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رحيمي يطل على فلسطني من مارون الراس

فيلتمان ال يطمئن «احللفاء» :نعم  ..األقليات مه ّددة

حرب «يرحـّب» بفيلتمان وتبدو كونيللي (فادي أبو غليوم)

الرمسية اليت اجراها رحيمي
مع رئيس جملس النواب
نبيه بري ورئيس احلكومة،
قد شكلت مناسبة لتأكيد
الدعم االيراني للبنان شعبا
وجيشا وحكومة ومقاومة،
فإن لقاءه االمني العام لـ
«حزب اهلل» السيد حسن

التتمة صفحة 31

جميع منتجاتنا حالل ..تجدونها يف

 Colesو  Woolworthsوأكرب السوبرماركات املستقلة
Full details on page 20

بإدارة :آدي سركيس
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
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Y

YPlumbing

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

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

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

ايران
على
العقوبات
و»حزب اهلل» وسوريا.
وهذا يدخل يف عمق
االسرتاتيجية االمريكية».
وأضاف ان عدم االلتزام
مبوضوع العقوبات «ستكون
له تداعيات خطرية على
القطاع املصريف».
اللقاءات
كانت
وإذا

خربة طويلة وصدق يف التعامل

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

موسكو تنعى مفاوضات الدرع الصاروخية
وتلوّح بضربة استباقية إذا تفاقم الوضع
لوح رئيس هيئة االركان
العامة للقوات املسلحة
الروسية اجلنرال نيقوالي
ماكاروف بتوجيه ضربة
الدرع
اىل
استباقية
الصاروخية اليت تعتزم
الواليات املتحدة وحلف
مشال األطلسي نشرها يف

الرقم الصادر..2012/ 33 :التاريخ 2012/4/30 :

جـانب صحيفة «النهار» الغ ّراء  -بريوت

املـوضـوع  :حـق الـّرد

أوروبا الشرقية ،كخيار أخري
يف حال تفاقم الوضع.
وكان الرئيس الروسي
دميرتي ميدفيديف اعلن
العام املاضي ان موسكو
سرتد عسكريا اذا مل
تتوصل اىل اتفاق مع

التتمة صفحة 31

روسيا ترى نضوجاً سورياً لإلصالح
وواشنطن تستعجل فشل خطة أنان
املراقبون يف محص ومحاه :القوات احلكومية تتعاون

أعلن رئيس بعثة املراقبني
الدوليني يف سوريا اجلنرال
النروجي روبرت مود ،بعد
جولة له يف محاه ومحص،
أن هناك «فرصة جيدة»
لكسر حلقة العنف ،مشريًا
إىل أن القوات احلكومية
اليت حثها على القيام بـ
«اخلطوة االوىل» ،تتعاون

محالت حمزة
للخضار والفواكه
االوىل يف
مرييالندز

خضار وفواكه طازجة
 سمانة عربية وهدايا179 Merrylands
Rd, Merrylands
Tel; 1886 9760
التفاصيل ص8

يف بعض مواقع املواجهات
أكثر من املسلحني ،مشريًا
إىل ان اعضاء بعثته مل
يواجهوا أي عقبات يف

التتمة صفحة 31

قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ روبري نعوم

حتية وبعد،
قرأنا بواسطة االنرتنت
املقال املنشور يف عدد

فران ياغونا للم
أ

صحيفتكم ليوم األحد
صفحة
،2012/4/29
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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

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

0478 165 625

مل متض ساعات قليلة
على توقيع نائب الرئيس
االيراني حممد رضا رحيمي،
رزمة كبرية من االتفاقيات
التنفيذية
واملذكرات
اللبنانية،
احلكومة
مع
الكبرية،
السرايا
يف
حتى دخل مساعد وزيرة
اخلارجية االمريكية جيفري
فيلتمان ،منزل رئيس
احلكومة جنيب ميقاتي،
مستخدما لغة متعالية يف
احلديث عن ايران وسوريا
و»حزب اهلل» ،من دون
أن يعرف ما اذا كان قد
استخدم العبارات نفسها
اليت استخدمها يف اجتماعه
وقيادات «فريق  14آذار»،
بأنه «اذا كان البعض
يف لبنان ينوي التحايل
على العقوبات على ايران
ومتكينها من انتزاع عقود
غاز وكهرباء وخالفهما،
اللبنانية
احلكومة
فان
ستواجه مشاكل معقدة مع
اجملتمع الدولي»!
وقال فيلتمان للمجتمعني
من فريق  14آذار يف
منزل النائب بطرس حرب
«حنن حريصون على عدم
استغالل السرية املصرفية
يف لبنان لاللتفاف على

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

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

التقى سليمان وبري ونصر اهلل ّ
ووقع مذكرات مع ميقاتي

رحيمي زار مارون الراس :إيران عازمة على متتني احلكومة
أكد نائب الرئيس االيراني حممد
رضا رحيمي أمام رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان «التزام ايران
الكامل دعم لبنان وعقد اتفاقات
تعاون» .وسلمه يف بعبدا رسالة
خطية من الرئيس حممود امحدي
جناد تتضمن دعوة اىل مؤمتر دول
عدم االحنياز.
ورحب سليمان بالوفد ،مشريًا اىل
ّ
«العالقة اجليدة بني البلدين»،
ومنوهًا «بالتعاون القائم».
ومن قصر بعبدا إىل عني التينة
حيث استقبله رئيس جملس النواب
نبيه بري واقام على شرفه مأدبة
غداء بعد خلوة مجعت الرجلني.
وحضر رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي ونائبه مسري مقبل ووزراء
وسفراء دول عربية واسالمية
ونواب.
والقى بري كلمة علق فيها على
أهمية الزيارة معتربا ان ما جيري
يف املنطقة «متويه للنيات خللط
االوراق وايقاظ املشكالت النائمة
العرقية والطائفية واملذهبية».
ولفت اىل ان «اشعال التوترات
املتنوعة وصو ً
ال اىل حماولة اجياد
شرخ بني املسلمني واشعال
الفنت ،يهدف اىل وضع ايران على
منظار تصويب الفتنة املذهبية،
مما سيؤدي اىل تبديد قوة العامل
االسالمي وحرق ما اجنزته شعوبنا
بعد حتررها من االستعمار وحتقيق
االستقالل السياسي».
وقال «ان املسألة السورية تقرع
ابوابنا وحنن اذ ننأى بأنفسنا عن
جر
تفصيالتها فإننا نقصد عدم ّ
لبنان اىل وقائعها وعدم جعله
موقعًا
لصب الزيت على نارها،
ّ
وال ننسى اليد السورية البيضاء
اليت امتدت النقاذ لبنان ساعة
الفتنة».
ويف السرايا ،انعقدت اللجنة
العليا املشرتكة برئاسة ميقاتي
ورحيمي .وشكر ميقاتي «حرص
ايران على دعم جهود احلكومة
اللبنانية للمحافظة على االستقرار
وتعزيز الوحدة والتضامن ،وهو ما
جنب لبنان تداعيات ما جيري من
احداث يف عدد من الدول العربية
الشقيقة وال سيما سوريا»،
مؤكدًا «وقوف لبنان حياهلا موقف
احلريص على عدم التدخل يف
شؤونها الداخلية».
أما رحيمي فأكد ان لدى حكومة
بالده «عزمية راسخة يف جمال متتني

نائب الرئيس االيراني رحيمي مصافحاً السفري عسريي ،وبدا الرئيس بري.

حكومة الرئيس ميقاتي وتقويتها»،
واعترب ان «الدميوقراطية واحلرية
يف لبنان قل نظريهما يف
املنطقة» ،متمنيًا «ان تقتدي بقية
الدول به» .وشدد على الدعم
االيراني «اجلدي والشامل لتقدم
الشعب اللبناني».
ودان التدخالت اخلارجية يف الشأن
السوري ،معتربًا انها تتعارض مع
املصلحة العليا للشعب السوري،
ودعا اىل «اتاحة اجملال امام
الرئيس السوري لكي يتحدث مع
شعبه ومع املعارضني السوريني
ليصلوا اىل طريق احلل السياسي
املناسب الذي يؤدي يف نهاية
املطاف اىل تشكيل حكومة
سورية قادرة وتقوم باالصالحات
السياسية املطلوبة».
وبعد االجتماع مت توقيع ثالثة برامج
تنفيذية ملذكرات تفاهم سابقة،
حول توسيع نطاق التعاون العلمي
والفين يف جمال املواصفات
واخلربات
املعلومات
وتبادل
والتدريب واالعرتاف املتبادل
بشهادات املطابقة.
ثم عقد ميقاتي ورحيمي مؤمترًا
صحافيًا استهله رئيس احلكومة
باالشارة اىل «مراجعة املواضيع
املشرتكة اليت سبق أن نوقشت
بني اجلانبني يف لقاءات سابقة
وتناولت احلاجات االقتصادية
( .)...وشددنا على ضرورة
تطبيق القرارات الدولية واليت
إستندت إليها املبادرة العربية
للسالم اليت أقرتها القمة العربية

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

مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
Contact Info
Printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW
2116

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

يف بريوت يف العام .»2002
اما رحيمي فقال ان «حكومتنا
لديها عزمية راسخة لتمتني حكومة
الرئيس ميقاتي ،وتريد ان تعمل
على نقل خطوط الطاقة الكهربائية
واجياد معامل الطاقة».
احملافظة
«ينبغي
وأضاف:
على اهلدوء يف سوريا وحتقيق
االصالحات السياسية .حنن ندين
سفك الدماء من اي جهة أتت،
وينبغي إتاحة اجملال امام الرئيس
االسد ليتحدث مع شعبه ومع
املعارضني ليصلوا اىل طريق احلل
السياسي املناسب ،الذي يؤدي
اىل تشكيل حكومة سورية تقوم
باالصالحات السياسية املطلوبة
وحنن ندين اي تدخل خارجي يف
الداخل السوري».
ونفى ميقاتي أي تزامن بني
ومسؤولني
رحيمي
زيارتي
امريكيني« ،أو إمالءات من هنا
وال من هناك ،واملصلحة اللبنانية
العليا تقتضي أن نكون على عالقة
ممتازة مع مجيع األطراف من دون
استثناء».
والتقى

نصر اهلل

رحيمي

األمني

العام

لـ»حزب اهلل» السيد حسن نصر
اهلل وجرى البحث يف األوضاع
السياسية والتهديدات اإلسرائيلية
لدول املنطقة.
وجدد نصر اهلل «شكره وشكر
املقاومة والشعب يف لبنان
للجمهورية اإلسالمية على دعمها
الدائم واملستمر للبنان حكومة
وشعبًا ومقاومة» ،مؤكدًا «ثبات
املقاومة اإلسالمية على نهجها
ويقينها باالنتصار».
وزار رحيمي ضريح املرجع الراحل
السيد حممد حسني فضل اهلل،
وكان يف استقباله العالمة
السيد
ّ
علي فضل اهلل وعلماء.
ومن مراسلة «النهار» يف بنت
جبيل ان املسؤول االيراني
انتقل مساء اىل حديقة ايران
يف مارون الراس ،حيث اقيم
له استقبال شعيب حاشد ،تقدمه
النائب حسن فضل اهلل وقياديون
ورجال
وفلسطينيون
حزبيون
دين وفاعليات .وختللته كلمات
ترحيب ،رد عليها رحيمي بتكرار
وقوف اجلمهورية االسالمية اىل
جانب القضية الفلسطينية وسوريا
ورئيسها.

الراعي التقى الرئيس املكسيكي وحاكم العاصمة:

لبنان يتأثر بأحداث املنطقة ويتطلع إىل
حياد إجيابي

يف نبأ من مكسيكو أن البطريرك
املاروني مار بشارة بطرس الراعي
زار األربعاء الرئيس املكسيكي
فيلييب كالديرون اينوخوسا يف
القصر الرئاسي.
الرئيس
بني
حوار
وجرى
والبطريرك فأوضح الراعي «ان
املسيحيني واملسلمني يف لبنان
انشأوا دولة دميوقراطية متميزة
لعبت دورًا مهمًا حبكم موقع لبنان
السياسي واجلغرايف ،كجسر بني
الشرق والغرب وكان ميثاق
بينهم قام على الءين :ال لالنظمة
الدينية وال لالنظمة العلمانية
اليت
تغيب اهلل ،وفصلوا بني
ّ
الدين والدولة مع االجالل هلل
واحملافظة على االحرتام الكامل
لالديان واالستقاللية لكل طائفة
من حيث احوال ابنائها الشخصية،
كرسه الدستور اللبناني
وهذا ما ّ
( )...لبنان يتأثر بكل االحداث
اليت جتري يف منطقة الشرق
ّ
االوسط ،وهو لذلك
يتطلع اىل
حياد اجيابي يلتزم معه القضايا
العربية والدولية ،ونأمل يف ان
تؤول الثورات واالنتفاضات يف
البلدان العربية اىل انظمة أكثر
دميوقراطية وفقًا ملا يصبو اليه
شعب كل بلد».
وشدد على انه «ال جيوز اعتبار
املسيحيني يف بلدان الشرق
االوسط اقليات ،فهم مواطنون

فيها منذ الفي سنة ،واسهموا
يف بنائها على كل املستويات،
وبالتالي يشكلون مع سكانها
احلقوق
بكامل
مواطنني
والواجبات» .واضاف« :ال جيوز
الكالم عن محاية االقليات بالنسبة
اىل املسيحيني يف بلدانهم ،بل
ينبغي الرتكيز على املواطنة اليت
تعطيهم كما سواهم من املواطنني
كل احلقوق املدنية وتلزمهم كل
الواجبات الوطنية».
وأكد املطلب الذي اطلقه الرئيس
سليمان يف اجلمعية العمومية لالمم
املتحدة ،بأن يكون لبنان مركزًا
عامليًا حلوار الثقافات واالديان.
وكان الراعي زار حاكم العاصمة
مكسيكو ورئيس حكومتها مرسيللو
ايربار كاساوبون ،الذي اقام حفلة
تكرميية للبطريرك حضرتها زوجة
احلاكم ورئيس احملكمة الدستورية
العليا ملدينة مكسيكو ادغار الياس
وقدم اليه
عازار ،ووزيرة الثقافةّ ،
امليدالية الشرفية للمدينة .واعلن
حاكم مكسيكو انه سيزور لبنان
خالل تشرين الثاني املقبل تلبية
لدعوة من البطريرك.
ثم زار البطريرك كاتدرائية سيدة
وكاتدرائية
القدمية
مكسيكو
املدينة اجلديدة.
واليوم يغادر الراعي املكسيك
متوجهًا اىل كندا احملطة الثانية
يف جولته.
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حبث رئيس جملس الوزراء
جنيب ميقاتي مع وزير الشؤون
االجتماعية وائل ابو فاعور
يف شؤون وزارته .واستقبل
وفد اللقاء العربي الدامناركي
للفريق العربي للحوار االسالمي
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<å_Ö
] <Ì⁄Á”£سفري
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واملسلمني»،
بني
]÷◊<ovf÷]<ŸÊ^ﬂi<≈^€jq˜]<·c<V^œ
مشريا اىل ان بيانا سيصدر عن
¬<^⁄Á€
]˜<ÎÅ^íjŒ
]÷<ƒïÁ
<ª
املسيحيني
التعاون بني
مضاعفة
]<^‚É^°
 <l]]Üq˜]Êيف]÷<gq]Á
الشرق األوسط
واملسلمني
<≈ÁïÁ⁄<±]<Ì
÷ ^ïc<HÁ€ﬂ÷]<àÈÀvjاوروبا.
والدامنارك وغرب
<‹„i
]<Ìﬁá]Áπ
]}<ÔÜاملمكلة
<ƒÈï]Á⁄Êسفري
واستقبل ميقاتي
]J∞ﬂõ]Áπ
السعودية علي عسريي ثم
العربية
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األمينة التنفيذية لـ»اإلسكوا» رميا
]÷<HÇ“_<ÎÑ÷]<Ö^íœ÷]<·^ﬁÇ¬<–e^ä
خلف يف حضور وزير الدولة مروان
]·<
]÷◊<H^œ
<Üm] <‰¬áÊ
<·^Èe <ª
البحث
قال إن
الدين الذي
خري
“^·<
]÷<ãÈÒÜ
]÷◊<ƒ⁄ <^œ
 <Íi^œÈ⁄جلهة
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مستقبل
تناول
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<‹„i
]÷<:÷] <^Ë^ñœ
التزم هذا
• <ÿ€ان لبنان
<‰j÷ÊÅبإعتبار
ضبيه
]˚<Ö^m
يراعي ]<±
<Ì ^ïc
]÷◊<∞Èﬁ^ﬂf
املواصفات
على ان
األمر،
]÷<ÌÈâ^Èä
مت ^<l
÷◊~¯
]÷<ÌÈf◊ä
البحث يف اللقاء
العاملية ،كما
<^€Èâ
]÷<˜Ê <Í◊}]Ç
]÷<ƒïÁ
¬◊<Ó
«االسكوا»
الذي تنظمه
الوزاري
]˜JÎÅ^íjŒاالسبوع املقبل.
يف بريوت
<ÏÖÊÜï
]÷<Ö^íœمع¬◊<Ó
الصحافيني
<ÅÇçÊدردشة
ويف
أوضح خري الدين انه «ال ميكن ان
<Íâ^â]<–◊�ﬂ€“<Ö]Üœjâ˜]<4
Ái
]÷√ <Ì◊rدون ان تصرف
احلكومة من
تستمر
]˜<HÌËÅ^íjŒ
÷<ºÈéﬂj
]÷<ÅÁ“Üالسبل
وجيب<ÿæان جند
األموال،
]÷<ÎÑ
}<ª <^ëÁí
]÷ <ÌÈ◊}]Çوأي
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الدستورية
<Ñﬂ⁄
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<‰éÈ√i
اليه جيب ان
<ÏÇ⁄سيتم
حل
]˜<≈^ïÊ
التوصل<]Üq
<‡⁄ <Ì◊ËÁõ
الغطاء
يكون بالرتاضي ويؤمن
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االعتمادات
لصرف
املال
لوزارة
]÷<Ö^íœ
]<ÔÇe
<HÌÈﬁ^m
<ÌÈu^ﬁ
<‡⁄
اجلميع كي ال
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واالموال مبا
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<›ÁâÜ⁄
÷<Üéﬂ
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قانونية».
ملساءلة
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÷◊<Ì«Èí
نتعرض <^œ Ê
]˜<ÖÁq
 Melbourneآخر موازنة
واضاف« :معلوم ان

اجنزت عام  ،2005وحنن ورثنا واالماراتيني ميثلون القطاعات
تركة كبرية ،وما من نص يقول واملصاحل االقتصادية ،ومنها
ما ميكن فعله اذا مل يقر جملس النقل والفنادق واملستشفيات
النواب او جملس الوزراء املوازنة واالتصاالت والتكنولوجيا ،وجرى
على مدى  5سنوات  ،وعندما البحث يف تفعيل عمل القطاعات
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 7 <^„È÷cسنوات
<k◊ëÁiاحد ان
]÷ <:يف بال
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االستثمارات يف
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يف
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]÷ <:لوفد
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]˘<ÜËÁ�i <Ì⁄á
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]÷”„<p¯n÷] <l]Ö]áÁ÷] <ƒ⁄ <ΩÊÜé÷] <^f◊�⁄ <ki^e <:÷] <ÌÈÒ^eÜ
]<ÏÖ]áÊ <ƒ⁄ <‹„◊“^é⁄ <·] <^€◊¬ <Ó◊¬ <∞Èﬁ^ﬂf◊÷ <^v◊⁄Ê <^Èâ^â
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“� <‘÷Ñ
الدولة».
<Ì÷ÊÅتسيري
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] <Ì“3éπمن خارج القاعدة االثين عشرية
األسلحة اليت
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]÷ <ÎÑعلى
]÷2011 <—Áäj
 2006وحتى
ميكن أن تهرب عرب السفن أو
<Ç√Ë
لألعوام<Ü„ç
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اللبنانيني إىل رفع سقوف اإلنفاق ويبقي
وعزت يف بيان
ّ
JÌ⁄Á”£]<±]<^„µÇœj÷<Ì“3é⁄
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والطائفة
الدرزية_“<^ﬁÇ
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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

صفحة 6

Saturday 5 May 2012

السبت  5أيار 2012

Page 6

مقاالت

التو ّجس اجلنبالطي والغـبـاء األميـركي
ادمون صعب

زيارة مساعد وزيرة اخلارجية األمريكية لشؤون الشرق األدنى
السفري جيفري فيلتمان مل تكن مفاجئة ،ألنه من «أهل البيت»،
ُ
استقبل بها يف كليمنصو أمس
والدليل على ذلك احلفاوة اليت
أعده له الشيخ بطرس حرب ،أحد املرشحني
األول ،والعشاء الذي ّ
الدائمني لرئاسة اجلمهورية ،والذي حيضره أركان  14آذار ...إال أن
املفاجأة كانت االتصال الذي أجرته وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري
كلينتون بالرئيس ميشال سليمان إلبالغه بزيارة فيلتمان ومتنيها
عليه ،بطريقة غري مباشرة ،ان يستقبله هذه املرة بعدما كان رفض
استقباله يف الزيارة السابقة احتجاجًا على تصرف اإلدارة األمريكية
حياله لدى مشاركته يف دورة اجلمعية العمومية لألمم املتحدة .ويف
حني كان على كلينتون أن تشرح لسليمان اهلدف األساسي لزيارة
فيلتمان يف ظل األجواء السائدة يف سوريا ،واألسباب اليت جعلتها
تتصل به وليس بنظريها وزير اخلارجية عدنان منصور ،مل جتد يف
ما يقوم به سليمان واحلكومة اللبنانية ،سوى تذكري سليمان مبا
ورد يف الكلمة اليت ألقاها أخريًا يف قمة بغداد ،وتضمنت دعوة
لبنانية «للمحافظة على املكونات البشرية املتنوعة للعامل العربي،
من ضمن الوحدة ،على قاعدة الدميوقراطية واملشاركة يف احلياة
السياسية وإدارة الشأن العام» .متمنية على سليمان التعاون مع
فيلتمان يف هذا الشأن.
ومل ينخدع أحد بكالم كلينتون ،مبن فيهم أركان  14آذار ،ألن أهداف
الزيارة واضحة املعامل ،وتهدف يف الدرجة األوىل إىل إثارة قلق
«املكونات اللبنانية املتنوعة» من طريق حتريض فريق لبناني على
آخر ،وحماولة تعطيل إقرار مشروع جديد لالنتخابات من شأنه أن
حيقق التمثيل الصحيح والعادل ملختلف املكونات البشرية للمجتمع
اللبناني ،فض ًال عن تصحيح األخطاء اليت ارتكبت بعد الطائف ويف
ظل نظام الوصاية السوري الذي أوحى مبا ُعرف بـ»قانون األلفني»
الذي ّ
حكم برقاب اللبنانيني طبقة سياسية موالية لسوريا آنذاك،
املكون
مبكون أساسي يف الصيغة اللبنانية هو
على حنو أحلق الظلم
ّ
ّ
املسيحي الذي وضع أكثر من نصف نوابه حتت أجنحة الطوائف
غري املسيحية من سنية وشيعية ودرزية ،فأصبح هناك «مسيحيو
املستقبل» ،و»مسيحيو أمل» ،و»مسيحيو حزب اهلل» ،و»مسيحيو
جنبالط».
ويؤمل أن يغتنم الرئيس سليمان فرصة استقباله السفري فيلتمان
لقراءة «مزموره» عليه مدافعًا عن سياسة «النأي بالنفس» يف
املوضوع السوري على أساس أن لبنان ألزم نفسه يف امليثاق
الوطين االستقاللي بأال يكون مقرًا لإلضرار بأمن سوريا وال ممرًا
له .كما حتكم العالقات بني بريوت ودمشق معاهدات واتفاقات
متبادلة سيبقى لبنان متقيدًا بها ،خصوصًا يف اجملاالت األمنية،
ما دام النظام يف سوريا قائمًا شرعيًا ودستوريًا .وعليه أن ّ
حيذر
فيلتمان من أي خطأ يف هذا اجملال.
أما يف الشأن اللبناني فهو حريص على الوفاق بني مجيع املكونات
السياسية بصرف النظر عن توجهاتها وانتماءاتها ،وأنه يعمل من
أجل استمرار هذا الوفاق ،ألنه ضمان لألمن واالستقرار والوحدة
الوطنية.
أما يف الشأن االنتخابي الذي استدعى ،يف احلقيقة ،اتصال الوزيرة
كلينتون بسليمان فال بد من أن يكون الرئيس حريصًا على عدم
تدخل اخلارج يف االنتخابات ،مبديًا وجهة نظره يف النظام النسيب
الذي من شأنه حتقيق التمثيل الصحيح والعادل ،وتوطيد أواصر
الوحدة الوطنية ،وختفيف حدة التوتر بني اجلماعات نظرًا إىل أن كل
ّ
املضخمة
واحدة منها ستعود إىل حجمها الطبيعي ،وتنسى األحكام
اليت نفخها املال السياسي وساعدت فيها قوانني االنتخاب الظاملة
اليت أحدثت تباعدًا بني اللبنانيني كما تسببت مبزيد من اهلجرة،
خصوصًا يف صفوف املسيحيني الذين نكبوا يف حرب اجلبل عام
 1983ومل يرجع إىل قرى التهجري هناك سوى القليل .آم ًال أن يقتنع
الزعيم وليد جنبالط بأن النسبية هي يف مصلحته ،وأن العربة
ليست يف عدد النواب ،بل يف الدور واحلضور وإعادة وصل ما
انقطع بني مكونني رئيسيني للكيان ،أي املسيحيني والدروز.
ولعل أغرب املفارقات ان يبدأ فيلتمان محلته االنتخابية بالرجل
األعنف رفضًا ملشروع الرئيس سليمان االنتخابي .إذ كان على
ّ
يوفر على نفسه إغضاب الزعيم الدرزي من طريق
الرئيس أن
فتح حوار بإشرافه بني املكونات املسيحية والدرزية ،اليت هي
أساس الكيان ،وألن جزءًا مهمًا من شكاوى املسيحيني من ّ
حتكم
املسلمني باختيار أكثر من نصف نوابهم ،عائد إىل حرب اجلبل عام
 1983وتداعياتها على الصعيد املسيحي ،خصوصًا ان كثريين من
أهل اجلبل املسيحيني ال يزالون «الجئني» داخل لبنان وخارجه يف
دنيا االغرتاب.
لذلك اعترب جنبالط «أن حاالت االنقسام والتوتر الشديد ،وحاالت
القطيعة السياسية بني اللبنانيني ،تقف حائ ًال دون جناح النظام
النسيب الذي سوف يزيد الشرخ الداخلي».
وهو رفع حتديًا يف وجه سليمان عليه أن يرد عليه بورشة إصالح
وطنية ،حني قال« :إن من حيملون لواء النسبية إمنا يرفعونها
حصرًا بسبب رغبتهم اجلاحمة إلقصاء اآلخر ،وليس لتحقيق اإلصالح
السياسي» .قد يكون من حق جنبالط أن يتوجس متوهمًا أن مثة
من يريد به شرًا ،أو يريد أن يقصيه أو يلغيه .إال أن من حق
اآلخرين كذلك ،خصوصًا أولئك الذين ُنكبوا ُ
وظلموا ،أن يصلوا إىل
حقوقهم ،وينصفهم التاريخ.

عودة جيفري ...كنعان
جان عزيز

تعجز الكلمات عن وصف هذه الظاهرة الفريدة ،املتمثلة يف
عودة جيفري فيلتمان إىل بريوت .بسمته ذاتها .وضحكاتهم
ُّ
حتكم
نفسها حتى القهقهات .سابقة بشرية مل تعرفها عالقة
عن بعد ،بني سيد وعبد من قبل .غازي كنعان كان يف املوقع
تسيد عليهم أكثر .وكانوا قد استعبدوا له
نفسه .بل كان قد
َّ
وملن بعده أكثر .غري أنهم انقلبوا عليه سريعًا حلظة سقوطه.
فور رحيله عن عنجر يف ذلك الصقيع الكانوني من عام ،2002
وعندما تأكدوا أن األمر تنحية ال ترقية ،سارعوا إىل التباري
يف شتمه واملزايدة يف رواية فظائعه ،ليكرروا األمر نفسه مع
اخللف .بل أكثر .أحدهم وقف يرش األرز والزهر على سيارته
املغادرة صوب جديدة يابوس يف  26نيسان  ،2005هو نفسه
ــ كما كثريين مثله ــ صاروا بعد رحيله أبطا ً
ال وثوارًا ومقاومني
توعدوا نظامه
وحمررين .مشتوا به وبلقبه وبشعبه ودولته .حتى ّ
مبالحقته حتى إدلب وجبل الزاوية.
جيفري كنعان ،أو فيلتمان ،منوذج آخر .جاء مع القرار .1559
يف توقيت كأنه معجزة .بعني ضعيفة وسحنة «بوكرية»
وإدراك سابر حلقيقة سياسيينا ،حتى الوعيهم والسرائر.
ً
بداية إىل تغيري امسه .هي
منذ اللحظة األوىل أدرك حاجتهم
عادتهم التارخيية يف التخفيف نفسيًا من عبوديتهم الطوعية.
يصري اسم الدلع نوعًا من عالج سيكولوجي لكبت الذل اإلرادي
ّ
ليكنوه بـ»أبو
واهلوان املستحب .مل يعرفوا اسم ولده البكر
فسهل عليهم املهمة :جف .وألن طبعهم العبودي بات
فالن».
َّ
راسخًا يف كليشيه الكلمتني ،أضافوا إليها مفردة «العزيز»
باإلنكليزية .صار «دير جف» كل ما حيتاجون إليه ويكفيه
ملهمته.
بعد االسم ،كان عليه تدبري طريقة التواصل .مع سيد عنجر
كانت الوسيلة بدائية .استدعاءات وصراخ وأحيانًا شتائم.
معه كانت نقلة نوعية :الرسائل النصية القصرية عرب اهلواتف
ّ
املفضلة .يوزع التعليمات والتعليقات
اخللوية .كأنها هوايته
واإلمالءات وحتى النكات عربها .يروي أحد السياسيني أنه يف
يوم واحد ّ
تلقى منه  38رسالة .مع أن كل «حوارييه» كانوا
يتساءلون عن سر اعتماده تلك الطريقة املكشوفة أمنيًا .حتى
إنهم كانوا بداية يرتددون يف اإلجابة بالطريقة نفسها بشكل
ّ
متحفظة مقارنة بلغته الصرحية
مريح .الحظ سريعًا أن أجوبتهم
والفجة .فصارحوه مبخاوفهم من انكشاف كالمهم لدى كل
اجلهات املعنية بالتخابر اخللوي ،داخل لبنان وخارجه .لكنه
طمأنهم ،واستمر باعتماد الوسيلة نفسها .بعد الضجة اليت
ّ
اشتبه يف أنهم عمالء الستخبارات خارجية ضمن
أثريت حول من
قطاع اخللوي اللبناني ،بعض السياسيني اعرتاه خوف كبري:
يسربون مضمون كل تلك الرسائل املتبادلة بيننا
ماذا لو كانوا
ّ
وبينه؟؟ قلة منهم اطمأنت :اآلن فهمنا ملاذا كانت ثقته كاملة
باخللوي ،رغم كل ثغره...
لكن االختصار حتى االقتضاب واالكتفاء بأحرف جهازه اخللوي
السليط ،مل يكونا إال حكرًا على أسلوب ختاطبه مع من هم
«حتت» ،فيما التخاطب مع من هم «فوق» معاكس متامًا .هناك
يصري التفصيل والتطويل واإلسهاب .يف وثائق ويكيليكس
اكتشف «حواريوه» كم كان خبي ًال يف ّ
حقهم .خياطبهم بعدد
معدله اليومي ثالثة
حمدود من األحرف ،فيما يكتب عنهم ما
ّ
ّ
مقننًا
آالف كلمة .أدركوا كم كان يزدريهم .حياكيهم مقلاًّ ،
ّ
ممل وهامش
مطوالت ،بكل تفصيل
مقترّ ًا ،فيما حيكي عنهم
ّ
سخيف وشاردة وواردة .يف حتليل نفسي من حنو ستة آالف
خيزنه
كلمة عن سعد الدين احلريري ،مل يفته نوع النبيذ الذي ّ
الثري الوريث بعلب الدزينات على طائرته اخلاصة ،فيما حيظره
على كل من حيضر مآدبه العامة .يف أحد تقاريره عن مسري
جعجع ،حرص على نقل «وصفه» لبعض حلفائه بالسعادين،
قبل نقل مضمون املوقف منهم .ويف لقاءاته مع الياس املر،
كان يطلب من مساعديه التدقيق يف صحة كل حرف يقوله له
صاحب الصدقية الكبرية لديهم .مرة قال له املر :هذه أول
مرة أحضر إىل مكتيب بعد حماولة اغتيالي .وعند مغادرته طلب
فيلتمان سؤال سكرترية املر عن األمر ،فأجابت بأنه استأنف
حضوره إىل مكتبه منذ مدة طويلة ...أحد السياسيني الذين
واكبوه طيلة وجوده يف بريوتّ ،
تلقى منه اتصا ً
ال هاتفيًا ذات
يوم ،قال له بلهجة حازمة آمرة :عليك أن تفعل كذا وكذا...
سكت اللبناني بعض الوقت ،قبل أن جييبه :دير جف ،عليك أن
تنتبه .صرت تشبه شخصًا كرهناه حتى املوت...
يظل كل ذلك ملك «العزيز جفري كنعان» وحوارييه .ما يهم
اللبنانيني أن هؤالء معًا ،ومعهم إميييه هنا ،وغوردو مونتانيو
من باريس ،ورايس من واشنطن ،ودبلوماسي إيراني ما من
بتسيده عليهم وعبوديتهم له،
طهران ...بالتكافل والتضامن،
ُّ
أضاعوا أمثن فرصة يف تارخينا الستعادة البلد ،وبناء الوطن،
وقيام الدولة .فبعد نضال طويل مرير ــ مل يشاركوا فيه حلظة
ففوتوا
ــ ضد وصاية قاربت االحتالل ،استساغوا استنساخها،
ّ
فرصة لن تعود أبدًا ،فيما ها هو جيفري يعود.

يف لبنان ال قانون إنتخابياً جديداً
وال مشاركة للمغرتبني
بطرس عنداري
ُنقل عن الرئيس اللبناني ميشال سليمان قوله بعد عودته اىل
لبنان وانتهاء زيارته االسرتالية ،وصفه العمل يف القنصليات
والبعثات الديبلوماسية اللبنانية مبا يشبه املاكينة الصدئة
الرديئة .اذا كان كالم صاحب الفخامة حمقًا ،فنحن نزيد عليه
قائلني ان مجيع ادارات الدولة اللبنانية وقوانينها املتوارثة
وأساليب عملها ليست أفضل من ماكينة البعثات الديبلوماسية
حنمل الرئيس مسؤولية ذلك بل
الصدئة واملهرتئة .وحنن ال ّ
نعتربه جزءًا مكم ًال للورثة املشؤومة.
مر اكثر من ست سنوات على اختيار جلنة خاصة من
لقد ّ
السياسيني واالخصائيني برئاسة االستاذ فؤاد بطرس لتعد
قانونًا انتخابيًا جديدًا يقارب املفاهيم العصرية لصحة التمثيل
ووضع حد للتجاوزات والرشاوى والتزوير .وقد أعدت اللجنة
املذكورة مشروعًا بقي على الورق دون طرحه على احلكومات
املتعاقبة وال على اجمللس النيابي ،وجرى نقاش حوله يف
نصه الكامل.
االعالم دون ان ينشر ّ
وجاء جملس نيابي جديد بالعودة اىل قانون فؤاد شهاب للعام
 .1960وبدأ احلديث عن اعتماد قانون جديد مستند اىل النسبية
اليت يعتربها أكثر اخلرباء معرفة الطريقة األقرب اىل العدالة
نص او مقرتح
وصحة التمثيل الشعيب .وقبل ان ينشر أي
ّ
يتعلق بالنسبية ،انتفض الذين ظنوا ان أعداد نوابهم ستنخفض
اذا اعتمد قانون النسبية الذي يعطي كل فريق النسبة العددية
اليت حيصل عليها يف االنتخابات.
على سبيل املثال ستخسر كتلة العماد عون وحلفائه حوالي
تسعة مقاعد نيابية يف زغرتا ،جبيل ،كسروان ،املنت ،بعبدا
وجزين ..ولكنها يف املقابل قد حتصل على  17مقعدًا أو أكثر
يف الشمال وبريوت والبقاع والشوف وعاليه ،وهذا ال يرضي
فريقًا معينًا .اذن لن تنفع مشاريع الرئيسني سليمان وبري
بدعم النسبية وميكن اعتبار اعتمادها ساقطًا ،والرئيس ميقاتي
ينتظر حصول اتفاق بعيد عنه حتى يوافق عليه.
وال يعرف احد سوى املنجمني ملاذا مل يطرح داخل اجمللس
النيابي خالل  ٧سنوات أي مشروع لقانون انتخابي جديد ،بل
بقي اجلدل واحلوار عرب االعالم واملنابر الكالمية .وكل ما حصل
كان «صفقة» اتفاق الدوحة قبل  ٤سنوات واليت أجنزت بعد
ان مت تعديل دائرتي بريوت األوىل والثانية الرضاء فريق
احلريري.
أما على صعيد إشراك املغرتبني يف االنتخابات ،فحدث وال حرج
عن فضائح املاكينات والرؤوس الصدئة .فقد أطلقت الوعود
من الرؤساء السياسيني والروحيني ومن زعماء الكتل واالحزاب
باستحداث قانون يتيح للبنانيني املنتشرين املشاركة يف
انتخابات وطنهم األم ،وأطلق الرئيس االول وعده منذ وصوله
اىل منصبه بدعم هكذا قانون وتاله مجيع الرؤساء اآلخرين.
مل يصدر اي قانون حتى الساعة ،وكل ما حدث كان مقرتحات
حكومية مل تصل اىل اجمللس النيابي.
ان االسوأ من كل هذا هو ان االكثرية الساحقة من املغرتبني
 وانا منهم  -ال يعرفون ان التسجيل لدى البعثات اللبنانيةيف اخلارج ضروري حتى للذين حيملون اهلوية اللبنانية والبطاقة
االنتخابية مثلي.
فقد كنت اظن حتى االسبوع املاضي ان محلي اهلوية اللبنانية
والبطاقة االنتخابية خيولين ان اثبت اني مسجل على لوائح
الشطب االنتخابية ُ
وتفتح لي االبواب القرتع واختار من اشاء.
هذا يعين ان اشراك املغرتبني  -الذي لن حيصل  -سبتم عرب
االمساء املسجلة لدى البعثات فقط.
ان هذا االمر قد يسجل بعض النجاح احملدود يف اسرتاليا
بسبب تواجد اكثرية اللبنانيني يف سدني وملبورن ،ولكنه
سيكون مأساويًا يف الواليات املتحدة ذات اخلمسني والية ويف
الربازيل الشاسعة وغريهما من بلدان امريكا الالتينية.
لقد شعرنا دائمًا ان احلديث عن اشراك املغرتبني ليس جديًا
حتى من قبل بعض الذين أبدوا محاسًا ودعمًا هلذا املشروع.
واسباب ذلك كثرية منها ان اللبنانيني يشككون ببعضهم
ومبسؤوليهم ولن يصلوا يف حقبة قريبة اىل مستوى من الوعي
خيوهلم ان يقرتعوا بريديًا او غيابيًا او عرب بعثاتهم اللبنانية
ّ
مبجرد إبراز الوثائق اليت تثبت جنسيتهم مثل اهلوية او جواز
السفر او البطاقة االنتخابية.
اذن املاكينات الصدئة يف البعثات اللبنانية يف اخلارج ليست
مسؤولة عن عدم افساح اجملال للمغرتبني ليشاركوا يف
االنتخابات ،الن املاكينات هذه ليست اكثر من امتداد لفوضى
االدارة يف الداخل وبقاء االساليب «العثمانية» مسيطرة على
سري الدوائر.
قد يكون حديثنا مبكرًا وتشاؤميًا يف هذه املرحلة ،اال ان التحرك
البطيء حيال هذا األمر على مدى سنوات وسنوات حيملنا على
ذلك.
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لبنانيات

العماد عون يف عشاء عيد العمل:

األكثرية جيب أال تكون صامتة بل صارخة يف وجه ك ّل فاسد وسارق

بدعوة من رئيس جلنة النقابات
يف التيار الوطين احلر السيد ايلي
حنا ،ومبناسبة عيد العمل أقيم حفل
عشاء يف مطعم احلليب حضره العماد
ميشال عون باإلضافة اىل عدد من
اإلتاد
حّ
والنواب ،رئيس
الوزراء
ّ
العمالي العام وبعض أعضائه،
ّ
نقابية،
منسقي هيئات وجلان
ّ
ّ
ّ
ممثلني عن األحزاب ،وأعضاء من
احلر.
التيار الوطين ّ
ّ
اللقاء بكلمة لرئيس جلنة
بدأ
احلر
الوطين
التيار
يف
النقابات
ّ
إيلي ّ
حنا ،جاء فيها:
«جنتمع سويًا يف هذه االمسية
عشية عيد العمال ،وهنا ال
الكرمية
ّ
عمال لبنان بعيدهم
ّ
بد ِمن تهنئة ّ
ونستذكر السواعد الكرمية اليت
حافظت على لبنان وشعِبه وبنت
فتحية من
الوطن ودافعت عنه،
ّ
ّ
والبنائني
القلب اىل كافة العمال
والفالحني الصامدين يف أرضهم
حرروا االرض
واىل املقاومني الذين ّ
ودافعوا عن كل ذرة تراب ،وكل
التحية اىل جيشنا الباسل احلامي
للوطن والسلم االهلي والضامن
لالستقرار.
خضم
يأتي العيد هذا العام يف
ّ
أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة
تطِبق على السواد االعظم من
العمال وتضع قسمًا كبريًا من
ّ
ّ
خط الفقر يف
اللبنانيني حتت
ّ
ّ
تقلص فرص العمل وتراجع
ظل
القدرة الشرائية للمواطنني ناهيك
ّ
واملقنعة اليت
عن البطالة الظاهرة
تالمس حدود الـ  ،%50أضف اىل
ذلك هجرة خرية الشباب اىل اخلارج
سعيا وراء لقمة العيش وفرصة
العمل.
حتركات
كل ذلك يرتافق مع
ّ
واضرابات واعتصامات لقطاعات
العمال اعرتاضا على
واسعة من
ّ
الواقع وطلبا حلقوق مشروعة.
لقد انتهجت احلكومات اللبنانية
منذ عشرين سنة سياسة ضرب
القطاعات االنتاجية من زراعة
والتوجه حنو االقتصاد
وصناعة
ّ
تكدس
أدى اىل
الريعي مما ّ
ّ
ضيقة جدًا
املليارات يف حلقة
ّ
العمال والفقراء
وذلك على حساب
ّ
فسلبت حقوقهم وضِربت مؤسسات
االمان االجتماعي وسقطت فلسفة
الدولة الراعية حلقوق مواطنيها
ّ
املتفلت
ملصلحة اقتصاد السوق
من كافة الضوابط االقتصادية
واالجتماعية .فبعد عشرين سنة من
هذه السياسة املنتهجة ماذا عسانا
نقول؟
 ديون باهظة فاقت ال 60مليار دوالر تثقل كاهل اخلزينة
واملواطن.
ممولة من الضرائب
 خدمة دينّ
غري املباشرة اليت تطال الشرائح
االكثر َفقرًا.
 حسابات مالية ضائعة وغري ّمدققة
وهبات مبليارات الدوالرات ال تعرف
ِوجهة إنفاقها.
 صندوق وطين للضمان االجتماعييف عجز دائم ،حيث يستدين
صندوق املرض واالمومة من
صندوق تعويض نهاية اخلدمة
يف خمالفة فاضحة البسط قواعد
واصول انشاء الصندوقني
قد تطول الالئحة كثريًا وتأخذ منا
مطوالت لتوصيف الواقع الراهن
ّ
ولن ندخل يف تفاصيل احللول الن
بد
هلا أهل اختصاص ،غري أنه ال ّ

طرح سؤال جوهري :اىل
لنا من
ِ
ّ
ّ
بكل
ستظل الدولة اللبنانية
متى
مؤسساتها تنأى بنفسها عن هموم
ّ
لقدرهم
العمال والفقراء وترتكهم
ّ
ِ
البائس؟
أيها احلضور الكريم،
بد لنا من
يف هذا العيد املبارك ،ال ّ
التحدث قليال عن التجربة اليافعة
ّ
احلر يف العمل
للتيار الوطين
ّ
النقابي منذ تأسيس جلنة النقابات
املركزية يف العام .2005
شرفين دولة الرئيس
فمنذ أن
ّ
العماد ميشال عون برتؤس جلنة
ّ
عيين
النقابات وقد وضعت نصب
مع فريق العمل الذي عاونين
العمالية
درس واقع كافة النقابات
ّ
والرتبوية ونقابات املهن احلرة
اهلوة
حبجم
يف لبنان ففوجئنا
ّ
ِ
العمال ونقاباتهم اضافة اىل
بني
ّ
احلاد الذي أطاح
السياسي
االنقسام
ّ
ّ
ّ
العمال ومكتسباتهم،
حقوق
بكل
ّ
ِ
فانقسم اجلميع مع االسف على
ّ
كل شيء وحتى لقمة العيش
توحد ،فعملنا على
اليت جيب أن
ّ
وشجعنا
التواصل مع مجيع االفرقاء
ّ
العمالية
دائمًا على توحيد اجلهود
ّ
وهمومها وسعينا ضمن امكاناتنا
اىل حلحلة
بعض االمور املزمنة
ِ
بالتعاون مع وزراء التيار الوطين
ّ
وتكتل التغيري واالصالح
احلر
ّ
ّ
أقل واجبنا ،وقد عملنا على
وهذا
فصل العمل السياسي عن النقابي
فجعلنا السياسة يف خدمة النقابات
والعمال وليس العكس ،واليوم
ّ
لنعاهد أنفسنا ونعاهدكم
نعود ُ
مجيعًا على املتابعة بهذا النهج
التغيريي مع احنيازنا الدائم اىل
العمال والفقراء وذوي
جانب حقوق
ّ
الدخل احملدود.
جندد حتيتنا
عمال لبنان االحّباءّ ،
يا ّ
ّ
ونتمنى توحيد جهود
لكم يف عيدكم
العمالية كافة لتحقيق
القيادات
ّ
املطالب احملقة واعادة احلقوق
اىل اصحابها ،فال تكونوا وقودًا
ً
مهدورة لتحقيق مكاسب فئوية
لبعض الساسة ،بل كونوا الوقود
ِ
الذي
يطلق قطار االصالح وحماربة
الفساد وبناء الدولة القوية العادلة
القادرة على حتقيق أحالمكم وبناء
مستقبل الئق لكم وألوالدكم».
وكانت للعماد عون كلمة حتدث
فيها عن الوضع االقتصادي شارحًا
باألرقام ما يقوله ويكرره دائمًا
بأن لبنان منهوب وليس مكسورًا.
وأكد أن الصراع ال يزال مستمرًا مع
الفئة ّ
اليت أوصلت لبنان إىل احلالة
السيئة اليت يتخبط
اإلقتصادية
ّ
قو ًة تعطيلية
بها ،واليت أصبحت ّ
ّ
لكل منو.
مساء اخلري،
إخوتي وأحّبائي
عيدنا
يوم غد هو عيد العمل ،هو ُ
سويًا .اهتمامي
وسنعيده
مجيعًا،
ّ
ّ
هو دائمًا بالشرحيتني اللتني متثالن
معظم الشعب اللبناني :األوىل هي
ّ
ّ
ِ
تتمثل بالعامل
املنتجة اليت
الطاقة
ّ
والثانية هي طبقة ّ
ِ
الطالب
املنتج،
ّ
الذين حيملون األفكار العديدة
ّ
بتفاعل
املستقبلية.
والنظرة
ّ
الطبقات اإلجتماعية العاملة والفكر
ّ
تتقدم األمم
املستقبلي،
اليب
الط
ّ
وطن متكامل.
هناك
ويصري
وتنتج،
ٌ
«الضربة» ّ
ّ
اليت
ولكن مع األسف،
حتدث عنها مسؤول جلنة النقابات
ّ
ّ
النظام
يف كلمته ،أي حتويل
ّ
نظام
اللبناني اإلقتصادي إىل
ٍ

ريعي ،هي اليت قتلت اإلنتاج يف
سوق استهالكية
وحولته إىل
لبنان
ّ
ٍ
وسوق مضاربة باألموال وباألراضي.
ّ
تضخمت أموال
ارتفعت األراضي،
الفوائد ولكن سقط اإلنتاج وأصبح
لبنان على طريق اإلفالس.
أضف إىل هذا ،ما أقوله وأكرره
بلد مسروق وليس
دائمًا ّ
بأن لبنان ٌ
ً
اخلاصة
مكسورًا؛ فوفقا لإلحصاءات
ّ
ً
ّ
اليت قمنا بها وسرتَونها تباعا،
هدر أو
بني
دوالر
مليار
35
أحصينا
ٍ
سرقة واختفاء ...وعندما سيتحدد
أين ذهب ّ
كل قرش ،سنعرف جيدًا
ألن القسم
أن لبنان ليس مديونًا ّ
ّ
النقدية ّ
الباقي فوائد! الكتلة ّ
اليت
النقدية ّ
ُس ِحَبت ّ
باللرية ،الكتلة ّ
اليت
ّ
اللبنانية ّ
اللرية ّ
متثل ّ
واليت سحبت
يف العام  1992بعدما احرتقت
اللرية ّ
ّ
وو ّظ َفت يف ما بعد
اللبنانية ُ
َ
ّ
بأيدي بعض األشخاصُ ،وظفت
ّ
كل
وامتصت
ب %42و،%40
ّ
ّ
ّ
ووظف املواطنون
النقد يف لبنان،
هذه األموال يف املصارف .ومن
الديون
هنا ،بدأت ترتاكم كتلة
ّ
حتى على األرجح أصبحت الفوائد
الدين ِّ
كله ،وهذا
اآلن أكرت من َّ
ّ
يتطلب حسابًا دقيقًا .يف
األمر
العام  2004عندما كنت ال أزال يف
فرنسا ،آخر حساباتنا كانت تقول
إن ّ
كل لرية ُو ّظ َفت يف العام 1993
يف سندات اخلزينة ،أصبحت 13
إىل ال 14لرية ،اي ّ
كل واحد ضرب
مرة يف بضع سنوات.
ثروته بّ 14
ّ
كل هذه األمور تنعكس علينا اآلن.
عندما جئنا إىل احلكم حاولنا أن نأخذ
الزراعة،
الوزارات اإلنتاجية ،وهي ّ
ّ
ّ
اإلتصاالت..
الطاقة،
الصناعة،
ّ
ّ
كلها هذه أساسية يف اإلنتاج
ّ
ّ
ألنه ال إنتاج دون طاقة ،والطاقة
هي طاقٌة بذاتها وباإلنسان ّ
الذي
سيديرها حتى ينتج ،وهي أيضًا
ّ
ألنها
األشياء احلياتية كاملياه،
جزء اإلنتاج« ،وجعلنا لكم
أيضًا
ٌ
ّ
ٍ
شيء
كل
املاء
من
حي» هذه
ّ
اآلية الكرمية ال جيهلها أحد..
وهناك أيضًا اإلتصاالت ،فاليوم
اإلتصاالت هي أساسية لتشجيع
الدورة اإلقتصادية يف البلد وخارج
ّ
البلد ،وعلى ما أعتقد كل  %5من
حتسني باإلتصاالت يعطي %1
ٍ
زيادة باإلنتاج القوميّ .
كل هذه
األمور كانت مفقودة ونشعر حنن
اليوم ّ
أننا ال نزال يف صراعنا مع
الفئة ّ
اليت أوصلت لبنان إىل احلالة
السيئة ،واليت أصبحت
اإلقتصادية ّ
ّ
لكل منو .لذلك حنن
قو ًة تعطيلية
ّ
صراع دائم حتى «نسحب» بقدر
يف
ٍ
تقدم يف احلقول ّ
اليت
أي ّ
اإلمكان ّ
نعمل فيها.
هناك تأخري كبري يف مسألة ّ
الطاقة،
صِر َف على ّ
الطاقة
وإذا رأينا كم ُ
نرى ّ
السليب
مسارها
يف
أنها بدأت
ّ
منذ العام  ،1993صارت حساباتها
تسدد
سلبية ،صارت احلكومة
ّ
ّ
النقص .وصلنا يف نهاية العام
 2011إىل  11مليار مدفوعة نقدًا
أن جمموع
و 6مليارات فوائد ،أي ّ
اخلسارة يف حقل ّ
الطاقة  17مليار
ُ
اخلطة ّ
ّ
جنزَت يف
دوالر .بينما
اليت أ ِ
الطاقة ُ
وزارة ّ
وق ّد َمت إىل احلكومة
يف العام  2010وال يزالون ّ
يؤخروها،
ّ
تكلف حوالي ال 4مليار و 200مليون
وتنتج لنا  4000ميغاوات ويصبح
لدينا كهرباء  24ع  ،24ولدينا
احتياط ال ميكن أن تنقطع الكهرباء
معهّ ،
ألنه لإلعتناء بشبكة اإلنتاج

وعند األعطال ّ
الطارئة يوجد لدينا
تظل ّ
ّ
الطاقة كاملة.
احتياط كي
ومن هنا ميكننا أن نلمس اخلطط
املوضوعة لتهديم لبنان وتفكيكه
على مستوى الوظيفة ،ينتقدون
وزراءنا ألن لديهم مستشارين
خصوصًا يف الوزارات الكربى مثل
االتصاالت والطاقة اليت تشمل
قطاع املياه والكهرباء والنفط!!
فهل املطلوب أن يعملوا وحدهم أو
أن ال يعملوا أو ماذا؟؟
كل اإلنتقادات ّ
ّ
اليت ُتَو ّجه إلينا
تافهة ..يف جلسة املناقشة األخرية
استهلكوا  28ساعة من الكالم يف
الربملان 20 ،ساعة منها كانت
ّ
الطاقة،
خمصصة ملهامجة وزير
ّ
و 5ساعات لوزير اإلتصاالت ،و3
ساعات للباقي .عندما قام وزير
ّ
ليتكلم ،أعطوه فرتة نصف
الطاقة
ّ
ساعة! خالل ّ
النصف ساعة ،تكلم 5
دقائق ونصف ،وكانوا يقاطعون
حديثه يف الوقت الباقي ،وعلى
الدقائق
الرغم من ذلك ،كانت
ّ
َّ
اخلمس كافية حتى ينسحب من
كان يهامجه واحدًا تلو اآلخر.
لقد سبق وقلت ّ
إنه لن يبقى
أحد من ّ
الذين حكموا لبنان حتى
ٌ
ّ
امللفات ّ
كلها جاهزة
العام ،2013
ّ
أسبوع ُطِر َحت مسألة
وموثقة .منذ
ٍ
ُ
اهلبات ،اليوم طِر َح ملف اإلتصاالت
املعمول منذ العام ّ 2009
والذي فيه
هدر وسرقة  980أو  985مليار!
وأيضًا هذه ّ
جر يف
موثقة..
ّ
وهلم ّ
الغد على القروض وعلى سلفات
اخلزينة وعلى اهليئة العليا لإلغاثة
وكل القطاعات املالية ّ
ّ
صِر َف
اليت ُ
الدولة.
فيها مال ّ
ٍ
حركة إصالحية
إذًا حنن اليوم أمام
وحماسبة ،وهذه
جزء من الوعد
ٌ
ّ
ُ
الذي
قطعته يف  7أيار 2005
قلتها ّ
ٍ
ُ
للذين كانوا
كلمة
أول
يف
ّ

قلت ّ
عهد
إنه جاء
يستقبلونين،
ُ
ٌ
واآلن
واحملاسبة.
للحساب
«استوت» القضايا وستعرض
تباعًا.
أمتنى أال تكونوا– أنتم خصوصًا
متفرجني مثل
القوى العمالية –
ّ
بعض ّ
ألن الكثري من
اللبنانينيّ ،
ّ
الناس صاروا يقبلون بالفساد!
ّ
وكأنها
القصة
صاروا يسمعون
ّ
أصبحت جزءًا من منط حياتنا!
يقولون «برافو عليه ،ظّبط
وكأن
حالو» ،يقبلون باملوضوع
ّ
الضريبة ّ
ّ
اليت ندفعها هي
«خوة»،
ّ
ندفعها وننساها! لكن كال! هذه
أموالنا وإذا طارت ،فمن أين
ّ
ّ
الطرقات؟ كيف سنقوم
سنزفت
باإلستشفاء؟ كيف سندفع للترّ بية؟
ّ
كلها هذه أموالكم! ال ميكنكم أن
تطالبونا بها عندما نكون يف احلكم
سرق أمامكم
إذا كان املال العام ُي َ
وأنتم ال حتكون ساكنًا وال تطالبون
باحملاسبة! حنن مسؤولون نعم،
ولكن املطلوب منكم أن تكونوا
الدفاع عن
أنتم
رأس احلربة يف ّ
َ
الدولة.
مالية
ّ
الصامتة هي ّ
اليت
إن األكثرية
ّ
ّ
رأي
ّ
تشجع اجلرمية ،فلو كان هناك ٌ
املرة األوىل
عام رفع صوته من
ّ
ّ
سرقت فيها لرية يف لبنان،
اليت َ
ملا كان البلد وصل اىل هذه
الصامتة ال ختيف
احلال .األكثرية ّ
أحدًا أيًا يكن موقعها ،مع أو ضد،
ألنها غري فاعلة ..األكثرية جيب أن
تكون صارخة يف وجه ّ
كل فاسد
ويف وجه ّ
كل سارق! أمتنى عليكم
من اآلن وصاعدًا أن تواكبونا وأن
ُتسمعونا صوتكم.
بعدها دار حوار بني احلاضرين تناول
ّ
الضمان اإلجتماعي وحقوق
موضوع
العمال يف خمتلف القطاعات.
ّ
فسئل العماد عون إذا كان راضيًا
عن عمل وممارسات اإلحتاد العمالي
العام ،فأجاب :إن ّ
كل نقابة وكل
النقابات جيب أن ّ
احتاد ّ
ميثل مصاحل
العمال
مصاحل
ولكن
العمال،
ّ
ّ
لوحدها ال تنتج عم ًال ،بل هناك
أيضًا مصاحل أرباب العمل ،وعلى

اإلثنني أن يتناقشا ويتحاورا كي
احلل األمثل ّ
ّ
الذي حيفظ
يصال إىل
اجلهتني .وزارة العمل طبعاً
َ
حقوق
تقوم بهذا الواجبّ ،
ألنها وزارة
العمل ،والعمل يتكون من طرفني:
رب عمل وعامل .ولكين أالحظ أن
العمال عندما يتظاهرون ال يكونون
ّ
باحلجم املرتقب ،إذ يبدو أن عدوى
الصامتة قد أصابتهم،
األكثرية
ّ
نود أن نراهم أكثر
وهذا مؤسفّ ..
عندما ينزلون إىل ّ
الشارع.
وردًا على سؤال ،لفت الوزير جربان
ّ
ّ
اللبناني
أن اجملتمع
باسيل إىل ّ
غائب ّ
كليًا عن حقائق األمور بسبب
ّ
املضلل الذي يتناقله
كثرة الكالم
الساسة ومن بعدهم بعض
بعض
ّ
أن
اإلعالم املأجور ،مشريًا إىل ّ
نسبة ّ
التضليل قد تصل يف بعض
ّ
يشك الوزير نفسه
األحيان بأن
عما
بفريق عمله ،فيبدأ مبساءلته ّ
إذا كانت ّ
أن
كل األمور واضحة أم ّ
خمفي وغائب عنه يف
هناك ما هو
ّ
وزارته .وطلب باسيل ثقة ّ
الناس
ّ
تكتل
أن
ودعمهم
ّ
مشددًا على ّ
ّ
التغيري واإلصالح يعمل ملا فيه
خري املواطن ومصاحله بعيدًا عن
ّ
اخلاصة
والتضليل واملنافع
الكذب
ّ
اليت حياول البعض احلصول عليها
الناس ّ
عن طريق إيهام ّ
بأنه يعمل
لتحقيق مصاهلم.
إتاد نقابات
ثم كانت كلمة لرئيس حّ
ّ
رد
السائقني عبد األمري جنديّ ،
ّ
فيها على الوزير باسيل ،فاعرتف
ً
ّ
خطأ بقبوهلم دعم
بأنهم اقرتفوا
ملدة ثالثة أشهر وكان
البنزين
ّ
ّ
تكتل
عليهم املوافقة على طرح
ّ
سيارات
التغيري واإلصالح مبوضوع ّ
أن دعم البنزين
الغاز ،مشريًا إىل ّ
للسائقني ،بل
أي فائدة
مل ّ
يقدم ّ
ّ
على العكس ،إذ ّ
أنه ّ
مت صرف
حل ّ
أدى
مؤقت ،ما ّ
األموال لتقديم ٍّ
إىل «خراب بيت»  55ألف سائق.
السائقني
ان
ّ
وشدد جندي على ّ
ّ
مع ّ
خطة الغاز متسائ ًال عن توقيت
ّ
ّ
أنهم
ومشددًا على
التنفيذ،
ّ
للتظاهر يف ّ
حاضرون ّ
الشارع نزو ًال
عند طلب العماد عون.

دعوة
يتشرف التيار الوطني الحر يف سيدني بدعوتكم للمشاركة يف برنامج نشاطات و لقاءات
وزير الطاقة و املياه جربان باسيل يف سيدني ليومي السبت و األحد  12و  13أيار . 2012
يصل الوزير جربان باسيل يرافقه أمني عام التيار الدكتور بيار رفوّل و مسؤول االنتشار
الدكتور طارق صادق اىل مطار سيدني(الدومستيك) متوجها من ملبورن و ذلك يوم السبت
الواقع يف  12أيار  2012يف تمام الساعة  11:30صباحا.
يتوجه الوزير جربان باسيل بعدها مباشرة لعقد مؤتمر صحايف يف تمام الساعة  1:00و ذلك
على العنوان التالي :
PARKROYAL Parramatta
30 Phillip St, Parramatta, NSW 2150, Australia
Macquarie room.
كما يدعوكم التيار الوطني الحر للمشاركة يف الحفل السنوي الذي يقام مساء السبت  12أيار
 2012الساعة الثامنة مساء» على العنوان التالي:
The Bellevue 2 -10 Restwell Street, Bankstown, NSW, 2200
يشارك الوزير جربان باسيل يف القداس يو األحد الواقع يف  13أيار  2012يف كنيسة سيدة
لبنان هاريس بارك يف تمام الساعة  11:00صباحا على العنوان التالي :
40 -46 Alice St HARRIS PARK, NSW, 2150
يلي القداس لقاء و محاضرة مع أبناء الجالية يف قاعة االستقبال ويتخلل املحاضرة كوكتيل على
شرف الوزير و الحضور.
حضوركم يشرّفنا مع الشكر و التحية.
التيار الوطني الحر سيدني
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العرب والعالم

االمري سعود الفيصل استقبل الوفد املصري وأكد على متانة العالقة بني شعيب البلدين

استقبل االمري سعود الفيصل
وزير اخلارجية السعودي مساء
امس االول يف الرياض الوفد
املصري الذي يضم رئيس
جملس الشعب الدكتور سعد
الكتاتين ورئيس جملس الشورى
الدكتور امحد فهمي وعدد من
اعضاء جملسي الشورى والشعب
وقيادات سياسية.
وقال االمري سعود الفيصل
يسرني باسم خادم احلرمني
الشريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز آل سعود وصاحب
السمو امللكي االمري نايف بن
عبدالعزيز آل سعود ولي العهد
نائب رئيس جملس الوزراء
وزير الداخلية ،وباسم الشعب
السعودي ان ارحب بقدومكم
الكريم اىل بلدكم الثاني اململكة
العربية السعودية ،وهي بادرة
مقدرة ،لكنها غري مستغربة
على الشعب املصري العظيم
والعريق ،وال شك انها جتسد
بكل وضوح عمق ومتانة اواصر
احملبة واالخوة والصداقة اليت
جتمع بني الشعبني والبلدين
الشقيقني.
واضاف وامسحوا لي ان اختصر
حديثي معكم يف نقاط ثالث:
اوال  -اننا نرحب دوما وابدا
باشقائنا املصريني يف اململكة،
وقد كان وجود مئات االلوف منهم
لدينا خري عون لنا يف حتقيق ما
نصبو اليه من مناء ورفاه وتقدم،
ومن الثابت احصائيا ان اجلالية
املصرية الكرمية يف اململكة من
اكثر اجلاليات رقيًا يف السلوك
والتزامًا بالقوانني وحتليا مبكارم
االخالق وكريم التعامل ،وهذا
جمددا ليس مبستغرب ابدا.
ثانيا  -اننا يف اململكة العربية
السعودية ننظر الشقائنا نظرة
االخ والصديق واحملب ،نسعد
الفراحهم ،وحنزن الحزانهم،

ونتمنى هلم كل اخلري يف كل
االوقات ،وال ميكننا مطلقا
ان ال تزر وازرة وزر اخرى،
كما اننا مل ولن نتخذ من نأخذ
االبرياء جبريرة اي مذنب ،اذ
االخوة واحملبة والصداقة ستار
لتربير التدخل يف شؤونهم او
فرض وصاية عليهم ،فأهل
مكة ادرى بشعابها ،والشعب
املصري العظيم ادرى مبصاحله
من اي جهة خارجية ،ومنطلقنا
يف اململكة ان االخوة واحملبة
والصداقة لن تكون صادقة اال
حني تلتزم باالحرتام املتبادل،
ومن هنا فاننا ال ندعم لنتدخل
يف شؤون اآلخرين ،وال نتبع
باملن واالذى ،بل ندعم
دعمنا
ّ
االشقاء ألن مصرينا مشرتك
واهدافنا مشرتكة ومصاحلنا
مشرتكة.
ثالثا  -لقد اثبت التاريخ ،مرارا
وتكرارا ،ان اي تالق وتقارب
وتعاون بني بلدينا الشقيقني،
كان دوما حيقق املصلحة العليا
لالمة العربية واالمة االسالمية،
عالوة على حتقيقه املصلحة
املشرتكة للبلدين والشعبني
والعربي
السعودي
العربي
املصري ولذلك فاننا ال نستبعد
ابدا ان تقف اصابع خارجية ال
تريد اخلري لنا وال ملصر وال
لالمة مجعاء وراء اي تعكري يف
صفو العالقات الراسخة واملتينة
واملتنامية بني بلدينا وشعبينا،
وحنن واثقون كل الثقة ان
العقالء من الطرفني قادرون على
جتاوز الصغائر وادراك ضخامة
القواسم املشرتكة بيننا واليت
تدفعنا دوما للسعي حنو املزيد
من التقارب والتعاون والتحالف،
ولو كره الكارهون ،وعودة
العالقات الرفيعة ومستواها
الراقي املعهود ونعمل على
جتنيب هذه العالقة اسباب االذى

ايا كانت .وسيجد كل من حياول
االساءة او التطاول على اي من
البلدين وقفة صارمة ترد كيدهم
يف حنورهم وما وجودكم هنا
بيننا اال دليل قاطع على ذلك.
الكتاتين
وكان الدكتور سعد الكتاتين قال
قبل سفره على رأس وفد شعيب
اىل السعودية على منت طائرة
خاصة انه يتوقع ان يصدر خادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل
بن عبد العزيز قرارا بعودة
السفري السعودي اىل القاهرة
خالل الزيارة اليت سيقوم بها
الوفد للسعودية اليوم.
وادىل الدكتور الكتاتين بتصريح
عند وصوله اىل الرياض قال فيه:
ان اهلدف من الزيارة هو التأكيد
على عمق العالقات املصرية -
السعودية ومهما وقع من احداث
فردية فيمكن استيعابها يف ظل
العالقات الوطيدة بني البلدين
اليت ال ميكن ان تتأثر مبثل هذه
االحداث ومن خالل القانون.
واشار اىل ان الوفد سيؤكد
خالل الزيارة على ان املصريني
السعودية
يف
املقيمني
يعيشون يف وطنهم الثاني
وان حقوقهم وكرامتهم مصانة
متاما كالسعوديني املقيمني يف
مصر.
واكد رئيس جملس الشعب ان
مصر والسعودية دولتان كبريتان
وهما القاطرة اليت ميكنها قيادة
املنطقة ،ورفض الرد على
سؤال حول القضايا اليت ميكن
ان يناقشها الوفد خالل الزيارة
مع املسؤولني السعوديني،
موضحا ان هذا الوفد الربملاني
الكبري ليس اهلدف منه التطرق
اىل اي موضوعات او ملفات
ختص العالقات بني البلدين مثل
دعم مصر اقتصاديا او العمالة
املصرية يف السعودية.

وزراء داخلية دول اخلليج أق ّروا
مشروع االتفاقية األمنية
اكد وزراء داخلية دول جملس
التعاون اخلليجي يف اجتماعهم
بالرياض برئاسة ولي العهد
السعودي األمري نايف بن
عبد العزيز ،على أهمية العمل
اخلليجي املوحد جتاه القضايا
األمنية املختلفة ،وتعزيز جماالت
التعاون من خالل االسرتاتيجيات
األمنية املشرتكة ،مؤكدين على
ضرورة االستعداد الدائم لرصد
وحتديد املخاطر والتهديدات
اإلجراءات
وتوحيد
األمنية
واجلهود اليت تسهم يف تعزيز
العمل األمين املشرتك.
كما أكدوا على االهتمام
باإلعالم األمين ملواجهة احلمالت
اإلعالمية املغرضة اليت تسعى
إىل شق الصف ونشر الفكر
الطائفي وبث األخبار امللفقة
من أجل زعزعة أمن واستقرار
دول اجمللس.
واعلن األمني العام جمللس
التعاون الدكتور عبداللطيف بن
راشد الزياني أن وزراء الداخلية
أعربوا عن رفضهم للتدخالت
اخلارجية يف الشؤون الداخلية
لدول جملس التعاون ،مؤكدين
على ضرورة احرتام مبادئ
حسن اجلوار وعدم التدخل
يف الشؤون الداخلية،وأهمية
اختاذ مواقف مجاعية للتصدي
للمخططات اليت تهدف إىل
زعزعة األمن واالستقرار يف
دول اجمللس.

االتفاقية األمنية

وقال الزياني :إن وزراء
الداخلية وافقوا بصورة مبدئية

على مشروع االتفاقية األمنية
بني دول جملس التعاون يف
صيغتها املعدلة  ،وقرروا
رفعها إىل قادة دول اجمللس
للمباركة ،كما ناقشوا مشروع
إنشاء جهاز للشرطة اخلليجية
لدول اجمللس ووجهوا باستكمال
دراسة املشروع حبيث تشمل
مجيع اجلوانب القانونية والفنية
للمشروع.
كما أوضح األمني العام
جمللس التعاون أن الوزراء
تدارسوا الرؤية املقدمة من
وزارة الداخلية مبملكة البحرين
العنف
بأحداث
واملتعلقة
واإلرهاب واملخاطر والتهديدات
اإلعالمية
واحلمالت
األمنية
املغرضة اليت تواجه دول
اجمللس وحماوالت التدخل يف
شؤونها الداخلية ،واستغالل
احلقوقية
املنظمات
بعض
واإلعالمية للتسهيالت املقررة
ملنح تأشريات السياحة والزيارة
للقيام بأنشطة تؤثر على
االستقرار واألوضاع األمنية،
وقرروا تكليف األمانة العامة
بتشكيل جلنة من املختصني
واخلرباء يف اجملاالت الواردة
يف الرؤية لدراستها واخلروج
مبجموعة من اإلجراءات اجلماعية
واملواقف املشرتكة.

األمري نايف

وكان األمري نايف بن عبد العزيز
ألقى كلمة يف افتتاح االجتماع
قال فيها :إن أي أذى تتعرض
له أي من دولنا ،هو أذى ميسنا
مجيعا .ومن هذا املنطلق ،فإني

أؤكد على موقف اململكة العربية
السعودية الدائم ،واملستنكر
ملا تتعرض له اإلمارات العربية
املتحدة من ممارسات غري مقبولة
من دولة جماورة دأبت على
جتاهل حق اإلمارات املشروع
يف جزرها الثالث اليت حتتلها
إيران .وكذلك أؤكد استنكار
اململكة حلادثة التفجري اإلرهابي
الذي وقع مؤخرًا يف مملكة
البحرين الشقيقة ونتج عنه
إصابة سبعة من رجال األمن،
ونؤكد يف الوقت نفسه وقوف
اململكة العربية السعودية وبقية
دول اجمللس صفًا واحدًا مع
مملكة البحرين ودولة اإلمارات
العربية املتحدة يف احلفاظ على
السيادة واالستقرار باعتبار
أن أمنيهما جزء من أمن دول
اجمللس كافة.
وقال :إن موضوعات البحث
املطروحة على لقائنا هذا،
تعكس اإلدراك التام هلذه
التحديات واملستجدات ولعل
مشروع حتديث وتطوير االتفاقية
األمنية هو العنوان األبرز حيث
بذل األخوة يف األمانة العامة
للمجلس مع زمالئهم ممثلي
ً
دول اجمللس جهدا كبريا ً
يف سبيل إجناز هذا املشروع
الطموح واحليوي .ونشكر هلم
ذلك ونتمنى أن حتظى هذه
االتفاقية مبوافقة إخواني الوزراء
ومباركة قادتنا متهيدًا إلقرارها
والعمل مبوجبها ،واليت ستصب
يف نهاية املطاف يف احلفاظ
على مكتسباتنا واستقرارنا
ومحاية األمن اجلماعي لدولنا.

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

مهمة ساركوزي صعبة بعد مناظرة التعادل السليب

املعسكر االشرتاكي يشيد بهوالند «رجل الدولة»

تبدو مهمة الرئيس الفرنسي
نيكوال ساركوزي بالغة الصعوبة،
بعدما تعذر عليه زعزعة موقف
خصمه االشرتاكي فرنسوا هوالند
مساء االربعاء خالل مناظرتهما
التلفزيونية الوحيدة قبل الدورة
الثانية من االنتخابات الرئاسية
االحد.
واستغرقت املناظرة احلادة اليت مل
تشهد اي ضربة قاضية ساعتني
ونصف ساعة ،وابرزت الفروقات
بني الرجلني اللذين تبادال اهلجوم
يف ملفات كالديون واهلجرة ومنط
الرئاسة.
وقال املتخصص يف العلوم
السياسية جريار لوغال املقرب
من اليسار إن «الرأي العام يرى
أن هذه املناظرة انتهت بتعادل
سليب مع ميزة هلوالند نظرًا اىل
أن نيكوال ساركوزي هو الرئيس
املنتهية واليته».
وسجلت الصحف االوروبية أن
نربة املناظرة كانت قاسية جدا،
و»االكثر عدوانية» اطالقا ،وإن
تكن رأت أن أيا من ساركوزي
وهوالند مل خيرج منها بفوز
واضح.
وبعدما اتهم ساركوزي هوالند يف
املناظرة بانه «مفرت صغري» ،ابلغ
صباح أمس االول إذاعة «أر تي
أل» أن املواجهة كانت «مجهورية
اىل حد كبري» .وقال« :مل تكن
هناك اية انتخابات غامضة اىل
هذا احلد» ،مشريًا اىل ان نتيجة
الدورة الثانية «ستشهد فارقا
ضئي ًال».
أما هوالند ،فصرح للقناة الثانية
يف التلفزيون الفرنسي «فرانس
« :»2اعتقدت ان االمر سيكون
مريرًا وكان كذلك فع ًال ...لكن
النقاش دار حول اقرتاحاتي».

ويف رأيه أن اقرتاع االحد «ال
يزال يتضمن أمورًا غامضة...
أنا مدرك متامًا أن ال شيء حسم
بعد».
محلتيهما
املرشحان
وعاود
فورًا يف احملاولة االخرية قبل
املقابالت
وبعد
االنتخابات.
يف االذاعة والتلفزيون ،عقد
ساركوزي لقاء يف تولون يف
جنوب شرق فرنسا ،وهوالند يف
تولوز يف جنوب غربها.
ورأت غالبية كتاب الصحف ان
املناظرة «لن تثري زلزاال انتخابيا»،
وقت يعترب هوالند االوفر حظا يف
استطالعات للرأي للدورة الثانية
ويفرتض ان حيصل على ما بني
 53و  %54من االصوات.
وسارع اليسار بعد املناظرة اىل
احلديث عن فوز مرشحه فيها.
وكتبت صحيفة «ليرباسيون»
يرأس
«هوالند
اليسارية:
النقاش» ،وقالت ان املناظر
شهدت تباد ًال «حادًا» للحجج.
وصرحت االمينة االوىل للحزب
االشرتاكي مارتني أوبري« :أعتقد
حقا أنه مساء أمس (االربعاء)
وجدت فرنسا رئيسها يف فرنسوا
هوالند».
وقال املدير االعالمي حلملة
هوالند مانويل فالس« :لقد
اكتشفنا رجل دولة» يف املرشح
االشرتاكي.
واعترب رئيس الوزراء سابقًا
لوران فابيوس ان النقاش دار
بني «رئيس منتهية واليته»
و»رئيس مقبل» يف نقاش متيز
«حبدة مضبوطة ولكن مريرة».
بيد أن صحيفة «الفيغارو»
اليمينية املقربة من الرئيس ال
تزال تؤمن بفوز ساركوزي امام
«فرنسوا هوالند ولغته الباطلة

ويساره املنقسم».
وقال وزير املال فرنسوا باروان
ان «ذلك سيقنع الذين انقادوا
يف الدورة االوىل اىل نوع من
مناهضة الساركوزية االولية».
وتبادل املرشحان االتهامات
احلادة اىل طاولة طوهلا 2,5
مرتان ،وتواجها يف ملفات
لوالية
االقتصادية
احلصيلة
وطريقة
واهلجرة
ساركوزي
ممارسة السلطة.
واتى موقف هوالند مفاجئًا ،إذ
ابتعد عن صورة الرجل التوافقي
واتبع سلوكا هجوميا.
وعن اسلوبه الرئاسي يف حال
انتخابه ،راح
يعدد االصالحات
ّ
اليت سيجريها على طريقة ممارسة
مهماته .وبدأ كال من مجله
بعبارة« :أنا ،رئيسًا للجمهورية،
سوف.»...
وأخذ وزير الداخلية كلود غيان
املقرب من ساركوزي على هوالند
«الكثري من التكرب والغرور» ،وإن
يكن اقر بأن املرشح االشرتاكي
بدا «مشاكسا جدا» خالل
املناظرة.
وبعد زعيمة اليمني املتطرف مارين
لوبن اليت دعت الثلثاء ضمنا اىل
التصويت ببطاقة بيضاء ،ينتظر
ان يعلن املرشح الوسطي فرنسوا
بايرو موقفه للدورة الثانية بعدما
حصل على نسبة  9,1يف املئة
من االصوات يف الدورة االوىل
يف  22نيسان .
ولكن على غرار مناظرة االربعاء،
ال يتوقع أن تقلب توصيات
بايرو التوجه الثابت منذ مطلع
احلملة يف فوز هوالند ،إذ مل يقل
الفارق بينه وبني ساركوزي يف
استطالعات الرأي عن ست نقاط،
اي مليوني صوت تقريبا.

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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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع

موازنة االسبوع املقبل اختبار حاسم لقيادة غيالرد

بعد شهرين من سحق كيفن
رود ،تبدو قيادة جوليا
على احملك مرة
غيالرد
أخرى حيث تعترب املوازنة
الفيدرالية االسبوع املقبل
اختبارا حامسا.
وحذر زعماء االجنحة والنواب

يف حزب العمال االربعاء
املاضي من انه يف حال
أو فشل
ارتداد املوازنة
احلكومة يف بيعها ،فان زخم
التغيري سيسرع.
وكانت اآلنسة غيالرد قد
هزمت السيد راد بنسبة

الشرطة تداهم مقرات نقابة خدمات
الصحة يف سيدني
نفذ حمققون من وحدة مكافحة
اجلرمية يف الوالية وفرقة
اجلرائم احلاسوبية (Cybercrime
 ،)Squadيوم االربعاء ،محلة
تفتيش يف اطار التحقيق
اجلاري يف الفساد املزعوم
يف الفرع الشرقي لنقابة
خدمات الصحة.
الضاربة
القوة
وكانت
كارنارفون( ( rStrike Force Carna
 )vonقد تأسست يف ايلول/
سبتمرب من العام املاضي
بعد مزاعم أثارتها الزميلة
«اهلريالد» بأن رئيس
النقابة مايكل وليامسون و
الوطين السابق
السكرتري
للنقابة كريغ طومسون قد

من

تلقيا عموالت سرية
املزود الرئيسي لالحتاد.
ّ
ويف وقت سابق من هذا
األسبوع وجد تقرير مؤقت
قام به ايان تيميب (Ian
 )Temby QCواملراقب دنيس
روبرتسون انه مت دفع ماليني
للموردين
وماليني الدوالرات
ّ
ومزودي االحتاد ،مع عدم
ّ
وجود مناقصات وال مبادئ
ارشادية وتوجيهية لألسعار
وال شيكات مستقيمة.
وووجد التقرير ان بعض هذه
الشركات على صلة بالسيد
ويليامسون وعائلته.
وقد امضت الشرطة معظم
يوم االربعاء يف النقابة.

 71صوتا مقابل  31صوتا
يف  27شباط لكنها مل تعد
قادرة على االعتماد على
مثل هذا الدعم.
فاجلناح اليميين يف نيو
ساوث ويلز دعم اآلنسة
غيالرد بـ  12صوتا مقابل 6
للسيد راد يف شباط /فرباير
ولكنه اآلن سيعطيها 6
أصوات يف أحسن األحوال.
وكانت احلكومة قد تعرضت
للضغط األسبوع املاضي
على خلفية مزاعم فضائح
التحرش اجلنسي مبساعده
وقسائم االجرة.
يف البداية ،قالت غيالرد ان
السيد سليرب ينبغي أن يعود
إىل منصبه عندما تتم براءته
هذه املزاعم اجلنائية.
بعد ظهور تباين حاد ،اىل حد
العداء ،يف املواقف ووجهات
العداء من املواطنني والنواب
املستقلني العامة والرئيسية،
الوزراء
رئيست
قلصت
خسائرها يوم االحد من خالل
ابقاء السيد سليرب جانبا حتى
يتم حل مجيع االدعاءات،
كما طلبت تعليق عضوية
النائب كريغ طومسون يف

اوبتوس ختفض  750وظيفة
اعلنت أوبتس ،وهي ثاني اكرب
شركة اتصاالت يف اسرتاليا بعد
تلسرتا ،االربعاء أنها ستخفض
 750وظيفة خالل األشهر املقبلة
من ضمن عملية إعادة هيكلة
رئيسية ألعماهلا تهدف إىل تعزيز
أرباحها.
وقالت الشركة ان عمليات
التقليص الوظيفي سوف تكون
يف «اإلدارة العليا واملتوسطة،
فضال عن العمليات واملكتب
اخللفي ووظائف الدعم».
وتتوقع أوبتس ،وهي شركة
تابعة لشركة سنغافورة ،توفري
 37مليون دوالر ملرة واحدة من
هذه التغيريات.
وتأتي ختفيضات أوبتس بعد ان
قالت أكرب منافس هلا ،تيلسرتا،
يف كانون االول /ديسمرب انها
ستقتطع  280فرصة عمل يف
اسرتاليا وارساهلا اىل اخلارج من
أجل تعزيز االنتاجية على مدى
السنوات الثالث املقبلة .كما
عمدت شركة سينسيس(  ( nSe
 )sisاليت تدعمها بتخفيض 110
فرص عمل من فريق املبيعات
يف  Yellow Pagesيف كانون
الثاني /يناير.
وكان لدى أوبتس ،وهي شركة
اسرتالية تابعة لشركة االتصاالت
السنغافورية 10394 ،موظفا يف
عام  .2011وحققت 9مليارات
دوالر
و 370000000مليون
عائدات يف العام .11-2010
وقالت الشركة «انه يف اطار

عملية التجديد سيتم ختفيض
عدد من العمليات أيضا والوظائف
املكتبية واالدارية والتنفيذية
خللق مزيد من الكفاءة يف
االستجابة لبيئة جتارية تنافسية
بشكل متزايد».
وقالت متحدثة باسم الشركة
«ان ثلثي الوظائف املقتطعة
يكمنان يف سيدني وما تبقى
يف مقاطعة العاصمة الفيدرالية
كوينزالند
وواليات
كانبريا
وجنوب أسرتاليا وفيكتوريا».
وقال كيفن راسل ،املدير
التنفيذي لقسم املستهلك يف
األسرتالية ،ان
فرع أوبتس
ضرورية
كانت
التخفيضات
لتحسني القدرة التنافسية للشركة
مضيفا «إن البيئة التنافسية
تتطلب من أوبتس اعادة هيكلة
التكاليف بشكل مستدام لتظل
قادرة على املنافسة واالستمرار
يف تقديم القيمة لعمالئنا».
وختفيض الوظائف هذا هو آخر
ختفيض يعلن عنه من قبل قطاع
اخلدمات ،ويأتي بعد خطط من
قبل العديد من البنوك الكربى
اللغاء آالف الوظائف .ويشكو
جتار التجزئة
(املفرق) أيضا عن
ّ
ضعف انفاق املستهلكني.
وقال احمللل مارك ماكدونيل
يف مؤسسة « BBYان احلاجة
إلعادة اهليكلة ضرورية غري ان
اقتطاع  750وظيفة يدل على
تضافر اجلهود لتقليص التكاليف
عن كاهل املصاحل والشركات
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واالعمال».
وكشف السيد ماكدونيل عن ان
«قطاع االتصاالت يف مجيع أحناء
العامل يواجه نقصا كبريا يف
النمو».
وقال ماكدونيل «هناك كمية
هائلة من منو حركة املرور ولكن
ليس هناك الكثري من االيرادات،
ومن أجل زيادة املرحبية فان
شركات االتصاالت جُمربة على
تقليص التكاليف».
واستطرد قائال ان التخفيض
االخري الوبتوس «كان عالمة
من عالمات العصر» بعد اعالن
كوانتاس الثالثاء املاضي عن
خفض  400وظيفة مع تهديد
بتخفيض أكثر من  600وظيفة
اضافية.
وقال ان والية فيكتوريا اعلنت
الثالثاء املاضي عن أنه سيتم
خفض  600وظيفة يف القطاع
العام يف املوازنة األخرية.
وكان البنك املركزي االسرتالي
قد خفض سعر الفائدة الرمسي
مبقدار  50نقطة أساس الثالثاء
املاضي ،يف حماولة حلفز
االقتصاد احمللي حيث ما زالت
ثقة املستهلكني ،واالقرتاض
واالنفاق تلفها سحابة شبه
داكنة.
وما زال األمن الوظيفي احد
اهلموم اليت تسيطر على إنفاق
العائالت على الرغم من أن معدل
البطالة ال يزال عموما مبعدل 5
يف املئة.

حزب العمال واالنتقال إىل
.crossbenches
ويوم االربعاء وجدت جلنة
اليت
احلسابات
مراجعة
ان
يرأسها السيد تيميب
السيد طومسون القدمية.
سوء إدارة مالية
وجدت
على نطاق واسع يف نقابة
اخلدمات الصحية اليت كان
يرأسها لكنها مل تذكر السيد
طومسون.
وقد اثارت االتهامات ضد
السيد سليرب انتقادات جديدة
حلكم غيالرد وزاد القلق بني
نواب املقاعد اخللفية.
وقالت مصادر متعددة ان
ال احد يرتب حتديا أو ينظم
محالت ناشطة لكن االمجاع
ان السيد راد هو البديل
الواقعي الوحيد ،على الرغم
من سحب السجادة من حتت
قدميه يف شهر شباط/
فرباير يف الصراع مع غيالرد
على الزعامة.
بعد االعالن عن تفاصيل
الوطنية
للخطة
التجارب
لتأمني العجز ،اليت ستبدأ
عام  ،2013اي قبل عام
من املوعد املقرر ،قالت
غيالرد متحدية «سوف أقود
حزب العمل يف االنتخابات
ان
واستطيع
القادمة،
اقول لكم بشكل واضح
اآلن حول ماذا ستجري
االنتخابات ..هل ستقفون
اىل جانب قلة مميزة أو اىل
جانب االسرتاليني العاملني
وأسرهم».
وينبغي أن امليزانية يوم
الثالثاء بعد تلقي اهلواء
واضح طوني أبوت تراجع
التهديدات لنقل اقرتاح
حلجب الثقة يف الربملان أو
احلكومة.
بدوره قال زعيم املعارضة
طوني ابوت ان على النائبني
املستقلني طوني ويندسور
وروب اوكشوت «االستيقاظ
ألنفسهم ووضع احلكومة
خارج احلكم».
غري ان ان ويندسور وصف
السيد أبوت بـ «الكلب
املسعور».
وما زال وزراء كبار مثل كريغ
اميرسون ونيكوال روكسون
وطوني بورك يدعمون بقوة
بقاء غيالرد يف منصبها،
وقال الدكتور اميرسون ان
«وظيفتها آمنة ألنها هي
زعيمة بتصميم جريء» اما
السيد بورك فقال «ال يوجد
تغيري».
وهاجم الدكتور اميرسون
السيد ابوت واصفا اياه بـ
«املنافق» الدعائه بأن حزب
العمال ينبغي أن ال يقبل
التصويت امللوث واملنفي
للسيد طومسون.

الشرطة بدأت بالتحقيق مع
سليرب حول اساءة استعمال
قسائم سيارات االجرة

السيد سليرب
الفيدرالية
الشرطة
بدأت
االسرتالية باجراء حتقيق رمسي
يف مزاعم إساءة استخدام
الفيدرالي
الربملان
رئيس
لقسائم
السابق بيرت سليرب
سيارات االجرة.
فقد تنحى النائب املثري للجدل
من منصبه كرئيس للربملان
االسبوع املاضي يف انتظار
االنتهاء من حتقيقات يف مزاعم
بأنه أساء استخدام وصوالت

( )docketsسيارات اجرة
بتمويل من دافعي الضرائب.
وقد نفى السيد سليرب هذه
املزاعم ،وكذلك نفى ادعاء
التحرش اجلنسي مبستشاره.
وجاء يف بيان للشرطة الفيدرالية
انها تلقت إحالة للتحقيق يف
مزاعم االحتيال اليت وجهت إىل
السيد سليربيف  21نيسان.
وقالت الشرطة ان كل االحاالت
اليت تلقتها يف البداية جيب ان
ختضع «للتقييم» قبل امكانية
قبول التحقيق فيها.

وأضافت الشرطة تقول ان
«هذا التقييم يأخذ باالعتبار
تشريع الكومنولث املناسب
وذات الصلة ،واحتمال وجود
جرمية جنائية ،ومصادر الشرطة
الفيدرالية االسرتالية».
وقالت انه «كجزء من عملية
التقييم هلذه اإلحالة ،حتدث
حمققو الشرطة الفيدرالية اىل
عدد من الشهود احملتملني
ومجعوا معلومات يف ما يتعلق
بهذه املسألة مثل استجواب
سائق سيارة الليموزين املفضلة
للنائب السيد انطوان كايكاتي
وصوالت
لتزوير
بالنسبة
االجرة».
وترى الشرطة الفيدرالية اآلن
«ان املسألة تتطلب حتقيقا
اضافيا».
وكانت الشرطة قد قبلت
التحقيق يف اإلحالة يوم االثنني،
تدل مبزيد من التفاصيل
ومل
ِ
قائلة ان « ذلك ميكن أن يعرض
سالمة التحقيق للخطر».
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التمويل العسكري يلقى ضربة قوية ومباشرة أبوت :أهال بالعمال املهرة يف أسرتاليا!!

قامت احلكومة الفيدرالية
بأكرب ختفيضات يف التمويل
العسكري خالل عقود من
الزمن ،حيث تلحظ موازنة
العام احلالي تدنيا مببلغ 4
مليارات دوالر يف متويل
القوات املسلحة.
فقد كشف وزير الدفاع
ستيفن مسيث امس االول،
مدعوما من رئيسة الوزراء
جوليا غيالرد ،عن اخلطوط
خفض
خلطط
العريضة
أو تأجيل بعض عمليات
االستحواذ ألكرب األجهزة يف
املؤسسة العسكرية ،مشريا
اىل ان ذلك جمرد عملية
إعادة تنظيم اسرتاتيجي .
فقد مت تأخري شراء معدات
اجلوية
للقوات
ضرورية
كما ان خطة شراء عشرات
الدبابات وقطع املدفعية هي
اآلن جثة هامدة.
وسيكون أيضا بعض عناصر
قوات الدفاع املدنيني يف
شديد ،نظرا
حالة توتر
للتصرحيات املتكررة للوزير
مسيث ورئيسة الوزراء غيالرد
بأنه لن يكون ختفيض للقوات
النظامية من الدفاع.

ومن شأن هذا أن يرتك
الباب مفتوحا أمام إمكانية
واسعة النطاق لتخفيض يف
البريوقراطية املدنية اليت
تغذي الدفاع.
وسوف تعم الضجة أروقة
مقرات الدفاع يف راسل هيل
معنى
 Russell Hillبكل
الكلمة.
وفيما سيعلن وزير الدفاع
اجلنرال ديفيد هريلي عن
دعمه علنا ،سيشعر العديد
من الضباط بالقلق جراء حجم
التخفيضات.
صرح
ايام
عدة
وقبل
الربوفيسور روس باباج ،وهو
احد األشخاص الذين شاركوا
يف اعداد ورقة الدفاع
 ،2009للزميلة
البيضاء
«الناشيونال تاميز» أنه بقدر
ما يشعر بالقلق ،بان الورقة
كانت كرجل ميت ميشي،
اليوم ،أثبت وزير الدفاع أنه
كان (باباج) على حق.
وقال كما هو واضح يف
الكثري من تعليقات غيالرد:
«مت االنتهاء من ورقة الدفاع
لعام
أسرتاليا
البيضاء
 2009قبل أن تتكشف هذه

األحداث ..الظروف املالية
ّ
متثل بوضوح حتديا حقيقيا
لورقة بيضاء .»2013
ورمبا اخلرب السار الوحيد
للدفاع هو اعفاء خطط شراء
او بناء عشرات الغواصات
اجلديدة من التخفيض ،حيث
قال الوزير مسيث ان اجهزة
ومعدات الدفاع األكثر كلفة
يف تاريخ اسرتاليا ستمضي
قدما.
وكجزء من ذلك ،فإن احلكومة
سوف تقدم  214مليون دوالر
لتحليل ما إذا كان ينبغي بناء
غواصات جديدة متاما ،أو
شراء وإعادة جتهيز النموذج
األمريكي أو األوروبي.
ويتوقع أن يكون املشروع
كبريا لدرجة أن السيد مسيث
اقتقطع واحدا من أرفع
املناصب يف وزارة الدفاع
وخلق بدال من ذلك منصب
املدير العام للغواصات.
لكن عموما ،إذا كان أي
شخص يبحث عن دليل على
أن فورة اإلنفاق على الدفاع
منذ عشر سنوات قد انتهت،
فانهم اليوم حتققوا وتأكدوا
من ذلك.

بنك الكومنولث خيفض سعر الفائدة املتحركة بـ  4،0يف املئة
قام بنك الكومنولث ،وهو
البنك الدائن الرئيسي يف
البالد ،بتخفيض سعر الفائدة
املتغرية بنسبة  0.4يف املئة،
ليصبح بذلك املقِرض الثاني
الذي يفشل يف مترير ختفيض
البنك املركزي بالكامل للزبائن
وهو  0،5يف املئة.
فقد اعلن بنك الكومنولث
امس االول اخلميس عن انه
سيخفض أسعار الفائدة على
القروض املنزلية املتغرية
بنسبة  0.40يف املئة اعتبارا
من يوم اجلمعة املقبل.
ففي البيان الذي رافق
اإلعالن ،قال البنك« :يف اختاذ
هذا القرار ،واصلت اجملموعة
حتقيق التوازن بني مليون
و  800ألف من املستلفني
قروضا سكنية وهؤالء الـ
 11مليون مودع وبني محلة
االسهم البالغ عددهم 800
ألف اسرتالي الذين ميلكون
أسهما مباشرة ،واملاليني من
االسرتاليني الذين ميتلكون
أسهما من خالل صناديق
املعاشات التقاعدية».
وسوف يوجه هذا االجراء
حفيظة أصحاب الرهن العقاري
يف خمتلف أحناء البالد ،الذين
يرون اآلن ان مصريف
الناشيونال والكومنولث مل
جياريا البنك املركزي يف
مترير التخفيض الكامل لسعر
الفائدة املتحركة للمقرتضني
وهو  50نقطة مئوية الذي

اعلن عنه يوم الثالثاء.
وكشفت صحيفة الدايلي
تلغراف امس االول اخلميس
ان بنك الناشيونال سيوفر
 27دوالرا يف الشهر لـ 18
نقطة مئوية فشل يف متريرها
للزبائن.
يف هذه االثناء كشف بنك
ويستباك امس االول اخلميس
عن حتقيقه ارباحا بـ 3مليارات
و 195مليون دوالر ،مما زاد
املقِرضني
على
الضغوط
(البنوك واملؤسسات املالية)
لتمرير ختفيض البنك املركزي
بالكامل للمقرتضني وهو 0،5
يف املئة.
وقالت الرئيسة التنفيذية
لبنك ويستباك غايل كيلي
صباح امس االول اخلميس
«ان هذا هو نتيجة سليمة يف
بيئة مليئة بالتحديات ،ويعكس
استمرار التقدم يف بناء منظمة
أقوى وأكثر إنتاجية».
وكان بنك الناشيونال قد
خفض سعر الفائدة بنسبة
 0،32يف املئة ليل االربعاء،
وقد بررت الرئيسة التنفيذية
جملموعة الناشيونال البنكية
ليزا غراي هذه اخلطوة بالقول
ان البنك ال يزال يقدم أدنى
سعر فائدة متغرية بني البنوك
الرئيسية.
وكشفت السيدة غراي عن
«إن أزمة الديون األوروبية هلا
تأثري على االقتصاد العاملي
واحمللي».

وقالت «اننا حنافظ على أدنى
سعر للفائدة املتغرية بني
البنوك الكربى ،ونسعى إىل
مواصلة محاية عمالئنا من عدم
االستقرار االقتصادي العاملي
احلالي».

طالب زعيم االئتالف الفدرالي
املعارض توني آبوت بضرورة
االهتمام جبلب عمالة ماهرة
متزايدة من اخلارج ،واصفا
إياها بأنها أفضل أنواع اهلجرة
مع تعهد بأن جيعل التأشريات
الوظيفية املدعمة من أصحاب
الوظائف عماد برنامج اهلجرة
حلكومة االئتالف.
ويف خطاب ألقاه أبوت أمس
ملعهد العالقات اخلارجية اتهم
حزب العمال بالفشل يف نظام
اهلجرة  ،مؤكدا على وعده
الذي قطعه من قبل بضرورة
تنفيذ إرجاع مراكب طاليب
اللجوء ألسرتاليا من حيث
أتت ،يف حالة توافر شروط
األمان.
وكانت مركب حتمل  50من
طاليب اللجوء واثنني من
العاملني قد مت اعرتاضها
جبوار جزيرة أمشور أول أمس
مبا رفع من العدد اإلمجالي
لطاليب اللجوء الذين وصلوا
إىل أسرتاليا على منت مراكب
هذا العام إىل ما يربو عن
.2000
وأصر أبوت على أن حكومة
االئتالف سوف تعيد إدراج
خطة التعامل مع طاليب اللجوء
املسماة ب « حل الباسيفيك»
وهي اخلطة اليت جتاهلتها
احلكومة العمالية ،وتعتمد على
فتح مركز الحتجاز املهاجرين
يف « ناورو» وتقديم تأشريات
محاية مؤقتة.
وأضاف أبوت أن املهاجرين

توني أبوت « :العمالة املاهرة هي أفضل أشكال الهجرة»

من العمال املهرة هم أفضل
أشكال اهلجرة ملساهمتهم
البناءة يف التنمية األسرتالية،
من اليوم األول لوصوهلم.
واستطرد أبوت « :االقتصاد
القوي يصب يف مصلحة
اجلميع ،واملهاجرين من العمال
املهرة يساهمون يف ذلك،
ويف حالة تولي االئتالف سدة
احلكم ،سندعم بكل قوة برنامج
ال  475تأشرية للمهاجرين
ذوي الكفاءة».
وأشار أبوت إىل ضرورة أن

حيصل هؤالء الوافدين ذوي
الكفاءة على أجور جيدة ،مردفا
أن هؤالء سيضخون الكثري من
اإلزدهار يف االقتصاد.
واختتم أبوت أنه منذ تولي
رئاسة
العمالية
احلكومة
احلكومة بلغت نسبة العمالة
املدربة املاهرة القادمة إىل
أسرتاليا أقل من  % 25من
عدد املهاجرين الذين المس
عددهم زهاء  300ألف.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

العثور على جثث عائلة هندية يف فكتوريا....والرعب يهيمن على جريان الضحايا
حتدث أحد أقارب العائلة اليت
عثر على جثث أفرادها األربعة
ذوي األصول اهلندية الفيجية،
واليت استقرت يف أسرتاليا منذ
أعوام عديدة ،وعاشت يف غلني
ويفرلي منذ عامني أو ثالثة،.
حيث قال العم أبهاي سينغ
إن ابنته هاتفته أمس إلخباره
بالعثور على جثث نيليش
شارما 36 ،سنة ،وزوجته
بريتيكا 32 ،سنة ،وابنهما
دافيش 5 ،سنوات ،باإلضافة
إىل ابنتهما ديفيا ذات الثالث
سنوات.
وأضاف سينغ « :لقد حتطمت
نفسيا منذ مساع اخلرب ،ومتزق
قليب حزنا ألشالء صغرية ،إنه
خرب حمزن للغاية».
وأضاف أن العائلة املتوفاة
حضرت حفل عيد ميالد جنله
اليت أقامها األسبوع املاضي،
وكانت ترتسم على وجوههم
إمارات السعادة.
وأردف السيد سينغ أن الزوجني
كانا يعيشان يف سعادة ،ومل
تكن هنالك خالفات بينهما،

معتقدا أن الوفاة حدثت نتيجة
تسرب غازي ،إال أنه مل جيزم
بذلك واصفا احلادث باللغز.
وتابع بأن الطفل والطفلة
املتوفيني كانا يتسمان باألدب
وحسن الرتبية ومجال املظهر،
واصفا ما حدث بالصدمة.
وأضاف سينغ أن نيليش كان
يعمل حماسبا ،وكانت زوجته
بريتيكا تعمل أيضا ،مردفا أن
العائلة جنت من حادث تصادم
يف  Dandenong Rangesيف
نهاية العام املاضي.
وقالت متحدثة باسم شرطة
مت
الشرطة
إن
فكتوريا
استدعاؤها ملنزل يف ماريكا
كورت ،بغلني ويفرلي يف متام
الساعة  10.50صباح أمس،
ليجدوا جثث العائلة بداخل
الشقة ،وانضمت فرقة حتقيق
من قسم جرائم القتل مع وحدة
موناش للتحقيقات اجلنائية
ليبدأ يف حماولة كشف طالسم
احلادث.
وتسبب احلادث يف إصابة
املتوفاة
العائلة
جريان

بالصدمة ،حيث قال اجلار
جوش« : :لقد كنت أشاهد
امرأة يف منتصف الثالثينات
أو األربعينات ،باإلضافة لبنت
صغرية ،لقد كانا يبدوان يف
أمت حال ،وأعتقد أن الوفاة
ليست بها شبهة جنائية».
بينما قال جار آخر يدعى جورج
إنه دأب على مشاهدة األب
يداعب ابنته الصغرية يف حنان،

مشريا إنه يشعر بالفزع ألنها
املرة األوىل اليت حيدث فيها
مثل هذا احلادث رغم أنه يقطن
يف املنطقة منذ  30عاما.
وأضاف جار آخر يقطن يف
ماريكا كورت إنها املرة األوىل
اليت يرى فيها الشرطة تدخل
الشارع واصفا املكان باهلادئ
واملسامل.
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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

Lic: 185750C

BG

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

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

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
*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 االتصال بـ داني دكان على:
0414 309 360
شركة AMP
165C Wattle Street Bankstown
Call us Today: 02 9707 3077

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
تكنولوجيا جديدة لتعقب جمرمي اجلنس
يف غرب أسرتاليا عرب ارتداء أجهزة يف
املعصم أو الكاحل!!
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اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع
أبوت :سئمنا من مشهد املراكب
األندونيسية تتقيأ بطاليب
اللجوء غري الشرعيني!!

شرطة فكتوريا تستجوب عاهرات
سيدني عن مغامراتهن مع النائب
السابق كريغ طومسون!!

وزير الخدمات التصحيحية تريي ريدمان أعلن عن برنامج مدته 4
سنوات بقيمة  6مليون  $لتعقب مرتكبي الجرائم الجنسية
من املقرر أن يتم إجبار مرتكيب
اخلطرية
اجلنسية
اجلرائم
على ارتداء أجهزة تعقب يف
الكاحل أو املعصم بعد إطالق
سراحهم يف برنامج تبلغ تكلفته
 6مليون $مدته  4سنوات يف
والية غرب أسرتاليا.
وأضاف ريدمان إن الربنامج
سيبدأ يف العام القادم بعد
بعض التغيريات يف القوانني
احلالية.
وتسمح تكنولوجيا ال « جي بي
اس» بتعقب هؤالء اجملرمني
عرب استخدام القمر الصناعي
وهو ما يشابه أجهزة التعقب
املالحية.
ويف حالة دخول اجملرمني
أماكن حمظورة بالنسبة هلم
حتددها احملكمة مثل املدارس
أو أي منطقة جبوار منازل
ضحايا هؤالء اجملرمني ،سيتم
تنبيه السلطات.
واستطرد ريدمان أن التعقب
سيتم عرب ارتداء اجملرم جهازا
صغريا يف الكاحل أو املعصم،
مبا يتيح لوزارة اخلدمات
التصحيحية رصد األماكن اليت
يذهب إليها.
وأضاف أن هذه التكنولوجيا بدأ
تطبيقها على  120جمرما خطريا
يف واليتى نيو ساوث ويلز و
كوينزالند ،وسيتم استخدامها
يف تعقب حركة  18جمرما يف
والية غرب أسرتاليا الذين
ارتكبوا جرائم جنسية خطرية.
وأشار إىل أنه سيتم إنفاق 3
مليون  $على التكنولوجيا ،و
 3مليون $أخرى لتمويل أجور
املوظفني الذين سرياقبون
األماكن اليت يذهب إليها
اجملرمون.
وتابع ريدمان أن هنالك نظاما
مشابها للتكنولوجيا اجلديدة
حتت يعتمد على ترددات الراديو
إال أن مل يثبت جناحا يف تعقب
حتركات اجملرمني.
وأعرب عن ثقته يف أن يتم
إجراء تعديالت يف القوانني
اخلاصة باجملرمني شديدي
اخلطورة حتى يدخل الربنامج حيز
التنفيذ مع بداية العام القادم.

وأملح إىل احتمالية تطبيق
الربنامج على نطاق أوسع يف
حالة إثبات كفاءته ليطال أكرب
عدد ممكن من اجملرمني مثل
مرتكيب احلرائق.
وأشار إىل أن التكنولوجيا
اجلديدة قد تسمح للمجرمات
اإلناث العودة إىل منازهلم عند
الضرورة ملتابعة مسؤولياتهن
األسرية مع رصد حتركاتهن.
ومل ينف أن تؤدي التكنولوجيا
اجلديدة إىل حترير أكرب قدر من
اجملرمني اخلطرين ،قائال إنها
ستعني على رصد أي انتهاكات
وستكون مبثابة أدلة دامغة أمام
القضاء.
من جانبه ،أيد فران لوغان وزير
اخلدمات التصحيحية يف حكومة
التكنولوجيا اجلديدة
الظل
شريطة سرعة التدخل لضبط
املخالفني.
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تعهد توني أبوت زعيم االئتالف
املعارض بأنه سوف سوف
يطالب حبل مزدوج للربملان
إلعادة االنتخابات الربملانية
إذا قام الربملان بعرقلة تقديم
تأشريات محاية مؤقتة لطاليب
اللجوء.
ويف خطاب ألقاه يف معهد
العالقات العامة يف ملبورن،
قال زعيم املعارضة الفدرالية
إنه إذا أصبح رئيسا للحكومة
سوف يعيد فتح مركز ناورو
الحتجاز طاليب اللجوء.
وأضاف أبوت « :بعد أسبوع
من تقلدي رئاسة احلكومة،
سوف أذهب إىل أندونيسيا
لتجديد التعاون املشرتك ضد
تهريب البشر ،وسوف أشرح
بكل أدب للحكومة األندونيسية
أننا سئمنا من مشهد املراكب
األندونيسية تتقيأ بالعديد من
طاليب اللجوء بشكل غري شرعي

داخل أسرتاليا».
واستطرد أنه سيعطي أوامره
لألسطول بعد أسبوع من
تقلده منصب رئاسة احلكومة
بإرجاع املراكب األندونيسية
اليت حتاول الدخول بشكل غري
شرعي إىل أسرتاليا على أن
يرتبط ذلك بدرجة األمان.
وأشار إىل أنه سوف يعيد فكرة
التأشريات املؤقتة لطاليب
اللجوء غري الشرعيني مهددا
حبل مزدوج للربملان والدعوة
إىل إعادة االنتخاب يف حالة
الرفض.
زعيم
احلاضرون
وصفق
االئتالف املعارض عندما قال
أن االئتالف لن يساند أبدا
خطة تبادل الالجئني مع ماليزيا
اليت وصفها بالصفقة السيئة
ألسرتاليا.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

علماء أسرتاليون يصنعون قمحا يقاوم سرطان األمعاء!!

قد حيتوي بعض الطعام الشائع
مثل اخلبز مستقبال على أنواع
معينة من القمح تفيد يف عالج
سرطان األمعاء.
ويعمل علماء معهد الكومونولث
لألحباث العلمية والصناعية
على تطوير حبوب قمح ذات
مستويات عالية من النشاء
املضاد لسرطان األمعاء ،بعدما
توصل البحث إىل أن زيادة
هذا النوع من النشاء يقلل خطر
اإلصابة بتلف احلامض النووي
« دي ان ايه» يف القولون،
وهي املسببة لسرطان األمعاء.
ويوجد هذا النشاء يف بعض
والبقوليات
اخلبز
أنواع
واحلبوب ،واملكرونة  ،واألرز
والبطاطس.
بينما أوضح البحث أن األنظمة
الغذائية احملتوية على كثري من
الربوتينات والدهون تزيد نسبة
اإلصابة بسرطان األمعاء ،إال أن
تناول النشاء الذي توصل إليه
البحث بشكل منتظم يقلل من
اإلصابة خبطر اإلصابة.

من جهته ،قال الدكتور
تريفور لوكيت الباحث مبركز
الكومونولث لألحباث العلمية
والصناعية إن فريق البحث
حياول تطوير أنواع من احلبوب
حتتوي على نسبة كبرية من
النشاء الذي حيد من اإلصابة
بسرطان األمعاء ،إلدراجه يف
األطعمة الشائعة.
وأضاف أن األشخاص الذين
يأكلون كميات كبرية من
اللحم األمحر ،دون االهتمام
باخلضروات أو األغذية احملتوية
هم أكثر عرضة
على نشاء
األمعاء،
بسرطان
لإلصابة
مضيفا أن تناول طعام ميزج
بني هذا وذلك يقلل نسبة
اإلصابة باملرض اللعني.
ونصح البحث بتناول  20جراما
يوميا من النشاء وهو ما يوازي
ثالثة أكواب من العدس.
واستدرك الدكتور ديفيد توبلنغ
من قسم املستقبل الغذائي
باملركز البحثي إن النظام
الغذائي املألوف لألسرتاليني

يصعب عليهم تناول مثل هذه
الكمية من النشاء ،مشريا إىل
أن املركز حياول تطوير حبوب
قمح غنية به  ،لتستخدم يف
صنع اخلرب وبعض األطعمة
الشائعة ،مبا يسهل على
األسرتاليني استخدامها.
ومتكن العلماء من ختليق حبوب
قمح حتتوي على نسبة كبرية
من النشاء املقاوم للسرطان
املسمى « أميلوس».يأتي ذلك
يف الوقت الذي رحبت فيه كيت
برون مديرة جملس فكتوريا
لفحص السرطان بنتائج البحث
قائلة إن املواطنني جيب عليهم
االنتباه حملتويات أنظمتهم
للحد من إصابتهم
الغذائية
بسرطان األمعاء.
والنساء
الرجال
وأوصت
بالفحص الدوري كل عامني
ملن يبلغ عمر  50سنة ،للتأكد
من عدم اإلصابة بسرطان
األمعاء.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

رؤية العاهرات يستعرضن يف بيوت الدعارة قد يثري لعاب بعض
املسؤولني
:من املتوقع أن يزور أعضاء النقابة هددوا بأن النشر
من فريق مكافحة االحتيال املبكر لفحوى التقرير سوف
واالبتزاز بشرطة فكتوريا يدفع النقابة لرفع قضايا
بيوت الدعارة ووكاالت تشهري.
املرافقة يف سيدني هذا وتتواصل التحقيقات من
األسبوع الستجواب العاهرات قبل شرطة نيو ساوث ويلز
عما إذا كان عضو الربملان وفكتوريا  ،حيث حتقق األوىل
كريغ يف وقائع فساد ختص الفرع
السابق
العمالي
طومسون استخدم أموال الشرقي من نقابة اخلدمات
النقابة للدفع هلن  ،بينما الصحية ،بينما حتقق فرقة
كان يتقلد منصب سكرتري مكافحة االحتيال واالبتزاز
بشرطة فكتوريا يف مزاعم
نقابة اخلدمات الصحية.
وقام القانوني ايان تيميب ،استخدام السيد طومسون
 ،QCواحملاسب دينيس ألموال النقابة للحصول
روبرتسون بإعداد تقرير على  $ 100000دون وجه
مؤقت يشمل انتقادات الذعة حق منفقا  $ 5223على
لنظام املشرتيات الذي كان العاهرات.
متبعا داخل النقابة اليت وأنكر كل من ويليامسون
االتهامات
يرتأسها مايكل ويليامسون وطومسون
الذي يدير النقابة منذ عام املوجهة إليهما.
وكان طومسون قد وعد منذ
.1995
ويواجه كل من ويليامسون سبتمرب من العام املنصرم
تقلد بإعطاء الربملان تفسريا
الذي
وطومسون
منصب سكرتري النقابة حتى وافيا للمخالفات املالية اليت
االنتخابات الربملانية عام تتعلق ببطاقة االئتمان ،زاعما
 2007اإلعالن الوشيك عن أن شخصا ما قام بتزوير
نتائج حتقيقات دائرة العمل توقيعه لالستيالء على تلك
العادل األسرتالية ،واليت األموال ،مردفا أن مسؤوال
استغرقت ثالث سنوات حول بالنقابة قام بتسديد تلك
بعض املخالفات املالية ،األموال لتعويض العجز.
طومسون
السيد
وبعض األمور األخرى داخل ورفع
النقابة ،ومنها ما يرقى قضية تشهري ضد مؤسسة
لدرجة االتهامات اجلنائية ،فريفاكس اإلعالمية العام
بعد أن أخربت
حيث سيعطى التقرير إىل املاضي
جلنة جملس الشيوخ يف حمكمة بسيدني أن توقيع
القريب العاجل.
طومسون وتفاصيل رخصة
وحاول السيد تيميب نشر قيادته كانت بني كشوف
بيوت
على
تقريره املؤقت على جملس املرتددين
إىل
باإلضافة
النقابة ،وعلمت صحيفة الدعارة،
اهلريالد أن تيميب اشتكى استخدام جواله لالتفاق مع
مرارا وتكرارا من عدم تعاون العاهرات.
ويليامسون وباقي مسؤولي
النقابة معه ،إال أن حماميي املصدر العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع
جدل حول االزدياد الكبري يف أسعار الغاز والكهرباء يف نيو ساوث ويلز ومواطنون
يشاهدون التلفاز ساعة فقط يوميا لتوفري الطاقة!!

قالت روث روبنسون املسؤولة
اإلعاقة
مبجلس
التنفيذية
اجلسدية يف نيو ساوث ويلز ان
«الزيادة يف تكلفة الغاز ستؤثر
سلبا على املواطنني الذين ال
معدالت
تقليل
يستطيعون
االستخدام»
تواجه العائالت زيادة تقدر
مبئات الدوالرات يف أسعار
الكهرباء بداية من منتصف العام
احلالي ،كما وجهت إليها ضربة
أخرى بعد الصعود املتوقع يف
أسعار فواتري الغاز.
وتنظر احلكومة الفدرالية وحكومة
نيو ساوث ويلز طلبات لزيادة
أسعار الغاز بنسبة .%18
وتراجع احملكمة املستقلة لضبط
وتنظيم األسعار طلبات زيادة
سعر الغاز ،وهو ما يعين أن
الزيادة يف أسعار الغاز ستفوق
ال  %16زيادة يف أسعار
الكهرباء.
وتأتي الزيادة املتوقعة نتيجة
لضريبة الكربون والصعود يف
أسعار الطاقة املتجددة.
وترغب شركة « ايه جي ال»
أكرب شركة غاز يف نيو ساوث
ويلز يف زيادة قدرها ،% 6.3
بينما ترغب شركة أورجيني
انريجي يف زيادة أسعار الغاز
بنسبة .%9
ورغم ذلك ،ستصل الزيادة
إىل  %18ألن شركة جيمني
شبكة
مشغلة
السنغافورية
أنابيب خطوط نقل الغاز قد
طلبت زيادة  % 11يف أسعار
الغاز.
روث
قالت
جانبها،
من
روبنسون املسؤولة التنفيذية

مبجلس اإلعاقة اجلسدية بنيو
ساوث ويلز إن شركات الطاقة
حتتاج إىل النظر يف املبادرات
العون
لتقديم
املتسارعة
للعائالت ،وأضافت« :يعرتينا
قلق عميق ،نستقبل كما من
املكاملات ال حصر له ،بعض
العائالت ال تستطيع تقليل
معدل استخدام الطاقة».
ويف سياق مشابه ،قالت
كارولني هودج من مركز الدفاع
عن املصلحة العامة إن بعض
العائالت يف املناطق الريفية
تدفع حنو  %10من دخلها يف
فواتري الطاقة ،لذا فيجب مد
يد العون حنو هؤالء ،ال سيما
أنهم سواجهون ضغوطا متزايدة
منذ األول من يوليو عندما يتم
تطبيق الزيادات اجلديدة يف

فواتري الطاقة».
واعرتفت شركات الغاز مثل
ايه جي ال وأورجيني بضرورة
تكثيف حجم مراكز خدمة العمالء
لديها يف الفرتة القادمة لتلبية
طلبات املواطنني وتقديم سبل
العون للمواطنني العاجزين عن
دفع الفواتري.
وأضافت السيدة روبنسون أن
بعض العائالت حتاول التكيف
مع الصعود الكبري يف فواتري
الطاقة ،فتقتصد يف الطاقة
الالزمة لطهي الطعام ،ويكتفون
بساعة واحدة ملشاهدة التلفاز،
مع استخدام مشوع لإلضاءة،
حتى أن البعض استغنى عن
أدوية ضرورية ليتمكن من دفع
الفواتري املرهقة.
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شحنة نفايات مشعة قادمة من فرنسا تثري
استياء بلدية ساثرالند شاير!!
أثارت خطة لتخزين نفايات
مشعة يف ضواحي سيدني
اجلنوبية قلقا عميقا بشأن
اجراءات السالمة ،وأشعلت
غضب بيرت تاول عضو بلدية
ساثرالند شاير اليت تضم
لوكاس هايتس ،الذي عرب
عن استيائه من أن يتم
اعتبار املنطقة مبثابة مقلب
نفايات.
ومن املقرر أن يعود إىل
أسرتاليا  13مرتا مكعبا من
النفايات املشعة الكافية
مللء ثلث حاوية شحن حبلول
عام  2015ثم يتم ختزينها
ملدة مخس سنوات يف مرفق
يف لوكاس هايتس.
وكانت هذه النفايات املشعة
واليت تستمر يف مسيتها
ملدة قرون قد مت توليدها
يف أسرتاليا أثناء إنتاج
إحدى األدوية النووية الالزمة
إلجراء حبث علمي ،ثم نقلت
إىل فرنسا إلعادة معاجلتها،
لكنها ستعود وفقا التفاقية
بني فرنسا وأسرتاليا.
وقال بيرت تاول إن السلطات
احمللية لـ ساثرالند شاير
تعارض حطة ختزين النفايات
املشعة ،ناعتا إياها بأنها
أصابت املواطنني بالقلق
والتوتر خوفا على سالمتهم.
وأضاف أنه يشعر بالقلق من
العالقة بني املفاعل النووي
واألحباث الطبية.
من جهته قال ديف سويين

Australian
مؤسسة
من
 Conservationإنه يفضل
حفظ النفايات املشعة يف
مفاعل لوكاس هايتس بدال
من إلقائها جبوار الضواحي
النائية ،مشريا إىل ضرورة
زيادة درجات األمان واملراقبة
لتلك النفايات املشعة.
من جهته ،قال الدكتور ايدي
باترسون الرئيس التنفيذي
ملنظمة العلوم والتكنولوجيا

النووية األسرتالية أن حجم
النفايات املشعة اليت أثارت
اجلدل صغري وليس كبري
حيث يبلغ حوالي  13مرتا
مكعبا والذي ميأل ثلث حاوية
شحن.
ومن املقرر أن تنقل النفايات
املشعة إىل مبنى تابع إلدارة
النفايات املشعة الذرية ،مع
حلول عام .2020
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منظمة حقوقية حتذر من استخدام أجهزة تعقب «جي بي
اس» لرصد خطوات جمرمي غرب أسرتاليا وتصفها باملهينة!!
حذرت منظمة «احلريات املدنية
والية
حكومة
األسرتالية»
غرب أسرتاليا من تطبيق نظام
التعقب املعتمد على تكنولوجيا
ال « جي بي اس» لتعقب
اجملرمني شديدي اخلطورة يف
الوالية.
وتأمل حكومة الوالية يف تقديم
العام
اجلديدة
التكنولوجيا
القادم ،حبيث يتم تطبيقها
مبدئيا على  18من مرتكيب
اجلرائم اجلنسية شديدة اخلطورة،
حيث سيتم وضع أجهزة تثبت
يف الكاحل أو املعصم لرصد
األماكن اليت يتوجهون إليها،
وسط توقعات بأن يتم توسيع
نطاق استخدامها يف حالة جناحها
لتشمل مشعلي احلرائق.
من جانبه ،قال تيم فاينز من

املدنية
احلريات
منظمة»
األسرتالية» إنه ميكن استخدام
التكنولوجيا اجلديدة يف حاالت
الضرورة القصوى ،مفسرا ذلك
بأنها أجهزة ذات حجم كبري ،
وليست كماليات صغرية مبا
يزيد من عملية إذالل املتهمني،
ويصعب من عملية تكاملهم مع
اجملتمع جمددا.
وأضاف أنه ميكن اللجوء
لتكنولوجيا التعقب كحل أخري
ميكن اللجوء إليه بعد استنفاذ
كافة احللول.
واختتم قائال إنه يرفض متاما
فكرة تطبيق تلك التكنولوجيا
على كافة اجملرمني مبا فيها
من انتهاك للحريات الشخصية
وحقوق اإلنسان.
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أكثرهم يف كوينزالند والية العجائز

املسنون يف أسرتاليا ميارسون اجلنس غري اآلمن!!
تكشف احصائيات أسرتالية
منشورة حديثا أن العديد من
كبار السن أصبحوا ميارسون
اجلنس غري اآلمن مما يعرضهم
لإلصابة باألمراض اجلنسية
املعرضة املرتبطة باملراهقني
والشباب.
ويظهر البحث الذي أصدرته
جامعة « نيو إجنالند» ارتفاع
نسبة األمراض املنتقلة عرب
ممارسة اجلنس بني األشخاص
ذوي اخلمسني عاما أو أكثر،
حيث ارتفعت نسبة اإلصابة
بالكالميديا يف تلك احلقبة
السنية إىل الضعف ما بني
.2010 -2004
من جانبه ،قال فكتور مينيتشيلو
قائد فريق البحث إن ارتفاع
األمراض املعدية املنتقلة عرب
اجلنس بني أصحاب األعمار
السنية الكبرية يف أسرتاليا يعد
جزءا من ظاهرة عاملية ،مضيفا
أن القلق يتزايد يف الواليات

اليت متتلك نسبة أكرب من كبار
السن فوق اخلمسني عاما مثل
كوينزالند ،اليت حتتوي على أكرب
معدل إصابة بعدوى الكالميديا
حيث زاد معدل اإلصابة باملرض
بني كبار السن إىل  %4من عدد
املصابني الكلي باملرض يف
عام  2010بعد أن كان %1.5
عام .2005
وشهد عام  2010إصابة 14
شخصا يف عمر  85عاما أو أكثر
بالكالميديا ،و 25إصابة حبمى
روس ريفر ،و 25إصابة بالسل
و 93إصابة باألنفولونزا.
وتشري األرقام الصادرة من
املكتب األسرتالي لإلحصائيات
إىل أن ما يربو عن نصف مليون
كوينزالندي المسوا عمر  65عاما
أو أكثر يف يونيو  2010بنسبة
 %12.6من إمجالي سكان
الوالية.
وأضاف الدكتور مينيتشيلو
أن هنالك افرتاضا خاطئا عند

زاد النشاط الجنسي بني كبار السن بسبب استخدام األدوية املنشطة
جنسيا مثل الفياجرا
الكشف على كبار السن يتمثل
يف عدم ممارستهم للجنس،

استبعاد
مبا ينتج عنه خطأ
اإلصابة باألمراض املعدية مثل

الكالميديا.
وأشار الربوفيسور مينيتشيلو
إىل أن الكثري من كبار السن
يف أسرتاليا أصبحوا يبحثون عن
املواعدة اجلنسية  ،بعد فشل
عالقاتهم املستقرة ،مردفا أن
نقص الوعى والثقافة التعليمية
واجلهل بطرق اجلنس اآلمنة جيعل
يؤدي إىل نتائج وخيمة ،وأضاف
أن النظرة االجتماعية لبعض
قضايا اجلنس ذات تأثري كبري
على انتشار األمراض املعدية
مثل املثلية اجلنسية ،متهما
اجملتمع بافتقاد املسؤولية
يف املخاطبة الصحيحة لتلك
القضايا.
واتفق مايكل اونيل الرئيس
القومية
للجمعية
التنفيذي
ل» كبار السن يف أسرتاليا»
مع ضرورة فتح املناقشات
يف قضية العالقة بني اجلنس
وكبار السن ،ووقف االفرتاض
بأن املسنني يفتقدون الرغبة

اجلنسية ،واصفا البحث بكونه
تنبيها إليقاظ كبار السن من
غفوتهم ،وحتذيرهم بأن اجلنس
غري اآلمن يؤدي لنتائج عكسية
املعدية،
األمراض
وانتقال
مطالبا بضرورة تشجيع كبار
السن على ممارسة اجلنس
بطرق آمنة بدال من نظرة اجملتمع
اليت تنظر إىل جنس كبار السن
وكأنه من احملرمات مما يدفعهم
إىل البحث عن البحث عن طرق
غري آمنة مثل املواعدة اجلنسية
وخالفه.
ويظهر البحث أن %68من
الرجال يف سن السبعني يف و
 %56من النساء يف ذات السن
يف السويد يتميزون بالنشاط
اجلنسي ،كما أن  %20من كبار
السن يف الواليات املتحدة بني
 94 -80عاما ال يزالون يتمتعون
بالنشاط اجلنسي.
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إطالق جوائز املصاحل اإلثنية The Ethnic Business Awards 2012
احتفال الذكرى االوىل لنادي
دعوة عامة للشركات واألفراد لتقديم طلبات الرتشيح موريس اميا الرياضي يف ريفروود

مت يف سيدني األسبوع
جوائز
إطالق
املاضي
املصاحل اإلثنية للعام 2012
The
Ethnic
Business
.Awards
وتشكل اجلوائز وللسنة
ً
الـ 24على التوالي
احتفاال
مبساهمات املصاحل اإلثنية
يف اإلقتصاد األسرتالي
ّ
وتسلط الضوء على ما
األعالم
هؤالء
يقدمه
ّ
والشخصيات الذين أثبتوا
متيزهم يف جمال األعمال
ّ
ومنذ أن وطأت أقدامهم
األراضي األسرتالية ،محلوا
أحالمهم وآماهلم واستطاعوا
مبثابرتهم أن حُيدثوا فارقًا
على الصعيدين اإلجتماعي
واإلقتصادي.
«جوائز املصاحل اإلثنية The
Ethnic Business Awards
هي جوائز املصاحل واألعمال
األبرز على الصعيد األسرتالي
ّ
ً
تشكل اعرتافًا
وهي
واحتفاال
بالتنوع
متيز
ّ
والتعددية اليت ّ
أمتنا األسرتالية والدور
َّ
الذي يلعبه هذا
التنوع يف
ّ
حتفيز َ
اخللق اإلبداع يف عامل
األعمال ويؤدي اىل جناحات
تستأهل منا الوقوف عندها»
صرح مؤسس اجلوائز جوزيف
ّ
عساف.
ّ
الشركات
«إن
وأضاف
واألفراد الذين
يرتشحون
ّ
للجوائز حيصلون على فرصة

ألن ُتعرض قصة جناحاتهم
ُ
وت َق َّدر اجنازاتهم من قبل
ما يوازي مئة مليون من
املشاهدين يف مجيع أحناء
أسرتاليا وآسيا كما حتصل
على
الفائزة
املصاحل
العديد من اجلوائز العينية».
وبإمكان املصاحل التجارية
من خمتلف اخللفيات اإلثنية
والثقافية اليت حققت النجاح
ّ
يف جمال األعمال
الرتشح
للجوائز .
وتتضمن اجلوائز فئتان
أساسيتان:
األعمال الصغرية
(اليت يبلغ حجم مبيعاتها
السنوية أقل من  5ماليني
دوالرا)
األعمال املتوسطة
إىل األعمال الكبرية (اليت
يبلغ حجم مبيعاتها السنوية
أكثر من  5ماليني دوالرا )
ويتوجب على املرشحني
عن هذه الفئات أن يكونوا
أو
أسرتاليني
مواطنني
ِ
مقيمني دائمني قد ُولدوا
خارج أسرتاليا.
وختصص اجلوائز فئة ثالثة
ّ
وجائزة للسكان األصليني
األوىل
اجلوائز
(وهي
املستوى
على
الوحيدة
الوطين اليت ختصص جائزة
جتارية للسكان األصليني).
على
الفائزون
حيصل
العديد من اجلوائز العينية
و  10،000دوالر من البنك

الوطين األسرتالي National
لكل
Australia Bank
فائزعن كل فئة.
ميكن االطالع على معايري
ّ
على
واحلصول
الرتشح
ّ
استمارة
الرتشح على www.
ethnicbusinessawards.com
إعالن أمساء
وسيتم
املصاحل الفائزة خالل حفل
ُيقام يف تشرين الثاني /
نوفمرب  .2012وتتم دراسة
طلبات الرتشيح وإعالن
الفائزين من قبل جلنة من
اخلرباء ّ
مؤلفة من:
دون
السيد
أرغوس Don Argus AO
 ، ACالرئيس السابق
لشركة BHP Billiton
إيف
السيدة
كريستاني Eve Crestani
رئيسة جملس إدارة شركة
Mercer’s Trustee
السيد جوزيف إيلو
ّ
 Joseph Elu AOالعمدة
احلالي للمجلس اإلقليمي يف
بينينسوال NPA Regional
Council
السيد آالن جينجل
ّ
املدير
Allan Gyngell
العام ملكتب التقييمات
الوطنية Office of National
Assessments
كارال
السيدة
ّ
زامباتي Carla Zampatti
 AC AMمصممة األزياء
الشهرية
األسرتالية

الرائدة.
املزيد
على
للحصول
حول
املعلومات
من
اإلثنية
املصاحل
جوائز
The
Ethnic
Business
www.
زوروا
Awards
ethnicbusinessawards.com
أو اتصلوا بـ Maria Tzovaras
على ( 95685022 )02أو
0420312995

حملة عن جوائز املصاحل
اإلثنية The Ethnic Business
 : Awardsمنذ تأسيسها يف
العام  1988حرص مؤسس
جوائز املصاحل اإلثنية The
Ethnic Business Awards
السيد جوزيف عساف والراعي
ّ
اجلوائز
هلذه
املؤسس
ّ
National Australia Bank
ً
حرصوا على إبقائها
احتفاال
بنجاح ومساهمة املهاجرين
يف اإلقتصاد األسرتالي.
ّ
وهي
متثل اليوم واحدة
من أعرق جوائز األعمال
األسرتالية ،وهي تستمر
بتكريم ومكافأة املساهمات
لكل
واملبتكرة
القيمة
املهاجرين يف االقتصاد
األسرتالي.
ويتم بث وقائع حفل إعالن
املصاحل التجارية الفائزة
على شاشة الـ SBS، Aurora
و
Community Channel
Australian
Network
وغريها من الشبكات.

رئيس الحكومة االسبق موريس ايما يقطع قالب الحلوى وبدا النائب
فورولو  ،ورئيس البلدية روبسون وعضو بلدية كانرتبري خضر صالح
احتفل نادي موريس اميا
الرياضي يف ريفروود وبلدية
الذكرى
مبناسبة
كانرتبري
األوىل الفتتاحه وذلك يف حفل
شارك فيه رئيس حكومة الوالية
االسبق موريس اميا وحشد كبري
من اعضاء النادي ومرتاديه
وسكان املنطقة .
وتكلم يف احلفل كل من
رئيس بلدية كانرتبري براين
روبسون  ،ونائب منطقة الكمبا
روبرت فورولو ،ومدير مؤسسة
واي ام سي أي اليت تشرف
على النادي ،الذين اشادوا
باملشروع وتطوره وبالنجاح
الذي القاه من قبل كافة ابناء
اجملتمع منوهني ان هذا النجاح
يعود بالدرجة االوىل لدعم
رئيس احلكومة االسبق موريس
اميا الذي عمل على تامني الدعم

الكايف المتام هذا املشروع
احليوي الذي بلغت تكاليفه 9
ماليني دوالر بالتعاون مع بلدية
كانرتبري من اجل امتامه بفرتة
زمنية قياسية  ،وكلمة اخلتام
كانت ل موريس اميا الذي شكر
النائب فورولو وبلدية كانرتبري
وملؤسسة واي ام سي لعملهم
الدؤوب لتظوير واجناح هذا
املشروع  ،معربا عن سعادته
بنجاح النادي يف تادية اخلدمات
الرياضية الضرورية ليس فقط
العضاء االندية الرياضية احمللية
فحسب بل جلميع السكان وافراد
اجملتمع احمللي .
ويف نهاية احلفل قام اجلميع
بقطع قالب احللوى احتفاال
بالشمعة االوىل من عمر النادي
وجال اجلميع علىى اقسام
النادي .

محام حليب كليوباترا :املكونات والطريقة األمثل والتحذيرات ..وحقائق تارخيية مثرية!!

كانت كليوباترا ملكة مصر
تشتهر جبمال بشرتها ،الذي
يكمن سره يف محامات احلليب
اليت كانت حترص عليها ،وكانت
تفوح منها روائح العسل أو
بتالت الزهور ،وذكرت مصادر
أن محامات كليوباترا كان يوضع
فيها الفراولة والتوت إلكسابها
روائح ذكية ،وقيل أن مركب
كليوباترا كان مفعما برائحة
بتالت الزهور ،مما مكن مارك
أنطونيو من استنشاقه قبل
رؤية املركب.
وكانت كليوباترا تعتمد على
محامات احلليب الذي تدره أنثى
اخليل ،أما اآلن فمن السهل
على أي امرأة استخدام احلليب
العضوي الذي يباع خصيصا
كلنب االستحمام.
ومن املعروف أن استخدام
احلليب يف االستحمام يرجع
ألزمنة طويلة ،ويف الغالب مل
تكن محامات كاملة من احلليب،
ولكنها مزيج بني احلليب
واملاء.
لذا لكي جتهزي محام احلليب

على النحو األمثل أضيفي 3.5
لرتا من احلليب العضوي إىل
املاء الدافئ الذي ميأل البانيو،
وإلكساب احلمام رائحة زكية
أضيفي من  20- 10قطرة من
الزيوت املعطرة مثل الالفندر.
 محام احلليب بالعسلامزجي نصف كوب من احلليب
العضوي اجملفف مع نصف
كوب من العسل مع ملعقة
جلسرين وملعقة من اللوز،
واستخدمي خمفقة سلكية يف
خلط املكونات ،واحرصي على
امتصاص أكرب قدر ممكن من
هذا املزيج ،ثم اغتسلي جيدا
إلزالة أي آثار للنب والعسل من
جسدك.
 محام احلليب العضوي+الشاور جيل املمزوج بالعسل
صيب قليال من العسل العضوي
على راحة يدك ،ثم أضيفي
من مسحوق احلليب
بعضا
اجملفف ،وأخلطيهما لتكوين
جيل واستخدمي أي شاور جيل
ترغبينه مع هذا املزيج.

حسم والد الفتاة املعركة حمام حليب كليوباترا :املكونات والطريقة
األمثل والتحذيرات ..وحقائق تاريخية مثرية!!

 وصفة محام لنب كليوباتراأضيفي من  4 -2من احلليب
العضوي الطازج إىل ماء
االستحمام الذي ميأل البانيو،
وضعي بتالت الزهور ،ثم امكثي
يف املاء  20دقيقة ،واستخدمي
لوف االستحمام إلزالة اجللد
امليت ،ثم اغسلي جسدك جيدا

باملاء.
 محام احلمضيات +احلليبيتكون من كوبني من احلليب
العضوي اجملفف ،وملعقة من
قشر الربتقال وملعقتني من
زهور الالفندر اجملففة وملعقتني
صغريتني من ال ،.rosemary
مع خلط كل املكونات وصبها

يف زجاجة ،مع استخدام نصف
كوب من هذا اخلليط يف مرة
االستحمام الواحدة ،ثم امكثي
يف املاء املمتزج مع هذا اخلليط
ملدة  20دقيقة.
وصفة محام احلليب بالنعناعيتكون من كوبني من احلليب
اجملفف وأربعة مالعق كبرية من
أوراق النعناع املطحونة ،ونصف
كوب ملح وكوب من نشا الذرة،
ثم اخلطي تلك املكونات جيدا،
وضعيها يف دورق زجاجي.
إرشادات محام احلليب
 احرصي على وجود ضوءخافت من الشموع مع تشغيل
موسيقى هادئة ،وانثري بتالت
الزهور الذكية الرائحة.
 يف العصر الروماني ،بنىنريو يف حديقته الذهبية
أنابيب خاصة ،تصب املاء
املنكه برائحة الزهور الفواحة،
باإلضافة إىل نثر بتالت الزهور
على السجاد ،وقيل أنه تعلم
ذلك من العالقة الغرامية بني
أنطوني وكليوباترا.
 -استخدام احلليب العضوي يف

االستحمام.
 مزج املكونات يف أوعية غريمعدنية وتفضل أن تكون من
اخلزف.
 ختزين اخلليط يف برطماناتزجاجية ،أو أي أوعية حمكمة
اهلواء ،مع احلرص على عدم
وجود أي إضافات غري طبيعية،
ووضع املزيج يف الثالجة،
واستخدامه وقت احلاجة.
 جتنيب وضع أصابعك يفاخلليط ،واستخدمي مغرفة
لصب املكونات.
 ضعي ربع كوب من اخلليط يفقطعة قماش قطنية ،ثم ضعيه
يف املاء قبل النزول يف حوض
االستحمام ،مع احلرص على أن
يكون املاء دافئا ،كما ميكنك
وضعه مباشرة دون استخدام
قطعة القماش القطنية.
حتذير :جيب استشارة الطبيب
املختص إذا كانت بشرتك لديها
حساسية خاصة ضد احلليب أو
أي من املكونات املستخدمة.
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حبارة شابة تصف تفاصيل جتسس املالزم جيم
عليها أثناء االستحمام وتنتظر قرار احملكمة!!
«لقد جتمدت ،مل أكن أعرف ما
ميكنين عمله ،شعرت وكأنين
حماصرة ،واحتجت للخروج
ألشعر باألمان»
كانت هذه كلمات البحارة
اليت تعمل على منت HMAS
 Parramattaحيث وصفت
صدمتها اليت شعرت بها يف
 2يناير املاضي عندما كانت
جتفف نفسها بعد االستحمام،
عندما حملت مرآة موجهة إليها
من أسفل كابينة االستحمام.
ورست السفينة يف دبي يف
متام السابعة صباحا ،وأضافت
احملاكم
إحدى
املرأةأمام
البحرية ،أنها شاهدت املالزم
جيمس ماكالرين الشهري ب «
جيم» يقوم حبالقة ذقنه أمام
حوض جماور للحمام.
واستطردت أنها مبجرد رؤية
املرآة املوجهة إليها ذهبت
مسرعة للمالزم كريستوفر
أندرسون ،الضابط الطبيب
وصف
والذي
بالسفينة،
البحارة بأنها كانت يف حالة
توتر قصوى ،كما لو كانت
شاهدت شيئا كارثيا».
وأضاف أمام احملكمة« :لقد
أخذت تردد اسم جيم حتى ظننت
أنه أقدم على االنتحار».
ويواجه املالزم ماكالرين تهميت
دون
ارتكاب تصرف بذئ
موافقة اجملين عليها ،واإلخالل
بقواعد البحرية» ،رغم أنه أنكر
قيامه بالتلصص على البحارة
أثناء استحمامها.
وعلمت احملكمة أن املرأة قد
قامت بتقبيل ماكالرين يف

إحدى املناسبات االجتماعية يف
مارس من العام املنصرم ،إال
أنها رفضت طلبا له باخلوض
يف عالقة جنسية.
ويف ديسمرب املاضي ،اتهم

املالزم البحري القائد جون
آالن جونز بضرب حبارة شابة
عدة
على مؤخرتها العارية
مرات.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

نساء أسرتاليا يشعرن بالتوتر
عند ارتداء البكيين يف غرفة
تبديل املالبس!!

كشفت دراسة نشرتها خبرية
علم النفس األسرتالية ماريكا
تيغيمان يف إصدار ايار /مايو
من دورية journal Sex Roles
شعور النساء ومشاعر القلق
اليت تنتابهن عند ارتدائهن
لباس البحر.
ومت إجراء البحث يف جامعة
فليندرز يف جنوب أسرتاليا
حيث مت توجيه السؤال إىل
 102طالبة جامعية ،طلب
منهن ختيل أربعة سيناريوهات
خمتلفة ،أوهلا ارتداء لباس
البحر يف غرفة تغيري املالبس،
والثاني لباس حبر أثناء التمشي
على الشاطئ ،والثالث ارتداء
جينز وسويرت يف غرفة تبديل
املالبس ،والرابع ارتداء جينز
وسويرت أثناء التمشي على
الشاطئ.
ثم قامت الطالبات املشاركات
يف الدراسة مبلء بعض
االستبيانات عن أمزجتهن
يتعلق
فيما
ومشاعرهن
بأجسادهن يف السيناريوهات
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األربعة ،ومدى قلقهن من
ومدى
العام،
مظهرهن
استيائهن من أجسادهن.
وكما هو متوقع ،أسفرت
نتيجة الدراسة أن ارتداء
اجلينز يشعر املرأة بتوتر أقل
من التوتر الذي تشعر به عند
ارتداء لباس البحر ،إال أن
املثري أن املشاركات أكدن
أن مشاعر التوتر تقل لديهن
عند التجول شبه عاريات
بالبكيين على الشاطئ بينما
تتزايد عند جتربة لباس البحر
يف غرفة تبديل املالبس يف
أحد احملالت أو ما شابه ،وهو
ما يوحي أن املرأة أكرب ناقدة
لذاتها ،باإلضافة إىل تفضيل
املرأة جتنب بيئة غرفة تغيري
املالبس ،اليت حتتوي على
أشياء جتعل املرأة تقيم ذاتها
بشكل متزايد مثل املرايا
والضوء الساطع ،مبا جيعل
جسد املرأة شديد القرب
بالنسبة هلا.
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سليرب :توقيعاتي على قسائم سيارات األجرة سليمة ومل أحترش جنسيا مبساعدي
قام بيرت سليرب رئيس الربملان
الفدرالي الذي يواجه ضغوطا
متزايدة للتنحي بتقديم 13
سيارات األجرة
من قسائم
يف حماولة لتفنيد االتهامات
اجلنائية املوجهة إليه واليت
قدمها ضده أحد املوظفني
املساعدين له.
وبعد أسبوع من اتهامه بالتزوير
يف قسائم سيارات األجرة،
قام السيد سليرب بالكشف عن
 13قسيمة سيارات أجرة مع
بيان يقول « :هذه الوثائق
سليمة ،وكلها حتمل توقيعي
بشكل سليم».
وأضاف سليرب « :إن االتهامات
اجلنائية املرفوعة ضدي هي
فربكة ليس هلا أساس من
الصحة ،كما أن اتهام حترشي
اجلنسي باملوظف جيمس أشيب
ليس دقيقا».
وكان أشيب قد زعم يف شكوى
قدمها للمحكمة الفدرالية إنه
شاهد على أن سليرب كان ميد
سائق ليموزين بقسائم سيارات
أجرة وقعها على بياض ،ثالث
مرات خمتلفة ،وحتديدا يف 27
يناير و 5فرباير و 11فرباير من
هذا العام.
وادعى أشيب أن رحالت
الليموزين كانت كلها داخل
سيدني ،بسيارة ال حتتوي
على عداد ،وال تتبع سيارات
الكومونولث ،مضيفا أن رأي
سليرب يسلم ثالثة فواتري يف
يناير وفواتري متعددة يف
الرحلتني األخرتني.
وأظهر سليرب ،الذي حصل على
قسائم سيارات األجرة من
وزارة املالية ،ثالثة قسائم
عن يوم  27يناير ،وقسيمة يف
يوم  4فرباير ،وثالث قسائم
يف يوم  5فرباير ،وثالث يف

بيرت سليرب

يوم  11فرباير ،وثالث يف
يوم  23فرباير على الرغم من
صعوبة قراءة بعض التواريخ
املوجودة على تلك القسائم.
وتشري القسائم اليت أظهرها
سليرب إىل أن السيارات
شركات
ختص
املستأجرة
سيارات أجرة معرتف بها مثل
« ليجون كابس» و « بالك
أندد وايت كابس» اليت يقع
مقرها يف بريزبن ،و شركة «
سيلفر توب تاكسي».
وتكلفت رحلتان فقط أكثر من
 $ 100حتى  $275من باديريم
يف كوينزالند حيث يقطن
سليرب إىل املطار ،ومن بعض
الضواحي إىل املطار.
وكتب السيد سليرب أول أمس
على موقع التواصل االجتماعي
«تويرت»  « :كل قسائم
سيارات األجرة سليمة وموقعة
بشكل قانوني.
بينما قال متحدث باسم
السيد أشيب « :جيب أن تقوم
الشرطة الفدرالية بالتحقيقات
الالزمة يف االتهامات املقدمة
ضد سليرب».
يأتي ذلك يف الوقت الذي تأمل
فيه احلكومة الفدرالية أن ينجح

سليرب يف اخلروج من الورطة
وحتسني موقفه بينما تتواصل
ضغوط املعارضة إلجبار سليرب
على التنحي  ،مع طرح اسم
حيل حمل سليرب.
وقال سليرب إنه قرر التحي
حتى حيسم أمر االتهامات
اجلنائية املرفوعة ضده ،بينما
قالت احلكومة الفدرالية إنه
يف حالة تربئته من االتهامات
سيعود ملنصبه فورا.
وكانت رئيسة احلكومة الفدرالية
جوليا غيالرد قد أبدت تدعيمها
لسليرب مستشهدة بالسناتور
ترينبول
مالكومل
الليربالي
الذي اتهم من قبل يف قضية
مدنية.
بينما مهد السيد بيل شورتني
وزيرأماكن العمل الطريق لتقهقر
حكومي طالبا من سليرب التنحي
حتى يتم حسم تلك االتهامات،
إال أنه تراجع بعد موقف غيالرد
قائال إنه تفوه بتصرحياته دون
مسع كلمة غيالرد أثناء زيارتها
لرتكيا ،مضيفا أنه يتفق مع
ما قالته ،قائال إنه ليس خبريا
يف اخلطوط ليقر مدى صحة
توقيعات سلييرب على قسائم
سيارات األجرة ،تركا املوضوع
برمته يف يد التحقيقات.
وحسمت وزيرة العدل يف
نيكوال
احلكومة الفدرالية
روكسون األمر مؤخرا عندما
صرحت بأن سليرب لن يتنحى
عن منصبه الوزاري أو الربملاني
حتى تثبت إدانته.
من جانبه ،نفى الليربالي
باتريك سيكر التقارير اليت
زعمت احتمالية الزج بإمسه
مرشحا لرئاسة الربملان بدال من
سليرب املتورط.
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نساء يَ ُب ْحن بأسرارهن اخلاصة :أسباب الربود اجلنسي يف العالقة الزوجية وكيفية التغلب عليها
من الصعب إقامة عالقة جنسية
رائعة دون أن تكون درجة
التقارب بني الزوجني جيدة،
حيث ميكن تعريف اجلنس بأنه
لدرجة احلميمية
انعكاس
واأللفة بني الرجل واملرأة ،إال
أن اجلفاء بني الزوجني ليس
السبب الوحيد لقتل العالقة
اجلنسية بينهما ،فقد يرجع
السبب إىل التوقيت الزمين
للجنس  ،ومدى استعدادهما
الستمرار املشاعر الرومانسية
بينهما.
من جهته ،قال جون غومتان
أستاذ علم النفس يف جامعة
واشنطن ،إن ما يوصف
باخنفاض الرغبة اجلنسية أو
برودها لدى املرأة يرجع يف
األساس لتوقف الرجل عن
مغازلتها والثناء يف مفاتنها.
ويف استطالع حديث ،كشفت

جمموعة من النساء املشاعر
احلقيقية اليت تنتابهم خلف
األبواب املغلقة ،لتتضح جمموعة
من العوامل األخرى املؤدية إىل
الربود اجلنسي ،ميكن إيضاحها
يف العناصر اآلتية:
 ذكرت  %40من النساء أناإلجناب وتربية األطفال حيد من
رغباتهم اجلنسية :
 -1اجلنس ال يتماشى مع
اإلرهاق الناتج عن تربية
األطفال ،وال يفهم معظم
الرجال املشقة اليت تعانيها
ربات البيوت لرتبية األبناء وهو
ما يصيبهن باإلجهاد ويؤثر
سلبا على احلياة اجلنسية
 -2عندما حتسني بربود
املشاعر الزوجية لدى زوجك،
جراء انشغالك عنه يف تربية
التحدث
حاولي
األطفال،
لشكواه،
واالستماع
معه،

ورسخي روابط احملبة معه،
وتبادال األسئلة حول األشياء
واملغامرات اجلنسية اليت من
شأنها إثارة العاطفة اجلنسية
بينكما من جديد.
من النساء
 قالت %34الالتي شاركن يف االستطالع
إن عاطفتهن اجلنسية تضاءلت

بسبب كثرة املناقشات اجلدلية
بينهن وبني أزواجهن وميكن
حتليل ذلك فيما يلي:
 -1إن التحكم يف الغضب أهم
عامل من عوامل جناح العالقة
اجلنسية ،ألن التناحر يقتل
املشاعر اجلنسية.
 -2احلل األساسي يكمن

يف حماولة تهدئة املوقف،
وأوضحي له أنك تتفهمني
مقصده وهو ال يعين بالضرورة
موافقتك علي هذا املقصد،
ثم قومي بتحديد املشكلة،
ماذا ميكن فعله
واسأليه
لتسري األمور على ما يرام.
 -3يؤدي العطف والتفاهم
واالحرتام إىل خلق مساحة من
التقارب اجلنسي.
 -4حاولي تذكر أول لقاء
بينكما وكيف ارتديت أبهى
حلتك ،وكيف كنت تتفوهني
مبعسول الكالم.
قالت  %31من النساء إنهنمل يعدن مهتمات باجلنس
بسبب انعدام اجلاذبية جتاه
أزواجهن ،وهو يستلزم أن
حيرص الزوجان على االهتمام
مبظهرهما الشكلي داخل املنزل
حتى ال يفقد كل منهما اهتمام
اآلخر ،كما أنه من املهم

احلفاظ على السلوكيات العامة
واالنطباعات اجليدة حتى ال
يتولد نوع من فقدان االحرتام
:
 -1ميكن أن يتولد انعدام
االجنذاب نتيجة مشاكل صحية،
أو اإلفراط يف تناول املخدرات
والكحوليات ،أو فقد االحرتام
الذي يؤدي إىل اضمحالل
الرغبة اجلنسية.
 -2جيب على كل من الزوجني
بذل قصارى جهده السرتجاع
احرتام الطرف اآلخر وتغيري
السلوكيات اليت أدت إىل
نقص االحرتام.
 -3عدم اإلرغام على اجلنس من
ضروريات احلفاظ على االحرتام
املتبادل
 -4جيب إطالق العنان للمشاعر
الطبيعية مثل البكاء واحلزن
وغريها.
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فيلتمان :عزل حزب هّ
الل

مقاالت

ناصر شرارة

يف كل مرة يزور فيها جيفري فيلتمان لبنان ،وجيمع أقطاب 14
آذار ويتحدث هلم عن السياسة األمريكية جتاه بالد األرز ،يربز
العم سام هنا ،من أجل أية قضية؟
السؤال:
ّ
يكشف مصدر دبلوماسي عربي قصة زيارة مساعد وزيرة اخلارجية
األمريكية جيفري فيلتمان الراهنة للبنان ،بالقول :أحد جوانب
أهدافها األساسية هو إحداث اخرتاق جلدار الصوت يف أجواء
زيارة نائب الرئيس اإليراني للبنان ،وإبالغ احلكومة اللبنانية
أن هناك حدودًا الندفاعتها يف العالقة مع إيران .واملطلوب من
لبنان هو النأي بنفسه عن العالقات االقتصادية ذات الطابع
البنيوي عن إيران ،مع التأكيد من جانب فيلتمان حللفائه أن
واشنطن ال تزال تسري بسياسة عزل حزب اهلل داخليًا يف لبنان،
واهلدف الثالث هو جعل لبنان أهم حاضن سياسي للنازحني
السوريني.
حتضري الزيارة
ويروي الدبلوماسي عينه لـ»األخبار» قصة السياق التحضريي
الذى جرى يف مكاتب اخلارجية األمريكية ،إذ فيما حددت زيارة
املسؤول اإليراني قبل عدة أسابيع ،فإن زيارة فيلتمان اختذ
القرار مبوعد حصوهلا على عجل ،ووفق برنامج عمل سريع مت
ختطيطه من قبل فيلتمان والسفري األمريكي يف سوريا روبرت
فورد وإشراف وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون.
ومتثلت اخلطوة األوىل بإرسال مساعدته األساسية اليزابيت ديبل
اىل بريوت .والالفت أن موعد زيارتها وأهدافها تقصد روبرت
فورد اإلفصاح عنها وتسريبها اىل بريوت الرمسية ،عرب قنوات
خاصة ،قبل وصول ديبل اىل لبنان بعدة أيام .ومبوجب ما سربه
فورد ،فإن ديبل أتت بتوقيت واحد مع مديرة قسم الشرق
األوسط يف وكالة اإلمناء الدولية مارا رودمان .وهذا يعين
أن الزيارة يف قسم أساسي منها على صلة مبوضوع النازحني
السوريني يف لبنان ،وهو أمر توليه واشنطن أهمية خاصة.
وعن هذا املوضوع ،يقول املصدر عينه إن زيارة ديبل ّ
توخت
يف جوهرها غري املعلن اللقاء مبسؤول لبناني رمسي ،مثة التباس
حول قانونية وجوده يف موقعه ،وهو من جهة ثانية ،ينتمي
إىل تيار املستقبل ،الذي يؤمن له احلماية السياسية الستمراره
يف منصبه ،رغم عدم قانونيته .يضيف إن ديبل محلت معها
ملفني اثنني اىل لبنان :األول على صلة بقضية كيفية بناء
بيئات سياسية وجغرافية حاضنة للنازحني السوريني يف لبنان،
ربطًا بتقدير أمريكي بأن لبنان ،من بني كل دول اجلوار مع
سوريا ،يستضيف العدد األكرب من النازحني السوريني .كما أن
هيئة اإلغاثة يف لبنان أسهمت يف معاجلة هذا امللف ،وخاصة
يف منطقة وادي خالد ،حيث مل تتميز فقط بأدائها اجليد على
مستوى استقبال النازحني السوريني ،بل ،أيضًا ،على مستوى
رسم سياسات اسرتاتيجية للعناية بهم .وتتطلع واشنطن اىل أال
تبقى جتربة هيئة اإلغاثة حمصورة يف منطقة وادي خالد ،بل أن
تعمم اىل مناطق لبنانية أخرى ،وحتديدًا يف البقاع وبريوت ،حيث
بدأ النزوح السوري يصل إليهما .كما تثمن واشنطن للحكومة
اللبنانية أنها تعمل بشكل فعال وصامت خبصوص ملف النزوح
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السوري يف لبنان وأن اخلارجية األمريكية حثت وكاالت إغاثة
دولية خمتلفة على وضع القسم األهم من إمكاناتها بتصرف
اجلهد اللبناني املدني ،املتمثل جبمعيات بعض األحزاب السياسية
املؤيدة للحراك السوري ،والرمسي ممث ًال ببعض أطراف احلكومة
اللبنانية.
من هنا ،كان قرار اخلارجية األمريكية أن تكون زيارة رودمان
للبنان هي الظل غري املرئي لزيارة ديبل ،وأيضًا تعمدها أن
يكون لقاؤها األهم يف زيارتها مع شخصية لبنانية تلعب دورًا
يربط بني اجلهد املدني واجلهد الرمسي يف موضوع استيعاب
النازحني السوريني خالل املرحلة املقبلة.
ويقول املصدر عينه إنه كان لزيارة ديبل شق آخر يتعلق
بالتمهيد لزيارة فيلتمان ،وذلك باجتاهني :األول شرح موقف
أمريكا من األزمة السورية .الثاني ،الوضع الداخلي يف لبنان،
ارتباطًا باألحداث السورية وجممل الوضع اإلقليمي .وفيما العنوان
الثاني ترك لعناية فيلتمان ،ذي الباع الطويل يف فهم الوضع
اللبناني ،فإن العنوان األول ،وهو األهم ،رسم خطوطه العريضة
روبرت فورد .وباعتقاد الدبلوماسي عينه ،فإن ما سربه فورد
لبريوت قبل أسبوعني هو ما سيقوله فيلتمان ألقطاب  14آذار
عند لقائهم يف منزل النائب بطرس حرب.
فورد هو عضو يف فريق يضمه مع فيلتمان وفريديريك هوف،
ويرتأسه هودريك شوليه .وهو الفريق املكلف بوضع خيارات
التعامل األمريكي مع األزمة السورية .ويقول فورد «على بريوت
أن تدرك أن موقف واشنطن ال لبس فيه خبصوص أنها تريد
يف نهاية األمر تنحي الرئيس األسد ،وأن سوريا لن تعود اىل
اجملتمع الدولي طاملا ظل نظام األسد حاكمًا».
وبرأي املصدر الدبلوماسي أن الرسالة اليت حيملها فيلتمان
خبصوص سوريا هي رسالة فورد ذاتها اليت سربها لبريوت
عرب قنوات دبلوماسية قبل أسبوعني ،وخالصتها أن واشنطن ال
تزال سائرة مبشروع إسقاط األسد .أما األهداف األخرى فتتضمن
إحداث خرق جلدار الصوت يف أجواء زيارة رحيمي للبنان ،وإثارة
قضية احلدود الشمالية السورية اللبنانية ،وقضية محاية
النازحني السوريني.
عزل حزب اهلل
أما يف الشأن الداخلي ،فإن فيلتمان حريص بقوة على شد
عصب فريق  ١٤آذار ،على قاعدة أن اهلدف املركزي ال يزال
هو :عزل حزب اهلل لبنانيًا .يف كانون األول املاضي ،قال
فيلتمان حملادثيه اآلذاريني« :املطلوب يف هذه املرحلة تشديد
احلملة السياسية يف الداخل اللبناني لعزل حزب اهلل داخليًا.
ولتحقيق هذا اهلدف ،جيب على فريق  ١٤آذار أن ينفتح على
كل األطراف اللبنانية األخرى حتى اجلنرال ميشال عون لو رغب
يف ذلك».
ويقول املصدر إن هذا اهلدف ال يزال يشكل احللقة املركزية
يف السياسة األمريكية جتاه لبنان ،بإشراف مباشر من فيلتمان.
ويضيف إن تطورات املنطقة ،وخباصة احلدث السوري والتفات
واشنطن اىل ضرورة وقف اندفاع النفوذ اإليراني الذي بات له
شكل اقتصادي أيضًا ،أصبح أكثر إحلاحًا ،وقد يأخذ واشنطن

اىل التفكري بأساليب جديدة حملاصرة حزب اهلل ،ومنها تشجيع
فكرة إنشاء حكومة تكنوقراط حيادية خترج «حزب اهلل» من أية
حكومة سيكون من مهماتها اإلشراف على االنتخابات النيابية.
وبرأي املصدر ،فإن هدف إسقاط احلكومة احلالية هو جوهر ما
طلبته السعودية من النائب وليد جنبالط بضرورة فك عالقته
مع حزب اهلل كشرط لتطبيع عالقته معها ،وإبالغه أن هذا األمر
له أسبقيه يف دفرت الشروط السعودي ،على إعالن خصومته
للنظام السوري .وهذا األمر هو الذي يفسر أيضًا ملاذا دشن
فيلتمان لقاءاته اللبنانية مع جنبالط حلثه على القيام خبطوة
إعالن قطيعته مع حزب اهلل ،كون هذا األمر هو األهم بالنسبة
إىل واشنطن الذي ترى أنه يؤدي اىل شل اندفاعة النفوذ
اإليراني يف لبنان.
ويكشف املصدر أن فيلتمان لديه رؤية لكيفية تنفيذ فكرة
عزل حزب اهلل ،وكان قد عرضها مع شخصيات لبنانية آذارية،
ومفادها أن سقوط بشار األسد سيؤدي اىل إضعافه وعزله،
وأنه جيدر بواشنطن يف إطار سياستها املتبعة لتكثيف الضغوط
لعزل حزب اهلل لبنانيًا أن تبقي بابها نصف مفتوح بوجه قوى
سياسية أخرى حليفة للحزب ،حتى يظل لديها حسابات الرهان
على واشنطن ،ويظل لديها هامش مناورة معها .وحبسب
قناعته ،هناك قوى كثرية قريبة اآلن من حزب اهلل ،مسيحية
وإسالمية ،سترتك احلزب فور بروز ضعفه وضعف نظام األسد.
وأن مهمة واشنطن وقوى  ١٤آذار هي االستعداد لتقبل هذه
القوى والشخصيات وعدم القطع معها قطعًا نهائيًا.
ويكشف املصدر عينه أنه يف لقاء شهر كانون الثاني املاضي،
قال فيلتمان إن من األفضل يف هذه املرحلة بقاء جنيب ميقاتي
وحكومته وتعزيز التناقض بداخلها ،انطالقًا من مبدأ حتقيق هدف
عزل حزب اهلل .والسؤال اليوم هو :هل سيجري فيلتمان تغيريًا
على رؤيته هذه ،حبيث يذهب خبيار الرئيس فؤاد السنيورة
إلنشاء حكومة تكنوقراط حيادية عن طريق إقناع النائب وليد
جنبالط باالحنياز إليها؟
املعلومات األولية عن لقاء فيلتمان جبنبالط تقول إن األخري
ّ
حتفظ على الطلب منه إعالن القطيعة مع حزب اهلل ،ورأى أن
االستقرار حيتم عدم هز الواقع السياسي الراهن يف لبنان بقوة،
أقله يف املدى املنظور.
لبنان والعقوبات
يقول السفري روبرت فورد «إن واشنطن ال يساورها قلق حتى
هذه اللحظة من احلالة اإلسالمية يف سوريا ،وهي تعترب أن
سياسة القمع اليت ينتهجها النظام هي اليت تقوض مساحة
البيئة املعتدلة والسلمية فوق خريطة املعارضة السورية» ،الفتًا
اىل أن «هناك تنسيقيات معتدلة تعمل على األرض يف سوريا
وميكن الرهان عليها» .وأعلن أن السياسة األمريكية «ال توافق
على نظرية التخويف من البديل الشيطاني املتطرف للنظام ،على
قاعدة أن الشيطان الذي ال نعرفه أفضل من الشيطان الذي
نعرفه».
ويوضح فورد« :حنن نتفق مع روسيا على أن تطبيق النموذج اللييب
يف سوريا غري ممكن ،لكننا نصر على إسقاط األسد عرب تشديد
العقوبات املالية عليه وعرب تشجيع احلراك الداخلي» .ويضيف:
«إن على لبنان االلتزام بشدة بتنفيذ هذه العقوبات».

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

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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Fairfield

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

لدينا
من
ألخذ

موظفون

يتكلمون

10.00
الساعة
يرجى
موعد

صباحاً

العربية

حتى
االتصال

Fax: 02 9726 2932

يومي

الخميس

2.00
الـ
مسبقاُ

بعد
على

والجمعة

الظهر.
الرقم

Tel: 02 9723 3360

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

تجدونها يف Coles,
Woolworths
وأكرب السوبرماركات
املستقلة
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BONUS

BONUS
• DELIVERY

*1

HOT PRICE

$

19ea

Omo 6kg Top/ Front Loader Laundry Powder.
61062899/ 61062900

BONUS
• INSTALLATION

*1

10 YEAR DIRECT DRIVE
MOTOR WARRANTY

TIME MANAGER
TECHNOLOGY

POWERED BY
SMART DRIVE

BONUS
• REMOVAL OF

*1

$

488

$

Fisher & Paykel 5.5kg ‘QuickSmart™’
Top Load Washing Machine.
WELS 3 star, 77L/wash. MW513

598

Electrolux 7kg Front Load
Washing Machine.
WELS 4 star, 58L/wash. EWF1074

OLDWASHER

MUST END MAY 6TH
THE WHITEGOODS SPECIALIST
Ends 06/05/12.
Harvey Norman stores are operated by independent franchisees.
®

AUBURN SUPERSTORE
250 Parramatta Rd. 9202 4888

227752_AUB

*1. Delivery must be within a 25km radius of the franchise from which the goods were purchased and at a time convenient to the franchise. Product(s) removed must be equivalent size and quantity to the product(s)
purchased. The franchise and/or its delivery contractors will remove your old appliance when delivering your new equivalent appliance at no additional charge. Installation is standard installation only. Existing
plumbing must be in place. Disconnection of old appliance not included. Old appliance for removal must be of same category and quantity as purchased appliance(s). The franchise and/or its delivery contractors
reserve the right to refuse removal if, in their reasonable opinion, the appliance poses an OHS risk. Delivery fee applies in the event that the customer misses a set delivery time and appliance needs to be re-delivered.
Terms and conditions apply, see in store for details.
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اليوم الثالث

القنصل العام نـعـّوم يمنح الفقيد الحاج أديب معرباني درع القنصلية

القنصل العام االستاذ روبري نعـّوم يقرأ درع القنصلية العامة

بمناسبة اليوم الثالث لوفاة رجل الخري املغفور له الحاج أديب معرباني وبمبادرة
الفتة من قنصلية لبنان العامة يف سيدني قام سعادة القنصل العام االستاذ روبري
نعـّوم بمنح املغفور له الفقيد الحاج أديب معرباني درع القنصلية لخدماته التي قدمها
البناء الجالية حيث تسلمها نجله السيد راني معرباني.
وكان اليوم الثالث لفقيد الجالية قد اقيم يف مسجد االمام علي يف الكمبا يوم السبت
يف  2012- 4 - 28بمشاركة الهيئة االدارية لبيت الزكاة ،التي ترأسها الراحل
لفرتة طويلة ،وحضور الشيخ تاج الدين الهاللي وفعاليات دينية واجتماعية وحشد
كبري من كافة الطوائف.
كما شارك سعادة القنصل العام االستاذ روبري نعـّوم يف املأتم الذي أقيم لراحة
نفسه ورافق الجثمان اىل مثواه االخري يف مقابر روكوود.
تتقدم اسرة الهريالد بأحر التعازي من آل معرباني والهيئة االدارية لبيت الزكاة خاصة
ومن الطائفة االسالمية والجالية اللبنانية عامة طالبة من اهلل ان تكون اعماله الخيـّرة
من بعده نرباسا للهيئة االدارية والجالية ..رحمه اهلل.

القنصل العام نعـّوم والشيخ الهاللي يتوسطان السيد جان دكان والدكتور علم الدين

القنصل العام نعـّوم يقدم الدرع لنجل الفقيد

درع قنصلية لبنان العامة
National

Strata Management

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

الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ
9721 1611

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

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

Page 23

Saturday 5 May 2012

2012  أيار5 السبت

23 صفحة

ذكرى أربعني
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Hatem

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


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

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

@IPS@@Â‹»m
Electrical Contracting
@¿@@Security
k÷]á^⁄Ê<kﬁ^“
ÊäÏj‹ﬂ
@#by@Ú◊ãí@
@bÁÜaá»néa@Â«
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
@äb»édi@@Úñb©a
<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜
Úèœb‰ﬂ



Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
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FFF

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

Email: employment@ipssecurity.com.au

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ
@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

مؤسسة توتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ

 مأكوالت-  ستايك-  باستا- بيتزا
بحرية

 عاما يف خدمة املجتمع والجالية50

bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

Pizza - Pasta -

..  ابتسامة.. معاملة
.. خربة
Steak - Seafood
 نظافة.. خدمة
ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺃﻛﺮﺒ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية
شهادات ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ
علىـ ﺑﺎﺳﺘﺎ ـ
مؤسسة التوتوس حائزةﺑﻴﺘﺰﺍ
101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053
االمريكية
عاملية من أكرب املؤسسات
Pizza – Pasta – Steak
– Seafood
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112
فيكتورياﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ
توتوس فخر الجالية يف
www.totospizzahouse.com
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Melbourne

Hatem

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Electrical Contracting

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

حاتم

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

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

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

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

ال مرياج

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

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

Mob: 0417 949 650

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON

ñ

Âﬂ

€

ﺧﻄﻮﺑ

ﺍﺳ
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· زÿmb„˝«¸
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@ãÌá∑@ﬁbóm¸a@ÊäÏj‹ﬂ@¿
@ãÌá∑@ﬁbóm¸a@ÊäÏj‹ﬂ@¿
@ÜÏ»èﬂ@›Ó‡◊@›Óﬂç€a@knÿæa
@ÜÏ»èﬂ@›Ó‡◊@›Óﬂç€a@knÿæa
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«

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

ŸÓ‰Ó«@ù�‡ÀÎ@@@@È√bæa@Í7i@lãía
�

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa

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

لصاحبها بشارة طوق وأوالده
نصنع الرغيف اللبناني األصيل
 مجيع أنواع- خبز أمسر وأبيض
<ÍŒ^eÊ<·^ﬂf÷<‡⁄<ÅÖÁjäπ]<·ÁjËà÷]<kËáÊ
املعجنات
ÏÖÊ^.]<·]Ç◊f÷]
 فطاير،زعرت
 مناقيش،حلم بعجني
äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ„
ومجيع
فطاير جببنةبسبانخ
33
- 37 High.St.
Preston Vie
3072
Tel: 0394844999 Fax: 0394844566
أنواع الزيوت خاصة اخلالي من
Akkar Bakery
@äbÿ«@Êaãœc
الكولسرتول
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
لبنان7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
املستورد من
وزيت الزيتون
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛
ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﺬﺓ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
Êaãœ˛
Êaãœ˛
Êaãœ˛
Êaãœ˛
اجملاورة
البلدان
وباقي
 ﺑﺴﻠﻖ4ﻓﻄﺎﻳﺮ
ﻣﻨﺎﻗﻴﺶ ﺑﺰﻋﺮﺘ ـ ﻟﺤﻢ
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BAKE
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@SUNRISE
BAKE
HOUSE@
األسعار
أفضل
مع
تامة
نظافة
ﺍﳴﻌﺠﻨﺎﺕ
ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﻭﺟﻤﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ
aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€
@@ aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€

PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«

aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€
@@ aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€
:ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﳲ ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ
Ÿ»ÿ€a
Ÿ»ÿ€a
Ÿ»ÿ€a
33 - 37 254
HighSydney
St,
Preston
VIC 3072
Ÿ»ÿ€a
Ÿ»ÿ€a
Rd, Coburg
94841288
Zﬁbóm˝€
94841288
Zﬁbóm˝€
94841288
Zﬁbóm˝€
Ph:
0393846103
94841288
Zﬁbóm˝€
Tel:
03
9484
4999
94841288 Zﬁbóm˝€

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

-  لحم بعجني- تقدم يوميا املنقوش بزعرت
 بيتزا-  كعك بسجق- فطاير بسبانغ وبجبنة
 سندويشات وجميع-  فطاير لبنانية واجنبية- املعجنات ﻟﺤﻢ ﺑﻌﺠﻦﻴ
- ﺍﳴﻨﻘﻮﺵ ﺑﺰﻋﺮﺘ
ﺗﻘﺪﻡ ﻳﻮﻣﻴﺎ انواع
<l^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
<l^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
<l^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
< ﺑﻴﺘﺰﺍl^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
- ﺑﺴﺠﻖ
- ﻭﺑﺠﺒﻨﺔ
سريعة
خدمة
..ﻛﻌﻚ
شهية
 لقمة..ﺑﺴﺒﺎﻧﻎ
ﻓﻄﺎﻳﺮ متنوعة
اطباق
JJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]
JJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]
JJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
ﺳﻨﺪﻭﻳﺸﺎﺕ ﻭﺟﻤﻴﻊ
 ﻓﻄﺎﻳﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺟﻨﺒﻴﺔJJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]
تامة-ونظافة
lÁËà÷]Ê<hÁf£]<≈]Áﬁ_<ƒÈ∂
èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èﬂ«i<ÔÇ7]<l¯¶
èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èﬂ«i<ÔÇ7]<l¯¶
èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èﬂ«i<ÔÇ7]<l¯¶
اطلب ما ﺍﻧﻮﺍﻉ
Êaãœ˛
èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èﬂ«i<ÔÇ7]<l¯¶
ﺍﳴﻌﺠﻨﺎﺕ فتجد اكثر
نفسك
تشتهي
<l^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
‰ﬁÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<
‰ﬁÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<
ﺳﺮﻳﻌﺔ
ﺧﺪﻣﺔ
ﻟﻘﻤﺔHOUSE@
..تمتعوا
ﺍﻃﺒﺎﻕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
@SUNRISE
BAKE
‰ﬁÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<
‰ﬁÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<
 مريح..ﺷﻬﻴﺔجو
يف
باللقمة
JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ
JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
@ aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€
JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
JJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]
:العنوان
JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
ﺍﻛﺜﺮSYDNEY
ﻧﻔﺴﻚ ﻓﺘﺠﺪ
ﺗﺸﺘﻬﻲ
ﺍﻃﻠﺐ ﻣﺎ
393
SYDNEY
RD
COGURG
Ÿ»ÿ€a
393
RD
COGURG
393
SYDNEY
RD
COGURG
393
SYDNEY
RD
COGURG
èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èﬂ«i<ÔÇ7]<l¯¶
395
Sydney
Rd,2340
Coburg
ﻣﺮﻳﺢ
ﳲ ﺟﻮ
ﺑﺎﻟﻠﻘﻤﺔ
ﺗﻤﺘﻌﻮﺍ
TEL:
9354
2340
94841288
Zﬁbóm˝€
TEL:
9354
TEL:
9354
2340
TEL:
9354
2340
Tel:High
93542340
:ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ
‰ﬁÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<
757
St,
áÓè€a@bËjybó€
áÓè€a@bËjybó€
áÓè€a@bËjybó€
THORNBURY,
395
Sydney Rd,áÓè€a@bËjybó€
Coburg
JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
äÏÇ@Ïu@
äÏÇ@Ïu@
äÏÇ@Ïu@
اهلدى
حمالت
VIC,
3071
äÏÇ@Ïu@
Tel:
93542340

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
٢٠١١
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺴﺒﺖ
٢٠١١
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
٤٤
ﺍﻟﺴﺒﺖ
٢٠١١
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
٤ﺍﻟﺴﺒﺖ
ﺍﻟﺴﺒﺖ
٢٠١١
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺴﺒﺖ
٢٠١٢
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻛﺎﻧﻮﻥ
2012
 أيار٢١
5٤٤
السبت
٢٠١١
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺴﺒﺖ

Melbourne
Melbourne
Melbourne
Melbourne
Melbourne
Melbourne

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ملبورن
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

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

العالناتكم يف ملبورن
Abdo
Abdo
Abdo
مبدير املكتبAbdo
االتصال
:الزميل كميل مسعود
0405272581

Åbn–æa@·Ó‹èm@Ûny@ã–®aÎ@¡ˆaã©a@Âﬂ@…Ìäbìæa@
aÏ„c@Úœb◊@áË»n„
Åbn–æa@·Ó‹èm@Ûny@ã–®aÎ@¡ˆaã©a@Âﬂ@…Ìäbìæa@
aÏ„c@Úœb◊@áË»n„
Åbn–æa@·Ó‹èm@Ûny@ã–®aÎ@¡ˆaã©a@Âﬂ@…Ìäbìæa@
aÏ„c@Úœb◊@áË»n„
Åbn–æa@·Ó‹èm@Ûny@ã–®aÎ@¡ˆaã©a@Âﬂ@…Ìäbìæa@aÏ„c@Úœb◊@áË»n„
aÏ„c@Úœb◊@áË»n„
Åbn–æa@·Ó‹èm@Ûny@ã–®aÎ@¡ˆaã©a@Âﬂ@…Ìäbìæa@
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*Fly
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can
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Shop
1/
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Street
Preston
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻧﺤﺎﺀ
ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ
..ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ
*ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
Shop
1/
43
High
Street
Preston
Shop
1/
43
High
Street
Preston
Shop
1/
43
High
Street
Preston
worldmarktravel.net.au
worldmarktravel.net.au
TEL:
9354
2340
ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ
ﻛﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﳴﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
worldmarktravel.net.au *ﻋﻨﺎﻳﺔ
worldmarktravel.net.au
*ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻭﺣﺠﻮﺯﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ
áÓè€a@bËjybó€
ﺍﳳ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ ﺍﻟﺴﻔﺮ

äÏÇ@Ïu@

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

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

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

xaÎå ÚÓ«b‡nu¸a@pbﬂá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„

ÚÓ«b‡nu¸a@pbﬂá©a@
aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
xaÎå
xaÎå
ÚÓ«b‡nu¸a@pbﬂá©a@aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
xaÎå ÚÓ«b‡nu¸a@pbﬂá©a@
ÚiÏ�Ç
ÚÓ«b‡nu¸a@pbﬂá©a@
aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
xaÎå
ÚÓ«b‡nu¸a@pbﬂá©a@
aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
xaÎå
ÚiÏ�Ç
ÚiÏ�Ç
ÚiÏ�Ç
ÚiÏ�Ç
ÛmÏﬂ@ÂœÜ
ÚiÏ�Ç
ÛmÏﬂ@ÂœÜ
ÛmÏﬂ@ÂœÜ
ÛmÏﬂ@ÂœÜ
ÛmÏﬂ@ÂœÜ
ÛmÏﬂ@ÂœÜ

Melbourne

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170
PH:
03
9351
1301
Mob:
0413
124
170
PH:
03
9351
1301
Mob:
0413
124
170
9/11-17
PEARCEDALE
PARADE
PH: 03
03
9351 1301
1301
Mob: 0413
0413
124 170
170
PH:
9351
Mob:
124
9/11-17
PEARCEDALE
PARADE
9/11-17
PEARCEDALE
PARADE
9/11-17
PEARCEDALE
PARADE
BROADMEADOWS
VIC PARADE
3047
9/11-17
PEARCEDALE
BROADMEADOWS
VIC
3047
BROADMEADOWS
VIC
3047
BROADMEADOWS
VIC
3047
BROADMEADOWS
VIC 3047
«Opposite CentreLink»
CentreLink»
«Opposite
CentreLink»
«Opposite
«Opposite CentreLink»
CentreLink»
«Opposite
٢٠١١  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ
٢٣ ﺻﻔﺤﺔ

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

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

Abdo

Director

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

xaÎå ÚÓ«b‡nu¸a@pbﬂá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
ÚiÏ�Ç
ÛmÏﬂ@ÂœÜ

لبنان
استمعوا إىل اذاعة مرحبا
Êb‰j€@bjyãﬂ@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
Êb‰j€@bjyãﬂ@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
صوت التيار الوطني الحر يف
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الساعة  25يف ملبورن
تأمالت الراعي املجنون

الرئيس الفرنسي ساركوزي مل ُيقم وزنا لفرنسا الدولة
العظمى من بني الدول اخلمس.
فالشعب الفرنسي الذي منح ساركوزي الثقة اثناء محلته
االنتخابية كان يعترب ان وصوله اىل احلكم سييعرب عن
تطلعات وامال واماني الشعب.
لكن لسوء احلظ فقد سلك ساركوزي طريقا مغايرة حلملته
االنتخابية الرئاسية اليت اوصلته اىل رئاسة اجلمهورية..
فخسر شعبه وشعبيته وخسر الكثري من العالقات مع بعض
الدول العربية وخصوصا الدولة السورية اليت مل تتدخل
يوما من االيام يف شؤون فرنسا الداخلية ال من قريب وال
من بعيد بل حافظت على احسن العالقات معها.
لقد لعبت فرنسا خالل العهود السابقة دورا كبريا وفعاال
يف منطقة الشرق االوسط وكسبت تأييدا كبريا ومهما من
غالبية الدول العربية وخصوصا الدولة السورية من خالل
سياستها املعتدلة غري املنحازة وكان بامكان فرنسا ان
ّ
تبقى كذلك ،لكن
تذللها المريكا واجنرارها وراء السياسة
االمريكية افقدها لعب دور احلكم احملايد واصبحت طرفا
اساسيا يف النزاع مما اطاح ب صدقيتها والثقة بها.
لقد خسر ساركوزي ثقة الشعب به وسيخسر ايضا االنتخابات
الرئاسية ضد منافسه هوالند كما تشري استطالعات
الرأي.
عندما اعطاك الشعب ثقته منحك اياها كي تكون صاحب
قرار ال جمرد متلقي الشارات واوامر البيت االبيض وجمرد
تابع لنزواته.
وقد قال سياسي رفيع ان الشعب الفرنسي ينتظر بفارغ
الصرب رحيل رئيسه الساركوزي وان شقاء الشعب الفرنسي
ان يبقى يف االليزيه ويعترب هذا الشعب عن حق ان رحيل
ساركوزي اصبح ضروريا ومن خيلفه ،كائنا من كان ،يبقى
افضل منه ولرمبا قد حيسن عالقاته مع شعبه مع اوال
ومع الدول العربية ثانيا الن ساركوزي مرغ مسعة فرنسا
باالوحال واحلق بها العار عامليا وازداد العار بعد تدخله
السافر يف شؤون سورية الداخلية وهي سياسة عمياء.
كما ان ساركوزي يعرف كما يعرف غريه ان سورية الدولة
العربية الوحيدة اليت تعيش على ارضها  37طائفة حبرية
وكرامة ومتارس شعاراتها الدينية دون فرق بني طائفة
واخرى.
اال ان ساركوزي وصل اىل وقت من االوقات ليس اىل حد
مطالبة العامل بفرض عقوبات على سورية فقط ،بل املطالبة
بفرض عقوبات على والدة الرئيس السوري بشار االسد
وهي سيدة معروفة وتناهز التسعني من عمرها..
ما معنى املطالبة بفرض عقوبات على هذه السيدة؟ هل
هذه املطالبة أتت من تلقاء نفسه ام استجابة للضغوط
االمريكية ..يا للعيب والعار!!

إلعالناتكم يف جريدة الهريالد
يف ملبورن  ،االتصال بالزميل

كميل مسعود
على الرقم
0405 272 581

همسة مسافرة اىل جملس طواويس اسطنبول ،اىل
ايردوغان واوغلو وغليون وكل طوابري بين عثمان..
ّ
وعفنت يف قبور
ان احالمكم بائسة يائسة خائبة ُدفنت
مكلسة بائدة ..ان بالدنا عصية على املوت ،فهي
وعمي الشيخ وخالي السيد..
قهرتكم مع جدي اخلوري
ّ
هي رافضة حتى لسماع اسم «العثمنة» وامشل يا خنزير،
بين عثمان! ان طغيانكم وعدوانكم واستعماركم لنا حولنا
اىل قطعان بشرية ..زرعتم االحقاد الطائفية واملذهبية
والعرقية والقبلية فينا ..نعم  400سنة قتل ودمار وارهاب
وطغيان ..وهيك الـ  400سنة بقينا ..نهاراتنا تشبه
ليالينا..والطائفية اجملرمي فينا عن كل حق وخري تلهينا.
ولك وعيوا الرمايم قبل ما وعينا ..بس باحلقيقة وعينا..
وبوعينا ختلصنا من القهر والطغيان ..والهلنا كل اهلنا يف
سوريا نقول:اننا مع احلرية بدون تردد ..ومع االحرار اىل
آخر الشوط ..شريطة ان يكون هلذه احلرية ضابط اخالقي
وعقالني وثقايف وقومي ،جيعلها يف خدمة االنسان ومثله
العليا ..انه ال يكفي ابدا ان نكون احرارا وامنا ال بد لنا من
ان نستحق حريتنا..
***
يف لبنان نقال عن الكبري حممود درويش
يف لبنان أرى لغيت كلها
على حبة القمح مكتوبة
بابرة امرأة
ُي ّ
نقحها حجل صنني.
لبنان فجر الكبرية فريوز ونهار الرحابنة واريج االرز
ٍ
والصنوبر والسنديان وحنني
زيتونة جنوبية ترفع يف اعاليها
علة املقاومة البطلة.
***
على هامش الزيارة رئيس اجلمهورية اللبنانية اىل القارة
االسرتالية العظيمة.
زيارة تارخيية لربوع الكنغار لكنها مل ولن ُتسجل يف علم
التاريخ وحضوره الفاعل :هو يسجل االفعال ال النيات.
هذا التاريخ يا فخامة الرئيس ،قاهلا وزير رافقك اىل هنا
ال نلوم فخامته بل من ّ
ّ
وحضر للزيارة ..الرئيس طقلب
نظم
طيب» يتطلع ملستقبل سياسي له ،جاءت الزيارة وكأني
ّ
بها جولة انتخابية يف ربوع بالد جبيل مسقط رأس السيد
ّ
الرئيس ..جاءت برسم من ّ
حيضر
حضر أو من ُطلب منه ان
ّ
وينظم هلا ..وحنن نقول ما يردده االلوف من ابناء اجلالية
ّ
منظمي الزيارة،
اللبنانية يف اسرتاليا جاءت على قياس
ال عالقة حلكومة اسرتاليا او لرئيس اجلمهوية يف كل ما
حصل على االطالق وهذا ما عرفناه مؤخرا ،وما تسرب اىل
اسرتاليا من كواليس القصر اجلمهوري يف بعبدا .على كل
سجل ،كما ذكر وكتب احد
سجل التاريخ ما جيب ان ّي َّ
حال ّ
الزمالء يف اسرتاليا.
ولتحي
حييا لبنان بأوفيائه رجال الشمس واحلقيقة..
َ
اسرتاليا
***
حتية تقدير واعجاب لناشر «موقع العنكبوت» االعالمي
ّ
ضناوي ..انت نبيل مبواقفك الواعية ..نبيل
االستاذ نبيل

باميانك الكبري بعدالة قضية تسلوي االنسان يف اجلوهر..
ّ
ضناوي كلمتك تصل اىل
بوركت بالكلمة الرسولية ..نبيل
التواقني يف هذا العامل الغريب العجيب،
مئات اآلالف من
ّ
التواقني للمعرفة واالدراك ...طريقك شاق وخطري ..فأنت
متشي دروب احلياة ،ومن يصنع احلياة الكرمية العزيزة هو
ابنها يف مواقف العز والبطولة..
***
« 88عاما» والرقم «مثانية» هو احلظ االهم يف اسطورة
اخللق واالبداع ..يتطلع على مسريته ،حياكيها ..يالمس
يلعن طفولة العذاب واآلالم ،يركع مصليا
اجلوهر فيهاَ ..
يف هيكل االنسان ..يتوق ويثور ..يكافح بالعرق والدموع،
يهدم جدار اخلوف واخلنوع ..يبين تاريخ العز والكرامة
االنسانيةّ ..
علمته احلياة يف مدرستها القراءة والكتابة..
قالت له اقرأ ،العلم نور واجلهل ظالم ..هكذا قرأ وكتب.
وهو اليوم يتوثب لطلة جديدة يف نتاج جديد هو كتاب
امسه سعيد صعيداوي مناضل تعب النضال منه وال
يتعب ..بل ويرفض ان يرتجل قبل ان يرى احلق منتصرا
يف فلسطني والديار املقدسة ،وكل ارضنا املباركة .يؤكد
الرجل يف جديده «ان سوريا هي مقربة الغزاة والطامعية..
بقيادتها احلكيمة وجبيشها الباسل البطل ،وبشعبها الصامد
يف خنادق الوعي والصمود والتحدي االسطوري التارخيي..
بهذا الثالوث االقدس ينتصر اخلري على الشر ،انتصار
الشهادة على املوت فيكون موت وتكون قيامة ..ولقلة
من املشككني من ناسنا نقول :عودوا اىل اصالتكم اىل
تراثكم ..اىل دينكم ..اىل الرمحن الرحيم ،ان فيكم قوة
هي رب العاملني بكل خريه وعدالته ورمحته ومجاله..
عمارط يا شيخ املناضلني حتية لك يف
سعيد صيداوي «أبو ّ
عرينك ..ننتظر جديدك النافع واهلادف قريبا.
***
لكل فلسطني او ً
ال ،ولكل ثانيا ،ولكل انسان يف هذا
الكون ثالثا :لعن اهلل النفاق والعهر «االنرتناسيوني» من
أمم الزندقة يف الغرب ،اىل املرتزقة من عرب االمريكان
وخدام الصهيونية العاملية يف بالدنا العربية املغلوب على
ّ
امرها ..عودوا اىل قراءة التاريخ «وعد بلفور ..سايكس-
بيكو» تقسيم فلسطني التارخيية ..سلخها عن بالد الشام،
«اسرائيل» ..شعارها من الفرات اىل النيل ..دستورها
 ..ترسيم حدودها! سالحها النووي ..قدراتها العسكرية..
حركتها الصهيونيةّ ..
فكر ولو مرة..
***
خيي يف اسالم
علق احدهم ومن املكسيك «شو هيدا يا ّ
اكثر من مسيحيي عاملطار» ..انها صباحات النور يا غبطة
البطريرك ،نتاجك هو صناعة مشرقية انطاكية واعية...
نتاجك صناعة تلك االرض املباركة ..كلمتك هي الرسالة
حبك شعاع مقدس..
املفعمة بتعاليم السماء وقيمهاّ ..
واجملد الذي ُأعطي لك هو وفاء الناس ،وقاعة املؤمنني
باحلرية وعدم الغاء اآلخر ..ايها الراعي الصاحل يا مار
البشارة الراعية الواعية واملؤمنة ،كلمة نبعثها لكم من
اسرتاليا اىل املكسيك حيث انتم اآلن ..حنن حباجة اليوم
اىل اكثر من بطرك ومفيت وع ّالمة لنبدأ من جديد.
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ندوات

كلمة االب الدكتور انطوان طربيه يف ندوة مجعية الصداقة االسالمية املسيحية
حول الدين واجملتمع الشرقي يف  3أيار2012

ً
ِ
بإعداد هذا اللقاء النموذجي خاصًا بالشكر
أشكر الذين قاموا
بداية،
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
رئيسها الدكتور
املسيحية االسالمية بشخص
الصداقة
مجعية
الصديق مصطفى علم الدين ،الذي دعاني ملقاربة هذا املوضوع
مع جمموعة من أصحاب السيادة والعلم والرأي والفضيلة.
ِ
اجملتمع الشرقي حيث وطن
خالله اىل
دخلت من
أما الباب الذي
ُ
ِ
ِ
ِ
الضيق والذي يقود اىل امللكوت السماوي
الباب
واألجداد ،هو
اآلباء
ُ
ّ
ماروني
ككاهن
حبسب تعليم ربي واهلي يسوع املسيح .وانا اليوم
ٌ
ٌ
اشعر
كاثوليكي لبناني اعيش يف موطين الثاني اوسرتاليا احلبيبة،
ُ
مثل الكثريين من أترابي باحلنني اىل مهد املسيحية األول ،اىل
َ
ارض فلسطني
عنيت بها
باقدام الرب يسوع
االرض اليت تباركت
ُ
ِ
ِ
ومصر ولبنان.
اجملتمع الشرقي ودور
اما موضوع اللقاء اليوم حول تقدم أو تأخِر
ِ
ٌ
ِ
حصره
متناهية االطراف وال ميكن
قضية
االديان يف ذلك ،فإنه
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
اخرتت
بكتاب او حتى مبوسوعة ،لذا
مبقالة او
ببحث او
بندوة او
ُ
ٍ
ّ
ليشكل
اثنني من العوامل االساسية يف حياة اجملتمع االنساني
طرحهما وتسويقهما وتشجيعهما واحرتامهما ،من قبل اي دين من
َ
ورقي لالنسان واجملتمع ،اما العكس
تقدم
عامل
االديان،
ٍ
ٍ
وتطور ُ
تطور وحتسني وتقدم اجملتمعات والشعوب.
فيعت ُرب عائقًا امام
ِ
ُ
او ً
ال – العالئقية والتواصل بني األديان السماوية الثالث :اليهودية
واملسيحية واالسالم
االطار التارخيي اليت ولدت فيه املسيحية قبل نشأة االسالم
إن
َ
ِ
ّ
حيت ُم عليها التواصل
النطالقة اليهودية،
أجيال
وبالطبع بعد
ٍ
ِ
والتالقي مع هاتني الديانتني ليس فقط حبكم الواقع التارخيي
واجلغرايف واالجتماعي امنا من منطلق ثقافة االجنيل اليت تدعو اىل
مبعزل
احملبة والسالم واحلوار والتالقي بني االنسان واخيه االنسان
ٍ
ُ
ٍ
سأعرض
انتماء ديين او سياسي او عرقي .ويف ما يلي
عن اي
عليكم حملة سريعة وموجزة عن التواصل بني الديانات السماوية
الثالث واليت مل تشهد عرب مرور الزمن اي تغيري جوهري.
أ – املسيحية واجملتمع اليهودي
قد ُم لنا املعطيات ِ
ُت ِ
الكتابية صورة واضحة عن الشعب اليهودي
ّ
ليخلص
شعب اهلل املختار الذي منه سيأتي املسيح
وكيف أصبح
َ
العامل امجع .ولكن اليهود ،اي شعب اسرائيل ،عندما أرسل اهلل
ِّ
َ
ص من
الناموس
ليولد حتت
ابنه الوحيد -املسيح املنتظر-
َ
وليخل َ
ِ
ِ
قلوبهم وعمى بصائِرهم ،امنا
لقساوة
هم حتت الشريعة ،مل يعرفوه
ِ
رفضوه وقتلوه صلبًا واضطهدوا من آمن به.
وما زالت اقواهلم مصدر دينونة هلم خصوصًا ما قالوه أثناء حماكمة
ِ
أوالدنا» .من هذا املنطلق ورغم االميان
«دمه علينا وعلى
يسوع:
ُ
املشرتك باهلل ،اله ابراهيم وامساعيل واسحق يعقوب ،إعترب
َ
تضليلهم ،لذا
اليهود ان اتباع يسوع الناصري دجالني وحياولون
ٍ
اضهاد.
اضطهدوهم شر
ِ
البداية ،شعر املسيحيون بعدائية اليهود هلم ،علمًا
وهكذا ومنذ
ِ
تكونت من
كنيسة اورشليم
بان املسيحيني والكنيسة االوىل اي
َّ
َ
ِ
بشارته اىل اقاصي
بيسوع املسيح ومحلوا
اليهود الذين آمنوا
َ
االرض .وال بد من االشارة أيضًا الو املوقف العدائي من بعض
املسيحيني جتاه اليهود ألنهم صلبوا املسيح.
ّ
شكلت بعض العادات والتقاليد
اما على الصعيد االجتماعي ،فقد
نقاش مثل اخلتانة،
موضوع
عند املسيحيني من اصل يهودي
َ
ٍ
وحرمة السبت ،واملمنوعات يف املأكل واملشرب ،واليت تبدلت

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل  -فيكتوريا
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
مع الشكر لرئيس بلدية ضهور الشوير -عني السنديانة األستاذ الياس نقوال بو صعب
أمانة اإلعالم :املهندس أنطوني الحصري

مع التعليم اجلديد حبسب ما ورد يف رسالة القديس بولس اىل
الغالطيني الفصل اخلامس.
ب  -املسيحية واحلضارة االسالمية
ُ
انطالقة االسالم يف منطقة الشرق االوسط ،حيث كانت
أحدثت
كثرية قد اعتنقت املسيحية وآمنت بالرب يسوع ،حتو ٌ
ٌ
ال
شعوب
ٌ
طرق
جذريًا طال اجملتمع واالنسان ،ومل يتوقف االسالم عند تغيري
ِ
ّ
ختطى َّ
ِ
وشرائع
كل ذلك لطرح ُأطر
والعادات والتقاليد بل
العيش
َ
وانعكاس
وقوانني كان هلا التأثري الكبري على االنسان املشرقي
ٌ
ِ
ِ
وطموحاته.
ومصريه
مستقبله
واضح على
ٌ
ِ
إبان الفتوحات
لن نستعرض يف هذا السياق معاناة املسيحيني ّ
والقمع ،وكيف
والقتل
أشكال االضطهاد
االسالمية وما عانوه من
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
األقباط يف
حافظت بعض اجلماعات املسيحية على اميانها مثل
مصر ،واملوارنة يف لبنان ،وتغالبة اجلزيرة ومسيحيو الشام.
ِ
حرية املعتقد
ولكن ُيطرح يف هذا االطار موضوع احلرية الدينية او
حقوق االنسان االساسية،
تنبع من
وممارسة الشعائر الدينية ،اليت
ُ
ِ
َ
وحترتمها ُ
الشعوب واجملتمعات
كل
تعرتف بها
واليت نطالب ان
ِ
َ
واالديان.
أما املهم اليوم يف هذه الندوة ان ُن َ
ربز الدور الريادي الذي لعبه
ّ
املسيحيون يف تطويِر معامل احلضارة االسالمية والشرقية .ففي
العباسية نشط املسيحيون يف حركة الرتمجة والنقل
عهد الدولة
ّ
ثم اىل العربية ،حيث كان معظم
من اليونانية اىل السريانية ومن ّ
املرتمجني يف بيت احلكمة من املسيحيني ،ونشط املسيحيون ايضًا
ّ
بالط ِب والعلوم والرياضيات والفيزياء فاعتمد عليهم اخللفاء ،كما
ِ
ومجعياتهم االدبية .وال
بص ُح ِفهم
وقاد املسيحيون النهضة العربية ُ
يغرب عن ِ
والفعال الذي لعبه املسيحيون وما
الدور املهم
بالنا
ّ
ُ
َ
زالوا اىل اليوم يف بعض الدول العربية واالسالمية.
ثانيًا – املسيحية وكرامة املرأة
وتطورها هو وضع املرأة
العوامل االساسية يف قيام اجملتمعات
من
ِ
ِ
وحقوقها ومستقبلها .من هنا دأبت الثقافة املسيحية منذ البدايات
السباقة بتغيري النظرة والوضع االجتماعي للمرأة وقد
على ان تكون
ّ
ّ
يسمى بثورة العصر.
شكل اعالن املساواة بني الرجل واملرأة ما
ّ
يف هذا االطار نعود إىل نص رواية «البدء» اليت ُ
افتتح بها الكتاب
املقدس ،واليت من خالهلا ُتشكل احلقيقة املعلنة عن اإلنسان،
ٍ
مسيحي
حبث
املخلوق على صورة اهلل مثاله ،األساس الثابت لكل
ّ
يتعلق باجلنس البشري« .خلق اهلل اإلنسان على صورته ،على
لقه ،ذكرًا وأنثى خلقهما»( .تكوين  .)27 : 1إن
صورة اهلل َخ ُ
تتضمن احلقائق األساسية لعلم
هذه الفقرة املقتضبة من الكتاب،
ّ
أصول اجلنس البشري.فاإلنسان هو يف ِقمة نظام اخللق ّ
كله ،يف
عي
العامل املنظور .واجلنس البشري ،الذي يبدأ يف اللحظة اليت ُد َ
يتوج عمل اخللق َّ
كله .فكالهما
فيها الرجل واملرأة إىل الوجودِّ ،
ٌ
رجل وامرأة متساويان ،وكالهما خملوقان على
بشريان،
كائنان
ّ
أساسية
صورة اهلل .وهذه الصورة – أي الشبه باهلل – اليت هي
ّ
يف تكوين الكائن البشري ،تنتقل بواسطة الرجل واملرأة ،كزوجني
ذر ِ
يتهما« :أمنوا واكثروا وامألوا األرض وأخضعوها».
وأبوين ،إىل ّ
(تكوين .)28 : 1
ويف رسالته «كرامة املرأة» يقول البابا الطوباوي يوحنا بولس
ُّ
التسلط على األرض إىل اجلنس
أمر
الثاني« :لقد َو َّك َل اخلالق َ
البشري ،أي إىل األشخاص مجيعًا ،إىل مجيع الرجال والنساء ،الذين
يستمدون كرامتهم ودعوتهم من أصلهم املشرتك».
ّ
وأما ما ورد يف البشارة األوىل ،يف سفر التكوين ،يتيح لنا أن
نرجع إىل اإلجنيل .إن افتداء اإلنسان ،الذي ُتعلنه هذه البشارة،
يصبح هنا أمرًا واقعًا يف شخص يسوع املسيح ،ويف رسالته،
حيث نكتشف كذلك مضمون حقيقة الفداء بالنسبة إىل كرامة املرأة
ودعوتها.
ّ
خاصة يف حديث املسيح مع النساء
يتجلى بصورة
وهذا املضمون
ّ
منهن ،هذا املوقف البسيط للغاية وغري املألوف
ويف موقفه الدائم
َّ
ٍ
يف ُعْر ِ
وصفاء كبريين .فقد
بعمق
يتميز
ف ذلك الزمن .إنه موقف
ٍ
ّ
الناصري ،يف أثناء قيامه برسالته ،عددًا من النساء،
القى يسوع
ّ
منهن ّ
يؤكد يف الواقع هذا املنحى اإلجنيلي اجلديد،
بكل
وكان لقاؤه ٍ
َّ
ّ
املسلم به عمومّا – ولدى ناقدي الرسالة
الذي أحملنا إليه .إنه ملن
نصب نفسه أمام ُمعاصريه
املسيحية أنفسهم – ّ
أن السيد املسيح َّ
احلقيقية وعن دعوتها اليت تستدعيها هذه
مدافعًا عن كرامة املرأة
ّ
الكرامة .وكان هذا أحيانًا مثريًا لالستغراب والدهشة ،وكثريًا ما
كاد يثري الشكوك« :فعجبوا إذ رأوه حيادث امرأة» (يوحنا )27 : 4
املرعية لدى معاصريه.
التصرف كان يتنافى مع العوائد
ألن هذا
ّ
ّ
ّ
وتالميذ املسيح أنفسهم كانوا يعجبون .وحني دخلت املرأة اخلاطئة
الفريسي ،لتسكب الطيوب على قدمي يسوع ،قال
إىل بيت
ّ
يسي يف نفسه« :لو كان هذا الرجل نبيًا ،لعلم من هي املرأة
الفر
ّ
ُّ
تلمسه وما حاهلا :إنها خاطئة»( .لوقا  .)39 : 7أما قول السيد
اليت ُ
ّ
العشارين والبغايا يسبقونكم إىل ملكوت اهلل» (متى
«إن
املسيحّ :
املقدس»
«السخط
 )31 : 21فقد أثار الذهول أكثر ،ال بل أثار
ّ
ُ
لدى سامعيه املتغطرسني...
وانطالقًا من الثقافة االجنيلية املسيحية رفضت الكنيسة بشكل

قاطع بعض العادات والتقاليد االجتماعية السائدة يف العصور
االوىل والوسطى ومنها وأد البنات ،والطالق ،وسفاح احملارم،
وتعدد الزوجات ،واملتاجرة باالطفال والعبيد ،كما جتهد الكنيسة
من خالل تعليمها اىل نشر ثقافة احلياة واحرتام كرامة االنسان ضد
تدهور للقيم وخصوصًا مع تشريع االجهاض
نشهده اليوم من
ما
ُ
ٍ
واملوت الرحيم واالخصاب االصطناعي واالستنساخ وزواج املثليي
اجلنس.
َّ
ولعل من يطالع تاريخ الكنيسة ،تتضح له الصورة اكثر عن الدور
الذي لعبته نساء كثريات امثال القديسة هيالنة والدة االمرباطور
قسطنطني والقديسة مونيكا والدة القديس أوغسطينوس يف
حياة اجملتمع والناس .أما يف العصور الوسطى فتزايدت األعالم
النسائية البارزة وأدوارها القيادية ان كان يف السلك الرهباني
أو العلماني ،كالالهوتيات ،والراهبات ،والشهداء ،واملمرضات،
واملعلمات.
ويف القرن العشرين ،أطلقت الكنيسة الكاثوليكية لقب معلم
هن القديسة اإلسبانية تريزا
الكنيسة اجلامعة على ثالثة نساء ّ
السينائية والراهبة الفرنسية القديسة
األفيلية ،والقديسة كاترين
ّ
ترييز الطفل يسوع .ومن الوجوه املضيئة يف مساء املسيحية
والكنيسة هو وجه األم تريزا دي كالكوتا اليت كافحت من اجل
العدالة االجتماعية وقامت برسالة عظيمة من اجل مساعدة الفقراء
واالطفال املرتوكني واملهمشني ،وقد نالت جائزة نوبل للسالم
هنا على االرض واكليل اجملد يف السماء.
وموضوع كرامة املرأة يف جمتمعات اليوم ّ
حيتم عليهن القيام بدور
اكرب وامشل ،وهذا ما يؤكده اجملمع الفاتيكاني الثاني بقوله« :إن
لتؤدي املرأة رسالتها كاملة .فقد أصبح
الوقت قد أوشك بل حان
ّ
هلا يف اجملتمع نفوذ وإشعاع وسلطة مل َتْر َق يف يوم من األيام
إىل املستوى الذي بلغته اليوم .لذلك نرى ،يف هذا الزمن الذي
حتوالت عميقة ،أن النساء املتأثرات بروح
عرفت فيه البشرية
ّ
اإلجنيل يستطعن اإلضطالع بدور كبري يف مساعدة البشرية على
وقف تدهورها».
طب البابا بولس السادس
وهكذا نفهم ايضًا ّما ورد يف إحدى ُخ ِ
دين آخر،
«إن املرأة ،يف املسيحية أكثر منها يف أي
حني قالّ :
ٍ
قد حظيت منذ البدء بوضع خاص ،من حيث الكرامةّ ،
جتلت مظاهرة
واملهمة يف كتب العهد اجلديد ،حيث يظهر بوضوح
العديدة
ّ
ّ
حتتل ،يف بنية احلياة املسيحية ،مكانًا هو
مدعوة ألن
أن املرأة
ّ
ّ
من األهمية ،حبيث أننا مل نستوعب بعد ّ
كل ما ينطوي عليه من
فاعلية».
ويقوده اىل مثالية مميزة ،التكريم
ويتو ُج موضوع كرامة املرأة
ُ
ّ
اخلاص ملريم العذراء ،كونها ام يسوع وام اهلل وام الكنيسة
وابنائها ،فحضور العذراء مريم يرفع من شأن املرأة ويؤكد على
دورها االساسي يف الكنيسة واجملتمع .وتأتي اآلية الكرمية« :إذ
قالت املالئكة يا مريم إن اهلل اصطفاك وطهرك واصطفاك على
نساء العاملني» (سورة آل عمران اآلية  )42لتعطي للعذراء مريم
مكانة واحرتامًا ايضًا يف القرآن الكريم وعند املسلمني.

خامتة
أو ً
ال -من املؤكد ان لألديان تأثريها ونفوذها على اجملتمعات
واالنسان وهي قادرة على فرض طريقة تفكري وعيش للناس وهي
وجه التاريخ.فرغم طغيان البعد الروحي والعقائدي
َ
بالتالي تغيرّ ُ
تغيب عن ِ
بالنا االبعاد احلضارية والثقافية لألديان.
جيب اال
َ
ً
جذريا ان مل
اختالفا
وبالتالي ان تاريخ العامل كان سيكون خمتلفًا
ً
يكن هناك اديان ورساالت مساوية.
ثانيًا -انطالقًا من كون االنسان خملوق على صورة اهلل ومثاله،
تصبح غاية اهلل هي االنسان احلي الذي يسعى البراز صورة اهلل
فيه من خالل سعيه اىل اخلري واحلق واجلمال وعمله لتقدم اجملتمع
ورقي أخيه االنسان .لكن ان تشوهت صورة اهلل يف االنسان
بسبب االصرار على اخلطيئة ،وتبدلت صورة االنسان عن اهلل،
اله احملبة واملساحمة واخلالصَ ،ف َق َد االنسان معنى وجوده وتوقف
التطور والتقدم احلقيقي للمجتمعات والشعوب.
ثالثًا-ويساهم الدين بشكل طبيعي يف تقدم اجملتمعات الشرقية
او غريها ،حني يعي البشر ان الدين هو الوطن الروحي لإلنسان
حيوله البعض اىل ٍ
واد للدموع ،ألن االميان باهلل يدعو اىل
احلر ،فال ّ
ّ
احرتام كرامة الرجل واملرأة ومساواتهم يف احلقوق والواجبات،
ويؤكد على محاية احلياة البشرية قبل الوالدة وبعدها حتى املوت
الطبيعي ،ويرافق العلم يف تقدمه واكتشافاته ليضمن اخلري
احلقيقي لالنسان حبسب ارادة اهلل ومشيئته يف اخللق.
يصبح الدين عائقًا امام تقدم االنسان واجملتمع اذا
وأخريًا ،نعم قد
ُ
نلتق مع اهلل وبه ،وباآلخر ومع اآلخر يف طريق الوحدة واحملبة
مل
ِ
والسالم ،او حني جنعل من اهلل مادة للتصارع والنزاعات بني
الشعوبِ ،
فعوض ان نلتقي مجيعًا حول اله احملبة والسالم نظهر
للعامل كمن جيعل اهلل مشكلة من مشاكلنا الروحية واالجتماعية،
َ
واحلوار بامسه تصارعًا،
عبادتُه تفرقة،
فهل يرضى اهلل ان تكون
ِ
وان حنارب اهلل باهلل؟
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ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

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

PH: 0419 247 261 - 02 9682 3269

سهرات الفرح والكيف يف مطعم جان شاهني

عادل امام يتحدى معارضيه
ويحضر "طيور الظالم "2
قرر املخرج شريف عرفة والسيناريست وحيد حامد
والفنان عادل إمام التجهيز للجزء الثاني من فيلم
" طيور الظالم " الذي مت تقدميه قبل  19عامًا
وتعرض للفساد والصفقات السياسية اليت
ّ
عقدتها بعض التيارات مع احلزب احلاكم يف
انتخابات الربملان.
ٍّ
كتحد واضح
ثان للفيلم
جزء
عن
ويأتي اإلعالن
ٍ
من جانب عادل إمام للمعارضني له الذين تسببوا
يف صدور حكم بالسجن  3شهور ضده بتهمة
ازدراء األديان يف أعماله الفنية.
وقال شريف عرفة إنه بدأ هو والسيناريست وحيد
حامد جلسات عمل جادة منذ اخلميس املاضي
لتنفيذ اجلزء الثاني من الفيلم ،مضيفًا أنه
تطورات األحداث يف مصر،
سيضع يف احلسبان
ّ
ّ
ستشكل مشهد نهاية الفيلم.
وهي اليت
وعن أبطال اجلزء الثاني أكد عرفة أنهم أنفسهم
أبطال اجلزء األول ،الذي عرض عام  ،1993وعلى
رأسهم عادل إمام ويسرا ومجيل راتب ورياض
اخلولي.
يذكر أن آخر تعاون بني الثنائي وحيد حامد

وشريف عرفة كان يف فيلم "اضحك الصورة
تطلع حلوة" للنجم الراحل أمحد زكي ،بينما
يعود الثالثي حامد وعرفة وإمام للعمل معًا بعد
انقطاع دام  16عامًا ،حيث قدموا من قبل سلسلة
من األفالم اليت انتقدت الواقع املصري يف
الثمانينيات والتسعينيات وهي السلسلة اليت
بدأت بفيلم "اللعب مع الكبار" ثم "اإلرهاب
والكباب" و"املنسي" و"طيور الظالم" وختمت
بفيلم "النوم يف العسل" عام 1996

جينيفر لوبيز تطلق شريطها املصوَّر الجديد عرب "تويرت"
صرحت النجمة جينيفر لوبيز أنها ستطلق الشريط
املصور اجلديد اخلاص بأغنيتها "Follow the
حصريا على موقع
 "Leaderصباح اليوم اخلميس
ً
"تويرت" ،وطالبت معجبيها على موقع "فايس
بوك" مبتابعة حسابها على "تويرت" كي يتمكنوا
من مشاهدة الشريط املصور ألغنيتها اجلديدة.

السبت املاضي ككل سبت غص مطعم
وملهى جان شاهني يف بانكستاون بالرواد
الساهرين والعائالت املرموقة وحميب اجلو
الشرقي اجلميل ورجال اعمال لالسرتاحة من
عناء العمل ولقضاء امجل ليالي السهر مع
الفنان جورج خوري واملطرب نسيم سعد
والراقصة اللولبية مسر وتزداد املناسبات
السعيدة املتنوعة من اعياد ميالد وزواج
وخطوبة وعمادات وتكريم واللقمة الشهية
واخلدمة السريعة املمتازة من الديناميكي
حممد رائد احلركة واستقبال الوجه البشوش

اجلنتلمان جان شاهني.
وخالل السهرة العامرة جرى تكريم العديد
من الضيوف الشاب عبد الرمحن القادم من
امريكا كرمه االخوان حممود وصاحل وعياهلما
والعديد من اعياد امليالد احتفل بها اصحابها
يف هذا املطعم الراقي مثل اآلنسات سلمى
وفاطمة وسعاد وليلى اللواتي احتفلن باعياد
ميالدهن حبضور االصدقاء.
وقد امضى اجلميع مع الطقش والفقش امجل
سهرة من سهرات العمر مع االرغيلة اللذيذة
حتى الصباح.

عيد ميالد الطفلة سوزي بيرت سليمان

لوبيز اليت اعتربت أن مبادرة إطالق عمل مصور
حصريا على موقع للتواصل االجتماعي ستجعلها
ً
تدخل تاريخ املوسيقى ،قالت ملعجبيها على
جزءا من
"تويرت" و"فايس بوك" " :سأكون
ً
التاريخ ،تابعوا حسابي على موقع تويرت،
لتشاهدوا عملي "."Follow The Leader
يذكر أنها ليست املرة األوىل اليت تستعني فيها
جينيفر لوبيز مبواقع التواصل االجتماعي لإلعالن
عن مشاريعها أو أعماهلا ،إذ أطلقت يف مارس من
العام  2011على موقع "فايس بوك"محلة لتشجيع

معجبيها على
دعم أغنيتها
ا ملنفر د ة
"I'm Into
."You
وعلى صعيد
رفع
آخر،
ا لسا ئق
ا لشخصي
ا لسا بق
جلينيفر
لوبيز دعوى
ئية
قضا
ضدها وضد مدير أعماهلا بيين ميديناَّ ،
هما
مت ً
إياهما خبرق بنود العقد املوقع بينهما ،فض ًال عن
سوء معاملة ميدينا له خالل فرتة عمله مع لوبيز
منذ العام 2005

بادارة السيد
سام كوره
0418 240 850

املالك سوزي

يف جو ملؤه الفرح والسرور احتفل رجل االعمال
بيرت طوني سليمان وعقيلته الفاضلة ريتا بعيد
كرميتهما الطفلة املالك سوزي مبناسبة عيد
ميالدها السنة حبضور االهل واالقارب وخالة
الطفلة سوزي القادمة من لبنان اآلنسة يوال
سليمان.
وقد عمت الفرحة قلوب اجلميع وخاصة جدة
سوزي احلاملة امسها وجدها رجل االعمال طوني
سليمان .متيزت احلفلة بالكرم واحلفاوة من

الطفلة مع األهل بيرت وريتا

الشاب اجلنتلمان بيرت والد سوزي وعقيلته ريتا
وآل سليمان ..وختلل املناسبة العاب لألطفال.
وقد وقف والدا الطفلة ومعهما سوزي خلف
قالب احللوى املعد خصيصا للمناسبة وحتلق
حوهلم االهل واالقارب ..وعلى اغنية هابي
بريث داي أطفأت سوزي مشعتها االوىل
وقطعت قالب احللوى مبساعدة والديها وتقبلت
التهاني من اجلميع الذين متنوا هلا سنني عديدة
والف 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
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كوييت "سكران" يتبول على عتبة منزل رئيس آل املغـوّش يعزون بالشيخ اجلليل ابو
حممد جواد ولي الدين
الوزراء الربيطاني السابق "توني بلري" !
وقف رجل كوييت على عتبة منزل رئيس الوزراء الربيطاني
السابق "توني بلري" ليتبول عند الساعة الثالثة صباحا ،ومل
يستجب لنداءات رجال الشرطة بالتوقف عن فعلته ،مما
اضطرهم إىل استخدام صاعق كهربائي للقبض عليه.
وذكرت مواقع إخبارية أنه مت نقل الكوييت إىل املستشفى
عقب اعتقاله ،بسبب انهياره نتيجة الصعق ،يف حني أن
الرجل كان مثال لدرجة مل يكن يعي ما يقوم به ،وقد وجهت
احملكمه له تهمة "السكر" وعدم احرتام القوانني والتعرض
لضابط شرطة.
تبني ان الرجل موظف حكومي يف العقد الرابع من العمر،ال
يتحدث سوى اللغه العربية األمر الذي صعب من مسألة
التفاهم معه ،ونقلت الديلي ميل عن حماميه قوله أن موكله
كان ينوي رفع قضية ضد الشرطة ازاء رد الفعل الذي
واجهه وطريقة معاملته غري أنه فضل العودة لبلده.
يشار اىل ان املواطن الكوييت كان بصحبة احد افراد اسرته
الذي كان يتلقى العالج يف بريطانيا وكان يقطن شقة مع
اصدقاء له على بعد  10دقائق مشيا من منزل بلري.

لص صيين أعمى إرتكب أكثر من  20عملية
سرقة ..بفضل قوة مسعه!
متكن لص صيين أعمى من إرتكاب حوالي  20عملية سرقة
خالل سنتني بفضل مسعه القوي ،قبل أن تتمكن الشرطة
أخريًا من القبض عليه.
ً
أن رجال يدعى غوان من
وذكرت وسائل اإلعالم الصينيةّ ،
مدينة هانغزو يف مقاطعة زجييانغ ،أصيب بالعمى منذ أن
كان يف السادسة من عمره ،أقدم على إرتكاب حوالي 20
عملية سرقة بفضل قوة مسعه ،ومجع مبلغ  1587دوالرًا.
وكانت والدة غوان وشقيقاته وبعض أهل القرية يهتمون
به ،لكنه كان عاط ًال عن العمل ،ما دفعه إىل السرقة.
ومل يشك أحد يف البداية بغوان بسبب فقدانه لبصره ،إال
أنه ما لبث أن ظهرت يف حوزته كمية من املال مل يكن من
املمكن أن ميتلكها كونه عاطل عن العمل.
ويف  12نيسان/إبريل ،أبلغت امرأة من القرية الشرطة
أنها فقدت مبلغ  270دوالرًا أمريكيًا ،فتوصلت الشرطة
يف حتقيقاتها ملعرفة هوية السارق ،وكشفت غوان الذي
قال إنه كان يسمع خطواتها وحفظ املكان الذي تضع فيه
املال.
ّ
سكان القرية خيفون أمواهلم حبضور غوان لعدم
وكان
ّ
يشكل خطرًا عليهم.
إعتقادهم أنه

نظارة يابانية تساعد يف ختفيف الوزن

«كل نفس ذائقة املوت» صدق اهلل العظيم
افتقدت طائفة املوحدين الدروز يف مدينة بعقلني  -الشوف
 لبنان املرجع الروحي الكبري مساحة الشيخ الورع ابو حممدجواد ولي الدين الذي كان رمحه اهلل قائدا روحيا ووطنيا رفيع
الشأن.
اننا نعزي أنفسنا ونتقدم من عائلة ولي الدين وكافة رجال
الدين ابناء بين معروف بأصدق تعازينا القلبية ..لفقيدنا الكبري
الرمحة ولنا مجيعا الصرب والسلوان.
املغوش
االعالمي أكرم برجس
ّ

قداس وجناز
يقام قداس وجناز لراحة نفس الشاب

املرحوم حمسن طوني اهلا

من صخرة وذلك يوم االحد يف  2012 - 5 - 6الساعة
اخلامسة من بعد الظهر يف كنيسة مار يوسف  -كرويدن.
الداعون يف اسرتاليا اعمامه الياس وعائلته وسركيس
وعائلته وحنا وعقيلته.
اوالد خالته مارون بو رزق وعائلته ،الزميل انطونيوس بو
رزق وعائلته ،الصحايف جوزاف بو ملحم وعائلته وسعدى
زوجة جورج خوري وعائلتها وعموم عائالت اهلا وبو رزق
وبو ملحم وصغابي واهالي صخرة وكفردالقوس يف الوطن
واملهجر.
لنفسه الراحة ولكم من بعهد طول البقاء
الدعوة عامة

EMOGENE CONTRACTING TEAM
لجميع حاجاتكم من أعمال صب الباطون على
أنواعه واالسفلت يف جميع املناطق

تسعرية مجانية  ..معاملة ممتازة
وكفالة يف العمل

قداس وجناز االربعني

يقام قداس وجناز االربعني لراحة نفس

املرحوم عادل الحصني

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

قداس وجناز السنة
يقام قداس وجناز السنة لراحة نفس

أكثر من  30سنة خربة

لالتصال :جان فارس
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: 02 8704 1490

دم علماء يابانيون وصفة بسيطة لتقليل الوزن ال تتطلب من
الشخص البدين سوى ارتداء نظارة مكربة.
فقد وضع فريق من العلماء اليابانيني باشراف الربوفسور ميتشيتاكو
خريوسيه نظارة تساعد صاحبها على التخلص من الوزن الزائد،
اذ تكرب زجاجتاها كل ما ينظر اليه صاحب النظارة  ،وهذا ينعكس
بشكل خاص على حجم املادة الغذائية اليت يتناوهلا الشخص.
وقد اكدت جتارب اجريت يف اليابان ان "الذين يرتدون هذه
النظارة السحرية اليت ميكن ان تكرب حجم الطعام املرئي بضعفني
أصبحوا يتناولون كمية أقل من الطعام باملقارنة مع ما اعتادوا
عليه بنسبة ."%10

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

املرحومة نور مسعان املسيح

وذلك يوم االحد يف  2012 - 5 - 20الساعة العاشرة
صباحا يف كنيسة السيدة العذراء للروم االرثوذكس يف
مرييالندز.
الداعون يف اسرتاليا :ابنتها سوزي وشقيقتاها لولو
زوجة يوسف شدياق وميليا ارملة املرحوم ادمون جورج
وعائلتاهما.
يف لبنان زوجها خليل املسيح وأوالدها ابراهيم وفوزي
وجورج املسيح وعياهلم.
بناتها دوللي زوجة كميل روكز اخلوري ورندا زوجة يوسف
املقدسي ومرييانا زوجة نادر الياس وامال زوجة فيكتور
فياض وعائالتهن.
شقيقاتها :ليلى وكفى وسعدى واكتمال ومرتا وعائالتهن
وعموم عائالت املسيح ومسعان وروكز والياس ومقدسي
وفياض ومجيع اهالي عدبل  -عكار يف الوطن واملهجر.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء
الدعوة عامة

العالناتكم يف اهلريالد
اتصلوا على الرقم:
)02( 87648182

* 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

املوضوع :حق الرد..

فيلتمان ال يطمئن..

تتمة املنشور الصفحة االوىل

تتمة املنشور الصفحة االوىل

احملليات وحتت عنوان «زيارة سليمان ألوسرتاليا بدأت بعد إنتهائها،
عتب وإنتقاد وتشكيك يف إنتخاب املغرتبني» ،بقلم الصحافية هدى
واملتضمن الكثري من التجين و االفرتاءات و قلة املوضوعية،
شديد،
ّ
وذلك على الوجه التالي:
 -1ورد يف املقال« :اللبنانيون يف سيدني كانوا غاضبني على
لبنان وقنصليته حتى قبل جميء الرئيس ،وزاد غضبهم بعد
مـل اللبنانيون على إختالف توجهاتهم املسؤولية
مغادرته»،
حُ
و»ي ّ
للقنصلية اللبنانية اليت أخفقت يف تنظيم هذا اللقاء كما اللقاءات
األخرى يف سيدني».
يوما
تقم
مل
و
الغاضبة،
فقط
هي
حاقدة
نقول إن جمرد قلـة
ً
بعمل إجيابي أو مفيد للوطن ،جالية ومؤسسات ،والتحدث باالمجال
عن اللبنانيني ليس موضوعيا ً يف شيء؛ هذا من جهة ،ومن جهة
أخرى ان تنظيم اللقاءات تولته جهات أخرى من اجلانبني اللبناني
واألسرتالي وليست القنصلية العامة ،ويقول املثل « :ال رأي ملن
يـطاع»...
ال ُ
يتبلـغوا دعوة للقاء رئيس
مل
إنهم
يقول
«بعضهم
:
ورد
كما
-2
ّ
اجلمهورية ،و بعضهم يقول أن الدعوة وجهت عرب الصحف اليت ال
يقرأها اجلميع .و بعض آخر يؤكد إنه طلب ممن يريد احلضور تأكيد
ذلك يف إتصال بالقنصلية على أرقام مل يكن أحد جييب عنها».
نقول أن الدعوة كانت عـامة (فيما يلي النص) ،كما قررتها اجلهات
ليتبلـغها بعضهم!...
توجـه أية دعوة خاصة
املعنية ،و بالتالي مل
ّ
ّ
و تأكيد احلضور كان ألسباب أمنية فرضتها السلطات األمنية
األسرتالية ،جلهة تقدير عدد املشاركني ،وعرب رقم خليوي أو رقم
فاكس أو بريد إلكرتوني؛ وبالتالي أن القول «مل يكن أحد جييب
يـصبح غري منطقي.
عنها» ُ
هذا و مل نألوا جهـداً حتى للطلب من اجلهات الدينية توجيه الدعوة
يف الكنائس و املساجد ،باالضافة اىل قيامنا بطبع أكثر من 2000
إعالن ،جرى توزيعها على مداخل دور العبادة ومواقف السيارات
خالل االحتفاالت واملناسبات الدينية.
 -3ورد أيضًا « :وبعضهم إغتنمها فرصة لتعويض غياب قسري
عن لقاء اجلالية ،بسبب العاصفة املناخية وبسبب القيود اليت
فرضتها القنصلية اللبنانية واألمن االوسرتالي الذي واكب الزيارة
الرئاسية».
نسأل عن أية قيود تتحدث الصحافية شديد؟ و قد حضر االستقبال
حوالي  1000شخص ،متكنوا من الوصول رغم العاصفة املناخية
االستثنائية ،ميثلون التعددية و الشرعية احلقيقية للجالية،
و ذلك من أصل  1350أبلغونا مبشاركتهم ،سواء عرب اخلليوي أو
الفاكس أو الربيد االلكرتوني ،علما ً بأن جدول تأكيد احلضور
موجود يف البعثة.
 -4كنا نتمنى على الصحافية الكرمية ،أن تستوضح القنصلية العامة
عوض الغوص يف متاهات مغرضة من قبل البعض الذي ال يتجاوز
فرنا على اجلميع
عددهم أصابع اليدين ،لكنا و ّ
هذا الكالم ...
الرد ،نأمل من موضوعيتكم
وإنطالقاً من احلقيقة والواقع وعم ًال حبق ّ
اليت مل تكن يوماً موضع جدال ومن حرصكم على إظهار األمور بكل
جترد إىل قراء «النهار» األعزاء،
ّ
نشر هذا الرد على املقال املشار اليه آنفا ً .
مع الدعاء لكم بدوام االنتشار والتوسع ،خدمة ألبناء الوطن الرسالة
أينما كانوا.
وتفضلوا بقبول إحرتامنا
القنصل العام
نعـوم
روبري ّ

نصر اهلل شكل مناسبة لتأكيد «ثبات املقاومة على نهجها وطريقها
ويقينها باالنتصار وقدرتها على مواجهة كل التحديات اآلتية» ،على
حد تعبري نصر اهلل.
وكان الفتا لالنتباه حرص رحيمي على تتويج زيارته برحلة اىل بلدة
مارون الراس احلدودية («حديقة ايران») وتعمد هناك أن يستطلع
املستوطنات االسرائيلية بواسطة منظار عمالق.
وتزامنا ،كانت «قوى  14آذار» ،تطرح هواجسها امام مساعد وزيرة
اخلارجية االمريكية ،بدءا من تعقيدات االزمة السورية وأسباب
فشل مشروع اسقاط النظام السوري وصوال اىل جولة املفاوضات
االيرانية الدولية حول امللف النووي االيراني يف بغداد يف 23
اجلاري ،و»اخلشية من صفقة ما تؤدي اىل تثبيت النفوذ االيراني
يف لبنان وسوريا والعراق» ،على حد تعبري أحد أركان فريق «14
آذار».
وقالت مصادر ان فيلتمان مل يقدم لقوى املعارضة أي تصور
يطمئنها ال يف املوضوع السوري وال االيراني سوى الزمة «حتمية
سقوط نظام بشار األسد» من دون اخلوض يف املواعيد واآلليات،
حممال موسكو وبكني مسؤولية اطالة عمر النظام السوري.
وشدد فيلتمان على «وجوب ان تربح « 14آذار» االنتخابات النيابية
املقبلة ،فال ترتك البلد يسقط يف يد «حزب اهلل» الذي ينوي
التمسك بالسلطة واالمساك بها بأي مثن» .وشجع قياديي «14
آذار» على «تعميق تفاهماتهم واالتفاق على مصاحلهم ويف طليعتها
قانون االنتخاب».
وشدد على اجراء االنتخابات يف موعدها ،مبديا ختوفه من وجود قرار
لدى سوريا وحلفائها يف لبنان بعدم احرتام االستحقاق االنتخابي
يف لبنان ،يف حال حصول تطورات يف املنطقة.
وحتدث مصدر واسع االطالع عن «لقاء اجيابي جدا» عقده فيلتمان
مع رئيس اجلمهورية ميشال سليمان ،أعاد تطبيع العالقة بينه وبني
االدارة األمريكية بعد فرتة برودة ،وكان الفتا لالنتباه يف اللقاء
ابداء فيلتمان «اهتمام اإلدارة األمريكية مبوضوع األقليات وسط
اخلشية من اجتياح األنظمة الوليدة الناشئة ،اليت أخذت الطابع
األصولي ،هلذه األقليات ،وخصوصًا املسيحيني».
وقال املصدر «ان فيلتمان سأل عن وضع األقليات يف سوريا ال
سيما املسيحيني ،وقال سليمان ان سوريا تتميز مبزيج من املكونات
املتعددة ،ويف ظل النظام احلالي يف سوريا مثة دور ما للمسيحيني،
والرئيس بشار األسد كان جديًا يف تطوير هذا الدور».
وأضاف املصدر «ان فيلتمان سأل عما إذا كان األسد سيستمر،
فرد سليمان سائ ًال ،ملاذا ال يستمر؟ األمور ال تعاجل باستمرار العنف،
واحلل يكون عرب اجللوس السريع لكل من املواالة واملعارضة إىل
طاولة احلوار ،أو ً
ال لوقف دوامة العنف اليت ال تؤدي إال إىل مزيد من
الدمار والدماء وتعقد إمكانية احلل ،وثانيًا لالتفاق على أي صيغة
حكم دميوقراطية يريدها السوريون ،ألن لكل دولة خصوصيتها
وتقاليدها»

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ

ﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﻭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻭﻓـﺎء ﺳﻠﻴﻤـﺎﻥ
ﻳﺘﺸـﺮّﻑ
ﺳﻔﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴـﺎ ﻭ ﻗﻨﺼـﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻓﻲ ﺳـﺪﻧﻲ
ﺑـﺪﻋـﻮﺓ ﺃﺑﻨـﺎء ﺍﻟﺠﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ

ﺇﻟﻰ ﺣﻔـﻞ ﺇﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻳـﻮﻡ ﺍﻻﺭﺑﻌـﺎء ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻴﻪ  18ﻧﻴﺴﺎﻥ 2012
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  7,30ﺣﺘـﻰ  9,30ﻣﺴـﺎء ً
Venue: Waterview in Bicentennial Park

)Bicentennial Drive, ( Entrance off Australia Ave.
Homebush Bay, NSW 2127
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- Mob. 0405 536 864
- Fax: 9327 8722
- email: info@lebconsyd.org.au

* ﺍﻟﻠﺒـﺎﺱ ﺭﺳﻤـﻲ *
ﺍﻟـﺪﻋـﻮﺓ ﻋــﺎﻣــﺔ
ﻣـﻼﺣﻈﺔ :
 ﺳﻴـُﻌﻄﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ " ﺭﻗﻤﺎ ً ﺗﻨﻈﻴﻤﻴـﺎ ً"،ﻟﺪﻯ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ. ﻳـُﻨﺼـﺢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ. -ﻳـُﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺪءًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  6:30ﻻﺳﺒﺎﺏ ﺃﻣﻨﻴﺔ.

موسكو تنعى مفاوضات...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
الواليات املتحدة وحلف مشال االطلسي على الدرع املثرية للجدل.
لكن ماكاروف مضى أبعد من ذلك اذ قال ان « قرارا بتوجيه ضربة
استباقية سيتحذ اذا تفاقم الوضع».
ورأى وزير الدفاع الروسي اناتولي سرديوكوف ان املفاوضات
بني موسكو واحللف وصلت تقريبا اىل «طريق مسدود» .وقال يف
افتتاح مؤمتر دولي يف موسكو مبشاركة مسؤولني من دول حلف
مشال االطلسي واالحتاد السوفياتي السابق« :مل ننجح حتى اآلن
يف التوصل اىل حلول مقبولة لدى الطرفني ،الوضع وصل عمليا
اىل طريق مسدود».
وبات مشروع الدرع الذي اطلق يف  2010احد ابرز مواضيع اخلالف
بني احللف وروسيا اليت ترى فيه تهديدا ألمنها .ويؤكد احللف ان
هذه املنظومة ال تستهدف روسيا بل هدفها التصدي لتهديدات
مصدرها الشرق االوسط وخصوصا ايران.
ويرى حمللون ان تصرحيات ماكاروف ال تعكس خطرا وشيكا
بل تهدف اىل زيادة الضغوط على واشنطن الستجابة املطالب
الروسية.
ونقلت وكالة «نوفوسيت» عن ماكاروف يف املؤمتر الدولي ان
روسيا قد تستخدم ما تنشره يف جنوبها ومشال غربها من «أسلحة
ضاربة جديدة بينها صواريخ اسكندر اجلاري نشرها يف منطقة
كالينينغراد ،لتدمري منشآت الدفاع املضاد للصواريخ يف أوروبا».
وأضاف ان «قرار االستخدام االستباقي لألسلحة املتوافرة سيتخذ
اذا تفاقم الوضع».
والحظ ان الواليات املتحدة تذرعت خبطر شن كوريا الشمالية
وإيران هجومًا بالصواريخ ،لنشر الدرع يف أوروبا .وقال« :إننا
إذ نقر بأن هذين البلدين ينفذان برامج صنع صواريخ قصرية
ومتوسطة املدى ،خلصنا إىل استنتاج ان تسلح بيونغ يانغ وطهران
بصواريخ بالستية بعيدة املدى تستطيع الوصول إىل قارات بعيدة

مهمة يصعب حتقيقه إن مل يكن مستعصي التنفيذ يف ظل العقوبات
الدولية» .وشدد على انه «يتعني على األطراف حاليا أال يرتكبوا
اخلطأ باالختيار بني مسارين وهما العودة اىل املواجهة او بدء
التعاون على أساس املنفعة املتبادلة».
أما األمني العام جمللس األمن القومي الروسي نيقوالي باتروشيف،
فصرح بأن العالقات البناءة بني روسيا واحللف تعترب حلقة متينة
يف بنية األمن األوروبي .وقال ان «التاريخ يشهد بطالن حماوالت
دولة واحدة أو جمموعة من الدول لتعزيز أمنها على حساب أمن
دول أخرى ...وإن تصرفًا كهذا يؤدي إىل زيادة التوتر ونشوب
نزاعات» .وخلص اىل ان إنشاء درع صاروخية مشرتكة هو حل أمثل
للمشكلة اذ ان ذلك «من شأنه ان يعزز أمن كل الدول األوروبية
من دون استثناء ويتصدى بشكل متكافئ ألخطار حمتملة وال خيل
بالتوازن اإلسرتاتيجي».

املراقبون يف محص ومحاه :القوات...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
تنقالتهم من جانب السلطات السورية.
لكن واشنطن واصلت إثارة الشكوك حول تنفيذ النظام السوري خلطة
انان ،معتربة انه رمبا تكون هناك ضرورة الستخدام نهج دولي جديد
إذا فشلت اخلطة .وقال املتحدث باسم البيت األبيض جاي كارني
«إذا استمر تعنت النظام فسيتعني على اجملتمع الدولي أن يعرتف
باهلزمية ويعمل على التصدي للتهديد اخلطري للسالم واالستقرار من
جانب نظام (الرئيس السوري بشار) األسد» .وأضاف «االنتقال
ملحة يف سوريا .نأمل بالتأكيد أن تنجح خطة
السياسي ضرورة
ّ
انان» ،لكنه أضاف «ال نزال ،بناء على أدلة ،متشككني بشدة يف
استعداد األسد للوفاء بشروط هذه اخلطة ألنه فشل بوضوح شديد
يف الوفاء بها حتى اآلن».
وأعلنت موسكو أن الشعب السوري جيب أن يقرر مصريه بنفسه
عن طريق احلوار الوطين واالنتخابات الربملانية اليت جتري االثنني
املقبل .وأعلن معاون وزير الداخلية للشؤون املدنية العميد حسن
جاللي لوكالة «سانا» أن «مجيع احملافظات أنهت االستعدادات
والتحضريات الواجب اختاذها إلجناح عملية انتخابات جملس الشعب
املقررة يف السابع من أيار احلالي» .يشار إىل انه سيتم االثنني
املقبل انتخاب  250نائبًا.
وقال مود ،خالل لقائه حمافظ محاه انس ناعم ،إن «اهلدف الرئيس
للبعثة مراقبة وقف العنف من قبل مجيع األطراف وإجناح خطة انان
لتسوية األزمة يف سوريا» .وأشار إىل أن «زيارته إىل املدينة تأتي
يف إطار التنسيق مع كل األطراف ،وحتديد أطر املراقبة وتوثيق ما
تتم مشاهدته وعدم االكتفاء بسماع األخبار واملعلومات».
وأعلن مود ،يف محص بعد زيارته إىل حيي بابا عمرو واخلالدية ،أن
املراقبني «هلم تأثري مهدئ» وأن القوات احلكومية تبدو مستعدة
للتعاون مع اهلدنة ،لكنه اعترب أن على اجليش السوري أن يقوم
باخلطوة األوىل لوقف أعمال العنف .وقال ،يف محص« ،عندما
يستخدم فردان كل أنواع األسلحة ،من هو األول الذي ينبغي أن
يرفع إصبعه عن الزناد؟ من ينبغي أن يقوم باخلطوة األوىل؟ برأيي،
انه األقوى الذي يتعني عليه القيام بها».
وعما إذا كان يتحدث عن القوات النظامية ،قال مود «إني أشري إىل
احلكومة (السورية) واجليش .لديهما القوة ،وهما يف موقع يتيح
هلما ذلك ،ويتحليان مبا يكفي من املروءة للقيام باخلطوة األوىل
يف االجتاه الصحيح» .وأعلن انه ال يزال «يرى وجود فرصة جيدة»
من أجل كسر حلقة العنف.
واعلن ان اعضاء بعثته ،اليت وصلت طالئعها اىل سوريا يف 16
نيسان املاضي ،مل يواجهوا اي عقبات يف تنقالتهم من جانب
السلطات السورية .وقال إن «نقطة االنطالق هي أننا تلقينا تعهدًا
واضحًا وجليًا من جانب (الطرفني) املتحاربني حيال إرادتهما يف
املضي قدمًا حنو ختفيف العنف ،لكن هناك الكثري من االرتياب».
وأضاف «يف بعض االماكن احملددة ،الحظنا جهودًا اكثر من جانب
القوات احلكومية السورية .لقد رأينا بالتالي مؤشرات إجيابية على
يَ
هدف بعثته هما :السهر على وقف العنف
األرض» .وتابع إن
وتطبيق خطة انان.
اما بالنسبة اىل حترك املراقبني ،فلفت مود اىل ان كل شيء يسري
بشكل طبيعي .وقال «هل نواجه عقبات يف حرية حتركنا؟ جوابي هو
ال .لقد وضعنا خططنا ،وتوجهنا اىل حيث أردنا ومل نلق أي عقبة».
واعترب ان جناح مهمته مير بوقف العنف .وقال «ادعو كل االطراف
اىل وقف العنف ،وكل من يعتقد ان العنف هو احلل خيدع نفسه.
العنف يولد العنف» .واعترب ان وجود املراقبني له تأثري إجيابي،
موضحًا «منذ وصولي ،تراجع قصف املدفعية ومدافع اهلاون».
روسيا وميدانيات
وقال ميخائيل بوغدانوف ،نائب وزير اخلارجية الروسي املندوب
اخلاص للرئيس الروسي إىل الشرق األوسط ،يف تصريح إلذاعة
«صوت روسيا» ،إن «سوريا نضجت إلجراء اإلصالحات والتغيريات
الدميوقراطية» .وأضاف «نرى أن الشكل األمثل هلذه اإلصالحات
والتغيريات هو احلوار الوطين الواسع واالنتخابات ،حبيث تتوفر لدى
الشعب فرصة للتعبري عن رأيه حول مستقبل البالد».
ونقلت وكالة «نوفوسيت» الروسية عن مسؤول يف مكتب الرئيس
الروسي دمييرتي ميدفيديف قوله إن «روسيا حددت موقفها جتاه
األزمة السورية عندما بدأت اضطرابات هناك ،ومل يتغري هذا
املوقف ،ويظل كما هو حتى اآلن».
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رياضة

البطــوالت األوروبيــة بكــرة القــدم

تتويج «ريال مدريد» و«أياكس أمسرتدام» ورقم قياسي مليسي
ُتوج «ريال مدريد» بطال للدوري اإلسباني بكرة القدم للمرة
الـ 32يف تارخيه (رقم قياسي) ،واألوىل يف أربع سنوات بفوزه
على مضيفه «أتلتيك بلباو» (3ـ صفر) ،أالربعاء ،ضمن األسبوع
الـ 22املؤجل.
وسجل لـ»ريال مدريد» األرجنتيين غونزالو هيغواين (،)16
واألملاني مسعود أوزيل ( ،)20والربتغالي كريستيانو رونالدو
( ،)50بعد إهداره ركلة جزاء (.)12
وفاز «برشلونة» على ضيفه «ملقة» (4ـ.)1
على أرض ملعب «كامب نو» تصدى القائم الكاتالوني منقذا
مرمى احلارس البديل خوسيه بينتو من ركلة حرة مجيلة لعبها
الربازيلي دودا بيسراه (.)11
لكن رد «برشلونة» جاء قاسيا عرب القائد كارلس بويول بصناعة
من االرجنتيين ليونيل ميسي واندريس إنييستا الذي لعب عرضية
لبويول تابعها من مسافة قريبة يف الشباك موجها الصفعة
االوىل لفريق املدرب التشيلي مانويل بيليغريين (.)13
وعادل الفنزويلي خوسيه روندون عندما خطف كرة عرضية
برأسه امام بويول مسجال هدفه العاشر هذا املوسم (.)26
وحصل إنييستا على ركلة جزاء عندما مر عن العبني قبل ان
يعرقله خيسوس غاميز ،فرتمجها ميسي يف الزاوية اليمنى
من مرمى احلارس الكامريوني ادريس كاميين ،مستعيدا تقدم
فريقه ورافعا رصيده إىل  66هدفا هذا املوسم ليقرتب بفارق
هدف من االملاني غريد مولر صاحب افضل رصيد يف القارة
االوروبية يف املوسم 1972ـ)35( 1973
وسجل ميسي ركلة اجلزاء الثانية يف املباراة معادال رقم مولر
(.)59
ودخل ميسي التاريخ جمددا عندما حطم رقم مولر وسجل هدفه
الـ 68لكن هذه املرة ليس من نقطة اجلزاء بل عندما انفرد اثر
متريرة من إنييستا ومر عن مواطنه املخضرم مارتن دمييكيليس
وزرع اهلدف الرابع يف شباك كاميين مسجال هدفه الـ 46يف
الدوري (.)65
ومحل ميسي ،الذي تصدر ترتيب اهلدافني بـ 46هدفا بفارق
هدفني أمام رونالدو ،شارة القائد أواخر املباراة بعد خروج
بويول وإنييستا.
يف بقية املباريات فاز «فالنسيا» على «أوساسونا» (4ـ
صفر) ،و»ريال مايوركا» على «رايو فالييكانو» (1ـ صفر)،
و»ريال سرقسطة» على «ليفانيت» (1ـ صفر) ،و»غرناطة»
على «إسبانيول» (2ـ ،)1وتعادل «أتلتيكو مدريد» مع «ريال
سوسييداد» (1ـ ،)1وخسر «إشبيلية» أمام «ريال بيتيس»
(1ـ ،)2و»سبورتينغ خيخون» أمام «فياريال» (2ـ)3
[ ترتيب الصدارة:
1ـ «ريال مدريد» 94 ،نقطة.
2ـ «برشلونة».87 ،
3ـ «فالنسيا».58 ،
4ـ «ملقة».55 ،
5ـ «ليفانيت».52 ،
إيطاليا
عرقل «ليتشي» مضيفه «يوفنتوس» املتصدر عندما اسقطه
يف فخ التعادل (1ـ ،)1يف األسبوع الـ 36من الدوري اإليطالي،
ليستغل «ميالن» هفوته ويقلص الفارق معه إىل نقطة واحدة
بعد فوزه على ضيفه «اتالنتا» (2ـ صفر).
وفقد فريق «السيدة العجوز» نقطتني مثينتني يف الصراع على
اللقب ،اذ اصبح رصيده  78نقطة من  36مباراة ،مقابل 77
لـ»ميالن» حامل اللقب.
وافتتح كالوديو ماركيزيو التسجيل لفريق املدرب انطونيو
كونيت باكرا بكرة رأسية بعد عرضية مجيلة من اندريا بريلو
(.)8
وعلى رغم طرد العب «ليتشي» الكولوميب خوان كوادرادو ،اال
ان حارس مرمى «يوفنتوس» الدولي جانلوجيي بوفون ارتكب
خطأ قاتال عندما انزلق وفشل يف ترويض كرة سهلة ،ليستغل
اندريا بريتوالتشي ذلك ويسجل هدف التعادل وسط ذهول
مجاهري الفريق املضيف (.)85
ويف اللقاء الثاني على أرض ملعب «سان سريو» ،سجل
«ميالن» هدفيه عرب الغاني سولي علي مونتاري ( ،)9والربازيلي
روبينيو (.)3+90
ويف الصراع على املركز الثالث ،فاز «نابولي» على «بالريمو»
(2ـ صفر) ،و»أودينيزي» على مضيفه «تشيزينا» (1ـ صفر)،
وتعادل «التسيو» مع «سيينا» (1ـ ،)1وخسر «إنرت» أمام
مضيفه «بارما» (1ـ.)3
يف بقية املباريات فاز «جنوى» على «كالياري» (2ـ ،)1وتعادل
«فيورنتينا» مع «نوفارا» اهلابط إىل الدرجة الثانية (2ـ،)2
و»كييفو» مع «روما» سلبا ،وخسر «كاتانيا» أمام «بولونيا»
(صفر ـ.)1
[ ترتيب الصدارة:
1ـ «يوفنتوس» 78 ،نقطة.

هولندا :العبو «أياكس أمسرتدام» يحتفلون باحتفاظهم
بدرع الدوري (أ ب)
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

«ميالن».77 ،
«نابولي».58 ،
«أودينيزي».58 ،
«التسيو».56 ،

إنكلرتا
واصل «توتنهام» و»نيوكاسل» ضغطهما على صاحب املركز
الثالث «أرسنال» بفوز األول على مضيفه «بولتون» (4ـ،)1
والثاني على مضيفه «تشلسي» (2ـ صفر) ،يف مباراتني
مؤجلتني من الدوري اإلنكليزي.
يف املباراة األوىل ،سجل لـ»توتنهام» الكرواتي لوكا مودريتش
( ،)37واهلولندي رافايل فان در فارت ( ،)60والتوغولي إميانويل
أديبايور ( 62و ،)69ولـ»بولتون» ناجيل ريو كوكر (.)51
ويف الثانية ،سجل لـ»نيوكاسل» السنغالي بابيس سيسيه (19
و 4+90من ركلة جزاء).
وتعرض «ليفربول» خلسارة جديدة حني سقط على ارضه امام
«فوهلام» بهدف مدافعه السلوفاكي مارتن سكرتل الذي حاول
ابعاد كرة من تسديدة قوية للنروجي يون ارنه ريزه العب
«ليفربول» السابق ،فحوهلا خطأ يف مرمى فريقه (.)5
ومل تكن الربوفة االخرية لرجال االسكتلندي كيين دالغليش
ناجحة قبل ايام من مواجهة «تشلسي» يف نهائي كأس إنكلرتا
والذي اراح املدرب من اجله قائد الفريق ستيفن جريارد وهدافه
االوروغوياني لويس سواريز.
ومين «ليفربول» باخلسارة رقم  13مقابل  13فوزا وعشرة
تعادالت فتجمد رصيده عند  49نقطة يف املركز الثامن بفارق
االهداف امام «فوهلام» ،وبفارق ثالث نقاط خلف «إيفرتون»،
قطب مدينة ليفربول الثاني ،الذي تعادل مع مضيفه «ستوك
سييت» (1ـ.)1
ووجد «ستوك سييت» نفسه متخلفا بدوره بهدف وبطريقة
مماثلة لكن يف نهاية الشوط االول عندما حاول العمالق بيرت
كراوتش ابعاد الكرة اثر ركلة حرة فاستقرت يف شباك حارس
فريقه البوسين امسري بيغوفيتش (.)44
ويف الشوط الثاني ،اعاد «ستوك» املباراة اىل نقطة الصفر
بإدراكه التعادل عن طريق كامريون جريوم الذي بذل جمهودا
واضحا داخل املنطقة وسدد من مسافة قريبة يف شباك االمريكي
تيم هاورد (.)69
[ ترتيب الصدارة:
1ـ «مانشسرت سييت» 83 ،نقطة.
2ـ «مانشسرت يونايتد».83 ،
3ـ «أرسنال».66 ،
4ـ «توتنهام».65 ،
5ـ «نيوكاسل».65 ،
فرنسا
أهدر املتصدر «مونبلييه» فوزا كان مبتناوله واكتفى بالتعادل
مع ضيفه «إيفيان» (2ـ ،)2ضمن األسبوع الـ 35من الدوري
الفرنسي.
وافتتح مونبلييه» التسجيل بواسطة هدافه الثاني املغربي
يونس بلهندة من ركلة جزاء ( ،)41رافعا رصيده الشخصي
إىل  12هدفا.
ومل يهنأ اصحاب االرض طويال بتقدمهم اذ متكن «إيفيان» من
إدراك التعادل عن طريق الدمناركي توماس كالنربغ (.)44
ويف الشوط الثاني ،سجل «إيفيان» هدف التقدم عرب كيفن
بريغو ( ،)69لكن هداف «مونبلييه» االول ومتصدر الئحة
اهلدافني اوليفييه جريو املطلوب من «بايرن ميونيخ» االملاني،
أدرك التعادل يف الدقيقة  .84ويف الدقيقة الثامنة من الوقت

بدل الضائع احتسب احلكم ركلة جزاء لـ»مونبلييه» أهدرها
سليمان كامارا.
وحافظ «باريس سان جرمان» على مركزه الثاني بعد فوزه
على ضيفه «سانت إتيان (2ـ صفر) ،مقلصا الفارق إىل ثالث
نقاط.
وسجل لـ»باريس سان جرمان» الربازيلي نيين وهو هدفه الـ17
هذا املوسم ( 21من ركلة جزاء) ،واالرجنتيين خافيري باستوري
وهو هدفه الـ 12هذا املوسم (.)89
وفاز حامل اللقب «ليل» على مضيفه «نيس» بهدف الربازيلي
توليو دي ميلو بكرة رأسية بعد جمهود فردي من جنم الفريق
البلجيكي الشاب إدين هازار الذي لعب متريرته احلامسة الرقم
 14هذا املوسم (.)6
وحقق «ليون» فوزا كبريا على ضيفه «فالنسيان» (4ـ ،)1على
أرض ملعب «جريالن» مستعيدا املركز الرابع من «رين» الذي
خسر امام «بوردو» (صفر ـ.)2
يف املباراة األوىل سجل لـ»ليون» االرجنتيين ليساندرو لوبيز
( 35و ،)72والربازيلي كريس ( ،)69وجيمي بريان (،)88
ولـ»فالنسيان» رونو كوهاد ( 38من ركلة جزاء).
وميلك «ليون» مباراة مؤجلة على ارض «إيفيان» يف  10ايار
احلالي.
ويف الثانية على أرض ملعب «جاك شابان دملاس» ،سجل
لـ»بوردو» البولندي لودوفيك اوبرانياك ( ،)51والكامريوني
الندري نغيمو ( ،)58لتتوقف سلسلة من اربعة انتصارات
متتالية لـ»رين».
يف بقية املباريات فاز «مرسيليا» على «نانسي» (1ـ صفر)،
و»أجاكسيو» على «سوشو» (2ـ ،)1و»كانيه» على «لوريان»
(1ـ صفر) ،وتعادل «برست» مع «تولوز» سلبا.
[ ترتيب الصدارة:
1ـ «مونبلييه» 73 ،نقطة.
2ـ «باريس سان جرمان».70 ،
3ـ «ليل».68 ،
4ـ «ليون».59 ،
5ـ «رين».57 ،
هولندا
احتفظ «اياكس أمسرتدام» بلقبه بعد فوزه على ضيفه
«فنلو» (2ـ صفر) ،يف األسبوع الـ 33قبل االخري من الدوري
اهلولندي.
وسجل لـ»أياكس» سيم دي جونغ ( 8و ،)58فصار رصيده
 73نقطة على بعد ست نقاط من «فيينورد» ( ،)67الفائز على
«هرياكليس» (4ـ.)1
وهذا اللقب الـ 31لـ»أياكس» يف تارخيه.
يف بقية املباريات فاز «أيندهوفن» على «دن هاغ» (5ـ صفر)،
و»فالفيك» على «رودا» (5ـ ،)2وتعادل «نيميغن» مع «ألكمار»
(1ـ ،)1و»غرونينغن» مع «بريدا» (1ـ ،)1و»غرافشاب» مع
«إكسلسيور» (2ـ ،)2وخسر «تونيت» أمام «هريينفني» (3ـ.)4
[ ترتيب الصدارة:
1ـ «أياكس» 73 ،نقطة.
2ـ «فيينورد».67 ،
3ـ «أيندهوفن».66 ،
4ـ «هريينفني».64 ،
5ـ «ألكمار».62 ،

دوري أبطال آسيا بكرة القدم

«األندية القطرية» تواصل سقوطها
واصلت «األندية القطرية» سقوطها يف الدور األول لدوري
أبطال آسيا بكرة القدم.
فبعد خروج «العربي» من اجملموعة الثانية ،حلق به «خلويا»
خبسارته أمام «األهلي السعودي» (صفرـ ،)3يف اجملموعة
الثالثة ،حيث أكد «األهلي» تأهله إىل الدور الثاني ،وكذلك
«سيباهان اإليراني» الفائز على «النصر اإلماراتي» (3ـ صفر)
أيضًا.
وعلى الرغم من الفوز الصعب الذي حققه «الغرافة» على
«الشباب اإلماراتي» (2ـ ،)1إال أن حظوظه بالتأهل صعبة جدًا،
كذلك «الريان» الذي خسر أالربعاء أمام «االستقالل اإليراني
(صفرـ ،)3حيث تنتظرهما مباراتان صعبتان يف اجلولة األخرية،
علمًا بأن «اجلزيرة اإلماراتي» تأهل بفوزه أمس على «ناساف
األوزبكي» (4ـ ،)1و»اهلالل السعودي» على «بريوزي اإليراني»
(1ـ صفر) ،وخسر باختاكور األوزبكي أمام االحتاد السعودي
(1ـ ،)2وسقط العربي القطري سقوطًا كبريًا أمام بين ياس
اإلماراتي (صفر ـ.)4
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Sleiman, Feltman dis- Cabinet session
cuss Lebanon, region apparently postponed, Mikati yet
to confirm

BEIRUT: President Michel
Sleiman discussed Lebanon and the region Thursday with visiting U.S. Assistant Secretary of State
for Near Eastern Affairs
Jeffrey Feltman.
No statements were made
following the morning
meeting at Baabda Palace
which was also attended
by U.S. Ambassador to
Lebanon Maura Connelly.
Last December, Sleiman
refused to meet with Feltman, in a tit-for-tat move
after U.S. officials declined to meet with the
president when he was in
Washington on an unofficial visit in September.
Feltman expressed America’s “steadfast support”
for democratic and pluralistic governments in
the Arab world that protect the rights of religious
minorities, in a statement
released by the U.S. embassy Wednesday.
His comments were made
following a first round
of talks with Lebanese
leaders focusing on next
year’s parliamentary elections and the repercussions on Lebanon of the
13-month-old uprising in
Syria.
Accompanied by Connelly, Feltman met Wednesday with Parliament
Speaker Nabih Berri in
Ain al-Tineh before driving to Maarab, Kesrouan,
for talks with Lebanese
Forces leader Samir Geagea. He also met with
March 14 politicians and
Maronite Bishop of Beirut
Boulos Matar.
In an exchange with re-

porters in Maarab following his meeting with Feltman, Geagea said they
discussed “the situation
in the region, particularly
the events and developments in Syria, without
[predicting] when the crisis [in Syria] will end.”
Meanwhile, U.S. Senator
Joseph Lieberman prodded Lebanon to help the
Syrian opposition fighting to topple the regime
of President Bashar Assad.
Lieberman, a member of
the U.S. Senate Armed
Services Committee, also
urged Lebanon to offer additional assistance to Syrian refugees fleeing their
country as a result of the
ongoing fighting there between government troops
and rebel soldiers.
His remarks coincided
with a statement by the
chief of the U.N. observer team in Syria, Robert
Mood, who warned that
a 3-week-old cease-fire
brokered by the U.N. is
not holding.
Lieberman spoke to reporters at the end of his
trip to Lebanon, which
included an inspection of
the Lebanese-Syrian border, as part of a tour of
the Middle East region.
The senator discussed
bilateral relations and
the situation in Syria with
Sleiman, Prime Minister Najib Mikati and PSP
leader Walid Jumblatt, according to a U.S. Embassy
statement.
Feltman is scheduled to
meet with Mikati Thursday.

BEIRUT: State Minister Marwan Kheireddine
said the Cabinet session
scheduled for Thursday
has been postponed;
however, Prime Minister
Najib Mikati has yet to
officially announce any
such decision.
“The Cabinet session today has been postponed
and a small meeting at
the [Grand] Serail will
take place with Mikati
to find a legal solution
to allow the government
to spend money until it
finalizes the state budget,” Kheireddine said
on his Twitter feed.
The Cabinet was scheduled to discuss a revised
draft law presented by
Finance Minister Mohammad Safadi to legalize LL8.9 trillion (nearly
$6 billion) in extra-budgetary spending.
Safadi’s proposal aims
at ending a dispute between ministers and
President Michel Sleiman over his refusal to
authorize the Cabinet’s
LL8.9 trillion overspending in 2011.
Sleiman could sign Safadi’s proposal into law
and break the deadlock,
but has called it unconstitutional given that the
Budget and Finance Parliamentary Committee
has voiced several reservations concerning its
original format.
Parliament failed earlier
this year to reach a consensus on the Cabinet’s
extra-budgetary spending.
Sources in the parliamentary majority told The
Daily Star Wednesday
that March 8 ministers
would refuse to discuss
Safadi’s proposal Thurs-
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Iran to insist Lebanon implement signed
deals within 3 months: sources

day, on the pretext that it
is unconstitutional.
The ministers argue that
the Cabinet has sent a
draft law on the LL8.9
trillion to Parliament and
that the president must
either sign it or withdraw
it because the Cabinet
cannot discuss a new
law before the first draft
has been withdrawn, the
sources said.

BEIRUT: Iranian Vice-President Mohammad Reza Rahimi will inform Lebanon that
his country insists on the
implementation of agreements signed with Lebanon
in the span of three months,
ministerial sources told The
Daily Star Wednesday.
Sources said that Lebanon
does not feel obligated to
adhere to any timeframe for
the implementation of agreements. Concerned ministries
will study agreements individually, they added.
Rahimi, who arrived in Lebanon at 12.30 p.m., is scheduled to meet with Prime
Minister Najib Mikati at the
Grand Serail in Beirut.

BEIRUT: Lebanon needs
to help the Syrian opposition and offer further assistance to refugees fleeing unrest in their home
country, U.S. Senator
Joseph Lieberman, who
is on an official visit to
Lebanon along with U.S.
official Jeffrey Feltman,
said Wednesday.
Speaking to reporters at
the Grand Serial following talks with Prime Minister Najib Mikati, Lieberman said the aim of his
trip was to visit Syrian
refugees and asked the
Lebanese government
about what the United
States could do to help,
according to a statement
from Mikati’s office.
Lieberman also expressed
concern that countries in
the region and around
the world were not doing
enough to back the Syrian opposition.
Prior to his talks with
Mikati, Lieberman and a
U.S. delegation he headed were flown by helicopter to the north Akkar
town of Andaqit. Under
Lebanese Army escort,
the delegation then went
to the Bqayaa border
crossing of Wadi Khaled,
where talks with local officials centered on ways

for allowing in convoys
carrying U.N. monitors to
Homs, western Syria.
Speaking to reporters
at the Grand Serail, Lieberman described the
government’s policy as
one of assisting Syrian
refugees in the country
while also keeping an eye
on individuals seeking to
create problems.
He said he recognized the
latter threat and praised
the government for its
support to Syrian refugees.
Lieberman also criticized
Damascus, voicing concern over attacks by Syrian government forces
against the Syrian people.
He also voiced worries
that the conflict in Syria
might extend to Lebanon.
Lieberman, who arrived
in Lebanon from Saudi
Arabia Tuesday, said he
had also discussed with
Mikati the Special Tribunal for Lebanon and the
importance of allowing
the court to reach a fair
result.
Following his meeting
with Mikati, Lieberman
met President Michel Sleiman at Baabda Palace.
Meanwhile, Feltman, the
U.S. assistant secretary

There are 16 outstanding
agreements between Lebanon and Iran signed under
the government of former
Prime Minister Saad Hariri.
The accords are in the fields
of health, social affairs, energy, industry, agriculture,
justice and economy.
Upon arrival, Rahimi was
met at Rafik Hariri International Airport by Foreign
Minister Adnan Mansour,
representing Lebanon’s top
three leaders.
The delegation Rahimi
heads will hold talks with the
Lebanese side of the higher
Iranian-Lebanese Committee, approved by the Cabinet
last month

Lieberman: Lebanon should help Syrian opposition
of state for near eastern
affairs, held talks before
noon with Parliament
Speaker Nabih Berri at
Ain al-Tineh in the capital.
Feltman did not make a
statement following his
one-hour meeting with
the Parliament speaker.
Feltman, who arrived in
Lebanon Tuesday from
London, kick-started his
visit with a meeting with
Progressive
Socialist
Party leader Walid Jumblatt in Clemenceau, Beirut, where the Lebanese
official held a dinner banquet in Feltman’s honor.
Lieberman, U.S. Ambassador to Lebanon Maura
Connelly, Cabinet ministers Ghazi Aridi, Wael
Abu Faour and Alaeddine
Terro, as well as PSP
deputy foreign affairs official Doreid Yaghi and
Jumblatt’s son, Taymour,
all took part in the event.
Following his talks with
Berri Wednesday, Feltman headed to Chouf
town of Baaqlin, where he
offered condolences over
the recent passing of
Sheikh Abu Mohammad
Jawad Walieddine, the
highest spiritual authority in the region’s Druze
community

Page 35

Saturday 5 May 2012

2012  أيار5 السبت

35 صفحة

World News

Saudi Arabia warns Iran over
Gulf islands, Bahrain

Turkish soldiers guard sacred tomb in Syria

FILE - Saudi Crown Prince Nayef bin Abdul Aziz (R) meets with Turkey’s Prime Minister Recep Tayyip Erdogan in Riyadh on April 14,
2012. (AFP PHOTO / SPA)

RIYADH: Saudi Arabia
repeated on Wednesday
that it would not tolerate
threats to the Gulf Arab
states’ sovereignty, the
latest warning to Iran after
President Mahmoud Ahmadinejad’s visit to an island claimed by both Tehran and the United Arab
Emirates.
The warning, the third
in as many weeks by a
member of the six-nation
Gulf Cooperation Council
(GCC), comes amid increased nervousness in
the region over Iran.
Shi’ite-led unrest is resurgent in Bahrain a year after
the ruling Al Khalifa family
brought in Saudi and UAE
troops to help suppress
an uprising seen by Sunni
Muslim Gulf rulers as sectarian in nature and driven
by Shi’ite giant Iran.
“Any harm that comes
across any of our countries is harm that touches
us all,” Saudi Arabia’s
Crown Prince Nayef said
in a speech at a meeting
of GCC interior ministers
in Riyadh.
Nayef also condemned
what he called Iran’s “occupation” of the island
and its role in events in
Bahrain.
“We stress that Saudi
Arabia and the rest of
the council countries are
standing in a unified line
with Bahrain and the UAE
to protect sovereignty
and stability, considering their security a part of
the council’s security as a
whole.”
Ahmadinejad made a rare
visit on April 11 to Abu
Musa, one of three Gulf

islands also claimed by
the UAE and located near
oil shipping routes at the
mouth of the Gulf, the
Strait of Hormuz.
Bahrain’s Formula One
race last month drew
fresh attention to ongoing clashes between Bahraini security forces and
mostly Shi’ite protesters,
although the main Shi’ite
Islamist Wefaq party denies any links with Iran.
Tensions with Iran have
increased since the Gulf
Arab countries’ western
allies tightened sanctions
over Iran’s suspected
nuclear weapons programme. Tehran says its
nuclear activities are entirely peaceful.
Saudi foreign minister
Prince Saud al-Faisal
said in a speech over the
weekend that Gulf Arab
states are pushing ahead
with plans for a political
union that would involve
joint foreign and defence
policies, an idea floated
by Saudi King Abdullah last December. [ID:
nL5E8FT0B6]
After Ahmadinejad’s visit
to Abu Musa, some 60
km (40 miles) off the UAE
coast, the Islamic Republic said its sovereignty
over the three islands was
not negotiable but it has
also called for talks with
the UAE to clear up “misunderstandings”.
Iranian Foreign Minister
Ali Akbar Salehi, quoted
by the student news agency ISNA, said Iran wanted
to “have the best possible
relations with the UAE, as
our trade and economic
relations are significant.”

In this April 7, 2011 file photo, Turkey’s Minister of Forests and Waters Veysel Eroglu is seen during a ceremony at the entrance of the
memorial site of Suleyman Shah, grandfather of Osman I, founder
of the Ottoman Empire, in Karakozak village, northeast of Aleppo,
Syria. (AP Photo/ Ministry of Foresty and Waters)

ISTANBUL: It’s a tiny plot
of Turkey deep within
violence-torn Syria - a sacred mausoleum guarded
by Turkish troops.
The memorial to Suleyman Shah, grandfather
of Osman I, founder of
the Ottoman Empire, has
remained
surrounded
by a small contingent of
Turkish soldiers even
as Turkey helps to lead
international condemnation of the Syrian regime,
shutting its embassy in
Damascus and demanding that President Bashar
Assad resign.
Few travelers visited the
tomb even before the
Syrian
government’s
violent crackdown on an
uprising that began more
than a year ago. But the
site along the Euphrates
River is revered by Turkey, a strongly nationalist country whose rights
there stem from a 1921
treaty with France, then
colonial power in Syria.
The Ottoman empire collapsed in the early 20th
century, and foreign powers encroached on its
former territories. An article in the 1921 FrancoTurkish agreement lets
Turkey keep guards and
hoist its flag at the Syrian
tomb, described as Turkish property. The arrange-

ment was renewed with
an independent Syria.
“Our soldiers are still
there. There is no problem
at all,” a Turkish military
officer said on condition
of anonymity because
he was not authorized to
speak to the media.
Still, sensitivities are extreme at a time when Turkey, and its Western and
Arab allies, campaign for
the downfall of the Syrian
government and urge the
Syrian opposition, including rebels, to unify. While
Syria has not interfered
with the Turkish soldiers,
believed to number about
a dozen, the instability sweeping the nation
could pose problems to
a tradition that seems to
defy political realities.
Syria has made no public
statements about the soldiers, possibly calculating that any move against
them, particularly at a
site heavy with Islamic
symbolism, offers no political gain and only risks
retaliation from its powerful neighbor. Turkey’s
military headquarters declined to talk to The Associated Press, a likely
sign that it does not want
to publicize the memorial
amid Syria’s chaos.
“This is a kind of a risk
for Turkey,” said Osman

Bahadir Dincer, a Syria
expert at the International
Strategic Research Organization, a center in Ankara, the Turkish capital.
“If someone really wants
to pull Turkey into the
problem, they can use
these soldiers as a provocation.”
By that, he meant an attack or harassment of the
troops at the fenced compound on a strip of land
jutting into the water near
the village of Karakozak,
about 25 kilometers (15
miles) from Turkey. Most
of the thousands of Syrian refugees who have
crossed the border used
routes west of the village. Turkey’s consulate in Aleppo, southwest
of Karakozak, remains
open.
Pro-Assad groups in Syria are increasingly hostile to Turkey, which has
considered establishing
a buffer zone inside Syria
if border security deteriorates, and some anti-government activists hope
foreign militaries will feel
compelled to intervene
and topple Assad.
Photographs of the memorial, taken in recent
years, show ramrodstraight sentries with rifles. Red and white Turkish flags fly on tall poles
on the tended, lush-green
lawn.
A Turkish battalion based
near the Syrian border
rotates units at the mausoleum, and there are no
indications that this process has been disrupted
despite the tensions. Turkey has urged its citizens
to leave Syria, and its
diplomatic missions were
the target of angry protests by pro-Assad demonstrators.
In a 1970s agreement
with Syria, Turkey moved
the mausoleum, sacred
in Turkish lore, to its current location because the
old site at a castle further
south was to be inundated by the waters of a new
dam.

Soner Cagaptay, a senior
fellow at the Washington
Institute for Near East
Policy, visited in 2006
and described it as a
“surreal experience.”
He said the surrounding
landscape was desolate “there are no towns, tiny
small villages here and
there” - and that he had to
show his passport to enter. The soldiers seemed
bored. The infrequent
visitors who signed the
log were mostly Turks or
ethnic Turks from Germany, Azerbaijan, the
United States and other
countries.
“It’s a mini-attraction,”
Cagaptay said. “It’s like a
mythical past. It is where
it all started for the Turks
in Turkey.”
Shah, a Turkic leader, is
said to have drowned in
the Euphrates in the 13th
century. His followers
headed north into what is
today Turkey, where they
launched the Ottoman
empire. Some historians
question official accounts
about Shah’s tomb, saying they might have been
retrospectively concocted to enrich an imperial,
then national identity for
Turks.
Mustafa Kemal Ataturk,
Turkey’s founder, rejected the legacy of the Ottomans and their Islamic
precepts, deeming them
backward and imposing a
secular, Western-oriented
outlook that remains the
subject of national debate
today. In Shah, though, he
may have seen a link to
Turkic origins in Central
Asia, a source of veneration in his new order.
“Even Ataturk could not
let go despite the fact that
his reforms were so much
about letting go of the Ottoman past,” Cagaptay
said. The mausoleum’s
newfound vulnerability in
a country in conflict, he
said, makes it potentially
“more significant than it
has ever been since the
end of the Ottoman empire.”
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Gillard’s job on the line

Optus says ‘yes’ to more job cuts
Optus, Australia’s second-biggest telco, said
today it will cut 750 jobs
over coming months in
a major restructure of
its business designed to
boost profitability.
The company said the job
retrenchments will come
“from senior and middle
management as well as
operations, back office
and support functions.”
Optus, a subsidiary of
Singapore Telecom, expects a $37 million one-off
charge from the changes.
The cuts from Optus come
after bigger rival Telstra
said in December it would
lop 280 jobs in Australia
and send them offshore
in order to boost productivity over the next three
years. Telstra subsidiary
Sensis also chopped 110
jobs from its Yellow Pages sales team in January.
Optus, an Australian subsidiary of Singapore Telecom had 10,394 staff in
2011. It generated $9.37
billion in revenues in
2010-11.
The revamp would also
cut “a number of operational, back office and
administrative functions
to drive greater efficiencies in response to the
increasingly competitive
trading environment,» the
company said.
Two-thirds of the redundant Optus roles will
be in Sydney «with the
remainder in the ACT,
Queensland, South Australia and Victoria,» said
a spokeswoman for the
company.
Kevin Russell, chief executive officer for Optus>s
Australian consumer division, said the cuts were
necessary to improve the
company’s competitiveness.

“The competitive environment requires Optus to
have a sustainable cost
structure to remain competitive and continue to
deliver value to our customers,» he said.
The job cuts are the latest to be announced by
the services sector, and
follow plans by several of
the big banks to cull thousands of positions. Retailers are also complaining
about weak consumer
spending.
“Some restructuring is
needed but 750 job cuts
shows a concerted effort
to take costs out of business,” said BBY analyst
Mark McDonnell.
“The telco industry
around the world is confronted with a significant
lack of growth,” he said.
“There is an enormous
amount of traffic growth
but not as much revenue.”
In order to expand profit
telcos are being forced
to trim costs, said Mr McDonnell.
But the latest job cuts from
Optus «were a sign of the
times,» he said, following
Qantas> announcement
of 400 job cuts yesterday
with the threat that 600
more positions could go.
Also the State of Victoria
said yesterday that 600
public sector jobs would
be slashed in its latest
budget.
The RBA cut the cash
rate by 50 basis points
yesterday in an effort to
stimulate the domestic
economy where consumer confidence, borrowing and spending remain
under a cloud. Job security is one of the worries
holding back household
spending although the
overall jobless rate remains about 5 per cent.
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A helping hand ... there was plenty of support for Julia Gillard at a rally in Sydney yesterday when
she announced funding will be put aside in the budget for a national disability insurance scheme
- one year earlier than planned. Ms Gillard said it will be trialled at selected sites and serve 10,000
people with a disability from July next year. Photo: Brendan Esposito

TWO months after crushing Kevin Rudd, Julia Gillard’s leadership is on the
line again with next week’s
federal budget a critical
test.
Factional bosses and MPs
warned yesterday that if
the budget backfires or
the government fails to
sell it, momentum will
build quickly for change.
Ms Gillard beat Mr Rudd
by 71 votes to 31 on February 27 but she could no
longer count on such support. The NSW Right faction backed Ms Gillard by
12 votes to six in February
but would now give her six
votes at best.
‘’The NSW Right is deserting her at a rate of knots,’’
said one member yesterday. ‘’One more big thing
and the sharks move in.’’
The government was
rocked last week by claims
against the Speaker, Peter
Slipper, that he rorted Cabcharge chits and sexually
harassed an aide. Initially,
Ms Gillard said Mr Slipper
should return to the chair
once cleared of the criminal allegations involving
the taxi chits while the civil claim of sexual harassment was outstanding.
Following hostility from
the public and key independents, the Prime Minister cut her losses on
Sunday by sidelining Mr

Slipper until all allegations were resolved. She
also cut loose the troubled MP Craig Thomson,
by requesting he suspend
his ALP membership and
move to the crossbenches. Yesterday the Temby
audit into Mr Thomson’s
old union was released. It
found widespread financial mismanagement but
did not mention Mr Thomson.
The Slipper episode
prompted fresh criticisms
of Ms Gillard’s judgment
and increased anxiety
among the backbench.
Multiple sources said no
one was organising a
challenge or actively campaigning but the consensus was that Mr Rudd was
the only realistic alternative, despite the carpet
bombing of him in February by colleagues.
After announcing details
of the trials for the National Disability Insurance
Scheme, which will begin
in 2013, a year earlier
than scheduled, a defiant
Ms Gillard said: ‘’I will be
leading the Labor Party to
the next election and I can
tell you very clearly right
now what that election will
be about.
‘’It will be about who you
stand for, whether you
stand for the privileged
few or whether you stand

for working Australians
and their families.’’
Tuesday’s budget should
receive clear air after Tony
Abbott dropped threats
to move a no-confidence
motion in the Speaker or
the government. The government has sidelined Mr
Slipper while the independents, including Andrew
Wilkie, said there were
no grounds for a motion
against the government.
Mr Abbott said the independent MPs Tony Windsor and Rob Oakeshott
should ‘’wake up to themselves’’ and put the government out of office. Mr
Windsor called Mr Abbott

a ‘’rabid dog’’.
Senior ministers Craig Emerson, Nicola Roxon, Tony
Burke and Penny Wong
circled wagons around Ms
Gillard. ‘’Her job is safe because she is a leader with
gutsy determination,’’ Dr
Emerson said. Mr Burke
said ‘’there’s no change
on’’.
Dr Emerson rounded on
Mr Abbott, branding him
a hypocrite for his claim
that Labor should not accept the ‘’tainted’’ vote of
the exiled Mr Thomson.
Dr Emerson noted Mr
Thomson had been
charged with nothing, let
alone accused of anything,
yet the Coalition accepted
the vote from the South
Australian Liberal senator
Mary Jo Fisher last year
while she was actually
charged with shoplifting
and assault.
In its final term, the Howard government accepted
repeatedly the votes of
three Queensland Liberal MPs, Andrew Laming, Ross Vasta and Gary
Hardgrave, when they
were under federal police
investigation for allegedly
rorting electoral allowances. They were cleared
of any wrongdoing.

Commonwealth Bank cuts standard variable rate by 0.4per cent but not the Reserve
Bank’s interest rate cut in full

MAJOR lender Commonwealth Bank has cut its
standard variable rate by
0.4per cent today, becoming the second lender to
fail to pass on the Reserve
Bank’s interest rate cut in
full.
CBA today announced it
will reduce interest rates
on its range of variable
home loan accounts by
0.40 per cent per cent, effective from next Friday.
In a statement accompanyijg the announcement,
the bank said: «In making
this decision, the Group

has continued to balance
the interests of its 1.8 million home loan borrowers
with those of its 11 million
depositors, and those of its
shareholders, who include
800,000 Australians who
own its shares directly, and
millions more Australians
who own shares through
pension funds.»
The move will draw the ire
of mortgage holders around
the country, who have now
seen both NAB and CBA
hold back from passing on
the Reserve Bank>s full 50
point cut on Tuesday.
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A NEW DIRECTION FOR DISABILITY SERVICES IN NSW

Police to investigate Peter Slipper over his Cabcharge misuses

The first round of consultations began in July last year,
with more than 3,300 people
attending 175 community
sessions across the state.
The outcome of those consultations has been used to
develop a discussion paper
which will inform people
about the new direction for
disability services at the local consultations.
“This is the most significant
reform to the delivery of
disability services in NSW
history. Every individual
has the right to choice, to
respect and to the best support that can be offered,” Mr.
Brookes said.
“We are moving away from
a system in which service
providers are block-funded,
to one in which people with
a disability are funded directly, allowing them to pick
and choose their own supports.”
The technical development
of the new funding model
will be finalised by early
2013, before its implementation in mid-2014.
«I will be attending both sessions on 8 June and I look
forward to hearing what
the community has to say
during this important consultation process.» Glenn
Brookes said.

UNDER FIRE: Peter Slipper after standing down as Speaker, pendMember for East Hills, Glenn
ing an investigation into claims he misused Cabcharge vouchers.
Brookes, has encouraged
Picture: Lisa Clarke Source: The Courier-Mail
people with a disability,
their families and carers to
THE Australian Federal likelihood of a criminal
register for the final round
Police has begun a formal offence and the AFP’s reof consultations on the NSW
investigation into allega- sources,” the AFP said.
Government’s reforms to
tions Peter Slipper mis- “As part of the evaluation
the funding of disability serused Cabcharge vouch- process for this referral,
vices.
AFP investigators spoke
ers.
“The NSW Liberals & NationThe controversial MP to a number of potential
als are committed to emstood aside from his role witnesses and gathered
powering people with a dislast week pending inqui- information in relation to
ability, allowing them to pick
ries into allegations he the matter.
and choose the services
misused taxpayer-funded LIKE claims that could
they want through individusink Peter Slipper, his fataxi dockets.
alised funding packages,”
He has denied those alle- vourite limousine driver
Glenn Brookes said.
gations, as well as claims Antwan Kaikaty Kaikaty
“Individualised funding and
he sexually harassed a was caught out forging
personalised support are a
Cabcharge dockets.
male adviser.
key requirement for a NaIn a statement the AFP “The AFP has now astional Disability Insurance
said it received a referral sessed that the matter
Scheme, and our reforms
to investigate allegations requires further investiwill ensure that NSW is NDIS
of fraud made against Mr gation.”
ready.”
The AFP accepted the reSlipper on 21 April.
Consultations will be held at
All referrals received by ferral for investigation on
Bankstown Sports Club on
the AFP first have to be Monday.
Friday 8 June 2012. There
“evaluated” before an Police will not comment
will be two sessions, 10am investigation can be ac- further.
12pm and 2pm - 4pm.
“To do so could jeoparcepted, the AFP said.
People can register by going
“This evaluation consid- dise the integrity of the
to www.adhc.nsw.gov.au or Media: Geoffrey Grasso ers relevant Common- investigation,” the AFP
by calling 1300 550 913.
0421 778 671
wealth legislation, the said.

Police raid HSU headquarters in Sydney

More trouble ... police at the HSU headquarters. Photo:
Peter Rae
Just when things could and the former national
not seem to get any secretary Craig Thomson
worse for the embattled had received secret comHealth Services Union, missions from a major
police have just raided supplier to the union.
their Sydney headquar- Earlier the week an interim report by Ian Temby
ters.
Investigators from State QC and auditor Dennis
Crime Command>s Fraud Robertson found that
and Cybercrime Squad milllions and millions of
have executed a search dollars had been paid to
warrant as part of the on- suppliers to the union,
going investigation into with no tenders, no price
alleged corruption at the guidelines and no probity
HSU East branch of the checks.
Some of those compaunion.
Strike Force Carnarvon nies were associated
was established in Sep- with Mr Williamson and
tember last year after al- his family.
legations raised by the Police are expected to
Herald that the union’s spend most of the day at
head Michael Williamson the union.

Military funding takes a direct hit
The government has delivered the biggest cuts
to military funding in decades, with as much as
$4 billion to vanish from
this year’s budget.
Under the cover of bringing forward a new Defence white paper, and
with Julia Gillard standing by his side, Defence
Minister Stephen Smith
today outlined plans to
cut or delay some of the
biggest hardware acquisitions in the military,
while suggesting it was
simply a strategic re-

alignment.
The majority of Australia’s Joint Strike Fighters
– touted as the do-it-all
future of Australia’s air
warfare – will be significantly delayed and the
plan to purchase a dozen
tank-like artillery pieces
is now dead.
There will also be some
very nervous Defence civilians, given the repeated statements by Smith
and Gillard that they will
not be cutting the uniformed side of Defence.
That leaves open the

possibility of wide-ranging redundancies in Defence’s well-fed civilian
bureaucracy.
The halls of Defence
headquarters at Russell Hill will be abuzz
with what all this really
means, and while the
defence chief, General
David Hurley, will declare his support publicly, many officers will
be concerned about the
scale of the cuts.
Several days ago one
of the people involved
in creating the 2009 De-

fence white paper, Professor Ross Babbage,
told the National Times
that as far as he was
concerned, the paper
was a dead man walking.
Today, the Defence Minister proved him right.
As much is clear in Gillard’s comments: «Australia’s 2009 Defence
white paper was completed before the unfolding of these events.
Financial circumstances
clearly present a real
challenge to the 2013
white paper.»

Perhaps the only good
news for Defence is that
the plans for a dozen
new submarines will be
quarantined from the
cuts, with Smith saying the most expensive
defence acquisition in
Australia’s history will
go ahead.
As part of that, the government will provide
$214 million to analyse
whether they should
build an entirely new
submarine, or purchase
and refit an American or
European model.

The project is expected
to be so large that Smith
has cut one of the most
senior positions in the
Defence Department the yet-to-be-filled associate secretary of
capability - and instead
created a general manager of submarines.
But overall, if anyone
was looking for evidence
that the decade-long defence spending spree is
over, they just got it.
Australia’s military-industrial complex will not
be pleased.
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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

النواب خليل عيدي ومارلني كريوز ونزيه األسمر وعقيلته

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

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

Page 39

Saturday 5 May 2012

2012  أيار5 السبت

Advertisements

39 صفحة

SPIRITUAL
THERAPIST
SPIRITUAL
THERAPIST
SPIRITUAL
THERAPIST
SPIRITUAL
THERAPIST
Spiritual
Therapist
Traditional
Spiritual
Help
Traditional
Spiritual
Help
Traditional
Spiritual
Help
Traditional
Spiritual
الروحاني عالء العواديHelp
العامل
ÜaÏ»€a@ı˝«@Ô„byÎã€a@%b»€a
ÜaÏ»€a@ı˝«@Ô„byÎã€a@%b»€a
ÜaÏ»€a@ı˝«@Ô„byÎã€a@%b»€a
ÜaÏ»€a@ı˝«@Ô„byÎã€a@%b»€a

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c

@“Îã»æa
Â�
Ìçæa
çæa
Èjybó€
@“Îã»æa
@@Â�
@@Èjybó€
@“Îã»æa
@ÌÂ�
Ìçæa
@Èjybó€
Èjybó€
äÏäÏ
ó„@êÌäÏﬂ
äÏ
ó„@êÌäÏﬂ
��ó„@êÌäÏﬂ
ó„@êÌäÏﬂ
�
ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
St. CNR
CNR Highclere
Highclere St
St
66ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
Wattle St.
CNRPh
Highclere
St -66
Wattle
St. 2196
CNR
Highclere
St
NSW
2196
Ph
97403717
Punchbowl
NSW
97403717
Mob
0414418334
2196 Ph
Ph 97403717
97403717 -Mob
0414418334
Punchbowl
NSW
2196

Tel: 02
02 87648186
87648186
Fax:02
:0287648062
87648062
Tel:
Fax
Tel:
02
87648186 Fax
Fax
:02
87648062
Tel:
02
87648186
Fax
:02
87648062
Tel:
02
87648186
Fax
:02
87648062
Tel:
02
87648186
:02
87648062

Email: ads@meherald.com.auads@meherald.com.auinfo@meherald.com.au
Email:
Tel: 02 87648186 info@meherald.com.au
Fax :02 87648062
Email:
ads@meherald.com.auinfo@meherald.com.au
Email:
ads@meherald.com.auinfo@meherald.com.au
Email:
ads@meherald.com.auinfo@meherald.com.au
Email:
ads@meherald.com.auinfo@meherald.com.au
www.meherald.com.au/myherald
www.meherald.com.au/myherald
Email: ads@meherald.com.auinfo@meherald.com.au
www.meherald.com.au/myherald
www.meherald.com.au/myherald

0414418334
Mob 0414418334

-كشف االسرار-تسفري االرواح واستنطاقها
^„Œ^�ﬂjâ]Ê<ÌËÜéf÷]<|]ÊÖ˜]<4ÀäiF
^„Œ^�ﬂjâ]Ê<ÌËÜéf÷]<|]ÊÖ˜]<4ÀäiF
^„Œ^�ﬂjâ]Ê<ÌËÜéf÷]<|]ÊÖ˜]<4ÀäiF
^„Œ^�ﬂjâ]Ê<ÌËÜéf÷]<|]ÊÖ˜]<4ÀäiF
واملس
 عالج السحر-استشارات روحانية ونفسية
ÌÈäÀﬁÊ<ÌÈﬁ^uÊÖ<l]Ö^éjâ]F<Ö]Üâ˘]<Ãé“F<
ÌÈäÀﬁÊ<ÌÈﬁ^uÊÖ<l]Ö^éjâ]F<Ö]Üâ˘]<Ãé“F<
ÌÈäÀﬁÊ<ÌÈﬁ^uÊÖ<l]Ö^éjâ]F<Ö]Üâ˘]<Ãé“F<
ÌÈäÀﬁÊ<ÌÈﬁ^uÊÖ<l]Ö^éjâ]F<Ö]Üâ˘]<Ãé“F<
 عالج بالتنويم املغناطيسيÌÈﬁ^uÊÜ÷]<ö]Ü⁄˘]<ƒÈ∂<ª<ãπ]Ê<Üvä◊÷<l^q¯¬F
ÌÈﬁ^uÊÜ÷]<ö]Ü⁄˘]<ƒÈ∂<ª<ãπ]Ê<Üvä◊÷<l^q¯¬F
ÌÈﬁ^uÊÜ÷]<ö]Ü⁄˘]<ƒÈ∂<ª<ãπ]Ê<Üvä◊÷<l^q¯¬F
ÌÈﬁ^uÊÜ÷]<ö]Ü⁄˘]<ƒÈ∂<ª<ãπ]Ê<Üvä◊÷<l^q¯¬F
ÌÈ÷]3â]<ÌÈﬁ^uÊÖ<l^È√∂<ÏÇ¬<Áñ¬F
ÌÈ÷]3â]<ÌÈﬁ^uÊÖ<l^È√∂<ÏÇ¬<Áñ¬F
* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
ÌÈ÷]3â]<ÌÈﬁ^uÊÖ<l^È√∂<ÏÇ¬<Áñ¬F
ÌÈ÷]3â]<ÌÈﬁ^uÊÖ<l^È√∂<ÏÇ¬<Áñ¬F
ÍäÈõ^ﬂ«π]<‹ËÁﬂj÷^e<t¯¬F
ÍäÈõ^ﬂ«π]<‹ËÁﬂj÷^e<t¯¬F

125 Showground
Castle6377
Hill - Mob:0421906377
Phone:96596999
ÍäÈõ^ﬂ«π]<‹ËÁﬂj÷^e<t¯¬F
ÍäÈõ^ﬂ«π]<‹ËÁﬂj÷^e<t¯¬F
Mobile:04Rd,
2190
6377
Phone:
9659- 6999
6999
Mobile:04
2190
Phone:
9659
Web:www.alaa.com.au
Email:
info@alaa.com.au
Web:www.alaa.com.au
Email:
info@alaa.com.au
web:www.alaa.com.au
Email:
info@alaa.com.au
Mobile:042190
21906377
6377Phone:
Phone:9659
96596999
6999
Mobile:04
Web:www.alaa.com.au Email:
Email:info@alaa.com.au
info@alaa.com.au
Web:www.alaa.com.au

TM

www.
w.

TV Series I Movies I Radio I Live I On Demand I Pay-Per-View

McDonald’s Rockdale
®

McDonald’s
Rockdale
603 Princes Highway
®

603 Princes Highway

™
• 256 Mb flash me
memory
em
moryBOX
FAMILY VALUE DINNER
• 1080i output res
resolution
so
olution

$19.95
• Ex
Exter
External
t nal WLAN antenna
ter
aan

FAMILY VALUE DINNER BOX™

$19.95

472

43

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

