إلعالناتكم في

لالتصال بـ سام أو علي :

الهيرالد

Tel: 9709 3322
Mob: 0414 424 275

االتصال بـ ميراي
علىالرقم:

نتعهد كافة املشاريع من األبنية
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم
الخريطة إىل تسليم املفتاح

40
Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia
Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.com

0478 165 625

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

خربة طويلة وصدق يف التعامل
www.southwestbuilders.com.au

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني
e-mail: info@meherald.com.au - e-mail: ads@meherald.com.au
www.meherald.com.au/myherald

Sydney: Unit 9,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200

Melbourne: Unit 2, 90 Mountview Rd, Lalor VIC 3075

Tel:(02) 87648186 Fax:(02) 87648062

Tel/Fax:(03)94659992

السبت  28نيسان  - 2012العدد 576

Saturday 28 April 2012, Issue No. 576

pp: 255003 / 09613

عدم فتح اعتمادات الـ 8900مليار لرية يوقف النفقات العامة واملشاريع ..باستثناء الرواتب

بان كي  -مون :احلكومة السورية ال تفي بالتزاماتها

«بوارج الكهرباء» يف مهب الضغوط املالية ..واملطالب الرتكية «اجلامعة» تطلب من جملس األمن وقف القتل «فوراً»

سائق سيارة أجرة ،غري ملتزم باإلضراب ،يحاول عبور منطقة الكوال ،وسط سائقني مضربني وعناصر من شرطة السري (عباس سلمان)

واملؤسسات الضامنة يف
الدولة ،األمر الذي سيؤدي
حتمًا اىل ارتفاع األصوات
باملستحقات
املطالبة
القدمية واجلديدة ،كما
ينذر بوقف املشاريع يف
خمتلف اجملاالت ،ناهيك
عن التهديد بوقف اخلدمات

محالت حمزة للخضار والفواكه
االوىل يف مرييالندز
خضار وفواكه طازجة  -سمانة عربية وهدايا
179 Merrylands Rd, Merrylands
Tel; 1886 9760

والتقدميات يف العديد من
القطاعات والسيما القطاع
الصحي.
كما أن النفقات اإلدارية
الضرورية لتسيري أعمال
واملؤسسات
اإلدارات
العامة واملستقلة واملشاريع
العامة االستثمارية ،ومنها

بعد إعادة أمحد شفيق،
آخر رئيس للوزراء يف عهد
الرئيس املصري السابق
حسين مبارك ،إىل سباق

هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.
m. 0425 34 8000
www.easytrainingsolutions.com.au
أدوات صحية  -كهرباء  -ميكانيك-
Plumbing-Electrical
P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160- Carpentry4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
نجارة خشب  -تبليط  -تلييس
 Tiling -Cement Rendering دهان  -تعمري حجارة (بريك) Painting - Bricklaying - Mechanic- Cabinet Maker - Concreting
 تصنيع خزانات  -صب باطون --Demolition and many more
هدم منازل والعديد غريها..
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

We also offer traineeships
benefiting
Trades
Assessment.both employers and workers
Confined Spaces

Y
Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training
Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

التتمة صفحة 31

 13مرشحاً يتنافسون على رئاسة مصر
وموسى يسعى إىل أصوات األقباط

بإدارة :آدي سركيس

YPlumbing

قطاعات املياه والكهرباء
واخلدمات ،باتت مهددة
عدم
بسبب
بالتوقف
فتح االعتمادات ،مبا يف
ذلك وقف كل أعمال
التجهيز والصيانة من
املدارس إىل املؤسسات

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

الرئاسةُ ،أعلنت الالئحة
النهائية للمرشحني خلوض
االنتخابات ،وهي تضم 13
امسا.
ُ
استبعد الثلثاء
وكان شفيق
على خلفية قانون تنظيم
مباشرة احلقوق السياسية
املعروف بقانون العزل
السياسي والذي حيظر
على الذين تولوا مناصب
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فران ياغونا للم
أ
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ع
جنات ..

اآلن  ....يف فريفيلد

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

حسم

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

خربة طويلة  ..خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة

فرع فريفيلد

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

التباين
استمرار
مع
ملف
حول
السياسي
اإلنفاق احلكومي بقيمة
 8900مليار لرية ،يربز
السؤال اآلتي :ماذا يعين
تأخري البت بهذا املوضوع،
وما هو حجم ارتداداته
على وضع املالية العامة،
والسيما ما يتصل بالشؤون
واالجتماعية
املعيشية
واحلركة االقتصادية وملف
اخلدمات ويف مقدمه «بواخر
الكهرباء»؟
ينذر عدم فتح االعتمادات
النفقات
كل
بوقف
العامة ،ما عدا الرواتب
للموظفني.
واألجور
فالتأخري يعين وقف كل
النفقات االستثمارية مبا
فيها مستحقات الضمان
واملتعهدون
االجتماعي
واملستشفيات وتقدميات
املوظفني
تعاونية

يف تصعيد للضغوط الدولية
والعربية على دمشق ،قال
االمني العام لالمم املتحدة
بان كي-مون ان سوريا ال
تفي بالتزاماتها حيال خطة
املبعوث اخلاص املشرتك
وجامعة
املتحدة
لالمم
الدول العربية كويف انان،
فيما طلب جملس جامعة
الدول العربية يف اجتماع
استثنائي على مستوى
وزراء اخلارجية من جملس
االمن العمل على وقف
القتل يف سوريا ،من
غري أن يشري اىل الفصل
السابع الذي ينص على
استخدام القوة .وتبادل
النظام السوري واملعارضة
االتهامات باملسؤولية عن

اخلروقات لوقف النار وال
سيما منها انفجار محاه
الذي دوى ليل االربعاء
وأوقع  16قتيال.
وبدت موسكو غري متحمسة
للدعوات املتزايدة اىل
الجازة
االمن
جملس
استخدام القوة يف سوريا،
حمذرة من أن أمرا كهذا
يعطي نتائج عكسية .وأبدت
قلقها من تلويح تركيا
باللجوء اىل طلب مساعدة
االطلسي
مشال
حلف
ملواجهة «تهديدات» آتية
من سوريا.
ويف وقت ميارس الغرب
النظام
على
ضغوطًا
السوري ،برزت تشققات
جديدة داخل املعارضة

السورية ،إذ اعلن رجل
االعمال السوري نوفل
رئيس
جنل
الدوالييب
الوزراء السوري الراحل
من
الدوالييب
معروف
باريس ،حكومة انتقالية
هدفها تقديم املساعدة
اىل الفصائل السورية
املسلحة اليت تقاتل النظام
يف الداخل.
وهاجم الدوالييب ،الذي
العربية
اململكة
يتخذ
له،
مقرًا
السعودية
«اجمللس الوطين السوري»
برئاسة برهان غليون،
معتربًا ان «كثريا من الناس
ال يثقون» باجمللس.
وأـفاد املكتب االعالمي لبان

فرع ياغونا

تلفون 87308300 :تلفون97938333 :
14 Smart St,
Fairfield

قرب حمطة القطار

124 Highland Ave,
Yagoona

قرب حمطة القطار

االعالن
يف فرع
فريفيلد

نؤمن طلبيات كافة
املناسبات بأسعار
مدروسة

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث
ويلز HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142
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اعالنات

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

 Intervisionتقدم لك جهازاً مع تركيب بقيمة  499دوالراً

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

 Intervisionيف ملبورن الشهر املقبل

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

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

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

مطلوب موزعون للبيع وتقنيو
تركيب ،نوفر التدريب املطلوب.

شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية

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

*Box Delivered only, no installation included
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380 Lt
Refrigerator
Primera Series

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

NOW $85 EA

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

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

RRP $480 NOW $210

Shadow Line Vanity
750mm

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

Lex Toilet Suit

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

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

Calida Privacy Set
Complete
12 years warranty

WAS $490

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

Double Loaded 60 x 60
Porcelain Floor Tiles

FROM $14

Laminate Timber
Flooring

NOW FROM $13

RRP $73.00
NOW $48

Top
Brands
and Lowest
Prices
األسعار
بأرخص
أشهر املاركات

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

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

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

L2426016-221111
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لبنانيــات

زار رئيسي جملسي النواب والشيوخ البلجيكيني واملفوضية االوروبية

ميقاتي :االولوية لدعم اجملتمع الدولي للجيش اللبناني وسياسة احلكومة
ابعاد لبنان عن تداعيات الوضع السوري
يواصل رئيس جملس الوزراء
جنيب ميقاتي زيارته الرمسية اىل
بلجيكا واملفوضية األوروبية ،حيث
زار امس االول الربملان البلجيكي
وعقد إجتماع عمل مع رئيس
جملس النواب البلجيكي اندريه
فالهو شارك فيه وزير اخلارجية
واملغرتبني عدنان منصور ووزير
االقتصاد والتجارة نقوال حناس
والقائمة بأعمال السفارة اللبنانية
يف بلجيكا جوانا قزي.
وركز فالهو خالل اللقاء على أهمية
التعاون بني لبنان وبلجيكا على
الصعد السياسية واألقتصادية
والربملانية والثقافية ،وأكد دعم
عمل القوات الدولية اليونيفيل
يف جنوب لبنان ومشاركة بالده
يف هذه القوات ،عرب كتيبة خاصة
بنزع األلغام ،مشريا اىل أنه كان
من أشد املؤيدين الرسال كتيبة
بلجيكية يف عداد هذه القوات
عندما كان يشغل منصب وزير
الدفاع يف احلكومة البلجيكية عام
.2006
بدوره ،شكر الرئيس ميقاتي
لبلجيكا دعمها للبنان ،وقال :إن
وجود اجلنود األوروبيني وخصوصا
الكتيبة البلجيكية يف لبنان أمر مهم
جدا ،خصوصا جلهة جهود اللجيكيو
يف نزع األلغام يف جنوب لبنان
ومساعدة اجليش اللبناني يف هذه
العملية .وشدد على أولوية دعم
اجملتمع الدولي ،وال سيما بلجيكا،
اجليش اللبناني والقوى األمنية
اللبنانية بالعتاد واخلربات لكي
تتمكن من القيام بواجباتها كاملة
وحتديدا املهام املنصوص عنها
يف القرار الدولي لرقم .1701
ويف ختام االجتماع دون الرئيس
ميقاتي يف سجل الشرف الكلمة
اآلتية :سعدت بزيارة جملس
النواب البلجيكي الذي يعرب عن
صوت الشعب ،وجيسد القيم
األساسية اليت نتشارك بها وهي
احرتام احلريات وحقوق االنسان،
وميثل حصنا للدميوقراطية وقيم
التسامح املرتكزة على احرتام
اآلخر وتنوعه ،وهي قيم طاملا
طبعت تارخينا يف لبنان.
رئيسة جملس الشيوخ
كذلك عقد الرئيس ميقاتي إجتماعا
مع رئيسة جملس الشيوخ سابني
دو بيتون شارك فيه الوزيران
منصور وحناس وقزي وأعضاء
من جملس الشيوخ البلجيكي،

وتناول البحث العالقات الثنائية
والتعاون القائم بني البلدين وال
سيما عرب جلنة الصداقة اللبنانية -
البلجيكية ،إضافة اىل كيفية إفادة
لبنان من اخلربات البلجيكية على
صعيد قانون االنتخاب ،ومشاركة
املرأة الفاعلة يف احلياة السياسية
والعامة يف لبنان.
وقد عربت السيدة دو بيتون
عن سعادة بلجيكا للمشاركة يف
أنشطة األمم املتحدة يف جنوب
لبنان ونوهت بالدور الفاعل
للبنانيني املقيمني يف بلجيكا على
الصعيدين الرتبوي واالقتصادي.
وقال الرئيس ميقاتي :إننا سعداء
للعالقات املمتازة اليت تربطنا
بدول االحتاد األوروبي وبلجيكا
وباليونيفيل خصوصا ونسعى
لتعزيز االستقرار يف جنوب لبنان،
كما أننا نعترب أن مفتاح السالم
هو حل القضية الفلسطينية،
ولكننا نرى أننا لسنا قريبني
من هذا السالم بسبب السياسة
االسرائيلية.
وردا على إستيضاح اجلانب
البلجيكي عن املوقف اللبناني
من أحداث سوريا ،قال الرئيس
ميقاتي :ما يهمنا يف املوضوع
السوري ان يتوقف العنف واراقة
الدماء ،وحنن نعترب ان مبادرة
السيد كويف أنان جيدة يف هذا
االطار.
كما شرح الرئيس ميقاتي سياسة
احلكومة القائمة على إبعاد لبنان
قدر املستطاع عن تداعيات الوضع
السوري وتركيزها على حتقيق
الستقرار الداخلي .وشدد على
أن لبنان يقوم بواجباته االنسانية
كاملة جتاه السوريني الذين نزحوا
مؤقتا اىل لبنان بسبب االحداث،
مشريا اىل التعاون القائم مع
املنظمات الدولية يف هذا االطار
واىل تقدير هذه املنظمات جلهود
احلكومة اللبنانية.
ودون الرئيس ميقاتي يف سجل
الشرف ما يلي :إنين سعيد
لزيارة جملس الشيوخ حيث تبنى
هذه
احلقيقية،
الدميوقراطية
املؤسسة اليت يسعى من خالهلا
نساء ورجال يتمتعون بارادة
حسنة ،اىل ختطي مصاحل األحزاب
واخلالفات الفئوية بهدف نسج
أواصر األمة وقيام دولة القانون.
وقد جال الرئيس ميقاتي ورئيسة
جملس الشيوخ يف مقر اجمللس
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حيث اطلع الرئيس ميقاتي على
آلية العمل فيه.
االحتاد االوروبي
وعقد ميقاتي سلسلة لقاءات مع
املسؤولني يف االحتاد االوروبي
ابرزها إجتماع عمل مطول مع
رئيس املفوضية االوروبية خوسيه
مانويل باروزو يف مقر املفوضية
يف العاصمة البلجيكية بروكسل
يف مشاركة وزير اخلارجية
واملغرتبني عدنان منصور ووزير
االقتصاد والتجارة نقوال حناس
والقائمة بأعمال السفارة اللبنانية
يف بروكسل جوانا قزي .وحضر
أيضا وفريق العمل املساعد
لباروزو وسفرية االحتاد األوروبي
يف لبنان إجنيلينا إخيهورست.
ثم عقد ميقاتي وباروزو مؤمترا
صحافيا مشرتكا اكد فيه باروزو
ان االحتاد االوروبي يدعم السالم
واالستقرار يف املنطقة كما يدعم
كل امللتزمني باملسار الدميوقراطي
والسلمي .اننا بالفعل مستمرون
يف بذل اجلهود يف املنطقة
،ولقاؤنا اليوم ،من وجة نظري،
كان بناء ومثمرًا ،وكان فرصة
ألنقل للرئيس ميقاتي رسالة
دعم قوية وتشجيعا لالستمرار يف
االصالحات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية الضرورية.
أضاف  :حنن يف أوروبا مقتنعون
بأن السبيل الوحيد لضمان
االستقرار على املدى الطويل مير
بالطبع عرب هذه االصالحات .ففي
األشهر القليلة املاضية قام لبنان
خبطوات مهمة جتاه دعم التقدم
يف تنفيذ األجندة السياسية
االوروبية ،اال أننا نعتقد يف الوقت
نفسه أنه ميكن القيام باملزيد.
ان أجندة اصالحية طموحة تشكل
أساسًا لدعم أي تقدم يف جمالي
االستقرار والتقدم اللذين كافح،
كل من احلكومة اللبنانية والشعب
اللبناني ،للحصول عليهما .ان
االحتاد االوروبي جاهز لدعم هذه
العملية وقد بدأنا بالفعل بالبحث
يف خطة عمل أوروبية جديدة
ستقوم على أساس خطة العمل
االوروبية املنقحة وعلى اولويات
احلكومة اللبنانية ،اذًا انه مسار
نسلكه معًا ،وقد متحور جزء
من اجتماعنا حول هذه املسألة
بالذات.
واعلن عن ختصيص مساهمة
اضافية تبلغ  ٣٠مليون يورو
لتعزيز الدميقراطية يف لبنان
مشريا اىل انهما ناقشا الوضع
يف سوريا واالحتاد االوروبي جاهز
لدعم مراقيب االمم املتحدة
بعد ذلك عقد الرئيس ميقاتي
والوفد املرافق اجتماعا إستكماليا
مع مفوض سياسة اجلوار يف
االحتاد االوروبي ستيفان فول
تناول برنامج التعاون الثنائي
بني لبنان واملفوضية االوروبية
واملشاريع اليت ميوهلا االحتاد
االوروبي يف لبنان ،باالضافة
اىل التحضريات القائمة الصدار
التقرير االوروبي اخلاص بلبنان.
ثم التقى ميقاتي رئيس الربملان
االوروبي مارنت شولتز ورئيس
جملس االحتاد االوروبي هريمني
فون ران رامبوي ،كما واقامت
السفارة اللبنانية يف بلجيكا حفل
استقبال تكرميا للرئيس ميقاتي.

الصفدي :البعاد املوازنة واملالية عن التجاذبات وبلد بدون موازنة يكون معرضا للمخاطر
دعا وزير املال حممد الصفدي
اىل إبعاد املوازنة واملالية
العامة واالقتصاد الوطين عن
التجاذبات السياسية ،مشددا
على ضرورة االنتهاء من اللجوء
اىل املمارسات االستثنائية،
والعودة اىل االنتظام الطبيعي
واملؤسساتي للمالية العامة،
وفق األصول.
حتت عنوان احلل باملوازنة كتب
الصفدي يف افتتاحية نشرة
حديث املالية اليت يصدرها
معهد باسل فليحان :كثر اجلدل
أخريا يف شأن اإلنفاق اإلضايف
الذي حصل منذ العام ،2006
وتداخلت السياسة باألرقام،
واختذ النقاش منحى تصعيديا،
ودخل دائرة التجاذب بني
خمتلف األفرقاء على الساحة
السياسية.والواقع أن املطلوب
يف األساس ،وبغض النظر
عن الصيغة الفضلى لتسوية
العامة املعقودة خالل
النفقات
ّ
هذه السنوات ،واليت جتاوزت
أرقام املوازنة العامة واملوازنات
امللحقة لعام  2005على خمتلف
تناسيبها ،هو االنتهاء من اللجوء
اىل املمارسات االستثنائية،
والعودة اىل االنتظام الطبيعي
واملؤسساتي للمالية العامة،
وفق األصول.
أضاف لقد شهدت السنوات
املشار اليها أوضاعا غري
طبيعية أفضت اىل ممارسات
غري مألوفة ،نتج منها عدم
إقرار املوازنة العامة واملوازنات
امللحقة لكل من هذه السنوات،

واستتبع ذلك تاليا اللجوء
إىل ختطي القواعد الدستورية
والقانونية املرعية اإلجراء يف ما
يتعلق باإلنفاق العام.أما اليوم،
فعلينا االنتهاء من دوامة عدم
إقرار املوازنات .وأيا كانت
األسباب ،جيب االلتزام مبواعيد
وتقدميها
املوازنات
إعداد
ومناقشتها وإقرارها .فليسجل
كل فريق النقاط على اآلخر يف
جمال غري جمال املوازنة العامة،
واذا كان ال بد من جتاذب يف
اللعبة السياسية ،فليكن اللعب
على غري ملعب املوازنة واملالية
العامة واالقتصاد الوطين.
وخلص الصفدي اىل القول:
إن بلدا من دون موازنة يفقد
توازنه ،ويصبح وضعه هشا
وضعيفا ومعرضا لكل أنواع
املخاطر املالية واالقتصادية،
وهذا غري مقبول بعد اليوم.
املالية العامة وحتديث الدولة
من جهة أخرى ،عرضت حديث
املالية على صفحتها األوىل
للدورة الثالثة من سلسلة
اللقاءات العلمية املخصصة
للكوادر العليا يف االدارة
اللبنانية ،اليت انطلقت يف نهاية
شهر آذار الفائت حتت عنوان
املالية العامة وحتديث الدولة،
وينظمها معهد باسل فليحان
املالي واالقتصادي مع املدرسة
الوطنية لالدارة يف فرنسا
واملعهد الفرنسي يف لبنان،
وبدعم من مصرف فرنسبنك.
ونقل العدد عن املراقب العام
للموازنة وحسابات الوزارات

لدى وزارتي االقتصاد واملال
الفرنسيتني فرانك مورداك،
أحد اآلباء الروحيني للعملية
االصالحية الواسعة اليت جسدها
قانون املوازنة الفرنسي اجلديد
( ،)LOLFقوله إن شفافية
املوازنة تتطلب اسرتاتيجية
واضحة ،وموازنات أكثر وضوحا،
وحسابات أكثر قابلية للتدقيق.
واشار مورداك الذي حاضر يف
ورشة العمل األوىل ،اىل اعتماد
مفهوم املهمة يف املوازنة
الفرنسية ،موضحا حلديث املالية
أن املهمة تشمل جمموعة من
الربامج تندرج يف اطار سياسة
عامة حمددة ،ومن غري املمكن
أن تتضمن برناجما واحدا .وتتميز
املهمة بأنها ميكن أن تكون
مشرتكة بني أكثر من وزارة.
واملهمة هي الوحدة اليت يصوت
عليها الربملان عندما يعرض عليه
مشروع املوازنة .وميكن للربملان
أن ينقل اعتمادات من برنامج
اىل آخر ضمن كل مهمة.
وحتدث مورداك عن أن القانون
الفرنسي اجلديد يعزز دور
الربملان يف كل املراحل.
املوازنة
مشروع
فمناقشة
والتصويت عليه يتمان على
أساس سياسات عامة كربى.
وحرص القانون على تعزيز
إمكان الولوج اىل املعلومات
االنفاق،
مراقبة
لتفعيل
وأعطى اللجان الربملانية املالية
صالحيات أكرب يف هذا اجملال
خالل التنفيذ ،وعززت صالحيات
التدقيق واملراقبة.
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لبنانيــات

الرئيس النمسوي أجرى حمادثات مع سليمان وزار بري :

ﻟﺒﻨﺎﻧﻴــﺎﺕ

لو ُ
السوري لبلدي
كنت سياسياً لبنانياً لتفاديت انتقال
الصراع@ÍäaÎå@…ﬂ
böÎ¸a@üã«Î@ÂÌäã0a@Úib‘„@áœÎ@›j‘né

توافق رئيس اجلمهورية العماد الوطنيان النمسوي واللبناني ،ومت
سليمان
ميشال
والرئيس رفع العلم النمسوي على سارية
الفيديرالي جلمهورية النمسا اىل جانب العلم اللبناني.
الدكتور هاينز فيشر على أهمية ثم استعرض الرئيسان سليمان
تطوير العالقات الثنائية القائمة وفيشر حرس الشرف .بعد
÷<^„ﬂ¬ <Ó◊~jﬁ <˜ <·] <g´ <ke]Ám <Ö^⁄ <ÍﬁÊÖ^π] <’ÜËÜ�f÷] <kÀ
بني لبنان والنمسا وعلى تعزيز ذلك ،قدم رئيس فرع املراسم
<—¯�ﬁ˜]<Ì�œﬁ<·Á”i<·]<g´Ê <›Ç¬<±]<Í¬]Ü÷]<åÜ�e<ÏÖ^ée
وترية الزيارات على مستوى كبار والعالقات العامة يف رئاسة
JƒÈ€r◊÷ <T <∞e <¯�√⁄ <Ö]Á£] <^œe <á]Áq
املسؤولني فيهما وتوسيع آفاق اجلمهورية اىل الرئيس الضيف
<·] <ŸÊ^u <ÍvÈäπ] <·] <Ç“]Ê <Í“Ü”e<Ö]Áu<·]<]2j√⁄<Ö]É]<MPÊ
التعاون يف امليادين االقتصادية وعقيلته الشخصيات اللبنانية
<H‹◊äπ] <‘÷Ñ“Ê <HÂÇuÊ <èÈ√Ë <^�Èâ^Èâ <ãÈ÷ <!] <hàu <ƒ⁄
والتجارية والثقافية والعلمية.
املستقبلة له ،فيما قدم رئيس
<xrﬂi <% <Ì÷Å^√π] <ÂÑ‚ <‡”÷Ê <Ì÷Ê^õ <·^”⁄ <ÿ¨ <˜ <Á‚Ê
وأمل الرئيس سليمان يف أال املراسم النمسوية بدوره إىل
]<H’3éπ] <èÈ√÷] <·^”⁄ <ÿvj÷ <l]4È«i <±] <Ö^ç]Ê <JÖ]Á£
حيصل أي تدخل أجنيب عسكري الرئيس سليمان وعقيلته أعضاء
<ÍÈvÈä⁄ <Ó◊¬ <Õ^}] <˜ <^ﬁ] <‡⁄Ê <·^ﬂf÷ <ª <k◊íu <ÌËÖÑq
يف الشأن السوري ،مشريا إىل الوفد الرمسي النمسوي املرافق.
]<ª <ÎÜ´ <^⁄ <ÿæ <ª <—Üé÷] <·Áﬁ^Œ <±] <ÏÅÁ√÷] <gÈ√π
أن أي معاجلة حتصل جيب أن وقدم طفالن باللباس الرتاثي
]÷√^›< <—Üé÷] <Ó◊¬ <ªÁ} <^¥] <Ìœ�ﬂπ] <‘÷ÉÊ <JÍe^~jﬁ˜] <MURL
تكون بالتنسيق مع سوريا وليس اللبناني من ال  SOSاليت أسستها
}¯J‰È€◊ä⁄Ê<‰ÈÈvÈä≤<‰◊“ <Ìe^œﬁ <‡⁄ <]Ç Ê <‰÷^fœjâ] <Ÿ
من خارجها ،وقال :إن العالقة النمسا لتنتشر أعماهلا يف بقية
]<^√È∂ <∞Èﬁ^ﬂf◊÷] <Í¬]Ü÷] <^¬ÅÊ <gÈœﬂ÷]<gÒ^ﬁ<Ìâ^ÒÜe<‡ËÖÜ-
بني لبنان وسوريا هي من دولة دول العامل ،باقتني من الزهر إىل
<;õÁ÷]<—^nÈπ]<±]<ÏÅÁ√÷]<±] <Óœ÷]<ÎÑ÷]<‡ËÇ÷]<Üë^ﬁ<ÇÈ√â
إىل دولة ،ولبنان ال يتعاطى مع الرئيس الضيف وعقيلته.
من منطلق إرادة ˜·< ÷<g´Ê <HƒÈ€r◊÷ <Á‚ <·^ﬂf
“◊ <Ÿ^Œ<Ì€بلV^„È
أشخاص،
وبعد مراسم االستقبال الرمسية،
]<ÂÑ‚ <å^ÈŒ <·] <ŸÁœﬁ <˜ <·] <^ﬁÜøjﬁ
]÷«<HÌ�f
<gu^ë
<^Ë
الشعب
السوري وحرية خياراته رافق الرئيس سليمان وعقيلته
<ÌÚ
]÷<Ê]<–ËÜÀ÷]<]Ñ‚<‹rù<Ì÷ÊÇ
“^·<
<Çœ
]÷<HÏÖ^éf
‚<ÂÑ
<¯ËÁõ
يف اختيار سلطاته.
الضيف النمسوي وعقيلته اىل
]JÌﬂÈ√⁄ <±
ضرورة<Ìq^u
]÷◊<ª <∞Èﬁ^ﬂf
“<ÿ
استمرار
وشدد على
صالون السفراء بني ثلة من رماحة
<VŸ^Œ
]!<
<hàu
<ƒ⁄
]<Ö]Á£
<‡¬Ê
<ÅÁ√È
]÷<H0^í
]÷<Í¬]Ü
‚<]Ñ
السعي إلجياد حل عادل وشامل لواء احلرس اجلمهوري ،حيث عقد
¨<ÿ
]÷<–◊�ﬁ] <ÎÑ
]<HÏ4ø£
<‹„ñ√e
العربي -
أوجه]<±الصراع
لكل
والتقطت ˜<الصور
<^ﬁÖ]Áuرباعي،
 <‹√ﬂËÊلقاء
<ãÈ÷<Á‚Ê<HÖ]Á£]<Ì÷Ê^õ<·^”⁄
]˚}<Ü
<‹„ñ√e
<·^⁄˜^eقرارات
على قاعدة
اإلسرائيلي،
]÷ <ÎÑالتذكارية ،ليتم بعد ذلك تبادل
]÷<:
<Í“Ü”eÊ
<]Ö]Áu <lÜ
 <:÷]<ÏÅ^√ä÷^eÊ<HÂÊÇœjمؤمتر
]الشرعية الدولية ومرجعية
سليمان
<H^Èâ^Èâالرئيس
األومسة ،فقلد
]<ÌœÈœ£
<ŸÁœi
]÷”<ÌäÈﬂ
≥<ÿn
]÷<Ht^Èä
]·< <‡‚Ê
<Ç√e <‹„ﬂ⁄
واملبادرة
مدريد
العربية للسالم ،الرئيس الضيف وسام االستحقاق
¬◊<Ó
<ÖÊ^vjﬁ
<‡©Ê
≤<HÌÈ¬ÁïÁ
]÷<Jt^√ﬂ
¬◊<Ó
]÷<h^ÒÑ
جمددا
<Üm^”iÊرفض لبنان أي شكل من اللبناني  -الرتبة االستثنائية ،فيما
Vp¯m<Ω^œﬁ
أشكال توطني الفلسطينيني على
الرئيس فيشر وسام الشرف
• <‡⁄<Ün“]<‹”÷<Í�¬]<·^ﬂf÷<Çقلده
JÌ÷ÊÇ“<·^ﬂf÷<·^È“<IM
<HÏÜ⁄
أراضيه.
الكربى .وقلدت
 <Ì€√ﬁ <ì◊~π] <‘vﬂ⁄ <›ÁËمن رتبة النجمة
<H·^ﬂf÷<Å^ÈuÊ<;õÁ÷]<—^nÈπ]<IN
]<HÌâÇœπ
<‰ïÖ`eÊ
<‰e
]˜<·^µ
من جهته ،أكد الرئيس فيشر السيدة سليمان السيدة فيشر
<Ìq^u
وسام÷<·^ﬂf
<·˜ <ÔÁœj÷]<gﬁ^q<±]<’^�¬]<›ÁËÊ
أن السرائيل احلق يف الوجود
<ÓœfÈâÊاألكرب،
“^·< الوشاح
اللبناني-
<H‹„e <›]àj÷˜]Ê
وللفلسطينيني
 <Ì¬^�÷]Êبأمان،
والعيش
÷◊√^JÍeÜ√÷]<%ذلك السيدة فيشر
]÷ <ÏÁœلتقلدها بعد
<Ìq^u<Á‚<ÎÑ÷]<·^ﬂf÷<Ì÷^âÖ<IO
Ü√π]Ê<Ì¬^ré÷]Êذلك وبناء دولة
احلق ايضا يف
 <·^“<‹“Ê<HÌوسام الشرف الكبري املذهب مع
÷◊√^<±]<ƒ◊�jﬁ<‡©Ê<HÍeÜ√÷]<%
<H]4ée
<‘iÁë
آمنة ،الفتا
]÷<ÎÊ]Çحدود
والعيش ضمن
 <·^“Êالسعف.
<^ﬂÈ◊¬Ê
]÷<HÌËÁœ
]÷<Ì÷ÊÇ
<›Á„À⁄
<]4é⁄Ê
‚^<^ËÅ
]÷<4ﬂ
¬<‘◊œ
أن النمسا تضغط يف هذا ثم َّ
إىل
وقع الرئيس الضيف السجل
<›^ÈŒ
<ÿŒÜ√Ë
<^⁄
“<ÿ
<‰q]Áﬁ
]·<
<·]<g´<oÈu<±]<k◊ëÊ<Óju
٢٠١١
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
٤
ﺍﻟﺴﺒﺖ
٢٢
ﺻﻔﺤﺔ
االمور تتقدم ببطء الذهيب حيث دون الكلمة اآلتية:
ولكن
االجتاه،
]·<
J·Á”i
¬◊ <^ﬂÈهذا
<g´Êضيافة
]÷ <HÌ÷ÊÇعاليا
‚<ÂÑإذ نقدر
إننا
شديد.
]÷<Ì÷ÊÇ
<ÔÁjä⁄
¬◊<Ó
<·Á”Ë
<Ÿ]á<^⁄<·^ﬂf÷<HÌ�f«÷]<gu^ë<^Ë
وإذ أيد مبادرة السيد كويف أنان البلد ،نتمنى للشعب اللبناني
Jã”√÷]<ãÈ÷Ê
ملؤه السالم.
 <‡⁄<‰e<ºÈ†<Ãë]Á√÷]Ê<Ü�}<ªمستقبال جيدا
بالنسبة إىل الوضع يف سوريا،
]<HÌeÁj”π
^ví÷^e
<^ﬂe] <ƒÈ∂Ê
“<ÿ
 <Ìالرئيسان
انتقل
<Å^ç]Êذلك،
]÷ <‡õÁبعد
عسكري فيها،
 <Hgﬁ^qتدخل
وعارض أي
“<Í
وفيشر]<±
سليمان]÷<Ì÷ÊÇ
<^È¬]Å <H‘⁄]ÇŒ]Ê<‘j€”u<±]<Ìq^u<ª
<^„€¬Åجملس
إىل قاعة
أعرب عن تفهمه موقف لبنان
]˜¬¯<ÌÈ⁄
]<l^äâˆπ
<˜ <‘ÀŒ]Á⁄Ê
≤<‘√ŒÁ
بالنأي ]˜·<
]<kﬁ
لقاء موسعا،
<Ü�ñiحيث عقدا
الوزراء،
مشريا إىل أن
بالنفس،
<·^e
˜<^ﬂﬁ
]˜<HŸ^ÀŒ
<±] <^⁄
]˜<HÉ^œﬁ
<ÌﬂÈÀâ
 <‡⁄ˆﬁوزير
اللبناني
اجلانب
حضره عن
<]Ñ‚Êولو
لسوريا،
جماور
 <·^eÖبلد
لبنان
<^⁄
Ê <Óœfi
]÷”◊<ÌeÁj”π]Ì€
<^ﬁÖÊÇë
]˜<ª <ÿ⁄
بالوكالة–<نائب
واملغرتبني
˜·< اخلارجية
سأبذل
لبنانيا فكنت
<o√fËسياسيا
كنت
<ÇŒ
“<gj
<^⁄
<·^e
<^⁄ÁË
<ÿÈŒ
<H|Á◊Ë
<_Çe
<ÇŒ
]÷<Ì⁄¯ä
<Ûõ^çلتفادي انتقال الصراع اىل رئيس احلكومة مسري مقبل ،وزير
جهدي
بلديJgj“ <ÌÈﬁ^ﬂf◊÷] <Ì ^ví÷] <ÊÖÜ¶.
©‡<
املالية حممد الصفدي ،املدير
]<ƒâÁπ
]<ÍvÈäπ
]÷◊<^œ
<‡¬Ê
<ÌÈuÊÜ÷]<^ﬂi¯Ò^¬Ê<^ﬂi]^€jﬁ]<ÿ”e
وعن الضغوط اليت ميكن أن العام لرئاسة اجلمهورية الدكتور
<ª
سفري <où
شقري<ÎÑ÷]،
<Í“Ü”e
<ª <‘€◊äﬁÊ
<ÅÁ÷] <‘ñv¥
لبنان يف
أنطوان
 <HÌœn÷]Êاسرائيل،
بالده على
متارسها
]÷<’ÜËÜ�f
]˜<Ÿ^Œ <h^~jﬁ
اخلوري ،مستشار
 <·Áﬁ^Œقزحيا
]÷ <·`e<Ç„√÷]<‘⁄^⁄]<ÅÇ®Ê<HÌË]Üالنمسا
قال :إن إمكانات الضغوط
<ÌÈ¬Áﬁ
]÷<·^“ <àÈ“3
<·] <^ﬂ⁄¯Œ]Ê
<^ﬂeÁ◊Œ <ª
<·Á”Ë
˜<
اجلمهورية ¬◊<Óللشؤون
رئيس
الطائرات أو بقوة
بإرسال
ليست
<^„ﬂä£<ÌœËÜõ<ÿñ
÷]Ê<HÿÈn€j÷] <H·^ﬂf
÷<˜] <·^ﬂf
<—Á
الديبلوماسية السفري ناجي أبي
<hÖيف األمم
بتصويتنا
السالح ،بل
]<HÌÀë^ﬂπ
عاصي<Ó◊¬ <Ìø،
÷«^-]Ê <HÇËÇ¢]<›^√÷^e<ÌÚﬂ„j÷]<‹”j�f
املستشار العسكري
املتحدة ،وسلوكنا هناك وموقفنا
<kvj
]˜<l^¬^€jq
<ÂÑ‚ <ÌrÈjﬁÊ
<4§]Ê
احلوار <‡€È÷^e
]¬^<!] <ÂÅ
العميد عبد
اجلمهورية
÷ <‹√jلرئيس
ودعوتنا
الدولي،
من
<ŸÁu
املطلب ]<Ö]Á£
<h]Áe] <öÖ˜]<Ó◊¬Ê<ÏÜäπ]<^ﬂeÁ◊Œ<ª
 <ê^œﬂ÷]Êمكتب
احلناوي ،ورئيس
املتكررة اىل اسرائيل والطرفني
<‡⁄Ê
رئاسة <Hÿñ
]˜˜] <h^~jﬁ
اجلمهورية
 <·Áﬁ^Œيف
]÷ <Ì∑ÖÊ<‹”È◊¬<›¯ä÷]Ê<H›¯äاالعالم
يف بعض احلاالت اىل االقرتاب
]÷√<Î] <]ÖÁ÷] <±] <ÏÅÁ
]<gÈ√π
أبي عقل.
]! Jبعضهما واالهتمام حبقوق أديب
من
]<ª<·˜<MURL<›^√÷]<·Áﬁ^Œ<±
االنسان واحلاجات األساسية وشارك عن اجلانب النمسوي نائب
<ÌËÖÑq
<l]4È«i
<k◊íu
÷<·^ﬂf
]÷Í¬]Ü
االقتصادية
التجارة
رئيس غرفة
واحرتام القانون.
]˜<JÏÇ√ë
“<ÿ
<Ó◊¬ <l]ÖÁ�iÊ
]÷<’ÜËÜ�f
الدكتور
النمسوية
]÷ <Í¬]Üالفدرالية
سليمان وفيشر
 <Ü”çÊالرئيسني
مواقف
<Íç
ريتشارد ]<‹„π
<VŸ^ŒÊ <VŸ^ŒÊ
القمة“◊<‰j€
خالل ¬◊<Ó
<‡ËÇ÷]Üë^ﬁ
“ <ÿالعام
شانز<ª،األمني
اللبنانية -
جاءت
]÷JÖ]Á£]Ê<ê^œﬂ
اجلمهورية الدكتور
]÷”◊ <Ì€ملكتب رئيس
¨<ÿ
˜<
¶<ÿيف قصر
انعقدت
<Íçاليت
النمسوية
“<ÿ
]÷<Í¬]Ü
<ƒïÊÊ
للشؤون
]÷ <’ÜËÜ�fالعام
بوليتز ،األمني
 <·^ÈœfËرينيه
„ <^€االول،
] <hÁj”πامس
<ìﬂ÷]Êبعد ظهر
بعبدا،
كريل،
جوهانس
اخلارجية السفري
<^„e
<›Áœi
]<:÷] <l]Ö]Á£
“<sÒ^jﬁ <ÇŒ <gj
موسعة.
حمادثات
وأعقبتها
]·< <^⁄
<ÕÊÜ√⁄
˜<‰ﬁ
ماريا
ايفا
}<Ì⁄Çلبنان
النمسا يف
“ <ÌË]<ÃŒÁji<˜<·]<Óﬂ≥]Ê<Hgjسفرية
الوصول اىل بعبدا
<Ì
^“Ê
÷<·^ﬂf
<ª <Í“Ü”e
الفدرالي
مستشار
] <Êزيغلر،
وصل،
 <Ì◊ÈâÊالرئيس
وكان
]·<
الرئيس´<áÁ
<˜ <VŸ^ŒÊ
]˜<Õ]Üõ
فيشر<ÏÇËÜq
]¬¯<ÌË]Ê <ÌÈ⁄
والدولية
للشؤون
وعقيلته السيدة مارغريت ،اىل
<MPÊ
األوروبية<T <∞e
]<¯�√⁄ <Ö]Á£
¬<ÓœfË <ÕÊÜø÷]<gfäe<ÿ€√÷]<‡¬<Ì◊r
السفري هيلموت فرودينشوس،
القصر
اجلمهوري الثالثة بعد JÖ]Éa
]˜JÌËÅ^íjŒ
 <ÏÖÊÜïالفدرالي
مكتب الرئيس
]÷<Í¬]Üرمسية
]÷ <’ÜËÜ�fزيارة
<ÅÖيف بداية
الظهر
<Ì¢^√⁄
رئيسة ¬◊<Ó
¬◊<à“ÖÊ <Ó
<‹m
]˜ <ÌËÅ^íjŒاملستشار
]˜ <≈^ïÊغوغل،
 <ÏÁ¬Åسوزان
على دعوة
]<Ì◊Úâبها للبنان،
يقوم
]<ÌËÅ3π
]˜¬¯<∞È⁄بناء<ÅÇr
 <]Á√ÈfËالعسكري للرئيس النمسوي
اجلمهورية
رئيس
وجهها
˜·<<xfë]<Íﬁ^ﬂf◊÷]<g√é÷]<o◊m
]·< ˜<
إليه]<±
]÷◊<∞Èﬁ^ﬂf
]÷ <HÜœÀالعام
كيللر ،املدير
اللواء غريغور
استقباله عند
]<‹„ïÖكان يف
الذي
<]É]Ê
<º} <ÔÁjä⁄
∂<k† <ƒÈ
˜<^È¬]Å <HÇu
وزارة الدفاع
]<lÜíjŒاألمنية
]÷ <ÎÑللسياسة
]§ <Ö^Èحيث
للقصر،
اخلارجي
املدخل
]÷”¯›<
يف ¬◊<Ó
]<Ì¢^√π
<É^°c
<±] <^ŒÜ
]˜
 <–ùاللواء
الفيديرالية
والرياضة
–< مراسم
الضيف
للرئيس
أقيمت
]÷<g√é
„<ÌµÜq <ÂÑ
<ºœ <ÙÅ^f⁄
Ê <‡”÷Ê
<H‰ﬁÊÇËÜË
 <·^È“Êجوهان بوشر.
فاعتلى
الرمسية،
]÷◊<Ì÷ÊÇ÷]<±]<]Çﬁ<‰qÊÊ<JÍﬁ^ﬂf
االستقبال ]÷◊<Íﬁ^ﬂf
]˜<·^äﬁ
إىل واقع
احملادثات
 <ÏÅ^Èä÷]Êوتطرقت
] <ÌËÜ£وعقيلتيهما
الرئيسني
كل
]˜<Ì⁄á
<ÕÜ√ﬁ
]÷◊<V¯Ò^Œ <ÌÈﬁ^ﬂf
÷<·^ﬂfمن<l]É
]÷√^ <H%وسبل
بني<^7البلدين
العالقات
<VŸ^ŒÊالنشيدان
الرئاسية وعزف
املنصة
<‡”÷Ê
<öÜ√jË
‚<:÷] <’^ﬂ
<JŸ¯œjâ˜]Ê

تطويرها يف خمتلف اجملاالت.
وقدر اجلانب اللبناني تأييد النمسا
الدائم للبنان واستقالله وسيادته
وسالمة أراضيه ،وبصورة خاصة
للقرار  1701ومشاركتها يف قوة
´<Ãœi <˜] <Ì÷ÊÇ÷] <Ó◊¬ <g
األمم املتحدة العاملة يف اجلنوب.
<∞È√i <ÿ“ <›^⁄] <^„◊€¬ <ÿ�√iÊ
ويف ختام احملادثات ،توجه
]<ƒ◊�jﬁ <^ﬂﬁ] <±] <]4é⁄ <HÎÖ]Å
الرئيس فيشر برفقة رئيس
]÷<ÌÈ¬ÁïÁ⁄ <ÏÜu <Ì ^ví“ <‹”È
اجلمهورية اىل حديقة الرؤساء،
<^ﬂe<ª<‹‚^äiÊ<ÌœÈœ£]<›Ç°
حيث زرع أرزة الصداقة اللبنانية
]˜<ª <^ﬂ÷á˜ <! <Ç€£]Ê <·^äﬁ
 النمسوية اليت حتمل امسه على÷<±]<Ì ^ví÷]<ÌËÜù<ƒj€jﬁ<·^ﬂf
لوحة جانبية مدون عليها تاريخ
J^⁄<Çu
الزيارة.
<—Üé÷]<ÓœfÈâ<Ój⁄<±]<VŸ`âÊ
يف عني التينة
]÷√<·] <VŸ^ŒÊ <[ÌeÁ√÷] <ÍeÜ
ثم زار الرئيس النمسوي والوفد
]<]4f“ <]ÖÊÅ <]Áf√÷ <∞ÈvÈäπ
املرافق رئيس جملس النواب نبيه
<˜ <^ﬁ]Ê <HÌÈeÜ√÷] <Ìñ„ﬂ÷] <ª
بري يف عني التينة على مدى
]<Íﬁ^ﬂf◊÷] <‹◊äπ] <Üä}] <·] <ÇËÖ
ساعة كاملة.
<‰iÖ^ñu
]¬�^<‡⁄ <Íﬁ
الرئيس فيشر:
]÷<ÎÑاللقاء قال
وبعد
<Íﬁ]<ŸÁŒ]<˜<^ﬁ]<‘÷Ñ÷<H‰j
^œmÊ
تشرفت وسعدت للغاية بلقاء
]}<∞ÈvÈäπ]<ÿfœjä⁄<Ó◊¬<Óé
صديقي الرئيس بري مرة
<ÿfœjä⁄
<Ó◊¬ <ÿe
أخرى<—Üé÷]،
<ª
التقيت به خالل
وكنت قد
]<—Üé÷]Ê<∞€◊äπ]Ê<∞ÈvÈäπ
زيارتي للبنان عام  ٢٠٠١وأيضاً
<Ÿ^�i
<HÂÜâ^e
]<ÏÜr7عام
 <·]Êلفيينا
زيارته
خالل
،٢٠٠٢<‰ﬂ⁄
“<∞e<Ì“3é⁄<Í‚Ê<·^ËÅ˜]<ÿ
وكانت احملادثات مثمرة للغاية.
]J∞€◊äπ]Ê<∞ÈvÈäπ
الرمسية اليوم
ويف خالل زيارتي
للبنان جددنا هذا التواصل وهذه
∂√∞◊âÜπ]<ÌÈ
حمادثات ودية
الصداقة من خالل
]÷<Í¬]Ü
]÷ <’ÜËÜ�fاملشاكل
 <ÿfœjâcÊللغاية حول
ومنفتحة
]÷<∞◊âÜπ]<ÌÈ√€¢<›^√÷]<ãÈÒÜ
ذات االهتمام املشرتك ،واهتمامي
<Íï^⁄
]÷◊<∞Èﬁ^ﬂf
بالوضع
]<Í◊Ëيف هذا
]˜ <hهنا
خصوصًا
]˜<ÎÅ^íjŒ
]<ã◊.
 <ãÈÒÖÊاملنطقة والتطورات يف
اجلزء من
]<Ö^ç
<å^ﬂäﬁ <‰ÈqÊÖ
]÷ <ÎÑلبنان،
وانعكاسها على
سوريا،
÷◊<ÅÊàj
“^<kﬁ
]·< ]÷<ÏÖ^Ëà
]<±
حلل سلمي
واالحتماالت
والفرص
∆<Ì�f
<l^„ÈqÁiÊ
هو اهلدف
<l]Å^çÖ^eعنف .وهذا
من دون
¬‡<
اهلدف ÷<‰
<keÜ¬]Ê
]÷<H’ÜËÜ�f
العادل،
بأن هذا
املشرتك
]÷”<4f
]÷<;õÁ
÷◊<ÖÊÇ
<ÎÜËÇœi
حيتاج اىل وقت واىل جهود
ولكن
]÷<HÌ◊uÜπ]<ÂÑ‚<ª<‰e<›ÁœË<ÎÑ
مضنية.
<l^„qÊ
÷<ŸÅ^fj
<Ìfâ^ﬂ⁄
فرصة ألطلع
كانت
 <kﬁ^“Êأخرى
من جهة
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
]÷<ÌËÅ^íjŒ˜]<ÿÒ^äπ]<ŸÁu<Üøﬂ
دولته على التطورات يف أوروبا
<ªÊ
<ÌÈÒ^¥˜]Ê
<ÌÈ¬^€jq˜]Ê
وجريانها،
يف النمسا
وخصوصًا
]˜<≈^ïÊ
†<∞ä
متشابهة أو قريبة
“<ÌÈÀÈلنا مواقف
وكان
]÷<‹Ò]Ç
<ÂÇÈ“`iÊ
]<HÌÈéÈ√π
املواضيع اليت
بالنسبة اىل
للغاية
<Í¬^€jq˜] <Çœ√÷] <≈ÁïÁ⁄
¬◊<Ó
حبثناها.
]˜<Å^íjŒ
<ÌÈ€ﬂiÊ
]<HoËÇ£
الرئيس بري
أما
فقال :كما عبرّ
]÷√<ÅÁ€
النمسوي<Â2j√Ë
]÷<ÎÑ÷] <;õÁ
حقيقة ،فهو
الرئيس
]÷◊<HÍﬁ^ﬂf
]÷<ÎÜœÀللبنان وهو
صديق
÷◊<ƒ€jr€أيضًا صديق
]˜<ÎÅ^íjŒ
]<Ö]Á£
<^È¬]Å
]<±وقد زار لبنان عندما
شخصي،
]<^Èu
}¯<Ÿ
<‡⁄ <Í¬^€jq˜]Ê
النمسوي
للربملان
كان رئيسًا
JÎÅ^íjŒ˜]<ã◊.]<ÿÈ√ÀiÊ
لبيت
بناء لدعوتي آنذاك ،كما
<ÿ√q
<ÏÖÊÜï
]÷<’ÜËÜ�f
<Ç“]Ê
واليوم كان
فيينا.
دعوته لزيارة
}<Ì⁄Ç
]÷<Íâ^Èä
]÷√<ÿ€
 <ªأوروبا،
الوضع يف
النقاش حول
]÷<HÍ¬^€jq˜]Ê<ÎÅ^íjŒ˜]<·`é
والوضع االقتصادي يف بعض
]˜<ÎÅ^íjŒ
البلدان ]<±
<^È¬]Å
]<Ö]Á£وتأثريه على
األوروبية
]<^Èu
عمومًا<Ÿ¯}.
األوروبي <‡⁄
<Í¬^€jq˜]Ê
اجلو
وكان اجلزء
]˜<ÎÅ^íjŒ
]<ã◊.
<ÿÈ√ÀiÊ
حول ما جيري يف
من احلديث
األكرب
JÍ¬^€jq˜]Ê
ما يسمى
بالربيع العربي ،وأيضًا
]÷·Áfاىل الشقيقة
ما جيري بالنسبة
¬◊<Ó
سوريا<ÿfœjâ]،
“<^€
وكان الرأي
]÷ <Í¬]Üمتفقًا
]÷<ÖÁíﬂ⁄<–e^ä÷]<gÒ^ﬂ÷]<VÍ÷]Áj
على ضرورة قيام حوار حقيقي
]˜<ÌËÖ]Å
ميرر]<ÌÚÈ7
]÷<H·Áf
∆^&<
املنطقة وسوريا
يستطيع ان
خصوصًا اىل اجلادة الصحيحة،
]<∞œe^ä÷]<h]Áﬂ÷]<Ì�e]Ü÷<ÏÇËÇ¢
يعيش هذا
وهو
]÷ <Ì�e]Üعالقات
اهلم ألن
]÷<gÒ^ﬂ
<Ìâ^ÒÜe
ّ <ãÈÒÖ
وعالقاتها
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Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate
Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



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


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

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

حذار الغَ ْصب السياسي
ادمون صعب

تابع اللبنانيون باهتمام بالغ املرحلة األوىل من االنتخابات الرئاسية
الفرنسية ،وتوقفوا مليًا عند النسبة املرتفعة للذين شاركوا يف
العملية اليت أسفرت عن تقدم مرشح املعارضة االشرتاكي فرنسوا
هوالند على منافسه الرئيس نيقوال ساركوزي .كما صدموا بالنسبة
املرتفعة من األصوات اليت نالتها مرشحة اجلبهة الوطنية اليمينية
املتطرفة مارين لوبني ،ما اعترب «توبيخًا شعبيًا» بل معاقبة شعبية
من جانب اليسار واليمني الفرنسيني بألوانهما املختلفة للرئيس
الذي أخلف بوعوده وأخفق يف معاجلة القضايا احلياتية لشعبه ،مثل
البطالة ،والتقشف ،والدين العام ...وهو الذي دعاهم يوم انتخب
يف العام  2007إىل حماكمته يف حال إخفاقه يف إدارة شؤون البالد.
وما حصل األحد املاضي حقًا هو حماكمة يف البداية واالستئناف،
وان متييز احلكم يف الدورة الثانية املقررة يف  6أيار لن يكون،
حبسب التوقعات واحلسابات ،ملصلحة الرئيس ساركوزي.
ولعل أبرز ما استنتجه املواطن اللبناني الذي أنشأ له االنتداب
الفرنسي أول نظام لالنتخابات يف العام  ،1922ان الصوت
ّ
واملعطالت يستطيع أن ُينزل «ملكًا» مثل
املتحرر من القيود
ّ
املعطالت اليت وضعها
الرئيس ساركوزي عن عرشه ،يف حني أن
االنتداب يف درب الناخب اللبناني ال تزال حتول دون التمثيل
العادل والصحيح ،بفعل الطائفية واملذهبية والعائلية ،وتعطيل
املال السياسي لإلرادة الشعبية ،حبيث أمكن ،يف ظل األنظمة
االنتخابية اليت شهدها لبنان خالل السنوات التسعني املاضية،
ّ
شكلت مظلة لطبقة من السياسيني استثمرت
إنتاج جمالس نيابية
احلكم وتوزعت خرياته أسالبًا وحصصًا ،كما حالت دون قيام الدولة
املوحد واملتجانس.
اليت ُتعترب املظهر القانوني والدستوري للمجتمع
ّ
وهذا اجملتمع غري موجود يف لبنان ،إىل اآلن ،ووجوده شرط لقيام
الدولة .من هنا ،فكل كالم على الدولة وبنائها وقيامها ،يف ظل
جمتمعات أشبه ما تكون باحتاد دوقيات إقطاعية ومذهبيةُ ،يعترب
خدعة وتالعبًا باأللفاظ .إذ ال قيام لدولة قبل حترير البالد من سلطة
الدوقيات اليت تتقدم يف صفوف الرافضني قانون انتخاب جديدًا
ويعطي كل ذي حق حقه يف التمثيل استنادًا إىل
يعتمد النسبيةُ ،
وزنه ،بعد جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة.
علمًا بأن دستور الطائف الذي حرر لبنان من الرواسب االنتدابية
يف الدستور ،قد نص يف املادة  22منه على انه «مع انتخاب
أول جملس نواب على أساس وطين ال طائفيُ ،يستحدث جملس
للشيوخ تتمثل فيه مجيع العائالت الروحية وتنحصر صالحياته يف
القضايا املصريية».
وقد أثار طرح موضوع النسبية ،خصوصًا من جانب الرئيس ميشال
سليمان ،ردود فعل رافضة هلا ومتمسكة بقانون الستني الذي
أوجد نوعًا من «احلقوق املكتسبة» لبعض الزعامات على حساب
متثيل اجلماعة املسيحية اليت رفع غالتها شعار «كل طائفة تنتخب
نوابها» ،وتاليًا جيب البحث يف نظام االنتخاب الذي حيقق املناصفة
ّ
وميكن املسيحيني من اختيار نوابهم الـ ،64مشريين إىل ان
الفعلية
إحصاءات دورة  2009االنتخابية أتاحت للمسيحيني انتخاب نصف
نوابهم ،أي  34نائبًا يف حني ان النصف اآلخر ُ
انتخب بأصوات
الطوائف األخرى ،ما جعل النواب املسيحيني تابعني لقيادات وكتل
غري مسيحية ،فاقدين للدور والفاعلية ،ومقيدين بسياسات هذه
الكتل وتوجهاتها .وشذ عن هذه «القاعدة» التيار الوطين احلر،
و»تكتل التغيري واإلصالح» الذي تعرض لـ»حرب كونية» ،خالل
االنتخابات يف املنت وكسروان وجبيل والبرتون وبريوت ،مع
اإلشارة إىل أن ال حقوق سياسية مكتسبة ألحد ،ألن النيابة ليست
عقارًا.
أقر بأن قانون النسبية «حيرر» حنو
الذي
املستقبل»
«تيار
بأن
علمًا
ّ
 30نائبًا من كتلته ،غري مستعد للتنازل عن رصيده النيابي ،هذا يف
حال مت اعتماد النظام النسيب ،وخصوصًا ان املسيحيني سيكونون
أول املتحررين من تياره .كذلك هو يتمسك بقانون الستني ،ألن
نظام النسبية حدد سقف اإلنفاق االنتخابي بقسم ثابت مقطوع قدره
مئة مليون لرية ،وقسم متحرك قدره ثالثة آالف لرية لبنانية عن
كل ناخب من الناخبني املسجلني يف قوائم الناخبني ،وهي مبالغ ال
ُتغطي مثن السندويشات يف املكاتب االنتخابية!
ومثة من يرد على االعرتاض املسيحي على قانون الستني بأن
اهلجرة املسيحية الكثيفة من لبنان منذ إنشاء دولة لبنان الكبري
عام  1920وإصابة بعض املسيحيني اللبنانيني بـ»صدمة» جراء
تبخر فكرة «الوطن املسيحي» ،قد أوجدتا نقصًا كبريًا من الناخبني
املسيحيني يف بعض الدوائر ،ما جعل القرار االنتخابي فيها بيد
الغالبية اإلسالمية.
واليوم ،يف ظل الواقع الطائفي ،وإىل حني إلغاء الطائفية
السياسية وإجراء انتخابات خارج القيد الطائفي ،ال بد من قانون
متوازن ،حيقق التمثيل السياسي الصحيح والعادل ،وال ُيقصي أي
جمموعة عن املشاركة يف القرار السياسي.
وأخشى ما خنشاه ان يأتي املوقف املزلزل الرافض أي انتخابات
ظاملة وغري منصفة ،من اجلانب املسيحي الذي يتأمل بصمت وحياول
اإلحياء بأنه «أم الصيب» يف كل ما له عالقة بالتعايش واملشاركة
والوفاق الوطين .ولقد كان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي
حبذها يف السابق ،لكنه
واضحًا يف موقفه من النسبية اليت كان ّ

عاد وتردد حياهلا بعدما اطلع على املواقف الرافضة هلا والتعليالت
اليت أبديت يف شأنها ،إذ هو أراد ان يأكل عنبًا ال أن يقتل
الناطور ،كما يقول املثل.
وهل هناك أصرح من هذا الكالم؟
ان الذين يراجعون اليوم حساباتهم :كم نائبًا حصدت األموال
اليت أنفقنا يف ظل قانون الستني؟ عليهم ان يعيدوا النظر يف
حساباتهم ،ألن بكركي لن تقبل بالظلم واالستغالل واالستئثار بعد
اليوم ،وإذا كان لبكركي ان تنظر ،يف ظل مشروع مروان شربل
للنظام النسيب ،بني اخليارات الستة لتقسيم الدوائر االنتخابية،
فإن اخليار الثالث هو األنسب هلا ،إذ خيتار املسيحيون مبلء
إرادتهم  48نائبًا من أصل .64
وتتوزع الدوائر واملقاعد يف هذا اخليار كاآلتي:
طرابلس ( ،)8بعلبك ـ اهلرمل ( ،)10بعبدا ـ املنت ( ،)14صور ـ
بنت جبيل ( ،)7بريوت  :1األشرفية ـ الرميل ـ املدور ـ املرفأ ـ
الصيفي ـ الباشورة ( ،)9زغرتا ـ بشري ـ الكورة ـ البرتون (،)10
راشيا البقاع الغربي ( ،)6جبيل ـ كسروان ( ،)6النبطية ـ مرجعيون
ـ حاصبيا ( ،)8بريوت  :2رأس بريوت ـ دار املريسة ـ ميناء احلصن
ـ زقاق البالد ـ املزرعة ( ،)10عكار ـ املنية ـ الضنية ( ،)10زحلة
( ،)7الشوف ـ عاليه ( ،)13صيدا ـ جزين ـ الزهراني (.)8
ووصف شربل مشروعه بأنه «تغيريي» ويليب طموحات اللبنانيني
إىل إيصال «ممثليهم احلقيقيني» ،كما «ينتج طبقة سياسية متثل
ّ
لعل ذلك يقفل الباب نهائيًا بوجه
شرائح الوطن كافة ()...
اخلضات ،وعدم االستقرار والتهميش».

ذنب عادل إمام
ساطع نور الدين

مل تتحول إىل قضية رأي عام وال حتى اىل قضية خنبة ثقافية
أو فنية .هي أقرب إىل كونها حماكمة للعهد السابق ولفنان
انتمى إليه بالفطرة والتجربة ،والتحق باملوجة اليت انتجها وبلغت
ذروتها يف افتعال دور الصراع مع اإلسالميني.
احلكم املربم على الفنان الكبري عادل إمام بالسجن ثالثة اشهر
مع الغرامة مبئة جنيه ،بعد إدانته املكررة بازدراء األديان يف
أعماله الفنية األخرية ،مل يثر العاصفة املفرتضة ،ال يف اإلعالم
وال يف الشارع وال يف الوسط السياسي املصري الذي خيوض
هذه األيام واحدة من أهم جتاربه ويواجه أحد أبرز حتدياته:
إعادة بناء الدولة وصياغة خطابها السياسي واالقتصادي
واالجتماعي والثقايف.
جاءت احملاكمة واحلكم يف حلظة مؤثرة ،لكنها أدرجت على
الفور يف القضايا اليت سبق لنظام حسين مبارك أن أباحها
لفرتة ،واليت عرفت بدعاوى احلسبة اليت استهدفت عددًا من
الراحلي األديب جنيب
الرموز الفكرية والثقافية ،ال سيما
نْ
حمفوظ واملفكر نصر حامد أبو زيد .لكنها مل توضع يف سياق
االختبار للثورة املصرية وال طبعًا لإلسالميني الذين استولوا
عليها أخريًا.
فالفنان الكبري ،الذي متيزت بعض أعماله املسرحية والسينمائية
بطابع نقدي للنظام ،مل يكن من هواة الثورة وال من حمبذيها،
بل قال كالمًا مسيئًا حبقها وحبق الثوار ،عاد ونفاه يف وقت
الحق ،لكنه كان قد لطخ مسعته وحما اعرتاضه ،السابق للثورة،
على فكرة توريث احلكم اىل جنل الرئيس مبارك مجال ..وساهم
يف تصنيفه احلالي من فئة الفلول ،الذين ما زالوا مالحقني
او حماصرين ،وبينهم جمموعة من الفنانني والفنانات الذين ال
ميكن أن يعودوا اىل العمل يف الفن أو يف احلقل العام أبدًا.
الدعوة اليت رفعت على عادل إمام مل خترج عن هذا السياق،
لكنها أيضًا توجت محلة الزحف اإلسالمي لالستيالء على الثورة،
اليت قرعت أجراس اإلنذار يف الوسط الفين قبل سواه من
األوساط السياسية والعسكرية والقضائية اليت متكنت يف
األسابيع القليلة املاضية من وقف هذا الزحف او على األقل
عرقلته ،بعدما كادت تصل اىل رئاسة اجلمهورية وحتتكر كتابة
الدستور وتؤسس للخالفة.
تثبيت احلكم بالسجن على عادل إمام ال ميكن أن يوضع بسهولة
يف جمرى الصراع اإلسالمي املدني الذي تشهده مصر هذه
األيام ،ألن الفنان الكبري بات ظاهرة مضت ،وتكاد تصبح
من التاريخ الفين والسياسي ،ال سيما يف ضوء ظهور جنوم
واعدين للكوميديا املصرية يضاهون عادل إمام ويتقدمون
عليه ،ويف ضوء تواضع التيار اإلسالمي وانضباطه حتت سلطة
القضاء ،الذي ميكن ان يربئ الفنان الكبري عندما يتقدم حماميه
باالستئناف ،باعتبار ان الدعوى باطلة حقًا والذنب غري ثابت
فع ًال ..من دون ان تشعر مصر بأنها أمام قضية رأي عام
تستدعي اللجوء اىل الشارع.
هي حماكمة للماضي ،أكثر مما هي عالمة للمستقبل.

ليس جديداً أ ّن أسرتااليا
مستعمرة أمريكية...
بطرس عنداري
جتدد السجال حول العالقات االسرتالية  -االمريكية بعد
زيارة الرئيس اوباما العام املاضي اليت اقتصرت على عدة
ساعات دشن خالهلا قاعدة حبرية امريكية على ارض اسرتاليا
ويف مدينة داروين الشمالية وغادر عائدًا اىل بالده دون
«يتكرم» على املستعمرة العظمى بقضاء يوم واحد يتعرف
ان
ّ
خالله على جملسها وحكومتها وأبرز معاملها.
كان السجال احتدم يف ستينات وسبعينات القرن املاضي
خالل تورط اسرتاليا يف احلرب الفيتنامية اىل جانب الواليات
املتحدة وخسارتها ملئات اجلنود ،اىل ان جاء حزب العمال
بقيادة ويتلم يف الشهر االخري من العام  1972وأمر بانسحاب
القوات االسرتالية فورًا من فيتنام مما أدى اىل فتور يف
العالقات دفع ويتلم مثنه غاليًا بعد ثالثة اعوام.
بدأت العالقات االسرتالية  -االمريكية متيل حنو التحالف
العسكري منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية حني اصبحت
الواليات املتحدة القوة العسكرية االوحد يف العامل الغربي.
ومتلكت عقدة اخلوف نسبة كبرية من االسرتاليني من اجتياحات
دول اجلوار اآلسيوي بعد ان حاولت القوات اليابانية احتالل
أراض اسرتالية خالل احلرب العاملية الثانية ...وهذا ما دفع
احلكومات االسرتالية املتعاقبة على عقد صفقات التحالف
العسكري مع واشنطن.
يف أواخر ستينات القرن املاضي وخالل احلرب الفيتنامية،
بلغ عدد القواعد العسكرية االمريكية على االراضي االسرتالية
ست قواعد .واعترب بعض احملللني العسكريني ان
جممع
ّ
السفارة االمريكية يف كانبريا هو قاعدة سابعة النه يضم
أجهزة اتصاالت وإرسال متطورة جدًا .وأغرب ما شهدته تلك
احلقبة كان االعالن عن حظر ومنع اي مواطن اسرتالي من
دخول بعض القواعد االمريكية حتى ولو كان رئيس الوزراء
او احلاكم العام.
كانت اكثرية اجنحة حزب العمال االسرتالي ضد اعطاء القواعد
االمريكية حق منع االسرتاليني من دخول هذه القواعد املتواجدة
على ارض اسرتالية .ولذلك توجه الزعيم العمالي غوف
ويتلم بعد فوزه برئاسة احلكومة بأقل من  48ساعة وبتاريخ
 1972/21/10برفقة نائبه برنارد اىل أبرز قاعدة عسكرية
أمريكية وطلب القيام جبولة تفقد داخل القاعدة وكان له
ما أراد .وقد دفع ويتلم الثمن غاليًا ،وعادت اسرتاليا بعد
سقوطه يف نهاية  1975اىل سابق عهدها من الوالء المريكا
اليت كانت تعرض على اسرتاليا شراء اساطيل طائرات حربية
مبليارات الدوالرات كل عدة سنوات لتشغيل آلتها احلربية ومل
تستعمل اسرتاليا هذه الطائرات مطلقًا.
وعندما عاد حزب العمال اىل السلطة عام  1983بقيادة بوب
هوك وبسيطرة تامة جلناح اليمني ،اعتمدت احلكومة العمالية
سياسة اكثر تبعية للواليات املتحدة.
ونشري هنا اىل حادثة جرت يف مطلع التسعينات عندما كان
بول كيتنغ العمالي رئيسًا للوزراء حيث توترت العالقات بني
تركيا واليونان اىل حد كاد ان يشهد حربًا شاملة .وجاء
يف التقارير ان القواعد االمريكية على االراضي االسرتالية
تراقب اجواء شرق البحر املتوسط
وتزود تركيا مبعلومات عن
ّ
التحركات اليونانية .وقد قام وفد كبري ميثل اجلالية اليونانية
بزيارة كانبريا ولقاء رئيس الوزراء الذي قال انه سيبلغ
اجلانب االمريكي رغبة اسرتاليا بعدم تزويد تركيا مبعلومات
عن حتركات القوات اليونانية ،ونفى فيما بعد ان يكون حصل
ذلك.
لقد أثارت القاعدة اجلديدة يف داروين جد ً
ال واسعًا حيث
ستكون مركزًا رئيسيًا لقوات املارينز مما قد يثري خماوف
بعض الدول اآلسيوية وخاصة الصني الشريك التجاري االكرب
السرتاليا.
وقد انتقد رئيس وزراء اسرتاليا االسبق مالكوم فريزر إقامة
القاعدة اجلديدة اليت سيتمركز فيها  2500من قوات املارينز.
وقال فريزر ان القاعدة اجلديدة ستزعج اجلريان اآلسيويني
وخاصة الصني ،وان اسرتاليا خالل االعوام العشرين املاضية
نفذت كل ما تطلبه الواليات املتحدة ،والدول الكربى ال تستفيد
منها الدول الصغرى الن هلذه الدول مصاحلها وخمططاتها.
وقال فريزر انه ال يعارض التقارب والتحالف مع الواليات
املتحدة ،ولكنه يريد اسرتاليا كاملة السيادة واالستقالال.
وقد أحدث موقف فريزر ضجة واسعة النه ينتمي حلزب االحرار
املعروف بقربه الدائم من الواليات املتحدة.
إضافة اىل كل هذا ،فقد كانت اسرتاليا متورطة يف مجيع
احلروب
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لبنانيات

السفري الروسي اعلن ان السلم يف لبنان من اهداف سياستنا

باسيل أطلق االسرتاتيجية الوطنية للمياه:

جعجع :اجلهة املنفذة حملاولة اغتيالي لديها سوابق

البعض يقرن التص ّحر السياسي بالتص ّحر املائي

انتقد رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع طريقة
تصرف الطرف اآلخر حيال مواجهة
ُ
حماولة االغتيال اليت تعرض هلا
ّ
من خالل إنكارها،
ولعل هذا
الفريق وضع ضغوطًا معينة على
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان وأوهمه بأنه ال ميكن أن
يكون طرفًا .ولفت اىل ان اجلهة
ّ
املنفذة هي جهة لديها سوابق
يف السنوات السبع األخرية
باعتبار انها عملية غري معزولة يف
املكان والزمان بل هي حلقة من
سلسلة عمليات بدأت مع حماولة
اغتيال النائب مروان محادة .واذ
أسف النعدام احلس اإلنساني
واألخالقيات السياسية املطلوبة
يف مثل هذه الظروف لدى حزب
اهلل والعماد ميشال عون ،اذ كان
بإمكانهم اصدار كلمة او بيان
الستنكار حماولة االغتيال وعدم
نوه جعجع
تكذيبها وتسخيفهاّ ،
بالبيان الذي أصدرته الكتلة
الشعبية يف زحلة للتنديد مبحاولة
االغتيال.
جعجع ،ويف مقابلة مع وكالة
روى
الفرنسية،
الصحافة
تفاصيل حماولة اإلغتيال اليت
كنت يف
حصلت منذ  22يومًا ،لقد ُ
احلديقة
ومسعت اطالق نار قوي،
ُ
تبي الحقًا أنها كانت ثالث
وقد نّ
رصاصات ،انبطحت على األرض
ً
مباشرة
وبقيت بهذه الوضعية،
ُ
ومن ثم
متكنت من الذهاب اىل
ُ
مكان أكثر أمنًا وقمنا الحقًا بابالغ
قوى االمن الداخلي ووصل بعدها
قاضي التحقيقات اجلنائية.
وحول اعتبار رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان ان ما
حصل اطالق رصاص وليس
حماولة اغتيال ،أسف جعجع هلذا
التصريح ولكنين اعتقد انه كان
كناية عن سوء تعبري وليس عن
قصد باعتبار ان الرئيس سليمان
كان من أوائل املتصلني بي
للتهنئة بالسالمة وقال لي عرب
اهلاتف بأن األجهزة األمنية أبلغته
مدى جدية احملاولة ،وأظن ان
الرئيس سليمان ُيتابع مع املراجع
القضائية
وترده تقارير أجهزة
ُ
خمابرات اجليش وقوى االمن
الداخلي واألدلة اجلنائية.
ولفت جعجع اىل ان الطرف اآلخر
حياول مواجهة حماولة االغتيال من
ّ
خالل إنكارها،
ولعل هذا الفريق
وضع ضغوطًا معينة على رئيس
اجلمهورية وأوهمه بأنه ال ميكن
أن يكون طرفًا.
وردًا على سؤال ،جدد جعجع
التأكيد بأن معراب
حمصنة أمنيًا
ّ
ولكن كان هناك جمرد ثغرة
بسيطة ،وهذا دليل على مدى
اجلهود احلثيثة لدى الفريق
اآلخر اليت وضعها يف املراقبة
املستمرة ،بتقديري على مدى
أشهر طويلة كي ال أقول لسنوات،
اىل أن
وجد هذه الثغرة الصغرية
َ
باعتبار أنين ال أمر من ذلك املكان
اال نادرًا ما ّ
يدل على مدى متابعة
هذا الفريق لتنفيذ هذه احملاولة،
فهذه الثغرة هي كناية عن مكان
صغري وضيق يمُ كن أن ُأشاهد
منه من اجلبل املقابل مبا أنين ال
أجتاز هذا املكان بصورة دائمة
اعتربنا أنه ال يوجد لزوم لتغطية
ّ
كل اجلبل من أجل مكان ال أمر به

ثوان.
اال لبضع
ٍ
وأشار اىل ان املكان الذي
حصلت فيه حماولة االغتيال مل
مير منه منذ  7أو  8أشهر ،وهذا
يؤكد على حجم اجلهة اليت تقف
وراء عملية االغتيال وامكانيات
املراقبة البعيدة املدى ،اليت مل
حتصل من نفس مكان اطالق
النار بل من اماكن بعيدة جدًا
تصل اىل  3او  4كيلومرتات
وبالتالي بعد مراقبة طويلة ألشهر
أو سنوات استطاعوا اكتشاف
هذه الثغرة ،اذًا هذا الفريق كبري
ومصمم على العملية منذ زمن
خبالف ما يعتقد البعض ولكنه
استعجل تنفيذها اآلن لألسباب
املعروفة وغري املعروفة ،مشددًا
على أنه ال يوجد خرق أبدًا يف
جهازه األمين اخلاص واللجوء اىل
هكذا عملية يؤكد انه ال اخرتاق
يف أمن معراب.
وعمن حاول قتل مسري جعجع،
ّ
قال لدي شكوكي اخلاصة ،لكين
ّ
افضل ان اكون علميًا وأترك
اجملال للتحقيقات ،إمنا بإمكاني
توصيف اجلهة من خالل نوعية
العملية اذ من الطبيعي ان من
وراء هذه العملية هي جهة حمرتفة
جدًا لديها امكانيات وحرية حترك
كبرية وغطاء كبري ،اذا ما مجعنا
تتبي لنا اجلهة
هذه املعطيات
نّ
واليت أتركها للتحقيق.

جهة لديها سوابق

وعما اذا كان لسوريا يد يف
ّ
ّ
حماولة االغتيال ،أجاب
أفضل
أال ألقي االتهامات جزافًا ،لدي
فرضية واضحة يف رأسي بل هي
حماولة على مستوى كبري ولن
أذهب يف التفاصيل قبل انتظار
التحقيقات ،الفتًا اىل ان اجلهة
ّ
املنفذة هي جهة لديها سوابق
يف السنوات السبع األخرية
باعتبار انها عملية غري معزولة
يف املكان والزمان بل هي
حلقة من سلسلة عمليات بدأت
مع حماولة اغتيال النائب مروان
محادة ،ومن ثم الشهيد الرئيس
رفيق احلريري ،مسري قصري،
جورج حاوي ،حماولة اغتيال مي
شدياق ،جربان تويين ،اخل.
وعما اذا كان يتهم اجلهة اليت
ّ
قامت باالغتياالت منذ العام 2005
مبحاولة اغتياله ،قال باملنطق
نعم ألنها حلقة من سلسلة
باعتبار ان من تطاهلم االغتياالت
هم من اجلهة السياسية نفسها
ولو بوسائل خمتلفة وباحرتاف
وتقنيات مشابهة لتنفيذ العمليات
األخرى وألهداف مماثلة.
ُ
وعن اهلدف من
التخلص منه عرب
االغتيال ،أجاب جعجع لالسباب
ذاتها اليت حاولوا من اجلها
حماولة اغتيال مروان محادة
ُ
أو
التخلص من رفيق احلريري
وبيار
التويين
وجربان
اجلميل
ّ
وانطوان غامن ووليد عيدو وكل
شهداء ثورة األرز ،الفتًا اىل ان
حماولة االغتيال تأتي يف سياق
افراغ الساحة املسيحية وساحة
 14آذار والساحة اللبنانية.
وردًا على سؤال حول ما اذا كان
مشروعًا لرئاسة اجلمهورية ،أكد
جعجع ان هذه الفكرة مل ترد يف
رأسه وال ملرة من املرات وهذا
ليس أسلوب عملي ،فأنا ال أخطط
ألكون رئيسًا للجمهورية ،فرئاسة

اجلمهورية أو النيابة أو الوزارة
هي نتاج عمل وال ميكن التخطيط
للوصول اليها عن سابق تصور
وتصميم ،كما ُيقال بالفرنسية c
ص. est un aboutissement
وعن عدم قيام تظاهرات
واحتجاجات على أثر حماولة
االغتيال ،أوضح جعجع أنه وضع
حترك
كل جهده ملنع حصول أي ُ
يف الشارع انطالقًا من قواعدنا
القواتية ألنين ال أحب القيام
بردة فعل جملرد ردة فعل اليت
ميكن ان ختلق اشكاالت متعددة
وتؤدي اىل اماكن غري حمسوبة.
اتصال وزير العدل
وعن اتصال بعض القوى غري
نوه
الصديقة للتهنئة بالسالمةّ ،
جعجع بالبيان الذي أصدرته
الكتلة الشعبية يف زحلة ،كما
تأثرت جدًا باتصال وزير العدل
ُ
شكيب قرطباوي ،مع العلم
انه صديق قديم ،ولكنه اآلن
يمُ ثل الفريق اآلخر ،وقد أرسل
فورًا قاضي التحقيق وتابع معه
حلظة بلحظة واطلع منه على ّ
كل
التفاصيل.
وعن عدم اتصال العماد ميشال
عون وحزب اهلل به ،أسف
جعجع هلذا التصرف فهذا دليل
على انعدام احلس اإلنساني
واألخالقيات السياسية املطلوبة
يف مثل هذه الظروف ،اذ
كان بإمكانهم اصدار كلمة
او بيان وليس مطلوب منهم
االتصال ،بل ما حاولوا القيام
به هو تكذيب حماولة االغتيال
وتسخيفها فقاموا بتوجيه اصابع
االتهام اىل أنفسهم ،فكانت ردة
فعلهم هي الذهول واالسراع اىل
انكار حماولة االغتيال.
وعن ثقته بالتحقيق اللبناني،
قال من جهة النوايا نعم ،أي أنا
متأكد من نوايا قاضي التحقيق
وقائد اجليش ومدير عام قوى
االمن الداخلي ...ولن احتدث
عن فاعلية التحقيق قبل ظهور
النتائج باعتبار ان هناك حدًا
أدنى من املؤشرات الكافية اليت
ُوجدت يف مكان احلادثة اذا متت
مالحقتها للتوصل اىل الفاعلني.
وعن تلميح البعض عن علم الوزير
جربان باسيل مبحاولة االغتيال،
أجاب ال اريد الدخول يف هذا
أضعه بني حدين:
املوضوع ولكين
ُ
فإما هو حماولة لتضليل التحقيق
وإما هو مشاركة يف اجلرمية.
وعن األزمة يف سوريا ،اعترب
جعجع ان التاريخ ال يعود اىل
ّ
الوراء
وجل ما يف األمر هو مسألة
وقت ،فالتاريخ ميلك اجتاهًا معينًا
يسري به ولن تنتهي االزمة
قبل قيام نظام آخر يف سوريا،
آم ًال للرئيس بشار األسد نهاية
سلمية فأنا ال أمتنى املوت ألحد
وأن يرتك يف مرحلة يستطيع ان
يبقى فيها حيًا.
وعن العجز الدولي جتاه ما حيصل
يف سوريا ،أعرب جعجع عن
انزعاجه من هذا األمر.
ير جعجع أي احتمال لوجود
ومل َ
ارتدادات سلبية لألزمة السورية
على لبنان أكثر من اليت حصلت
بل ما ميكن ان تكون هلا تأثريات
سلبية على لبنان هي األزمة
االيرانية  -الغربية اليت قد تكون
هلا ارتدادات مدمرة على لبنان.

أطلق وزير الطاقة واملياه
باسيل
جربان
املهندس
االسرتاتيجية الوطنية لقطاع
املياه حتت عنوان حق لكل
مواطن ثروة لكل الوطن يف حرم
اجلامعة اللبنانية يف احلدث ،يف
حضور حشد من الوزراء والنواب
والفاعليات ومهتمني.
بداية النشيد الوطين ،فكلمة
ترحيب باحلضور ،ثم ألقى
باسيل كلمة قال فيها :يوازي
قطاع املياه بنظرنا ،ال بل
يفوق بأهميته ،قطاعي الكهرباء
والنفط.ميكن لالنسان العيش
بدون كهرباء ،هكذا فعل أجدادنا،
وميكن االستغناء عن النفط ،فهذا
ال يعرض بقاءه للخطر .أما املاء
فهي احلياة.
أضاف :أنعم اهلل على لبنان
مبكيات كافية ووافرة من
املياه ،إن حنن أحسنا استخدامها
وإدارتها .ميكن هلذه النعمة أن
تكون أكثر من وسيلة للوجود
والبقاء ،وميكن أن تصبح مصدر
دخل وازدهار.
ورأى أن املياه ستشكل يف
السنني املقبلة عنصرا أساسيا
للتجاذب والتشنج واالستقرار.
وان االدارة احلكيمة والواعية
هلذا املورد ستعزز دور لبنان
التفاوضي يف املنطقة واستقراره
السياسي .وعلينا حنن اللبنانيني
أن حنافظ على ثروتنا الطبيعية
وحنمي مصادر مياهنا.
وقال :لقد خطا لبنان خطوات
جريئة وواثقة يف التوصل اىل
اتفاقات حتكم التقاسم العادل
للمياه املشرتكة .وعلى غرار
حقول النفط املشرتكة ،سوف
ندافع اىل أقصى احلدود عن
حقوقنا يف املوارد املائية
املشرتكة السطحية كما اجلوفية.

وعلى لبنان الرمسي أن يتحرك
دوليا للحفاظ على ثروته الوطنية
االسرائيلية،
االطماع
ضد
واملطالبة بتعويضات مالية عن
اخلسائر اليت تلحق به جراء ذلك.
واضاف :إننا يف عصر يدعو فيه
البعض اىل التصحر السياسي،
ويقرنونه حياتيا بالتصحر املائي،
لذلك حيتجون على انشاء السدود
ويشككون يف مدى احلاجة اليها،
بينما تذهب ماليني االمتار
املكعبة من املياه السطحية
العذبة هدرا كل سنة ،وتظهر
لنا االسرتاتيجية الوطنية لقطاع
املياه اليت نعرضها عليكم اليوم،
أن املياه اجلوفية مستنزفة
واملوارد غري التقليدية كإعادة
استخدام مياه الصرف الصحي
املعاجلة كلها غري كافية وال ميكن
االرتكاز عليها ،وحدها ،ملواجهة
العجز املائي القائم واملقبل.
وتابع :هذه الدراسة هي مثرة
تعاوننا مع الشركاء يف الوطن
ويف اجلهات اخلارجية املاحنة،
تشدد على مفاهيم عدة أهمها
االدارة املتكاملة ملوارد املياه

واحرتام البيئة واحملافظة عليها،
وضرورة تدعيم إدارة القطاع
وحتديثه بوزارته ومؤسساته،
وتأمني استدامته عرب سياسات
تعرفة عادلة ،كما تركز على أهمية
التوعية وترشيد استخدام مياه
الشفة ،وخصوصا مياه الري.
ودعا اىل االطالع على ما أوجزنا،
امنا اآلن بالتفاصيل واالرقام
عرب عرضنا لالسرتاتيجية الوطنية
لقطاع املياه واملبادرات اليت
انبثقت منها ،آمال منكم االقتداء
بها يف املشاريع واجلهود احلالية
واملستقبلية ودعمكم يف مرحلة
التطبيق املقبلة.
وجرى عرض مصور على شاشة
عمالقة لالسرتاتيجية الوطنية
لقطاع املياه ،أداره مستشار
وزارة الطاقة لشؤون املياه
املهندس عبدو الطيار.
وأجاب باسيل عن أسئلة احلضور،
ومت توزيع اإلسرتاجتية الوطنية
ضمن كتاب وقعه الوزير للحضور
اإلسرتاتيجية
عنوان:
حتت
الوطنية لقطاع املياه حق لكل
مواطن وثروة لكل الوطن.

سليمان عرض االوضاع مع نائبني وسفريين

عرض رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان يف قصر بعبدا
امس االول االوضاع السياسية
الراهنة مع كل من النائبني
ميشال فرعون وعبد اللطيف
الزين.
وتسلم من سفري قطر سعد
املهندي دعوة خطية من أمري
قطر الشيخ محد بن خليفة آل
ثاني اىل املشاركة يف اعمال
منتدى الدوحة الثاني عشر املقرر
بني  20ايار املقبل و 22منه.

وزار بعبدا سفري فرنسا لدى لبنان
دوني بييتون مودعا ملناسبة
انتهاء مهماته الديبلوماسية يف
بريوت .وتقديرا لدوره يف تعزيز
العالقات الثنائية منحه رئيس
اجلمهورية وسام االرز الوطين من
رتبة ضابط اكرب متمنيا له النجاح
يف مهمته اجلديدة.
واستقبل الرئيس سليمان نقيب
الصحافة حممد البعلبكي وأمني
صندوق النقابة الياس عون حيث
مت عرض لشؤون مهنية ونقابية.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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حفيد حسن البنا واملرشح االشرتاكي ينفيان
ساركوزي يستدعي «وحش اإلسالم» :طارق رمضان يدعم هوالند

من اجل االليزيه .املساكنة مع
مارين لوبن ،تهمة شائنة يرد
عليها بلطخة املتعة السياسية مع
طارق رمضان حفيد حسن البنا،
مؤسس «االخوان املسلمني».
نيكوال
املرشح
الرئيس
ساركوزي متهم بردة سياسية
عن قناعاته اجلمهورية .املرشح
اليائس ال عزاء له بعد هزميته
يف الدورة األوىل ،ولن جيد ما
يثنيه عن املضي يف مغازلة
ناخيب مارين لوبن العنصرية ،ما
مل تتوقف االستطالعات ،بإمجاع
الفت ،عن إحالل اهلزمية به
مهما فعل .اقلها سوءا ال يدنيه
من خصمه إال بعشر نقاط55 :
يف املئة لالشرتاكي فرنسوا
هوالند ،يف مقابل  45يف املئة
رغم اهلرولة.
هكذا شن املرشح ساركوزي
هجومه املضاد على يسار
السياسية
الطبقة
ووسط
الفرنسية ،اليت تتهمه مجاعة
خبرق احد حمرمات اجلمهورية
عندما تبنى شعارات اليمني
املعادي تارخييا لقيمها من
اجل احلصول على اصوات ال بد
منها للفوز باالليزيه .الرئيس
ساركوزي زج باإلسالم الفرنسي
يف املعركة ،ضد فرنسوا
هوالند .اخرج من جعبته تصرحيا
نسبه للمثقف االسالمي طارق
رمضان ،دعا فيه املسلمني
للتصويت لفرنسوا هوالند.
من املفرتض أن يكون املثقف
االسالمي السويسري اجلنسية،
قد ادىل بدعوته اهلوالندية امام
مئة الف مسلم فرنسي يف
جتمع اقامه «احتاد املنظمات
االسالمية» يف العاشر من آذار
املاضي ،وهو اجلناح الفرنسي

حلركة «اإلخوان املسلمني».
ولطارق رمضان مسعة من نار
الذعة ،ما انفكت ازاءها وسائل
اإلعالم الفرنسي وقطاع واسع
من املثقفني الفرنسيني ،عن
النفخ يف مجر من االلتباس
واالزدواجية .املثقف االسالمي،
متهم بالدعوة ظاهرا إىل اندماج
االسالم يف اوروبا ،وباطنا
بالعمل على اسلمتها .ويكفي
أن يقال ان رمضان حفيد
حسن البنا ،الذي جنحت وسائل
االعالم الفرنسية بتنجيمه وجده
البعيد حتى يف اكواخ االرياف
القصية ،هوالندي اهلوى ،حتى
يصبح املرشح االشرتاكي متهما
بفعلة خطرة وغامضة :اقلها
بالتساهل مع الغزو اإلسالمي
بالتواطؤ
وأبعدها
ألوروبا،
مع املثقف الغامض ،وخططه
الشريرة.
تراشق الطرفان طيلة النهار
بتهمة استحسان طارق رمضان
لآلخر .جرمية هوالند أن رمضان
يؤيده ،دون طلب منه .االتهام
يندرج يف اسرتاتيجية ساركوزي
لتخويف اخلائفني اصال يف
الوطنية»
«اجلبهة
احضان
من حلف اشرتاكي  -إخواني
 إسالمي« .طارق رمضانطلب من املسلمني التصويت
هلوالند» ،قال ساركوزي .وتطوع
ساركوزيون متحمسون لشرح
التهديد الذي ميثله املثقف
طارق رمضان .اهلوالنديون
شرحوا ان طارق رمضان مل
يقل انه يدعم مرشحهم ،كما
انه مل يذهب ابعد من دعوة من
استمعوا اليه ،إىل التصويت
ضد ساركوزي ،وكان حديثه
يف الدورة األوىل ،يف سباق

ضم عشرة مرشحني ومل يقتصر
على هوالند وساركوزي .وانقذ
رمضان نفسه هوالند من احلرية
واالبتزاز ،بالتذكري بانه مل
يطلب سوى التصويت ضد
ساركوزي.
لكن اهلدف احلقيقي من
استدعاء رمضان والتباسه ،إىل
احلملة االنتخابية ،ال يتوقف على
مبادلة التقرب من العنصرية
ومساواتها بتقرب االشرتاكي
من االسالميني .ذلك أن
ساركوزي يسعى إىل فتح باب
خلفي حلصاره يف سرير «اجلبهة
الوطنية» ،الستدعاء اإلسالم
الفرنسي ،واالقرتاع اإلسالمي
إىل احلملة االنتخابية ،بصفته
ورقة راحبة وسهلة االستخدام
ضد اليسار .ورغم انه ال توجد
دراسات جدية ،او قابلة للنشر
يف بلد حيرم اإلحصاءات الدينية
او العرقية ،إال ان التجمعات
اليت تعيش فيها اكثرية
اسالمية يف الضواحي الفرنسية
ويف اجلنوب الفرنسي ،دأبت
حتت تأثري النقابات ،على
التصويت بنسبة عالية لليسار
ومرشحيه.
لكن الرئيس الفرنسي مل
يتوقف يف منتصف الطريق.
وتداولت ألسنة الساركوزية
يف اإلعالم مؤامرة حاكها أئمة
 700مسجد او قاعة صالة (يف
فرنسا  2100قاعة صالة صالة
و 5مساجد وطالبوا خالل خطبة
اجلمعة املاضية من املصلني،
بالتصويت لفرنسوا هوالند).
الفرصة كانت مثينة لفتح جبهة
املساجد االشرتاكية ،وتعزيز
األوهام بوجود لوبي اسالمي
انتخابي يتآمر يف العتمة ضد

الرئيس ساركوزي .لكن عميد
مسجد باريس دليل بو بكر،
فوتها برسالة كذب فيها اخلطبة
اهلوالندية ،وذكر أنه ال وجود
يف فرنسا ألي إسالم انتخابي
فرنسي ،وانه ال مصلحة
للمسلمني يف ذلك ،وانهم
مواطنون قبل كل شيء .
لكن الدعوة إىل استخدام
املساجد منابر ضد الرئيس
بعيدة
ليست
ساركوزي،
االحتمال .صاحب الدعوة تائب
من الساركوزية :عبد الرمحن
دهماني مستشاره السابق
لشؤون اهلجرة .الرجل الذي
استخدمه الرئيس يف محلته
ملخاطبة
السابقة
الرئاسية
الضواحي ،مل حيظ مبا وعده به.
عاد إىل احلملة االنتخابية ،لكن
بدعوة مضادة ،غاضبا من حتالف
«رب االليزيه» مع ألد اعداء
املسلمني الفرنسيني .تبنى
دهماني احلملة يف املساجد «لقد
جنحنا يف تأليب املسلمني يف
الدورة األوىل ضد ساركوزي،
وسنكرر ذلك يف الدورة
الثانية ،وندعو إىل االقرتاع
لفرنسوا هوالند الذي سيجسد
الدفاع عن قيم اجلمهوري»..
اول مظاهراالقرتاع اإلسالمي
ضد ساركوزي ،صعود نسبة
االقرتاع يف الضواحي .األحزمة
الشعبية احمليطة باملدن الكربى،
اليت كانت تنظر عن بعد ملراكز
االقرتاع ،مل تتخلف عن دخوهلا
هذه املرة .خطاب الرئيس
ساركوزي املعادي لإلسالم
واملهاجرين ،اعادها إىل اول
واجبات املواطنة وحضن اليسار
بعد طول خصام .شكرًا ،نيكوال
ساركوزي.

فتح باب الرتشيح جلائزة امللك فيصل
العاملية للعام 2013

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

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

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

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

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

أسعار مهاودة

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

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

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

سيناتور مجهوري يؤيّد ضربات آحادية اجلانب تشنّها واشنطن ومسؤول
أمريكي سابق ينتقد رئيسيت الوفدين الغربيني يف احملادثات مع ايران
اعترب ماركو روبيو ،السناتور
االمريكي اجلمهوري الذي ورد
امسه كمرشح ملنصب نائب
الرئيس ،ان ضربات امريكية
احادية اجلانب قد تكون الزمة
ملنع ايران من حيازة سالح
نووي.
وشدد روبيو سناتور فلوريدا يف
خطاب حول السياسة اخلارجية
القاه يف معهد بروكينغز
بواشنطن ان على الواليات
املتحدة اال تقف على احلياد يف
قضايا الشرق االوسط ،بل ان
تتخذ موقفا قياديا حلل االزمات
الدولية .وقال منذ اصبحت
الواليات املتحدة قوة كربى،
فضلنا دائما التعاون مع بلدان
اخرى لتحقيق اهدافنا.
وتدارك ان امريكا يف املاضي
حتركت يف شكل احادي ،واعتقد
انها ينبغي ان تستمر يف القيام
بذلك عند الضرورة ،يف اشارة
اىل ايران.
هذا وجاء يف مقال كتبه املسؤول
األمريكي السابق اليوت اليوت
أبرامز ان قراءة حماضر اجلولة
األوىل من املفاوضات اليت
عقدت يف اسطنبول يف ١٤
نيسان ،ال تبدو مطمئنة .وقد
جاءنا الوصف التفصيلي عن تلك
املفاوضات من لورا روزين،
حيث نرى دبلوماسيا غربيا يوضح
لنا أن اجلولة الصباحية كانت
اجيابية جدا :احلماية ...كانت ،يا
للروعة! إنهم يتحاورون .وتقول
روزين ان دبلوماسيا غربيا قال

هلا بسعادة :إن وزيرة خارجية
االحتاد األوروبي الليدي كاترين
آشتون ،أعادت بناء العالقات
سعيد
االيراني
باملفاوض
جليلي .إن لغة اجلسد من جانب
الوفد االيراني ،كانت مباشرة
ونابضة باحليوية ...هذا ما قالته
ويندي شريمان ،حبسب ما ذكر
دبلوماسي غربي لروزين.
وأضاف أبرامز :األمر اآلخر غري
املطمئن ،هو أن املفاوضني
األبرز هما :آشتون وشريمان.
فقبل عام ُ ،٢٠٠٨قصرت مشاركة
آشتون يف الشؤون الدولية على
ست سنوات ،١٩٨٣ - ١٩٧٧
كانت خالهلا مسؤولة يف محلة
نزع السالح النووي (،)CND
وهي منظمة يسارية دعت ،عندما
كانت آشتون من قادتها ،وكان
االحتاد السوفياتي قوة توسعية،
اململكة املتحدة اىل نزع سالحها
النووي من جانب واحد ومنع أي
انتشار لألسلحة النووية فيها.
وهلذه احلملة تاريخ طويل ،يف
شجب السياسة األمريكية يف
كل مكان تقريبًا .أما شريمان
اليت تقود الوفد األمريكي،
فهي اآلن وكيل وزارة اخلارجية
للشؤون السياسية .وكانت
يف ادارة كلينتون مستشارة
مادلني
اخلارجية
لوزيرة
أولربايت ،ومنسقة السياسة
لكوريا الشمالية .ويف نهاية
مدة شغلها للمنصب ،كتبت يف
صحيفة نيويورك تاميز قائلة :إن
كوريا الشمالية بلد لديه كثري

من الكربياء ،وأضافت أنه بعد
رحلة أولربايت اىل بيونغ يانغ يف
تشرين األول  ،٢٠٠٠وهي اليت
تبادلت فيها أولربايت األخناب
بود مع مضيفيها ،بدا زعيم
كوريا الشمالية كيم جونغ ايل،
مستعدًا لتقديم التزامات كثرية
حول برنامج الصواريخ ،ولضمان
بقاء نظامه ،وجد نفسه مضطرًا
اىل حتسني اقتصاد البالد
املتعثر بتخفيف عبء برنامج
صواريخ ضخم وفتح األبواب
أمام التجارة.
وقال ابرامز وال جند سج ًال تعرتف
فيه شريمان خبطأ حكمها على
كوريا الشمالية ،أو يوحي بأنها
تعلمت أي دروس من جتربة
السياسات االمريكية الفاشلة
جتاه كوريا الشمالية ،يف عهد
ادارتي كلينتون وبوش االبن،
احملادثات
استمرت
فبينما
سنوات طويلة ،واصلت كوريا
الشمالية تطوير األسلحة النووية
والصواريخ ،وهي مسألة خطرية
يف سياق املفاوضات مع
ايران .ومن املقرر عقد اجلولة
املقبلة من احملادثات مع ايران
يف بغداد يوم  ٢٣أيار اجلاري،
وقد وصفت آشتون حمادثات
اسطنبول بأنها مفيدة وبناءة.
وهذا يذكرني بآخر مرة وقف
فيها وزير خارجية من االحتاد
االوروبي ،اىل جانب رئيس
الوفد االيراني ،وقال :كان
اجتماع اليوم ّ
بناء .وقد كان
ذلك عام .٢٠٠٧

الوزير جربان باسيل يزور اسرتاليا
لتفقد أبناء اجلالية اللبنانية ومقابلة
املسؤولني االسرتاليني وللتحدث عن مشاريع
كتلة االصالح والتغيري
يقوم معالي وزير الطاقة االستاذ جربان باسيل بزيارة خاصة السرتاليا
حيث يقوم بعدة اجتماعات مع املسؤولني يف الجمعية اللبنانية االسرتالية
املتحدة) ،التيار الوطني الحر يف اسرتاليا( ويقابل املسؤولني االسرتاليني
ويقوم بزيارة الواليات األسرتالية حسب الجدول التالي:
 زيارة ملبورن والية فكتوريا يومي الجمعة  11والثالثاء  15ايار 2012للمزيد من املعلومات حول الزيارة يرجى االتصال بالسيد شربل راضي
.0413416046
 زيارة سيدني والية نيو ساوث ويلز يومي السبت واالحد  12و.2012 -13للمزيد من املعلومات االتصال بالسيد ريتشارد طنوس .0413107531
 زيارة كانربا والية العاصمة الفدرالية كانربا صباح يوم االثنني  14أيار .2012للمزيد من املعلومات اإلتصال بالسيد جوزف درويش .0422587887
 زيارة اداليد والية جنوب اسرتاليا بعد ظهر يوم االثنني  14نيسان . 2012للمزيد من املعلومات االتصال بالسيد جاك رباع . 0419321545

تحدث رئيس التيار الوطني الحر يف اسرتاليا عن الزيارة التي يتفقد خاللها
الوزير جربان باسيل ابناء الجالية اللبنانية والتيار الوطني الحر بحيث
سيتحدث عن مشاريع كتلة االصالح والتغيري التي تؤدي اىل جعل لبنان دولة
املؤسسة بحيث ينعم بهذا البلد كافة اللبنانيني وسوف يضع الوزير باسيل
ابناء الجالية الكريمة امام مسؤولياتهم تجاه ما يجري يف لبنان وخاصة مع
قدوم موعد لالنتخابات اللبنانية املقررة يف العام القادم  2013والتي تعني
انجاح مشاريع التيار الوطني الحر.
اننا نرحب بمعالي الوزير جربان باسيل متمنني له السفر اآلمن واالقامة
الطيبة يف الربوع االسرتالية والعودة الساملة اىل لبنان اغلى االوطان.
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ادعاءات جديدة بالتحرش اجلنسي وسوء استخدام
( )Cabcharge docketsضد رئيس الربملان الفيدرالي
غرق رئيس الربملان الفيدرالي
بيرت سليرب يف فضيحة أخرى
وسط مزاعم تعديل قسائم
سيارة أجرة إلخفاء تكاليف
السفر الباهظة ،يف انتهاك
حمتمل لقانون الكومنولث.
وقالت برييس كروسني (Berris
 )Crossinسائقة سيارة ليموزين
للزميلة الدايلي
يف كانبريا
تلغراف ان السيد سليرب كان
له ترتيب معها لتعديل تفاصيل
سفره للتقليل من الشكوك
حول حجم مدفوعاته لسيارات
األجرة.
وأكدت اآلنسة كروسني ،وهي
سائقة تعمل مع مكتب سيارات
كانبريا للتأجريCanberra Hire( ،
 )Carsان السيد سليرب أصر على
ملء أربعة أو مخسة وصوالت
( )dockets Cabchargeلتغطية
رحلة واحدة ألنها «ال تبدو سيئة
كرسم وصل واحد كبري».
كما أكدت السيدة كروسني
ان السيد سليرب ّ
وقع وصوالت
متعددة ُت جَ
عال يدويا مما يتيح
له تقليص حجم فاتورة سفره،
مفصلة «بدال من وجود فاتورة
ّ
واحدة كبرية يقوم بتجزئتها اىل
نصف دزينة».
وقالت سائقة سيارة الليموزين
ّ
تقل السيد سليرب
انها كانت
من منزله يف كانبريا وتنقله
إىل جمموعة متنوعة من األماكن
مبا يف ذلك الربملان ،لتناول
العشاء ،أو الذهاب للتسوق».
وكانت تكاليف السفر حُتصى
يف ذلك احلني ،لدفع استخدام
وصوالت متعددة.
وقال السيد سليرب ليل الثالثاء
ان «كل وصوالت سيارة
بالكامل
االجرة متت تعبئتها
بشكل صحيح للسفر من ضمن
مستحقاته».
وقال انه «من املناسب ان
يقوم الركاب بإكمال استمارات
من
والتأكد
(،)Cabcharge
أنها صحيحة ،ثم التوقيع
على االستمارات واعطائها
للسائق».
الدائرة
سجالت
واظهرت
املالية ان مكتب كانبريا لتأجري
السيارات ()Canberra Hire Cars
جنى ارباحا كبرية من السيد
سليرب.
فقد دفع دافعو الضرائب 575
دوالرا بدل ست رحالت يف 19
نيسان ،2010 ،وبلغت كلفة
احدى هذه الرحالت 75،68
دوالرا حيث وصفها السيد
سليرب بأنها «مدينة إىل مدينة»
(.)city to city
وتبينّ الوثائق اليت مت احلصول
عليها مبوجب قوانني حرية
املعلومات الئحة طويلة من أجور
السفر بسيارة ليموزين قام بها
السيد سليرب منذ عام .2010
وهناك عدة فواتري وصوالت
لسيارات اجرة كلفت حوالي
 300دوالر ذهابا او ايابا (each

السيد سليرب
 )wayلرئيس جملس النواب
السيد سليرب للسفر بني مطار
بريزبن ومنزله يف بودريم( ( dBu
 )erimعلى ساحل صن شاين
( )Sunshine Coastحيث كان يف
بعض األحيان يقوم بأكثر من
رحلة يوميا.
وما زال سائق الليموزين انطوان
كايكاتي ( )Antwan Kaikatyيقود
بنائب والية كوينزالند يف
خمتلف احناء سيدني ملدة 19
عاما ،ويف االشهر االخرية كان
ّ
يقله بسيارة ليموزين من طراز
اودي أي  )Audi A8( 8سوداء
اللون فخمة مثنها  230ألف
دوالر.
وأكد السيد كايكاتي ان السيد
يزود بعدة بطاقات
سليرب كان ّ
( )Cabchargesلدفع
اجرة
تكاليف السفر يف سيدني،
مبا يف ذلك ثالث رحالت يف
شهري كانون الثاني /يناير
وشباط/فرباير.
وقال السيد كايكاتي ان
السيد سليرب كان «زبوني»
ازوده بـ
لعدة سنوات ،وكنت ّ
«بعض القسائم (»)few vouchers
يف نهاية السفر.

وفيما يقاتل السيد سليرب
بضراوة لتربئة امسه ،تواجه
حكومة غيالرد رد فعل عنيف من
نواب يطالبون باعادة رئيس
جملس النواب اىل ما كان عليه
قبل موازنة  8أيار/مايو.
وقال النائب املستقل اندرو
ويلكي ليل االربعاء ان السيد
سليرب جيب أن يبقى يف سلة
خطيئة املهمالت السياسية حتى
االنتهاء من دعوى التحرش
اجلنسي القضائية مع املوظف
السابق جيمس آشيب (James
.)Ashby
وقال السيد ويلكي «أرى أن
بيرت سليرب جيب ّ
اال يستأنف
ترؤس جملس النواب حتى
يتم االنتهاء من كل االدعاءات
ضده ،مبا يف ذلك ادعاء
التحرش اجلنسي».
وهناك عدد متزايد من النواب
يوافقون الرأي السيد ويلكي،
معتربين ان من احملرج ان
يرتأس السيد سليرب جلسات
الربملان مع مثل هذه املزاعم
اخلطرية اليت تالحقه.
ويقاضي السيد أشيب ،وهو
مستشار (  33عاما) للسيد
سليرب ،الكومنولث مدعيا انه
تعرض للتحرش اجلنسي من
قبل السيد سليرب.
وخيطط السيد اشيب أيضا
لتقديم بيان للشرطة الفيدرالية
االسرتالية حول مزاعمه أنه رأى
وصوالت لرسوم سيارات اجرة
)Cabchargeاسيء
(dockets
استعماهلا.
واالدعاءات االخرية ضد السيد
سليرب بسوء استخدام الـ
 Cabchargeحتتوي ،يف حال
اثبات صحتها ،على انتهاك
حمتمل لقانون جرائم الكومنولث
مما يعين احتمال السجن ملدة
 12شهرا.

كار :فضيحة سليرب «مسألة مؤقتة»
وصف وزير اخلارجية بوب
كار فضيحة بيرت سليرب بأنها
«مسألة فيدرالية مؤقتة» ال
تأثري هلا دوليا.
وطار السيناتور كار اىل
الواليات املتحدة هذا االسبوع
لالجتماع مع مسؤولني من
إدارة أوباما ،اضافة اىل
السياسيني كبار.
واجتمع السيد كار مع نظريته
االمريكية هيالري كلينتون
يوم االربعاء.
واعلن السناتور كار ان
الفضيحة احلالية اليت حتيط
بالنائب االحراري السابق
واملتحول اىل مستقل ال تؤثر
ّ
على احملادثات مع املسؤولني
االمريكيني.
وصرح السيد كار لتلفزيون
اي بي سي يوم االربعاء قائال
«ليس هناك من هو مهتم من
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بعيد يف ذلك هنا يف الواليات
املتحدة. »،
وتوقع انه سيكون هناك عمل
على النحو املعتاد مع احلكومة
الفيدرالية ،مبجرد أن تهدأ
الفضيحة.
وقال «أتوقع ان تواصل هذه
احلكومة تقديم تشريعاتها
تشريعها خالل  ...وخارج هذه
القضايا الفيدرالية املؤقتة
اليوم يف كانبريا ،وحنن نريد
ان نرى الصورة الكبرية،
والعمل الكبري
املنجز بالنسبة
ّ
ملستقبل هذه األمة».
وقد تنحى السيد سليرب من
منصبه كرئيس للربملان يف
عطلة نهاية االسبوع ،يف
انتظار إجراء حتقيق جنائي يف
مزاعم سوء استخدام قسائم
 Cabchargeبتمويل من دافعي
الضرائب.

اوفارول واآلالف جتمعوا يف نيو ساوث ويلز لتكريم ضحايا االنزاك
مع عدم بقاء احد من جنود
احلرب العاملية األوىل على
قيد احلياة الحياء ذكرى يوم
االنزاك ،انضم األحفاد وأبناء
األحفاد من الرجال والنساء
الذين خدموا يف هذه احلرب
اىل آالف املواطنني عند النصب
التذكاري يف مارتن باليس يف
سيدني خلدمة الفجر.
فعلى قرع الطبول العسكرية
فوق البحر والرؤوس مطأطأة
ووسط الظالم ،اضافت السماء
الصافية ،صباح يوم االربعاء،
شعورا باالجالل.
وافتتحت اخلدمة بالصالة من
اجل عامل مضطربُ ،
وطلب من
اجملتمعني التفكري يف من هم
يف اخلدمة الفعلية اليوم يف
أفغانستان ،والشرق األوسط
وتيمور الشرقية وجزر سولومون

وجنوب السودان.
وادى الضيف املتحدث اللواء تيم
باريت حتية الشجاعة والصمود
والتضحية يف االنزاك.
وكان أكثر من  16ألف جندي
قد هبطوا على ارض Anzac Cove
يف اليوم األول حيث فقد 2000
منهم حياتهم.
وقال االمريال باريت «لقد مت
يف هذا اليوم حتديد اهلوية
االسرتالية».
واضاف يقول «هذه هي روح
بينت لنا ليس ما
االنزاك اليت ّ
حنن عليه يف جوهره ولكن ما
الذي نريد أن نكون».
وقام اللوتانت  QCتوم
باتهريست بتأدية التحية قبل
االنضمام للضيوف ،مبن فيهم
رئيس الوالية باري اوفارول،
لوضع اكليل من الزهور على

النصب التذكاري.
باتهريست
السيد
وقال
«جنتمع لنفكر يف أولئك الذين
رفعوا جدار ساحة املعركة ومل
يعودوا».وكان الظالم قد لف
اجملتمعني وأطفئت االضواء
الطالق البوق االخري ولدقيقة
من التأمل الصامت.
وانتهت مراسم سيدني مع
التسليم بأنه «ليس هناك موت»
من قبل جوقة سيدني للرجال.
و تصادف هذا العام الذكرى
الـ  97لليوم الذي هبطت فيه
القوات االسرتالية والنيوزيلندية
على ارض غاليبولي.
وكان اليوم قد بدأ خبدمة
الفجر لالحتفال بذكرى الذين
خدموا يف القوات االسرتالية
والنيوزيالندية بدءا من احلرب
العاملية األوىل.

جنل نائب يف والية غرب اسرتاليا يعلن افالسه على خلفية ادعاء تعويض
اعلن جنل نائب يف والية غرب
اسرتاليا افالسه ،قائال انه ال
يستطيع حتمل دفع  230ألف
دوالر تعويضا المرأة أصيبت
جبروح خطرية عندما صدم
سفينة والده.
وكانت كيت كامبل ( 24عاما)
قد رفعت دعوى قضائية ضد
لوك ووالرد 23 ،عاماLuke( ،
 )Woollardجنل نائبة مقعد
الفرد كوف املستقلة جانيت
ووالرد يف احملكمة املركزية
يف مدينة بريث ،مطالبة بأكثر
من  200ألف دوالر فواتري طبية
وقانونية وفقدان دخل وعالج
أسنان.
وكانت اآلنسة كامبل قد تعرضت
حلادث خطري حيث سقطت على
لوحة أجهزة القياس يف القارب
اثر تعرضه لالصطدام على يد
السيد ووالرد املخمور بالقرب
من جسر كانني  Canningيف
بريث يف الساعات االوىل من
صباح  7تشرين االثين /نوفمرب
.2007
وكان السيد ووالرد ينقل
مواطنني مبا يف ذلك األنسة
كامبل ،بعد يوم وليلة من
بانتهاء
احتفاال
الشرب
االمتحانات اجلامعية نهاية ذلك
العام.
وكان قد تلقى السيد ووالرد
حكما مع وقف التنفيذ ،يف
الدعاوى اجلنائية يف وقت
سابق ،بعد اعرتافه بأنه مذنب
الحلاق ضرر جسدي جسيم.
ويف أعقاب دعوى مدنية يف
احملكمة املركزية يف مدينة
بريث ،يوم  30آذار /مارس
من هذا العام ،حكم القاضي
فيليب ماكان لصاحل اآلنسة
كامبل وقال انه ينبغي أن
تتلقى تعويضا بقيمة 229627
دوالر.
وجاء يف بيان للسيد ووالرد،
يف وقت متأخر من يوم الثالثاء
املاضي ،انه ال يستطيع حتمل

دفع املبلغ لآلنسة كامبل وعليه
اعالن افالسه.
وقال انه اختذ قرارا غبيا ليلة
حصول حادث القارب ،ولكنه
منذ ذلك احلني تعرض لسنوات
من املقاضاة اجلنائية واملدنية،
وعانى من الدعاية السلبية أكثر
من معظم القتلة.
وتايع «آمل أن يتقبل اجملتمع
بأن هذا يكفي .أود من اآلن
فصاعدا بناء حياة ومهنة».
وكشف ووالرد بانه ال يزال
يشعر بأسف بالغ على ما فعله
لآلنسة كامبل ومتنى هلا التوفيق
يف املستقبل.
وقال ان والديه عرضا مرتني

 100ألف دوالر على اآلنسة
كامبل لتسوية الدعوى املدنية،
لكنها رفضت العرض.
وبعد احلكم بالتعويض لصاحلها
قالت اآلنسة كامبل ان السيد
يدخر جهدا يف الدفاع
ووالرد مل ّ
عن نفسه يف الدعوى عن ضده،
وأعربت عن أملها بوقوف عائلته
وراءه ملساعدتها وعائلتها يف
تعويض خسائرها.
وقالت انها كانت تشعر دائما
بالغضب من الطريقة اليت
اضطرت التباعها للحصول على
تعويض عن إصاباتها وبأن
ّ
مؤمنا (ال
القارب مل يكن
بوليصة تأمني له).

كولز تتعهد عدم مترير كامل تأثري
ضريبة الكربون للزبائن
أعلنت كولز انها ستحاول
مقاومة مترير التأثري الكامل
لضريبة الكربون لزبائنها خوفا
من تضرر املبيعات.
فقد قالت ثاني أكرب سلسلة
سوبرماركت يف اسرتاليا يوم
الثالثاء انها تفضل امتصاص
التكاليف املرتبطة بالضريبة
(ضريبة الكربون) كاشفة انها
مزوديها إلعالمها
ما زالت تنتظر ّ
عن ارتفاع أسعارهم.
وقال ريتشارد غويدر ،Goyder
لشركة
التنفيذي
الرئيس
()Wesfarmers
ويسفارمرز
املالكة لكولز «حنن حناول
(الضريبة)
التعامل معها
بأفضل ما ميكن حبيث ال ينبغي
علينا مترير زيادة األسعار».
وقامت كولز بتخفيض اسعار
بقالتها بشكل هائل وخصوصا
الفواكه واخلضروات الطازجة،
وذلك كجزء من اسرتاتيجية
طويلة األمد لتغيري مسار العمل
من خالل بيع أكثر إىل املزيد

من الزبائن.
وقد تعزز جناحها الثالثاء ،مع
أرقام املبيعات ربع السنوية
االحدث لكولز اليت بينت
حتسن موقعها مرة أخرى امام
منافستها األكرب وولورث.
واظهرت البيانات أن الزبائن
استمروا يف دفع أقل يف ربع
السنة املالي املنتهي يف شهر
آذار ،مع تسجيل كولز انكماشا
يف األسعار بـ  3.6يف املئة
هلذا الربع على خلفية احلسومات
املنتجات
أسعار
وهبوط
الطازجة.
التنفيذي
الرئيس
وقال
للشركة أيضا انه ال يتوقع أي
خفض ألسعار الفائدة الرمسية
لتقديم دفعة كبرية لالنفاق
املستهلكني.
وقال «إن أي خفض يف
الفائدة ،على افرتاض ان يتم
متريره ،يساعد يف تعزيز الثقة
لكنه لن يؤثر بشكل كبري على
عادات االنفاق احلذر».
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احلكومة الفدرالية تستغل خطاب أبوت :سألغي ضريبة الكربون خالل
جو هوكي اجلدلي لصاحلها وتكسب ستة أشهر من فوزي برئاسة احلكومة
جولة يف معركتها مع االئتالف!!

أبوت تعهد بإلغاء ضريبة الكربون خالل أشهر قليلة يف حالة انتخابه
رئيسا للحكومة

جو هوكي وزير الخزانة يف حكومة الظل « :نحتاج ملقارنة أنفسنا بجرياننا
األسيوين التي تقل فيها التزامات الحكومة بالرعاية االجتماعية»

تسببت تصرحيات جو هوكي
وزير اخلزانة يف حكومة الظل يف
إثارة عاصفة من االنتقادات عرب
دعوته للمزيد من التخفيضات
يف جمال الرعاية االجتماعية،
مطالبا بضرورة أن يتسق نظام
الرعاية االجتماعية يف أسرتاليا
مع الدول األسيوية ،اليت تفرض
ضرائب أقل مع تقدميها رعايا
اجتماعية أقل.
من جهته ،نصح باتريك ماكلور،
الرعاية
إصالحات
خمطط
االجتماعية يف حكومة هاورد
االئتالف الفدرالي املعارض
بقوله« :منتلك الكثري من األشياء
اجليدة ،ال بد أن ننظر إليها مع
ترك فراغ لإلصالح».
ويف خطاب ألقاه جو هوكي يف
لندن ثم يف مقابلة مع شبكة
ايه بي سي هاجم هوكي عقلية
تكبد الدولة مصاريف الرعاية
االجتماعية ملواطنيها ،وال سيما
يف احلكومات األوروبية اليت
ختصص ميزانية رعاية اجتماعية
باهظة ،مطالبا أيضا أسرتاليا
بتخفيض نسبتها أيضا.
وأضاف هوكي خالل اللقاء« :جيب
أن نستيقظ ،وحنتاج ملقارنة
أنفسنا جبرياننا األسيويني اليت
تقل فيها التزامات احلكومة
بالرعاية االجتماعية».
ومل حيدد هوكي نهجا معينا
يرغب االئتالف يف اتباعه إال أنه
قال أن الرعاية االجتماعية أضحت

محال ثقيال على احلكومات ،وهو
ما يضر االقتصاد كثريا.
من جهتها ،علقت جوليا غيالرد
رئيسة احلكومة الفدرالية على
خطاب هوكي بقوهلا« :كيف
يتحدث السيد هوكي عن
جوهرية
ختفيضات يف أمور
مثل إعانات الضمان االجتماعي
ملساعدة املواطنني على نفقات
احلياة وتربية األطفال ،وكيف
يتحدث عن ختفيض معاش
التقاعد الذي يعتمد عليه كبار
السن ،أو اخلدمات األخرى املهمة
مثل رعاية الطفل ،أو التأمني
الصحي ،أو املستشفيات العامة
اجملانية؟».
بينما اكتفى توني أبوت زعيم
االئتالف الفدرالي املعارض
بالقول إن هوكي مل يقصد
سوى أن تهتم احلكومة باإلنفاق
طبقا ملواردها.
وكان باتريك ماكلور قد نصح
حكومة هاورد يف العقد املاضي
أن تدخل تعديالت يف نظام
الرعاية االجتماعية ،حيث جعل
االلتزام متبادال بني احلكومة
ومستحقي الرعاية ،وشدد على
معايري منح معاش اإلعاقة.
ومل تأخذ حكومة هاورد آنذاك
باقرتاحه األكرب بدمج كل أشكال
الرعاية االجتماعية يف نظام
واحد يعتمد على مبدأي الثواب
والعقاب.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
 87648186أو
0403482345
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وأضاف أبوت يف كلمته اليت
ألقاها يف بريزبن إنه ال يتوقع
أن يؤيد اخلضر إلغاء ضريبة
الكربون يف حالة فوزه بانتخابات
رئاسة احلكومة ،وأردف أنه من
الصعب على حزب العمال جتاهل
إرادة الشعب عندما يتم وضع
استفتاء حول ضريبة الكربون.
وأضاف« :إذا رفض جملس
الشيوخ قرار اإللغاء ،سأدعو
النتخابات برملانية جديدة على
الفور بعد حل الربملان ،وأدعو
حزب العمال وقتها الرتكاب
انتحار سياسي جديد ،حيث
سيتلقى ضربتني مؤملتني،
أتوقع أن يتم الغاء ضريبة
الكربون بعد ستة شهور من
فوزي برئاسة احلكومة».
ومن املتوقع أن يبدأ العمل
بضريبة الكربون يف األول من
يوليو هذا العام ،وسط مزاعم
تنادي باملقاومة الشرسة اليت

سيجدها أبوت يف إطار سعيه
إللغاء الضريبة ،ال سيما
القروض املتعلقة خبطة الطاقة
النظيفة واليت تتكلف  10مليار
دوالر.
إال أن أبوت قال أن إلغاء
القانون احلالي ليس صعبا،
واستطرد مفسرا « :ال أتوقع
أن يساند اخلضر إلغاء ضريبة
الكربون ،وعلى اجلانب اآلخر،
من الصعب تصور حزب العمال
يهزم يف االنتخابات القادمة ثم
يرفض إلغاء ضريبة الكربون
بعد وضع استفتاء شعيب على
القانون.
وأردف« :يف حالة إقدام
حزب العمال على هذا االنتحار
على
وإصرارهم
السياسي
معارضة إلغاء ضريبة الكربون،
سأدعو إىل فض الربملان وإجراء
انتخابات جديدة».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ويندسور يزيد الضغط على سليرب
داعما سيكر لرئاسة الربملان
أعرب النائب املستقل طوني
ويندسور عن دعمه للنائب

االحراري باتريك سيكر ()Secker
لرئاسة الربملان ،واضعا املزيد
من الضغط على السيد سليرب
لعدم العودة اىل هذا املنصب.
فقد انضم السيد ويندسور اىل
االئتالف وزميله املستقل اندرو
ويلكي يف دعوة السيد سليرب
للبقاء خارج رئاسة اجمللس بعيدا
عن هذا املنصب حتى االنتهاء
من دعاوى االحتيال اجلنائية
ومزاعم التحرش اجلنسي املدنية
ضده على حد سواء.
وفيما الفضيحة احمليطة بالسيد
سليرب آخذة يف االتساع ككرة
الثلج مع كشوفات بأكثر من
 45ألف دوالر خدمات ليموزين
وسيارات أجرة خالل  18شهرا
فقط ،قال السيد ويندسور
انه ينبغي على رئيس الربملان
التنحي بشكل دائم ،وانه
(ويندسور) سيكون «أكثر من
مرتاح» بان خيلفه سيكر يف هذا
املنصب.
واعترب ويندسور ان السيد سيكري
«صديق» و«شخص مستقيم
للغاية».
وصرح السيد ويندسور لشبكة
سكاي نيوز «اذا تنحى بيرت سليرب
(بشكل دائم) سأكون مرتاحا
أكثر مع شخص مثل باتريك
سيكر للقيام بهذا الدور ..اعتقد
انه مستقيم جدا» .
واضاف «اعتقد انه شخص الئق
للغاية».
بدوره قال السيد سيكر للزميلة

االسرتاليان «انا متأكد انه ميكنين
لعب هذا الدور».
واجلدير بالذكر انه سبق للسيد
سيكر وتسلم منصب نائب
رئيس الربملان مرتني.
سئل عما اذا كان مهتما باحللول
حمل السيد سليرب قال« :أنا ال
استبعد وال اجزم اي شيء  -هذه
هي السياسة».
على كل حال أصدر السيد
سيكري امس االول اخلميس بيانا
قال فيه ان التقارير القائلة بانه
يستعد لتولي رئاسة الربملان
«زائفة متاما».
كما نفت زميلته يف االئتالف
كيلي اودوير هذه التقارير،
قائلة «انا متأكدة من انه ال يريد
تولي هذا املنصب من اسوأ
رئيس برملان ويف ظل حكومة مل
ير البلد مثيال هلا ..انا متأكدة
َ
من ان تلك التقارير ليست
دقيقة بالكامل».
وكان السيد سيكر قد اصيب
خبيبة أمل مريرة عندما خسر
االختيار األولي يوم  3أيار/
مارس ملقعد باركر اآلمن يف
الذي
والية جنوب اسرتالي
شغله ممثال االئتالف منذ عام
.1998
وقال انه كان يعلم بأن قبول
أي عرض لتولي رئاسة اجمللس،
براتب قدره  323750دوالرا  -وهو
راتب أعلى بكثري من راتب نائب
مقعد خلفي وهو  - 185،000يف
الربملان احلالي «قد ال يكون يف
الواقع يف مصلحيت (الشخصية)
على املدى الطويل».

احلكومة تقوم بتحرك قانوني نادر ضد فرع
نقابة اخلدمات الصحية

طلب وزير عالقات مكان
العمل الفيدرالي بيل شورتن
من احملكمة االحتادية تعيني
موظف اداري يف فضيحة الفرع
الشرقي يف نقابة اخلدمات
الصحية .
وأثناء النظر يف الدعاوى يف
احملكمة الفيدرالية امس االول
اخلميس ،حيث هناك نزاع
قانوني مستمر على حقوق
التصويت يف جملس النقابة،
قال حمامو احلكومة انه مت ايقاف
الفرع الشرقي يف النقابة عن
العمل بشكل فعال وانه ينبغي
تعيني موظف اداري الدارة
اعماهلا وشؤونها.
واعطى القاضي جيفري فليك
احلكومة مهلة حتى يوم االثنني
لتقديم طلبها الرمسي لوضع
الفرع الشرقي لنقابة اخلدمات
الصحية يف حالة تصريف
اعمال.
وسيتم االستماع اىل طلب

احلكومة يف احملكمة االحتادية
االسبوع املقبل.
وقال متحدث باسم الوزير
شورتن للزميلة االسرتاليان
االلكرتونية أن تدخال من هذا
النوع من قبل احلكومة «نادر
جدا».
وقد مت الكشف امس االول
اخلميس عن ان سكرتري نقابة
خدمات الصحة يف نيو ساوث
ويلز جريارد هايز يهدف إىل
وضع فرع الشرق يف وضع
تصريف اعمال يف االجتماع
املقبل جمللس النقابة.
وقال السيد هايز للزميلة
االسرتاليان ان النقابة يف حاجة
ماسة إىل «قاطع دائرة» (circuit
 )breakerمن الفضائح اليت عانت
منها على مدى الشهور األخرية
حتى ميكن تعيني موظف نيابة
عن أعضائها.
وقال «هناك الكثري من الضغوط
على النقابة والعضوية تدعو اىل

نوع من التوجه واالرشاد».
واضاف «اذا مل يتم ذلك (تعيني
مسؤول اداري) ،فلدي خماوف
حول مستقبل النقابة».
وتعصف بالفرع الشرقي لنقابة
اخلدمات الصحية فضائح ومزاعم
سوء اإلدارة حيث كان الفرع
موضع حتقيق من قبل دائرة
التجارة العادلة  -اسرتاليا (Fair
 )Work Australiaوكذلك الشرطة.
فقد ُأ ِ
تهم النائب العمالي كريغ
طومسون باساءة استخدام أكثر
من  100ألف دوالر من أموال
النقابة ،انفق بعضها العاهرات،
يف حني ان رئيس نقابة اخلدمات
الصحية ،السكرتري الوطين
للنقابة مايكل وليامسون متهم
أيضا بتبديد أموال النقابة.
وينفي الرجالن تلك املزاعم.
وحضرت السكرترية الوطنية
لنقابة اخلدمات الصحية كاثي
جاكسون أيضا يف احملكمة
الفيدرالية امس االول طالبة

اختاذ إجراءات على خلفية حقوق
التصويت يف جملس الفرع
الشرقي للنقابة حبجة أن 17
عضوا ال ينبغي هلم أن يكونوا
قادرين على التصويت الن
قوانني النقابة متنع املوظفني
واملسؤولني الذين يتقاضون
رواتب من اإلدالء بأصواتهم.
وجاءت هذه الدعوى القضائية
يف وقت اشتد الصراع
السيد
على السلطة بني
على
امليهمن
ويليامسون
فرع نيو ساوث ويلز واآلنسة
جاكسون املهيمنة على فرع
نقابة اخلدمات الصحية يف
فيكتوريا األصغر ،حيث تواجه
اآلنسة جاكسون ضغوطا من
سكرتاريي واعضاء الفروع
يف واليات أخرى للتنحي من
منصبها الوطين.
وقد مت إلغاء اجتماع اجمللس
املقبل بسبب هذه الدعوى
القضائية.
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الدليل التجاري

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

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

0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

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

نبيع بالجملة واملفرق

NSW 2197

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

ملحمة النجوم

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

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

BG

Lic: 185750C

Glass & Glazing

RAINBOW BRICKLAYING P/L

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

For all your glazing needs

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار:

0407 666 190

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

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

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

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

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

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

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

صفوت عرفان

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

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

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

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

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

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

اسرتاليا يف أسبوع
تويوتا أسرتاليا تفصل  350عامال
ومتنعهم من وداع رفقائهم يف العمل!!

نهاية الطريق....العامل املفصول فادي حسن يحمل ورقة تقييم أدائه الوظيفي
قامت شركة تويوتا أسرتاليا
والثالثاء
اإلثنني
يومي
باالستغناء عن  350عامل وهو
ما يقدر ب  %10من نسبة
العمالة لديها ،حيث قام حراس
األمن باصطحابهم إىل غرفات
تبديل املالبس ،وطلبوا منهم
وضع متعلقاتهم يف أكياس
بالستيكية ،ثم استقلوا سيارة
كبرية أخذتهم إىل مبنى العمليات
إلمتام إجراءات فصلهم رمسيا.
وتساءل العديد من املوظفني عما
إذا كان بإمكانهم الرجوع للمصنع
لتوديع زمالئهم يف العمل ،إال
أن طلبهم قوبل بالرفض ،رغم
تصرحيات متحدثة رمسية باسم
الشركة أن تويوتا ستمنح العمال
املفصولني فرصة وداع رفاقهم
يف العمل.
وقال العامل تشارلي مارمارا
الذي يعمل يف تويوتا أسرتاليا
منذ  24سنة إنه مر بأكثر
اللحظات إيالما ،واصفا املشاعر
اليت انتابت صديقه العامل
املسن املفصول  61 ،سنة،
الذي انتابته الدموع ،حتى أنه
اضطر للجلوس معه  45دقيقة
حتى يهدأ ،مضيفا إنه يعتربه
مثل والده.
وأصبح االستغناء عن العمالة
الزائدة ملمحا كئيبا يف عامل
الوظائف ،حيث تعمد الشركات
داخل أسرتاليا على االستغناء
عن بعض موظفيها أول االعتماد
على نقل هذه الوظائف يف اخلارج
بتكلفة أرخص ،جملابهة الصعود
يف الدوالر األسرتالي.
ويثري القرار الذي اختذته تويوتا
أسرتاليا باالستغناء عن  %10من
عمالتها الكثري من التساؤالت
حول دور النقابات العمالية يف
محاية املوظفني ،وفشل خرباء
التنمية البشرية يف شركة حبجم
تويوتا يف تنظيم االستغناء عن
العمالة بشكل أفضل.
من جهته ،قال طوني كروسيب
املدير العام ملنظمة «أسوشيتيد
كارير» األسرتالية إن عملية
االستغناء عن العمالة الزائدة
جيب أن تتسم بالعدل والشفافية
واحلرص على كرامة املوظفني
منذ بدايتها إىل نهايتها.
وما يثري االستياء هو جلوء
شركة تويوتا إىل منح العمال
املفصولني أوراق تقييم األداء،
وإخبارهم أنهم احتلوا األداء
األسوأ بني عمال الشركة وفقا

لتسعة معايري ،مما تعد طريقة
مهينة لالستغناء عن هؤالء
العمال ،وتشمل هذه املعايري
مدى االحرتام الذي يتمتع به
العامل ،ومدى التحسن والتطور
يف معامالته اليومية مع أقرانه
ومع مشرفيه ،ومدى الكد
واالجتهاد.
من جهته ،قال بول غوالن
أستاذ اإلدرة جبامعة ماكواري
إن استخدام تويوتا ملعايري
تقييم األداء يف فصل العمال
يعد مشكلة كبرية ،حيث أن كلمة
االستغناء أو الفصل ال تصح إال
مع إلغاء الوظيفة اليت يعمل بها
العامل ،حيث مل تقم تويوتا يف
تلك احلالة بتحديد جمموعة من
الوظائف اليت تريد تقليصها ،بل
استهدفت موظفني بعينهم .
ولو كانت املشكلة متعلقة بأداء
املوظفني ،فإن تويوتا كان
يتعني عليها التصرف بشكل
خمتلف مبنح العمال الفرصة
لتطوير ذاتهم ،بدال من فصلهم
على هذا النحو.
وأعرب ايان جونز رئيس شعبة
السيارات يف نقابة عمال
التصنيع عن شكوكه يف الطرق
اليت تنفذ بها معايري تقييم
العمال.
بينما قال جريي سيفارمان خبري
احلقوق الوظيفية يف مؤسسة
موريس بالكبرين إن استخدام
تويوتا لتلك الطريقة السيئة
لفصل موظفيها ليست السابقة
األوىل اليت متتلك سوابق سلبية
يف معاملة موظفيها يف حاالت
اإلصابات أو التقدم يف العمر
وغريها.
ويف ذات السياق ،قال بروس
منظمة
رئيس
غريغوري،
«هيومان كابيال هولدينغز» إن
عملية االستغناء عن العمال جيب
أن تضمن مراعاة كرامتهم.
وأشار ديف مسيث مسؤول
النقابة إىل أنه على مدى ال 25
عاما املاضية ،قامت شركات
السيارات يف أسرتاليا بتنفيذ
برنامج لالستغناء عن العمالة
الزائدة بطريقة تطوعية ،حيث
يفضل بعض العمال االستمرار
يف العمل إىل أن تتحسن
الظروف ،مؤكدا أن النقابة
ستضغط على تويوتا عقب رفع
دعاوى قضائية ضدها.
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اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع
حمكمة نيوساوث ويلز تسجن
القس بريان  5سنوات بعد
اعتدائه اجلنسي على قاصرات

أصدرت حمكمة بنيو ساوث
ويلز حكما بالسجن مخس
سنوات على األقل على
القس الكاثوليكي السابق
العتدائه
سبيالن
بريان
اجلنسي على فتيات بني
السادسة والثامنة.
وكانت احملكمة قد أدانت
القس السابق عام 2010
ووجهت إليه تسع تهم
على
اجلنسي
باالعتداء
يف
صغريات
فتيات
والثمانينيات
السبعينيات
من القرن املنصرم.
وأصدرت حمكمة ديسرتيكت
كورت بنيو ساوث ويلز
حكمها بعد أن قال القاضي
مايكل فينان إن املتهم
خطط الرتكاب جرائمه اليت
وصفها بالقاسية ،ال سيما
أنه أصر على إنكار ارتكابه
للجرائم اجلنسية ،مبا يشري
إىل أنه مل تعرتيه مشاعر

الندم أو تأنيب الضمري.
وأضاف القاضي أن بعض
االنتهاكات اجلنسية اليت
ارتكبها القس السابق كانت
يف منازل الضحايا ،مردفا
أنه متكن من الدخول إىل
غرفة نوم فتاة صغرية بعد
أن أخرب والديها أنه سيتلو
عليها صالة الليل.
واستطرد القاضي أن هنالك
عدة عوامل أدت إىل عدم
صدور حكم أطول بالسجن
تتمثل يف كرب سنه ،وكونها
املرة األوىل اليت حيكم عليه
بالسجن.
ومل يعلق القس السابق
على احلكم ،وبدا وكأنه
يتفادى نظرات احمليطني،
وتأهب لتنفيذ احلكم الذي
يتيح له اإلفراج املشروط
عام .2015
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نساء كانبريا األكثر سرورا حبجم
العضو اجلنسي لرجاهلن...

كشف استطالع حديث أن
أهالي كانبريا هم األكثر
تفهما للسياسات اجلنسية
أكثر من أهالي إقليم العاصمة
األسرتالية.
وكانت نتائج «التعداد اجلنسي
لألسرتاليني» قد مت نشرها
منذ أيام ،كاشفا عن األمزجة
اجلنسية املختلفة لألسرتاليني
يف والية وإقليم .وشارك يف
االستفتاء  15ألف شخص من
اجلنسني عرب أحناء أسرتاليا.
وتصدرت العاصمة كانبريا
تسعة تصنيفات خمتلفة،
حيث أثبت املنتمون إليها
تطورا كبريا يف التعامل مع
السياسات اجلنسية ،مع دعم
هائل لزواج الشواذ بلغ نسبته
 ،% 62.1وقد متتد ظالل
الشك جتاه نتائج االستطالع
يف كانبريا حيث كان عشر
املشاركني فيه من املثليني
جنسيا.
كما حققت كانبريا النسبة
األكرب يف نسبة العذارى اليت
بلغت  ، %5.5وبلغت نسبة
النساء يف كانبريا الالتي ال
يشعرن بالرضا من حياتهن
اجلنسية %34وقالت % 71.6
من نساء كانبريا املشاركات
إنهن راضيات عن حجم العضو
الذكري لرجاهلن.
وكانت والية غرب أسرتاليا
األكثر يف وضع األوشام

، %36.1كما تفوقت على
اجلميع يف عمليات تكبري
الثديني إذ بلغت النسبة
.%4.5
وكانت نسبة العازبات يف
اإلقليم الشمالي هي األكرب
ب  ،%31والذي كان األكثر
يف نسبة اخليانة اليت بلغت
.52.1
نتائج
فكتوريا
وتصدرت
االستطالع حيث الرغبة يف
ممارسة اجلنس مع جنوم
شهرية بنسبة .%17.3
ومل حتقق نيو ساوث ويلز
تفوقا إال يف تصنيفني فقط
املرأة
أحدهما مدى رضا
عن جسدها إذ بلغت النسبة
.%20
وعلى الرغم من تفوق كوينزالند
على الصعيد الرياضي ،إال
أنها اكتفت بدور الوصيف يف
نتائج االستطالع ،ومل تتصدر
إال يف ثالثة تصنيفات أحدهم
يف عدد األشخاص الذين
يعتقدون أن شرفات الشقق
هي أفضل األماكن ملمارسة
اجلنس.
وحققت والية جنوب أسرتاليا
املركز األول يف الرضا
باحلياة اجلنسية حيث بلغت
النسبة  %45.60من الرجال،
و  %60.8من النساء.
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يف حكم نادر يف تاريخ أسرتاليا :احملكمة
تدين رافشان عثمانوف بعد وضعه صورا
عارية لصديقته على الفايسبوك!!

عثمانوف خارج شقته بألتيمو

اصدرت احملكمة حكما بسجن
رافشان عثمانوف ستة شهور بعد
أن نشر صورا عارية لصديقته
على موقع التواصل االجتماعي
«فيسبوك» انتقاما منها لقطع
عالقتها معه ،يف حكم يعد نادرا
يف تاريخ أسرتاليا فيما يتعلق
مبواقع التواصل االجتماعي.
وقال عثمانوف للشرطة بعد
القبض عليه« :لقد وضعت
صورها العارية على الفيسبوك
ألنها جرحتين بقطع عالقتها معي،
ومل أكن أملك سوى الصور
لالنتقام».
وتشري وثائق احملكمة إىل أن
الصور الستة اليت وضعها
املتهم حتتوي على صور عارية
لصديقته السابقة يف أوضاع
خمتلفة ،وتكشف جبالء عن فرجها
وثدييها.
وبعد أن قام عثمانوف بوضع
صور صديقته الفاضحة على
الفيسبوك ،أرسل رسالة بريدية
هلا قائال « :بعض صورك اآلن
على الفيسبوك»بعد أن كانت قد
أنهت عالقتها معه قبل ثالثة
شهور.
وذهبت املرأة على التو ملنزل
عثمانوف يف بريمونت طالبة منه
أن حيذف الصور من املوقع،
لكنه رفض مما اضطرها إلبالغ
الشرطة.
وقال خرباء خصوصية أن قضية
عثمانوف متثل نقطة من حبر جرائم
انرتنت ينعم مرتكبوها باحلرية.
وقالت القاضية جان موتلي إنها
أصدرت هذا احلكم على سبيل
ردع املواطنني من ارتكاب مثل
اإلجرامية،
السلوكيات
هذه
مشرية إىل أن بعض مستخدمي
الفيسبوك يتخطون أي ضوابط
ويضرون بسمعة األشخاص.
وأضافت القاضية أن الضرر
الواقع على الضحية بالغ الشدة،
حيث تتعرض لإلحراج واإلذالل،
ليس فقط من قبل األشخاص
الذين يعرفونها ولكن من الذين
ال يعرفونها ،حيث تظل الضحية

ختمن ماهية املشاهدين لصورها
الفاضحة ،وحجم انتشارها.
وال حتتوي سجالت احملاكم
األسرتالية على أحكام بالسجن
يف قضايا شبيهة ،إال قضية
واحدة ختص رجال نيوزلنديا20 ،
سنة ،حيث حكم عليه عام 2010
لنشره صورا عارية لصديقته
على الفيسبوك.
واعرتف عثمانوف ،الذي يعمل
موظفا لالئتمان يف شركة شحن
بنشره مواد إباحية وقدم استئنافا
على حكم احملكمة األولية إال أن
قاضي االستئناف أيد احلكم مع
وضع تعديالت يف حكم احلبس.
احملكمة
سجالت
وتكشف
االبتدائية مناقشات جدلية حامية
حول درجة خطورة اجلرمية اليت
قام بها عثمانوف ،حيث قالت
حمامية عثمانوف ماغي ستني إن
التهمة ليست باخلطرية ،فردت
عليها القاضية موتلي قائلة« :
ماذا ميكن أن يفوق خطورة نشر
صور عارية المرأة على شبكة
االنرتنت ،مبا جيعل انتشارها
يف غاية السرعة ،ومتاحة ألي
شخص».
من جهته ،قال ديفيد فيل املدير
العام ملركز قوانني وسياسة
نيوساوث
جبامعة
االنرتنت
ويلز إن االنتهاكات اجلنسية
على شبكة االنرتنت تضاهي
يف خطورتها االنتهاكات اليت
حتدث على أرض الواقع ،إال أن
القوانني ليست رادعة ،رغم أنها
تؤدي لتشويه مسعة املرأة اليت
يتم تداول صورها.
ورفض عثمانوف التعليق عندما
حاولت صحيفة «صن هريالد»
أخذ تعليقات منه ،بينما قالت
حماميته للصحيفة« :لقد وضع
موكلي الصور الفاضحة يف
حلظات انفعال ومل يقصد أن
يلحق الضرر بها ،وهو يشعر
بالندم على ذلك».
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اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع
أسرتاليا لن متتلك غواصة عسكرية واحدة يف
شركات األلبان االسرتالية ختلط احلليب
حمكمة أسرتالية تلزم شركة
مبخلفات صناعة اجلنب يف فضيحة غش مدوية!! عام  2032رغم حروب آسيا  -باسيفيك املتوقعة!! بتعويض موظفة أصيبت أثناء
ممارستها اجلنس يف رحلة عمل!!

حصلت مؤسسة فريفاكس
على وثائق تكشف أن %16
من حمتويات احلليب الطازج
تتكون من خملفات صناعة
اجلنب واليت تتكون من ماء
أخضر متبقي بعد إمتام عملية
صناعة اجلنب مما يعد غشا
صرحيا للمستهلكني.
وبينما اشتدت وترية احلرب
على أسعار احلليب بني
املتاجر ،أفشت مصادر داخل
الصناعة أن هنالك تزايد يف
نسبة إضافة خملفات صناعة
اجلنب إىل احلليب مبا يقلل من
التكلفة ،ويزيد يف األرباح.
ودأبت شركات األلبان على
إخفاء نسبة مزج اللنب مبخلفات
صناعة اجلنب والذي يعد
أرخص مثنا ،ويستخدم أيضا
يف معادلة مستوى الدهون
املرتفع يف احلليب.
ويف عام  ،2008قام بعض
مزارعي نيو ساوث ويلز
بتوجيه االتهام إىل الشركات
املصنعة ملنتجات احلليب
بإضافة  % 12من خملفات
اجلنب إىل احلليب لتخفيض
تكاليف انتاجها.
وتكشف وثائق داخلية خاصة
بشركة «ناشيونال فودز»
اليت تنتج أنواع حليب بورا
و بيج ام و ديري فارمرز،
ومتد كال من متاجر وولورث
وكولز مبنتجاتها من احلليب،
أن احلليب الذي تنتجه حيتوي
على  $16.43من خملفات
صناعة اجلنب ،وأشارت وثيقة
إىل أن تلك املخلفات توفر
النفقات مبقدار  $22960لكل
 350000لرت ،يف حالة إضافة
 %16من املخلفات.
ويف أسرتاليا ،يسمح ميثاق

معايري الطعام ملنتجي احلليب
بإضافة منتجات ألبان أخرى
مثل خملفات اجلنب املائية
شريطة أال يقل مستوى
الدهن يف احلليب عن %3.2
للحليب كامل الدسم ،وال يقل
عن  %3ألي أنواع أخرى ،ومن
املعروف أن احلليب الطبيعي
الذي ينتجه البقر حيتوي على
نسبة دهون .%4
وال توجد أضرار صحية من
خملفات صناعة
استخدام
اجلنب يف غش احلليب ،حيث
يرتكز الضرر يف أنه يعد غشا
للمستهلكني لتحقيق أرباح
أكثر.
من جانبه  ،قال بيرت ناثان
الرئيس التنفيذي لشركة
«ايه  2ميلك» إن شركته ال
تستخدم خملفات صناعة اجلنب
يف احلليب واصفا إياها بغري
اجلذابة ،وانتقد من يستخدم
تلك املادة ألنها تؤدي خلداع
أن
مضيفا
املستهلكني،
حرب األسعار قد تدفع بعض
شركات األلبان الرتكاب مثل
هذا السلوك.
وتكشف الوثائق اليت تغطي
عامي  2007و 2008أن نسبة
إضافة املخلفات تتباين ما بني
شهر وآخر.
كما رفضت متحدثة باسم شركة
ليون حتديد نسبة خملفات
اجلنب اليت تستخدمها الشركة
يف منتجاتها من احلليب،
نافية أن تكون الشركة قد
زادت من النسبة ،كما امتنعت
شركة بارماالت عن حتديد
مقدار استخدام خملفان اجلنب
يف صناعة املنتجات.
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قد تواجه أسرتاليا مشكلة
عدم وجود غواصات عسكرية
يف سنوات التوتر القادمة يف
منطقة آسيا -باسيفيك ،عنددما
تندلع املناوشات البحرية بني
قوى عاملية.
وذكر حبث أعده املعهد األسرتالي
للسياسات االسرتاتيجية إن
احلكومة األسرتالية تعاني من
فجوة كارثية يف القدرات
العسكرية بسبب تأجيلها قرار
إحالل ست غواصات كولينز.
الفدرالية
احلكومة
وكانت
أعلنت منذ ثالث سنوات عن
الغواصات
استبدال
نيتها
القدمية طراز كولينز بدستة من
الغواصات املتطورة ،قبل عام
.2030
وقال أندرو ديفيز ومارك
تومسون احمللالن العسكريان
باملعهد« :الوضع احلالي ليس
مبشرا على اإلطالق ،وإذا استمر
على ما هو عليه ،سيحدث عجزا
عسكريا ال حمالة يف أواخر
العشرينات من القرن احلالي،
وبداية الثالثينات ،حيث قد
ال متتلك أسرتاليا وقتذاك أية
غواصات عسكرية».
وكانت احلكومة الفدرالية قد
نشرت عام  2009وثيقة حتت
اسم» القوة  »2030تكشف عن
خطط إلعادة تشكيل وحتديث
قوات الدفاع جملابهة التحديات
اليت تواجهها منطقة آسيا-
باسيفيك ،عندما يتحول التوتر
بني دول مثل اهلند والصني
والواليات املتحدة إىل مواجهات
عسكرية عنيفة يف منطقة
الباسيفيك.
العسكرية
الوثيقة
وكانت
غواصات
استبدال
تتضمن
كولينز عرب تصنيع غواصات
كولينز أكثر تطورا ،أو شراء
غواصات أوربية أو أمريكية

طراز فريجينيا ذات القدرات
النووية.
وحذر البحث الذي قام به
املعهد االسرتاتيجي من مغبة
التأخر يف اختاذ قرار بشأن
الغواصات ،مما يدخل أسرتاليا
يف سيناريو كارثي جراء عدم
امتالك غواصات متطورة.
ووفقا لتقديرات وزارة الدفاع
األسرتالية ،فإن أول غواصة
سيتم تشغيلها ستكون بني
عامي  ،2034-2022معتمدا
على نوع املوديل الذي يتم
اختياره ،مما يدخل أسرتاليا
يف خطر البقاء بغواصتني فقط
بداية من عام  2027وحتى عشر
سنوات قادمة ،وقد يسوء
الوضع بدرجة أكرب لدرجة عدم
امتالك أسرتاليا ألية غواصات
عسكرية يف الفرتة بني -2031
.2033
وأضاف البحث الذي أصدره
املعهد أن اندفاع أسرتاليا يف
تشغيل غواصان كولينز بدال
من غواصات أوبريون القدمية
كان ذات آثار سلبية ،إذ مت
اكتشاف عيوب يف التصميم،
وتنبأ البحث أن ذات العيوب قد
تبقى موجودة يف اجليل اجلديد
من كولينز.
كما الحظ املعهد األسرتالي
للسياسة االسرتاتيجية ،مشاكل
الصيانة املستمرة للغواصة
كولينز ،واليت تطرح شكوكا
حول قدرتها على التحمل عرب
العقدين القادمني
الدفاع
لسجالت
ووفقا
األسرتالية ،فإن عدد األيام اليت
تكون فيها الغواصات متأهبة
خالل العام اخنفض من 240
يوم لكل غواصة عام 06-2005
إىل ما يربو بالكاد عن  100يوم
عام .09-2008
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ليس من الوارد أن يتم منع
من اصطحاب
املوظفات
رفقائهم معهم يف رحالت
العمل ،على الرغم من
حددته
الذي
التعويض
احملكمة لصاحل موظفة خدمة
عامة أصيبت أثناء ممارستها
اجلنس يف رحلة عمل.
ووجدت احملكمة أن املرأة،
اليت ال ميكن الكشف عن امسها
ألسباب قانونية ،تستحق
أصيبت
ألنها
التعويض
أثناء وجودها يف رحلة عمل
إثر سقوط مصباح إضاءة
زجاجي على السرير الذي
كانت متارس فيه اجلنس يف
أحد الفنادق.
من جهته ،قال روبرت
غاثري األستاذ املساعد يف
تعويضات العاملني جبامعة
كورتني إنه ال جيب التسرع
يف استنباط النتائج املرتتبة
عن هذا احلكم ،متوقعا أال
يؤدي اىل منع املوظفات من
اصطحاب رفقائهم يف رحالت
العمل ،أو إحداث تغيري يف
أنظمة شركات التأمني.
ويعد هذا القرار األحدث بعد
سلسلة من القضايا اليت حكمت
فيها احملكمة الفدرالية بأحقية
املوظفني يف نيل تعويضات
يف حالة إصابتهم بأي مكروه
أثناء السفر يف رحالت عمل،
حتى لو جاءت اإلصابة يف
أوقات يفعل فيها املوظفون
أمورا ليست مرتبطة بالعمل
بشكل مباشر ،طاملا اتسمت
تلك األفعال بالشرعية وعدم
اخلروج عن القانون.

وترجع القضية ذات األسبقية
يف هذا الصدد إىل عام
 1992عندما خرج الكهربائي
هاتزميانوليس الذي كان
يقطن يف منطقة نائية من
غرب أسرتاليا ،يف نزهة
نظمها رئيسه يف العمل يف
عطلة نهاية األسبوع ،قبل أن
تصطدمه سيارة يف طريق
عودته من النزهة ،وبعد نزاع
قضائي ،اعتربت احملكمة إن
هاتزميانوليس أصيب أثناء
العمل وبالتالي حكمت له
بتعويضات.
ويف قضية أخرى حكمت
احملكمة لصاحل عامل أصيب
بالشلل بينما كان نائما جبوار
رفيقته يف مقر العمل ،إذ
قام احد زمالئه بإطالق النار
عليه ،واعتربت احملكمة أن
اإلصابة حدثت يف أوقات
العمل ،وحصل العامل على
تعويضات.
ومنذ عامني ،قبلت جلنة
تعويضات العاملني االستئناف
الذي قدمه طيار بشركة
كوانتس بعد أن اصطدمت
سيارته بسيارة سائق خممور
أثناء توقف الرحلة يف لوس
أجنلوس.
وقال الربوفيسور هارولد لونتز
من جامعة ملبورن أن األوقات
اليت يقضيها املوظف خارج
منزله يف إطار العمل تشملها
قانون التعويضات شريطة أن
تكون األفعال اليت نتج عنها
مكروها يستحق التأمني أفعاال
طبيعية.
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مراحل تطور مرض اإليدز يف أسرتاليا..........حقائق مثرية
يف الوقت الذي تقرتب فيه
احلكومة الفدرالية من إعالن
امليزانية ،تتفشى بعض األفكار
املقلقة حول نفقات البحث الطيب
واخلوف من أن يتم االستقطاع
من ميزانيتها ،مما يعد خطأ
كبريا ال سيما عند التعامل مع
مرض اإليدز.
وشهدت الثمانينات والتسعينات
من القرن املنصرم أول حاالت
وفاة بسبب مرض اإليدز يف
أسرتاليا ،وكان العالج من
املرض ميئوسا منه ،وشكل
اإليدز آنذاك خطرا يدمر جمتمعات
بأسرها ،فكان األطباء حمبطني
من عدم متكنهم من وصف أي
عالج هلذا املرض املروع ،قبل
أن يتدخل خرباء االجتماع حملاولة
إعانة املريض على حتدي الذات

وعدم االستسالم لليأس ،إلطالة
عمر مريض اإليدز ،كما مت التعمق
يف معرفة طرق اكتشاف املرض
وأسباب العدوى.
وكانت أسرتاليا قد وصلت
لقمة هذه التطورات ،سواء
يف جمالي البحث العلمي أو
الدعم االجتماعي ،مما أحدث
توعية كبرية بني الفئات األكثر
باملرض،
لإلصابة
تعرضا
مثل جمتمع الشواذ واملدمنني
وجمتمع الدعارة ،وهو ما جعل
هنالك استقرارا وثباتا إجيابيا
يف مستوى اإلصابة باملرض،
وكان ذلك مبثابة املرحلة األوىل
من إمجالي أربع مراحل يف إطار
احلرب ضد الفريوس.
ويف التسعينات من القرن
املاضي بدأت املرحلة الثانية،

حيث توصل البحث الطيب إىل
تركيبة عالج ثالثية منحت راحة
كبرية للذين أصابتهم عدوى
املرض ،الذين أصبحوا قادرين
على عيش حياة حقيقية رغم
محلهم للمرض ،حيث أحدثت
تلك الرتكيبة العالجية شعورا
داخليا بالغبطة والسرور يف
وتوسعت
املرضى،
قلوب
أسرتاليا يف جمال األحباث
املتعلقة برتكيبة العالج اجلديدة،
وأصبحت يف متناول كل مريض
باإليدز يف أسرتاليا.
ومع قدوم عام  2000بدأت األم
املتحدة ومنظمة الصحة العاملية
اسرتاتيجيات واسعة لتوسيع
نطاق العالج باإليدز إىل الدول
الفقرية ،وكان ألسرتاليا نصيب
كبري يف مد الدول الفقرية

مبساعدات ملقاومة املرض،
وكانت تلك مبثابة املرحلة الثالثة
من احلرب على مرض اإليدز.
وجاءت األزمة االقتصادية اليت
ضربت العامل بأسره لتحدث
تأثريا سلبيا على احلرب العاملية
ضد اإليدز ،حيث اضطرت بعض
الدول الثرية إىل ختفيض او
وقف مساعداتها للدول الفقرية
فيما يتعلق مبكافحة اإليدز،
وهو ما أحدث صدمة يف تلك
الدول الفقرية ،اليت ضربتها
ويالت املرض جمددا ،وزادت
نسبة الوفيات والعدوي ،وهي
املرحلة الرابعة يف مراحل مواجهة
اإليدز.
لذا جيب االهتمام باالستثمار يف
جمال البحوث الطبية ،وضرورة
اخلروج من مرحلة تسكني األمل

املتولد من اإليدز إىل ضرورة
التوصل لعالج حاسم ،ومحلة
تطعيمية وقائية من املرض.
وتعد أسرتاليا يف طليعة الدول
املتقدمة يف جمال البحث العلمي
ملكافحة مرض اإليدز ،ال سيما
معهد برينت يف ملبورن ومعهد
كريبي يف سيدني.
وعندما يتم العثور على العالج
احلاسم والتطعيم املناسب
ستكون ذلك هي املرحلة
اخلامسة من قصة اإليدز ،ورمبا
تكون األخرية.
إن الشعب واحلكومة األسرتالية
ينبغي أن يركزوا على هدف
زيادة البحث الطيب يف جمال
عالج اإليدز ،وأن حتظى بدعم
شبيه بالدعم الذي حتظى به
الرياضة.

وال شك يف أن تشديد القوانني
والضوابط يف جمتمعات الدعارة
واملدمنني واملثليني كان له
أفضل األثر يف تناقص نسبة
العدوى باإليدز الذي ينتقل
عرب االتصال اجلنسي أو احلقن
امللوثة.
ومتتلك أسرتاليا نسبة منخفضة
يف عدد املصابني باإليدز
بني الدول املتقدمة ،بفضل
االستجابة السريعة ،وتتميز
حتويل
على
قادرة
بأنها
املعلومات املنبثقة من البحوث
الطبية املختلفة عن مرض اإليدز
إىل حلول واقعية ،لذا جيب أن
يزيد االهتمام باالستثمار يف
جمال البحث الطيب توفريا للمال
وإنقاذا للعديد من املرضى.
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حادث حتطم الشاحنة النووية على طريق الباسيفيك
السريع عام  1980ال يزال يثري الذعر!

انضم حمققون تابعون هليئة
احلرائق واإلنقاذ يف نيو ساوث
ويلز إىل التحقيقات اليت
يشرتك فيها مسؤولو النقابة
والسلطات األخرى ،حول موقع
يتم به القاء املبيدات احلشرية
وبقايا النفايات املشعة أثناء
أعمال على الطريق.
ومن املقرر أن يتوافد على
املوقع ثالثة من العاملني
منظمة العلوم النووية
من
والتكنولوجيا األسرتالية.
وكانت منظمة العلوم النووية
األسرتالية
والتكنولوجيا
 ANSTOقد أكدت أن مادتي
سيزيوم  137وأمرييسيوم
 241ال تنتمي ملفاعل «لوكاس
هايتس»النووي .
وقال متحدث رمسي باسم
منظمة  ANSTOإن املنظمة
ستساعد يف التحقيقات حول
املوقع املشار إليه على طريق
الباسيفيك السريع يف حالة
طلب ذلك رمسيا من مؤسسات
نيو ساوث ويلز أبرزها خدمات
نيو ساوث ويلز للطرق والنقل
البحري ،ومؤسسة نيو ساوث
ويلز حلماية البيئة ،ومؤسسة
احلرائق واإلنقاذ بنيو ساوث
ويلز.
وأضاف املتحدث الرمسي :
«بينما تشري الدالئل األولية إىل
عدم مسؤولية منظمة ANSTO
يف احلادث الذي يرجع إىل
عام  ،1980إال أننا بصفتنا
مسؤولني عن الشأن النووي
املعاونة
ميكننا
األسرتالي
يف التحقيقات بشأن املوقع
مبشاركة بعض خربائنا ،كنوع
من املساعدة والتعضيد».
وعانى مخسة عمال من أعراض
الغثيان والتقيؤ بعدما كانوا
حيفرون منذ ثالثة أسابيع يف
املوقع ليجدوا مادة غريبة،
طينية املظهر ،حتولت إىل
اللون الربتقالي عندما تعرضت
للهواء ،ومت عرضهم على
الطبيب قبل أن يتعافوا.

تهديد تم اكتشافه.....أعمال طرق على الطريق السريع يف
Cutty Creek

من جانبه ،قال وزير الطرق
دونكان غاي إنه قرر وقف
بطريق
التحديث
أعمال
الباسيفيك السريع إىل أن
تنتهي التحقيقات.
وكانت شاحنة حتمل بعض
النظائر املشعة قد حتطمت إثر
حادث تصادم يف موقع احلادث
عام  ،1980مما أحدث حالة من
الغموض حول املصريالذي
انتهت إليه تلك النفايات
املشعة ،وعما إذا كان قد مت
دفنها بطريقة صحيحة ،أم ال
تزال تشكل خطورة على صحة
املواطنني.
وأضاف وزير النقل السيد
غاي إنه يرغب يف حتقيق كامل
بشأن كيفية السماح للعمال
بالعمل يف املنطقة اليت توصم
بالتلوث النووي.
ورغم مرور كل هذه السنوات
على حادث الشاحنة النووية،
إال أنه مل يتم فك طالمسه بعد،
فلم يعرف بعد ملاذا كانت
تلك املواد املشعة واملبيدات
احلشرية احملظورة موجودة يف
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تلك الشاحنة ،إال أن عمليات
دفن املواد النووية املشعة
بطرق عشوائية أسفرت بعد
مرور  32سنة من الواقعة عن
إصابة مخسة عمال بالغثيان
والتقيؤ.
وكان وزير النقل دونكان
غاي قد أعلن أن كيميائيني
متخصصني أكدوا خلو العينات
األولية اليت أخذت من مكان
احلادث من أي مواد مشعة ،
إال أنه أردف أن التحقيق ال
يزال مستمرا.
يذكر أن الشاحنة املنكوبة يف
حادث  1980كانت حتمل مادتي
سيزيوم  137و امرييسيوم
 ،241ومبيدات حشرية دي دي
تي مسببة للسرطان ،وأطعمة
 ،وكانت يف طريقها لربيزبن
عندما حتطمت إثر اصطدامها
مبقطورة ،يف حادث أسفر عن
مصرع سائق املقطورة.
وأوضحت منظمة العلوم النووية
والتكنولوجيا األسرتالية يف
حتقيقها بعد حادث حتطم
الشاحنة أن املواد املشعة

ال تنتمي ملفاعل «لوكاس
هايتس» النووي ،ولكن تنتمي
شركة جيوفيزيائية،
إىل
مشرية إىل أن األسطوانتني
اللتني كانتا حتمالن املواد
النووية مل يصيبا بضرر بعد
احلادث ،ومت نقلهما فيما بعد
مع الطعام الغري تالف إىل
بريزبن ،بينما يعتقد أنه مت
دفن مبيدات دي دي تي يف
موقع احلادث.
وكان تقرير قد صدر عام 2008
قد حذر من عمليات التحديث
يف موقع احلادث ،وحتديدا يف
منطقة مساحتها  7مرت 12 x
م واليت وصفها بكونها موقع
دفن كيماويات.
وأثار احلادث الذي سبق كارثة
تشرينوبل عام  1986أسئلة
حول اإلرشادات والضوابط
اليت ينبغي أن تفرض على
نقل مثل هذه املواد ،والقواعد
اليت حتكم دفن املواد املشعة
وذات اخلطورة.
وقال دون بارنيز ،سائق إحدى
السيارتني املرتبطة حبادث
 1980إنه شاهد أسطوانة بها
مواد نووية مسجاة على األرض
بعد التصادم ،مضيفا إنه كان
يتحتم التخلص منها بشكل
صحيح وليس بدفنها يف موقع
احلادث.
بينما قال بني كولتون أن عمه
روبرت ديردز كان أحد ضباط
الشرطة الذين مت استدعاؤهم
ملكان احلادث والتعامل مع
أسطوانات النظائر املشعة ،
إال أنه أصيب باإلعياء الذي
كاد أن يودي به ،مضيفا
أن عمه وضابطا آخر مكثوا
 14ساعة يف مكان احلادث،
ثم طلب منهم املسؤولون
السباحة إلزالة املواد املشعة
من أجسادهم ،ومل يهتم أحد
بشكواهم حول تعرضهم ملواد
مشعة.
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اتهامات لوكاالت التوظيف
بالنصب واالحتيال والتوسط
يف وظائف وهمية!!
تواجه بعض مؤسسات التوظيف
شركات،
من
األسرتالية،
متعاقدة
خريية
ومؤسسات
مع احلكومة ضمن برنامج دعم
التوظيف احلكومي Employment
 Pathway Fundاتهامات تتعلق
بالغش واالحتيال ،رغم أن
تلك املؤسسات كبدت دافعي
الضرائب حنو  106مليون  $على
مدى العامني املاضيني ،تتضمن
 25.3مليون  $خصصت لتحفيز
تلك املؤسسات على عمليات
البحث عن الوظائف للراغبني.
وتكشف مراجعة حديثة أن %77
من حاالت التوسط يف وظائف
مقابل رسوم يدفعها طالبو
الوظائف لتلك املؤسسات كانت
وظائف خاطئة مل يتم التيقن
منها.
إال أن املراجعة احلكومية رفضت
حتديد أمساء مؤسسات التوظيف
العشرة اليت مشلتها املراجعة،
املعلومات
تلك
واصفة
بالسرية.
كما كشفت املراجعة اليت
أشرف عليها مسؤول اخلدمة
العامة روبرت بوترورث عن
مدى اإلدارة السيئة لتلك
عن
وإعالنها
املؤسسات،
وظائف مل يثبت صحتها،
وعرضها لوظائف تتناقض مع
مؤهالت الباحثني عن عمل أو
رغبات أصحاب األعمال.
واقتصرت مراجعة بوترورث
على الرسوم اليت حتصل عليها
وكاالت التوظيف عندما جتد
وظيفة ألحد مستفيدي دائرة
الضمان االجتماعي ،إال أن
هنالك  162أنوع رسوم أخرى
تطلبها تلك الوكاالت.
وكانت وزيرة التضامن الوظيفي
كيت اليس قد أعلنت الشهر
املاضي ،عن تغيريات ستؤدي
وكاالت
رسوم
لتخفيض

اتهامات بالغش لبعض
مؤسسات خدمات التوظيف
التوظيف إىل النصف ،وتعهدت
منذ يومني بتنفيذ التوصيات
اليت تضمنتها املراجعة.
وقال بعض املطلعون إن
مؤسسات التوظيف دأبت على
استغالل الثغرات يف برنامج
الدعم احلكومي للتوظيف ،حتى
أصبحت التجاوزات الديدن
األساسي لسلوكيات وكاالت
التوظيف.
وكشف صحيفة اهلريالد أن
بعض هذه الشركات كانت
تستغل البنود اليت متنح دعما
لشراء مالبس جديدة للباحثني
عن الوظائف أو تدريبهم حتى
يصبحوا مؤهلني للعمل.
ويتعني على كل وكاالت
التوظيف املشاركة يف برنامج
احلكومي
التوظيف
دعم
Employment Pathway Fund
أن تقدم تقريرا يتضمن كافة
طلبات الوظائف اليت لعبت فيها
دور الوسيط بني الشركات
والباحثني عن عمل منذ يوليو
من العام املاضي ،على أن
حتول املخالفات إىل هيئة
مكافحة االحتيال.
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مطاعم كنتاكي تتكبد تعويضا مباليني الدوالرات بعد أن تسببت يف تلف مخ الطفلة مونيكا مسعان!!

حسم والد الفتاة املعركة
القضائية لصاحله ضد شركة
كنتاكي بعد أن أصيبت بتلف
يف املخ عقب تناوهلا وجبة
كنتاكي فاسدة وملوثة ببكرتيا
الساملونيال.
وحكمت احملكمة العليا بنيوساوث
ويلز لصاحل مونيكا مسعان
بتعويض مباليني الدوالرات ضد
شركة كنتاكي اليت تسببت يف
إصابة مونيكا بتلف دائم يف
املخ بعد تناوهلا وجبة دجاج
تالفة يف غرب سيدني عام
 2005وقتما كان عمر الطفلة 7
أعوام فحسب.
وصدر احلكم ظهر اجلمعة املاضي
عرب القاضي ستيفان رومثان،

رغم إنكار شركة كنتاكي
التهمة ،وتعهدت باستئناف
احلكم.
ويف بيان رمسي ،قالت سلسلة
مطاعم كنتاكي إن احلادث
مأساوي لكنه أصاب املطاعم
باإلحباط والدهشة ،وأضاف
البيان« :الدالئل تشري إىل
كنتاكي ليست املتسببة فيما
حدث ،وهو ما جيعلنا نستأنف
على قرار القاضي».
وقالت سالي غلوفر مسؤولة
شؤون مطاعم كنتاكي أسرتاليا:
«نشعر بكامل األسى جتاه ما
حدث ملوننيكا وعائلة مسعان،
إال أن لدينا مسؤولية الدفاع
عن كنتاكي وعن جودة الطعام

الفتاة التي أصيبت بتلف يف املخ بعد تناول وجبة من كنتاكي

الذي نقدمه».
وأثناء احملاكمة اليت استمرت
 4أسابيع عام  2010أخرب والد
مونيكا القاضي أنه أصيب هو
وابنته وزوجته حنا بتقيؤ وتعب
شديد وإسهال بعد تناوهلم وجبة
من كنتاكي ،ودخلت مونيكا
بعدها يف غيوبة ملدة  6شهور،
ثم مكثت يف املستشفى ملدة
سبعة شعور.
بينما قال حمامي كنتاكي أيان
باركر إنه ال يوجد دليل على أن
العائلة تناولت الوجبة السامة
من كنتاكي ،متهما السيد
مسعان بأنه ظن أن مطاعم
كنتاكي هدف سهل للحصول
على تعويضات.

إال أن حمامي العائلة أنتوني
بارتلي قدم دليال على وجود
العائلة داخل مطعم كنتاكي،
مشريا إىل بعض املمارسات
اخلاطئة داخل املطعم ،حيث
يتسبب الزحام أحيانا يف سقوط
قطع من الدجاج على األرض ،ثم
يقوم العامل بوضعها للزبائن
دون تنظيفها.
وأضاف أن مونيكا بعد أن كانت
فتاة شديدة الذكاء أصبحت
ترتدي حفاظة وتدرس يف
مدارس خاصة بذوي اإلعاقة،
كما ختلى والدها عن وظيفته
ليتفرغ لرعاية ابنته.
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع
متاجر كولز ختفض أسعار  5000منتج
بنسبة  %10ومتنح الزبائن تذاكر
طريان جمانية إىل ملبورن بشروط

متاجر كولز أطلقت رصاصة جديدة يف إطار حرب األسعار بني متاجر أسرتاليا
أعلنت متاجر كولز عن قائمة
من املنتجات اليت يستطيع
املستهلك شراءها بتخفيض
قدره %10
وتشمل القائمة اليت متكنت
صحيفة الديلي تلغراف من
احلصول عليها ما يقارب
 5000منتج ،وهو ما يعادل
ربع منتجات أي سوبر ماركت
منوذجي.
وميكن للزبائن اختيار مخسة
منتجات خمفضة ضمن عرض
يسمى .FlyBuys loyalty
املنتجات اليت
ومن بني
مشلتها قائمة التخفيضات
 Weet Bixوكورن فليكس
ماركة  ،Kelloggوالدجاج
الساخن ،بينما ال تتضمن
قائمة التخفيضات شرائح
البفتيك أو العنب.
وتعهدت متاجر كولز أول
أمس أن عرض التخفيض
 loyalty programسوف يقلل
من سعر التسوق األسبوعي
بنسبة تقدر ب  4دوالر يف
املتوسط.
إال أن املستهلك حيتاج
إلنفاق ما يناهز $ 10000
للظفر برحلة طريان جمانية
إىل ملبورن.
واعرتفت إدارة كولز أن محلة
 FlyBuysاليت تغري الزبائن
برحالت طريان جمانية مقابل
التسوق مل تؤت مثارها ،إال
أنها توقعت أن تؤدي خطة
اجلديدة
األسعار
خفض
إلحيائها من جديد وجذب
املزيد من الزبائن.
وسوف ُيرسل اىل كافة
العائالت األسرتالية تقريبا
كارت جديد  ،FlyBuysيف
أحد أكرب احلمالت التسويقية
يف تاريخ أسرتاليا.
وأشارت متاجر كولز إىل أن
العائالت اليت تنفق 7000
 $سنويا قيمة التسوق
متاجر كولز سوف
من
تتمكن من توفري حوالي
 200دوالر ،قابلة للزيادة
إذا متكن الزبائن من حصد
نقاط إضافية من الشركاء

اجلدد مثل «ايه جي ال» و
«تلسرتا».
حاملو
يتمكن
وسوف
البطاقات من اختيار مخسة
ضمن
مفضلة
منتجات
القائمة اليت مشلتها ختفيض
ال .%10
وسوف يتاح للمشرتين
اختيار منتجاتهم املفضلة عرب
موقع الكرتوني تابع لعرض
FlyBuysسيتم إطالقه يوم
االثنني.
تطبيق
يتم
وسوف
ختفيضات ال  %10ملدة
ستة شهور فقط ،وقد تقرر
كولز استمرار العرض إذا
أتى بنتائج إجيابية.
وأنهت كولز تعاونها مع
شركة فريجني للطريان
بينما تعاونت مع شركة
«ويب جيت» ،وذكرت خدمة
احلجز االلكرتوني االربعاء أنه
ميكن احلصول على تذكرة
طريان سيدني -ملبورن إذا
مت جتميع  10000نقطة من
عرض .FlyBuys
اجلديدة
للخطة
ووفقا
سيحصل املشرتي على
50نقطة إذا ابتاع منتجات
ب  50دوالر ،على أن تكون
ال  50نقطة معادلة ل 25
سنت.
وكان ايان ماكلويد املدير
العام ملتاجر كولز قد أكد
أول أمس أن عرض loyalty
فقد بعضا من زمخه ،آمال
أن يؤدي عرض FlyBuys
إىل اجتذاب العديد من
الزبائن.
من جانبها ،قالت انغريد
جاست املتحدثة باسم هيئة
«تشويس» حلماية املستهلك،
إن املشرتين ال جيب أن
يشرتوا البضائع من أجل
اهلدايا فحسب ،وأضافت:
«جيب على أي عرض جذاب
للشراء أن يأخذ يف اعتباره
عودة الزبائن جمددا ،وليس
الشراء بغية احلصول على
اهلدايا ثم االنقطاع».
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اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع
فواتري الكهرباء ترهق عائالت نيو ساوث ويلز ...وجيش اخلالص يقيم دورات لرتشيد استهالك الطاقة!

توجه شركات الطاقة ضربة
قوية للمستهلكني ،إذ تفرض
عليهم رسوما سرية إضافية
للصرف على متويل برنامج
املبيعات املنزلية عرب قيام
مندوبني طوافني بطرق أبواب
املنازل ،والتعامل املباشر مع
املستهلكني.
ووفقا لتلك اخلطة ،سيتعني
على أكثر من مليون شخص
من مواطين نيو ساوث ويلز
أن يدفعوا لشركات الكهرباء
 40مليون  $يف السنة املالية
القادمة ،بينما سيضطر 600
ألف من أصحاب األعمال
الصغرية لدفع  25مليون
دوالر.
وتتواجد الرسوم بصورة خمتفية
فواتري شركة «اينرجي
يف
خصخصت
اليت
أسرتاليا»
حديثا ،حيث يتكبدها أكثر من
نصف عدد املستهلكني ،وسط
توقعات بزيادة قيمة الرسوم
بنسبة  %16بداية من يوليو
املقبل.
من جانبها ،قالت مسؤولة
شكاوى الطاقة كلري بينرت إن
املستهلكني مت خداعهم عرب
التحويل بني شركات الطاقة.
بينما قال مات ليفي مدير
يف قطاع
محالت االختيار
الطاقة « :ال نرغب يف أن
يتم مضايقة مستهلكي الطاقة
يف نيو ساوث ويلز جبيش
من ممثلي شركات الطاقة
الطوافني على املنازل ،أو عرب
إزعاجهم باتصاالت مبالغ فيها،
لكنها تدل على املنافسة بني
شركات الكهرباء املختلفة».
ومت فرض رسوم متويل ممثلي
الطوافني
شركات الكهرباء

مستشار الطاقة املنزلية ايان جورج يتحدث إىل بعض أهالي  Gunnedahحول كيفية
توفري الطاقة وتقليل قيمة فاتورة االستخدام
ألول مرة عام  2007رغم
اعرتاضات مجعيات الدفاع عن
حقوق املستهلك.
ومنذ أن مت خصخصة ثالث
العام
للكهرباء
شركات
املاضي ،بدأت حصيلة الرسوم
تصب يف خزائن شركيت
 TRUenergyاليت اشرتت شركة
« انريجي أسرتاليا ب 2.1مليار
 ،$وشركة أورجيني أسرتاليا
اليت اشرتت شركة Integral
 and Countryمببلغ  3.25مليار
.$
واستخدمت هذه الشركات قيمة
الرسوم للصرف على محالت
تروجيية تهدف إىل اجتذاب
املستهلكني الذين توجهوا
إىل شركات أخرى أقل شهرة
مثل  .AGLبينما قالت شركة
أورجيني إن الرسوم اليت أثارت
جدال تعد صحيحة من الناحية
القانونية حيث أنها تندرج حتت
بند مصاريف التشغيل.
ومن املنتظر أن يشهد عام
 13 -2012زيادة جديدة على

فواتري الطاقة لتحصيل 250
مليون دوالر تذهب لصاحل
خطة الطاقة الشمسية اليت
تشرف عليها وزارة تغري املناخ
يف نيو ساوث ويلز ،رغم أنه
يستقطع حاليا  $47من كل
فاتورة طاقة هلذا الغرض.
ورغم هذه األنباء السيئة
ملواطين نيو ساوث ويلز ،إال
أن هنالك خربا جيدا يتمثل
يف استفادة ما يزيد عن 100
ألف من ذوي الدخل احملدود
يف الوالية من برنامج ادخار
الطاقة املنزلية ،حيث قال
مستشار الطاقة ايان جورج،
الذي قام مبراجعة استخدام
الطاقة يف  1800منزال من
كوبار حتى حدود كوينزالند:
«إن املواطنني يتساءلون كيف
ميكن أن تصل فواتري الكهرباء
إىل تلك األرقام اهلائلة ،ولذلك
حاولنا تقديم إرشادات تعينهم
على توفري الطاقة».
وتوضح جتربة الزوجني روس
وديان ساندرالند الذين بلغا

سن التقاعد ويقطنان يف
 Gunnedahالتخبط يف التسويق
بني شركات الكهرباء ،إذ تلقا
الزوجان يف سبتمرب املاضي
خطابا من شركة أورجيني
يتضمن أسعارا للطاقة خمفضة
بنسبة تقل  %10عن شركة
«كانرتي انريجي» اليت يشرتك
فيها الزوجان ،وهو عرض
غريب من الناحية التسويقية
ألن شركة أورجيني هي املالكة
لشركة كانرتي انريجي ،وقاما
بالفعل بالتحويل.
ويستخدم السيد ساندرالند
الذي يعاني من انتفاخ الرئة
جهاز تنفس صناعي منذ
18شهرا ،كما يستخدم جهازا
لعدم قطع التنفس أثناء
النوم ،و كان يتلقى مع زوجته
ختفيضات على أسعار الكهرباء
تقدر ب  $ 108لكل ربع سنة
من الشركة القدمية ،ال سيما
أنهما متقاعدان.
إال أنهم فوجئوا بأن شركة
أورجيني مل تطبق التخفيضات
اليت كانت تطبقها الشركة
القدمية رغم تأكيدهم بتطبيقها،
حتى أن قيمة أول فاتورة
أرسلتها شركة أورجيني بلغت
 ،$ 606رغم أنها يف الشركة
القدمية كانت القيمة ال تتجاوز
.$ 565
وحضر الزوجان ورشة عمل
تدريبية للتدريب على كيفية
ختفيض الطاقة حتت إشراف
مؤسسة جيش اخلالص الذي
انتقد مسؤولوه الزيادة الكبرية
يف أسعار الكهرباء واعتربوها
مشقة على املواطنني.
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ضحايا مشاركة أسرتاليا يف العراق وأفغانستان :تزايد نسبة األمراض النفسية واالنتحار بني قدامى احملاربني
وقالت وزارة الدفاع األسرتالية
إن أربعة من قدامى احملاربني
شاركوا
األسرتاليني الذين
يف أفغانستان و العراق،
قد أقدموا على االنتحار ،مع
األخذ يف االعتبار أنه ال توجد
تسجيالت دقيقة حلاالت االنتحار
بني قدامى احملاربني مبجرد
انضمامهم للحياة املدنية.
من جانبه ،قال اخلبري النفسي
أندرو خو ،من بريزبن ،املتخصص
يف الصحة العسكرية إنه يتوقع
أن تزداد نسبة االنتحار بشكل
درامي بني قدامى احملاربني
األسرتالي عرب
يف اجليش
ضاربا
القادمة،
السنوات
املثال بالواليات املتحدة اليت
شهدت انتحار العديد من
قدامى احملاربني فور عودتهم
إىل وطنهم.
وأضاف أن حصيلة اخلسائر
البشرية األسرتالية يف العراق
وأفغانستان بلغ  ،35قائال إنه
من السذاجة االعتقاد بعدم
وجود حاالت انتحار مستقبلية
بني اجليش األسرتالي ،متوقعا

أن يضاهي عدد املنتحرين
ذات العدد الذي قتل أثناء
املعارك.
وشدد على احتمالية انتشار
أمراض نفسية متعددة بني
أفراد اجليش األسرتالي الذين
شاركوا يف العراق وأفغانستان،
أهمها اضطراب ما بعد الصدمة،
واالكتئاب املرضي ،وإدمان
املخدرات والكحوليات.
وتكشف أرقام وزارة الدفاع
األسرتالية أن  2500من أفراد
القوات اليت شاركت يف
أفغانستان والعراق يف الفرتة
ما بني 2009 -2002عانوا من
اضطرابات ما بعد الصدمة.
اهلريالد
صحيفة
وقامت
بالتحدث إىل عدد من احملامني
املتخصصني يف التعويضات
أكدوا
الذين
العسكرية
بالتعويضات
املطالبة
أن
ظل
طاملا
تسريطبيعية
اخلدمة،
يف
العسكريون
ولكن تصعب درجة املطالبة
بالتعويضات بعد اخلروج من
اخلدمة العسكرية ،غري أن

أصحاب االضطرابات النفسية
الواضحة يتمكنون من احلصول
على تعويضات ،بعكس ذوي
األمراض النفسية الطفيفة
الذين جيدون صعوبة يف إثبات
حاالتهم.
وعلمت اهلريالد أن هنالك حاالت
انتحار حدثت بني عسكريني
إقالتهم
متت
أسرتاليني
ألسباب طبية ثم انتحروا أثناء
حيث
باالنتحار،
مطالبتهم
قال ماكس اميانويل احملامي
املتخصص يف التعويضات
العسكرية إن هنالك العديد من
التعقيدات البريوقراطية اليت
تقف عثرة يف سبيل حصول
العسكريني املصابني على
تعويضات ،مستشهدا بقضية
كان يتوالها ومت رفض دفع
تعويضات ملوكله الذي أصيب
باضطراب ما بعد الصدمة بعدما
ذهب للمشاركة يف أفغانستان
حوالي ثالث فرتات خمتلفة.
بينما رفض وارين سنودون
وزير شؤون قدامى احملاربني
تلك املزاعم ،مشددا على الدور

الذي تلعبه الوزارة يف التعامل
مع مصابي احلرب وتعويضهم
مبا يتسق مع القانون.
وأشار سنودون إىل ضرورة
التعلم من احلرب األمريكية يف
فيتنام ،من حيث ختصيص فرتة
انتقالية بني اخلدمة العسكرية
واالخنراط يف احلياة املدنية.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
قال فيه كني دوالن رئيس
منظمة  RSLإن اخلطر اإلصابات
النفسية أو العقلية هي أنها
ال ترى بالعني اجملردة ،وهو
ما قد يزبد من تراكم املرض
العقلي مع مرور الزمن.
واعرتف قائد اجليش دافيد
موريسون إن هنالك نقصا يف
إدراك قضية األمراض العقلية
للعسكريني ،قائال إن هنالك
جنودا عانوا من اضطرابات ما
بعد الصدمة ،نتيجة للجروح
اليت أملت بهم أو طبيعة
مهامهم املرهقة ،معرتفا« :مل
نقدم هلؤالء قصارى جهدنا».
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اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع

من بينهم ضحايا أسرتاليون :هانرت مور يوافق
على بيع موقع االنتقام عرب الصور اجلنسية
موقع على
وافق صاحب
االنرتنت على إغالقه بعد أن
أثار الكثري من اجلدل ومشاعر
الغضب واالستياء إذ كانت
فكرته تعتمد على نشر القراء
صورا جنسية أو معلومات
تفصيلية ألشخاص على سبيل
االنتقام ألسباب تتعلق مبشكالت
شخصية أو عالقات سابقة أو ما
شابه ،غري أن صاحب املوقع
وافق أخريا على بيع موقعه
للبلطجة
ملوقع آخر مناهض
االلكرتونية.
وكان هذا مبثابة حتول كبري يف
سلوكيات صاحب املوقع اجلدلي
هانرت مور 26 ،سنة ،الذي
كشف عن كونه أكثر رجل على
االنرتنت يشعر الناس جتاهه
مبشاعر الكراهية بسبب موقعه
املشبوه ،حتى أن البعض سأله
عن مدى السعادة اليت سيحصل
عليها إثر جين الكثري من األموال
من موقعه اجلدلي إذا أقدم أحد
ضحايا املوقع على االنتحار.
وكان املوقع الذي آثرت
فريفاكس عدم نشر امسه
جيذب أكثر من  300000زائر
يوميا وأرباحا تبلغ $ 20000
شهريا جراء التهافت اإلعالني
على املوقع ،مما جعل مور
يكتسب شهرة كبرية يف لوس
أجنلوس.
وكان املوقع يعرض صورا عارية
شخصية للعديد من األشخاص،
من بينهم أسرتاليني ،كان
السابقون
األحباء
يرسلها
للضحايا ،باإلضافة لتفاصيل
والصفحات
العناوين
عن
الفيسبوك
على
الشخصية
اخلاصة بالضحايا.

هانرت مور ظهر يف برنامج اندرسون كوبر

قال هانرت مور إنه تعرض للطعن يف
الكتف

وكان مور الذي عاش يف
سيدني قبل استقراره يف لوس
أجنلوس قد القى العديد من
االنتقادات لرفضه املتكرر حذف
الصور املثرية للجدل ،اليت
تنتهك خصوصية العديد من
األشخاص ،حتى أنه اعرتف أنه
تلقى تهديدات بالقتل ال حصر

جنوب أسرتاليا تسلم ديان جيمس إىل
فكتوريا بعد إغرائه لطفلة يف الثالثة عشر
على اهلروب من منزهلا ملمارسة اجلنس
من املقرر أن تسلم سلطات
جنوب أسرتاليا الفكتوري ديان
باتريك جيمس 36 ،سنة ،إىل
فكتوريا ليواجه اتهامات تتعلق
باالختطاف وممارسة اجلنس مع
طالبة حتت السن  13 ،سنة،
تعرف عليها عرب االنرتنت،
وصدر أمر التسليم بعد ضبط
املتهم مع الطفلة يف منطقة
تقع على احلدود بني فكتوريا
وجنوب أسرتاليا.
وكانت حتقيقات الشرطة قد
كشفت أن املتهم جيمس
الذي يقطن يف سيباستوبول
جبوار باالرات تعرف على
املراهقة الصغرية عرب موقع
للتواصل االجتماعي ،وأغواها
ملمارسة اجلنس.
وبالفعل غادرت املراهقة

منزهلا يف ألتيما جبوار
«سوان هيل» بعد ظهر الثالثاء
املاضي ،واجتهت حنو باالرات
حيث قابلت جيمس ،إال أن
اختفاءها أشعل موجة حبث
واسعة النطاق ،حيث اعتقدت
الشرطة أن الثنائي توجها إىل
جنوب أسرتاليا.
وقالت سلطات جنوب أسرتاليا
أن أحد األشخاص شاهد
جيمس والفتاة يف سيارة يف
إحدى البحريات يف ميليسينت
الساعة العاشرة صباح السبت،
ومتكنت الشرطة من ضبط
املتهم ومعه املراهقة الصغرية
داخل السيارة الفورد الزرقاء،
ووجهت إليه تهمة إغواء طفلة
حتت السن ،وخطفها.
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هلا ،وقام أحدهم بطعنه يف
كتفه غضبا من تشهري املوقع
به ،وانتهاك خصوصياته رغما
عن إرادته.
وحاول الضحايا دون جدوى
حذف صورهم ألن القانون
األمريكي ينص على عدم إيقاف
أي موقع بسبب مواد ينشرها
أرسل
كما
املستخدمون،
الفيسبوك رسائل حتذيرية ملور
بسبب نشر معلومات الفيسبوك
اخلاصة بالضحايا على املوقع.
إال أن مور أخريا ،ويف حتول
مفاجئ ،وافق على بيع موقعه
ملوقع  BullyVilleالذي يناهض
البلطجة االلكرتونية والذي ميوله
.James McGibney
وأضاف مور أنه يعمل يف
مشروع جديد لصاحل عدة
مجعيات خريية.
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تدني الرغبة يف اإلجناب بني نساء أسرتاليا

استثناء للقاعدة األمهات ديانا وكريستني ايزاك مع أطفالهم أنطونيو 6،سنوات ،وايزابيل 3 ،سنوات.
أسفرت مشاعر القلق فيما
يتعلق باألمور املالية واحلرص
على الوظائف يف تدني رغبة
األسرتاليات يف اإلجناب ،مما
دفع خرباء الصحة يف إطالق
حتذيرات حول خماطر احلمل يف
األعمار الكبرية.
وكشف سبعة نساء من كل
عشرة عن نيتهن تأجيل اإلجناب
إىل مرحلة مستقبلية الحقة ،كما
كشفت الدراسة أن  %4فقط
من النساء بني  44 -18سنة
قالوا إن إجناب األطفال يندرج
ضمن أبرز أولوياتهم ،حيث
ترغب معظم النساء يف تأمني
أنفسهن من الناحية املالية،
واخلوض يف عالقات مستقرة
طويلة املدى قبل اختاذ قرار
اإلجناب.
من جانبه قال ويليام ليدجر

أستاذ النساء والتوليد جبامعة
نيو ساوث ويلز إن رغبة العديد
من النساء يف تأجيل اإلجناب
لبعد عمر الثالثني ،حسبما
أوضحت الدراسة ،يعد نذيرا
باخلطر بسبب زيادة مشقة
احلمل وصعوبته بعد الثالثني،
متعجبا من رغبة العديد من
النساء الالتي مشلتهن الدراسة
يف عدم اإلجناب يف األوقات
الالتي يتمتعن فيها بأكرب درجة
من اخلصوبة.
وأضاف أنه خبالف املشاكل
الصحية على املرأة اليت حتمل
يف عمر متأخر ،فإن تأجيل قرار
اإلجناب قد يؤدي إىل زيادة
مساحة التوتر بني الزوجني،
ويؤثر سلبا على حياتهما
اجلنسية.
وقالت نصف املشاركات يف

االستطالع إن إجناب طفل
سيعطل مسار حياتهن الطبيعي،
ويشغل معظم أوقاتهن ،إال أن
الربوفيسور ليدجر نصح هؤالء
النساء بضرورة الكف عن تلك
األفكار ،طالبا منهن فهم الدورة
املبيضية يف األنثى بشكل جيد
ملعرفة خطورة تأجيل اإلجناب.
وأظهرت الدراسة أن نصف
املشاركات يف االستطالع حاولوا
اإلجناب يف األوقات اخلاطئة اليت
ال ميكن حدوث االجناب فيها.
وعلى النقيض ،ترى ديانا
ايزاك 28 ،سنة ،وكريستني
ايزاك 26 ،سنة ،من باراماتا إن
اإلجناب يف بداية العشرينات هو
العمر األمثل ،وطالبا بضرورة
عدم جعل األمور املالية عائقا
أمام اإلجناب.
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إعالنات اخلمور األسرتالية تستهدف األطفال واملراهقني
كشف باحثون أن األطفال
يتعرضون ملشاهدة إعالنات
عن اخلمور أثناء أوقات
املشاهدة اخلاصة بهم
وأوضحت دراسة أجريت يف
بريث أن األطفال يشاهدون
إعالنات مروجة للخمور يف
فرتة مشاهدة األطفال.
وقال باحثون يف جامعة غرب
أسرتاليا إنه على الرغم من
الضوابط والتنظيمات اليت
حتمي األطفال ،إال أن إذاعة
إعالنات تروجيية للخمور
يف فرتة مشاهدة األطفال
تقوض هذه الضوابط.
ونوه الباحثون إىل القيمة
متعلق
لبحث
الكبرية
بإعالنات اخلمور وتأثريها
على األطفال نشرته خبرية
األطفال فيونا ستانلي.
ويف دراسة مدتها شهران،
اكتشف الباحثون وجود
 2810إعالن تروجيي للخمور
بقيمة  15.8مليون دوالر
يف مخسة مدن تتضمن

بريث ،كما أظهرت أن نصف
هذه اإلعالنات يتم بثها يف
أوقات خمصصة ملشاهدة
األطفال.
وأضاف البحث أن مثل هذه
اإلعالنات تروج لتعاطي
املراهقني،
بني
اخلمور
وربطها باملتعة والصداقة
والنشاط البدني.
من جهتها ،قالت قائدة
فريق البحث سيمون بتيغرو
إن الدراسة تطرح تساؤالت
اجلهود
مصداقية
حول
اليت يبذهلا السياسيون
ومسؤولو الصحة يف سبيل
احلد من الرتويج للخمور بني
فئات اجملتمع ،مشرية إىل
أن جملس الصحة القومية
أوصى
الطيب
والبحث
خبطورة اخلمور الشديدة
على املراهقني حتت الثامنة
عشر.
وأضافت بتيغرو أن ميثاق
إعالنات اخلمور ينص على
ضرورة عدم الرتويج لتجرع

كشف باحثون أن األطفال يتعرضون ملشاهدة إعالنات عن الخمور أثناء
أوقات املشاهدة الخاصة بهم
كميات كبرية من الكحوليات،
املعايري اليت
كما أن
وضعتها احلكومة الفدرالية

حتظر عرض إعالنات اخلمور
املخصصة
الفرتة
خالل
لألطفال.
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الزميل أكرم املغـوّش يثري مع الرئيس سليمان والوفد
الرئاسي قضية اختطاف القائد شبلي العيسمي

الزميل أكرم املغوش يصافح الرئيس سليمان والسيدة
عقيلته

الرئيس سليمان وعقيلته مع الزميل أكرم املغوش

الوزراء الداعوق ومنصور ومقبل والعريضي مع صفري
واملغوش

الوزير غازي العريضي والزميل املغوش

الوزير العريضي مع السفري دانيال وعقيلته
والقنصل الخري والزميل املغوش

الوزير منصور يتوسط السفريين املصري
والفلسطيني والعشي وبعض الحضور

الوزراء مع اللواء أشرف والدكتور جمال ريفي
خالل زيارة رئيس اجلمهورية
اللبنانية العماد ميشال
سليمان والوفد الرئاسي
اىل سيدني حتدث الزميل
اكرم برجس املغوش يف
املؤمتر الصحايف مع الرئيس
العماد ميشال سليمان كما
حتدث مع معالي الوزراء
وزير االشغال العامة غازي
العريضي ووزير اخلارجية
عدنان منصور ووزير االعالم
وليد الداعوق واللواء اشرف
ريفي مدير عام قوى االمن
الداخلي والعميد الركن
ادمون فاضل مدير خمابرات
اجليش اللبناني والزميل
املسؤول
رمال
داوود
القصر
يف
االعالمي
اجلمهوري ومجيع املسؤولني

املرافقني من وزراء
وضباط امنيني حول
اختطاف نائب رئيس
العربية
اجلمهورية
الزميل أكرم املغوش مع اللواء ريفي
السابق
السورية
والدكتور ريفي
واحد مؤسسي اكرب
ان التحقيقات جارية منذ
حزب عربي حزب
البعث العربي االشرتاكي اللحظات االوىل الختطافه
الكبري وهو شخصية فذة معروفة
املناضل
القائد
االخالقية
شبلي العيسمي من لبنان مبناقبيتها
والعمل اجلاد العادته ساملا والوطنية والنه بطل وسليل
وهو شيخ املناضلني وانه ابطال يستحق التكرم من
يف سن متأخرة من عمره مجيع ابناء االمة العربية
املديد الذي قضاه مناضال الذين كان يقود مسريتهم
وباحثا ويسري امامهم من اجل
ومؤرخا
وأديبا
هذه االمة اخلالدة أملني
وشاعرا وحماضرا.
وقد اجاب الرئيس سليمان ان تنهض من جديد لتأخذ
واملسؤولون مكانها الالئق بني االمم.
والوزراء
تصوير أراكس
وخاصة اللواء اشرف ريفي

نشاطات رجل االعمال ايهاب مطر
قام صاحب ورئيس مجلس
ادارة شركة  IPSللحراسة
األمنية الخاصة السيد ايهاب
امللدوع بلبناينتو،
مطر
بتحسـّـو بنشاطو متل «قلم
من أرز» وهو املؤمن بانو اهلل
هوي البدايي وهوي النهايي.
ايمانو انو لبنان وطن املحبة
واملعرفة والحريي والسالم
بني البشر ومن هااليمان
الكبري ّ
حط براسو انو رح
يعمل لخدمة اهلو بلبنان
وخصوصا بمسقط راسو
طرابلس ويتعاون مع املؤمنني
بلبنانيتن بضمري صايف من
اجل الوطن.
واملشوار طويل وهو مصمم
يكـمل  ...من هيك بلش
هون من اسرتاليا بنشاطات
مع الوزير عدنان منصور يتوسط السيدين ايهاب مطر وانطوان يمني
ولقاءات
اجتماعية
السياسيني اللي زاروا هالبلد
الطيـّب.
وبمناسبة زيارة رئيس
الجمهورية اللبنانية العماد
ميشال سليمان اىل اسرتاليا
قام السيد مطر بزيارة اىل
كانبريا حيث شارك يف حفل
استقبال الرئيس ورحـّب به
شخصيا يف اسرتاليا شاكرا
له زيارته للمغرتبني يف هذا
البلد.
كما تعـرف على كل من وزير
الخارجية عدنان منصور
ومدير االمن الداخلي اللواء
اشرف ريفي والعميد اسعد
املكاري املسؤول يف القصر
الجمهوري كذلك شارك يف
استقبال الرئيس يف كنيسة
مار شربل يف بانشبول.
اللواء أشرف ريفي يتوسط السيدين ايهاب مطر وانطوان يمني

العميد اسعد املكاري يتوسط السيدين ايهاب مطر وانطوان يمني
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بانو سوبرماركت

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

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

201 Merrylands Rd,
Merrylands NSW 2160
02 8677 3860

تنباك مع ّسل
$9.99
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حـدث رئاسي

دعا املغرتبني اىل تسجيل قيودهم ورأى ان ارتكاز لبنان قائم على اجليش الوطين والشباب

رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان يف لقائه مع اجلالية يف هومبوش  -سيدني :املغرتبون يشكلون «اوكسجني» لبنان

* الرئيس العماد ميشال سليمان يلقي كلمته *

* قنصل لبنان العام روبري نعوم يلقي كلمته *

* القنصل نعوم يف دردشة مع ضباط األمن *

* الرئيس وعقيلته والوزراء مقبل ومنصور والداعوق يستقبلون الوفود *

اكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان ان والدة
لبنان تبدأ يف الوقت الراهن
داعيا املغرتبني اىل تسجيل
قيودهم ،مشددا على ان ارتكاز
لبنان قائم على اجليش اللبناني
الوطين والشباب ،واعترب ان
املغرتبني يشكلون «اوكسجني»
لبنان مهما اشتدت الظروف
عليه وذلك يف اللقاء مع ابناء
اجلالية اللبنانية يف هومبوش -
سيدني مساء االربعاء املوافق
 18نيسان اجلاري.
فبدعوة من سفري لبنان يف
كانبريا االستاذ جان دانيال
وقنصل لبنان العام يف سيدني
االستاذ روبري نعوم لبى الدعوة
العامة حواىل االلف شخص من
ابناء اجلالية وحضروا ،رغم
الطقس العاصف واملمطر،
اىل صالة االحتفال يف سيدني
اوملبيك بارك يف هومبوش
متحدين رداءة الطقس وسائر
املعوقات.
وقد اشرف على التنظيم مباشرة
دوائر القصر اجلمهوري وضباط
من لواء احلرس اجلمهوري وأمن
الرئيس.
وقد متيز االحتفال مبشاركة
كثيفة من قادة دينيني من
كافة الطوائف ورؤساء واعضاء
بلديات ورجال اعمال واقتصاد
وفعاليات اجتماعية ومجعيات
اهلية وغطت وقائع االحتفال
كامريا امليدل ايست هريالد.
وقد استقبل احلضور الكثيف
فخامة الرئيس العماد ميشال
سليمان والسيدة عقيلته وفاء
سليمان والوزراء مقبل ومنصور
ووردة والداعوق والعريضي
حبضور اللواء اشرف ريفي

ومدير املخابرات يف قيادة
اجليش العميد الركن ادمون
فاضل بالزغاريد واهلتاف حبياد
الرئيس ودميومة لبنان.
والالفت ان بعض املغرتبني،
ومنهم من ُولد يف اسرتاليا،
ّ
الفني
حضروا اىل االحتفال
أجسادهم بالعلم اللبناني مما
أدمع عيين الرئيس والوفد
ّ
تأثرا حبنني اجلالية
املرافق
وحبها لوطنها االم.

كلمة القنصل العام نعوم
بالنشيدين
االحتفال
بدأ
االسرتالي واللبناني انشدتهما
اجلموع احلاضرة ثم القى
سعادة قنصل لبنان العام يف
سيدني االستاذ روبري نعوم
كلمة ترحيبية قدم فيها الرئيس
وجاءت كالتالي:
فخامة الرئيس العماد ميشال
األوىل
واللبنانية
سليمان
السيدة وفاء سليمان،
واملعـالي
أصحـاب الدولـة
والسعـادة والسيـادة والسماحـة
والفضيلـة
األخـوات واألخـوة
السالم لكـم ومعكـم وعليكـم.
إنـه االبن البـار الذي رضع حب
ّ
الوطـن مـع حليب األم الفاضلـة،
أطـال اهلل بعمرها.
الشـاب الذي وضع نصب عينيه
خدمـة وطـن اآلباء واألجـداد،
الضابـط الذي إعتنق شعـار
«الشرف والتضحية والوفاء»
وعاشه فع ًال ال قـو ً
ال ،من
خـالل املؤسسـة العسكريـة
الشرعيـة.
الكليـة
ّ
ّ
القائـد الـذي رفع بيديه رايـة
التحريـر فـوق تراب اجلنوب

احلبيب ،ومن أختيـر بإمجاع
وطين ،إقليمي و دولي،
قبطانًا حكيمًا ،وأقسم ميني
احملافظة على الكيان والدستور
والسيادة،
هـو الصوت اللبناني الواحـد
املوحـد:
ِّ
فخامة رئيس اجلمهورية العمـاد
ميشـال سليمـان.

كلمة الرئيس العماد ميشال
سليمان
«اود ان اشكركم على حضوركم
ّ
رغم الطقس املاطر ،وانا سعيد
جدًا بوجودكم .صحيح ان هذا
اللقاء كان جيب ان حيصل
منذ زمن بعيد ،ولكنين آمل ان
يشكل بداية لعمل جيد سيقوم
بيننا ،وسبي ًال لعودتكم اىل لبنان
بسالمة وكرامة ان شاء اهلل.
اعلم مدى قلقكم على الوضع
اللبناني ،ولكنين اطمئنكم ان
والدة لبنان تبدأ يف الوقت
الراهن ،وحتديدًا يف ظل
التحول حنو الدميوقراطية الذي
تشهده الدول العربية ،من هنا،
فإن دورنا بات مهمًا جدًا يف
املستقبل وسط هذا التغيري.

القلق من الوضع يف
املنطقة

ان شعارنا ومبدأنا قائم على
ّ
الدميوقراطية واحلريات العامة
وحقوق االنسان ،ولكن القلق
موجود بسبب العنف الذي
حيصل يف الدول العربية،
وبسبب التدخل االجنيب واخلوف
منه ،وهو امر ال يصب يف
مصلحة الدول العربية وعلينا
مقاومته كونه يصب يف مصلحة

اسرائيل .والقلق نابع ايضًا من
اال تأخذ االنظمة اجلديدة يف
االعتبار كافة مكونات اجملتمع
العربي ،لذلك ،فإن وصيتنا
للجميع هي احلفاظ على كل
املكونات يف املنطقة العربية
كي ال اقول اقليات ،واشراكها
يف ادارة الشأن السياسي كي
يبقوا يف ارضهم.
القلق ايضًا على سوريا اجلارة
الشقيقة واليت تربطنا بها
عالقات تارخيية عميقة وروابط
جغرافية ،فالشعب اللبناني
يكن املودة والصداقة للشعب
ّ
السوري بأمجعه دون متييز بني
فريق وآخر ،ونتمنى وقف العنف
يف اسرع وقت يف سوريا
والسعي اىل الدميوقراطية اليت
يريدها اجلميع ،وهذا حيصل
من خالل جلوسهم مع البعض
والتحاور واالتفاق على الوصول
اىل هذه الدميوقراطية وفق ما
يرغبون دون تدخل من احد،
ونأمل يف هذا السياق ،ان تثمر
مبادرة املبعوث االممي والعربي
كويف انان يف اقرب وقت
ممكن.
ان رغبتنا هي اطفاء احلريق
ّ
يف سوريا ولكن اذا مل نستطع
ذلك ،فعلى االقل علينا اال
نؤججه كي ال ميتد اىل لبنان.
لبنان لن يكون بعد اليوم ساحة
لتصفية احلسابات الي كان،
كما لن يكون قاعدة انطالق
ختريبية ضد سوريا او اي دولة
عربية.
احلمد هلل ّ
اننا ننعم باستقرار
امين رغم حساسية الوضع الذي
متر فيه املنطقة ،وقد متكنا من
جتاوز عدة حماور يف الفرتات
املاضية ومنها االزمة املالية

* الرئيس سليمان يلقي كلمته أمام الجموع *

تصوير الهريالد

* القنصل العام نعـّوم مع األخوة دكان *

اليت ضربت العامل ،واحلرب على
غزة ،والسجال حول احملكمة
الدولية اخلاصة بلبنان واختذ
لبنان القرار حبثًا عن العدالة
واحلقيقة.

عودة الدور اللبناني

وبعد مرور اكثر من سنة
على االضطرابات يف املنطقة
العربية ،حافظ لبنان على
استقراره وهو سيستمر الن
اتفاق الطائف شكل شبكة امان
بالنسبة اىل بلدنا ،ولكن علينا
حتصني االستقرار والدستور
الذي مسح لنا باعادة لعب دور
اساسي على الساحة الدولية،
الدبلوماسي
التبادل
بعد
مع سوريا وعودة لبنان اىل
املنظمات الدولية وانتسابه
كعضو غري دائم يف جملس
،2011-2010
لعامي
االمن
وعضويته يف اجلامعة العربية
ومنظمة الدول الفرانكوفونية
ويف املؤمتر االسالمي ،وعدة
منظمات دولية .لعب لبنان
خالل هذه الفرتة دوره جبدارة،
ودافع عن احلقوق العربية،
وخباصة القضية احملورية اي
القضية الفلسطينية .كما دافع
عن حقوقه ايضًا كي ال يأتي
اي حل على حسابه او على
حساب حق العودة بالنسبة اىل
الفلسطينيني.
منذ العام  ،2008عادت
املؤسسات الدستورية اىل
ممارسة عملها بشكل طبيعي،
وجرت انتخابات نيابية وبلدية
ومت تشكيل حكومات متعاقبة.
صحيح اننا شهدنا بعض التعثر
والنقاشات ولكنه كان حتضريًا
ملمارسة دميوقراطية افضل.
وشهد لبنان منوًا اقتصاديًا

خالل السنوات الثالث (-2008
 )2010وصلت نسبته اىل حد
الـ 8- 7يف املئة ،وقد تراجع
العام الفائت بسبب االحداث
اليت حصلت يف الدول احمليطة،
ولكن املؤشرات االقتصادية
تعد بنسبة منو تصل اىل  4يف
املئة خالل العام احلالي.
وعلى صعيد املشاريع ،مت
اقرار عدة مشاريع اصالحية
اولية منها مشروع قانون فصل
النيابة عن الوزارة وقد احيل
اىل جملس النواب على غرار
مشروع قانون استعادة اجلنسية
للمغرتبني الذين فقدوها ،وهذا
املوضوع سوف يقر قريبًا وانا
اتابع مراحله يف جملس النواب
وهو سيعرض قريبًا على
اهليئة العامة للمجلس .ولكن
يف املقابل ،على املغرتبني
تسجيل قيودهم فنحن نريد ان
يستعيد اللبنانيون جنسيتهم،
ليس لسبب سوى لدعم لبنان
وتعزيز قوته عرب املغرتبني
املنتشرين يف دول العامل.
وهناك ايضًا عملية واسعة
لتحديث القوانني اللبنانية،
ويتم خالل االسبوع احلالي
حبث مشروعي قانون يصبان
يف الشق االقتصادي وهما
الشراكة بني القطاعني اخلاص
والعام ،وحتفيز االستثمارات
يف لبنان .كل هذه املشاريع
تبحث ويبقى املشروع االهم
وهو حتديث قانون االنتخابات
وجعله قانونًا عصريًا كفي ًال
بتمثيل مجيع اللبنانيني بشكل
صحيح ،وتأمني حق االنتخاب
للمغرتبني ،وهذا امر تقرر يف
العام  2009وحنن جادون يف
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حدث رئاسي

* الرئيس سليمان يحيي الحضور *

* الرئيس مع الراهبات ودكان *

* الرئيس مع رؤساء وأعضاء بلديات *

* السفري جان دانيال والقنصل روبري نعوم يشاركان باالستقبال *

* السيد جان دكان والعميد ادمون فاضل *

* القنصل نعوم والسيد دكان مع ضباط من أمن الرئيس *

* القنصل العام نعوم وزوجته مع الراهبات وشدياق ودكان *

* الوزير سليم وردة والعميد ادمون فاضل *

السعي اىل اقرار هذا القانون.
كما نستعد حاليًا لطرح فانون
الالمركزية االدارية الذي من
شأنه حتقيق االمناء املتوازن
والبلديات
احملافظات
عرب
واحتاداتها .وتنكب احلكومة
على امر بالغ االهمية وهو
لقطاعات
اخلطط
وضع
للنقل
واالنتاج،
اخلدمات
العام ،للكهرباء ،لبناء السدود
املائية ،وخمطط التنقيب عن
الغاز والنفط ،والبحث عن
الغاز والنفط ،والعناية الصحية
واعانة العائالت االكثر فقرًا،
اضافة اىل العمل اجلاد لوضع
قوانني وحتديث اخرى حملاربة
الفساد والرشوة والتقاعس
االداري.
كل هذه االمور تتطلب وقتًا
ولكنها وضعت على السكة
الصحيحة ،واذا استطعنا معًا
حتصني الطائف وهو دستور
جيد للبنان ،مع تصحيح بعض
الثغرات املوجودة فيه ،لصاحل
لبنان وليس لصاحل اي احد كي
نعيش يف ظله ملدة طويلة وال
نضطر اىل تغيري الدستور يف
وقت قريب.
لقد حافظ النظام املصريف على
اللرية اللبنانية وجتنب االزمات
وايداعات
الكبرية،
املالية

* االب بول جبري مع السيدة نعوم وجان دكان *

مصرف لبنان بلغت  34مليار
دوالر وهو رقم اكثر من جيد
بالنسبة اىل لبنان.

اعتماد على اجليش
والشباب

اما االرتكاز فهو على اجليش
اللبناني ،الذي اثبتت االيام
صحة مواقفه وتصرفاته وقد
كان منذ زمن بعيد جيشًا للوطن
واملواطن وليس جيشًا للنظام.
حارب هذا اجليش االرهاب ،وحاز
على تضامن مجيع اللبنانيني
والتفافهم حوله ووقفوفهم
اىل جانبه ،وباالخص ابناء عكار
واملنية وطرابلس .ان للبنان
قوة تتمثل يف شبانه وشاباته،
فهم من دعموا اجليش واملقاومة
وتصدوا السرائيل وهزموا اكرب
قوة يف املنطقة العربية.
ويبقى للمغرتبني اللبنانيني
النصيب الكبري ،فهم يرفعون
رأسنا واسم لبنان عاليًا
يف كل االوقات واالزمات،
وجسدوا رسالة لبنان اليت
اختصرها البابا يوحنا بولس
الثاني بالقول «ان لبنان اكثر
من وطن ،انه رسالة» ،هذه
الرسالة اليت حيملها املغرتبون
يف خمتلف دول العامل ويرفعون
اسم لبنان.
ورسالة لبنان ايضًا تعددية
وحضارية ،وباتت اليوم مطلوبة

* يستعدون الستقبال الرئيس *
وهي تناقض سياسة االنعزال
اليت متارسها يف بعض الدول
وباالخص يف اسرائيل اليت
تهدف اىل اسقاط صيغة لبنان
املنفتحة ،ولكن النصر سيكون
حليف لبنان الصيغة اليت
يعتمدها.
ان لبنان يستمر بقوة املغرتبني،
وبقوة ابنائه يف اخلارج والداخل،
احلاكمة
استضافتنا
وقد
العامة لوالية نيو ساوث ويلز
الربوفسور ماري بشري ،وهي
سيدة حمرتمة ،وهناك العديد
من اللبنانيني وصلوا اىل مراكز
مرموقة وزارية ونيابية يف
اوسرتاليا وكافة دول العامل،
فنحن نعتز باملغرتبني الذين
يشكلون «اوكسجني» لبنان
مهما اشتدت الظروف عليه.
ان مستقبلنا جيد وعظيم
ّ

السياسي
الصعيدين
على
واالقتصادي ،ولكن رغم ذلك،
فإن لبنان حباجة لكم ،وال
ميكنه ان يتطور اال اذا اعتمد
على دعم الشباب املغرتب.
لقد غامرمت مبجيئكم اىل دول
اخرى ،وعليكم ان تغامروا
جمددًا وان تعودوا اىل لبنان
حيث ننتظركم .ان االستثمارات
يف لبنان جيب ان تكون لكم
قبل غريكم ،وال جيب التخلي
عن االرض اللبنانية ،فهي اغلى
من كل اراضي العامل ،ابنوا
منازلكم عليها.
ّ
تلقيت العديد من االقرتاحات
من قبلكم ،وهي بالفعل جيدة
وتستحق النظر فيها والعمل قدر
االمكان على حتقيقها ،واطلب
منكم يف املقابل العمل على ان
تتوحدوا وحتسنوا العالقات يف

تصوير الهريالد

* يرحبون بالرئيس لدى دخوله *

ما بينكم ،عرب اجلمعيات االهلية
والدينية واالندية واملؤسسات
االغرتابية ،ففي االحتاد قوة.
وجيب ايضًا تعزيز عالقاتكم
مع االخوة العرب ،فقضيتنا
العربية واحدة ،ولطاملا كان
لبنان املدافع عن قضايا العرب
واللغة العربية والقضية القومية
احملورية اي قضية فلسطني.
اطلب منكم احملافظة على
اخالصكم الوسرتاليا ،فهو
الوطن الذي توىل محايتكم
اوفياء
مجيعكم
وحضنكم،
الذي
االوسرتالي
للشعب
التقيته وميلك حمبة وتقدير
كبريين للجالية اللبنانية ،وهو
يعتز مبعرفة بعض االشخاص
منكم باالسم .وال جيب ان
ننسى انه يف العام ،1948

وضع االستاذ شارل مالك
(قريب احلاكمة ماري بشري)
االوسرتالي
مع
بالتعاون
هريبرت ايفيت االعالن العاملي
حلقوق االنسان.
ان هدف لقائنا بكم كان
ّ
طمأنتكم على الوضع اللبناني،
وبعد هذا اللقاء اصبحنا
مطمئنني ،ونعود بإميان اقوى
بلبنان وباالغرتاب وبشباب
لبنان بفضل تعلقكم بالوطن
ومسعاكم وتفكريكم بشؤون
لبنان كلها .وانا شخصيًا انتظر
كل فرد منكم يف بعبدا ،فأه ًال
وسه ًال بكم.
ويف نهاية االحتفال صافح
الرئيس والوفد املرافق اجلموع
فردا فردا ومت التقاط الصور
التذكارية مع فخامته.
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Strata Management

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

9721 1611
) األبنية السكنية والتجاريةStrata( لصيانة وادارة
:اتصلوا بـ مايكل على الرقم
0418 845 865 -- 02 9721 1511
 عاماً نضعها يف خدمة اجلالية30 خربة التقل عن
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

ًُالصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثا

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

9721 1611

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

GET
A
FREE
KERATIN TREATMENT
AFTER

6WRFNODQG0HUU\ODQGV

KERATIN VALUES AT $350.00

/RFDWHGRQ*URXQG/HYHO
6KRS1H[WWR6(6

SAVE OVER 70%

*LIMITED TIME ONLY.

OFFER AVAILABLE ONLY FROM SUNDAY - THURSDAY

(Keratin shampoos and conditioners not included)

OUR PACKAGES

BEFORE

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

1
FULL COLOUR

+15 FOILS

$65.00

5
+ Style Cut
+ Treatment
+ Blow Wave
+ Toner
* Long Hair Extra

2
HALF HEAD
FOILS

$65.00

$85.00

+ Half Head Foils

$80.00

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

6
+ Style Cut
+ Treatment
+ Blow Wave
+ Toner
* Long Hair Extra

3
FULL HEAD
FOILS

FULL COLOUR

FULL HEAD FOILS
+ Toner

$95.00

* Any Length

7
+ Style Cut
+ Treatment
+ Blow Wave
+ Toner
* Long Hair Extra

15 FOILS + TONER

$45.00

* Any Length

4
FULL
COLOUR

$55.00

+ Style Cut
+ Treatment
+ Blow Wave
* Long Hair Extra

6WRFNODQG0HUU\ODQGV
/RFDWHGRQ*URXQG/HYHO
6KRS1H[WWR6(6

9682 4415

9682 4415

REAL 100%

our price list
WULPVKDPSRR IURP 
UHVW\OHFXWVKDPSRR
VHFRQGDU\VFKRROFXW
SHQVLRQHU¶VSULPDU\VFKRROFXW
PHQVFXWV IURP 
WLQWUHJURZWK IURP 
IXOOFRORXU VKRUW 
EORZZDYH VKRUW 
VWUHDNV VKRUWWRS 
IRLOV DQ\OHQJWKEOHDFKRQO\ 
WRQHU IURP 
SHUP VKRUW 
XSVW\OH IURP 
LQWHQVHWUHDWPHQW IURP 
MDSDQHVHFKHPLFDOVWUDLJKWHQLQJ IURP 
NHUDWLQVPRRWKLQJWUHDWPHQW IURP 
OPEN 7 DAYS

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

$265

appointments not necessary

We now have a
private room for
scarfed ladies

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

Appointments not necessary

W
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HUMAN HAIR
EXTENSIONS للمحجبات

FROM

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

غرفة خاصة
/RFDWHGRQ*URXQG/HYHO
ال ضرورة لموعد
6KRS1H[WWR6(6
9682مسبق
4415
6WRFNODQG0HUU\ODQGV
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منوعــات

صدرها يفوق صدر هيفاء:

اجلدل مستمر حول قانون إباحة
الدعارة يف غرب أسرتاليا واملدعي العام العاهرة الكولومبية دانيا تفضح
نزوات حراس أوباما!!
يتقرب ألصحاب التصويت احلر!!

قال كريستوفر كيندال رئيس
مجعية غرب أسرتاليا القانونية
إنه جيب وضع ضمانات تتخلل
خطة السماح بالدعارة يف
املناطق الغري مكتظة بالسكان.
وأضاف الدكتور كيندال إن
القانون اجلديد الذي تعده
حكومة والية غرب أسرتاليا
بشأن الدعارة ليس بالقانون
التام مضيفا أن الكمال يتمثل
يف جمتمع تعامل فيه املرأة
بكامل املساواة ،ويتم فيه
حماسبة الرجال الذين يسيئون
جنسيا للمرأة وينظرون إليهن
كما لو كن بضائع يستمتعون
بها جنسيا ،باإلضافة إىل
ضرورة منع املرتحبني من

االستغالل اجلنسي للنساء
واألطفال ،مشريا إىل أن
القانون املقرتح ال يتطرق لتلك
األمور اهلامة.
وأعرب كيندال عن دعمه خلطة
حكومة غرب أسرتاليا لتمويل
برنامج مساعدات مالية لتحفيز
العاهرات على ترك مهنة
الدعارة ،وأضاف أن عملية
تسجيل بيانات العاملني يف
بيوت الدعارة ستساعد على منع
استغالل املراهقات حتت السن
من العمل يف الدعارة اليت
سيبيحها القانون املقرتح.
وطالب بضرورة وضع خطة
معينة وضمانات لسرية بيانات
التسجيل اخلاصة بالعاهرات،

والتخلص منها يف حالة رغبتهن
يف ترك اجملال.
وكان املدعي العام لوالية
غرب أسرتاليا كريستيان بورتر
قد حتدث إىل أعضاء الربملان
املستقلني ،واملقاعد اخللفية
لليرباليني الذين ميلكون حق
التصويت احلر على مشروع
التعديالت
لبحث
القانون،
املقرتحة.
وكان حزب العمال قد تعهد
القانون
مشروع
مبعارضة
بسبب خماوف تتعلق بالتسجيل
اإللزامي للعاملني يف جمال
الدعارة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اخنفاض سعر البنزين يف أسرتاليا وسيدني األرخص
وداروين األكثر غال ًء!!

يتوقع أن ينعم السائقون
بتخفيضات تصل إىل  4سنت
لكل لرت بنزين خالل األسبوعني
القادمني يف أعقاب االخنفاض
الذي حدث مؤخرا يف أسعار
النفط اإلقليمية.
من جهته ،قال اسافانث
سباستيان االقتصادي مبؤسسة
 Commsecيوم االثنني إن
االخنفاض الذي طرأ على سعر
النفط إقليميا سوف يؤتي
بثماره يف اخنفاض أسعار
البنزين يف أسرتاليا يف فرتة
ترتاوح بني  10-7أيام ،متوقعا
أن يصل االخنفاض إىل  4سنتا
لكل لرت خالل أسبوعني.
وكان متوسط سعر البنزين
اخلالي من الرصاص قد
اخنفض مبقدار 0.1سنت لكل

إىل  151.6سنتا
الذي انتهى يوم
وفقا ملا تكشف
املعهد األسرتالي

لرت ليصل
يف األسبوع
 22أبريل،
عنه أرقام
للبنزين.
كما اخنفض متوسط سعر
التجزئة األسبوعي يف الضواحي
مبقدار  0.2سنتا ليبلغ 150.5
سنتا لكل لرت ،بينما ارتفع
السعر يف املناطق اإلقليمية
مبعدل  0.1سنتا ليالمس
مستوى  153.7سنتا لكل لرت.
وأضاف السيد سباستيان أن
األسعار اإلقليمية للنفط اخلام
قد اخنفضت مبقدار  $8أمريكيا
األسبوعني
خالل
للربميل
الفائتني ،مبا سيخفض أسعار
البنزين يف أسرتاليا إذا ما
أخذ يف االعتبار صعود قيمة

الدوالر األسرتالي.

وتعتمد أسعار البنزين يف
أسرتاليا على مؤشر سنغافورة
باعتبارها أكرب مركز إقليمي
يف تكرير وتصدير النفط،
واليت شهدت اخنفاضا يف سعر
البنزين اخلالي من الرصاص
األسبوع املاضي بلغ .%3.5
وشهدت سيدني االخنفاض
األكرب يف البرتول اخلالي من
الرصاص األسبوع املاضي بينما
بقيت داروين األغلى سعرا.
كما شهدت ادياليد صعودا يف
متوسط أسعار البنزين اخلالي
من الرصاص خالل األسبوع
املاضي.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

نشرت صحيفة «نيويورك تاميز» األمريكية أول
صورة لفتاة الليل الكولومبية «دانيا» اليت فجرت
فضيحة  11عنصرا من عناصر وكالة اخلدمات
السرية األمريكية املكلفني حبراسة الرئيس
األمريكي.
وقالت صحيفة «تليغراف» الربيطانية اليت نشرت
الصورة نقال عن «نيويورك تاميز» أن فتاة الليل
تدعى «دانيا» وتبلغ من العمر  24عاما ،وهلا ابن
يبلغ من العمر 9سنوات ،وأشارت الصحيفة إىل
أن «دانيا» فجرت أكرب فضيحة أخالقية لرجال
احلراسة األمريكيني املكلفني حبراسة الرئيس
«باراك اوباما» ،بعد ان اختلفت مع احدهم على
املبلغ الذي سيدفعه هلا ،عندما اصطحبها يف احد
الفنادق ،خالل مهمة كان يقوم بها عناصر التأمني
قبل زيارة «اوباما» لكولومبيا للمشاركة يف قمة
األمريكتني ،فقد طلبت «دانيا»  800دوالر ،وهو
ما رفضه احلارس ،فأبلغت الشرطة وموظفي
الفندق ،وانتهت املشكلة بعد ان حصلت «دانيا»
على  225دوالرا بعد تدخل السفارة األمريكية.
وكانت األنباء قد ترددت عن تورط  11عنصرا
من طاقم احلراسة يف اقامة عالقات جنسية
مع عاهرات يف كولومبيا اثناء التحضري لزيارة
الرئيس األمريكي.
وقالت الصحيفة إنه متت إحالة عنصر قيادي
يف اجلهاز إىل التقاعد وجيرى حاليا اقالة عنصر
آخر فيما استقال عنصر ثالث من غري صفوف
القيادة ،بينما اليزال 8عناصر موقوفني عن
العمل وخيضعون للتحقيق.
وحتدثت دانيا لصحيفة «نيويورك تاميز» قائلة:
«إنهم مل خيربوها انهم من الشرطة السرية،
كما انها مل تكتشف انهم حراس الرئيس باراك

اوباما» ،واعربت عن صدمتها مما حدث ،وقالت
انها فقدت اعصابها عندما علمت ذلك وظلت
تصرخ طويال».

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


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

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


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

Electrical Contracting

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

حاتم

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

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

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

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

ال مرياج

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

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

Mob: 0417 949 650

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:
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33 - 37 High.St. Preston Vie 3072
Tel: 0394844999 Fax: 0394844566
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للمناقيش واللحم بعجني والجبنة
...وجميع أنواع الكعك
لالتصال
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Melbourne

رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان يلتقي ابناء اجلالية اللبنانية يف فيكتوريا

الرئيس سليمان يلقي كلمته

الزميالن سامي مظلوم ووليد حصني والشيخ بشارة طوق

مظلوم ورياض االسمر والوزير العريضي

جان رفول والوزير العريضي

الزميالن شعبو وحصني مع الوزير العريضي

املونسنيور طقشي والقنصل السابق فليفل

لبى عدد كبري من ابناء
جتاوز
اللبنانية
اجلالية
 1500شخص جاءوا من
مجيع احناء الوالية ،دعوة
السفارة اللبنانية يف كانبريا
والقنصلية اللبنانية العامة
يف ملبورن للقاء رئيس
اجلمهورية اللبنانية العماد
ميشال سليمان واللبنانية
االوىل السيدة وفاء سليمان
وذلك عند الساعة السابعة
من مساء يوم اجلمعة من
االسبوع املاضي يف هايت
اوتيل وسط مدينة ملبورن.
وكان يف طليعة احلضور
سفري لبنان يف اسرتاليا
الدكتور جان دانيال وقنصل
لبنان العام يف ملبون
االستاذ هنري قسطون
والنواب خليل عيده ونزيه
االمسر ومارلني كريوز.
كما شارك يف اللقاء سيادة
طقشي
جو
املونسنيور
والقنصل السابق لويس
فليفل وعدد كبري من مشايخ
الطوائف االسالمية وبعض
رؤساء االحزاب السياسية
واجلمعيات اخلريية ورؤساء
واعضاء حاليني وسابقني
وعدد من رجال املال
واالعمال واالقتصاد وبعض
فعاليات اجلالية اللبنانية
منهم الشيخ بشارة طوق
رئيس اجلمعية اللبنانية
االسرتالية والسيد جان رفول
واالستاذ سامي مظلوم مدير

التحرير يف جريدة اهلريالد
وبعض االعالميني منهم
كميل مسعود ووليد حصين
وبعض
الزيبق
وزاهي
سيدات اجملتمع.
وصل فخامة الرئيس والوفد
املرافق له اىل هايت اوتيل
عند الساعة السابعة وقد
ّعزف لدى وصوله النشيدان
اللبناني واالسرتالي ثم
كانت كلمة للقنصل العام
هنري
االستاذ
العام
قسطون حتدث فيها عن
لبنان والدور الوطين الذي
لعبه الرئيس سليمان سواء
يف قيادة اجليش او يف
رئاسة اجلمهورية.
والقى رئيس اجلمهورية كلمة
قيمة طالب فيها املغرتبني
يف
اوالدهم
بتسجيل
الوطن استعدادا لالنتخابات
النيابية عام  2013وهذا
من ابسط االمور للمغرتب،
حسب قوله ،منوها بوحدة
اجليش ومتاسكه معلنا ان
سالح املقاومة هو للدفاع
عن لبنان وعلينا ان نفكر
كيف ميكن االستفادة منه
مطالبا اجلميع بالعودة اىل
الوطن..
وقال فخامته لقد عملتم
يف اسرتاليا وعليكم العمل
يف لبنان وحتدث عن متانة
االقتصاد اللبناني الذي

القنصل قسطون يقدم الرئيس سليمان
النائبان عيده واالسمر
ال خوف عليه مشددا على
اهمية استثمار املغرتبني يف
لبنان وقدم شكره للحكومة
االسرتالية.
وبعد اللقاء الذي دام حواىل
فسح اجملال
 15دقيقة مل ُي َ
حيث
واالجوبة
لالسئلة

صافح فخامته اجلميع فردا
فردا قبل ان يغادر.
وكان قد سبق اللقاء حفل
كوكتيل.

طوني كريوز وعقيلته واملونسنيور توما
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اعالنات

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل  -فيكتوريا

Pilgrimage Tour 9 Sep - 7 Oct 2012

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

Accompanied by: Fr John Harb

التزاما بإظهار وجه لبنان الحضاري والجمالي املميز أمام املجتمع الدولي
يدعو رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم يف والية فيكتوريا السيد يوسف سابا
مع أعضاء اللجنة التنفيذية
حسناوات الجالية اللبنانية من عمر  17 - 27سنة
للمشاركة يف مسابقة ملكة جمال االغرتاب اللبناني يف ملبورن اسرتاليا
لعام  2012،حيث ستتوج ملكة العام  2012مع وصيفة أوىل وثانية ،يف مهرجان جمالي
وفني بامتياز.
ستتنافس على عرش جمال االغرتاب اللبناني حسناوات من جاليتنا ،يظهرن فيه املستوى
الالئق من الروح الرياضية ،ألن تاج الجمال ليس هدفا بحد ذاته ،إنما الغاية إبقاء اسم
لبنان عالياً.
هذا وسيشرتكن الفائزات يف حفل االنتخابات النهائية مللكة جمال االغرتاب
الذي سيقام يف  11آب  2012يف بلدة ضهور الشوير يف لبنان وسيتم نقل االحتفال من
على شاشةMTV
ملزيد من املعلومات وللمشاركة
يرجى االتصال قبل  3حزيران 2012
على األرقام التالية :سوزان  – 0417 470 243مروى  – 0422 888 564إيف 773 766
 – 0433سندرا 0421 988 016

LEBANON
Beirut– Jeita
Baalbek
Harissa

ITALY

Milano -Rome
Vatican -Venice

GREECE

Athens - Patras

HOLY LAND
Jerusalem
Nazareth

JORDAN

Amman - Petra
Jarash
Tour Includes: Full itinerary, all airfare tickets & taxes - Professional Tour Guide,
Luxury Equipped Motorcoach 5 star - All sightseeing & entry fees,
accommodation twin share 4 star hotels. Breakfast and dinners.
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

$6550

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

2WAY TOWING
SERVICES

مع الشكر لرئيس بلدية ضهور الشوير -عني السنديانة األستاذ الياس نقوال بو صعب
أمانة اإلعالم :املهندس أنطوني الحصري

لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب
البحرية يف سائر أنحاء سدني
اتصلوا بــ آرثر0414419090 :
خدمة على مدار الساعة  7أيام يف األسبوع
معاملة صادقة ودقة يف املواعيد
أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن
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متفرقات

ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

رداء السيد املسيح داخل كاتدرائية كاثوليكية يف املانيا

ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﺃﺭﺍﻛﺲ  -ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﻔﻼﺗﻜﻢ ﻭﺃﻋﺮﺍﺳﻜﻢ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻜﻢ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﺍﳴﺼﻮﺭ ﺃﺭﺍﻛﺲ

PH: 0419 247 261 - 02 9682 3269

ليالي السهر وامجل املناسبات يف مطعم جان شاهني
مرة
ألول
أقيم
يف تاريخ أملانيا
عاملية
احتفالية
لعرض رداء السيد
املسيح أثناء الصلب
بكاتدرائية سان بتري
مبدينة
الكاثوليكية
ترير ،كربى املدن
حبضور
األملانية،
الكنيسة
مندوب
القبطية بأملانيا األنبا
دميان األسقف العام
ألملانيا ،وأعداد كبرية
من أقباط املهجر
يف كل من أملانيا
وهولندا وبلجيكا.
وقال األنبا دميان
األسقف العام ألملانيا إن االحتفالية أقيمت مبنطقة
دير العريقة األملانية ،ثم أعقب االحتفالية قداس
أرثوذكس حبديقة الكنيسة يف اهلواء الطلق،
وحضرها لفيف من كهنة الكنيسة األرثوذكسية
باملهجر على رأسهم القمص يوسف منصور راعى
كنيسة املالك ميخائيل بإيندهوفون بهولندا.

عيد ديانا مع األهل واألقارب

فروج الجنة

عيد ديانا مع صديقتها

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

بعيد ميالدها ومجعت حوهلا االهل واالقارب
واالصدقاء الذين رقصوا وفرحوا معها وعلى
اغنية هابي بريث داي من املطرب جورج
خوري قطعت ديانا قالب احللوى وتقبلت
التهاني من اجلميع الف مربوك.
ويف اجلو العائلي اجلميل امضى اصحاب
وعاملو فروج اجلنة اسرتاحة مجيلة من عناء
العمل والكاس يدق الكاس اضافة اىل العديد
من املناسبات اليت احتفل بها اصحابها يف
هذا املطعم الرائع حيث امضى العديد سهرة
عرمرمية حتى الصباح.

العروسان جورج صقر وميسا فرح

العروسان باسم الشرقاوي ورجاء فرحات

بفرحة كربى دخل الشاب املهذب جورج جوزيف
صقر واآلنسة احلسناء ميسا فرح القفص
الذهيب حيث اقيمت بهذه املناسبة حفلة عامرة
يف صالة الويستيال حبضور االهل واالقارب
واالصدقاء وشقيقة العريس ماري صقرا
لقادمة خصيصا من لبنان واستقبلهما الشاب
جوزيف حقالني بامجل الكالم مع وصلة غنائية
رائعة.
وخالل الفرحة العامرة وعلى اضواء فيديو يوسف
اخلري واشعاع فالش اراكس قطع العروسان
جورج وميسا قالب الفرحة مع رقصة احلب
والوفاء ونثرت الزهور وتعالت االضواء النارية
وتقبال التهاني من اجلميع ..الف مربوك.

بفرحة كربى وعلى قرع الطبول وزغاريد
االهل مت زواج العروسني باسم الشرقاوي
على اآلنسة احلسناء رجاء فرحات حيث
اقيمت على شرفهما حفلة عامرة يف صالة
الويستيال.

وأضاف أنه عقب القداس قام األقباط بزيارة
الصندوق الزجاجي املوضوع فيه رداء السيد
املسيح وقت الصلب.
وأشار إىل أن االحتفالية أقيمت تكرميًا ألبناء البابا
أثناسيوس بابا اإلسكندرية ،واملعروف بـ"حافظ
اإلميان املسيحي" ،والذي وضع قانون اإلميان
املسيحي اخلاص جبميع الكنائس يف العامل.
من جانبه قال سامح سوريال ،املنسق املصري
لزيارة رداء املسيح ،إنه بدأ احلج ملعرض "رداء"

املسيح املقدس يف ترير يف أملانيا ،مضيفا أن
بابا روما البابا بندكتوس السادس عشر عني
ً
خاصا له.
مبعوثا
الكاردينال مارك أوليه
ً
وأكد سوريال أن الرداء املقدس هو أهم بقايا
كاتدرائية ترير ،فحسب التقاليد لبس يسوع هذه
الثياب قبل صلبه ،وأخذها اجلنود الرومانية،
واقرتعوا عليها (يوحنا  )24-23 ،19وهى موجودة
يف ترير منذ زمان اإلمرباطور قسطنطني ،إذ
إن والدة اإلمرباطور القديسة هيلينا جلبتها
ّ
من األراضي املقدسة ،وأعطتها خلامس أسقف
للمدينة ،أي للقديس أرجرزيس ،وأقيم أول حج
رمسي يف عام .1512
وأكد سوريال أن الكنيسة ستستقبل اآلالف من
أقباط املهجر حتى  13أيار املقبل لزيارة الرداء،
والذي مت عرضه مبناسبة مرور  500عام على
الكشف عنه ،وهذه االحتفالية تقام كل  25عاما.

بادارة السيد
سام كوره
0418 240 850

واستقبل العروسني املطرب جاد شالال
بأحلى الكالم مع وصلة غنائية رائعة وعمت
الفرحة مجيع االهل واحلضور الذين اجتموا
حول العروسني باسم ورجاء اللذين قطعا
قالب الفرحة مع رقصة احلب واالمل وتقبال
التهاني من اجلميع ..الف مربوك.

 7أيام يف
األسبوع و 24
ساعة
ويف جميع مناطق
سدني

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

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

*
*
*

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

صفحة 30

السبت  28نيسان 2012

Page 30

Saturday 28 April 2012

متفرقـات

احملكمة تستمع اىل كالم يف مقهى بأن
الوالد قتل الطفلة رمحة الضناوي

حسني وعليا الضناوي لدى خروجهما من محكمة غليب

بعد سبع سنوات ونظريات عديدة،
كان االدعاء االكثر تفجريا وصدما
يف قضية اختفاء رمحة الضناوي
مفصال يف احملكمة أمس وهو
ان والدها قتلها يف نوبة من
الغضب.
ويقول االدعاء /الصدمة ان
والد الطفلة حسني الضناوي
قتل ابنته رمحه بطريق اخلطأ ثم
قام بدفن جثتها يف مزرعة أحد
أقربائه كما جاء يف التحقيق يف
اختفاء الطفلة عام .2005
ُ
خبت حمكمة غليب للطب
وأ رِ
الشرعي عن مساع حمادثة يف
مقهى يف ليفربول بني جمموعة
اشخاص قبل أكثر من ست
سنوات.
وقال مجيل دانيال أمس انه
مسع جمموعة من الرجال يتحدثون
باللغة العربية يف مقهى شارع
ماكواري،

(the Macquarie St

 -احدهما

»The

 )cafeبعد فرتة ليست بعيدة من
اختفاء ابنة الـ  20شهرا من العمر
من منزهلا يف غرب سيدني.
وقال السيد دانيال ان «(احلديث)
كان عبارة عن ان األب هو الذي
ضرب ابنته ،يف حادث رمبا يكون
عن غري قصد ،وقتلها ،ثم شرع
يف دفنها يف ملكية تعود إما
لشقيقه أو لشقيق زوجته».
واستمعت احملكمة إىل أن
اجملموعة تضم رجلني مل يكشف
سوى عن األمساء املستعارة هلا

«Cheeseman

والثاني « - »Shortyاضافة اىل
العضو السابق يف حزب العمال
املثري للجدل سام برغشون

(.)Sam Bargshoon
وكان السيد برغشون ،وهو
مقاول تنظيف ،اعرتف يف
السابق انه نافس آنذاك دون
جدوى ،مارك اليثم زعيم حزب
العمال يف انتخابات عام 2004
على مقعد يف جنوب غرب
سيدني.،
وقال السيد دانيال انه «من
الواضح جدا» ان الرجال كانوا
يتحدثون عن رمحة .وقال انه
تقدم ،فقط ،مع ما لديه من أدلة
بعد مساع تقارير االعالم حول
التحقيق.
واضاف يقول «اعتقد ان (الوالد)
ضربها بعد شعوره باالنزعاج ...
كان اما حياول إسكاتها أو انزعج

الطفلة رحمة الضناوي

من بكائها».
وكشف انهم (الرجال) «استخدموا
كلمة وصفية للغاية ،تعين
ترمجتها (وحش) او (حيوان)،
فيما يتعلق بأعصابه».
وقال السيد دانيال ان هلجة
احلديث كانت «شاملة» ،كما لو
كانوا يتحدثون عن أمور عدة
ختص األسرة.
وكانت املرة االخرية ،اليت
شوهدت فيها رمحة يف منزل
عائلتها يف لورنيا ()Lurnea
حوالي الساعة الـثانية من فجر
يوم  10تشرين الثاني/نوفمرب
عام  ،2005عندما وضعها والدها
يف السرير اجملاور ألختني هلا.
واخرب السيد برغشون ،أمس،
التحقيق ان احلديث قد يكون
حصل ،ولكنه كان جمرد واحد من
العديد من القصص املتداولة يف
اجلالية اللبنانية.
وتابع يقول «مسعت اإلشاعة بعد
أسبوع (من اختفاء رمحة) ،وما
زلت أمسع ذلك .مل امسع أن أحد
أفراد األسرة (الضناوي) دفن
اخربت للشرطة».
هذا الطفل ...
ُ
يف وقت سابق ،قالت قريبة
لطيفة
الضناوي
السيد
الضناوي ،ان والد رمحة قام
بزيارات منتظمة إىل شقتها قبل
أشهر من اختفاء الطفلة ،وأنها
أدركت انه قد يكون «حيبها».
وقالت لطيفة ،اليت كان عمرها
يف ذلك احلني  17عاما ،ان
قريبها «قال شيئا عن الزواج
مين» ،ويف الزيارة األخرية وضع
مسحوقا ابيض على الطاولة.
وقد نفى السيد الضناوي أمس
مزاعم أنه عرض على قريبته
الشابة ،من أي وقت مضى،
الزواج أو انه عرض عليها اي
خمدرات.

غياب املطران انطوان موراني
فيلسوف احلقيقة اهلادئ

قداس وجناز االربعني

شيعت الطائفة املارونية االسبوع املاضي من مقرها العام يف
بكركي ،احد ابرز مكفريها وقادتها الروحيني املطران انطوان
محيد موراني حبضور بطركي الطائفة ومجيع االساقفة والقادة
الروحيني وممثلي الرئاسات الثالث.
عاش املغفور له حياة هادئة بعيدًا عن الصخب وحب الظهور.
وقد دفعه حبه للعلم واالدب والعطاء الفلسفي اىل تقديم
استقالته مبكرًا وقبل السن القانونية من رئاسة أبرشية دمشق
املارونية ليتفرغ للتأليف الفلسفي وترسيخ جذور املسيحية
العربية ،فأصدر حوالي عشرة مؤلفات حول هذه القضايا نشرت
معظمها دار «النهار» اللبنانية.
كان أستاذًا للفلسفة وتاريخ األديان يف جامعات اوروبية ويف
لبنان ،وكان معلمًا وموجهًا لعشرات االساقفة والكهنة البارزين
أبن الراحل
منهم صاحب الغبطة مار بشارة بطرس الراعي الذي ّ
بكلمات تليق مبكانته ومبا قدمه للطائفة املارونية واملسيحيني
العرب عامة وللفكر الفلسفي وسائر جماالت الفكر واالدب.
ووري الثرى يف مقابر البطريركية املارونية يف بكركي عن
عمر جتاوز الثمانني قلي ًال.
لقد عرف املغفور له يف االوساط الفلسفية االوروبية والعربية
بفيلسوف احلقيقة ،النه ركز يف مؤلفاته على ضرورة ان يكون
االنسان ساعيًا يف كل توجهاته حنو معرفة احلقيقة ليتمكن
من االلتزام بالعدالة وحقوق االنسان والتواصل مع اآلخر ،كما
ان معرفة احلقيقة تؤدي اىل إقامة أوطان وجمتمعات حضارية
متماسكة تقدس احلرية وحقوق االنسان.
وعرف املطران موراني كداعية لالنفتاح والتعايش ونبذ
العصبيات الدينية واملذهبية وحتى القومية.
ال شك ان للحرب الراحل انتاجًا غزيرًا من املؤلفات الفلسفية
والتارخيية والدينية واالدبية مل ُينشر سوى القليل منها .ونأمل
ان تشكل هيئة خاصة باشراف البطريركية املارونية لنشر
مؤلفات الراحل الكبري .ونعيد التذكري هنا ان إنتاج بعض عظماء
املوارنة من أمثال واكيم مبارك وميشال احلايك ما زال ينتظر
من يهتم به وينشره لبنانيًا وعامليًا .وقد فرحنا عندما مسعنا ان
غبطة البطريرك اجلديد أبدى اهتمامًا حول هذا املوضوع وأصدر
توصيات خاصة لالهتمام بنشر االنتاج الفكري للراحلني الكبار
من أهل الفكر.
تعازينا اىل الطائفة املارونية الكرمية واىل أشقاء وشقيقات
الراحل وعائالتهم.
بطرس عنداري

املرحوم عادل الحصني

يقام قداس وجناز االربعني لراحة نفس

من فيع  -الكورة املتوفى يف اسرتاليا وذلك يوم االحد

املوافق  6أيار الساعة  9،30صباحا يف كنيسة مار نقوال
يف بانشبول.
الداعون يف اسرتاليا :ارملته أدال واوالده جورج والياس
وربيع وعائالتهم ..بناته راويا أرملة املرحوم جان جبور
وعائلتها وباديا زوجة جورج خوري وعائلتها.
أخوته :كميل ونبيل وخليل وعياهلم.
أخواته :كمال زوجة مسعان العقدة وعائلتها ،ايزابيل أرملة
املرحوم انطونيوس البطي وعائلتها ،امال زوجة جورج اسكاف
وعائلتها ونوال أرملة املرحوم انطون ّ
مشا وعائلتها.
يف لبنان :شقيقه جليل وعائلته وعموم عائاالت احلصين
واخلوري واهالي فيع يف الوطن واملهجر.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.
الدعوة عامة

متربعة تطالب باستعادة كليتها
طالبت امرأة أمريكية كانت قد ت ّربعت بكليتها إلنقاذ حياة مديرتها،
باستعادة الكلية بعد طردها من العمل.
وذكرت تقارير صحفية أن دييب ستيفنس اليت قاربت اخلمسني من
تقدمت بشكوى إىل جلنة حقوق اإلنسان يف نيويورك قائلة إنها
عمرهاّ ،
است ّ
ُ
غلت من قبل مديرتها جاكي بروسيا.
وأشارت ستيفنس إىل أن معاملة بروسيا تغيرّ ت بشكل دراماتيكي هلا
جمرد
بعد التربع بالكلية ،وأنها ّ
حتولت بالنسبة هلا من شخص لطيف إىل ّ
شخص حقري ..شرير ،ومل تنقل كلية ستيفنس إىل مديرتها املريضة
بسبب عدم تطابقها بالشكل املطلوب مع جسم األخرية ،لكن عملية
الت ّربع ساعدت بروسيا يف احلصول على كلية مناسبة بشكل أسرع.
وقالت ستفنس إن ضمانها الصحي سيتوقف بعد طردها من العمل،
ولن تتمكن من دفع مثن األدوية الضرورية هلا.

العالناتكم يف اهلريالد
اتصلوا على الرقم:
)02( 87648182

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

50 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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تتمــات

«بوارج الكهرباء»..

(تتمة املنشور على الصفحة )1

والرتبوية التابعة للدولة أو املستفيدة منها.

وزير املال :وقف النفقات

ويقول وزير املال حممد الصفدي إنه «يف انتظار إقرار االعتمادات
اإلضافية ،ستتوقف كل النفقات ماعدا الرواتب واألجور للموظفني
واملتعاقدين واملتقاعدين يف القطاع العام .واما الباقي ،فيستمر على
أساس القاعدة االثين عشرية حسب موازنة العام  2005اليت تشكل
حواىل  10آالف مليار لرية ،أي ما يقارب نصف نفقات العام ،2011
وتاليا نفقات العام  .2012ومن شأن ذلك ان يعطل الكثري من األمور
األساسية ،وينعكس على النشاط االقتصادي ،نتيجة تأثري النفقات
العامة على حتريك بعض املشاريع من خالل حصة الدولة اليت تضخ يف
النشاط االقتصادي».
خص موازنة العام  2012اىل انه «جيري
ويلفت الصفدي االنتباه ،يف ما ّ
تعديالت عليها وفق النفقات املستجدة جراء كلفة تصحيح األجور للقطاع
العام ،والبالغة حواىل  1700مليار لرية ،إضافة إىل تعديالت طفيفة
على بعض الرسوم والضرائب كالضريبة على القيمة املضافة والرسوم
العقارية ،والضريبة على الفوائد املصرفية .علمًا أن الثلث األول من
موازنة العام  2012انقضى ،مما استوجب اعتماد النفقات على أساس
معدالت العام  ،2005وهو أمر سينعكس على النفقات االجتماعية كما
االستثمارية».
واجلدير ذكره أن النفقات اإلضافية املطلوبة للعام  2012لن تكون أقل
من  8900مليار لرية ،كما هي احلال بالنسبة ملشروع اعتمادات العام
 ،2011ما يعين بروز مشكلة جديدة خالل الفرتة املقبلة لعدم كفاية
اإليرادات لتغطية النفقات .أما بالنسبة إىل متويل احملروقات والفاتورة
النفطية للكهرباء ،فهي ختضع التفاقات من دولة إىل دولة مع الكويت
واجلزائر ،ويقوم «مصرف لبنان» بتأمني االعتمادات الالزمة ،كما ختضع
لتسهيالت معينة يف فرتات التسديد والتعاقد على الشحنات وفق برامج
حمددة مسبقًا.
غري ان االنعكاس األكرب سيكون على عملية جتهيز قطاع الكهرباء
واملياه ،وحتسني خمصصات الدعم للقمح واحملروقات  ،وال سيما
صفقة استئجار البواخر ،يف حال متت ،على اعتبار أن املرحلة األوىل
تتعرض لنقاط
حتتاج إىل خمصصات من داخل املوازنة وخارجها ،وهي
ّ
تأخري وخالفات حول بعض الشروط والتعديالت املالية.
خالفات تهدد صفقة البواخر
ويف هذا السياق ،توضح مصادر مواكبة مللف استئجار بواخر الكهرباء
أن «املفاوضات اجلارية حاليًا مستمرة ،ولكنها تنذر بإمكان وقف االتفاق
الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية برئاسة رئيس جملس الوزراء جنيب
ميقاتي ،ما يعين تطيري عملية استئجار البواخر بشكل كامل».
وتقول املصادر إن اللجنة الفنية الفرعية املنبثقة عن اللجنة الوزارية،
«تتابع التفاوض حول بعض النقاط ،السيما أن الشركة الرتكية
(«كاراديليس») طلبت من اللجنة الوزارية بعض التسهيالت مقابل
ختفيضها أسعار اإلجيار والتشغيل ،بعضها ما زال حمل اعرتاض من قبل
بعض األعضاء ،نظرًا للكلفة املالية.
وعلم من مصادر اللجنة أن مطالب الشركة الرتكية تتمحور حول اآلتي:
 طلب دفعة أوىل من بدل اإلجيار توازي  25يف املئة من قيمة العقد،وهو طلب كانت وافقت عليه اللجنة الوزارية ،مع شرط لوزير املال أن
تضع الشركة الرتكية لقاء ذلك ،كفالة مصرفية تالفيًا ألي خلل .وهو
أمر مل يبت بعد.
 طلب إعفاءات ضريبية كاملة عن عملها يف لبنان ،وهو أمر حولهخالفات.
 طلب فتح اعتمادات هلا ملدة سنة أو  9أشهر على األقل بصورةمسبقة ودورية ،وهذا األمر موضع اعرتاض ،على اعتبار أنه إذا كان على
الدولة أن تدفع مسبقًا  25يف املئة من الصفقة وفتح اعتماد سنوي،
أي أكثر من  200مليون دوالر مسبقًا ،فما هو سعر الباخرة لو أرادت
الدولة شراءها؟
 إدخال بند إفادة الشركة من نسبة بدالت التضخم يف الغالء واألسعار،وهو أمر ترفضه وزارة املال نظرًا لكلفته غري املعروفة.
وقالت مصادر مواكبة هلذا امللف إنها «غري واثقة من إنهاء التفاوض
قريبًا» ،وأعربت عن ختوفها «من أن تؤدي العقبات اليت تطرح بني وقت
وآخر ،إىل فشل إمتام العقد بفعل التأخري احلاصل ،مما قد يطيرّ بواخر
الكهرباء كليًا».
اال ان املصادر نفسها تؤكد ردًا على سؤال أن «ال خوف من تأخر وصول
البواخر يف حال متت العقود خالل فرتة وجيزة ،على اعتبار أن الشركة
الرتكية كانت نقلت بشرى إىل اللجنة الوزارية اللبنانية تقول فيها إن
باخرة جاهزة تصل خالل شهر حزيران إىل لبنان ،وليس خالل أربعة أشهر
كما يقول التعهد يف دفرت الشروط».
اضراب السائقني العموميني
مطلبيًا ،متكن السائقون العموميون أمس االول ،برغم التجاذبات اليت
سبقت إضرابهم بني مؤيد ومعارض ،من ّ
شل حركة السري لساعات يف
العاصمة ،إذ انطلقت تظاهرتان من منطقة الكوال إىل السرايا احلكومية،
سيارة شارك فيها مئات من سائقي
األوىل سريًا على االقدام ،واألخرى ّ
األجرة واحلافالت.
أما يف املناطق فتباين املشهد ،حيث التزمت مناطق االضراب بنسبة
عالية ،وأخرى كان االضراب فيها خجو ًال .وختللت االضراب تظاهرات
واعتصامات يف الساحات العامة ،وقطع طرق كما حدث يف طرابلس

وصــيدا والنبطــية وصور.
يف هذه األثناء ،هدأت التحركات على جبهة املدرسني املتعاقدين يف
التعليم األساسي ،بعد تبين رئيس جملس النواب قضيتهم ،وحتقيق
مطلبهم األساس املتمثل يف سحب مشروع قانون املباراة املفتوحة خالل
أسبوع ،بعد إضراب استمر من  17اجلاري حتى  25منه.
ويف مقابل تريث رابطيت اساتذة التعليم الثانوي والتعليم املهين
والتقين يف إعالن اإلضراب ملدة أسبوع إفساحا يف اجملال أمام
االتصاالت اجلارية ،بدأت ّ
اللجنة العليا لألساتذة املتعاقدين يف التعليم
املهين والتقين يف تنفيذ إضراب يستمر ثالثة أيام( ،اخلميس واجلمعة
والسبت) ،على أن ينفذ عند احلادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم
اعتصام أمام وزارة الرتبية يف األونيسكو للمطالبة بتثبيتهم يف مالك
وزارة الرتبية .

«اجلامعة» تطلب...
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لبان كي  -مون يف بيان أن «االمني العام ال يزال منزعجًا جدًا بسبب
استمرار وجود االسلحة الثقيلة واملعدات العسكرية وافراد اجليش يف
املراكز السكنية ،وهو ما قرره املراقبون العسكريون التابعون لالمم
املتحدة».
وأوضح ان بان اعترب ذلك «خمالفة اللتزامات احلكومة السورية سحب
قواتها واسلحتها الثقيلة من هذه املناطق» ودعا دمشق اىل الوفاء
بتعهداتها من دون تأخري.
اىل ذلك ،أكد جملس جامعة الدول العربية «الدعم الكامل ملهمة كويف
انان وفق إطار زمنى حمدد ومطالبة احلكومة السورية بالتنفيذ الكامل
والشامل والفوري خلطة املبعوث املشرتك واللتزاماتها مبوجب قرار
جملس االمن الرقم  2042ونقاطه الست».
ودعا جملس االمن اىل «تسريع عملية نشر املراقبني يف االراضي
السورية تنفيذًا لقرار جملس االمن الرقم  ،2043وطالب احلكومة
السورية بتسهيل عملية االنتشار لفريق املراقبني والسماح هلم بالتنقل
والوصول اىل خمتلف األماكن ويف أحناء سوريا كافة ويف الوقت الذي
حيدده فريق املراقبني ،وعدم فرض أي شروط أو مربرات من احلكومة
السورية إلعاقة عمل املراقبني ،وضمان عدم معاقبة أو الضغط على أي
شخص أو جمموعة بأي شكل من األشكال وأفراد أسرهم بسبب اتصاله
أو اتصاهلم مع أعضاء فريق املراقبني أو تقديم شهادات أو معلومات
هلم».
ولفت اىل أن «والية املبعوث املشرتك يف ما يتعلق بالعملية السياسية
اليت حتقق تطلعات الشعب السوري ،ينبغي أن تستند إىل قرارات
جامعة الدول العربية واألمم املتحدة ذات الصلة» .وكلف اجمللس العضو
العربي يف جملس االمن (املغرب) أن يطلب من جملس االمن «وقف
القتل ومحاية املدنيني بشكل فوري وذلك خالل اجتماعه املقرر يوم 5
ايار املقبل».
وقال األمني العام للجامعة نبيل العربي إن مشروع القرار كان أشار إىل
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،وأن هذه اإلشارة يف مشروع
القرار الذي عدل الحقا «ال يقصد بها استخدام القوة .يقصد بها أن
يكون القرار (الذي يصدره جملس األمن) ملزمًا».
وصرحت املندوبة االمريكية الدائمة لدى االمم املتحدة سوزان رايس
يف مؤمتر صحايف بأن انفجارًا كبريًا دمر منازل يف محاه يبدو انه «نتيجة
قصف مكثف» .لكنها مل جتزم بهذا األمر .وأضافت انه اذا استمر النظام
السوري يف خرق خطة انان ،فإن الواليات املتحدة ستطلب من جملس
االمن درس فرض عقوبات على سوريا.
واعلن الناطق باسم أنان ،أمحد فوزي ،أن املراقبني الدوليني عاينوا
مكان االنفجار من غري ان يدلي بتفاصيل عن النتائج.
وغداة طرح وزير اخلارجية الفرنسي أالن جوبيه احتمال الطلب من جملس
االمن اجازة استخدام القوة يف سوريا اذا مل تنفذ دمشق خطة أنان،
قال نائب وزير اخلارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف للوكاالت الروسية
لالنباء اليت سألته عن هذا املوضوع« :أعتقد ان هذه املقاربات تعطي
نتائج عكسية» .وشدد على ان «مسائل وقف النار وانسحاب القوات
مهمة بالتاكيد مبدئيًا ،لكن جيب ان ترتافق عمليا مع مسائل على عالقة
بالعملية السياسية».
اىل ذلك ،نقلت وكالة «نوفوسيت» الروسية عن الناطق باسم وزارة
اخلارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش ،أن تصرحيات رئيس الوزراء
الرتكي رجب طيب أردوغان بأن تركيا حتتفظ حبقها يف طلب املساعدة
من حلف مشال االطلسي مبوجب املادة  5من معاهدة واشنطن اخلاصة
بالدفاع اجلماعي ألعضاء احللف ،نظرًا إىل التهديدات اآلتية من األراضي
السورية« ،أثارت قلقنا».
بيد ان وزير اخلارجية الرتكي امحد داود اوغلو كرر ان تركيا تدرس كل
االجراءات اليت ميكن اختاذها اذا استمرت اعمال العنف يف سوريا تدفع
عشرات آالف الالجئني السوريني اىل النزوح اىل أراضيها عند حدود
البلدين .واعترب ان ذلك «ليس تدخال وال عمال عدائيًا كما يقول البعض».
وأضاف ان تركيا مل تقم بأي حماولة تهدف اىل تغيري النظام السياسي
يف سوريا ،وخلص اىل انه «ال ميكن ان يعود السالم واالستقرار اىل
سوريا مع نظام البعث (للرئيس بشار االسد) بل مع نظام سياسي جديد
يستمد شرعيته من الشعب».
ويف بغداد ،أصدر رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي بيانا جاء فيه
ان بالده اختذت «االجراءات الالزمة» ملنع تهريب السالح اىل سوريا «عرب
أرض العراق او مياهه او مسائه».
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قيادية يف السنني العشر األخرية حلكم مبارك الرتشح للرئاسة.
وأبرز املرشحني اآلخرين األمني العام السابق جلامعة الدول العربية عمرو
موسى ،ومرشح مجاعة «االخوان املسلمني» حممد مرسي وهو رئيس حزب
احلرية والعدالة ،والقيادي السابق يف «االخوان»عبد املنعم ابو الفتوح.
وتبدأ احلملة االنتخابية رمسيًا يف  30نيسان ،على ما اعلن رئيس اللجنة
العليا لالنتخابات الرئاسية فاروق سلطان .لكن بعض املرشحني مثل
موسى ومرسي باشروا محالتهم قبل ذلك.
وحتدث سلطان عن إعادة شفيق ،فأشار إىل أن اجمللس األعلى للقوات
املسلحة أرسل قانون العزل إىل احملكمة الدستورية على أساس تضمنه
بنودًا قد تتصل بقانون تنظيم اإلنتخابات الرئاسية لبته ،ولكن احملكمة
رأت أنها غري صاحلة للنظر فيه .وأوضح أن الطعن الذي قدمه وكيل
شفيق استند إىل أن قانون العزل غري دستوري ،وقررت اللجنة إحالة
طعنه على احملكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
وقال سلطان ،وهو كذلك رئيس هذه احملكمة ،إنه «بعد مساع أقواله
ودفاعه ودفعه بعدم دستورية القانون السالف الذكر ،قررت اللجنة
وقف تنفيذ قرار استبعاده وإدراجه يف الالئحة النهائية للمرشحني،
مع إحالة القانون على احملكمة الدستورية العليا للفصل يف دستورية
ذلك القانون».وهي رأت وجوب «استمرار العملية االنتخابية حتى ال
تعطل اإلجراءات اخلاصة باالنتخابات مبا يعرض منصب رئيس اجلمهورية
للتذبذب».
ونفى وجود اتصاالت مع اجمللس األعلى يف ما يتعلق مبلف شفيق،
قائال« :هذا كالم غري صحيح على اإلطالق .من لديه دليل على هذا،
فليتقدم به».
وبإعادة شفيق خلت الالئحة النهائية للمرشحني من املفاجآت بعد إبعاد
عشرة ألسباب «فنية» ،أبرزهم املرشحان السابقان لـ»االخوان» خريت
الشاطر وحزب «النور» السلفي حازم صالح أبو امساعيل والرئيس
السابق جلهاز املخابرات العامة اللواء عمر سليمان.
وحتدث فاروق سلطان عن عزمه على إجراء حتقيقات جنائية يف ملفات
عدد من املرشحني العشرة املبعدين لتضمنها خمالفات للقانون.
ويف التعليق األول على بقاء شفيق يف السباق ،صرح الناطق باسم
محلته أمحد سرحان بأن املرشح تعرض للكثري من العراقيل و»الظلم
والشائعات».
ورأى احملامي شوقي السيد أن «قبول التظلم املقدم من موكلي يؤكد أننا
نعيش يف دولة سيادة القانون ،وأن اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية
تعمل صحيح حكم القانون وأنها تقوم بعمل قضائي خالص يتمتع
باالستقالل والتجرد واحلياد بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى».
مرشحون
إىل ذلك ،أعلنت محلة املرشح محدين صباحي أن األخري تعرض والوفد
املرافق له لتهديدات متكررة بالقتل على اهلواتف اخلليوية التابعة هلم
وهواتف مقر إدارة محلته.
وهو اتصل باجلهات األمنية لتأمني رحلته إىل سيناء يف ذكرى حتريرها،
رافضًا إلغاءها.
والتقى عمرو موسى ممثل «ائتالف أقباط مصر» يف مقر محلته يف
الدقي .وتعهد «العمل اجلدي والفعال والسريع إلقتالع الفتنة الطائفية
من جذورها ،والتخلى عن منهج املسكنات واملهدئات واحللول الوقتية
واجلزئية والسطحية من خالل حتصني املواطنة وحقوقها دستوريًا
وقانونيًا بشكل غري قابل للبس أو التأويل وإصدار قانون تكافؤ الفرص
ومنع التمييز».
ويذكر أنه إذا مل حيصل أي من املرشحني على  50يف املئة من
األصوات يف انتخابات  23أيار و 24منه ،فإن دورة ثانية ستجري يف
 16حزيران و 17منه بني املرشحني األولني ،على أن يعلن الفائز يف
 21حزيران.

جريصاتي :سليمان مارس حقاً استنسابياً بعدم التوقيع
اعترب وزير العمل سليم جريصاتي ،أن رئيس اجلمهورية مارس حقا استنسابيا
يف جملس الوزراء بعدم توقيعه على مرسوم ال  8900مليار ،وهذا حق كفله
له الدستور ،معتربا أنه كان من شأن إصدار مرسوم بقانون ال  8900أن
يسهل عملية االنتظام املالي.
وقال يف حديث اىل صوت لبنان إنه كان ميكن أن يكون تصريح رئيس
اجلمهورية عن إمتناعه عن توقيع املرسوم كافيا ،إال أنه من باب الشفافية
أعطى الرئيس بعض التربيرات ،ما فتح باب النقاش يف جملس الوزراء
مبضمون هذه التربيرات اليت مل تقنع بعض الوزراء ،ورأى أن نعي احلكومة
هو كالم يف السياسة ،مشريا اىل أنه ما من مرة كان هناك شك لدى
احلكومة بتأمني املوارد املالية لكي تسري شؤون الدولة بأفضل الظروف
واسرع اآلجال.
وأكد جريصاتي أن أجور ورواتب موظفي القطاع العام مؤمنة وما من خوف
عليها على االطالق ،الفتا اىل ان احلكومة ال تزال ضمن املهلة احملددة يف
هذا االطار ومل تتجاوزها.
وعن استمرار املستشفيات بامتناعها عن استقبال مرضى الضمان ،أكد
أن مرضى الضمان االجتماعي لن يكونوا عرضة الي إذالل على أبواب
املستشفيات ،الفتا اىل ان اجتماعا سيعقد مع وزير الصحة اليوم الستكمال
النقاش مع نقابة اصحاب املستشفيات.
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االحد الثاني بعد الفصح املعروف بأحد حامالت الطيب
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املرتوبوليت بولس صليبا

الشاعر السيد أمحد احلسيين

ان

العيون

اجلاريات

دموعها

يوم النوى تعاود االسكابا
تكورت
حتى النجوم الساطعات
ّ

ُ
اسرابا
حباتها
وتناثرت
وذرفت من دمع االسى
متنهدًا
ُ
ّ

بللت العارضني خضابا
حتى
ُ
ّ
مسلمًا
الظالم
وقضيت ليلك يف
َ
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إن حمبة األحياء لألحياء لشيء مجيل .نور الشمس ال يضاهي هذا اجلمال.
للموت ميزة واحدة مع احملبة :كاحملبة خيلق املوت تغيريًا كبريًا للذين
خيتربونه و ينتقل إىل األحياء .تذهب األم ،بعد موت ولدها ،إىل القرب.
من يذهب إىل القرب؟ األوالد يف نفس األم ،يذهبون إىل القرب مع أمهم.
األم تعيش خالل حياتها يف زاوية صغرية ،املساحة الباقية هي مسكن
األوالد املتخذون منها.
حد أكرب بكثري .قبل حمدودية القرب ،يتعرف األوالد
هكذا مع املسيح ،على ّ
على املساحة الفسيحة لقصر الفردوس اإلهلي .عندما مات سيدنا و
خملصنا كإنسان على الصليب ،حنيت رأسه خطايا البشرية اليت أراد أن
يغفرها مبوته .من زار قربه؟ من أظهر حمبة لألموات؟ النسوة! ال أعين كل
َ
النسوة ،و لكن حامالت الطيب اللواتي سبق أن
استبغت أنفسهم مبحبة
املسيح األزلية .كانت نفوسهم مليئة برائحة اإلميان و احملبة ،و لذلك
مألوا أيديهم بالطيوب و توجهوا حنو القرب ،ليدهن جسده.
يتكلم إجنيل هذا األحد عن هذا اإلهتمام باألزلي خالل ساعات املوت من
ِقَبل الذين أعطتهم تعاليم املسيح حياة.
" جاء يوسف من الرامة ...و دخل إىل بيالطس و طلب جسد يسوع"...
هناك رجل آخر معروف من الرامة و هو النيب صموئيل ( .)1 1-و كان
يوسف مشريًا شريفًا كنيقودميوس .و كانا كليهما تباعًا للمسيح؛ و كانا
على استعداد لتقدمة حياتهما يف سبيل املعلم " .اشرتى كتانًا ،أنزل
اجلسد عن الصليب و ّ
كفنه و وضعه يف قرب جديد و دحرج حجرًا كبريًا و
عرض يوسف نفسه خلطر املوت مبوقفه هذا يف حني
ختم به القرب" .لقد ّ
تفرق تالميذه إذ أنه عندما تقتل احلمل تتبدد اخلراف.
ّ
أعده يوسف لنفسه و كان جديدًا(
و يقول إجنيلي آخر بأن القرب كان قد ّ
متى )60 :27
ليتم ما تنبأ به أشعياء يف ( إصحاح  " )9 :53مع غنى
ّ
عند موته".
و ُختم القرب و ُوضع على بابه حجر كبري ،و وقف جبانبه احلراس .ماذا
يعين كل ذلك؟ إنهم خطوات ضرورية ملنع التصور و الشك و القيل و
القال من ِقَبل غري املؤمنني الذين سيعملون كل ما باستطاعتهم لزرع
الشك بأن املسيح مل ميت ،و مل ينهض ،أو أن جسده قد ُسرق أو....
فلو مل يطلب يوسف جسد املسيح املائت من بيالطس ،و لو مل ُيدفن
حتت أعني أصحابه و أعدائه و مل لو يضعوا حراسًا عند باب القرب ،و لو مل
يعط قائد احلرس شهادة بدفنه و بقيامته ،و لو مل  ...لكان من السهل
القول بأن املسيح مل ميت ،لكنه يف غيبوبة عاد و فاق منها .و لو مل
يخُ تم القرب و حيكموا بابه حبجر كبري و يوضعوا احلراس عليه ،كان ميكن
اإلدعاء بأن املسيح قد مات و دفن لكن تالميذه سرقوا اجلسد من القرب.
لو مل يكن قربًا جديدًا ،لكان ممكنًا القول بأنه مل يكن املسيح الذي قام
و لكن ميت آخر كان مدفونًا يف القرب .لذلك اختذت العناية اإلهلية كل
اإلحتياطات الضرورية لوقف الشك بالقيامة.
--2مل يكن يوسف و نيقودميوس الشخصان الوحيدين من أصحاب املسيح
اللذين شهدا بأعينهما على كل تلك احلوادث .لكن جبانب القرب بينما كانا
الصديقني يهيئان اجلسد للدفن ،كانت على مسافة قصرية واقفتني
امرأتني حاملتني طيوبًا :مريم اجملدلية و مريم أم يعقوب و يوسي.
كانت النسوة ينظرن من بعيد عمل محَ بة التلميذين .و ذكر إجنيلي آخر
امرأة ثالثة ( سالومة ) الثالثة نظرن كل ما قاما به حنو جسده و األهم
من كل ذلك عرفا أين دفنوه.
ماذا نعرف عن تلك النساء؟ اجملدلية سبق فعرفنا عنها " :إنها مريم اليت
أخرج منها السيد سبعة شياطني" .أما األخرتني فهما نفس الشخص
(حسب آباء الكنيسة ) " سالومة كانت زوجة زبدى و والدة الرسولني
يعقوب و يوحنا" .ما هو الفرق بني تلك النسوة و حواء؟ أولئك َخُل ْصنا
نتيجة حمبتهن و طاعة السيد املائت ،بينما مل تطع حواء السيد احلي :
"كن مطيعات و هو على اجللجلة ،بينما مل تطع حواء يف الفردوس.
كن يقلن فيما بينهن من يدحرج لنا احلجر عن باب القرب؟ " هذا ما
" و ّ
كانت النسوة يتكلمن عنه بينما كن يتسلقن القمة حنور اجللجلة .فرأوا
احلجر قد ُدحرج و باب القرب مفتوحًا .تقدموا حنو القرب ،فلم جيدوا جسد
يسوع ،بل رأوا مالكًا " ...خافت النسوة و
نكسن وجوههن إىل األرض".
ّ
أمل يكن تصرفهن طبيعيًا كبشر واجهوا قربًا فارغًا ُوضع فيه جسد حتت
بصرهن و مالكًا عوضًا عن امليت؟ هل يمُ كن إلنسان أن خيترب حدثًا كهذا
و ال يرتعد خوفًا؟
هلن املالك " :ال ختافا...
أننت تطلنب يسوع الناصري ...إذهنب و
ّ
قال ّ
هدأ مالك الرب أو ًال روع النسوة حتى يهيئهم خلرب
اخربن تالميذهّ "...
القيامة اجمليدة .تعجبت النسوة أو ًال من منظر القرب مفتوحًا ،ثم خفن عندما
مل جيدنه داخله ،بل كان رجل بثياب بيضاء جيلس فيه.
ملاذا كلمهم املالك بهذه الصراحة و الوضوح؟ " اننت تطلنب جسد
صلب؟ "...ألنه أراد أن ال يرتك أي شك ممكن أو خلط
الناصري الذي ُ
ليقنع النسوة و البشرية كلها من بعدهم بأن
بالنسبة للقائم .تكلم املالك ُ
الذي ُدفن يسوع الناصري و هو نفسه الذي قام و ترك القرب فارغًا.
ثم أمرهما أن يذهبا و يعلنا اخلرب السار لتالميذه و لبطرس" .ملاذا
شوشًا أكثر من اآلخرين .كان
وبطرس؟" ال شك بان بطرس كان ُم ّ
ضمريه يؤنبه لنكرانه سيده ثالث مرات ثم هلربه من املكان .إن طاعة
يوحنا الذي كان مع بطرس ملتزمًا و مقربًا من املسيح قد جعلت ضمري
بطرس أكثر تشوشًا  .مل يهرب يوحنا ،لكنه بقي عند صليب سيده
املصلوب و جبانب مريم أمه .بكالم خمتصر ،شعر بطرس بأنه خان
سيده ،و مل يشعر براحة برفقة اآلخرين ،خاصة حبضور مريم األم
املنكوبة .إن كلمة " بطرس " تعين " الصخرة " .لكن إميانه يف تلك
صخريًا .عرف املسيح بأنه كان عليه أن يعيده إىل
احلادثة مل يكن َ
احلظرية و ُيعيد إليه مكانته كرجل و رسول .لذلك قال السيد ما قاله.

آميــــــن

الفضيحة اليت هزت احلكومة
كانت رئيسة الوزراء جوليا غيالرد وحزب
العمال حياولون العودة من الصحراء
السياسية اليت وجد احلزب نفسه فيها
بعد النزاعات الداخلية على القيادة
،واليت شوهت صورة احلزب لدى
الناخبني ،باالضافة اىل الضريبة اليت
وضعتها حكومة غيالرد على الكربون
بعد ان تراجعت عن وعدها االنتخابي
اثناء احلملة االنتخابية العام  2010بأن
اي حكومة برئاستها لن تفرض هكذا
ضريبة،وذلك من اجل الوفاء باتفاقية
وقعتها مع حزب اخلضر.
يف تشرين الثاني املاضي التقت
مصاحل احلكومة مع مصلحة النائب
بيرت سليرب ،الذي ميثل مقعد فيشر يف
والية كوينزالند الذي ترك حزبه بعد
ان ادرك ان التحالف سوف لن خيتاره
للمنافسة يف االنتخابات الفيدرالية
القادمة ،بعد ذلك متت ترقية سليرب
اىل منصب رئيس الربملان مما مسح
للحكومة ان تزيد من عدد مقاعدها اىل
 75مقابل  73لتحالف األحرار الوطين.
التموضع اجلديد لسليرب مسح للحكومة
بالرتاجع عن اتفاق مع النائب املستقل
عن مقعد هوبارت من الوالية تزمانيا
اندرو ويلكي القاضي بتنظيم العاب
املقامرة وحتديد سقف إلنفاق املقامرين
على آالت البوكر بدوالر واحد ،ادى
نفض االتفاق اىل سحب ويلكي لدعمه
للحكومة يف كانون الثاني املاضي.
قبل ان تركب رئيسة الوزراء الطائرة
متوجهة اىل سنغافورة ومن ثم اىل
كاليبولي يف تركيا للمشاركة يف
احتفاالت االنزاك السا بعة والتسعني،
فجرت صحيفة التلغراف االسرتالية
اجلمعة  2012/04/20القنبلة الفضيحة
واليت تطال رئيس جملس النواب بيرت
سليرب ،حيث ادعى احد مستشاريه
جيمس آشيب بأن سليرب حترش به
جنسيًا باالضافة اىل اتهامه سليرب
بإساءة استخدام خمصصات بدل
النقل اليت تدفع من اموال دافعي
الضرائب.
على أثر انتشار اخبار الفضيحة بدأ
زعيم املعارضة طوني ابوت محلة من
اجل استقالة سليرب وقد ساند أبوت
يف دعوته النائب املستقل اندرو
ويلكي الذي وجدها فرصة لإلنتقام من
احلكومة لنفضها اإلتفاق معه.
وجهت
اليت
سليرب الذي نفى التهم
ّ
اليه ،اعلن التنحي عن منصبه مؤقتًا
حتى ينتهي التحقيق بالتهمة املوجهة
اليه بإساءة استخدام اموال دافعي
الضرائب .أما قضية التحرش اجلنسي
فإن القضاء املختص سينظر فيها
الحقًا على اساس انها فصية مدنية.
ال شك ان الفضيحة شكلت صدمة
لريسة الوزراء اليت كانت حتاول جتاوز
فضيحة النائب كريغ تومسن املتهم
بإساءة استخدام بطاقة االئتمان عندما
احتادات نقابات عمال
كان ممثل
اخلدمات الصحية ،وذلك لدفع أموال
لقاء خدمات يف بيوت الدعارة ،والذي
من املتوقع ان يصدر التقرير املتعلقة
بقضيته يف اوائل شهر ايار القادم.
ومن املالحظ ان حكومة غيالرد ركزت
خالل االسابيع القليلة املاضية على
استعادة ثقة الناخبني واظهار نفسها
انها حكومة مسؤولة اقتصاديًا ،وذلك
من خالل اصرارها على وضع ميزانية
بفائض مالي يقارب املليار والنصف،
باالضافة اىل اعالن غيالرد عن سحب
اجلنود االسرتاليني من افغانستان
يف اواسط العام القادم اي بعام
قبل املوعد السابق املقرر يف العام

، 2014واملعلوم ان نشر اجلنود يف
افعانستان كان دائمًا يالقي معارضة
اكثر من  % 60من املواطنني منذ بدء
األزمة.
اىل ذلك اعلنت رئيسة الوزراء عن
وضع خطة جديدة ملعاجلة أزمة املسنني
املزمنة حيث اعلنت عن زيادة مهمة يف
عدد األماكن املخصصة إليواء العجزة
واخضاع املؤهلني إلختبارات الدخل
واعفاء املنزل العائلي من ذلك.
السؤال البديهي اآلن هو كيف ستواجه
احلكومة املستجدات وهل ستؤدي
فضيحة سليرب اىل انتخابات مبكرة؟
يف اسوأ األحوال سيحتفظ العمال
باحلكومة اذا ما تعادلت االصوات
الداعمة للحكومة مع اصوات املعارضة
 74لكال الطرفني حيث من غري املتوقع
ان يسحب اي من النائبني املستقلني
روب اوكشوط او طوني وندزر دعمهما
للحكومة ،عندها ستضطر القائمة بأعمال
رئيس جملس النواب آنا بورك العمالية
للتصويت وترجيح كفة احلكومة هذا
على املدى القريب.
اما على املدى البعيد فإن حزب العمال
يف وضع انتخابي ال حيسد عليه حيث
تتوقع استطالعات الرأي ان خيسر
حزب العمال ما بني  26اىل  30مقعدًا
من اصل  72مقعد اليت يستطر عليها
اآلن (س م ه  2012/04/21ص ،)17
وكانت نفس الصحيفة قد عنونت
يف  2012/04/23اىل ان حزب العمال
قد خيسر يف كال اجمللسني لو جرت
االنتخابت اآلن.
من اآلن حتى موعد عودة الربملان
لإلنعقاد يف الثامن من أيار القادم
موعد تقديم احلكومة للميزانية العامة
،سوف تستمر اخبار الفضيحة األخرية
حتتل احليز األهم من التغطية واليت
تطال حتى حزب االحرار كما ّ
ملح اىل
ذلك رئيس مراسلي الشؤون السياسية
يف صحيفة سدني مورنغ هريالد فيليب
خوري الذي أشار اىل ان سليرب كان
حيصل على محاية حكومة جان هاورد
وان طوبي أبوت كان ينوي االعتماد
عليه لتشكيل حكومة اقلية وكان قد
اختاره للمنافسة على املنصب يف
العام ( 2010س م ه  2012/04/23ص
.)11
أخريًا حنب ان نشري اىل ان جيمس
آشيب من اصحاب السوابق حيث غرم
 2000دوالرًا عندما كان يعمل يف
 NEW- FM .يف نيو كاسل بعدما
وجه تهديدات اىل منافسه بول فيدلر
يف إذاعة  NX- FMراديو
أما بالنسبة اىل بيرت سليرب فاجلدير
ذكره انه يف السابق وخالل االثنا عشر
عامًا من عمله كنائب كان قد أعاد
 20000الف دوالر للخزينة قد صرفها
بدون وجه حق( س م ه 2012/04/24
ص  ،)6ويف العام  2003مت
.التغطية على سليرب من قبل حكومة
جون هاورد على اثر ادعاءات بتحرشات
جنسية حيث يظهر سليرب يف شريط
فيديو وهو يتسلل عرب النافذة اىل
غرفة نوم احد املوظفني ويعناقه بشكل
صريح.
ايًا يكن االمر ،فان االتهامات بني
احلكومة واملعارضة حول فضائح سليرب
ما زالت مستمرة لكن يف النهاية ال
ميكن التخفيف من الضرر السياسي
الذي حلق باحلكومة واتفاقها مع
سليرب.
عباس علي مراد
سيدني 2012/04/24
Email:abbasmorad@hotmail.com
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World News

Syria presses crackdown, France mulls tougher action

A handout image released by the Syrian opposition Shaam News Network on April 25, 2012, shows shops and
residential apartments destroyed during a Syrian government offensive on Homs al-Khalidiyah neighborhood

Moroccan advance team leader Colonel Ahmed Himmiche, head of the
U.N. monitors team tasked with monitoring the UN-backed ceasefire in
Syria, leads his team as they leave their in Damascus on April 2

DAMASCUS:
Syrian
troops pressed a campaign to crush anti-regime opponents Thursday, activists said as
France held out the
threat of military action
to halt the bloodshed that
has persisted despite a
ceasefire.
Two weeks into the truce,
at least two people were
killed in the town of Maree, near the northern
city of Aleppo, and one
man died in the village
of Mohsen, northeastern
Deir Ezzor province, said
the Syrian Observatory
for Human Rights.
Loud blasts and heavy
gunfire were reported in
Harasta, a suburb of Damascus, said the Britainbased watchdog said,
adding regime troops
carried out raids between
Harasta and Barzeh, a
district of the capital.
Activists reported clashes in other regions as
well, including the southern province of Daraa,
cradle of the uprising

against President Bashar
Assad’s rule, in northwestern Idlib province
and in central Homs.
Explosions and powerful
gunfire were also reported overnight in Hama,
where the Observatory
said at least 12 people
were killed on Wednesday during government
shelling on a workingclass neighborhood.
Some activists have
put the death toll from
Wednesday’s bombing of
Hama at 68, including 16
children.
The unrest was taking
place despite a ceasefire that has failed to
take hold, with hundreds
killed since it went into
effect April 12.
French Foreign Minister
Alain Juppe on Wednesday said the UN-backed
peace plan was “seriously
compromised”
and held out the threat of
seeking military action to
end the Assad regime’s
brutal 13-month crackdown on dissent.

U.N.-Arab League envoy
Kofi Annan had urged a
rapid deployment of the
full, 300-strong observer
team agreed by the UN
Security Council, and Juppe said they should be
on the ground within a
fortnight.
Without quick progress,
Juppe said the international community would
have “to move on to another step which we have
already started raising
with our partners, under
Chapter Seven of the
United Nations charter.”
A Chapter Seven resolution, which can be imposed by the Security
Council if member states
think peace is threatened
by an act of aggression,
authorizes foreign powers to take measures including military options.
Juppe pointed out however that such a resolution,
which was also mooted
by US Secretary of State
Hillary Clinton last week,
was unlikely to pass, alluding to previous Security Council vetoes by
Russia and China.
“The Damascus regime
does not respect the
commitments it made.
Repression is continuing.
Monitors cannot work on
the ground. This cannot last indefinitely,” he
said after meeting Syrian
opposition members in
Paris.
“Things are not going
well,” Juppe said. “The

Annan plan is seriously
compromised but there is
still a chance for this mediation, on the condition
of the rapid deployment
of the 300 monitors.”
At the moment, there is
an advance team of U.N.
observers in the country
set to number 30 by the
end of the week.
Juppe said that May 5,
when Annan is to present his next report on the
peace process, would be
a “a moment of truth.”
If the U.N. mission “is not
working, we cannot continue to accept the defiance of the regime” and
the international community will have “to move
on to other things to stop
the tragedy.”
He said he hoped Russia would draw the right
conclusions from Syria’s
efforts to block the monitors’ deployment.
Addressing the U.N. Security Council via teleconference on Tuesday,
Annan said he was “concerned” about the violence surging after members of the advance team
visit individual cities.
The former U.N. chief
said Assad has still not
fulfilled a promise to end
violence and said the situation was “bleak” and
“unacceptable.”
Annan said he was “particularly alarmed” at reports that government
forces had entered Hama
after a visit by U.N. monitors and killed “a significant” number of people.
“If confirmed this is totally unacceptable and
reprehensible,” he told
the council.
The unrest in Syria began as a popular revolt
but has turned into an insurgency that many fear
could lead to all-out civil
war.
More than 9,000 people
have died since the revolt broke out in March
last year, according to
the United Nations.
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Lebanon public transport workers hold strike
SIDON/TRIPOLI/BEKAA/
BEIRUT: Lebanon’s public transportation sector
staged Thursday a nationwide strike in protest of
what they describe as the
government’s failure to
meet its promises.
Most parts of the country
saw traffic disrupted by
the strike action, which
was adhered to in many
regions by public transport workers.
Traffic was disrupted in
the northern city of Tripoli
and the southern coastal
city of Sidon as a result of
the strike action with many
taxi and bus drivers refusing to transport students
and citizens to schools
and businesses.
The National News Agency also reported that the
strike was in effect in Zghorta and Akkar in the
north, Tyre in south Lebanon and Iqlim al-Kharroub,
Western Bekaa.
In the south, around 100
public transport drivers
blocked side roads around
Sidon.
Earlier in the day, college
students stood at Nejmeh
Square waiting to get on
board taxis or buses to get
to their destinations but to
no avail. About 90 percent
of buses in the southern
city barred passengers
into their vehicles.
In the north, Tripoli residents also felt the impact
of the strike action.
Entrances and exits to the
coastal city were completely closed as drivers
vowed to remain on strike
until 5 p.m.
Around 6 a.m., bus drivers parked their vehicles
on the Beirut-Tripoli highway forcing authorities to
divert traffic to side roads
leading to Beirut.
Schools were also forced
to close their doors as
many students were unable to attend classes.
A member of the union,
Mamdouh Abdo, called
on officials to meet the
unions’ demands as many
drivers “are not able to
look after their families.”
“What is happening is not
logical. They drain us with
promises but with no tangible results,” Abdo told

The Daily Star.
Drivers are expected to
march to the Grand Serail
in the Capital from the Cola
roundabout at 11 a.m.
The sector postponed
their planned strike last
week after positive talks
with Prime Minister Najib
Mikati led to a tentative
agreement. The sector’s
demand was for the government to place ceilings
on the price of gasoline
and increase family compensation allowances.
Despite a slight decline in
gasoline prices Wednesday, the 98-octance
graded fuel is now sold
at LL39,800 while the
95-octane graded fuel is
LL39,100. The price of
diesel, which fuels most
buses, also saw a decline
and now costs LL28,600.
Mikati has attributed the
rise in fuel prices to the
overall increase in international oil prices and
says that the treasury is
incapable of bearing the
burden of price amendments.
Not all regions adhered to
Thursday’s strike action.
Mohammad
al-Fouani,
the head of the Union of
Public Transport Drivers
in the Baalbek-Hermel region, said most drivers refrained from taking part in
the strike, citing a dispute
over the priorities of the
demands by other public
transportation unions in
the country.
“[We also refrained from
participation] in order to
allow for more talks with
the government and because the union rejects
the idea of compensating the drivers and sees
this as unhelpful,” Fouani
said.
Fouani said three things
needed be done in order
to remedy the situation: a
cap on the price of fuel, a
crackdown on drivers with
fake transportation license
plates and that the value
of the compensation from
the National Social Security Fund be increased.
Meanwhile, the General
Labor Confederation has
also scheduled a strike for
May 3 to protest the high
fuel prices.
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March 14 coalition slams rivals Hezbollah voices displea- Iraqi Kurd leader hints at sefor threatening a new civil war sure over Ban’s 1559 report cession

Meeting For Al-Mustaqbal Parliamentary Bloc, 4/24/2012. Hezbollah official Ammar Musawi, left, meets with U.N.
Special Coordinator for Lebanon Derek Plumbly in Bei(The Daily Star/Dalati Nohra)
rut southern suburbs, Wednesday, April 25, 2012. (The
BEIRUT: The March 14 ister Najib Mikati.
Daily Star/Hasan Shaaban)
coalition said Wednesday The statement said that
that Hezbollah and Free speeches by members BEIRUT: U.N. Special Co- atmosphere of intimidaPatriotic Movement leader of March 8 and Aoun’s ordinator for Lebanon Der- tion and represent a key
Michel Aoun were stirring MPs during the session ek Plumbly met Wednes- challenge to the safety of
tension in the country and represented threats, as day with Hezbollah official Lebanese civilians.”
threatening a new civil war politicians from this camp Ammar Musawi, who Renewing his calls for
in order to serve the Syrian sought to stoke sectarian voiced displeasure over Hezbollah to disarm, Ban
regime. The group renewed sentiment.
U.N. chief Ban Ki-moon’s commented that, “In a
calls for the Lebanese to In parallel, continued the recent criticism of the re- democratic state, a politimobilize to defend peace in statement, Hezbollah has
cal party cannot maintain
Lebanon.
escalated its position on sistance party’s arms.
In a statement released its own militia.”
“In its conference on keeping its arms.
by
Hezbollah’s press of- Ban also said that during
March 14, 2012, the March “The response to the call
14 groups called for a joint for building the peace of fice after the meeting, Mu- the past six months HezLebanese effort to build the Lebanon indicates that the sawi, Hezbollah’s official bollah publically acknowlpeace of Lebanon ... over a group – which tied its des- for international relations, edged for the first time
month later, the response tiny to that of a regime that criticized Ban’s latest that Iran has provided
was a threat of renewing is on its way out – finds re- semiannual report on the the party with “political,
the civil war,” said a state- newing the civil war a way execution of U.N Security moral, financial and logisment by the March 14 Gen- of getting out of its crisis,” Council resolution 1559, tical support” and that it
eral Secretariat following said the statement, in refer- which has as its aim the has upgraded its military
ence to the Syrian regime. strengthening of Leba- capabilities. Iran, Ban
its weekly meeting.
“Parliament
sessions “With this danger confront- non’s sovereignty.
added, should encourage
last week were a scene of ing Lebanon, March 14
these threats, which Leba- groups stress that the threat In his report, issued on Hezbollah to disarm.
nese heard on TV,” added of a civil war will not pass, April 20, Ban said Hezbol- Musawi and Plumbly also
the statement, referring and they call for a general lah’s “sizeable sophisti- discussed security-relatto three days of televised Lebanese mobilization to cated military capabili- ed matters as well as the
debate on the policy of the defend the peace of Leba- ties” outside the control situation on the border
of the state “create an with Israel.
government of Prime Min- non,” said the statement.

U.S. trade rep urges Indonesia to lift beef import ban
SINGAPORE: The U.S. trade
representative on Thursday called for Indonesia to
lift its import ban on some
American beef products,
saying there was “no evidence” that a Californian
mad cow case had tainted
food markets.
Speaking at a news conference in Singapore, Ron
Kirk said there was “no
reason to fear” an international spread of the disease
after an infected cow was
discovered in California on
Monday.

“There’s been no evidence
(in) this one reported instance that any contaminated product has entered
our food chain or any international food chain,” Kirk
said.
“There is no reason, from
my understanding of the
analysis... for any consumer
to be concerned about the
consumption of U.S. beef,”
he added.
“Thus we would expect that
Indonesia would quickly reopen its market for its consumers for U.S. beef prod-

ucts.”
Indonesia’s deputy agriculture minister Rusman
Heriawan told AFP earlier
Thursday that it was halting imports of bone meal,
innards and boned meat
from the U.S. after Washington reported its first case
of mad cow disease in six
years.
However, boneless meat
will still be allowed into
Indonesia, Heriawan said,
adding that he did not know
how long the suspension
would remain in effect for.

Last year Indonesia imported 100,000 tonnes of beef
from around the world, local
media reported. The United States exported nearly
18,000 tonnes of beef products to Indonesia last year,
according to figures from
the U.S. Meat Export Federation.
Indonesia’s selective ban on
U.S. beef products comes a
day after two major South
Korean retailers Lotte Mart
and Home Plus said they
would suspend sales of
American beef as well.

IRBIL: The president of
Iraq’s self-ruled Kurdish
region has demanded that
Shiite leaders agree on
sharing power with their
political opponents by September or else the Kurds
could consider breaking
away from Baghdad.
The warning by Kurdish
leader Massoud Barzani in
an interview Wednesday
with The Associated Press
underscores that Shiite
domination in Iraq’s government is reviving secession dreams that the now
departed American military
had tried to contain.
“What threatens the unity
of Iraq is dictatorship and
authoritarian rule,” Barzani
said in a 45-minute interview in his sprawling office
outside of Irbil, the capital
of the Kurdish region he
leads in northern Iraq. “If
Iraq heads toward a democratic state, then there will
be no trouble. But if Iraq
heads toward a dictatorial
state, then we will not be
able to live with dictatorship.”
He called it a “very dangerous political crisis in the
country” and said the impasse must be broken by
September, when voters
in the Kurdish region may
consider a referendum for a
state independent of Iraq.
“They have to decide if they
are willing to accept to live
under a dictatorial regime
or not,” Barzani said. “They
have to make that decision.
It is their natural right.”
Prime Minister Nouri alMaliki’s media adviser, Ali
al-Moussawi, declined immediate comment.
The specter of a divided
Iraq has been discussed
- and dismissed by many
- for months. Barzani said
Wednesday that he is still
committed to negotiating
a compromise before promoting secession. But he
insisted it will be an option
if the government logjam
continues for much longer.
Barzani is the highestranking Iraqi official to
disavow al-Maliki’s government for sidelining its

political opponents and, in
some cases, persecuting
them in what critics call an
unabashed power grab. He
stopped short of demanding that al-Maliki step down
to ease the crisis. But he left
little doubt that tensions
between the central government in Baghdad and
the three-province Kurdish
region have reached a new
high.
Iraq expert Ramzy Mardini,
with the Institute for the
Study of War in Washington, said Barzani’s comments likely are aimed more
at getting al-Maliki to bend
to Kurds on some positions instead of containing
a real threat to secede. He
noted that Kurds are years
away from having enough
oil and gas infrastructure
to produce the resources
necessary to support an independent state.
Oil disputes - specifically
Baghdad’s blacklisting of
ExxonMobil from bidding
on new projects as punishment for plans to work
in the Iraqi Kurdish region
- have been at the heart of
recent feuding between the
two sides.
“A unified Iraq is at the
center of U.S. policy and
concerns every neighboring state,” Mardini said.
“Despite the real financial
barriers, the very talk about
Kurdish independence still
makes everyone uneasy.
It’s unwise to underestimate the role Kurdish aspirations and fears play in
their calculus regarding
statehood.”
The Kurdish region in
Iraq’s north is politically
autonomous, although it
does receive a share of the
nation’s $100 billion annual budget. It was created as
a haven for the country’s
ethnic Kurds in the 1970s
after years of fighting with
the central government.
Kurds account for up to
20 percent of Iraq’s population; it is unknown how
many of them live in the
northern region since there
has been no census taken
for years.
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Tony Windsor piles more pressure on Peter Slip- A view to saving money puts Barry O>Farrell>s
panorama in peril
per as Liberal MP rules out becoming Speaker

KEY independent Tony
Windsor has backed Liberal MP Patrick Secker to become Speaker, as he also
added to pressure on Peter Slipper to remain stood
down from the post.
Mr Windsor has joined the
Coalition and fellow independent Andrew Wilkie in
calling for Mr Slipper to
remain out of the Speaker’s chair until both criminal fraud and civil sexual
harassment allegations
against him are dealt with.
As the scandal surrounding Mr Slipper continues to
widen, with revelations he
spent more than $45,000
on limousine and taxi services in just 18 months,
Mr Windsor said should
the Speaker stand down
permanently, he would be
“more than comfortable”
with Mr Secker taking his
place.
He considered Mr Secker
“a friend” and a “very, very
decent person”.
“If Peter Slipper did step
aside (permanently) I’d
be more than comfortable
with someone like Patrick
Secker taking up the role,”
Mr Windsor told Sky News.
“I think he is a very decent
individual.”
The Australian reported on
thursday that Mr Secker,
who last month lost a preselection challenge in his
rural South Australian seat
of Barker, was open to taking up the role of Speaker
should Mr Slipper not return.
Mr Secker, the opposition
whip and a deputy speaker
in the previous two parliaments, yesterday told The
Australian: “I am sure I
could do the job.”
Asked if he was interested
in replacing Mr Slipper he
said: “I don’t rule anything
in or out - that is politics.”
However Mr Secker today
issued a statement saying
reports he would be prepared to consider a Labor
offer to assume the Speaker’s role were “absolutely
false”.
Coalition colleague Kelly
O’Dwyer also dismissed
the reports.

“I’m sure he wouldn’t want
to take a job from the worst
prime minister and government this country has ever
seen,” Ms O’Dwyer said.
“I’m sure those reports are
completely inaccurate.”
Mr Secker was bitterly disappointed when he lost
preselection on March 3 for
the safe South Australian
conservative seat of Barker, which he has held for
the Coalition since 1998.
He said he was aware that
accepting any offer to assume the speakership,
which carries a salary of
$323,750 - well above his
current backbencher’s salary of $185,000 - in the current parliament may “not
actually be in my long-term
(personal) interest”.
Mr Slipper, the former Liberal MP catapulted by Labor into the role of Speaker
on the last parliamentary
sitting day of last year, is
accused of misusing taxpayer-funded Cabcharge
dockets and of making unwanted sexual advances
towards 33-year-old male
staffer James Ashby.
The Sunshine Coast MP
has stood aside as Speak-

er while the fraud allegations are investigated, but
he and the Gillard government want him to return to
the chair before the sexual
harassment allegations are
dealt with.
But Mr Windsor today
joined Mr Wilkie in backing
Coalition calls for Mr Slipper to remain stood down
as Speaker until all allegations are resolved.
Several Labor MPs are also
believed to have privately
backed calls for Mr Slipper
to remain stood aside until
he is completely cleared.
Nice view ... Sydney as seen from level 41 of the Governor Macquarie Tower / Pic: Ka“My advice to him would be trina Tepper Source: The Daily Telegraph
to vacate the chair whilst
offices at Governor Macall these inquiries are goquarie Tower, first entered
ing on and not force it to a
into by the Fahey Liberal
vote in the parliament,” Mr
government in 1994, exWindsor told ABC Radio.
pires on December 1,
“It’s probably best for all of
2014.
us, Peter Slipper included,
«The decision on where to
that he stepped aside and
go after GMT will depend
these matters are tidied
on which option gives the
up before he resumes the
best value for money and
chair.
all possibilities will be as“I think Peter Slipper desessed with that in mind,»
serves the right of due
Mr Pearce said.
process of law but the im«Logic would dictate that
portant thing in my mind is
the most sensible and ecthe importance of the role
onomically sound option
of Speaker in our parliaMoving out ... Premier Barry O>Farrell / pic: Tracee Lea. would be to make use of a
ment.”
building owned by the govSource: The Daily Telegraph
ernment.
«It doesn>t make sense to
PREMIER Barry O>Farrell building in Hospital Rd.
and his government are set GMT costs $821.85 per rent an expensive commercial property when the
to move out of their ivory square metre per year.
Other
government-leased
government already owns
part of a long-term strat- tower into more austere CBD office space costs al- buildings which may well
surrounds - and possibly
egy to turn around the even return full time to their most half - an average of be suitable.
business by selling more offices at state parliament. $476.20 per square metre «In the current economic
to more customers. Its The ministerial offices at per year.
climate, the NSW governsuccess was reinforced Governor Macquarie Tower The Governor Macquarie ment simply cannot justify
yesterday, with Coles’ lat- - boasting some of the best Tower>s lavish offices are paying almost $18 million
est quarterly sales figures views in Sydney - cost tax- so cavernous there is now annually for the GMT ofshowing the group has payers $18 million a year an average of 21sq m per fices.
«That is almost double the
again bettered its bigger complete with carparking. member of staff.
The
Premier
has
already
rate we pay on average for
However,
Finance
Minister
rival Woolworths.
shunned
GMT
since
reachother space of similar size
Greg
Pearce
is
looking
at
The data shows that
ing
office,
preferring
to
customers continued to options to move ministers spend most of his time in in the Sydney CBD.
pay less at the checkout out once the lease expires his parliamentary office «The government is currently actively looking at
during the March quar- in 2014.
GMT is currently home while his staff and other lower-cost alternatives in
ter, with Coles recording to the Premier>s Office, ministers work out of the the Sydney CBD, including
price deflation of 3.6 per Premier>s Department and tower. Sources within opportunities for further
cent for the quarter on the the Treasury Department, government have claimed consolidation of current
back of discounting and as well as all ministers.
the Premier found GMT, government office space.
falling prices for fresh Sources said options being with its sweeping Harbour «We simply cannot justify
produce.
paying top dollar for minisexplored included moving views, «too palatial».
Mr Goyder also said he into Parliament House full Others have questioned terial offices in a prime city
did not expect any cut time or another govern- whether his working out of location when we know we
to official interest rates ment-owned building such another building has hin- can get the same space for
half the price elsewhere in
to provide a big boost to as the under-utilised Land dered the government.
The lease for government the Sydney CBD.»
and
Property
Information
consumer spending.

Coles’ pledge on carbon tax

Coles says it will try to
resist passing on the full
impact of the carbon tax
to its customers for fear
of hurting sales.
Australia’s second biggest supermarket chain
said on tuesday it would
prefer to absorb costs associated with the tax but
was still waiting for its
suppliers to notify Coles
of their own price rises.
“We are trying to deal with
it as best we can so that
we don’t have to pass on
increased prices,” Richard Goyder, chief executive of Coles’ owner Wesfarmers, said.
Under the WA group,
Coles has been aggressively discounting across
its grocery lines, especially fresh produce, as
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Peter Slipper ‘disguised lavish limousine trips’

Peter Slipper has stood down as Speaker while the expenses rort claims
are investigated. Picture: Supplied Source: The Daily Telegraph

SPEAKER Peter Slipper is
engulfed in another scandal amid claims he adjusted taxi vouchers to conceal lavish travel costs, in
a possible breach of Commonwealth law.
Canberra limousine driver
Berris Crossin told The
Daily Telegraph Mr Slipper
had an arrangement with
her to adjust his travel
details to minimise suspicions over the size of his
taxi fares.
Ms Crossin - a driver with
Canberra Hire Cars - confirmed Mr Slipper would
insist on filling out four or
five Cabcharge dockets to
cover a single trip because
“it didn’t look as bad as
one big fare”.
Ms Crossin confirmed Mr
Slipper would sign multiple dockets which would
be processed manually.
This would allow the MP
to disguise the size of his
travel bill.
“Instead of having one big
hit, he will do it over half a
dozen,” Ms Crossin said.
The limousine driver said
she would pick up Mr Slipper from his Canberra
home and take him to a variety of venues including
Parliament, to dinner, “or
he went shopping”.
His travel costs would be
tallied up and then paid for
using multiple dockets.
Last night, Mr Slipper
said all Cabcharges were
“completed correctly and
were for travel within entitlement”.
He said it was “appropriate
that the passenger would
complete the Cabcharge
forms, making sure they
are correct, then sign the
Cabcharge forms and give

to the driver”.
Department of Finance records show Canberra Hire
Cars has profited handsomely from Mr Slipper.
Taxpayers paid $575
for six trips on April 19,
2010 - with one fare costing $75.68 and described
by Mr Slipper as “city to
city”.
Documents obtained under freedom of information
laws show a long list of
taxi and limousine travel
undertaken by Mr Slipper
since 2010.
Multiple fares of about
$300 each way have been
notched up by the Speaker
for travel between Brisbane airport and his home
at Buderim on the Sunshine Coast - sometimes
more than once a day.
Limousine driver Antwan
Kaikaty has driven the
Queensland MP around
Sydney for 19 years, including in recent months
in a luxurious $230,000
black Audi A8.
Mr Kaikaty confirmed Mr
Slipper would supply multiple Cabcharges to pay
for Sydney travel - including for three trips in January and February.
Mr Kaikaty said Mr Slipper had been “my client”
for a number of years and
would provide him with a
“few vouchers” at the end
of travel.
As Mr Slipper fights to
clear his name, the Gillard government is facing
a backlash from MPs over
suggestions the Speaker
could be returned to his
role as early as the budget
on May 8.
Independent MP Andrew
Wilkie last night said Mr

Slipper should remain in
the political sin bin until his sexual harassment
court case with former
staffer James Ashby was
finalised.
“I am of the strong view
that Peter Slipper should
not resume the Speaker’s
chair until all of the allegations against him are dealt
with, including the allegation of sexual harassment,” he said.
A growing number of Labor MPs privately agree
with this view, arguing it
would be embarrassing for
Mr Slipper to preside over
parliament with such serious allegations hanging
over him.
Mr Ashby, a 33-year-old
adviser to Mr Slipper, is
suing the Commonwealth
and claims he was sexually harassed by Mr Slipper.
He also plans to provide
a statement to the Australian Federal Police about
his claims that he saw
Cabcharge dockets being

misused.The fresh claims
about Mr Slipper’s Cabcharge use involve a possible breach of the Commonwealth Crimes Act.
Canberra Hire Cars, which
is owned by the Aerial
Capital Group, said it was
willing to co-operate with
the Federal Police, including providing detailed GPS
records that track of each
individual trip its limousines make.
Group managing director
Mark Bramston said: “We
have information on any
trip and if the police request the information, we
are required to give it to
them”.
The Commonwealth Criminal Code Act makes a
crime of supplying information that is “false and
misleading” or “omits any
matter or thing without
which the information is
misleading”.
The offence carries a
potential jail term of 12
months.

West Australian MP’s son
Luke Woollard declares
bankruptcy over claim

THE son of a West Austra- in compensation.
lian MP is declaring bank- In a statement late yesterruptcy, saying he cannot day, Mr Woollard said he
afford to pay $230,000 in could not afford to pay Ms
compensation to a woman Campbell and would have
who was seriously injured to declare bankruptcy.
when he crashed his fa- He said he had made a stuther’s boat.
pid decision on the night
Luke Woollard, 23, the of the boat crash, but had
son of Alfred Cove inde- since been subjected to
pendent MP Janet Wool- years of criminal and civil
lard, was sued in the litigation, and suffered
District Court in Perth by more adverse publicity
Kate Campbell, 24, to re- than most murderers.
cover more than $200,000 “I hope that the commuin medical and legal bills, nity accepts that this is
lost earnings and dental enough. I would like from
treatment.
now on to build a life and
Ms Campbell was nearly a career.”
killed when she slammed Mr Woollard said he reinto the boat’s dashboard mained deeply sorry for
after a drunk Mr Woollard what he did to Ms Campcrashed into a navigation bell and he wished her
pylon near Perth’s Canning well for the future.
Bridge in the early hours of He said his parents had
November 7, 2007.
twice offered Ms CampMr Woollard was ferry- bell $100,000 to settle the
ing people, including Ms civil litigation, but she had
Campbell, after a day and refused the offer.
Slipper scandal ‘temporary issue’ - Carr night of drinking to cel- Following the awarding of
ebrate end-of-year univer- compensation, Ms Campsity exams.
bell said Mr Woollard had
In earlier criminal pro- spared no expense in
ceedings, Mr Woollard defending the legal acreceived a suspended tion against him, and she
sentence after pleading hoped his family would
guilty to causing grievous stand behind him to help
bodily harm.
her and her family recover
On March 30 this year, from their losses.
following a civil action She said she would always
in the District Court in be angry over the way she
Perth, Judge Philip Mc- was forced to fight to get
Cann found in favour of compensation for her inMs Campbell and said she juries and that the boat
FOREIGN Minister Bob told ABC Television on should receive $229,627 wasn’t insured.
Carr has dismissed the Wednesday.
Peter Slipper scandal as He predicted it would be
«a temporary federal is- business as usual for the Government seeks to save 80 jobs at
sue» that is of no interest federal government, once parts supplier CMI Industrial
FORD will shut its Australian off would go ahead as schedinternationally.
the scandal died down.
Senator Carr is in the US «This government, I pre- car-making operations until uled on Monday, Ms Phipps
this week to meet with of- dict, will continue to get its Wednesday and has stood said.
ficials from the Obama legislation through ... and down about 1800 workers She said Friday and Tuesadministration, as well as beyond these temporary after a supplier was put into day were down days that
senior politicians.
federal issues of the day in administration.
had been brought forward
He met with Secretary of Canberra, we want to see Ford spokeswoman Sinead and would enable workers to
State Hillary Clinton on the big picture, and the big Phipps said production be paid 50 per cent of their
Wednesday.
work being done for the fu- would cease at the close wages, which they could top
of business on thursday up with annual leave.
Senator Carr said the cur- ture of this nation.»
rent scandal surrounding Mr Slipper stood aside as and not resume until next Ms Phipps said Ford believed
the former Liberal turned Speaker at the weekend, Wednesday.
it would take CMI administraindependent MP did not af- pending a possible crimi- About 1800 workers would tors several days to stabilise
fect talks with US officials. nal investigation into al- be stood down at the Broad- the business and resume
«No one is remotely inter- legations he misused tax- meadows and Geelong plants production, and it would then
ested in that here in the payer-funded Cabcharge tomorrow and Tuesday next be 24 hours before parts
week, while a rostered day were available to Ford.
United States,» Mr Carr vouchers.
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ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر ”ﺳﺎﺋﺮون ﻋﲆ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد و ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ“
ﺗﺘﴩف ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻴﺪين ﰲ اﻟﺘﻴــﺎر اﻟﻮﻃﻨـﻲ اﻟﺤــ ّﺮ
ﺑﺪﻋﻮﺗﻜﻢ ﻟﺤﻀﻮر اﳌﻬﺮﺟﺎن اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ و ﺣﻀﻮر

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

12th May 2012

The Bellevue
10 Restwell Street. Bankstown

ﻟﻠﺤﺠﺰ و اﻻﺳﺘﻌﻼمRichard 0413 107 531 - Mohamad 0415 299 299 :

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

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

McDonald’s
Rockdale
603 Princes Highway
®

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

YouTube

Picasa

SHOUTcast

Media Center

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

TV Series

Pay-Per-View

Media Center

®

Sahibi Supermarket........................(+61) 286-777-927
BAS Sat..............................................(+61) 298-912-551
Black Town
Little Parand.....................................(+61) 296-761-633
Dandenong
Dorakhshan Market........................(+61) 397-948-418
Melbourne
Ishtar Persian Bazar........................(+61) 393-549-212
Austech Telecom.............................(+61) 410-514-439
Bamyan Halal Butchers..................(+61) 397-932-636
& Grocery
Sid Satellite......................................(+61) 415-406-500
Super Gulph....................................(+ 61) 398-502-992

J& S Electrical PTY LTD..................(+61) 393-595-678
& Broad Meadows
Perth
City Fresh Supermarket................(+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite............(+61) 423-631-129
Ariana AFG Satellite.......................(+61) 421-883-650
Adellaid
Persian Grocery...............................(+61) 884-438-599
Mob Tech..........................................(+61) 404-541-835
Geelong
Nima Satellite.................................(+ 61) 040-172-9598
Parramatta
Little Persia.....................................(+ 61) 296-301-648

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

Allawah
Billy Biz Solution.............................(+61) 410-103-848
Belmore
Ann TV .............................................(+61) 400-466-484
IPTV Techheads ..............................(+61) 413-240-342
Sydney
AVA Satellite....................................(+61) 401-491-546
Super Sahel.....................................®(+61) 294-176-766
Heshmat Satellite...........................(+61) 400-078-000
Tech Solutions.................................(+61) 402-666-555
Bullono..............................................(+61) 043-300-8974
Niavaran Market .............................(+61) 294-771-772
Broadcasting Australia Satellite...(+61) 298-912-551

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

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

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

10-11-0007

agentsupport@glarab.com

