهقة حتت السادسة عشر عرب 
على  االجتماعي  للتواصل  موقع 
قرر  أن  إىل  االنرتنت،  شبكة 
املتحدة  الواليات  إىل  السفر 

ليمارس معها اجلنس.
هاين  على  القبض  إلقاء  ومت 
التحقيق  مكتب  بني  بالتنسيق 
الفدرالي وشرطة غرب أسرتاليا 

بوالية  فلويد  مقاطعة  وشرطة 
جورجيا األمريكية.

مبحاولة  اتهاما  توجيه  ومت 
ملراهقة  اجلنسي  االنتهاك 
اإلباحية  وممارسة  السن،  حتت 
يف  احتجازه  ومت  االلكرتونية، 
ذمة  على  فلويد  مقاطعة  سجن 

التحقيقات.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر: الهريالد صن

أن  جديدة  دراسة  كشفت 
الشعب  من   %75 من  أكثر  
يتعاطى  أنه  يؤمن  األسرتالي 
احلد،  زائد عن  اخلمور بشكل 
مليون   4 من  أكثر  وأن 
رغبة  اخلمور  يشرب  أسرتالي 
يف  لدرجة  الوصول  يف 

الوصول ملرحلة السكر.
وأظهر االستطالع الذي أجرته 
مؤسسة أحباث الكحوليات أن 
80% من املشاركني يؤمنون 
أن سياسة تعاطي اخلمور يف 
أسرتاليا ستبقى كما هي، أو 
قد تسوء خالل العشر سنوات 
تغيري  حيدث  مل  إذا  القادمة 

حقيقي.
أحباث  مؤسسة  وطالبت 
إرشادات  بوضع  الكحوليات 
اخلمور  منتجات  على  حتذيرية 
شبيهة باليت مت وضعها على 
قال  حيث  السجائر،  عبوات 
مايكل ثورن الرئيس التنفيذي 
االستطالع  إن  للمؤسسة 
يكشف  سنويا  جيرى  الذي 
أوالهما  هامتني  حقيقتني 
اإلدراك  من  حالة  هنالك  أن 
بإفراط الشعب األسرتالي يف 
اخلمور مبا يعد مشكلة  تناول 
خطرية، واحلقيقة الثانية هي 
يف  األسرتالي  الشعب  رغبة 
هذا  بأن  وإميانهم  التغيري، 
املوضوع مت جتاهله كثريا وآن 

الوقت جملابهته.
وأشار االستطالع إىل أن أغلبية 
احلكومة  يلومون  األسرتاليني 
حامسة  خطوات  اختاذها  بعدم 
استخدام  إساءة  من  للحد 
الكحوليات، ومشاكل العنف، 
املرتتبة  الصحية  واألضرار 

على تعاطي اخلمور.
املشاركني  من   %16 وأقر 
بأنهم يتعاطون ستة  أضعاف 
املستوى الطبيعي من اخلمور، 
املاضي،  العام   %12 مقابل 
بينما قال 30 % إنهم قلصوا 
أن  إال  الكحول،  معدالت  من 
على  تأثري  له  يكن  مل  ذلك 
الثالث  عرب  االستهالك  تطور 

سنوات املاضية.
من   %60 من  أكثر  وساند 
حبظر  قرار  اختاذ  البالغني 
قبل  للكحوليات  الدعاية 

الساعة 8:30 مساء.
 Carlton شركة  واستجابت 
للبرية   United Brewers
املطالبات  لتلك  والكحوليات 
بوضع  خطة  وضع  وقررت 
وإرشادات  حتذيرية  إعالنات 
التسويقية،  محلتها  أمانفي 
الكرتونيا  موقعا  شنت  كما 
وتأثري  البرية  خماطر  يوضح 

الكحول على الصحة.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر: الدايلي تلغراف

75% من الشعب األسرتالي يسرف يف تعاطي 
اخلمور.. وشركة برية حتذر من أضرارها!!
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تتمات

الرئيس سليمان متكنّا...
)تتمة املنشور على الصفحة 1(

لبنان يف كانبريا االستاذ جان دانيال وسعادة قنصل لبنان العام يف 
سيدني االستاذ روبري نعوم، حضره اضافة اىل اعالميي الوفد املرافق، 

ممثلون عن وسائل االعالم العربي املقروء واملسموع يف اسرتاليا.
املؤمتر مل يبدأ بكلمة افتتاحية كالعادة اذ ان الرئيس سليمان هدف اىل 
االستفادة من الوقت،على ضيقه، لالجابة على اسئلة االعالميني وتبديد 

هواجس ابناء اجلالية.
احلكومة  تتبعها  اليت  بالنفس  النأي  سياسة  حول  سؤال  على  وردا 
لبنان  ان  الرئيس سليمان  بالنسبة لالوضاع يف سورية قال  اللبنانية 
انتهج سياسة النأي بالنفس، النأي عن تأجيج نار الفتنة وحريق سورية 
وعدم التدخل مع اي فريق لصاحل آخر، وكما تعلمون عندما ُوجهت اىل 
لبنان دعوة من مؤمتر اصدقاء سورية كان جوابنا ان لبنان صديق لكل 
الشعب السوري وليس لفريق دون آخر، وملا دعت ايران من جهتها 
لرباعية من اجل سورية قلنا هلا الشيء نفسه، هناك حياد حقيقي يف 
اللبنانيون منذ ستني سنة واآلن عندما  به  هذا املوضوع كان يطالب 

حتقق اصبح حوله بعض االنتقادات من بعض اللبنانيني.
حّق  هذا  ان  اللبناني  الرئيس  قال  االنتخاب  املغرتبني يف  حق  وحول 
للبنانيني ووواجب على الدولة اللبنانية، عام 2009 حيث ادخلنا مادة 
جادة  حماولة  وهي  االنتخاب  قانون  يف  بري  نبيه  الرئيس  مع  حينها 

لتكريس هذا احلق اعتبارا من 2013.
وعن عودة االغتياالت اىل لبنان بدءا من حماولة اغتيال الدكتور جعجع 
وان  منوذجا  جعجع  حادثة  نعترب  ان  نستطيع  ال  سليمان  الرئيس  قال 
مسلسل االغتياالت عاد اىل لبنان، العملية جاءت سليمة واحلمد هلل وال 
نستطيع لغاية اآلن ان نؤكد ان هذا اغتيال ام ال، والتحقيق هو الذي 
يكشف هذا الشيء رمبا تكون حماولة اغتيال رمبا ال، حصل اطالق نار 
على منزل الدكتور جعجع، القضاء حيقق يف املوضوع، وامتنى اال تكون 

عملية اغتيال.
وعن سالح املقاومة وتعارضه مع منطق الدولة قال رئيس اجلمهورية 
علينا ان نفكر دائما اجيابا وهو كيف ميكن ان نستفيد من سالح املقاومة 
للدفاع عن لبنان وهذا يتطلب االسرتاتيجية الدفاعية اليت حتدثنا عنها 
السالح  هذا  ُيستعمل  متى  منها  عديدة  اسئلة  على  واليت جتيب  مرارا 
احتالال  هناك  ان  وطاملا  السالح  هذا  ّيستعمل  وملاذا  واين  وكيف 

اسرائيليا للبنان فيجب التفكري باالستفادة منه اجيابا.
وردا على سؤال حول موقف لبنان اذا وجهت اسرائيل ضربة عسكرية 
اىل ايران قال رئيس اجلمهورية اذا كان السؤال هل سيتدخل لبنان 
عسكريا ان هذا يتوقف على قدرة لبنان ما اذا كان بامكانه ان يتدخل ام 
ال، ومصلحته من هذا التدخل والنفع الذي يعود عليه من تدخله. اعتقد 

ان لبنان يستطيع ان يتدخل بالسياسة بشكل كبري حلماية اصدقائه.
الرئيس سليمان  قال  باالغرتاب  الزيارة حمصورا  اذا كان هدف  وعما 
اسرتاليا  ان  ننسى  ال  فحسب،  باالغرتاب  ليست حمصورة  الزيارة  ان 
ستكون يف العامني املقبلني عضوا يف جملس االمن وهذا توجب علينا 
االسراع بالزيارة لتسجيل بعض املواقف اليت مسعوها بشكل واضح يف 
كل القضايا ورمبا كانت هناك زوايا مل يكن املسؤولون االسرتاليون 
الداخلي  لبنان  بوضع  تتعلق  زوايا  اليها..  نظرتنا  هي  كيف  يعرفون 
وجتنيس الفلسطينيني واالحتالل االسرائيلي، تتعلق مبوقفنا من الربيع 
أمور  هناك  الشرق،  يف  املسيحيني  ومن  الدميقراطية  ومن  العربي 
كانت  ولذلك  حنن  نراها  مثلما  بتفاصيلها  وليس  بعناوينها  يعرفونها 
هذه الزيارة مفيدة جدا. ومن اهداف الزيارة ايضا العالقة مع االغرتاب، 
اهلل  شاء  وان  االغرتاب  مع  العالقة  اسس  اهم  من  هي  واالنتخابات 

نستطيع ان حنقق هذا احللم.
ويف اجابة على سؤال بان وزير املال حممد الصفدي صرح بانه ما مل يتم 
ارتكاب خمالفة قانونية فان املستخَدمني لن يتمكنوا من قبض رواتبهم 
آخر هذا الشهر الن آخر موازنة كانت عام 2005 فكيف ستحلون هذه 
املشكلة خصوصا يف ظل تهديد االحتاد العمالي العام باالضراب خاصة 
وان صفيحة البنزين شارف سعرها على االربعني الف لرية لبنانية هذا 
من جهة ومن جهة ثانية صرح العماد عون االربعاء بان لبنان مسروق 
ذلك  على  واثباتات  ووثائق  لديه مستندات  ان  وقال  وليس مكسورا 
ملاذا ال يتم تشكيل جلنة برملانية للتحقيق يف هذا االتهام اذ ان من حق 
الشعب اللبناني معرفة كيف واين ُتنفق امواله، قال الرئيس سليمان 
من الضروري ان تتشكل جلنة برملانية وايضا جلنة قضائية تنظر يف كل 
املال املسروق الذي حتدث عنه العماد عون والذي يتحدث عنه اطراف 
قبل  للقضاء  اخباريات  مبثابة  تكون  ان  كلها جيب  هذه  ايضا،  آخرون 
اللجان النيابية.. ال احد يقبل ان ُتسَرق الناس اال اذا كان هو يسرق 
ايضا، وفيما خيص الرواتب فقد عاد الوزير الصفدي وطمأن يف اليوم 
التالي بان الرواتب سُتدفع. اما بالنسبة البقاء البلد دون موازنة منذ 
العام 2005 فهذه خطيئة كبرية جدا اي اننا ال نصدر موازنة ونلجأ اىل 
سلفات واعتمادات تبلغ مقدار موازنة اي تسعة مليارات دوالر تقريبا 
قبل موازنة 2005 اننا نقوم باجراءات استثنائية يف امر مهم جدا عليك 
ان تستويف ضرائبه من الناس على اساسه وتكبد العجز يف املوازنة 

على اساسه.
العيسمي قال ان هذه  اغتيال شبلي  التحقيق يف قضية  واين اصبح 
شخص  خُيتطف  ان  اللبنانية  الدولة  وهليبة  للبنان  جدا  مؤملة  احلادثة 
وال ُيعرف اين هو ومن هو اخلاطف وال ميكننا اتهام اي جهة طاملا ان 

التحقيق مل يكشف هذا املوضوع.
رئيس  قال  طرابلس  الشمال  عاصمة  تهميش  حول  سؤال  على  وردا 
يقدم  الشمال  وان  خاصة  كبرية  لعناية  حباجة  طرابلس  ان  اجلمهورية 
اغلى شيء لديه الهم مؤسسة لبنانية هي اجليش اللبناني.. حنن بصدد 

القيام بعدة مشاريع يف الشمال تساهم بشكل كبري يف اطالق العجلة.. 
اواًل املرفأ الذي خطا العمل به خطوات واسعة واصبح جاهزا تقريبا حيث 
اليت  العمل  هذا غري فرص  وظيفة   500 اىل   400 من  استيعاب  ميكنه 
تنتج عن حركة االسترياد والتصدير.. ثانيا مطار القليعات اذ انين مصّر 
على اطالق العمل فيه قبل انتهاء والييت وقد اتفقنا على ذلك مع وزير 
بان مطار  التصرحيات غري املسؤولة  االشغال.. وعندما صدرت بعض 
القليعات سُيستخدم لتوفري السالح للمعارضة السورية رفضنا هذا االمر 
رفضا مطلقا وذهب وزير االشغال باالتفاق معي اىل املطار يف اليوم 
التالي وقال ان هذا االمطار، مطار رينيه معوض، هو النعاش منطقة 
الشمال.. ثالثًا اخلزانات واالنابيب هناك مشروع لتحويلها اىل خزانات 
غاز تعطي دخال كبريا للبلد وخاصة ملنطقة الشمال.. اضافة اىل املنطقة 
االقتصادية املزمع انشاؤها يف طرابلس واجلامعة اليت افتخر انه كان 
لي دور بتأمني االرض هلا عندما كنت قائدا للجيش، فمجمع اجلامعة 
اللبنانية امر مهم جدا، ال أحد يقصد تهميش طرابلس ففي الظروف اليت 
مر بها لبنان تعثرت التنمية يف كل املناطق وليس فقط يف طرابلس.

قال  الداخلية  السياسة  ودورها يف  وسطية  نيابية  كتلة  وجود  وحول 
الرئيس اللبناني انه مل َيصر اىل تشكيل كتلة من وسطيني او باالحرى 
مستقلني فكلمة وسطية هي بسهولة براءة االطفال الن كلمة وسط هي 
بني اخلري والشر بني السرقة ونظافة الكف.. االستقاللية موقف مهم.. 
ليس كل شخص بامكانه ان يأخذ موقفا مستقال.. الطائفي والعميل 
ال ميكنه وجيب اال يكون مستقال.. املستقل موقفه كما يراه تبعا لكل 
وضع وحالة.. االستقاللية مل تنجح بعد كخط سياسي او ككتلة نيابية 
او سياسية الن قانون االنتخاب مل ُيعِطها دورا وهذا جيب ان حيصل 
حتى يصري هناك فعال قانون انتخاب متثيلي حقيقي يشبه دستور لبنان 

ونظام لبنان.
رئيس  قال  املغرتبات  من  غريه  عن  االسرتالي  االغرتاب  مييز  وعما 
اجلمهورية ان االغرتاب اللبناني كله يشبه بعضه مبقدرته ودوره ببناء 
املغرتبات وهذا يعزز ثقتنا اكثر بالشباب اللبناني وانا دائما اقول ان 
اسرائيل  قاوم  الذي  اللبناني  والشباب  املغرتبات  بنى  الذي  الشباب 
والذي قاوم االرهاب وحتمل سين احلرب واالضطهاد، هل هذا الشباب 
نظهر  ان  ميكننا  كيف  هذا؟!  كيف  حديثة؟!  دولة  بناء  بامكانه  ليس 
تزداد  وانا  بناء وطن،  والعنفوان هذه وكيف ال ميكننا  القوة  عالمات 
ثقيت كلما التقي بشبابنا املغرتبني واكيد املقيمني، والذي يقول ان 
اللبناني املغرتب انفصل عن اخيه املقيم هو خمطئ فزيارتي اىل هنا 
اكدت لي ان ال شيء ميكنه ان يفصل اللبناني املغرتب عن وطنه وعن 
ارضه.. الفرق بالنسبة للمغرتبني هنا يف اسرتاليا اننا اهملناهم لوقت 
طويل وانا اعتز بتسجيلي هذه الزيارة اليت هي من الزيارات املهمة اليت 
َمْعَلم اال  اليست زيارة لالستجمام حيث قد ال احفظ من اسرتاليا وال 
هؤالء الذين رأيتهم البارحة )ليل االربعاء( الذين كانوا يلفون جسدهم 
بالعلم اللبناني وما زالوا يتحدثون اللغة واللهجة اللتني كانوا حيكونهما 
اعتزاز..  مصدر  بشري  ماري  اعتزاز..  مصدر  هؤالء  عاما.  اربعني  منذ 
النواب  واملسؤولون االسرتاليون من اصل لبناني مصدر اعتزاز.. حنن 
اقوياء جدا ولكن يلزمنا تنظيم ال يستطيع واحد مبفرده القيام به فمع 

استمرار حالة االستقرار االمين يتم تنظيم هذه االمور تباعا.
وبالنسبة لقضية اللحوم الفاسدة قال فخامته ان ال احد يهملها حيث 
 21 القبض  املختصة  االجهزة  القت  وقد  اللبناني  الضمري  خّضت  انها 
موقفا، وهناك حتديث للقوانني اليت تتناول سالمة الغذاء  ومن االكيد 
اننا لن نرتك مرتكبا سواء كان فردا او مؤسسة دون عقاب وانا شخصيا 
والوزراء نتابع املوضوع باحلاح ورمبا كشف بعض القضايا يعود هلذه 
املتابعة احلثيثة من قبلي انا ومن قبل رئيس الوزراء والوزراء املختصني 
الفساد. وعلى  الدولة تساعدنا لكشف مكان ومكامن  اجهزة  ان  حيث 
البلديات ان تتحمل مسؤوليتها يف هذا املوضوع وتكافح الفساد.. فمن 
اهلرمل  دكان يف  على  ويكشف  بريوت  من  مراقب  يأتي  ان  الصعب 
لريى ما اذا كان هناك فساد اضافة اىل املوظفني احملليني. العناية 
الصحة يف لبنان جيدة مقارنة مع الدول ميكن انها فرنسا اهم بكثري 
من لبنان ولكن ليس بالضرورة كل الدول لديها االهتمام الصحي مثل 
لبنان حتى الدول املتقدمة حنن احسن منها.. ضمان الشيخوخة امر مهم 
نسعى لتأمني االيرادات له ومثل ما قال )الزميل بو رزق( فاملوازنات 
مل تستقم معنا بعد، فعندما تستقيم املوازنات يصبح بامكاننا تأمني هذا 
املوضوع )ضمان الشيخوخة(. وعن اجلامعة اللبنانية الثقافية وضرورة 
توحيدها قال لقد سعيت وما زلت اسعى، لذلك  استقبل مسؤولني من 
اجلامعة وهذا  الطرفني بصفة مغرتبني وليس بصفتهم مسؤولني يف 
امللف اكّلف به وزير اخلارجية واملغرتبني عدنان منصور وهو معنا اآلن.
اسرتاليا  يف  العربي  االعالم  وسائل  ممثلي  اىل  اضافة  املؤمتر  حضر 
منصور  عدنان  واملغرتبني  اخلارجية  وزير  الضيف،  الوفد  واعالميي 
وسعادة  اهلراوي  خليل  السابق  الوزير  اجلمهورية  رئيس  ومستشار 
السفري اللبناني جان دانيال وقنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ 

روبري نعوم.
وانتهى املؤمتر الصحايف بالتقاط الصور التذكارية لالعالميني مع فخامته 
وبعض اعضاء الوفد املرافق..وكان قد جرت عدة مآدب تكريم للرئيس 
سليمان من قبل احلاكمة العامة  كوانتني برايس ورئيسة الوزراء جوليا 
العديد  والتقى  اوفارول  باري  ويلز  نيو ساوث  والية  ورئيس  غيالرد 
من النواب والوزراء االسرتاليني واالسرتاليني من اصل لبناني والكثري 
من الشخصيات االسرتالية واللبنانية كما زار دير ومعهد مار شربل يف 

بانشبول ظهر امس االول اخلميس ليغادر بعدها اىل ملبورن.

مدفوعات سرية لطومسون...
)تتمة املنشور على الصفحة 1(

الوسطي لوالية نيو ساوث ويلز.

وحصلت وسائل إعالم فريفاكس على وثائق تظهر أنه يف شهر ايلول/ 
مبلغ  دفع   على  الصحية  اخلدمات  نقابة  وافقت   ،2010 عام  سبتمرب 
لتسوية  دوالر  ألف   30 إىل  باإلضافة  له كمستحقات  دوالر   129،555
دعوى تشهري كان قد رفعها ضد االحتاد وسكرتريته الوطنية خليفته 

كاثي جاكسون.
ضد  قضائية  دعوى  رفع  قد  طومسون  السيد  كان  الوقت  ذلك  يف 
وسائل فريفاكس اإلعالمية على خلفية ادعاءات وكان قد أعيد انتخابه 

مؤخرا نائبا فيدراليا.
بعد ذلك، قام فرع نيو ساوث ويلز حلزب العمال بدفع فواتري قانونية 
مستحقة على السيد طومسون بـ  150 ألف دوالر للحؤول  دون اعالن 
يف  والتسبب  منصبه  من  النيابي  مقعده  من  استبعاده  ومنع  افالسه 

انهيار حكومة األقلية.
الصحية  اخلدمات  نقابة  يف  وحاليون،  سابقون  مسؤولون  زال  ومل 
العمالة  لسلطة  حتقيقني  موضع  طومسون،  السيد  فيهم  مبن   )HSU(
العادلة )Fair Work Australia(  وحتقيقات لشرطة يف نيو ساوث 
 )QC( القانوني  يرأسها  فساد  للجنة  داخلي  وحتقيق  وفيكتوريا  ويلز 

ايان تيميب.
وُفهم ان التقرير يتعامل مع سوء اإلدارة املالية لنقابة اخلدمات الصحية 
عندما كان السيد طومسون سكرتريا وطنيا هلا، مبا يف ذلك زعم سوء 
ينفي  الذي  طومسون،  السيد  اخفق  وقد  ائتمان.  لبطاقة  استخدامه 
ارتكاب اي خمالفات خالل الفرتة اليت قضاها مع االحتاد من عام 2002 

إىل عام 2007، يف التعاون مع التحقيق الذي جتريه شرطة فيكتوريا.

»الكتائب« جيدد...
)تتمة املنشور على الصفحة 1(

انسحاب سائر نواب الرابع عشر من آذار.
ولعل »القرف« الذي عرب عنه الرئيس نبيه بري، قبل الثقة، هو التقييم 
املوضوعي ملناقشات نيابية ارتفعت فيها طبقة الصوت اىل أعلى درجات 
املذهبية والطائفية، واستـُحضر فيها املاضي سالحا ملواجهة احلاضر، 
وتصفية احلساب بني مسميات اكثرية واقلية، وجدت يف انعقاد جلسة 
املناقشة العامة، فرصة إلغراق هذا البلد الصغري، مبخزون إضايف من 
اسباب االنقسام واالصطفاف السياسي واثارة العصبيات، ال لشيء اال 
حملاولة شد العصب الشعيب وتعبئة االنصار، ويف وقت احوج ما يكون 

البلد فيه اىل حلظة رشد سياسي ال تزال مفقودة.
وإذا كانت جلسة املناقشة العامة اليت استهلكت ما يزيد على ثالثني 
النواب  جملس  نصف  أي  نائبا،   62 الكالم  على  فيها  وتناوب  ساعة 
تقريبا، مل تقدم على صعيد املناقشات سوى تأكيد التباين واالختالف 
احلادين حتى على البديهيات، فإن وقائعها وجمرياتها ولغة التخاطب 
جلسة  من  قرفه  إشهار  على  بري  نبيه  الرئيس  محلت  سادتها  اليت 
مناقشة علمته درسا، كما قال، نظرا للفوضى اليت سادتها، وإن كان 
قد حاول ان يكسر حدة ما وصفه باجلو املدهلم الذي تبدى له، مضيفا 
املواالة واملعارضة ، ففي  ما بني  السجالي  اجلو  الرغم من  »على  انه 

االمكان تكوين اشياء مشرتكة«.
وتوازيا مع تلك السجاالت اليت توزعت ما بني نواب األكثرية واملعارضة 
على عناوين خمتلفة، ولعل ابرزها ما يتعلق بسالح املقاومة، او باالرث 
الثقيل الذي تركته احلكومات احلريرية السابقة، احتوت احلكومة هجوما 
على  مباشر  بشكل  آذار، صّوب  من  الرابع عشر  نواب  قبل  من  عنيفا 
رئيسها ووزراء املال والطاقة واملياه واالتصاالت، فجاء ردها بهجوم 
مضاد عرب منصة وزارية فندت طروحات املعارضة بالوثائق واالرقام، يف 
واالتصاالت،  واالمن،  واملازوت،  والكهرباء،  والرتبية،  العامة،  املالية 
احلكومة  رئيس  جتاوز  بينما  آذار،   14 نواب  اتهامات  على  فيها  ردت 
اىل  ليدعو  طاله،  الذي  الشخصي  بالتجريح  وصفه  ما  ميقاتي  جنيب 
وليقدم  لبنان،  التبصر يف مستقبل  واىل  واملعارضة،  املواالة  تعاون 
وبتماسكها  الكمال،  هلا  يدعي  ال  انه  من  الرغم  على  شهادة حبكومته 
برغم التباين املوجود بني بعض مكوناتها الذي وصفه ميقاتي خبالف 

يف وجهات النظر.
ولقد دافع رئيس احلكومة عن سياسة النأي بالنفس يف شأن الوضع 
السوري »الن ال احد يعلم مبا قد حيصل اذا ما سلك لبنان طريقا متاهى 
فيه مع فريق ضد آخر«، لكنه حرص ايضا على مد اليد اىل املعارضة، 
الفتا اىل حماوالت االهلاء لالنهاك اليت تتعرض هلا حكومته، وداعيا اىل 
اىل  والقال«  »القيل  سياسة  من  واالنتقال  االجيابيات  من  االستفادة 

الفعل والفاعل.
تعود  ان  يفرتض  العامة  املناقشة  جلسة  انتهاء  ومع  ثانية،  جهة  من 
اليت  العادية  اجللسة  من  بدًءا  الطبيعية  دورتها  استئناف  اىل  الدولة 
برئاسة  )امس(  اجلمعة  احلكومية  السرايا  يف  الوزراء  جملس  يعقدها 
بندا  مخسني  من  اعمال  جدول  لدراسة  ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئيس 

تتعلق بقضايا عادية ومالية، لكن بال تعيينات.
بعد  قطع  الذي  احلكومي  الوعد  فإّن  باجللسة  احمليطة  االجواء  وحبسب 
اجتماع اللجنة الوزارية اليت ثبتت صفقة بواخر الكهرباء ملصلحة الشركة 
الرتكية، بان يتم عرض التقرير الذي اوكل للجنة الفنية اعداده يف هذا 
اجلانبني  بني  ما  االتفاقية  ومشروع  والشروط  بالعقود  مقرونا  الشأن 
انه  يبدو  ال  )امس(،  آذار،  من  العشرين  جلسة  والرتكي يف  اللبناني 
سيسلك طريقه اىل االيفاء به، خاصة ان مصادر اللجنة الفنية اكدت 
هذا  متقدمة يف  مراحل  قطعت  بأنها  علما  بعد،  مهمتها  تنجز  مل  انها 
املسار على ان تنهي عملها يف فرتة قصرية، فيما رجحت مصادر وزارية 
اجللسة  البواخر يف  مبوضوع  املعنية  الفنية  اللجنة  تقرير  عرض  امكان 
املقبلة جمللس الوزراء اليت ستعقد يف القصر اجلمهوري يف بعبدا بعد 

عودة رئيس اجلمهورية ميشال سليمان من زيارته اسرتاليا.
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اسرتاليات

لزواج  مسيحي  معارض  قال 
الشذوذ  حتريم  إن  املثليني 
زنا  حتريم  يعادل  اجلنسي 
األشخاص  إن  قائال  احملرمات، 
من  ألشخاص  ينجذبون  الذين 

ذات جنسهم ميكن معاجلتهم.
يأتي ذلك يف الوقت الذي قال 
الزواج  املساواة يف  دعاة  فيه 
حقهم  املثليني  منح  رفض  إن 
يف  يتسبب  سوف  الزواج  يف 
واالكتئاب  القلق  من  معاناتهم 
تقول  بينما  عالية،  بدرجات 
مجاعات دينية إن اإلقرار بزواج 
يقوض  أن  شأنه  من  املثليني 
الزواج التقليدي، وخيلق مشاكل 

تتعلق بهوية األبناء.
دافيد  الدكتور  قال  جانبه،  من 
فيليبس رئيس منظمة »فاميلي 
زواج  إن  أسرتاليا«  فويس 
املرء  حماوالت  يشبه  املثليني 
التقرب جنسيا من  أحد احملارم 
ما  أو  العم  مثل  األقارب   من 

شابه.
إطار  يف  فيليبس  د.  وأضاف 
جلنة  أمام  ألقاها  اليت  كلمته 
مبجلس النواب يف سيدني  يوم 
اخلميس املاضي، أثناء مناقشة 
يتعلقان  قانونني  مشروعي 
اجلنسية  املثلية  أن  بالزواج 
الشفاء  يستحيل  حالة  ليست 

منها، بل ميكن مداواتها.
من جهته، قال األسقف جوليان 
أساقفة  عن   املمثل  بطرس 
أسرتاليا الكاثوليكيني إن زواج 
مشاكل  خيلق  سوف  املثليني 
األطفال،  وهوية  بنسب  تتعلق 
مفهوم  تغري  لو   « وأضاف: 
كافة  ذلك  سيهدد  الزواج، 
والنسب،  اهلوية  عن  معتقداتنا 

جدل بسبب تشبيه زواج 
املثليني  بزنا احملرمات!!

أقل  القادمة  األجيال  وجيعل 
تثبتا من هويتهم ونسبهم، وهو 

ما يلحق الضرر باجملتمع«.
أعربت   اآلخر،  اجلانب  وعلى 
باسم  املتحدثة  أرجنت  شيلي 
املثليني   أصدقاء  مجعية« 
واملثليات جنسيا«  عن غضبها 
من التعليقات السالفة، ال سيما 
جنسيا،  شاذ  جيمس  جنلها  أن 
بالعدوانية  التعليقات  ووصفت 
»لو  وأضافت:  منطقية،  والغري 
أبناء  املنتقدين  هلؤالء  كان 
مثليني جنسيا لعرفوا يقينا مدى 

زيف انتقاداتهم«.
أن  الربملانية  للجنة  وأردفت 
حيظون  واملغتصبني  اجملرمني 
حبقوق أكثر من اليت حيظى بها 
جتلس  كانت  بينما  املثليون«، 
كريين  الربوفيسور  جبوارها 
رفيقتها  تزوجت  اليت  فيليبس 
جاكي سرتايكر يف نيويورك عام 
1998، واليت قالت إن االعرتاف 
بزواج املثليني سيسهم يف حل 
تتعلق  عديدة  نفسية  مشاكل 
باملثليني، مشرية إىل أن ذلك 
سيعد إشارة احرتام من اجملتمع 
إطار حمدد بني  جتاه عالقة يف 
إذا  عما  النظر  بغض  شخصني 
أم  اجلنس  لنفس  ينتميان  كانا 

ال.
بينما قال روبرت فورسيث من 
األبرشية األجنليكية بسيدني إن 
عقد بني شخصني،  هو  الزواج 
مبباركة  الزواج  يتم  وعندما 
إجيابا على  ينعكس ذلك  الدين 
الدين ال يصنع  أن  إال  الزواج، 

الزواج«.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر: االسرتاليان

اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع

اخلمور  بار  رخصة  سحب  مت 
 THE Katanning اخلاص بفندق
مراقبة  كامريات  قامت  أن  بعد 
قامت  داعرة  سلوكيات  بفضح 
أمام  النادالت  بعض  بها 
الزبائن، يف الوقت الذي كانت 
بعض  تلتقط  الفندق  مديرة 

الصور للنادالت.
بغرب  اخلمور  جلنة  واختذت 
أن  بعد  قرارها  أسرتاليا 
اللقطات  من  جمموعة  شاهدت 
مراقبة  بكامريات  التقاطها  مت 
الذي  الفندق  سرية املثبتة يف 
يقع على مسافة 300 كم جنوب 
اللقطات  تاريخ  ويرجع  بريث، 
إىل مايو ويوليو وأغسطس من 

العام املاضي.
إحدى  اللقطات  إحدى  وتوضح 
البار،  على  ترقد  النادالت 
كاشفة  قدميها،  إحدى  وترفع 

عن فرجها أمام الزبائن.
كما تكشف اللقطات اليت متكنت 
الشرطة من احلصول عليها بعد 
طالت  اليت  املتعددة  الشكاوى 
ترينا  الفندق  مديرة  الفندق، 
لني تلتقط صورا للنادالت قبل 

وقف رخصة اخلمور بفندق The Katanning بعد ضبط نادالت 
يعرضن أثداءهن وفروجهن ومؤخراتهن أمام الزبائن يف حضور املديرة!!

قالت الشركة الراغبة  يف بناء 
أكرب بيت دعارة يف أسرتاليا 
حملكمة األراضي والبيئة بنيو 
من  اهلدف  إن  ويلز  ساوث 

بيت دعارة ستيليتو : حنن نشبع غريزة اجلنس لدى 
املواطن األسرتالي... ونرغب يف التوسع!!

الصاحل  يف  ليس  التوسع 
اتساع  أن  زاعمة  العام، 
العديد  سيخلق  الدعارة  بيت 
تأثري  وذات  الوظائف  من 

اقتصادي إجيابي.
وأضافت الشركة املطورة إنه 
سيكون هنالك 50 موظف يف 
بيت الدعارة يف حالة تطويره 
العاهرات  يضمون  واتساعه، 
النظافة،  وعمال  واإلدارة 
باإلضافة إىل تقديم اخلدمات 
اجلنسية بشكل أكرب مبا يضمن 
تلبية غريزة اجلنس األساسية 

لدى اإلنسان.
دحض  أرتازان  وحاولت 
اليت  الثمانية  االدعاءات 
واليت  البلدية،  بها  تقدمت 
تضم تأثري ذلك على التنمية 
مواقف  وعلى  السكانية، 
املرور  وإشارات  السيارات، 

والضوضاء.
وكانت البلدية قد تلقت 80 
توسعات  ضد   عامة  شكوى 
خماطر  شاملة  الدعارة،  بيت 
أو  تنموية  وأخرى   ، أمنية 

متعلقة بإشارات املرور.
أن  اهلريالد  وذكرت صحيفة 
الناشر  هاوس  ووتر  توم 
من  حذر  بسيدني  الشهري 
احتمال أن يكون بيت دعارة 
وسيلة لدفع ديون هايسون 
من املقامرة واليت قيل أنها 

وصلت إىل مليون دوالر.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر: سيدني مورنينغ هريالد

مضاعفة مساحة بيت الدعارة 
املصلحة  يف  يصب  احلالي 

العامة.
ايدي  الشهري  املقامر  وكان 

هايسون صاحب بيت دعارة 
قد   كامربداون  يف  ستيليتو 
أعلن عن رغبته يف إنفاق 12 
بيت  لتوسيع  دوالر  مليون 
الدعارة من 19 إىل 40 غرفة، 
عرب بناء ثالثة طوابق إضافية 
بطريق  جماور  مبنى  يف 

باراماتا.
احملكمة  مفوضة  وكانت 
سوزان أونيل بدأت االستماع 
خارج بيت الدعارة أمس، بعد 
شكوى  إىل  استمتعت  أن 
تشافورا  ستيفن  املواطن 
الذي قال إنه ابتاع مع زوجته 
لبيت  جماورة  شقة  اكسانيت 
الدعارة بعد أن رفضت بلدية 
البيت  لتوسع  طلبا  سيدني 

العام املاضي.
تستطيع  »لن  وأضاف: 
أوالدك  نشأة  تضمن  أن 
بيئة جيدة يف  وأحفادك يف 
ظل خطط التوسع اليت يرغبها 

البيت«.
كما عربت بلدية سيدني  عن 
السليب  التأثري  من  خماوفها 
أن  حتى  التوسع،  خلطة 
لقب  ماالرد  شاين  الليربالي 
»ويستفيلد  ب  الدعارة  بيت 
إشارة  يف  الدعارة«  بيوت 
إىل مركز ويستفيلد التجاري 

الشهري بلندن.
 وتصر شركة أرتازان الشركة 
املديرة للمشروع على منازعة 
أن  يف  البلدية  نظر  وجهة 

Australian News

اثنني  بني  معركة  تنشب  أن 
لقطة  تبني  كما  الزبائن.  من 

ثدييها  نادلة تكشف عن  أخرى 
للزبائن.

سحب  قرار  اللجنة  وفسرت 
الرخصة بأن الفندق استمر يف 
ممارساته بتعيني نادالت يرتكنب 
سلوكيات فاحشة تتضمن عرض 
وأثدائهن  ومؤخراتهن  فروجهن 
ومالمسات  الزبائن،  أمام 

جسدية متعددة.
تلك  أن  القرار  وأضاف 
السلوكيات تعد انتهاكا واضحا 
اخلمور،  رخصة  منح  لشروط 
مشرية إىل أن ما يدعو لألسف 
هو قيام مديرة الفندق السيدة 
لني بالتقاط صور لتلك األفعال 
كل  يف  والتواجد  املشينة، 
كامريا  كشفتها  اليت  اللقطات 

املراقبة.
بينما علقت السيدة لني أن تلك 
حفالت  ضمن  كانت  اللقطات 
الضيوف  يكن  ومل  شخصية، 
اخلمور  تناول  مقابل  يدفعون 
وأضافت  احلفالت،  تلك  خالل 
أن النساء الالتي ارتكنب أفعاال 
ضمن  هلا،  صديقات  داعرة 

ضيوف هذه احلفالت اخلاصة.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

www.perthnow.com :املصدر
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02 8677 7559

لجميع حاجاتكم من السمانة 
العربية والخضار والفواكه واللحوم 

الطازجة يوميًا

 

أجبان، ألبان ، قهوة، بزورات 
محمصة يوميًا ، 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...

تنباك معّسل 

 

$9.99

بانو سويرماركت
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جميـع منتجاتنا 
حالل

 Coles, تجدونها يف
 Woolworths 

وأكرب السوبرماركات 
املستقلة
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FairField

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

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

Specsavers Optometrists Fairfield 
Shop G66 

Neeta City Shopping Centre  
54 Smart Street 

Fairfield NSW 2165
Fax: 02 9726 2932

Advertisements
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الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ

9721 1611

National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

Advertisements

REAL 100% 
HUMAN HAIR
EXTENSIONS
$265FROM

9682 4415OU
R 

PA
CK

AG
ES 1

FULL COLOUR
+15 FOILS

+ Style Cut
+ Treatment 
+ Blow Wave
+ Toner
* Long Hair Extra$65.00

2
HALF HEAD
FOILS

+ Style Cut
+ Treatment 
+ Blow Wave
+ Toner
* Long Hair Extra$65.00

3
FULL HEAD
FOILS

+ Style Cut
+ Treatment 
+ Blow Wave
+ Toner
* Long Hair Extra$85.00

4
FULL
COLOUR

+ Style Cut

+ Treatment 

+ Blow Wave

* Long Hair Extra$55.00

7
15 FOILS + TONER

$45.00
* Any Length

6
FULL HEAD FOILS 
+ Toner * Any Length

$95.00

5
FULL COLOUR
+ Half Head Foils

+ Style Cut
+ Treatment 
+ Blow Wave
+ Toner
* Long Hair Extra$80.00

9682 4415

we now have a private room for scarfed ladies
appointments not necessary

our price list

9682 4415

REAL 100% 
HUMAN HAIR
EXTENSIONS
$265FROM

OPEN 7 DAYS 
Monday ........9am..........5:30pm
Tuesday .......9am..........5:30pm
Wednesday ..9am..........5:30pm
Thursday ......9am..........9:00pm

Friday ...........9am..........5:30pm
Saturday ......9am..........5:00pm
Sunday .........10am........4:00pm 

appointments not necessary

We now have a 
private room for 

scarfed ladies 
Appointments not necessary

GET A FREE 
KERATIN TREATMENT 

BEFORE AFTER

BRING A FRIEND FOR A KERATIN SMOOTHING 
TREATMENT AND GET YOURS FOR $99 (ANY LENGTH) 
OR BRING TWO FRIENDS AND 
GET YOURS FOR  FREE !   

*LIMITED TIME ONLY.
OFFER AVAILABLE ONLY FROM SUNDAY - THURSDAY
(Keratin shampoos and conditioners not included)

KERATIN VALUES AT $350.00 
SAVE OVER 70%

9682 4415

للمحجبات خاصة  غرفة 
لموعد ضرورة   ال 

مسبق
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الشاعر السيد أمحد احلسيين

من ديوان الغدير

قدُر يا  املوت  سهام  رميت  ملا 

ينهمُر االحباب  على  رعٍب  وسيل 

البشُر ميدانها  اىل  تهاوت  حتى 

تندثُر االرض  حياة  يوما  بّد  ال 

أثُر أجوائنا  يف  للبدر  عاد  ما 

تستعُر االحشاء  يف  ناٍر  وهبُّ 

خيتمُر اآلالم  يف  كأسك  ومزيج 

يعتذُر العينني  من  راح  والصرب 

أصاب سهمَك

Saturday 21 April 2012السبت 21 نيسان 2012

كــتابـات

 أطلق السيد سليم صفري، رئيس جملس 
إدارة ومدير عام بنك بريوت اهلوية والشعار 
اجلديدين للمصرف يف مؤمتر صحايف عقد يف 
فندق فور سيزنز، بريوت يف حضور حشد 
كبري من الصحافيني ومديري املصرف، تاله 

حفل غداء احتفاًء باملناسبة. 
قال  للمناسبة،  خصصها  اليت  الكلمة  ويف 
القفزة  على  نطلعكم  أن  »َأردنا  صفري: 
النوعية اليت سيطّل بها »بنك بريوت« على 
وأفراد  معه  املتعاملني  كل  وعلى  اجملتمع 
املصرف  إرادة  تعكس  قفزة  أسرته... 
من  والتطور،  احلداثة  مواكبة  يف  العميقة 
الشكل  مشلت  مزدوجة  عمل  خطة  خالل 
الذي  اجلذري  الَتغيري  ليعكس  اخلارجي 
وشدد  الداخلي.«  العمل  مراحل  كّل  يطال 
صفري على أن حّلة املصرف اجلديدة ترتجم 
»اإلصرار على شباب مصرفنا وحتديث كل 
أيضًا  رافقه  الشكل  فالتطّور يف  مرافقه«. 
تطّور يف املضمون، إذ استحدث بنك بريوت 
النقدية واملصرفية وخدمات  مركزًا لإلدارة 
الكرتوني  برنامج  أحدث  وهو  العمليات، 
باإلضافة  لبنان،  اعتماده يف  واألوسع يف 
إىل استحداثه مركز التدريب والتعّلم لتوفري 
ونوعية  املصرفية  املعرفة  معايري  أعلى 
اخلدمة للزبائن، ناهيك عن تعزيز تكنولوجيا 
املعلومات يف املصرف وربطه حمليًا وعامليًا 

بشبكة تقنية متكاملة. 
ويف ختام كلمته، زّف صفري إىل احلضور خرب 
انضمام مولود جديد إىل أسرة املصرف، هي 
التأمينية، ثم  »بريوت اليف« لكل اخلدمات 
ختم بتجديد »العهد بأن يظل بنك بريوت يف 

خدمة لبنان واللبنانيني، أينما تواجدوا«. 
بعد ذلك، كانت كلمة مسّجلة للسيد مايكل 

جملس  رئيس  آلن، 
آلن  شركة  إدارة 
العاملية  انرتناشونال 
أوكل  اليت  املتخصصة 
إليها بنك بريوت مهمة 
تطوير هويته وشعاره. 
التعاون  عن  فتحدث 
املؤسستني  مجع  الذي 
املصرف  نقل  بهدف 
جديدة  مرحلة  إىل 
واعدة على نطاق عاملي 
ومستقبل أكثر إشراقًا. 
كما شرح رمزية الشعار 
يعكس  الذي  اجلديد 
ورؤيته  املصرف  قيم 

املستقبلية. 
أخرى  كلمة  ويف 
السيد  حتدث  مسجلة، 

بنك بريوت يطلق هويته وشعاره اجلديدين 
صفري:« طلّة بنك بريوت اجلديدة قفزة نوعية تعكس إرادتنا العميقة يف 

مواكبة احلداثة والتطور«

بالدينامية وروح الشباب والشغف واملبادرة، 
شارحًا احلملة اإلعالمية واإلعالنية اليت شرع 

املصرف يف تنفيذها حول هويته اجلديدة. 
بعد ذلك كانت كلمات لكل من السيد بيار 
تلحمي، مدير عام شركة »بريوت اليف« التابعة 
مدير  عنداري،  غابي  والسيد  بريوت  لبنك 
املصرف،  يف  املعلومات  تكنولوجيا  دائرة 
والسيد بسام لطيف، مدير خدمات العمليات 
النقدية واملصرفية حتدث كل منهم فيها عن 
عناصر التجديد واحلداثة اليت رافقت إطاللة 
املصرف اجلديدة على صعيد العمل الداخلي.  
املشاركون  فيه  احتفى  غداء  حفل  أقيم  ثم 

بإطالق هوية بنك بريوت اجلديدة.
بنك بريوت
 يف 11 نيسان )أبريل( 2012 

لبريوت  التنفيذي  املدير  واكيم،  جاميس 
بريوت  لبنك  التابع  املصرف  بنك،  هلنيك 
يف أسرتاليا مشريًا إىل أنه املصرف اللبناني 
بتلبيته  وأنه  األسرتالية،  القارة  يف  الوحيد 
يشكل  إمنا  فيها،  اللبنانية  اجلالية  حاجات 
همزة وصل بني أسرتاليا ولبنان. وإذ نقل 
فروعه  شبكة  بتوسيع  املصرف  فخر  واكيم 
لتشمل 15 فرعًا منتشرًا يف سيدني وملبورن 
بنك  تطبيق هوية  أنه مت  إىل  أشار  وأداليد، 
بريوت اجلديدة يف مجيع  فروع املصرف يف 

أسرتاليا فارتدت مجيعها احلّلة اجلديدة. 
مدير  بولس،  بول  للسيد  عرض  كان  ثم 
يف  املؤسساتي  واإلعالم  التسويق  دائرة 
بنك بريوت، شرح فيه اسرتاتيجية املصرف 
يتمتع  كمصرف  اجلديدة  صورته  لتثبيت 

السيد سليم صفري رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك بريوت

وتُر يا  االحشاء  يف  سهمك  اصاب 

يفجعنا الدهر  ان  احسب  كنت  ما 

مدنًا الفنا  كّف  على  تبين  ورحَت 

أمر ما  اهلل  ووعد  وعٌد  هذا 

أملًا الشوكة  ذات  يزرع  وراح 

مبتسمًا جنواك  يف  تفصح  كنَت  قد 

مفتخرًا املوت  وشاح  غنمَت  حتى 

منقبٌة الصرب  بأن  علمَت  ملا 

البواديا حصون  يف  ينعى  كالبوم 

شافيا حبييب  يا  حزني  كان  ما 

مآقيا اللحاظ  من  ذرفُت  حتى 

جماريا الربوع  على  تسيل  فيضًا 

عزائيا والشجون  يشكو  واحلّب 

الرواسيا كاجلبال  لدهٍر  آٍه 

رجائي الزمان  من  أناَل  حتى 

مناغيا للحبيب  يهتف  والصوت 

بواكيا للضريح  تغدو  والناس 

القوافيا السهام  على  نظمُت  حتى 

دوائيا احِلمام  يّم  من  وغرفُت 

مناديا النفوس  على  أطّل  ضيٌف 

تقّرحْت والعيون  قليب  ذاب  قد 

زفراتها تعثرت  القلوب  كيف 

الثرى فوق  حباتها  فتساقطت 

نائحًا ُييُب  ال  ضرحيَك  هذا 

جتّرمًا بالنبال  يقسو  والدهر 

تصربًا فيك  العمر  فألمضنّي 

مضرجًا النفوس  يف  يبقى  واجلرح 

معزيًا للقلوب  يصدح  والطري 

نواهٌل والسهام  أندب  زلت  وا 

الردى كف  من  املزن  ماء  وشربُت 

متكن 8 تالميذ ، ترتاوح أعمارهم بني الـ 15 والـ16 سنة ، من مدرسة 
اإلميان يف طرابلس، من تشكيل فريق اطلقوا عليه إسم« فجر اإلبداع«، 
الفوز  خالله  من  استطاعوا  البضائع«  لنقل  جمّهز  آلي  »رجل  وتصميم 
مبسابقة الـ first lego league على كل الدول العربية على ان يتوجهوا 

االحد اىل الواليات املتحدة.
وقد عرض الفريق وإدارة املدرسة  إخرتاعهم أمام وزير الصناعة الذي 
أعلن عن توقيع الوزارة إتفاقات مع اجلامعات لدعم هذه املشاريع ضمن 

برنامج »اللرية«.
يشار اىل ان كل تكاليف هذا املشروع، تكفلت بها إدارة املدرسة اليت 

متنت إن يكون هناك دعم إلخرتاعات الطالب يف املستقبل.

ابتكار لطالب لبنانيني :

»رجل آلي جمّهز لنقل البضائع« مركز   يف  الفتيات  تضطر 
احتجاز األحداث إىل االستحمام 
مبا  عازلة  ستائر  وجود  دون 
يتيح لكامريات املراقبة السرية 
تصويرهن وهن عاريات، وهو 
ما ميكن املوظفني الرجال يف 
يف  األحداث  احتجاز  مركز 
الفتيات  مشاهدة  من  برزبني 
ستائر،   وجود  لعدم  عاريات، 
تغيري  إىل  احلاجة  كما يعكس 
حمتويات  مراقبة  سياسة 

كامريات املراقبة.
أوضاع  مراقبة  تقرير  وقال 
مركز االحتجاز يف الربع األول 
يف عام 2011  إنه يب وضع 
أثناء  الفتيات  لسرت  ستائر 
لتغيري  باإلضافة  االستحمام، 
بكامريات  املتعلقة  الضوابط 
احتماالت  ملنع  املراقبة 
الرجال  املوظفني  مشاهدة 
حلظات  يف  عاريات  للفتيات 
تبديلهن  أو  استحمامهن، 
للمالبس، وغريها من حلظات 

اخلصوصية.
إجراء  يتم  أن  املعتاد  ومن 
التفتيشية  احلمالت  تلك 
األحداث  احتجاز  مركزي  على 
بالوالية كل ثالثة شهور، جراء 
هلا  تعرضت  اليت  االنتهاكات 
الكنيسة وبعض  األطفال يف 
مما  للوالية،  التابعة  املرافق 
تشديد  ضرورة  عن  أسفر 

 الفتيات يستحممن عاريات يف مركز احتجاز بريزبن دون 
وجود ستائر.. والكامريات السرية تنتهك عوراتهن!!

محالت املراقبة.
عدد  أن  األرقام  وتكشف 
األحداث الذين احتجزوا خالل 
العام املاضي بلغ 746 مقارنة 
و   10-2009 خالل   778 ب 

629 يف عام 09-2008.
تفشي  التقرير  أوضح  كما 
األطفال  بعض  حبس  ظاهرة 
انفراديا  حبسا  السن  حتت 
من  كنوع  املراكز  تلك  يف 
الوقائع  إحدى  ويف  العقاب، 
االحتجاز  مبركز  مدير  قام 
املراهقات  إحدى  بتهديد 
شكوى  لتقدميها  احملتجزات 
انتشرت  كما  املركز،  ضد 
وسوء  البلطجة  حاالت  بعض 
العاملون  ارتكبها  السلوك 

بتلك املراكز.
وكانت جلنة من مجعية محاية 
األطفال واملراهقني قد زارت 
والحظت  االحتجاز،  مركزي 
عدم وجود ستائر يف كبائن 

االستحمام.
 Siyavash قال  جانبه،  من 
شبكة  مدير   Doostkhah
بكوينزالند  الشباب  شؤون 
مظاهر  من  الكثري  هنالك  إن 
مطالبا  اخلصوصية،  انتهاك 
حاسم  موقف  اختاذ  بضرورة 

حياهلا.
االلكرتوني  العنكبوت  ترجمة 

new.com :املصدر
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 Hatem
Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢ Saturday 21 April 2012السبت 21 نيسان 2012
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

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

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

Saturday 21 April 2012السبت 21 نيسان 2012

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

من  كامال  فريقا  تضم  املؤسسة 
التمديدات  يف  االختصاصيني 

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

العمل

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

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

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

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

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

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

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

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

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

 TEL: 9354 2340

Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@

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

ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€

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

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

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

Abdo
Director

ÚÓ«b‡nu¸a@pbflá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„

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

xaÎå
ÚiÏ�Ç
ÛmÏfl@ÂœÜ

7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛

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

Ÿ»ÿ€a
94841288 Zfibóm˝€
757 High St, 

THORNBURY, 
 VIC, 3071

·ÿmb„˝«¸
@ãÌá∑@fibóm¸a@ÊäÏj‹fl@¿
@ÜÏ»èfl@›Ó‡◊@›Óflç€a@knÿæa
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«
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خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد- حفالت عامة وخاصة 

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

  Ph: (03)93544683
Mob: 0418 175 417 or   0425 822 244 
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ÊäÏj‹fl@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au
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االول َّـ عالم التصوير
خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد- حفالت عامة وخاصة 

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

LEBANESE PIZZA & PIES
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PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 
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ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au
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pb‰v»‡‹€@Ùá:a@Êaãœa
تقدم يوميا اِّـنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

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

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

ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك  فتجد اكثر

تمتعوا باللقمة َّـ جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

äb �ÿ«@Êaãœc

@

 بإدارة خالد اخلضر
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ÌâÍª=Ó€É~Á=Ó �€_j=ÓÀ_¿fl
254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

افران اهلدى للمعجنات
تقدم يوميا املنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

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

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

ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك  فتجد اكثر

تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق 
 املعجنات

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

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة
254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

حمالت اهلدى 
 للمواد الغذائية

جميع أنواع الحبوب والزيوت 
وزيت الزيتون واملعلبات إىل املكسرات 

 واللنب....
محالت الهدى تغنيكم عن التفتيش وتؤمن 

لكم كل ماتحتاجونه من مواد غذائية ...

393 Sydney Rd, COBURG  VIC 

Tel: 03 9354 2340

أفران
للمناقيش واللحم بعجني والجبنة 

 وجميع أنواع الكعك...
لالتصال

SUNRISE 
BAKEHOUSE

03 9484 1288 
757 High St, 

THORNBURY 
VIC , 3071

Saturday 21 April 2012السبت 21 نيسان 2012
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مسعوديات

انها املرحلة االخرية ال بل الفرصة االخرية امام احلكومة كي تقوم 
بواجبها جتاه مواطنيها دون كيدية او حمسوبية..

حكومة اصبحت على شفري الزوال.
وزراء حياولون العمل جبدية بكل ما عندهم من كفاءة وقوة ووزراء 

آخرون يعرقلون املشاريع احليوية اليت تهم املواطن.
رئيس احلكومة ساعة يف هذه الكفة وساعة أخرى يف الكفة املقابلة 
حسب ما تقتضيه مصاحله الشخصية، فلمصاحله واعماله وشركاته 

اخلاصة االولوية اذا تعارضت مع املصلحة الوطنية العليا.
رئيس اجلمهورية »اجر بالقصر واجر بالطيارة« حيث انه حياول »حط 
»السعد«  والبنه  احلريري  رفيق  الراحل  احلكومة  لرئيس  البحصة« 
الزيارات  من بعده بقصد تدوين امسه يف موسوعة غينيتس يف 
اخلارجية والرحالت الـ »ابن بطوطية« كأن الوطن ُيبنى من اخلارج 

وكأن الرحالت اخلارجية هي اليت ختدم املواطن وتنفذ املشاريع.
ال والف ال ملثل هذه احلكومة وهلذه الوحدة الوطنية اليت تفرق وال 

جتمع.
ال فرق لدى املواطن ان كان الوطن موحدا سياسيا او مقسما اذ 
والكتاب  والكهرباء  واملاء  والدواء  الرغيف  هو  يريده  ما  جّل  ان 
الشهر  آخر  املدرسي واالستمرار يف عمله واالهم  قبض معاشه 
حيث  الصفدي  املال حممد  وزير  اطلقه  الذي  التحذير  بعد  خاصة 
ان آخر موازنة كانت عام 2005 وهذه املوازنة مل تعد تكفي لدفع 
بارتكاب خمالفة  »احلكومة  العمال واملوظفني مطالبا  رواتب نصف 

لدفع رواتب املوظفني«.
حكومة رئيسها بواد وبعض وزرائها بواد ثاني والبعض اآلخر بواد 

ثالث.
هذا يعين ان العمل ممنوع يف قاموس احلكومة، فالوزير الذي يريد 
برئيس  يصطدم  الوزراء  ببعض  يصطدم  ام  ان  وينتج  يعمل  ان 
حكومة  كأنها  احلكومة  وتصبح  واالنتاج  العمل  فيتوقف  احلكومة 
حقيبة  يف  وحيصل  حصل  كما  كذلك،  ليتها  ويا  اعمال  تصريف 

الطاقة والكهرباء.
الوطن ينهار والوحدة اليت يتغنون بها اصبحت اداة اذالل.

املالمة  النيابي  على اجمللس  احلكومة  وال  على  ليست ال  املالمة 
على الشعب الذي مل حيسن اختيار نوابه والذي يؤيدهم وميشي 
وراءهم »عالعميانه« ولو كانوا على خطأ  حتى ولو كان عملهم يضر 
مبصلحته.. الوطن ليس ملكا هلذا الوزير ان ذاك النائب امنا لـ 4 

ماليني من املواطنني.
والدولة  شلت  املؤسسات  ان  كيف  ترون  اال  السادة..  ايها 
االدنى من  احلد  تأمني  االفالس ومل تعد قادرة على  على طريق 

اخلدمات.
تأمني  مشروع  يتأخر  ان  العيب  من  اليس  التذكري  سبيل  وعلى 
وبالتيار  باسيل  جبربان  كيدية  التأخري  واسباب  لليوم  الكهرباء 

الوطين احلر..
الشعب  ام  احلر  الوطين  التيار  التأخري  هذا  من كل  املتضرر  هل 

اللبناني بكافة طوائفه وفئاته؟.
االهمية  منتهى  يف  هو  الذي  اجلسر  هذا  الديب  جل  جسر  اليوم 
دواليب  يف  العصي  توضع  ملاذا  املنطقة..  لسكان  واحليوية 
تنفيذه؟ ملاذا ُتنفذ مشاريع اقل اهمية منه يف مناطق اخرى معينة 
اىل  حباجة  تنفيذه  عملية  هل  االدراج؟  يف  اجلسر«  »هذا  ويوضع 

اعتصام واحتجاج واحراق اطارات؟
ان عشرات آالف السكان يستفيدون من تنفيذ هذا اجلسر اذ بدال 
من ان يستغرق االمر ساعة واحيانا ساعتني للوصول اىل املنطقة 
واخلروج منها فانه بعد اقامته ُيتصر وقت »االذالل« اىل ربع ساعة 

ويف اسوأ االحوال نصف ساعة.
املسألة تلزمها انتفاضة حضارية واذا اقتضى االمر »غري حضارية« 
لتنفيذ هذا املرفق احليوي اهلام الذي يستفيد منه ابناء جل الديب 

وقسم من ابناء املنت.
كفى معارضة كل مشروع يعود بالفائدة جلهة معينة فمجلس اخلدمة 
املدنية جيب ان يكون جملسا خلدمة كل املواطنني ومن كل املناطق 
والفئات ال جملسا خلدمة مناطق واطراف معينة وكأن هناك »ناس 

بسمن وناس بزيت«
ال نقول هذا الكالم من باب اليأس ولكن من باب مصارحة الشعب 

لُيحسن اختياره ويتحمل مسؤولياته يف املستقبل.

0405 272 581

إلعالناتكم يف جريدة الهريالد 
 يف ملبورن ، االتصال بالزميل 

  كميل مسعود 
على الرقم

أشار جو هوكي وزير اخلزانة يف 
االئتالف  أن  إىل  الظل  حكومة 
سوف ينظر يف ختفيض الرعايا 
االجتماعية وبعض االستحقاقات 
بني  التوازن  من  نوع  إلحداث 

الدخول املنخفضة والضرائب.
بعض  هوكي  السيد  وأخرب 
السياسيني األوربيني أن عصر 
االستحقاقات االجتماعية جيب أن 
تصرحيات  وأضاف يف  ينتهي  
خاصة لقناة إيه بي سي بعد أن 
ألقى خطابه يف لندن: »كلما زاد 
اعتمادنا على اإلعانات احلكومية، 
كلما شكل ذلك ضغطا متزايدا 

على دافعي الضرائب«.
يف  املشكلة  أن  واستطرد  
أسرتاليا ال تبدو يف مثل خطورتها 
يف بعض األقطار األوربية اليت 
من   %30-20 بني  ما  ختصص 
لنفقات  احمللي  اإلمجالي  الناتج 
تصل  بينما  االجتماعية،  الرعايا 
النسبة يف أسرتاليا إىل %16، 
اجلهود  من  املزيد  ببذل  مطالبا 

لتخفيض تلك النسبة.
واستطرد هوكي: »حنتاج ملقارنة 
األسيويني،  جرياننا  مع  أنفسنا 

 جو هوكي: االئتالف يعارض إعانات 
الضمان االجتماعي.. وهونج كونج مثال 

حيتذي به!!

اليت تقل فيها نسبة خمصصات 
نسبتها  عن  االجتماعي  الضمان 

يف أسرتاليا.
وطالب هوكي يف خطابه  بإعادة 
اإلعانات  أنواع  كافة  يف  النظر 
مثل   احلكومات  متوهلا  اليت 
املعاشات وغريها، ضاربا املثل 
أعلى  تفرض  اليت  كونج  بهونج 
نسبة يف ضريبة الدخل)%17(، 
دون أن تلتزم احلكومة بتمويل 

شبكة رعايا اجتماعية.
االئتالف  إن  هوكي  وأردف 
سيستمر يف حبث سبل تضمن 
على  احلصول  للمواطنني 
يف  تتمثل  عدال،  أكثر  تعامالت 
وتقليل  الضرائب،  ختفيض 

اإلنفاق احلكومي.
موجه  خطابه  أن  إىل  وأشار 
لألقطار اليت تنفق ما بني 20-
30% من الناتج اإلمجالي احمللي 
أنه  االجتماعية،إال  الرعاية  على 
إنفاق  حجم  بتخفيض  طالب 
تتخذ  اليت  االجتماعية  الرعاية 

أشكاال متعددة يف أسرتاليا.
ترجمة العنكبوت االلكرتوني
new.com :املصدر

رئيس جملس والية فيكتوريا يف اجلامعة اللبنانية الثقافية يف 
العامل  يوسف سابا وأعضاء اللجنة التنفيذية يستنكرون بشدة 
حماولة اإلغتيال اليت تعرض هلا رئيس حزب القّوات اللبنانّية 
الدكتور مسري جعجع، وهذه احملاولة تعترب اغتيال للوطن والسلم 
األهلي، لذا نطالب الدولة اللبنانية وكل األجهزة األمنية العمل 
على إلقاء القبض على اجملرمني وعلى احملرضني وإحالتهم إىل 
القضاء وإنزال أشد العقوبات حبقهم، كما نطالب الدولة أيضًا 

بإحالة هذا امللف إىل احملكمة الدولية.
فيكتوريا تهنئ الدكتور  اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – 
جعجع على سالمته وجناته من حماولة اإلغتيال هذه، كما تهنئ 

مجيع القواتينّي يف الوطن واإلنتشار على سالمة الدكتور.
أمانة إعالم 
11 نيسان 2012

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل - 
جملس والية فيكتوريا

يف  ونيوزيلندا  ألسرتاليا  القاّري  اجمللس  رئيس  يستنكر 
اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل ، طوني يعقوب وأعضاء 
اللجنة التنفيذية بشدة حماولة اإلغتيال اليت تعرض هلا رئيس 
حزب القّوات اللبنانّية الدكتور مسري جعجع، ويطالب اجمللس 
القاّري الدولة والسلطات األمنية املختّصة العمل على إلقاء 
أشد  وإنزال  القضاء  إىل  وإحالتهم  اجملرمني  على  القبض 
العقوبات حبقهم، وكشف اجلهات اليت تقف وراء هذا العمل 

اإلجرامي الدنيء.
اجمللس القاّري يهنىء الدكتور جعجع ومجيع القواتينّي يف 
اإلغتيال  من حماولة  وجناته  على سالمته  واإلنتشار  الوطن 
هذه واليت كانت لتضع األمن واإلستقرار يف مهب الريح، 

والوطن يف فوضى عارمة ال أحد يعرف عقباها. 
إبرهيم شربل
أمانة إعالم املجلس القارّي
10 نيسان 2012

اجمللس القاّري ألسرتاليا ونيوزيلندا
يستنكر حماولة اإلغتيال

يتقدم رئيس اجمللس القارّي ألسرتاليا ونيوزيلندا يف اجلامعة 
اللبنانية الثقافية يف العامل، طوني يعقوب وأعضاء اللجنة 
التنفيذية، بالتهاني القلبية مبناسبة عيد الفصح اجمليد عند 
التقويم الغربي والشرقي من أبناء اجلالية اللبنانية عامة ومن 

املسيحيني خاصة وبأخلص األماني والتربيكات.
طالبني للجميع بأن يعيده باخلري والصحة وأن تكون قيامة 
الفوضى  لبنان من  السيد املسيح من املوت حافزًا لقيامة 

السياسية واخلالفات واإلنقسام إىل كل خري ومين وبركة.
وكل عيد وأنتم خبري

إبرهيم شربل
أمانة إعالم املجلس القارّي
10 نيسان 2012

اجمللس القاري ألسرتاليا ونيوزيلندا
يهّنئ مبناسبة عيد الفصح اجمليد

طابور أمام مركز تلقي إعانات الضمان االجتماعي
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اسرتاليات

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

accommodation twin share 4 star hotels. Breakfast and dinners.  
 

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

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

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

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

Accompanied by:  Fr John Harb 
 

$6550 
 

LEBANON  
Beirut– Jeita 

Baalbek 
Harissa 

 
ITALY 

Milano -Rome    
Vatican -Venice 

 
 GREECE 

Athens - Patras 

 
HOLY LAND 

Jerusalem 
Nazareth 

 
JORDAN  

Amman - Petra 
Jarash 

 
 

 
 

 
 

2WAY TOWING 
SERVICES

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

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

أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن

من املقرر أن  يتم منح أصحاب 
األعمال الذين يوظفون أشخاصا 
مكافأة  اخلمسني  عمرهم  جتاوز 
حكومية قدرها 1000 دوالر وفقا 
ملبادرة تهدف إىل تقليل نسبة 

البطالة بني كبار السن.
احلكومة  تعلن  أن  املقرر  ومن 
الفدرالية اليوم عن تلك املكافأة 
من  كجزء  جاءت  اليت  اجلديدة، 
االحتماالت   « لتقرير  استجابتها 
من  السن  لكبار  االقتصادية 
األسرتاليني«، والذي نفذته جلنة 

برئاسة افريالد كومبتون.
 1000 املبادرة  متنح  وسوف 
دوالر لعشرة آالف صاحب عمل 
شريطة أن يكون لديها موظفون 
يكون  أن  على  اخلمسني،  فوق 
األقل  على  أشهر  ثالثة  مر  قد 

من تعيينه.
وسوف تكون األولوية ألصحاب 
األعمال الذين وقعوا على برنامج 
والذي   corporate champions
االسم  ذات  الشركات  يشجع 
كبار  توظيف  على  الصيت  ذائع 

السن.
جراء  اخلطوة  تلك  وتأتي 
الصعوبات الي جيدها كبار السن 
يف احلصول على وظيفة مناسبة، 
حيث وجد مكتب اإلحصائيات أن 
فيها   يظل  اليت  الفرتة  متوسط 
سنة   55  -45 بني  السن  كبار 
 52 تبلغ  العمل  عن  عاطلني 
أسبوعا، بينما يظل من يتعدون 
55 سنة حوالي 75 أسبوعا دون 

عمل.
السن  كبار  املوظفون  ويتميز 
بنسبة غياب أقل، وخربة كبرية، 
إال أن كثريا من أصحاب األعمال 

ميتنعون عن توظيفهم.
من جهته، قال واين سوان وزير 
سوف  الذي  الفدرالية  اخلزانة 

عالوة 1000 دوالر ألصحاب 
األعمال الذين ُيعينون موظفني 

فوق اخلمسني!!
إن  االول   امس  التقرير  صدر 
تبذل قصارى  أن  احلكومة جيب 
جهدها ملساعدة كبار السن على 
كبار  بعض  أن  مضيفا  العمل، 
يف  باجللوس  يكتفون  السن 
البيت واالكتفاء مبرتب التقاعد، 
بينما يفضل البعض اآلخر البقاء 
أن  مؤكدا  العمل،  سوق  يف 
املبادرة اجلديدة ستنشط فرصة 

توظيفهم.
يف  املكافأة  تلك  تبدأ  وسوف 
األول من يوليو املقبل، بتكلفة  
احلكومة 10 مليون دوالر ملدة 4 

سنوات.
يأتي ذلك يف الوقت الذي وجه 
االئتالف  زعيم  أبوت  توني  فيه 
لسياسة  انتقاداته  املعارض 
والعالوات  املكافآت  خطف  
العمالية  اليت  تسرقها احلكومة 
فكرة  أن  مضيفا  االئتالف،  من 
تعني  اليت  الشركات  مكافأة 
موظفني كبار السن كانت ضمن 
عام  الفدرالي  االئتالف  محلة 
2010، على أن يتم دفع $3250 
لصاحب العمل الذي يوظف كبار 

السن.
واين  انتقد  أخرى  ناحية  من 
سوان تصرحيات كريستني ميلن 
زعيمة اخلضر اليت طالبت بتأجيل 
يف  امليزانية  فائض  حتقيق 
التخفيضات  لتهديد  أسرتاليا، 
يف امليزانية على بعض قطاعات 

اجملتمع.
سوان  حيضر  أن  املقرر  ومن 
فعاليات مؤمتر G20، وعرب سوان 
دول  أمام  يعلن  بأن  فخره  عن 
املؤمتر أن أسرتاليا حتقق فائضا 

يف امليزانية.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر:سيدني مورنينغ هريالد

سيتم توجيه طلب إىل الكنيسة 
الكاثوليكية بالكشف عن سجالت 
سرية حساسة تتعلق بانتهاكات 
ارتكبها  األطفال  ضد  جنسية 
مدى  على  للكنيسة  منتمون 
الذي  التحقيق  إطار  يف  عقود، 
حول  فكتوريا  والية  به  تقوم 
داخل  اإلجرامية  السلوكيات 
الدينية  املؤسسات  بعض 

واالجتماعية.
حلقوق  مؤازرة  مجعيات  وكانت 
قد  اجلنسي  التحرش  ضحايا 
بفتح  أالربعاء  الكنيسة  طالبوا 
األطفال  انتهاكات  أرشيف 
اجلنسية والذي يعد مبثابة وصمة 
يف  لتسببه  الكنيسة  على  عار 
حوادث  من  آالف،  ورمبا  مئات، 
االنتحار اليت أقدم عليها بعض 

الضحايا.
من  األول  التحقيق  هذا  ويعد 
به  تقوم  إذ  فكتوريا،  نوعه يف 
بدال من  برملانية مستقلة   جلنة 
تقديم  إىل  باإلضافة  الشرطة، 
واالستشارات  التعويضات 

الالزمة للضحايا.
وكانت القضية قد تفجرت عام 
قيام  اكتشاف  مت  عندما   1996
بانتهاكات  مشبوهني  قسيسني 
مدى   على  أطفال  ضد  جنسية 

عقود متعددة.
من جهته، رحب دينيس هارت 
بالتحقيق  أمس  ملبورن  أسقف 
ويكشف  اجلو  إنه سيطهر  قائال 
املوضوع  هذا  يف  احلقيقة 
الشائك، وأشار إىل أن الكنيسة  
ليس لديها ما ختفيه عن اللجنة 

املستقلة.
وكانت حكومة بيليو قد ساندت 
واسع  برملاني  حتقيق  إجراء 
املؤسسات  كافة  يف  النطاق 
من  بدال  واالجتماعية  الدينية 
الكنائس  على  ذلك  قصر 
ورفضت  فحسب،  الكاثوليكية 
ملكية  جلنة  بتشكيل  مطالبات 

للتحقيق يف األمر.

جلنة حتقيق برملانية مستقلة تكشف فضائح االنتهاكات 
اجلنسية داخل املؤسسات الدينية يف فكتوريا!!

املوسع  التحقيق  مفهوم  ويعين 
أنه سيشمل االنتهاكات اجلنسية 
داخل اجملتمع اليهودي مبلبورن، 
اجلنسي  االنتهاك  مزاعم  حول 
 Yeshiva  لألطفال داخل مدرسة
College األرثوذكسية، وهو األمر 
يف  ملبورن  حمكمة  تنظره  الذي 
حارس  ضد  املوجهة  اتهاماتها 
آخر  ومدرس  باملدرسة،  أمن 
سيتم تسليمه إىل أسرتاليا بعد 
أن مت ضبطه هاربا يف الواليات 

املتحدة.
باملدرسة  األمن  حارس  ويواجه 
 51 سيربيس  ديفيد  اليهودية 
مبا  اجلنسي،  بالتحرش  اتهاما 
على  التسرت  اتهامات  جيعل  ال 
حوادث االنتهاك اجلنسي مقتصرة 

على الكنيسة الكاثوليكية.
التحقيق  للجنة  تكون  وسوف 
الشهود  إجبار  سلطة  الربملانية 
وطلب  بأقواهلم،  اإلدالء  على 
مسار  يف  مفيدة  وثائق  أي 

التحقيق.
ناحيته، قال روبرت كالرك  من 
إن  بفكتوريا  العام  املدعي 
أفراد  أو  جهة  أي  تعاون  عدم 
سيقابل  املستقلة  اللجنة  مع  
تصل  رادعة  قانونية  بإجراءات 

إىل احلبس.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
أحد  فوسرت  أنتوني  فيه  دعا 
املناهضني لالنتهاكات اجلنسية، 
حلوادث  ابنتاه  تعرضت  والذي 
اعتداء جنسية من قس مبلبورن، 
أن  نتائج وخيمة، بضروة  حمدثا 
تستعمل جلنة التحقيق سلطاتها 
نتائجه  خروج  لضمان  الكاملة، 

على أكمل وجه.
فكتوريا  شرطة  اتهمت  بينما 
الكنيسة بإخفاء معلومات ضرورية 
تتعلق حبوادث انتهاكات جنسية 

متعددة.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر:االسرتاليان

سيتم السماح باألزواج املثليني 
بتسجيل  بريزبن   مدينة  يف 
بسييت  السجالت   أمسائهم يف 
اخلطة  ضمن   ،City Hall هول 
اليت أعلنها راي مسيث املرشح 
بلدية   انتخابات  يف  العمالي 

بريزبن.
مسيث  السيد  تعهدات  وتأتي 
والية  حكومة  الجتاه  مضادة 
كوينزالند بإلغاء االعرتاف العلين 

بالعالقات املثلية.
إلغاء  مت  »لو  مسيث:  وقال  
املثلية  بالعالقات  االعرتاف 
لألزواج  سأمسح  الوالية،  يف 
بالتسجيل   بريزبن  يف  املثليني 
كشوف  يف  هول  سييت  يف 
أن  مردفا  املدنية«،  العالقات 
ذلك لن يقابله عوائق قانونية، 
تتسم  اليت  بريزبن  مدينة  يف 

بالشمولية .
أيضا  مسيث  السيد  وتعهد 
دوالر  ألف   30 بتخصيص 

املرشح العمالي لبلدية بريزبن:

سأجعل  بريزبن مدينة الشذاذ 
اجلنسي األوىل يف أسرتاليا!!

 ،Brisbane Pride ملهرجان  
مؤكدا أنه سوف يوقع على إعالن 
اللواطيني  مونرتيال حول حقوق 

والسحاقيات ومتحولي اجلنس.
فوزه  حالة  يف  أنه  وأضاف 
أي  رؤية  يريد  ال  باالنتخابات 
األمان  عدم  من  يعاني  شخص 
أن خيصص  التمييز، وتعهد  أو 
تساعد  حتفيزية  مكافآت  برنامج 
الشباب على ابتكار أفكار خالقة، 
مؤكدا أنه سيضع مكافآت سنوية 
قدرها 10000 دوالر للمبتكرين، 
بني  والربط  احلضارة  ونشطاء 
بوتقة  يف  املختلفة  اجملموعات 

واحدة.
اجلوائز  إعالن  أن  واستطرد 
الشباب،  أسبوع  مع  سيتزامن 
خلق  على   تشجيعهم  بهدف 
أو  اجلامعات  يف  إبداعية  أفكار 

بني املهنيني
ترجمة العنكبوت االلكرتوني

املصدر:الكوريري مايل

يفقد بعض  اآلباء واألمهات فرصة 
الضمان  إعانات  على  احلصول 

االجتماعي  رغم أنهم يستحقونها 
 113000 حنو  أن  األرقام  تكشف 
يفقدون  أسرتاليا  وأمهات  آباء  من 
فرصة احلصول على إعانات الضمان 
االجتماعي  على الرغم من أحقيتهم 
يف نيلها، إال أن احلكومة الفدرالية 
ال تكرتث بتحديد املستحقني لتلك 
دراسة  يف  جاء  ما  على  اإلعانات، 

حديثة.
وأضافت الدراسة أن احلكومة تأخذ 
على  املساعدة  يف  إجيابية  خطوات 
التوصل ألصحاب املعاشات اليت مل 
يطالبوا بها، إال أنها ال تساعد يف 
الوصول ملستحقي إعانات الضمان  

االجتماعي اليت يستحقونها.
بها  قام  اليت  الدراسة  وأشارت 
ديفيد بيكر مدير قسم البحوث يف 
معهد أسرتاليا إىل أن احلكومة تشغل 
باهلا فقط مبالحقة من يتقاضي تلك 
املخصصات املالية دون أن يكون 
له حق فيها بينما تتجاهل املواطنني 

الذين تفوتهم تلك اإلعانات.
واستطردت الدراسة أنه من الصعب 
الذين  األسرتاليني  عدد  حصر 
فاتتهم تلك اإلعانات املندرجة حتت 
االجتماعي،  الضمان   شبكة  نظام 
حيث أن آخر حصر قامت به احلكومة 
فرصة  فاتهم  من  لعدد  الفدرالية 

عشرات اآلالف من مستحقي إعانات الضمان 
االجتماعي يفقدون فرصة احلصول عليها

احلصول على مستحقاتهم كان عام 
 1.3 آنذاك  عددهم  بلغ  إذ   2004

مليون.
بيكر  السيد  قدمه  حتليل  ويظهر 
دائرة  بيانات  قاعدة  على  ويعتمد 
الضمان االجتماعي، وخطة العائالت 
األسرتالية عام 2009، أن  113176 
عائلة تستحق إعانات تربية األطفال، 
واليت تدفع لآلباء أو األمهات ذوي 
اليت  للعائالت  أو  الفقري،  الدخل 
تعاني من غياب األب أو األم، حيث 
كل  دوالر   206 عائلة  كل  تستحق 

أسبوع.
معهد  أجراه  استطالع  كشف  بينما 
أن  االنرتنت  شبكة  عرب  أسرتاليا  
1034 شخص وهو ما يربو عن  ثلث 
فاتهم  قد  إنهم  قالوا  املشاركني 
الضمان  إعانات  على  احلصول 
االجتماعي، إما لعدم إدراكهم أنهم 
يقدموا  مل  أنهم  أو  يستحقونها، 

طلبات لنيلها.
قواعد  أن  بيكر  السيد  وأردف 
احلكومة  تستخدمها  اليت  البيانات 
لكشف املتالعبني يف احلصول على 
ميكن  االجتماعية  الرعاية  مستحقات 
عن  البحث  يف  أيضا  يستخدم  أن 

أصحاب املستحقات وإخطارهم.

ترجمة العنكبوت االلكرتوني
املصدر:سيدني مورنينغ هريالد
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Saturday 21 April 2012السبت 21 نيسان 2012

أن  جيب  كال!  لكن  املغادرة، 
نعيَده إىل حلمه الوطين ليعيَش 
املرافق  من  الكثري  لدينا  هنا. 
اّليت بإمكاننا استغالهلا، وعندها 
وجمتمع  الرَّيعي  اجملتمع  نوقف 
واملضاربة  بالعملة  املضاربة 

باألرض.
األرض  سعر  يظّل  أن  جيوز  ال 
يكون  أن  جيب  ارتفاع،  على 
هناك رادع لذلك. إذا كان بناء 
الّلبنانيني  الشقق مقتصرًا على 
بيع  سوق  حيّسن  فهذا  وحدهم 
ضمن  يبقيها  ولكنه  األرض، 
ضوابط معينة، باإلضافة أىل أنه 
حيل مشكلة السكن واإلستيعاب 
الحظنا  إذا  ولكن،  السكاني. 
للخارج،  املباعة  األراضي  نسبة 
املستأِجرين  حنن  وكأننا  سنرى 
وأصحاب امللك هم من اخلارج.

ين يف لبنان  س: نعرف أّن الدَّ
تساهم  ال  مل  وخارجي.  داخلي 
ملساعدتنا  الّلبنانية  املصارف 

على سّد الّدين الّداخلي؟
ميكنها  ما  جّل  اآلن،  حتى  ج: 
الفائدة  هو  به  تساعدنا  أن 

)ضاحكًا(.
إذا بدأنا بتلزيم الّنفط أو الغاز، 
لبنان سيتحسن  املوجودين يف 
تصنيفنا وستخّف علينا الفوائد، 
ونبيع،  نستخرج  أن  قبل  حتى 
 survivable «  ألّن حالتنا تصبح
» أكثر. هذا من شأنه أيضًا أن 
يوّفر علينا مااًل كثريًا. املصارف 
بتخفيف  تساعدنا  أن  بإمكانها 
الفائدة  ختفيف  ولكن  الفائدة، 
أما  املوِدعني.  أيضًا  سيتبع 
بني  الّربح  تقاسم  يتم  كيف 
أمٌر  فهذا  واملصارف  املوِدعني 

آخر، ويتطّلب درسًا آخر.
مع  لبنان  مقارنة  أريد  س: 
كونغ  هونغ  هناك  جمموعتني. 
وهاتان  سنغافورة،  وهناك 
مساحتهما  أيضًا  الّدولتان 
هلذه  لبنان.  مثل  صغرية 
هذا  وطين  إنتاج  الّدولَتني 
و800  مليار   100 حبدود  العام 
مساحات  وال  دوالر..  مليار 
أولية،  شاسعة فيهما وال مواد 
لكن ما لديهما هو شعب يفّكر 
الّدولة  تقوم  أي  ترعى،  ودولة 
للّشعب  ليكون  ميكن  ما  بكّل 
قوي  ونظاٌم  متطّور  اقتصاٌد 
جّدًا، ولديهما صادرات بكميات 
هي  الّثانية  واجملموعة  هائلة. 
عن  املعروف  وفنلندا.  إيرلندا 
الّتاريخ  يف  عانت  أّنها  إيرلندا 
لطاملوا  وسكانها  جماعات  من 
فيها  دولة  وفنلندا  هاجروا، 
حبريات وشجر.. هاتان الّدولتان 
قامتا بالّتشريعات فقط، إذ مل 
يكن معهما مال، كان الّتشريع 
يف  ليعملوا  الفنلنديني  بتهجري 
أّن مستوى املعيشة  إيرلندا مبا 
يف  املستويات  أعلى  من  فيها 
أوروبا مجعاء. إيرلندا من جهتها 
شركة  وشّجعت  بتشريع  قامت 
بل  األموال  تبّذر  مل   ،NOKIA
فقط قامت بتشريعات وأصبحت 
فأصبحت  »نوكيا«  مع  تصّدر 

فنلندا دولًة مميزة يف العامل.
حكومة  وال  لبنان،  يف  لكن 
قامت بتشريعات لتفيد البلد مع 
أّن يف لبنان متعّلمني أكثر من 
غريه وقّوة أدمغة كبرية، ولكن 

ال  شيء.  بأي  تقوم  ال  الّدولة 
نريد عملة من أي دولة، ولكن 
عمل  فأساس  تشريعات.  نريد 
احلكومة هو أن تتمكن من إفادة 
املعمعة  هذه  من  وتنقذنا  البلد 
اّليت حنن موجودون فيها ليصبح 
يف  ونصّدر  أفصل  اقتصادنا 
مليار   100 بقيمة  الواحد  العام 
وال  إنتاجنا  ويتحسن  دوالر، 
بإمكانكم  هل  شبابنا.  يهاجر 
أن تعطونا حملة عّماذا جيب أن 

نفعل للمستقبل؟
ج: هناك حاجة اىل ثالثة أمور، 
سياسي  نظام  توفري  أواًل جيب 
أي  الكلمة  معنى  بكّل  حر  حر، 
مليار دوالر كي   100 تدفع  أال 
ضَر  وتحُ اإلنتخابات  نتيجَة  تغرّيَ 

مساسرة إىل احلكم.
ثانيًا، جيب أن يكون هناك نظام 
اقتصادي حر، وهذا متوفٌر عندنا 
إىل حّد الفوضى أحيانًا، إذ هناك 
نظام تهريب ونظام حر، أي هو 

مزيج جيب ضبطه.
قوي  قضاء  توفري  جيب  ثالثًا، 
ال  إذ   ، قلياًل  أسرع  ويكون 
ولكن  كفؤون.  قضاة  ينقصنا 
أشخاصًا  ضر  تحُ أن  ميكنك  ال 
مشكلة  حصول  عند  اخلارج  من 
أو  عام  ملّدة  ويظّلوا  قضائية 
يبّتون  وال  ثالثة  أو  عاَمني 

باملشكلة!
واإلقتصاد  الّسليم  القضاء  إذًا 
احلر  الّسياسي  والّنظام  احلر 
للّتوظيفات  تسمح  اّليت  هي 
عندها  تصل.  أن  الكربى 
وّظف عندك،  سيأتي أيٌّ كان ليحُ
ما  نوعًا  أعطيَت  إذا  خصوصًا 
إيرلندا،  ففي  ضريبية.  حوافز 
ليتكّلموا   Call Centerب قاموا 
أن  أردنا  حنن  العامل.  كل  مع 
يعطي وزير اإلتصاالت تراخيص 
مل  أوجريو  لكن  املوضوع،  هلذا 
توافق على توزيع اخلطوط مثاًل! 
احملمية  أوجريو  قنع  ويحُ َوليتجّرأ 
ال  احملمي  احلكومة  رئيس  من 

أعرف ممن.
سياسًة  احلكم  انتظام  إذًا 
اّلذي  هو  وقضاًء،  واقتصادًا 
يؤّدي لبلٍد قائم ويشّجع اآلخرين 

للّتوظيف فيه.
زودة  عن  سيخربنا  من  س: 
والعمال  وحنن  املعاشات 
عن  وماذا  نفسه  املركب  يف 
فاليوم  املعاشات؟  تعديل 
زادت الّتكاليف ومل تزد القدرة 
من  نتمكن  مل  إن  الّشرائية. 
ختفيف الّتكاليف األساسية على 
املواطن مع زيادة نوعية بالّتعليم 
مثاًل أو الّطبابة أو الّنقل العام.. 
هذه  من تسني  نتمكن  مل  إن 
تسني  على  نقدر  لن  األمور، 
املواطن،  عند  الّشرائية  القدرة 
بتخفيض  حصل  كما  متامًا 
كانت  اّليت  اخللوي  تكلفة 
الّتحسني  مع  للمواطنني،  جّيدة 
أيضًا  هناك  وكان  باخلدمة.. 
اإلمدادات  عرب  للكهرباء  مسعى 
الّنقل،  حنّسن  مل  وإن  الّذكية، 
ومل حنّسن املدارس.. أعين أّن 
هناك إمكانية لذلك، لكن هناك 
هدر كبري للمواضيع بعدم تقديم 
وتقديم  للمواطنني،  خدمات 
يساعدنا  اّلذي  هو  اخلدمات 
على األرجح ألن يصبح للمواطن 
بإمكاننا  فكيف  شرائية.  قدرة 

تسينها؟
أيضًا،  الّنمو  هناك  طبعًا  ج: 
ما  على   %4 هو  اليوم  فالّنمو 
هي  األسعار  وزيادة  أعتقد، 
7%، أي مؤّشر الغالء. هذا فرق 
الغالء!  ومؤّشر  الّنمو  بني   %3
اقتصاديًا،  الّتخطيط  أردنا  إذا 
مجيع  إىل  العودة  فيجب 
نعيد  الّدولة كي  القطاعات يف 

الّنظر فيها وبرتكيبها.
تصرف  الرّتبية،  أخذنا  إذا  مثاًل 
املدارس الّرمسية على الّتالميذ 
املدارس  تصرف  مّما  أكثر 
عندنا  القطاع  وهذا  اخلاصة، 
واملواطنون  سليمًا،  ليس 
اخلاصة  املدارس  إىل  يهربون 
ويعانون من األقساط املدرسية 
يؤّمنون  إّنهم  يقولون  ولكّنهم 
أكثر للّتعليم هناك. ما الّسبب؟ 
اإلنهيار  أيضًا  هو  الّسبب 
املوجود يف الّدولة، إذ ال يوجد 
فالقطاع  فعاًل.  متماسكة  دولة 
تطّلعنا  إذا  قلنا:  كما  الرّتبوي 
تلميذ،   400 فيها  مدرسة  يف 
نرى أّن فيها 93 أستاذ! أي لكل 
أربعة تالميذ أستاذ! ال جيوز عدم 
وحركة  األساتذة  إدارة  إمكانية 
املدارس!  هذه  يف  املعّلمني 
ونرى أّن ذلك خياف من الّصوت 
على  يتجّرأ  وال  اإلنتخابات،  يف 
نقل أستاذ، أي ال ينقله بسبب 

مصلحة سياسية.
درجات،  األربع  بني  فاليوم 
والّست  درجات،  واخلمس 
درجات، ال أعرف أيها غري عادلة، 
بالّتفصيل،  املوضوع  أدرس  ال 
جيوز.  ال  »الّتسلق«  هذا  ولكن 
الّتضخم،  فزاد  األجور  زادت 
ولكن أين زيادة اإلنتاج؟! على 
كل هذه املواضيع أن يتم درسها 
مع أخّصائيني. املصاريف اليوم 
حمدودة  غري  الرّتبية  وزارة  يف 
وآالف  آالف  إال  نرى  ال  تقريبًا! 
هلم!  عمل  ال  اّلذين  املعّلمني 
وظائف  مللء  بهم  يستعان  وال 
شاغرة من الفئة الّثالثة أو من 
األمور  هذه  كل  الّرابعة!  الفئة 
األموال!  هدر  اهلدر،  من  نوٌع 
هناك  يكون  أن  جيب  حيث 
موّظفني ال يوجد، وحيث ال جدوى 
لكثرة املوّظفني، نرى أكثر من 
الّلزوم! هذا األمر يتطّلب أيضًا 
من  الّنظر  إعادة  جيب  الّدرس. 
اخلاص  بالرّتكيب  األساس 
بالّدولة وقطاعات اإلنتاج كّلها، 

ألّنها تضخمت بشكٍل وحشي!
الّصناعة  قطاع  من  حنن  س: 
أكثر  من  وهو  الغذائية، 
فرص  تؤّمن  اّليت  القطاعات 
يف  لكن  العاملة.  لليد  العمل 
قطاعنا  أصبح  احلاضر،  الوقت 
وسأعطي  اهلاوية.  شفري  على 
مثااًل ويعرفه الّرئيس  والوزير 
مجعية  رئيس  كان  عندما  عّبود 
عّدة  هناك  إذ  الّصناعيني: 
قطاعات زالت من عامل الّصناعة 
قطاع  الّسرياميك،  قطاع  مثل 
أصبح  اليوم  قطاعنا  الّدباغة.. 
حنن  دعم،  دون  قطاعًا  أيضًا 
يف قطاع الّصناعة الغذائية قد 
قمنا باّتفاقياٍت َدولية مع بعض 
الّدول العربية، لكن منتوجاتهم 
أدنى  بأسعار  لبنان  إىل  تصل 
تكافؤ  يوجد  ال  منتوجاتنا!  من 
من  باألكالف  يتعلق  ما  يف 
احملروقات إىل الّطاقة كما وأّن 

عندهم  مدعومة  املنتجات  بعض 
يوجد  حنن  ولكن  ضرائب  دون 

عندنا ضرائب!
يف  إنتاجنا  من   %80 تقريبًا 
إىل  يّتجه  الغذائية  الصناعة 
أتّمل  واليوم  فلسطني، 
ظّل  إذا  لكن  عام،  منذ  الوضع 
العمال  بطرد  سأبدأ  حاله،  على 
أّن  الّسبب  املعمل!  وإقفال 
وأدفع  كبرية  لإلنتاج  الّتكلفة 
إنتاج  بينما   ،%10 ضرائب 
لبنان  يدخل  العربية  الّدول 
مثل  وهذا  اجلمارك!  من  معفيًا 
من  والكثري  أمثال.  عّدة  من 
كي  نستوردها  األولية  املواد 
يف  لبنان  يف  تصنيعها  نعيد 
اّلذي يوجد لدينا الكثري  الوقت 
من األراضي الّشاسعة يف لبنان 
ال ميكننا تقييمها لنزيد الّزراعة.

س: أود شكر الوزير عّبود هلذا 
احلوار اإلقتصادي معك. سؤالي 
هو هل ممكن أن نتحّدث اقتصاد 
الّسياسة؟  إىل  الّتطرق  دون 
جتادل  فيه  لبنان  مثل  بلٍد  يف 
سياسي حاد يؤّدي إىل فقدان 
الّثقة ببلدنا احلديث، كيف ميكن 
إعادة الّثقة باإلقتصاد الّلبناني 
الّسياسيني  نسمع  عندما 
بعضهم  من  احلاّدة  ومواقفهم 
نفصل  أن  ممكن  هل  البعض؟ 
أو  الّسياسة؟  عن  اإلقتصاد 
هل ممكن أن ندعو جللسة حوار 

اقتصادي؟
ج: أنا ال أعتقد أّن بإمكاننا أن 
نفصل الّسياسة عن اإلقتصاد، 
أو عن أي موضوع آخر، ألّنه أّواًل 
سياسيًا.  سيكون  القرار  وآخرًا 
لكن هنا درجت العادة أّن الفئة 
اّليت تكم، تستغل، وإذا أرادت 
تبقى  ال  بصراحة،  تعمل  أن 
حصلت  إذا  هلا  متاحة  الّظروف 
معركة  نعيش  فاليوم  خالفات، 
عن  نتحّدث  عريضة«!  »طويلة 
احلكم،  يف  املستشري  الفساد 
ونضعها  املستندات  حنضر 
أيٌّ  الّطاولة، فيأتي  أمامنا على 
ويّتهمه  كان  أّيًا  ويشتم  كان 
ولكن  حسنًا  سارق!  هو  أّنه 
يسّخرون  مستنداتك!؟  أين 
أّن  فكرة  يعطوا  حتى  اجلرمية 

متشابهون!  الّسياسيني  كل 
»زعران«،  الّسياسيني  كّل  أّن 
غري  وكّلهم  يسرقون،  كّلهم 
يسايرهم!  والّشعب  أمناء! 
القاعة  هذه  يف  األرجح،  فعلى 
سياسيني  بوجود  يؤمن  ال  من 
نعتقد  عندما  كال!  »أوادم«! 
ونراقبهم  »أوادم«  هناك  أّن 
يعملوا  أن  يقدرون  وندعمهم، 
نسمع  عندما  ولكن  لإلصالح. 
قال،  يحُ ما  الّتصاريح  بعض  يف 
على املواطنني أن تكون لديهم 
املواطنون  يعترب  الّتمييز!  قدرة 
»زعران«،  الّسياسيني  كّل  أّن 
وهذا  طائفيون..  كّلهم  وأّنهم 

غري صحيح
اإلتهامات  هلذه  تعّرضت  فأنا 
املوّظفني،  عندما هامجت بعض 
وكانوا مسلمني، لكيّن هامجتهم 
ألّنهم مرتكبني لألخطاء، وليس 
رئيس  قام  مسلمون!  ألّنهم 
وإّنه  سّنة  إّنهم  ليقول  احلكومة 
هذا  عنهم!  يدافع  أن  يريد 
جيوز!  وال  سليم  غري  الّتوظيف 
لو كان افرتاًء ميّن للكان حمقًا 
أفرت  مل  ولكنين  قاله  ما  يف 
أحد بل تدثت عن وقائع  على 
ثانية،  ناحية  من  قانون.  وعن 
فاسد  مسيحيٍّ  بني  أمّيز  ال  أنا 
ومسلٍم فاسد، ال تهمين طائفة 
د لي احلق  الشخص. فهل مل يعحُ
أن أتعّرض للفاسد إذا كان من 
غري  وضع  هذا  معينة؟!  طائفة 

سليم على االطالق ومؤٍذ.
أّننا  هو  أيضًا  يؤذينا  وما   
نستلهم دواًل هي ضد وجودنا. 
ال«فرير«  مدرسة  تلميذ  أنا 
وتعّلمت   )College Des Frères(
يف املدرسة احلربية، ثّم درست 
الواليات  يف  ثّم  فرنسا،  يف 
املتحدة األمريكية. إذًا خلقت يف 
الّثقافة الغربية، وتعّلمت فيها، 
الغرب  إىل  أتطّلع  اليوم  لكيّن 
بتحّفظ، ألّن اسرتاتيجية الغرب 
اليوم هي إسرائيل والّنفط! أنا 
إسرائيل!  مع  أختلف؟!  من  مع 
أي سأختلف معهم. وإذا ختالفت 
مع دولة نفطية، سآكل الّضربة 
ليست  مصلحتهم  ألّن  منهم، 
هلم:  قلنا  عندما  أنا.  عندي 

إنتبهوا، جيب أن نكون متناغمني 
وأن  أّواًل،  جمتمعنا  مكّونات  مع 
احمليط  مع  متناغمني  نكون 
القيامة«  »قامت  ثانيًا،  األوسع 
يف  يكون  »من  وقالوا:  علينا! 
طهران؟!«  إىل  يتوجه  واشنطن 
يأتي  باريس  يف  يكون  و«من 

إىل الّشام؟!«..
لكن كال، ليس هذا هو املوضوع. 
تتحكم  اجلغرافيا  أّن  هو  الواقع 
حميط  لدينا  إذ  بالعالقات، 
علينا أن نتعايش معه، مل يعد 
رمحة  تت  نعيش  أن  بإمكاننا 
توّطن  أن  تريد  اّليت  أمريكا 
الفلسطينيني هنا، ولبنان أصاًل 
الكيلومرت  يف  ساكن   400 فيه 
سيعيش  كيف  الواحد!  املرّبع 
أربع  يقابله  والّلبناني  هؤالء؟! 
عندما  اخلارج.  يف  لبنانيني 
حميطنا  مع  اإلنسجام  خنتار  ال 
إذًا وينقلون  نقوم خبنق نفسنا 
مثاًل  فيلتمان  إلينا!  مشكالتهم 
نسرّي  مما  أكثر  سياستنا  يسرّي 
يعرف  ال  قد  مصلحتنا.  حنن 
كثريون هذا الوضع ولكن حنن 
 Quantité الغرب  إىل  بالّنسبة 
اليوم  أقوهلا  ,أنا   !  negligable

لكم.
غربي،  وفكري  غربية  ثقافيت   
هلم  وجودي!  ضد  ليس  ولكن 
مبصاحلهم،  يفّكروا  أن  احلق 
وحنن حنرتمها، ولكن إذا أرادت 
مصاحلهم هذه أن تقتلنا وتنهي 
كّنا  مهما  حنن  فكال!  وجودنا، 
ضعفاء لن نسري بهذه الّسياسة. 
املوجودة  املشكالت  من  وهذه 
ومنذ  تقليدًا  ألّنه  لبنان!  يف 
900 عامًا، كان املوارنة يقولون 
احلنون!  أمنا  هي  فرنسا  إّن 
وال  احلنون!  أّمنا  د  تعحُ مل  لكنها 
األمريكيون! من هنا جيب فهم 
األمور لنبين عالقاتنا مع اآلخرين 
اليوم،  يعرقلنا  ما  وهذا  هنا، 
فأصبح  الّنقاشات،  وتسمعون 
من  سوريا!  ترير  يريد  لبنان 
يريد تريرها؟ من كانوا يسألون 
أرقام  عن  الّسوريني  الّضباط 
أحذيتهم كي جيلبوا هلم اهلدايا! 
حنن  مهامجتنا  يريدون  أصبحوا 

يف املوضوع السوري..

تتمة املنشور ص 7

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

50 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Saturday 21 April 2012السبت 21 نيسان 2012

الكلمة اليت ألقاها صاحب السيادة املطران عـاد أبـي كـرم السامي االحرتام
راعي أبرشّية اوسرتاليا املارونّية

مبناسبة زيارة فخامة رئيس اجلمهورّية اللبنانّية العماد  ميشال سليمان
اىل دير مار  شربل، بنشبول -نهار اخلميس 19 نيسان 2012

"مبارٌك اآلتي باسم لبنان"...
حضوُركم يا صاحَب الفخامة معنا اليوم يف كنيسِة مار شربل 
حضوٌر  هو  املارونّية،  اوسرتاليا  أبرشّيِة  قلِب  يف  بل  هذه، 
احلاضُر  األحّب،  الوطُن  هذا  وتطّلعات...  َودولًة  رمًزا  للبنان، 

فينا كلَّ يوم، حنيًنا وتوًقا وَنَبَض حياٍة ال يتوّقف.
حتملوَنه إلينا بَلَد تاريٍخ وحاِضٍر ومستقبالت، وحنمُله فينا وطَن 

رسالٍة وتثاقٍف وحواِر حضارات.
يف  وُنعطيه،  وعنفواًنا،  صموًدا  أرزِته،  مشوِخ  يف  ُتعطوَنه، 

انبساِط أغصاِنها، انفتاًحا وآفاًقا بعيدة.
مكان،  كلِّ  هنا ويف  آن،  وكلََّ  اآلَن  يوّحُدنا،  الذي  لبناُن  هو 
وهو رئيُس لبنان الذي جيمُعنا، مقيمني ومنتشرين، حوَل لبناَن 
الِكياِن واألرِض والشعب، ويريُدنا جمتَمًعا حناوُل أن جنعَل منه 
عالمًة فارقًة بني جمتمعاِت العامِل األوسع... إّنه جمتمُع التآلِف 

والتكاتف، والعطاِء والسخاء، والتنّوِع واحرتاِم االختالف.
اّننا مَلدِركون، يا صاحَب الفخامة، ما بذْلتم وتبُذلون يف سبيِل 
حتصنِي هذه الِقَيم، وحتسنِي البيئِة اجملتمعّيِة اليت تنمو فيها 
وتزدهُر انطالًقا من وطِن األرز، وحنن ممتّنون أيًضا مِلا وعدُت 
به، وَتسَعون إليه، يف سبيِل دوٍر يف لبنان ألبناِئه املنتِشرين، 
ارتباِطهم  دوا هلم عمَق  وقد حضرُت إىل بلداِنِهِم اجلديدِة لتؤكِّ
بالوطِن األم، وُتظهروا، أماَم ُسلطاِت هذه البلداِن ومواطنيها، 
مهما َبُعدْت بهِم املسافاُت والُسنون  عاطفَة لبنان جتاَه أبناِئه – 
وافتخاَره يف ما بلَغه الكثريون منهم. وإنَّ كلََّ جناٍح للبنانّي،   –

أينما كان، إّنا هو جناٌح للبنان...
الفخامة، ومعكم السيدة األوىل، إىل  اّن زيارَتكم، يا صاحَب 
وهي األوىل لرئيٍس لبنانّي  هذه القارِة األوسرتاليِة الشاسعة – 
فهي  ُمضاَفة.  قيمًة  تكتسُب   – اللبنانية  اجلمهورية  قياِم  منذ 
ُتشِعرنا بأننا، على ُبعِدنا عن لبنان، ال نزاُل األقرَب إىل قلِبه، 
ها أن نكوَن جاليًة متناغمة،  أقلََّ وبأنَّ علينا مسؤولّياِت جناِحه، 
ِعها، وجَه لبناَن احلقيقّي، وغنى دعوِته املباركة،  تعِكُس، بتنوُّ
وما حضوُر إخوِتنا أصحابِِ السيادة أساقفِة الطوائِف الشرقّية، 
التنّوع  هلذا  تأكيٍد  سوى  اليوم،  معنا  السماحة،  أصحاِب  مع 
وهلذا الغنى. إّنها دعوُتنا حنن بالذات، فنحن أبناُء "تلك األرِض 

املقّدسة"، "أبناُء وطِن القّديسني".

الّلبنانّية، كان  توطيًدا هلذه الثوابت، وانطالًقا من مسؤوليِتنا 
نا هذه أن تعيَش وأبناَءها اآلفاَق اجلديدة، وأن تواِجَه  ألبرشيتِِ
عاملًة  وأعماٍل هادفة،  نبوّيٍة  بروٍح  اجلديدَة وحتّدياِتها،  األزمنَة 
على ترسيِخ املارونّي واملسيحّي واللبنانّي يف جذوِره األصيلة، 
إمياًنا وممارسات. يف هذا السياِق، تندرُج عمليُة اإلحصاِء اليت 
هم يف  تقوُم بها األبرشّية، ودعوُة  رعايانا إىل تسجيِل أوالدِِ

هم على زيارِة لبنان. سجاّلِت النفوسِِ اللبنانّية، وحضِّ
وبغيَة تركيِز هذه الَعالقِة وتعزيِزها، أنشأنا يف جوار كاتدرائّيِتنا 
مار مارون، مركَز الرتاِث املارونّي اللبنانّي، وهو يضمُّ معَرًضا 
ولبنانّية،  مارونّيٍة  نشٍر  وداَر  لبنانّيًة،  ثقافّيًة  وأنشطًة  دائًما، 
كما أطلْقنا جَمّلَة "مارونيا" بالعربّية واالنكليزّية، وأوَلينا اهتماًما 
نا من  خاًصا، تعليَم الّلغِة العربيِة يف كلِّ الرعايا. وكان ِلُرهبانِِ
الرهبانّيات: اللبنانّيِة، وعلى رأِسها قدس األب العام احلاضر 
خّصيًصا معنا اليوم، واألنطونّيِة وامُلرَسلني اللبنانّيني وللراهباِت 

األنطونّياِت وراهباِت العائلة املقّدسِة املارونّيات، فضٌل كبرٌي 
ة ومداِرسهم  يف نشِر الثقافة اللبنانّية، ِعرب نشاطاِتهم الراعويَّ

سات. واملؤسَّ
فّعااًل  موقًعا  الرعايا  كلِّ  واملنّظمات يف  العمِل  للجاِن  أّن  كما 
يف الروحانّيِة اللبنانّية واملارونّية. أّما شباُبنا وعائالُتنا فكانت 
جملتمِعنا  األساسّية  الَنواَة  تشّكُل  ألّنها  اهتماِمنا  حمَوَر  وتبقى 

احلاضِر واآلتي.
بلبنان  العاطفّي  ارتباَطنا  انَّ  وُنؤّكُد،  أّكدنا  ذلك،  كلِّ  ويف 
يواكُبه وفاٌء لبالِدنا اجلديدِة أوسرتاليا والتزاٌم صادٌق بنهضِتها 

وعمراِنها.
صاحَب الفخامة،

اّن رئاَسَتكم للبنان، تتخّطى حدوَد الوطِن الصغري، لتبلَغ كلَّ 
أبناِئه املنتشرين يف كلِّ أصقاِع األرض. فلبناُن مساحٌة إنسانّيٌة 
ومبادَئ  قَيٍم  رسُل  واللبنانيون  اجلغرافيا.  ها  حَتدُّ ال  وروحّيٌة 
وأصحاُب قْدراٍت زرعوها حتت كلِّ مساء. وإذ تنادون، يا فخامَة 
املركِز  هلذا  فنحن  احلضارات،  حلواِر  مركًزا  بلبناَن  الرئيس، 
ه خُبرباِتنا والنجاحات، ولكّننا نستمدُّ منه األساسّي،  روافٌد، َندُّ
فهو لنا الكتاُب واملدرسُة وقاعدُة االنطالق لكلِّ جناٍح وحوار، 

وال حواَر بال حمّبة، ولبناُن أرُض احملّبة ألّنه أرُض اهلل.
األوىل،  اللبنانيِة  السّيدة  مَع  الرئيس،  فخامَة  يا  اهلُل  أعطاكُم 
ُكما والتضحيات...  شريكِتكم يف اهلمِّ الوطيّن، على قْدر اهتمامِِ
ووهَب لبناَن وشعَبه، أمثاَلكم، قادًة حبَسب قلِبه، ميّدوَنه باحلكمِة 
هم اللبنانّيون  هات... فُيِحلُّ وَسداِد الرأِي وسالمِة الرؤيِة والتوجُّ

هم، وُيدِخُلهم لبناُن إىل قلِب تارخِيه اخلالد. يف قلوبِِ
          

عشتم  وعاشت اوسرتاليا  وعاش لبنان  

أحـد تومــا.

" إذا مل أر وأضع يدي يف جنبه، سوف لن أؤمن " )يوحنا 30: 
مقتنعني  توما،  لغة  بنفس  يتكلمون  اليوم  البشر  ماليني   )25
بأنها اللغة احلقيقية الوحيدة اليت تتوافق و عقوهلم و خربتهم 
العلمية و احلياتية "إن مل أر سوف لن أؤمن". لكن املسيح ههنا 
يعلمنا معلنا لنا عن طريقة أخرى. "طوبى للذين مل يروا و آمنوا" 
. هذا يعين بأن هذه الطريقة وهذه الوسيلة كانت و ستبقى. 
يقول البعض:  " إن الطريقة و التفكري املسيحيني بسيطني و 

ليسا منطقيني أو عمليني. إنه تفكري الشعوب املتأخرة".
نعيش اليوم يف عامل بسيط للغاية و لذلك نعتربه فقري روحيًا. 
العلمية ألن آخرون نطقوا بها.  الكلمات  و الكثريون يرددون 
لذلك يقول هؤالء : " بأن أي طريقة ال تعترب رصينة أو جدية أو 

تستأهل البحث إال إذا اعتمدت على منطق العلم".
قلت بأننا نعيش يف عامل فقري روحيا لدرجة القحل. فإذا اعترب 
العامل القول السابق هو قمة احلكمة و سبب التقدم، سيكون 
عاملنا، بالواقع، فقريًا، سطحيًا، و األهم من كل ذلك مزعجًا. إذا 
كنت أعرف فقط و أؤمن مبا أرى، و أملس وأحلل، هل تتصورون 
الروحي عندها، سيطرح على  العامل  حمدودية و فقر معرفيت؟ 
حافة الطريق. ليس كل احلدس و التصور واملعرفة تأتي من 
النظر و اللمس. هناك الفكر و التأمل. هل سيلقي علماء اليوم 
خالل  العامل  عليها  اليت حصل  املعرفة  الطريق كل  حافة  على 
عصور كثرية، تلك اخلربات اليت نتجت ال من املعارف اخلارجية، 
و لكن من قوى داخلية؟ هذه القوى العجيبة اليت مّيزت اإلنسان 

عن كل خليقة أخرى و جعلته فريدًا. 
"الروبوة و الكمبيوتر و اآلالت  اإللكرتونية"، ميكنها أن تقوم 
لكن  تتنبأ.  أن  تستطيع  أنها  حتى  مشاريع خمتلفة  و  بتحاليل 
هناك أمور كثرية و مهمة ال يستطيع الروبوة أن يفعلها : أن 
يسمع مثالًً األصوات الصادرة عن اآلالت املوسيقية، أن يفهم 
الشعر، أو يبكي و يضحك و يعشق.... بدون هذه امليزات، 

أفال يصبح عاملنا بدون لون، مزعجا و بال هدف؟
" إن مل انظر ، إن مل أملس " سوف لن أؤمن ". اخلرب ة العملية 
هي واحدة من أشكال املعرفة و أسهلها. اخلربة العملية مهمة و 
ضرورية، لكن إن حددنا و مجعنا كل املعرفة بها، نكون و كأننا 

نتعرف على مجال حتفة فنية ما من حتليل األلوان.
اإلميان هو املرحلة األعلى للمعرفة البشرية. كل إنسان يؤمن 
بشيء؛ السؤال الذي يطرح نفسه: هو إميان من ، رؤية من، 

معرفة من يتوافقوا أكثر مع غنى و صعوبات احلياة؟
يقول البعض: إن قيامة املسيح قد اخرتعها الرسل و آخرون، 
صحيحًا  يصبح  الكالم  هذا  يقوم؟  أن  ملائت  ميكن  كيف  ألنه 
إذا اعتقدنا بأنه ليس هناك من إله. لكن إذا ما آمنا بان اهلل 
موجود، عندها سيغلب اهلل املوت، ألن اهلل ال ميكن أن خيضع 

لقانون احلياة و املوت.
 آخرون يقولون: " ليس هناك من إله ألنه مل يسبق إلنسان أن 
رآه "، مرددين كالم متى. اجلواب على ذلك هو : كيف نفسر 
خربة املاليني بل البال يني من البشر الذين يؤكدون بأنهم رأوه 

ال بعيونهم اجلسدية بل رؤية حقيقية داخلية؟
 لقد مّر ألفي سنة على القيامة، و عندما يعلن الكاهن يف آالف 
الكنائس ترنيمة " املسيح قام " يشعر أكثر احلاضرين إن مل 
أقل كلهم و كأنها عبارة نزلت من السماء، فيجيبون بصوت 

واحد " حقًا لقد قام " !
و  التحاليل  وفوق  بعيدًا   ، داخلكم  يف  حقيقة  املسيح  أليس 
بعيونكم  تنظرون  و  تشعرون  أفال  الفلسفات؟  و  القياسات 
غري املائت ، و ال تسمعون الصوت  الداخلية الضوء األزلي – 
األزلي القائل " أنا هو احلق و القيامة و احلياة...."؟ هل حقا 
ال  تتعرفون على املسيح القائم من القرب  يف أعماق نفوسكم، 
قائاًل ما سبق و قاله لتوما الشاّك: " ال بل طوبى للذين مل 

يروا و آمنوا "؟
                             املسيح قام

  املرتوبوليت بولس صليبا                                

العالناتكم يف اهلريالد 
اتصلوا على الرقم:
)02( 87648182
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BEIRUT: A battered 
Lebanese government 
survived a vote of confi-
dence after a three-day 
parliamentary session 
marked by harsh criti-
cism from the March 14 
coalition, which called for 
forming a neutral govern-
ment to supervise next 
year’s general election.
After most March 14 MPs 
walked out of Parliament, 
63 MPs granted the Cabi-
net a vote of confidence 
after Kataeb (Phalange) 
MP Sami Gemayel called 
for the vote. Gemayel was 
joined by his two col-
leagues from the Kataeb 
Party in voting no.
Gemayel’s move came 
after he failed to receive 
assurances from Finance 
Minister Mohammad Sa-
fadi that he would reject 
the payment of around 
$400 million in compen-
sation to Minister Nicolas 
Fattoush, owed to him by 
the state for his family’s 
quarrying business.
Fattoush maintains the 
amount is approximately 
$250 million.
Gemayel initially called 
for the vote of confidence 

during his speech in the 
early evening, which 
prompted a round of con-
tacts among Berri, Mi-
kati and MPs Akram She-
hayeb, Marwan Hamade 
and George Adwan to 
convince Gemayel to 
withdraw the request.
As it appeared increasing-
ly likely that a vote would 
go ahead, March 8 politi-
cians scrambled into ac-
tion, as Michel Aoun and 
Suleiman Franjieh, who 
had stayed away from the 
previous days’ debate, 
arrived at Nijmeh Square 
to ensure enough votes.
Shehayeb, from Walid 
Jumblatt’s bloc, also 
contacted his colleagues, 
asking them to attend the 
session.
Parliamentary sources 
told The Daily Star that 
Berri had agreed with Mi-
kati on holding a vote of 
confidence in the Cabinet 
after the March 8 coali-
tion felt confident that it 
had secured a simple ma-
jority.
Shortly before the vote, 
Gemayel stated that “we 
know in advance where 
the majority is ... and that 

The Lebanese Parliamnet. (The Daily Star/Mahmoud Kheir)

the Cabinet won’t fall.” But 
Gemayel was also insis-
tent on the need to form 
a parliamentary commit-
tee to investigate alleged 
illegalities in the electric-
ity sector, to which Mikati 
responded, “I don’t mind, 
I work transparently.”
Gemayel’s request was 
also welcomed by Mi-
kati, while Berri said the 
request would be exam-
ined by Parliament’s sec-
retariat, before receiving 
formal approval from the 
full house.
Berri noted that several 
MPs had put forward 
similar demands, which 
would be then merged 
into a single proposal by 
Parliament’s secretariat.
Gemayel voted “no con-
fidence” when the roll 
call vote was held, add-
ing “congratulations to 
Minister Fattoush on the 
$400 million.” He was 
joined by his fellow Ka-
taeb MPs, Samir Saade 
and Fadi Habr.
The vote followed Mi-
kati’s 18-minute defense 
of his government’s do-
mestic performance and 
its stance on the crisis 

in Syria, while acknowl-
edging that his Cabinet 
contained differences of 
opinion on various is-
sues.
“Once again, the policy of 
disassociation [on Syria] 
is a Lebanese one par 
excellence,” made neces-
sary by Lebanon’s rela-
tions with both Syria and 
the rest of the Arab world, 
the prime minister said.
“Dissociation doesn’t 
mean abandoning our 
humanitarian duty to 
Syrians who have been 
forced to take refuge in 
Lebanon,” he added.
Mikati said the Lebanese 
Army had been deployed 
“along the entire bor-
der” with Syria to ensure 
Lebanon would not pose 
a threat to the Syrian re-
gime, and to protect its 
own sovereignty. “There 
are differences of opinion 
among ministers, but we 
haven’t reached the point 
of doubting each other’s 
[intentions],” he said.
During the evening ses-
sion, MPs from both sides 
of the divide addressed 
the house, prompting 
ministers in Mikati’s Cab-
inet to demand the oppor-
tunity to reply.
When Berri agreed, the 
prospect of an all-night 
session suddenly ap-
peared, since many of the 
30-minister government 
had been accused of vari-
ous types of illegalities 
during the preceding ses-
sions.
In the end, only four min-
isters – Mohammad Safa-
di, Gebran Bassil, Hassan 
Diab and Marwan Charbel 
– managed to respond, 
before Mikati stepped in 
to answer for his Cabinet, 
vowing that ministers 
would seriously address 
the various issues raised 
during the session at a 
later date.
Berri said 34 opposition 
MPs had addressed the 

house during the three-
day session, along with 
28 from the pro-govern-
ment camp, for at least 28 
hours of debate.
During the seven-hour 
evening session, ex-
Prime Minister Fouad 
Siniora called for a “neu-
tral Cabinet” to supervise 
next year’s scheduled 
parliamentary elections.
Siniora lashed out at Mi-
kati’s Cabinet and Hezbol-
lah. “This Cabinet is no 
longer useful for anything 
... it has failed in the sim-
plest mission ... it failed to 
prepare draft budget laws 
for 2011 and 2012. Why 
does this Cabinet exist, 
and continue to exist, if 
it can’t prepare two draft 
budgets for the represen-
tatives of the people.
As for the situation in 
Syria, Siniora said the 
March 14 camp opposed 
interference in Syrian af-
fairs, and supported the 
process of “peaceful 
change.”
Siniora also urged an in-
vestigation into the elec-
tricity sector. March 14 
groups accuse Energy 
Minister Bassil of being 
involved in illegal deals 
in negotiations to rent 
power-generating boats 
to improve the deteriorat-
ing sector.
The government’s per-
formance was strongly 
defended by Nabatieh 
MP Mohammad Raad, the 
head of Hezbollah’s par-
liamentary bloc. He said 
Cabinet passed a com-
prehensive plan to boost 
the electricity sector, took 
necessary measures to 
prevent importing spoiled 
food, passed a draft law to 
raise the minimum wage, 
and increased the wages 
of Lebanese University 
professors, among other 
achievements.
However, Raad admitted 
the achievements had 
failed to meet the peo-

ple’s expectations due to 
the opposition’s “nega-
tive manner in dealing 
with the Cabinet” and the 
deep political polarization 
in the country.
Also during the evening 
session, Shehayeb ex-
pressed solidarity with 
Lebanese Forces leader 
Samir Geagea, the sub-
ject of an assassination 
bid earlier this month.
Shehayeb demanded that 
security bodies “assume 
their responsibilities and 
uncover the full details” 
of the incident, while 
Bsharri MP Elie Keyrouz, 
from the LF, asked why 
Telecommunications Min-
ister Nicolas Sehnaoui, 
who previously provided 
security services with 
phone records, has re-
fused to release it for the 
investigation of the at-
tempt on Geagea’s life.
In the morning session, 
Baabda MP Alain Aoun, 
from the FPM, launched 
a fierce attack against the 
Future Movement, saying 
that governments that 
ruled in the past had been 
responsible for the coun-
try’s massive public debt 
and corruption.
Aoun’s remarks drew the 
ire of Future Movement 
lawmakers who interrupt-
ed him repeatedly and ex-
changed insults with the 
MP.
Akkar MP Khaled Daher 
accused rivals of the 
March 14 coalition of hav-
ing used arms “20 times” 
since the signing of the 
2008 Doha Accord and of 
withdrawing from Hariri’s 
government, thereby forc-
ing its collapse. He also 
urged Hezbollah to hand 
over the four suspects 
accused by the Special 
Tribunal for Lebanon of 
involvement in the assas-
sination of former Prime 
Minister Rafik Hariri. – 
Additional reporting by 
Dana Khraiche

Mikati Cabinet survives vote of confidence
World News
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BEIRUT: March 14 MPs 
launched a fierce attack 
on the Cabinet of Prime 
Minister Najib Mikati at 
Parliament Tuesday, 
slamming its approach to 
the turmoil in Syria and 
its performance in ad-
dressing socio-economic 
demands and security 
concerns in the country.
For his part, Mikati de-
fended his Cabinet dur-
ing the assembly, the first 
of a three-day session 
to discuss government 
policy, arguing that it has 
preserved stability while 
admitting certain short-
comings in carrying out 
administrative appoint-
ments.
Twenty lawmakers spoke 
during the session and 
another 53 have submit-
ted to Speaker Nabih Berri 
their names to speak.
In a speech he delivered 
at the beginning of the 
session, Mikati defended 
Lebanon’s policy of dis-
sociating itself from all 
Arab League decisions 
on Syria.
“This policy is not an eva-
sion of responsibility, it 
is fulfilling responsibil-
ity and protecting Leba-
non,” he said. The prime 
minister added that Leba-
non could not affect the 
course of events in its 
neighbor but was itself af-
fected by events there. He 
stressed that stability was 
his government’s priority.
“There were certain pri-

orities when forming the 
government and its main 
one was that of stability 
as pertains to three fac-
tors, stability in the south 
... financing the Special 
Tribunal for Lebanon ... 
and events in the region, 
particularly in Syria,” 
Mikati said, addressing 
MPs.
But he admitted there 
were shortcomings in 
the Cabinet’s handling of 
finalizing administrative 
appointments.
“As you know, the Cabinet 
is not one-sided, as some 
had claimed when it was 
formed. There is some 
bickering in the Cabinet,” 
Mikati said.
Since its formation last 
year, the Cabinet had 
done little to fill public 
sector posts, more than 
half of which remain va-
cant.
Mikati also highlighted his 
Cabinet’s achievements 
in the fields of electricity, 
telecommunications and 
delineating maritime bor-
ders.
Deputy-Speaker Farid Ma-
kari, the first member of 
the opposition to address 
the assembly, launched a 
scorching attack on Mi-
kati, accusing him of en-
couraging “terrorism.”
“Yes, you, Mr. Prime Min-
ister, you personally en-
couraged terrorists to 
take action again,” Makari 
said, citing the govern-
ment’s failure to search 

March 14 fires barrage at Cabinet
World News

for the men accused in 
the assassination of for-
mer Prime Minister Rafik 
Hariri.
The government’s laxity 
on security matters, Ma-
kari went on to say, “was 
a very bad example and 
assured criminals and 
those behind them that 
they can assassinate their 
opponents without being 
held accountable.”“How 
can the prime minister 
accept that the Lebanese 
foreign minister becomes 
the Syrian regime’s de-
fense attorney ... drag-
ging Lebanon into taking 
position that contradicts 
those of the majority of 
Arab and world states?” 
asked Makari
Makari slammed the Cabi-
net for “disassociating 
itself” from the defense 
of Lebanon’s borders 
against Syrian incursions. 
Several Lebanese have 
been killed by gunfire 
coming across the bor-
der from Syria, including 
cameraman Ali Shaaban, 
who was killed last week 
in the northern border 
area of Wadi Khaled.
Addressing Mikati, Makari 
said: “Resign prime min-
ister before you lose all 
your political capital. Re-
sign before you lose your 
credibility in a Cabinet 
which honors [no one],” 
he said.
Meanwhile, Batroun MP 
Antoine Zahra criticized 
what he described as the 

government’s refusal to 
refer to the Judicial Coun-
cil the recent attempted 
assassination of LF lead-
er Samir Geagea, despite 
the destabilizing potential 
of the attack.
Zahra lamented his March 
14 coalition’s inability to 
topple the Cabinet.
“This Parliament cannot 
hold this Cabinet account-
able because its survival 
stems from the forces of 
the status quo ... our role 
is limited to speaking in 
the hopes of awaken-
ing their conscience,” he 
said.
A fight broke out dur-
ing the session be-
tween Chouf MP Marwan 
Hamade and lawmak-
ers from Michel Aoun’s 
Change and Reform par-
liamentary bloc.
Hamade was angered by 
Baalbek-Hermel MP Emile 
Rahme, who accused the 
March 14 coalition of al-
lowing the construction 
of an illegal telecommu-
nications station in the 
Barouk Mountains. The 
station, which was report-
edly linked to Israel, was 
dismantled in 2009.
Hamade said FPM and 
Hezbollah officials owned 
the station, prompting 
MPs from both groups to 
respond. Rahme stepped 
in, facing off against Aley 
MP Akram Shehayeb be-
fore Berri intervened and 
restored order.
Beirut MP Ghazi Youssef, 
from the Future Move-
ment, lashed out at Ener-
gy Minister Gebran Bassil 
and Telecommunications 
Minister Nicolas Seh-
naoui.
Youssef said that despite 
spending around $350 
million by Aoun’s minis-
ters to improve cellular 
networks, “we are still 
complaining about the 
bad service.”
“Minister Sehnaoui him-
self is complaining about 
this matter and he is plan-
ning to spend an addition-
al $150 million ... to im-
prove cellular networks,” 
he said.
What is important to the 
telecommunications min-

isters, continued Youssef, 
is “awarding contracts [to 
companies tasked with 
improving the network] 
away from standards, 
rules, oversight and ac-
countability.”
Youssef also accused 
Bassil of not seeking 
loans from Arab funds to 
finance a $1.2 billion plan 
to boost the electricity 
sector as stipulated by 
law.
“Minister Bassil refus-
es these funds to avoid 
oversight, transparency 
and environmental stan-
dards,” he argued.
In his speech later in the 
session, Baalbek-Hermel 
MP Nawwar Saheli, from 
Hezbollah, defended the 
Cabinet’s disassociation 
policy.
“We are with dissociat-
ing ourselves so that the 
Syrian crisis will not spill 
over into Lebanon and so 
that we do not interfere in 
Syrian internal affairs,” 
he said.
Saheli accused the March 
14 coalition of meddling 

March 14 lawmakers questioned the government’s policies. (The Daily Star/Moham-
med Azakir)

in Syrian affairs. “Who 
is inciting fighting and 
stands by the side of peo-
ple who encourage civil 
war? ... Have they forgot-
ten their demand for dip-
lomatic ties with Syria 
and the implementation 
of the Taif agreement?” 
he asked. While stress-
ing that the Cabinet was 
combating the corruption 
of previous Cabinets, Sa-
heli criticized the delays 
in appointing a new head 
for the Higher Judicial 
Council and a general 
prosecutor.
Baalbek-Hermel MP As-
sem Qanso, from the 
Baath Party, wondered 
aloud why some MPs at-
tack Syria when Lebanon 
had invited the Syrian 
army to the country.
“Following the civil war, 
the Syrian army disarmed 
Lebanese militias and 
provided their arms to 
the Lebanese Army,” said 
Qanso. “This means that 
we should maintain good 
ties with Syria based on 
mutual respect.”

BEIRUT: Lebanese Forces 
leader Samir Geagea im-
plicitly accused the rival 
March 8 camp Tuesday of 
trying to assassinate him.
He also described Leba-
non’s sectarian ruling 
system as “a dictatorial 
system,” predicting its 
collapse similar to last 
year’s downfall of auto-
cratic regimes in some 
Arab countries as a result 
of popular upheavals.
“Those who carried out 
the assassination attempt 
are cowards because had 
they been able to confront 
us politically, they would 
have done so. Let them 
confront us politically as 
we do.
We are not shy nor do 
we fear anyone. But they 
have neither logic nor a 
policy. Their policy is one 
of killing and crimes,” he 
said in a clear reference to 
the Hezbollah-led March 8 

parties.
Speaking at his residence 
in Maarab, the LF leader 
added that he and other 
March 14 leaders had the 
means to protect them-
selves against assassina-
tion attempts.
Geagea said on April 4 
that he had escaped an 
assassination attempt 
when a sniper’s shots 
were fired at his residence 
in Maarab in Kesrouan. He 
said the incident had re-
quired expertise, claiming 
that the shots had been 
fired a long distance from 
the target site.
Geagea renewed the LF’s 
call for the Telecom-
munications Ministry to 
provide security services 
with telecoms data, say-
ing the data was “very 
important” to avert any 
assassination attempt 
or any bad security inci-
dent.

Geagea implicitly blames March 8 for 
assassination attempt
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BEIJING: China said 
Wednesday Syria’s for-
eign minister had pledged 
to respect U.N. envoy 
Kofi Annan’s peace plan 
and cooperate with a U.N. 
team sent to monitor a 
fragile ceasefire in the 
restive state.
Walid Moallem’s com-
ments to his Chinese 
counterpart Yang Jiechi 
come after fresh violence 
was reported in Syria -- 
where over 9,000 people 
have died in the past 13 
months of fighting -- de-
spite the ceasefire that 
began last week.
“Syrian Foreign Minis-
ter Walid Moallem... said 
Syria would continue to... 
respect and implement 
Annan’s ‘six-point pro-
posal’,” China’s foreign 
ministry quoted Moallem 
as telling Yang in Bei-
jing.
Moallem also said Da-
mascus remained com-

mitted to implementing 
the ceasefire, withdraw-
ing troops and cooperat-
ing with U.N. observers, it 
added.
The foreign minister is 
on a short visit to China 
aimed at briefing Beijing 
on his nation’s latest ef-
forts to implement An-
nan’s six-point peace 
proposal, which came 
into force Thursday and 
includes the ceasefire 
and troop withdrawal.
A U.N. team has arrived in 
the restive nation to mon-
itor the ceasefire, but dip-
lomats say negotiations 
between Damascus and 
the advance six-member 
party have become dead-
locked over whether they 
can operate across the 
whole country.
U.S. Secretary of State 
Hillary Clinton has said 
the United States is still 
“hoping for the best” but 
is discussing with other 

Syria pledges to respect Annan’s peace 
plan in full: China
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BEIRUT: Finance Min-
ister Mohammad Safadi 
Thursday said a deal with 
a Turkish company set to 
supply Lebanon with elec-
tricity generating boats 
this summer hangs in the 
balance, with the sup-
plier having failed as yet 
to meet the his ministry’s 
conditions.
“We still do not have an 
agreement on the power 
generating ships with the 
suppliers. The price they 
have agreed on does not 
comply with requirements 
of the Finance Ministry. 
They dropped their prices 
by 9 percent because of fi-
nancial sweetness [pack-
ages] which were offered 
to them,” Safadi told The 
Daily Star in an interview.
A ministerial committee 
agreed on April 5 to lease 
two electricity generating 
boats from a Turkish com-
pany this summer after 
the firm slashed the origi-
nal price by 9 percent and 
reduced the leasing period 
to two years.
According to the agree-
ment, the Turkish com-
pany Karadeniz will send 
the first boat to Lebanon 
in August this year while 
the second ship will be 
dispatched a few months 
later.
“Basically, there are 
things we can do by law 
and things that we cannot 
do by law,” Safadi said, 
adding that agreement is 
still loose.
The minister suggested 
that the incentives offered 
to the Turkish company 
such as tax reductions 
and Letters of Credit are 
questionable and will not 
fly unless the firm meets 
the conditions of the Fi-
nance Ministry.
“I can’t say that the deal 
with the company has col-
lapsed. If the suppliers 
agree on our terms then 
the problem is solved,” 
Safadi said.
He added that if the Cabi-
net or the Parliament 
wants to compromise on 
this, it will be their choice, 
but his ministry cannot 

negotiate on the matter.
The news of the govern-
ment’s intention to lease 
the electricity boats has 
raised hopes that severe 
electricity rationing will be 
reduced considerably dur-
ing the sweltering summer 
season.
Safadi also expressed 
concern that failure to 
pass a draft law authoriz-
ing LL8.9 trillion in extra-
budgetary spending and 
the 2012 draft budget 
could put strains on most 
ministries and affect allo-
cations to some vital sec-
tors.
“I am not worried about the 
government staff and civil 
servants because they will 
get their salaries on a reg-
ular basis. But I am really 
concerned about the abil-
ity of some ministries to 
meet their obligations. The 
Ministry of Social Affairs, 
for example, will not be 
able to provide assistance 
to the disabled, poor fami-
lies and NGOs that cater 
to needs of impoverished 
families,” Safadi told The 
Daily Star.
Safadi declined to say if 
the Finance Ministry is 
ready to spend above the 
ceiling of 2005 budget in 
the event that there is no 
breakthrough on the is-
sue. Lebanon’s Parliament 
has not approved a budget 
since 2005, meaning that 
legal government expendi-
tures are effectively frozen 
at $6.8 billion annually.
“The Cabinet must review 
this matter very closely in 
order to reach a solution,” 
Safadi said.
President Michel Sleiman 
has refused to sign a mea-
sure authorizing the LL8.9 
trillion in extra-budgetary 
Cabinet spending, though 
he is constitutionally em-
powered to do so.
A draft bill to authorize the 
spending failed to win the 
support of Parliament due 
to division between March 
14 and March 8 MPs.
March 14 insists the LL8.9 
trillion sought by the cur-
rent Cabinet should be ap-
proved in parallel with a 

Safadi: Electricity ship supplier deal at risk

powers what to do in the 
event the peace plan col-
lapses.
She has also called on 
Damascus to honour An-
nan’s plan in full, pointing 
out that the proposal also 
means allowing peaceful 
demonstrations, releas-
ing political prisoners 
and allowing a peaceful 
political transition to be-
gin.
Yang told Moallem he 
hoped Syria would coop-
erate with Annan’s medi-
ation work, as well as the 
U.N. observer mission, 
according to the minis-
try.
Opposition groups in 
Syria have accused the 
regime of violating the 
ceasefire, and the Syrian 
National Council says the 
government is still carry-
ing out “massacres.”
However, Russian For-
eign Minister Sergei 
Lavrov has pointed the 
finger at the opposition -- 
11 of 35 people killed in 
violence on Monday were 
soldiers -- and urged the 
rebels’ foreign support-
ers to press them to hon-
our the truce.
French Foreign Minis-
ter Alain Juppe has said 
“stronger sanctions” 
against Damascus must 
be adopted to “pressure 
the Syrian regime” and 
erode its resources.
Juppe has invited sev-
eral of his fellow foreign 
ministers to talks in Paris 
on Thursday on ways 
to boost the pressure 
on Syria, a government 
source said.
China has consistently 
backed Annan’s efforts 
to bring peace to Syria, 
after he visited Beijing 
last month.
Beijing, an ally of Damas-
cus, previously drew in-
ternational criticism for 
vetoing two U.N. Secu-
rity Council resolutions 
on the Syria crisis which 
were critical of President 
Bashar Assad.

 Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, second right,
 speaks with Syrian Foreign Minister Walid Muallemalso,
second left, in Moscow on Tuesday, April 10, 2012. R

Syrian Foreign Minister Walid Muallem (R) speaks with Inter-
national Committee of the Red Cross (ICRC) chief Jakob Kel-
lenberger during a meeting in Damascus on April 3, 2012. 

bill to authorize $11 billion 
in extra-budgetary spend-
ing by previous govern-
ments since 2005.
The minister said that he 
has sent all the unaudited 
accounts of the previous 
governments since 2005, 
including the $11 billion, 
to the Cabinet and Parlia-
ment.
Safadi also disclosed that 
the Finance Ministry in-
tends to issue another $2 
billion in Eurobonds be-
fore the end of this year 
after the successful issu-
ance of $950 million Euro-
bonds a month ago.
“The last issue was over-
subscribed to reach $2.7 
billion, but we settled for 
$950 million. What is more 
interesting is that foreign 
investors were the first 
to snap up a chunk of the 
Eurobonds issue and lo-
cal banks followed suit,” 
he said.
He emphasized that the 
Lebanese state will not 
have any problem in meet-
ing its financial obliga-
tions and assured that 
the government will never 
default on the payments 
of maturing bonds. Safadi 
added that the amended 
2012 draft budget will 
not burden ordinary citi-
zens with additional taxes. 
“Apart from the proposed 
11 percent VAT, most of 
the taxes will not touch or-
dinary citizens,” the min-
ister said.
Among the proposals in 
the amended draft bud-
get is a 15 percent capital 
gains tax which will not af-
fect property development 
companies.
“This will only affect prop-
erties bought at the end 
of 2009 and properties 
bought before that date 
will be taxed at 4 percent 
flat,” Safadi said.
He also disclosed that his 
proposal to raise taxes on 
interest rates on customer 
deposits from 5 percent 
to 8 percent has been 
amended in the new draft 
budget. “We are propos-
ing a tax of less than 8 
percent,” Safadi said.



Page 35صفحة 35     

World News

BEIRUT: President Slei-
man Wednesday encour-
aged Lebanese Australians 
to submit their names to 
the civil registry in antici-
pation of the approval of a 
draft law that would allow 
Lebanese expatriates to 
apply for dual citizenship.
In Australia on an official 
visit, Sleiman said that the 
draft law, which Cabinet 
approved late last year, 
“has been submitted to 
Parliament and will be ap-
proved soon.”
He spoke at a meeting of 
the Lebanese community 
in Sydney.

The law would allow Leba-
nese expatriates who were 
born abroad and only hold 
the citizenship of the coun-
tries where they were born 
to apply for Lebanese citi-
zenship. Calling Lebanese 
expatriates the “oxygen” 
of Lebanon, he said they 
should have preferential 
opportunities to invest in 
Lebanon, and urged the 
diaspora “to not give up 
Lebanese land, for it is 
precious. Build your home 
on it.”
Sleiman said diaspora 
citizenship was impor-
tant to “support Lebanon 

Sleiman urges Lebanese 
expats to prepare for dual 
citizenship
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and reinforce its strength 
through the expatriates 
who are spread across the 
world.”
In addition to discussing 
developments in Syria and 
the region, Sleiman said 
that the most important 
project for Lebanon is “to 
develop a modern elector-
al law that will represent 
all Lebanese fully, and will 
ensure the right of expatri-
ates to vote.”
The president also met 
with Marie Bashir, the gov-
ernor of New South Wales, 
who is of Lebanese de-
scent.

Sleiman addresses Lebanese who reside in Australia. (The Daily Star/Dalati Nohra/HO)

TEHRAN: Iran’s ground 
forces commander is warn-
ing that should diplomacy 
fail, the military is ready 
for action over a disputed 
Gulf island controlled by 
Iran but also claimed by the 
United Arab Emirates.
Gen. Ahmad Reza Pour-
dastan says Iranian forces 
are ready to confront the 
“disturbing” party over the 
strategic Abu Musa island 
in the Persian Gulf. The re-
marks were reported Thurs-
day on state TV’s website.
It was the first time an Ira-
nian military commander 
commented on the issue 
since President Mahmoud 
Ahmadinejad last week vis-
ited Abu Musa.
The island dominates the 
approach to the Strait of 
Hormuz, a key waterway 
in the Gulf through which 

about one-fifth of the 
world’s oil supply passes. 
Iran took control of tiny 
Abu Musa and two other 

nearby islands in 1971 af-
ter British forces left the 
region.

UNITED NATIONS/BEI-
RUT: Syria has not fully 
withdrawn troops and 
heavy weapons from 
towns, so far failing to 
send a «clear signal» 
about its commitment to 
peace, the U.N. chief said, 
underlining Western fears 
over the prospects for a 
week-old truce.
In the first progress report 
since the Security Coun-
cil passed a resolution on 
Saturday authorising the 
deployment of observers, 
Secretary-General Ban 
Ki-moon proposed an ex-
panded mission of 300 
personnel to monitor a 
shaky ceasefire between 
forces loyal to President 
Bashar Assad and opposi-
tion fighters.
The report will be crucial 
in determining whether 
conditions are right for 
deploying the mission at 
a Security Council meet-
ing on Thursday, a day 
after an advance group of 
observers were swarmed 
by protesters against 
Assad>s 12-year rule.
The scenes of U.N. vehi-
cles being stuck in crowds 
and men running away to 
the sound of gunfire in the 
outskirts of the capital Da-
mascus, were an echo of 
an earlier monitoring mis-
sion by the Arab League, 
which collapsed in Janu-
ary.
«The Syrian government 
has yet to fully implement 
its initial obligations re-
garding the actions and 
deployments of its troops, 
or to return them to bar-
racks,» Ban told the Se-
curity Council in a letter 
obtained by Reuters on 
Wednesday.
«Violent incidents and re-
ports of casualties have 
escalated again in re-
cent days, with reports of 
shelling of civilian areas 
and abuses by govern-
ment forces,» he said. 
«The government reports 
violent actions by armed 
groups.»
While the truce worked 
out with international en-
voy Kofi Annan has held 
in some parts of Syria, in 

strong opposition areas 
such as Homs, Hama, Idlib 
and Deraa the army has 
kept up attacks on rebels.
Syria pledged that it would 
cease using heavy weap-
ons against what it calls 
foreign-backed terrorists, 
who have killed 2,500 
soldiers and police. The 
ceasefire officially came 
into force last Thursday.
Damascus has chal-
lenged Ban over the size 
and scope of the mission, 
dismissing his efforts to 
increase the number of 
observers and secure Eu-
ropean help in supplying 
planes and helicopters as 
unnecessary.
Syrian Foreign Minister 
Walid al-Moualem said on 
Wednesday 250 people 
was a «reasonable num-
ber», adding they should 
be from countries such as 
China, Russia, Brazil, India 
and South Africa - all more 
sympathetic to Damascus 
than the West or the Arab 
League. He also dismissed 
any need for U.N. aircraft.
In the report, Ban ex-
pressed some hope that 
there may be a chance for 
progress on ending the 
13-month conflict.
He said the advance team 
had visited the town of De-
raa and «enjoyed freedom 
of movement», but its ini-
tial request to visit Homs, 
a center of the uprising 
against Assad, had been 
refused.
«At the same time the very 
fragility of the situation 
underscores the impor-
tance of putting in place 
arrangements that can al-
low impartial supervision 
and monitoring,» he said.

On Wednesday, Syria>s 
army kept up its shell-
ing of targets in Homs in 
violation of the ceasefire 
deal. Explosions shook 
the Khalidiyah quarter and 
plumes of black smoke 
drifted over the rooftops.
To the north, in Idlib 
province, six members of 
the security forces were 
killed by a bomb placed 
by an «armed terrorist 
group», the state news 

Syria yet to send «clear sig-
nal» on peace: U.N. chief

agency SANA said. It was 
the second such attack in 
two days. Syria bars ac-
cess to most independent 
journalists, making it hard 
to verify accounts of the 
conflict.
«We are at a crucial turn-
ing point,» U.S. Secretary 
of State Hillary Clinton 
said at a meeting of NATO 
ministers in Brussels.
«Either we succeed with 
... the Annan plan with the 
help of monitors ... or As-
sad will squander his last 
chance before additional 
measures have to be con-
sidered.»
Clinton will join Arab and 
European foreign min-
isters from the informal 
Friends of Syria group in 
Paris on Thursday.
«We will continue to in-
crease the pressure on 
Assad,» she said, adding 
that she had spoken to 
counterparts about the 
need to «tighten sanc-
tions, tighten pressure on 
the regime, on those who 
support the regime».
The United States and 
European Union already 
have extensive economic 
sanctions on Syria. But 
the Arab League, which 
announced a package of 
financial sanctions against 
Damascus in November, 
has done little to enforce 
the proposals.
Two previous Friends of 
Syria meetings, in Tuni-
sia and Turkey, produced 
more rhetoric than results 
and it was not clear what 
Thursday>s smaller gath-
ering in France might de-
liver.
Clinton, as she has in the 
past, appeared to leave 
the door open to other na-
tions arming Syrian reb-
els - something the United 
States has itself rejected 
although it is giving the 
opposition communica-
tions and logistical assis-
tance.
Washington and its West-
ern allies have shown no 
desire to intervene militar-
ily or push for the sort of 
robust peacekeeping force 
in Syria that might require 
50,000 troops or more.

Iran army ready for action on disputed Gulf island

BEIRUT: Internal Security 
Forces cleared the high-
way leading into northern 
Tripoli of concrete blocks 
Thursday morning follow-
ing a protest by 100 people 
denouncing the soaring 
prices of fuel and basic 
commodities.
The protesters blocked the 
highway of Beddawi at 6:30 
a.m., causing a three-kilo-
meter line of traffic. They 
demanded the government 
intervene and provide them 
with decent living condi-
tions.
The rising prices of fuel 

have sent shockwaves 
across the country, with 
two strikes scheduled this 
week by the public trans-
portation sector and the 
bakeries’ union.
Both strikes were cancelled 
following talks with gov-
ernment officials who have 
vowed to partially subsi-
dize wheat for bakeries and 
consider capping prices of 
gasoline for taxi drivers.
The price of gasoline is 
now LL39,700 for the 98-
graded octane variety and 
LL39,000 for the 95-graded 
octane kind.

Tripoli highway reopened after pro-
tests over rising fuel prices
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Julia Gillard softens Labor’s line 
on Reserve Bank rate cut 

JULIA Gillard and senior 
ministers have sought 
to tone down the gov-
ernment’s rhetoric on 
the Reserve Bank, say-
ing the central bank is 
“completely indepen-
dent” and any decision 
to move on interest rates 
must be its own. 
In excerpts from a 
speech to be delivered 
to a business audience 
in Perth today, Ms Gil-
lard put the onus on the 
RBA to cut interest rates 
to boost struggling sec-
tors of the economy, 
prompting a new debate 
about the central bank’s 
independence from gov-
ernment.
“In the current econom-
ic environment, should 
the RBA consider it ap-
propriate to change the 
cash rate, this could 
deliver widespread ben-
efits for households and 
business - noting that 
a number of sectors of 
the economy most un-
der strain are arguably 
more sensitive to inter-
est rates,” says an ex-
cerpt from Ms Gillard’s 
speech, circulated over-
night.
However speaking ear-
lier today, the Prime Min-
ister said she would sim-
ply stress in her speech 
that the government’s 
plan to return the budget 
to surplus would provide 
the RBA with the flexibil-
ity it needed to shift the 
official cash rate.
THE Coalition has 

warned the RBA board 
not to be “conned” by 
Julia Gillard into cut-
ting interest rates before 
next month’s budget. 
 “The Reserve Bank is 
completely independent 
from government,” Ms 
Gillard said.
“I’ve always said that the 
Reserve Bank should 
exercise its indepen-
dence.”
Finance Minister Penny 
Wong and Assistant 
Treasurer David Brad-
bury also sought to 
clarify the government’s 
position after the Coali-
tion accused Ms Gillard 
of trying to con the RBA 
into slashing rates on 
the back of promises of 
what the government 
would deliver in next 
month’s budget.
The official cash rate 
is currently set at 4.25 
per cent, with the RBA 
having left the rate un-
changed for the past 
four months. The bank’s 
board will meet on May 
1 to consider any chang-
es to the cash rate, just 
days before Treasurer 
Wayne Swan hands 
down the federal budget 
on May 8.
Senator Wong said Ms 
Gillard was simply “mak-
ing a broader economic 
point” in her speech 
about the “rationale for 
returning the budget to 
surplus”.
“It is a very different 
thing to comment on 
particular decisions of 

LABOR says Joe Hock-
ey’s push to means test 
all pension and welfare 
payments is disturbing 
and “smacks of a very, 
very desperate race to the 
bottom” with our Asian 
neighbours. 
Julia Gillard said she was 
“deeply concerned” by Mr 
Hockey’s speech to the 
Institute of Economic Af-
fairs in London, as Tony 
Abbott attempted to soft-
en his treasury spokes-
man’s push for all gov-
ernment-funded pensions 
and welfare payments to 
be means tested.
Speaking in Perth the 
Prime Minister said Mr 
Hockey was “directly re-
ferring to Australia in his 
speech” to policymak-
ers in London and that 
Australian families would 
suffer if his plan came to 
fruition under a Coalition 
government.
“I am very concerned 
about Mr Hockey’s speech 
last night,” Ms Gillard told 
ABC Radio.
“I do feel deeply con-
cerned about it and I think 
all Australian families 
should too, because what 
that speech means is Mr 
Hockey is talking about 
cuts to things like family 
payments to help people 
with the costs of raising 
the kids, things like pen-
sions that older Austra-
lians rely on, all of the 
benefits and services that 
help families along like 
relief on childcare fees. 
Let alone the great bene-
fits like Medicare and free 
public hospitals.”
Speaking last night, Mr 
Hockey condemned sys-
tems of “universal en-
titlement” in Western 
democracies and urged 
that in Australia and oth-
er developed economies 
“all government-funded 
pensions and other such 
payments be means test-
ed so that people who do 
not need them do not get 
them”.
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the Reserve Bank which 
the opposition have felt 
free to do, rather than 
what the government 
is doing which is mak-
ing a broader economic 
point,” she told ABC 
News 24.
Senator Wong said the 
government’s projected 
$1.5 billion budget sur-
plus in 2012/13 “does 
give the Reserve Bank 
room to move (on rates) 
if it chooses to do so”.
“Ultimately that is a deci-
sion for the independent 
Reserve Bank,” Senator 
Wong said.
Mr Bradbury said the 
Prime Minister had said 
nothing in her speech 
that differed from the 
previous government 
position on the RBA.
“Look, the government 
has maintained the po-
sition that the Reserve 
Bank is independent on 
its judgment about the 
cash rate,” he told ABC 
Radio.
“There is nothing in 
the comments from the 
Prime Minister that sug-
gest a departure from 
that position.”
Greens Leader Christine 
Milne said while Ms Gil-
lard should not put pres-
sure on the RBA, the 
government had been 
backed into a corner by 
the opposition.
“Everybody knows that 
this is all about the fact 
that the Prime Minister 
said in 2009 that the 
budget would return to 
surplus this year,” she 
told reporters in Syd-
ney.
“She made an emphatic 
statement and because 
we have had such a 
strong political cam-
paign run by the Coali-
tion, and people I would 
call the Ju-liar brigade, 
she is not in a position 
politically to change her 
mind.”

Julia Gillard softens Labor’s line on 
Reserve Bank rate cut 

He said that while by 
Western standards the 
welfare policies of Asian 
nations might appear 
harsh, Australia needed 
to compare itself with its 
nearest neighbours be-
cause they were its great-
est competition.
“If we talk about the Asian 
century ... then the Asian 
countries are our com-
petition, our children’s 
competition,” Mr Hockey 
told ABC TV’s Lateline 
program following his 
speech.
“Western nations are 
in financial trouble, and 
they’re in financial trouble 
because, like a bad par-
ent, over the years they 
have always said to vot-
ers, Ỳou can have what 
you want’.”
Assistant Treasurer Da-
vid Bradbury said all 
Australians would find Mr 
Hockey’s comments dis-
turbing.
“What I think most Aus-
tralians would be really 
disturbed by is this sug-
gestion that somehow 
we should be measur-
ing the success of our 
social safety net against 
the benchmark of what is 
happening in other coun-
tries across the Asian re-
gion,” Mr Bradbury told 
ABC Radio.
“This seems to me very 
much about being a race 
to the bottom when it 
comes to cutting away 
and stripping away some 
of basic support mea-
sures in the Australian 
social safety net.”
The Opposition Leader 
appeared to try to soften 
Mr Hockey’s comments 
today, suggesting his 
treasury spokesman was 
simply warning of what 
would happen if govern-
ment spending was not 
brought into line.
“Joe was making the 
very obvious point that 
governments have got to 
live within their means, 
countries have got to live 

within their means,” Mr 
Abbott said.
“There is a danger that we 
ourselves could ultimate-
ly go down an unsustain-
able path. We haven’t 
got there yet and it is the 
Coalition’s mission to en-
sure we never do.”
Liberal senator and chair-
man of the Coalition’s 
deregulation taskforce, 
Arthur Sinodinos, also 
suggested means testing 
would not apply to all wel-
fare payments.
“In the past we have had 
means testing on various 
payments and what we’ve 
said lately about this is if 
you take means testing 
too far you create poverty 
traps for people higher up 
the income scale, so you 
always have to balance 
these sorts of consider-
ations,” Senator Sinodi-
nos told ABC Radio.
He said Mr Hockey’s 
comments were opposi-
tion policy “in relation to 
pensions and other pay-
ments”.
“But I don’t think he was 
talking about some of the 
payments like the health 
insurance rebate where 
we have made certain 
points about that lately,” 
he said.
Senator Sinodinos said 
childcare rebates may 
also be exempt from any 
future means testing.
But Ms Gillard said Mr Ab-
bott and Senator Sinodi-
nos were simply trying to 
prevent Australians from 
understanding the real 
impact of Mr Hockey’s 
statements.
“Mr Hockey’s words are 
Mr Hockey’s words,” Ms 
Gillard said.
“The blank stares from 
Liberal members today 
are simply because they 
don’t want Australians to 
understand the full force 
of Mr Hockey’s words 
and the full degree of cut-
backs that are clearly be-
ing planned by Mr Abbott 
and his team.” 
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Abbott not gay about 
dinner ambush 

The Opposition Lead-
er was dining on Mel-
bourne’s Lygon Street 
on Sunday night with 
The Australian newspa-
per’s foreign editor Greg 
Sheridan when a small 
group of protesters en-
tered the restaurant and 
surrounded Mr Abbott’s 
table.
It is understood the 
group of about six pro-
testers chanted: “Tony 
Abbott, you’re a bigot, 
gay marriage you don’t 
dig it,” before being re-
moved from the restau-
rant by a staff member.
Equal Love convenor Ali 
Hogg, who organised 
the protest, said she 
was tipped off about Mr 
Abbott’s location by an-
other diner in the restau-
rant.
“We took the opportu-
nity to give him a piece 
of our mind,” she told 
the National Times this 
morning.
According to Ms Hogg, 
Mr Abbott smirked at the 
protesters and said, “I 
think you’ve made your 
point. I think you should 
leave now.”
Outside the restaurant, 
the group held up post-
ers advertising a mar-
riage equality rally and 
banged on the restau-
rant’s windows while 
chanting: “Gay, straight, 
black or white, marriage 
is a civil right.”

Ms Hogg said that some 
passers-by joined in the 
protest and that restau-
rant staff members made 
a makeshift petition sup-
porting gay marriage 
and presented it to the 
Opposition Leader.
This morning, Mr Abbott 
confirmed the incident 
and denied that he him-
self had been asked the 
leave the restaurant.
But he did not appear 
to be impressed that his 
dinner had been inter-
rupted by protesters.
“I think people should 
be able to enjoy a quiet 
meal with a friend on a 
Sunday night in Lygon 
Street,” Mr Abbott told 
reporters in Melbourne.
Ms Hogg, who has been 
campaigning for mar-
riage equality since 
2004, said that Mr Ab-
bott’s views on gay mar-
riage often go unchal-
lenged.
“Our dinners get inter-
rupted by his bigotry 
over the airwaves too of-
ten,” she said.
Earlier this month, same-
sex marriage activists 
were hopeful that Mr Ab-
bott would change his 
anti-gay marriage stance 
when his sister Christine 
Forster publicly con-
firmed she was gay.
Mr Abbott praised his 
sister’s bravery for com-
ing out but said it would 
not change his view.

Road workers have fallen 
sick after digging up the 
Port Macquarie site of a 
toxic truck accident in 
1980, says Bob Higgins 
of the Pacific Highway 
Upgrade.
Independent chemical ex-
perts have failed to find 
any radioactive mate-
rial at a Pacific Highway 
worksite on the NSW mid 
north coast, Roads Minis-
ter Duncan Gay says.
Road workers became 
visibly ill after uncover-
ing suspected radioactive 
material during a Pacific 
Highway upgrade near 
Port Macquarie - leading 
work on the project to be 
suspended.
The area is close to the 
site of a 1980 accident 
involving a truck carrying 
waste from Sydney’s Lu-
cas Heights nuclear reac-
tor.
Mr Gay said initial inves-
tigations had found no 
radioactive material at 
the site, but assured peo-
ple the government was 
“treating this investiga-
tion seriously and we are 
taking all the necessary 
precautions to protect 
workers at the site”.
“Independent chemical 
specialists could not find 
any radioactive material 

Radioactive waste not found 

on highway site: minister

present in samples taken 
from the site to date, but 
investigations are ongo-
ing into any other pos-
sible contaminated sub-
stances,” Mr Gay said in 
a statement.
He said a broader inves-
tigation would be con-
ducted into the Pacific 
Highway site, but he said 
the Environment Protec-
tion Agency (EPA) had 
confirmed a container 
that fell from the truck in 
1980 did not rupture and 
had been transported to 
Brisbane.
“This will include examin-
ing the approvals process 
for the work, the risk as-
sessments that were un-
dertaken and what mea-
sures were put in place to 
protect road workers and 
the public,” Mr Gay said.
“First and foremost, I 
want to ensure the safety 
of workers and the broad-
er community.
“I’ve been advised by 
RMS [Roads and Maritime 
Services] that there are 
no threats to the travelling 
public, and that personnel 
are onsite to ensure the 
site is kept secure.
“The NSW government 
will keep the commu-
nity informed as updates 
come to hand.

Given a serve ... gay activists confront Tony Abbott in a 
Melbourne restaurant. 

A screen shot of one of the drums from the truck crash in 
1980. Photo: NBN TV

They were all dressed up 
with nowhere to go.
Hundreds of Sydney stu-
dents from prominent 
high schools including 
Mosman High School, 
Monte Sant’ Angelo, Our 
Lady of the Sacred Heart 
College and PLC Croy-
don said they lost tens 
of thousands of dollars 
last year after paying for 
school formals that did 
not happen.
After a lengthy investiga-
tion by NSW Fair Trading, 
the sole director of Your 
Formal Pty Ltd Amrita 
Kerr will face Parramatta 
Local Court on May 4 af-
ter failing to hand over 
documents.
A Fair Trading spokes-
woman said the depart-
ment served a notice on 
Ms Kerr, 32, on February 
27 to produce company 
information and docu-
ments.
Ms Kerr’s response was 
due by March 16 but when 
it was not received, she 
was issued with a court 
attendance notice for two 
weeks’ time.
At least 15 schools al-
leged they had lost mon-
ey for the formals or after-
parties after booking and 
paying through the Your-
Formal websites.
After news of the alleged 
scam broke, several peo-
ple came forward to smh.
com.au to detail their deal-
ings with Ms Kerr’s broth-
er Sameer Kapoor who 

Sydney formal ‘scam’: company 
director ordered to face court 

was also being sought by 
the department.
Several people spoke of 
not being paid by Mr Ka-
poor, 26, after performing 
at school formals he had 
organised or working for 
the company in previous 
years.
Mr Kapoor was not fac-
ing court because his sis-
ter was the only person 
listed as a director of the 
company.
Fair Trading Minister An-
thony Roberts this week 
said he wrote to high 
school principals around 
NSW with a checklist for 
organisers of school for-
mals.
The checklist urged stu-
dents to do online re-
search about business-
es before paying them, 
ensuring they knew the 
name, position and de-
tails of the person they’re 
dealing with and getting 
all details and arrange-
ments in writing.
“School formals and af-
ter parties are an impor-
tant rite of passage for 
many young people, and 
we want to help make 
the night memorable for 
all the right reasons,” Mr 
Roberts said in a state-
ment.
“We want to help students 
and those organising for-
mals and after parties 
to avoid any heartache 
resulting from inappro-
priate and unscrupulous 
business behaviour.”

Sameer Kapoor. 
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مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة .. اللقمة والخدمة

 Richard 0413 107 531 - Mohamad 0415 299 299  :للحجز و االستعالم

8.30PM on Saturday the 
12th May 2012

The Bellevue 
10 Restwell Street. Bankstown

تحت شعار ”سائرون عىل محاربة الفساد و بناء الدولة“

تترشف هيئة سيدين يف التيــار الوطنـي الحــّر

بدعوتكم لحضور املهرجان السنوي برعاية و حضور

معايل وزير الطاقة جربان باسيل

ممثًال الع�د ميشال عون

الساعة الثامنة و النصف من مساء

السبت 12 ايار 2012

وكالة بيع اللوتو 
املحظوظة

منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة 

املاليني
390 ألف 

دوالر و88735 
دوالرا و16 مليون 
دوالر و200 ألف 

Lucky Len . No1

دوالرصحف - هدايا - صب مفاتيح - بطاقات لكافة املناسبات

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003

Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore 

Rd, Riverwood NSW 2210

بادارة لطف اهلل حجار
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Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au
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 agentsupport@glarab.com

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

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

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

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
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