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بــري اللتئـام طاولـة احلـوار وجنـبالط يـرحـب .. 
وميـقاتـي يدعـو إلـى مصاحلـة حقيقيـة

قهوجي: ليسحب السياسيون مسلحيهم من شوارع طرابلس 

امس،  طرابلس،  اختتمت 
أسبوعها األمين األول، من 
املعاجلات  تصل  أن  دون 
إىل تثبيت وقف إطالق نار 
يؤدي  املواصفات  كامل 
من  املسلحني  إخراج  إىل 

مظاهر  وإزالة  الشوارع، 
ضربت  اليت  الفوضى 
األيام  مدى  على  املدينة 
أظهرت  فيما  املاضية، 
عدد  أن  رمسية  حصيلة 
الضحايا، بلغ أمس االول، 

بينهم تسعة  املئة،  حوالي 
وأكثر من 90 جرحيا  قتلى 
بينهم عدد من العسكريني، 
مادية  خسائر  عن  فضال 

فادحة..
وإذا كانت حدة االشتباكات 
قد سجلت تراجعا نسبيا يف 
الساعات املاضية، كرتمجة 
لإلجراءات  موضوعية 
األمنية اليت نفذها اجليش 
األماكن  يف  اللبناني 
للتوتر  مسرحا  كانت  اليت 
واالشتباكات، فإن الوضع 
يف  لالهتزاز،  قابال  يبقى 

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

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

96371759  فاكس: 96371294 تلفون: 

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

لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

إلعالناتكم في 

الهيرالد 

االتصال بـ  ميراي 

علىالرقم:

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

أنان ال يزور سوريا قبل إحراز تقّدم وميدفيديف حيذر 
من نزاعات اقليمية قد تؤدي اىل حرب نووية

غليون مستعد لالستقالة إذا وجد البديل

التتمة صفحة 31

آليات للجيش يف التبانة أمس االول )عمر إبراهيم(

Full details on  page 18

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

ألقى اعالن رئيس »اجمللس 
الوطين السوري« املعارض 
استعداده  غليون  برهان 
للتخلي عن رئاسة اجمللس 
اعادة  من  ايام  ثالثة  بعد 
انتخابه، بثقله على تركيبة 
اجمللس الذي يعترب العمود 
الفقري للمعارضة السورية 
باسقاط  تطالب  اليت 
االسد.  بشار  الرئيس 
حتت  غليون  موقف  وصدر 
للمجلس  اتهامات  وطأة 
بأنه بات حركة اوتوقراطية 
مماثلة للنظام الذي ينادي 
شأن  ومن  باسقاطه. 
للمجلس  البطيء  التفتت 
الدولي  الوجه  بات  الذي 
التتمة صفحة 31للمعارضة السورية، عرقلة 

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

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

هدم منازل والعديد غريها..

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

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
تؤهلك للحصول على رخصة 
حكومية )Licence( يف املهن 

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

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

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

باراك يشعر خبيبة 
أمل لبـطء انهيـار 

األســد
الدفاع  وزير  اعترب 
باراك،  إيهود  اإلسرائيلي 
الرئيس  أن  االول،  أمس 
األسد  بشار  السوري 
داعيا  أمره«،  »انتهى 
اجملتمع الدولي إىل تصعيد 
النظام  على  الضغط 

السوري.
مقابلة  يف  باراك،  وشدد 
ان«  ان  »سي  قناة  مع 
األمريكية، على أن »بشار 
املسؤولني  وكبار  األسد 
جيب  وحدهم  به  احمليطني 
أن يرحلوا، وليس هيكليات 
النظام األخرى، مبا يف ذلك 
اجليش«. وأعرب عن »خيبة 
أمله لبطء انهيار )األسد(«، 

التتمة صفحة 31

تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب جديدة ومستعملة من مختلف املاركات

مؤسسة املكاري تقدم أفضل  الخدمات مع 
التسهيالت

 Wheel   ،اختصاصيون يف الفرامل
Alignment وغيار زيت

مؤسسة املكاري للدواليب 
األوىل يف فكتوريا

1158 Sydney Rd, Fawkner 3060
Tel: 9359 0004

WWW.FAWKNERTYREMART.COM.AU

كانت وما زالت 
وستبقى كما عودتكم 

على الخدمات 
املمتازة والصدق يف 

املعاملة

لتعزيز  الغربية  اجلهود 
وقت  السورية،  املعارضة 
لقمع  قواه  النظام  حيشد 
املتمردين عليه. كما مجدت 
احمللية  التنسيق«  »جلان 
اجمللس  يف  عضويتها 
روح  فقد  بأنه  اياه  متهمة 

الثورة.
الوزراء  رئيس  وحذر 
دميرتي  الروسي 
ميدفيديف قبل توجهه اىل 
الواليات املتحدة للمشاركة 
الدول  جمموعة  قمة  يف 
الكربى،  الثماني  الصناعية 
الغرب من تدخالت عسكرية 
ان حتمل  ميكن  »متسرعة« 
متطرفني اىل احلكم، ومن 
من  وحتى  اقليمية  نزاعات 

حرب نووية.
القوات  واصلت  ميدانيًا، 
النظامية السورية عملياتها 
قصف  فاستمر  العسكرية، 
مدينة الرسنت يف حمافظة 
احد  البالد،  بوسط  محص 
السوري  »اجليش  معاقل 

احلر«.  
الطالب  من  آالف  وتظاهر 
لدى  حلب  جامعة  يف 
املراقبني  وصول وفد من 
وطالبوا  اليها   الدوليني 
ورفعوا  النظام  باسقاط 

»اعالم الثورة«.
باسم  الناطق  وصّرح 
حممد  حلب  تنسيقيات 
الطالب  »االف  بان  احلليب 
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تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع 
 مجموعات كبرية من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية

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

 Intervision يف ملبورن الشهر املقبل

 بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!

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

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

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

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

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

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

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

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

وتقنيو  للبيع  موزعون  مطلوب 
املطلوب. التدريب  نوفر  تركيب، 

We can offer you 
unlimited local 

calls and unlimited 
Internet at ADSL2+ 

speed for $65 
 a month.

*Box Delivered only, no installation included

www.intervisiontv.com.au
$499 

Installed

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
 الدوائر االسرتالية

أكثر من 29 حمطة راديو عربية

Saturday 19 May 2012السبت 19 أيار 2012



Page 3صفحة 3     

Advertisements

Saturday 19 May 2012السبت 19 أيار 2012



صفحة 4     

لبنانيــات

Page 4

بعد خروقات واسعة يف طرابلس 
نفذ  جرحى  وعدة  قتيال  اوقعت 
االمن  وقوى  اللبناني  اجليش 
انتشارا  امس،  عصر  الداخلي 
وساحات  شوارع  يف  واسعا 
املدينة ادى اىل ضبط الوضع.

املتفرقة  الرمايات  وكانت 
اليت شهدتها  القنص  وعمليات 
حمسن  جبل  التبانة  باب  حماور 
سوريا،  شارع  السيما  وامللولة 
امس  وصباح  االربعاء  ليل 
االول أسفرت عن مقتل الطفل 
عبد الرمحن محد متأثرا جبروحه، 
وحصدت اكثر من عشرة جرحى 
حسني  راتب  منهم:  عرف 
اسامة  علوش،  هيثم  رضوان، 
فؤاد زكريا، حممد خضر الصاج، 
عبداهلل  رشيد،  الشيخ  مصطفى 
وربيع حممد شخاشيخو،  عكاري 
كمال محد، كمال مجال، سامي 
إضافة  احلسني،  ومحدي  الرتك 

اىل عنصرين من اجليش.
باالهالي  التوترات  دفعت  وقد 
كانوا  بعدما  جمددا  النزوح  اىل 
عادوا اىل منازهلم عندما إنتشر 
القريبة  النقاط  اجليش، فرتكوا 
من التوتر وحتديدا شارع سوريا، 
درجة.  األعلى  املواجهات  حيث 
وكانت احلركة يف املدينة لليوم 
مشلولة  التوالي  على  الرابع 
بشكل شبه كامل ومعظم احملال 
التجارية واملؤسسات واملدارس 

واجلامعات مقفلة.
وقد دفع هذا الوضع بالرئيس 
اىل  للتوجه  ميقاتي  جنيب 
اجتماعا يف  عقد  حيث  طرابلس 
طرابلس  مفيت  حضره  دارته، 
الشعار  مالك  الشيخ  والشمال 
وكل من الوزيرين امحد كرامي 
الوزير  ممثل  كرامي،  وفيصل 
الصفدي،  امحد  الصفدي  حممد 
النائب حممد كبارة، رئيس فرع 
يف  اللبناني  اجليش  خمابرات 
احلسن،  عامر  العميد  الشمال 
قوى  يف  طرابلس  سرية  قائد 
بسام  العميد  الداخلي  االمن 

االيوبي.
ومت البحث يف االوضاع االمنية 
على الساحة الطرابلسية وتكليف 
باالنتشار  الداخلي  االمن  قوى 
يف ارجاء املدينة لضبط الوضع 
بالكامل على ان يستكمل اجليش 
اللبناني انتشاره يف جبل حمسن 
كامل  بشكل  التبانة  وباب 

اجليش وقوى االمن ينفذان انتشارا واسعا يف طرابلس بعد خروقات متالحقة 
اوقعت قتيال واكثر من ١٠ جرحى

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

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

 رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
مديرة التسويق: مرياي رياشي

مكتب ملبورن: كميل مسعود

مدير التحرير: سامي مظلوم
عالقات عامة: أكرم املغّوش

Contact Info 
 

Tel:(02) 8764 8186   
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ومتواز ووضع حد ألي جتاوزات 
ممكن ان حتصل.

وأعلن احلاضرون انهم يتربأون 
حيدث،  عسكري  عمل  اي  من 
استتباب  مسؤولية  مفوضني 
اجليش  اىل  طرابلس  أمن 
الداخلي،  االمن  وقوى  اللبناني 
كل  رفع  اىل  اجلميع  داعني 
املظاهر املسلحة. وشددوا على 
عودة االمن واالستقرار مبا يؤمن 
استعادة احلياة الطبيعية يف كل 

ارجاء ومرافق طرابلس.
وعلى األثر، نفذ اجليش وقوى 
واسعا  انتشارا  الداخلي  االمن 
طرابلس  وساحات  شوارع  يف 
وا  وسيرّ ثابتة  حواجز  وأقاموا 
يف  وراجلة  مؤللة  دوريات 
خمتلف ارجاء املدينة. ومل تسجل 
بعد ذلك اي عملية اطالق نار او 

قنص.

تفاؤل املفيت الشعار
عن  الشعار  املفيت  واعرب  هذا 
اليت  االتصاالت  بنتائج  تفاؤله 
جرت العادة اهلدوء اىل املدينة. 
ومثن غاليا التواصل بني شرائح 
اجملتمع السياسي، وتبادل االراء 
التدهور  وجلم  للفائدة  توخيا 
مشددا  طرابلس،  يف  االمين 
لتفويت  العمل  ضرورة  على 
الغلبة  يريد  من  على  الفرصة 
التعامل  وحسن  املدينة،  هلذه 
وحيد  كسبيل  حدث  اي  مع 
العابثني  على  الفرصة  لتفويت 
باالمن، وللحؤول دون جر البلد 

اىل اي اضطرابات امنية.
واوعز الشعار اىل ائمة املساجد 
االوقاف  دائرة  عرب  والعلماء 
ل  طرابلس  يف  االسالمية 
على  اجلمعة  خطب  يف  التأكيد 
يف  واالستقرار  السلم  مسألة 
اىل  الناس  ودعوة  طرابلس، 
والعمل  االحقاد،  ونبذ  التالقي 
مببدأ الوحدة الوطنية واالعتصام 
حببل املودة، والتشديد على ان 
استخدام السالح بني اللبنانيني 
حرام  البعض  بعضهم  وضد 
السالح  وجهة  وان  ومدان، 
حنو  تكون  ان  جيب  الوحيدة 
ميعن  الذي  االسرائيلي  العدو 
وقتال  ارضنا  بسيادة  انتهاكا 

الخواننا يف االراضي احملتلة.
واستهجن الشعار يف املناسبة، 
االطارات،  وحرق  الطرق  قطع 

معتربا ان ذلك خارج عن قيمنا 
اجلميع  مناشدا  ديننا،  وتعاليم 
االمنية  االجهزة  مع  التعاون 
يف املؤسسة العسكرية اجليش 

وقوى االمن الداخلي.

بيان الصفدي
الوقت صدر عن وزير  يف هذا 
بيان قال  الصفدي  املال حممد 
طرابلس  يف  أهلي  أدعو  فيه: 
املرحلة  دقة  إىل  ه  التنبرّ اىل 
اليت متر بها مدينتنا احلبيبة وأن 
ورئيسها  احلكومة  حول  يلتفوا 
لتجنيب املدينة كل ما من شأنه 

أن ميسرَّ بأمنها واستقرارها.
جانب  إىل  أنين  للجميع  وأؤكد 
ميقاتي  جنيب  الرئيس  دولة 
إجياد  على  نعمل  والوزراء، 
احللول اليت حتفظ أمن طرابلس 
نفسه،  الوقت  يف  وكرامتها 
علينا  أحد  يزايد  بأن  نقبل  ولن 

يف هذا الشأن.
جهود  أحيي  إذ  إنين  وقال: 
وزير الداخلية إلعادة اهلدوء إىل 
املدينة، أدعو إىل مؤازرة اجليش 
مهمتهم  يف  األمنية  والقوى 
احلكومة  أن  وأؤكد  الصعبة، 
لن  وقياداتها،  املدينة  ونواب 
يسمحوا مبحاوالت بعض اجلهات 
باتت  لغايات  الوضع  استغالل 
تكون  لن  فطرابلس  مكشوفة، 
حسابات  أي  لتصفية  ساحة 
وأهل  كانت،  نوع  أي  من 
املدينة هم األكثر حرصًا عليها، 
إىل  يقفون  طرابلس  ووزراء 
جانب رئيس احلكومة يف اخلط 
املدينة  أمن  عن  دفاعًا  األول 

واستقرارها وكرامة أهلها.
إن املوقف الذي عربرّ عنه الرئيس 
ميقاتي يف جملس الوزراء كان 
األسلوب  رفض  جلهة  واضحًا 
استدراج  يف  اعتماده  مت  الذي 
املواطن شادي مولوي والقبض 
ُت عنه  عليه، وهذا اإلعرتاض عربرّ
بوضوح يف الدعوى اليت رفعُتها 
العام  األمن  ممارسات  ضد 
القانوني  واليت سلكت مسارها 
أننا  واضحًا  وليكن  تزال.  وال 
بأي ممارسات خمالفة  نقبل  لن 
للقوانني من أي جهة أتت ونصررّ 

على حماسبة مرتكبيها.
االعالمي  املكتب  واستغرب 
للوزير الصفدي ما ادعته بعض 
الوزير  أن  من  اإلعالم  وسائل 
النظر عن رفع  الصفدي صرف 
دعوى قضائية على األمن العام 
على خلفية قضية توقيف الشاب 

شادي مولوي.
يف  االعالمي  املكتب  وأوضح 
بيان أن الصفدي تقدم بالفعل 
العام  النائب  اىل  بدعوى 
حماميه  بواسطة  الشمال،  يف 
وقد  الداية،  بسام  األستاذ 
حولت الدعوى اىل النيابة العامة 

العسكرية يف بيوت.
املغزى  عن  البيان  وتساءل 
احلملة،  هذه  االستمرار يف  من 
توريط  يريد  من  مثة  وكأن 
يف  بالقوة  الصفدي  الوزير 
أحداث مدينته، لغاية يف نفس 

يعقوب.
حركة التوحيد

على صعيد آخر، استنكرت حركة 

جملس   - اإلسالمي  التوحيد 
اإلعالمي  التضليل  القيادة 
بعض  متارسه  الذي  املغرض 
اإلعالمية  واملواقع  القنوات 
خربا  تناقلت  اليت  املأجورة، 
مفاده أن مكاتب احلركة حماصرة 
وهناك مفاوضات لفك احلصار، 
اإلعالمية  الرسالة  حتييد  متمنيا 
يف  والدقة  والصدق  والتحري 

اخلرب.
للحركة  اإلعالمي  املكتب  ونفى 
الكاذبة  األخبار  هذه  بيان  يف 
وتفصيال،  مجلة  واملفربكة 
احلراك  خانة  يف  اياها  واضعا 
املقاومة  ملشروع  املضاد 
التحريض  ومحالت  واملمانعة 
اليت  البغيضة  والفتنة  والبلبلة 
ملا  تنفيذا  املنطقة،  تشهدها 
يف  األميكية  السفارة  أوعزته 
وبث  اإلعالمية  احلرب  تأجيج 

األخبار الكاذبة.
بأمن  املساس  من  حذر  واذ 
ان من  اعترب  الوطن واملواطن، 
على  احلفاظ  اليوم،  األولويات 
دماء األخوة يف ما بينهم ودماء 
أبنائنا من اجليش الوطين ومحاية 
السياسيني  داعيا  الوطن،  امن 
اىل أن يتحملوا مسؤولياتهم يف 

وأد الفتنة يف طرابلس.
اعتصامات

نفذت هيئات  اخرى،  ناحية  من 
من اجملتمع املدني إعتصاما أمام 
العدل  وقصر  طرابلس  سرايا 
نعم  لإلقتتال  ال  شعار  حتت 

لطرابلس خالية من السالح.
األعالم  املعتصمون  ورفع 
توزيع  ومت  ويافطات  اللبنانية 
أن  يؤسفنا  فيه:  جاء  بيان 

تشهد منطقة باب التبانة وجبل 
حمسن حتى يومنا هذا، أي بعد 
مرور 22 عاما على انتهاء احلرب 
مسلحا  مذهبيا  اقتتاال  األهلية، 
يعود بالذاكرة إىل األحداث اليت 
ثالثني  طيلة  املدينة  شهدتها 
التهميش  سياسة  إن  عاما. 
واإلفقار اليت اتبعتها احلكومات 
وأداء  اإلستقالل  منذ  املتعاقبة 
الطرابلسية  السياسية  الطبقة 
من  الفوضى  ورعاية  الزبائنية، 
وعدم  واستنكاف  البعض  قبل 
من  هي  اآلخر،  البعض  فعالية 
لرتدي  الرئيسية  األسباب 
املدينة  يف  األمين  الوضع 
وجلعلها صندوق بريد تستخدمه 
القوى الداخلية واخلارجية خلدمة 

أهدافها السياسية.
وأشار البيان اىل أن اإلستمرار 
دون  املواطنني  توقيف  يف 
مدان  أمر  هو  حماكمات 
نطالب  لذا،  وقال:  ومستنكر. 
الكيل  بعدم  اللبناني  القضاء 
والظلم  الغنب  ومنع  مبكيالني 
موعد  وتعيني  املواطنني  عن 
املوقوفني  جلسة حملاكمة مجيع 
أو تهمهم  انتماءاتهم  أيا كانت 
احلجج  إعطاء  عن  والتوقف 

الواهية.
العام  األمن  قيام  أن  وأكد 
اللبناني بتوقيف أحد املواطنني 
ثم  ومن  قانونية،  غي  بطريقة 
بعدم  العام  بالرأي  استخفافه 
غي  أمر  هو  حصل  ملا  إيضاحه 
مقبول ويدعو لإلستغراب ولطرح 
الكثي من األسئلة اليت ال تزال 
نطالب  لذا  جواب.  دون  من 
املعنية  القضائية  األجهزة 

وتوضيح  املوقوف  بإنصاف 
ماهية التهمة املوجهة إليه.

أضاف: إن املطالب احملقة ال تربر 
بأي شكل من األشكال استخدام 
من  العنفية  اإلحتجاج  أساليب 
حرق للدواليب وقطع للطرقات، 
إخواننا احملتجني  لذا نطلب من 
بأساليب  اإللتزام  طرابلس  يف 

التعبي السلمية والدميقراطية.
املتكرر  الظهور  أن  ورأى 
اليت  واإلشتباكات  للمسلحني 
يف  الطرقات  قطع  أعقبت 
طرابلس هو أمر مدان ومستنكر. 
هذا  على  املوقعون  حيمل  لذا، 
الكاملة  املسؤولية  البيان 
املدينة  يف  السياسية  للقوى 
بالتوقف  ويطالبونها  وخارجها 
املسلحة.  اجلماعات  دعم  عن 
األجهزة  املوقعون  حيمل  كما 
والقضائية  والعسكرية  األمنية 
محاية  يف  الكاملة  املسؤولية 
وتطبيق  وسكانها  املدينة 
القوانني بشكل عادل على مجيع 

االراضي اللبنانية.
اإلجتماعات  إن  البيان:  وختم 
السياسية  القوى  تعقدها  اليت 
وقوع  عند  الطرابلسية 
أمر مرحب به،  اإلشتباكات هي 
غي أن اإلستمرار بإدارة األزمة 
لن حيقق  املتقطع  الشكل  بهذا 
لذا،  طرابلس.  يف  اإلستقرار 
القوى  مجيع  اجملتمعون  يطالب 
بفتح  طرابلس  يف  السياسية 
واإلنتقال  وهادئ  جدي  حوار 
األسباب  معاجلة  إىل  فورا 
يف  األمن  زعزعة  وراء  الكامنة 
طرابلس  جلعل  متهيدا  املدينة 

مدينة خالية من السالح.
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»القوات  حزب  رئيس  لفت 
ان  اىل  جعجع  مسري  اللبنانية« 
هي  إضافية  مشكلة  لبنان  يف 
املتمثلة  والقمع«  اإلرهاب  »آلة 
واجملموعة  اهلل«  »حزب  يف 
احلر«  الوطين  لـ«التيار  القيادية 
واليت تشّوه اللعبة الدميوقراطية. 
توقيف  على  الفعل  رد  واستنكر 
شادي املولوي مستغربا رد فعل 

الدولة على رد الفعل.
رجال  لقطاع  عشاء  يف  وأشار   
األعمال يف »القوات« يف معراب 
االقتصادية،  األوضاع  تردي  اىل 
االستقرار.  اهمية  على  مشددا 
مليار  الـ11  قضية  اىل  وتطرق 
معتربا  االنفاق،  ومشكلة  دوالر 
ان »جلنة املال واملوازنة هي يف 
يد مجاعة »آلة اإلرهاب والقمع«. 
كما انتقد تصريح احد نواب »آلة 
يقول  الذي  واالرهاب«  القمع 
فيه ان رئيس اجلمهورية ميشال 
تعطيل.  رئيس  هو  سليمان 
واضاف ان هذا الكالم »هو جتن 
مرسوم  ان  باعتبار  الرئيس  على 
به  يطالبون  الذي  مليار  الـ8900 
قد مر على جملس النواب«. ورأى 
يوقع  ان  »يريد  اآلخر  الفريق  ان 
رغم  املرسوم  اجلمهورية  رئيس 

كل املخالفات«.
»ال  قال:  طرابلس،  أحداث  وعن 
اعلم ان كان شادي املولوي مذنبا 
تهمته،  هي  ما  اعرف  وال  ال،  ام 
ميليشيا  ليست  الدولة  ولكن 
يف  شخص  على  القبض  لتلقي 
هذا الشكل، اذ كان ممكنا ارسال 
الشكل  لتوقيفه.  جلب  مذكرة 
الذي اوقف به يعطي انطباعا ان 
القضية ملتبسة وقد تبني انه حتى 

املعلومات ملتبسة ايضا«.
وأكد: »انا ضد نزول األهالي يف 
طرابلس اىل الشارع، ولكن حني 
يرى هؤالء انه يف اقل مباراة يف 
من  النار  اطالق  يتم  القدم  كرة 
وعندما  يسأل،  من  وال  الضاحية 
يرون اشتباكات باألسلحة الثقيلة 
يف حي الشراونة يف بعلبك وحني 
حتصل عملية كخطف األب الياس 

تسول  بعلبك)...(  يف  غاريوس 
هلم انفسهم القيام بأي شيء«.

وعن قانون االنتخابات، شدد على 
»اننا يف حاجة اىل قانون انتخاب 

جعجع دعا للخروج من قانون الستني وانتقد 
»آلة االرهاب« يف »حزب اهلل« والتيار

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

Ph: 9709 8081 
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN  NSW 2200

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد 
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة .. اللقمة والخدمة

اآلن .... يف فريفيلد

خربة طويلة  .. خدمة سريعة .. صدق يف املعاملة

حسم 
 % 20

لحامل هذا 
االعالن 
يف فرع 
فريفيلد

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

نؤمن طلبيات كافة 
املناسبات بأسعار 

مدروسة

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

أفران  ياغونا للمعجنات..

فرع فريفيلد
تلفون: 87308300

14 Smart St, 
Fairfield

قرب  حمطة القطار

فرع ياغونا
تلفون: 97938333

124 Highland Ave, 
Yagoona

قرب  حمطة القطار

************************
قانون  من  اخلروج  واىل  جديد، 
جديدا  قانونا  نريد  ألننا  الستني 
اتفاق  مع  وانسجاما  متثيال  اكثر 

الطائف«.

التغيري  تكتل  رئيس  التقى 
العماد  النائب  واالصالح 
ميشال عون، امس االول يف 
بيع  جلنة  الرابية،  يف  دارته 
االراضي يف الرابطة املارونية 
انطوان  العام  امينها  برئاسة 

واكيم.
واستقبل النائب عون سفرية 
الواليات املتحدة االمريكية مورا 
كونيللي، يف حضور املسؤول 
عن العالقات الديبلوماسية يف 
التيار الوطين احلر ميشال دي 
البحث  وتناول  شادرافيان، 

االوضاع احمللية واالقليمية.
سفارة  وزعت  بدورها، 
االمريكية  املتحدة  الواليات 

البيان االتي: اجتمعت السفرية 
االمريكية مورا كونيلي برئيس 
النائب  احلر  الوطين  التيار 
العماد ميشال عون يف مكتبه 
اخلاص يف الرابية، حيث ناقشا 
الوضع السياسي واالمين يف 
يف  احلالي  والوضع  لبنان 

سوريا.
شددت  البيان:  اضاف 
قلق  على  كونيلي  السفرية 
ان  من  االمريكية  احلكومة 
سوريا  يف  التطورات  تؤدي 
عدم  يف  املساهمة  اىل 
لبنان. وجددت  االستقرار يف 
التزام الواليات املتحدة بلبنان 

مستقر وسيد ومستقل.

كونيللي زارت عون ناقلة قلق بالدها من 
انعكاس احداث سوريا على استقرار لبنان

نبيه  النواب  جملس  رئيس  رأى 
»ما جيري يف طرابلس،  أن  بري 
كل  على  سيئة  بعواقب  ينذر 
بعد  كالمه  جاء  واملنطقة«.  لبنان 
السفري  التينة  استقباله يف عني 
الذي  عسريي  علي  السعودي 

عرض معه التطورات.
بتصريح  اللقاء  بعد  بري  وأدىل 
على  ركز  »اللقاء  فيه:  قال 
الشمال  عاصمة  يف  جيري  ما 
بعواقب  ينذر  أمر  وهو  طرابلس، 
سيئة ليس فقط على الشمال بل 
وكان  واملنطقة.  لبنان  كل  على 
التداول مفيدا مع سعادة السفري 
اللبنانيني  تالقي  ضرورة  جلهة 
الختاذ موقف واحد موحد من أجل 
ودائمة  وفعالة  سريعة  معاجلة 
للشمال. وقد تداولنا فكرة دعوة 
أقطاب احلورا اىل اجتماع خيصص 
على االقل هلذا املوضوع برئاسة 

رئيس اجلمهورية«.
السفري  مواقف  عن  سؤاله  ولدى 
»كان  بري:  أجاب  السعودي، 
اجيابيا للغاية، وسيجري اتصاالته 

باملعنيني، وآمل خريا«.
النواب  جملس  رئيس  وكان 
فارس  السابق  الوزير  استقبل 
»من  اللقاء:  بعد  قال  الذي  بويز 
الطبيعي أن يكون احلديث تناول 
وخطورة  طرابلس  يف  االحداث 
طرابلس  ان  إذ  هناك،  الوضع 
تعرب عن الصراع االقليمي )...(«. 
املدعي  ظهرا  استقبل  بري  وكان 
مريزا  سعيد  التمييزي  العام 
امللفات  من  عددا  معه  وعرض 
القضائية. وأبرق بري اىل رئيس 
 – جان  اجلديد  الفرنسية  احلكومة 
وزير  واىل  مهنئًا،  ايرولت  مارك 
لوران  اجلديد  الفرنسي  اخلارجية 

فابيوس للغاية نفسها.

بري عرض مع السفري السعودي فكرة 
اجتماع ألقطاب احلوار

الرئيس بري مستقباًل السفري السعودي يف عني التينة أمس االول

شكيب  العدل  وزير  أوضح 
قرطباوي أن عددا من املوقوفني 
اإلسالميني متورط بالقتال ضد 
اللبناني يف معارك نهر  اجليش 
يف  شهداء  سقط  حيث  البارد 
صفوف اجليش وبعضهم أوقف 
بسبب التفجريات اليت وقعت يف 
عني علق والبحصاص وغريهما، 
آمال أن تصدر القرارات االتهامية 

قريبا.
اىل  حديث  يف  قرطباوي  وأكد 
املشكلة  أن  لبنان  إذاعة صوت 
هي حمض  احملاكمة  تعيق  اليت 
حمكمة  بقاعة  وتتصل  لوجستية 
كبرية  أعداد  الستيعاب  جمهزة 
واحملامني،  املوقوفني  من 
مشريا إىل استحالة قيام حماكمة 

يف أي قاعة عادية.
أعداد  نقل  من  املخاوف  وعن 
للمحاكمة  املوقوفني  من  كبرية 

خارج سجن رومية قال:إن احلماية 
لكنها  األمنيون  يقررها  األمنية 

تبقى أفضل داخل السجن.
وعن كالم رئيس احلزب العربي 
الدميوقراطي رفعت عيد الداعي 
السوري  اجليش  عودة  إىل 
على  األمين  الوضع  لضبط 
الساحة اللبنانية، أكد قرطباوي 
أن ال عودة ألي جيش غريب إىل 
اجليش  أن  على  مشددا  لبنان، 
لبنان  حيمي  وحده  اللبناني 

وشعبه.
ووضع وزير العدل اتهام رئيس 
حزب القوات اللبنانية مسري جعجع 
للعماد ميشال عون باملسؤولية 
منذ  االغتياالت  عن  املعنوية 
االتهام  إطار  يف   ،2005 العام 
السياسي، مشريا إىل أن العماد 
عون مل يطلع على سري التحقيق 

ألنه يبقى يف اإلطار السري.

بعض املوقوفني االسالميني متوّرط بالقتال يف نهر البارد

قرطباوي: ال عودة ألي جيش غريب إىل لبنان

ندد رئيس احلزب الدميوقراطي 
اللبناني النائب طالل ارسالن 
باألحداث الدامية اليت تشهدها 
أنها  معتربا  طرابلس،  مدينة 
تشكل خطرا كبريا على السلم 
اإلنذار  جرس  وتدق  األهلي 
نريان  اشتعال  قبل  األخري 
الصراعات الطائفية واملذهبية 
ستعيدنا  واليت  لبنان،  يف 
زمن  إىل  الوراء،  إىل  عقودا 

احلرب األهلية.
أهالي  أن  بيان  يف  واعترب 
طرابلس كانوا وما زالوا حرصاء 
وهم  الوطنية،  الوحدة  على 
إىل  اإلجنرار  خلطورة  واعون 
الضيقة  املذهبية  الصراعات 
اإلستقرار  ستقوض  اليت 
أن  وأضاف  البلد.  وتشعل 
رجاالت  قدمت  اليت  املدينة 
على  ستنتصر  وطنيني  دولة 
والفوضى،  الفتنة  مريدي 
متر  اليت  الفرتة  هذه  وأن 
ودقيقة  حرجة  املدينة  بها 
األهالي،  من  وعيا  وتتطلب 
وصرامة من اجليش واألجهزة 
رقعة  توسع  لتفادي  األمنية 

املشاكل.
اجليش  بدور  أرسالن  ونوه 
العاملة  األمنية  القوى  وكل 
على احتواء هذه األزمة، مؤكدا 
الدماء  الذي يقدم  أن اجليش 
طرابلس  يف  للوطن  فداء 
حلفظ  األساسي  الضمان  هو 
أن  عليه  ولذلك  اإلستقرار، 
يضرب بيد من حديد كل من 
ختول له نفسه العبث بالسلم 

األهلي. 

ارسالن: أحداث 
طرابلس

تنذر بالفتنة 
املذهبية



صفحة 6     

مقاالت

Page 6

بني نصف تسوية ونصف حرب تعصف بطرابلس، ووقوع اجليش بني فّكي 
جبل حمسن وباب التبانة بغية فرض االستقرار فيها، واحلؤول دون استيالء 
التّيارات السلفية على املدينة، انشغلت السفارات واستخباراتها بتداعيات 

التطورات األخرية وارتباطها بأحداث سوريا وحجم توازن القوى فيها

نقوال ناصيف
واألجهزة  اجليش  قيادة  باستطالع  الغربيون  العسكريون  امللحقون  اهتم 
منذ  طرابلس  يف  األخرية  الثالثة  األيام  أحداث  تفاصيل  املعنية  األمنية 
اإلحاطة  على  واستفساراتهم  اتصاالتهم  وتركزت  مولوي.  اعتقال شادي 
اليت  االشتباكات  إىل  مولوي  اعتقال  من  تداعياتها  تشّعبت  اليت  باألزمة 
دارت يف املدينة بني شطريها املتناحرين التقليديني: جبل حمسن وباب 
التّبانة، وظهور التّيارات السلفية بأسلحتها يف الشارع يف مواجهة اجليش، 
وتهديدها بالسيطرة على طرابلس. اكتسب هذا االهتمام بعدًا إضافيًا بعد 
الثالثاء،  إبراهيم  عباس  اللواء  العام  لألمن  العام  للمدير  األخرية  املواقف 
معلومات  غربي يف  أمين  جهاز  مع  العام  األمن  تنسيق  خصوصًا  وتناوله 

قادت إىل اعتقال مولوي، يف ضوء انتمائه إىل تّيار سلفي.
عربية  سفارات  يف  أمنيني  مسؤولني  مسارعة  إىل  االهتمام  هذا  أفضى 
وغربية إىل طلب مواعيد عاجلة من اللواء إبراهيم منذ االثنني لالطالع على 
مالبسات التطورات األخرية وتداعياتها. وهو عقد اجتماعًا معهم قبل ظهر 

االربعاء.
ردًا على أسئلة املسؤولني األمنيني العرب والغربيني، جتّنب املدير العام 
لألمن العام اخلوض يف اعتقال مولوي، وأبلغ إليهم أن توقيفه بدأ ملفًا 
أمنيًا، وبات اآلن يف عهدة القضاء الذي جيري التحقيق. وحاذر اإلسهاب 
حرصًا على سرية التحقيق، إال أنه أكد للمسؤولني األمنيني اتباعه األصول 
القانونية يف إصداره أمرًا بتوقيف مولوي استنادًا إىل استنابة قضائية. 
وأوضح هلم أن مّثة مراحل طويلة وإضافية يف مسار التحقيق تلت إصدار 
مذكرة التوقيف حبق مولوي، مشّددًا حملدثيه على ضرورة استمرار التنسيق 
والتعاون بني األجهزة األمنية اللبنانية، وأخّصها األمن العام، وبني املكاتب 
األمنية التابعة لسفاراتهم، وكذلك مع دوهلم يف سياق كشف الشبكات 

اإلرهابية وتبادل املعلومات عن حتّركات خاليا بني الدول.
ومع أن اللواء ابراهيم مل يفصح عن هوية اجلهاز األمين الغربي الذي تبادل 
وإياه املعلومات، وصواًل إىل اعتقال مولوي، وهو مل يؤكد أو ينِف صحة 
ما يرتّدد عن أن هذا اجلهاز أمريكي، متمّسكًا بسرية التحقيق يف مراحله 
أمام  العسكريني  الوقت احلاضر، فإن استفسارات امللحقني  الدقيقة يف 
قيادة اجليش واألجهزة األمنية سلكت منحى معاكسًا ملسار أحداث األيام 
اتبعت العتقال مولوي إىل  اليت  الطريقة  انتقل اجلدل من  األخرية، عندما 
ملف  كالهما  حماكمة.  بال  سنوات  قبل  املوقوفني  اإلسالميني  ملف  فتح 
مستقل متامًا عن اآلخر. غري أن املواقف املتقلبة ألفرقاء يف 14 آذار، يف 
ساعات قليلة، كشفت مغزى انتقال اجلدل من ملف أمين إىل آخر سياسي 
ـــ قضائي، أحاطت به سجاالت قدمية مل تتوقف، وتسّببت به يف األشهر 
العنف يف سجن  من  متالحقة مل ختُل  وعصيان  احتجاج  حركات  املنصرمة 

رومية، من جراء عدم حماكمة اإلسالميني وإبقائهم يف السجن.
وَكَمن هذا التقّلب، بالتزامن مع ما كشفه اللواء ابراهيم عن دور مباشر 
جلهاز أمين غربي قاد إىل اعتقال مولوي، يف أن قيادات بارزة يف املعارضة 
تلقت معلومات من »جهات صديقة« أنبأتها بصلة مباشرة جلهاز استخبارات 
فصّبت  اعتقاله،  واستعجال  مولوي  عن  املعلومات  مجع  يف  غربية  دولة 
وحتريك  السجناء  اإلسالميني  ملف  على  للمعارضة  السلبية  الفعل  ردود 
حماكماتهم وتشجيع االعتصام يف ساحة عبد احلميد كرامي، وتأكيد التعاطف 
مع التّيارات السلفية حيال هذه املسألة من دون إغضاب اجليش، بعدما 
تركزت اتهاماتها بادئ بدء على األمن العام واتهامه باعتقال إسالمي بال 

إثباتات.
االعتصام  السجناء اإلسالميني وتربير  إطالق  ترافق دعم  يف وقت الحق، 
ونصب اخليم مع حتميل النظام السوري مسؤولية اندالع االشتباكات يف 

طرابلس الثالثاء وأمس األربعاء انطالقًا من جبل حمسن.
عندما اجتمع امللحقون العسكريون الغربيون بقيادة اجليش واألجهزة األمنية 
حصروا استفساراتهم مبسار التحقيق مع مولوي، ومدى وجود عالقة لبالدهم 
ونشاطها، ومشول  إليها  ينتمي  اليت  السلفية  اخللّية  خالل  من  باملوقوف 
دوهلم نطاق حترك هذه اخللّية. ويقع هذا االستفسار يف سياق التنسيق 
بني امللحقني العسكريني، ويف الغالب بني ضّباط االستخبارات العاملني 
يف السفارات الغربية، واألجهزة األمنية اللبنانية عرب تبادل املعلومات عن 
خاليا تعّدها تلك الدول، وكذلك لبنان، خطرة تارة ونائمة طورًا، توّسع من 
نشاطاتها عرب الدول اليت متسي مسرحًا لتحّركاتها املتنقلة، وخصوصًا مع 
تركيز تلك التحّركات على أطراف فاعلني يف تنظيمات إرهابية أو سلفية 

غري حمليني، وال يتخذون مقرًا ثابتًا أو دائمًا لنشاطاتهم.
واستنادًا إىل مطلعني على أسئلة امللحقني العسكريني وضّباط االستخبارات 

يف سفارات دول غربية كربى، دارت هذه حول املعطيات اآلتية:
اليت  املواقف  وتفسري  وتطورها،  األحداث  مسار  عن  باستفاضة  سألوا  ـ 

رافقتها واتسمت باحلّدة، وأعداد القتلى واجلرحى الذين سقطوا.
واألزمة  طرابلس  أحداث  بني  فعلي  ترابط  وجود  من  واثقني  يبدون  ال  ـ 
على  احلصول  يف  ورغبوا  به،  التكّهن  ميكن  مدى  أي  إىل  وال  السورية، 
إجابة لبنانية رمسية عن هذا التقويم. إال أن ما حدث، يف رأيهم، ُيظهر 
القريبة  األحداث  فيه  وقعت  الذي  املكان  بطبيعة  مرتبطًا  ظاهرًا  انعكاسًا 
من احلدود الشمالية مع سوريا من جهة، واشتعال جبهة عسكرية تقليدية 
لسوريا  مؤيدين  أطراف  بني  بالنزاع  اللبنانية  احلرب  يف  بدورها  ارتبطت 
كجبل حمسن وآخرين مناوئني هلا كباب التّبانة من جهة أخرى. وهو واقع 
االنقسام الطرابلسي السياسي واملذهيب حيال ما يدور يف سوريا، األمر 
الذي جيعلهم يرّجحون السبب إىل دور سوري يف االشتباكات األخرية، كما 

إىل حتّرك النعرات املذهبية كرّد فعل على ذلك.
ـ عربوا عن قلقهم من تأثر االستقرار يف لبنان باالضطرابات يف سوريا، 
وذهبوا يف تساؤالتهم إىل احتمال انتقال تلك االضطرابات إىل لبنان كي 

تتالزم مع الصراع يف سوريا.

إبراهيم ألمنّيي السفارات: مولوي ملٌف أميٌن بات قضائيًا

غسان سعود
احلديد.  باب  حّي  بقالته يف  إىل  ليعود  املستقطع  اهلدوء  من  يستفيد 
يتسلل بعض املارة إىل أعماهلم صباح أمس، مستبقني دخوهلم الشارع 
وصوله.  إىل  اجلريان  احلديدّي  الباب  قرقعة  تنبه  سريعة.  بلصلصة 
فتتهافت عليه عبارة »السالم عليكم يا حاج« من جهة، و«اهلل يقويك« 
من اجلهة األخرى. كان يكفيه مرور صورته حنو عشر ثواٍن على املؤسسة 

اللبنانية لإلرسال األحد املاضي ليغدو شخصية مهمة يف نظر اجلريان.
البعض حظي بفرصة مشاهدته، والبعض اآلخر شاهده بالسمع. يضحكه 
اللذان  الشاي،  فنجانا  ويزيد  آخر.  كأنه شخص  اليوم  عليه  تصبيحهم 
يصالن إىل الدكان تقدمة للمناضل من أحد اجلريان، وسع ابتسامته. لكن 
سرعان ما ينغص آخرون على املقاتل فرحته. فتطارده نظرة جار اضطر 
إىل رمي خمزونه من اللحمة بعدما أفسدها اإلقفال غري احملسوب، قبل أن 
تطّن يف أذنه اللطشة: »إذا اجلنرال رجع عالدكان، يعين األوضاع استقرت 
بإذن اهلل«. ويضاعف جار آخر مساجة اللطشة: »إيه، خلصنا. احنلت كل 
مشاكلنا«. يتغري مزاجه. حني يهدأ الرصاص، ينتهي االستعراض وجيد 
إىل جنب  جنبًا  تكد  أن  أسئلة حمرجة. ال ميكن  أمام  أنفسهم  املقاتلون 
ابن جبل حمسن يف العمل قبل الظهر، وتتبادل وإياه إطالق الرصاص 
بعد الظهر. »الزنديق« زنديق قبل الظهر وبعده، فضاًل عن أن خميمات 
أراضي  بعيدة عن  السورية،  األراضي  تدريب حزب اهلل ومقاتليه، كما 
املعارك الطرابلسية. يبدأ املقاتل صباحه هنا بطاًل، ثم تتآكله التعليقات 
القاسية ليتقلص حجمه. يفتقد املقاتلون الثقة بالقضية اليت يقاتلون 
يف سبيلها. ويصعب يف حلظة مماثلة إجياد مقاتل يعدد أسبابًا واضحة 
تدفعه إىل إطالق النار من شرفة منزله على شرفة املنزل املقابل. فال 
نزع سالح  السوري وال  النظام  إسقاط  بالتبانة، وال  القدس مير  طريق 
حزب اهلل وال إقالة حكومة الرئيس جنيب ميقاتي. يستفيق املقاتلون يف 
اليوم الذي يلي املعارك هنا على أن احلرب األهلية متر بالتبانة واالقتتال 

السين ـــ السين وزيادة العقد تعقيدًا والفقر فقرًا.
حيار املقاتلون يف أمر من معهم ومن عليهم. كيف ُيسلم شادي املولوي 
بهذه الطريقة؟ وملاذا ُتسلم قبله شحنة األسلحة؟ وما الذي دفع الرئيس 
بأصدقائه  اتصاالته  مكثفًا  الطريقة،  بهذه  الرتاجع  إىل  احلريري  سعد 
املشرتكني مع الرئيس جنيب ميقاتي للفت نظر األخري إىل إجيابية البيان 
احلريرّي؟ من أنهى التنسيق بني أجهزة األمن الدولية وفرع املعلومات 
ملصلحة تنسيق جديد بني األجهزة نفسها واستخبارات اجليش يف قضية 
الباخرة، واألمن العام يف قضية املولوي؟ وتكر األسئلة: ملاذا التعبئة 
أيار  الثأر من 7  السالح؟ ملاذا يستحضر  إذًا؟ ملاذا يوزع  من أساسها 
يف كل إطاللة حريرية؟ ملاذا تعضون على جروحنا وتسقونها املنكر حني 
تلتهب؟ واألهم ملاذا ختجلون بنا حني نعرب عالنية عما تقولونه يف السر؟ 
اإلحباط  إضافية يف سلسلة  إال حمطة  إذًا  هنا  النار  إطالق  ليس وقف 
الطويلة. هنا اجلنرال أو احلاج يعود منهزمًا إىل متجره. قبل األحداث، 
كان يردد بفخر أمام اجلريان يف السوق الضيق إن العامل كله معهم، 
من الواليات املتحدة إىل أشرف ريفي، مرورًا بالسعودية وقطر والكويت 
أنهم  ثبت  الفلسطينية.  واملخيمات  اللبنانية  والقوات  احلريري  وسعد 

موهومون إذًا. وال ينقصهم اآلن إال مشاتة اجلريان قبل اخلصوم.
للتبانة،  املتامخة  واألسواق  اخلضر  سوق  كما يف  القدمية  األسواق  يف 
يف  ليس  اليوم.  يف  لرية  آالف  عشرة  أرباحه  تبلغ  من  حمظوظًا  يعّد 
هلذا  يومهم«.  »كفاف  يعيشون  للكماليات.  واحد  متجر  األسواق  هذه 
يغضبهم تسبب البعض يف إقفال مدينتهم، وتنفري جريانهم يف األقضية 
أكثر فأكثر منهم. سابقًا، كانت طرابلس سوق عكار واملنية  اجملاورة 
فزبائنها  اليوم  أما  البرتون.  وبعض  والكورة  وزغرتا  وبشري  والضنية 
»املوالت« وما يشبهها  أبناء عائالتها امليسورة يفضلون  منها وفيها. 
احلديث  دكان صغري  من  أكثر  هنا يف  يتكرر  الشعبية.  أسواقها  على 
اإلسالمية،  التوحيد  إمارة  شيء«:  »كّل  الطرابلسّيني  جتربة  عن  نفسه 
املقاومة الفلسطينية، النظام السوري، والثورات الداخلية. حتى جتربتهم 
إمنائيًا  موفقة  تكن  املاضية مل  العشرين  السنوات  اللبنانية يف  للدولة 
وال اقتصاديًا وال أمنيًا. هلذا يبيع كثريون أصواتهم عشية االنتخابات 
مبئة دوالر، معتربين أنها الوسيلة الوحيدة لعدم ذهاب أصواتهم هباء. 
مخول؟ رمبا. يأس؟ رمبا. عدم وجود ثقة )أو رغبة( يف القدرة على تغيري 

العامل؟ أكيد. مّل هؤالء.
أسبوعيًا، تنظم هنا منذ حنو عام عشرات التظاهرات املؤيدة للمعارضة 
السورية، داعية إىل اسقاط النظام. لكن أعداد املشاركني ال تتجاوز يف 
أكرب هذه التظاهرات العشرين باملئة ممن كانوا يصّلون يف اجلامع قبيل 
انطالق التظاهرة. ويشرح أحد التجار أن قلة من أهل املدينة تعتقد أن 
املشاركة يف مسرية مماثلة تقدم أو تؤخر مبا تشهده سوريا أو أي مكان 
آخر يف العامل. فلو عاد األمر للطرابلسيني، حبسب شاب آخر، لنظموا 
لعائلة شادي املولوي زيارة عند الرئيس جنيب ميقاتي أو املدير العام 
لألمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، ليتدبروا معهما أمر إخراجه من السجن 
أو فراره، كما حصل مع غريه. ويف كشك صغري يبيع كتبًا وصحفًا عند 
مدخل السوق القديم من جهة الزاهرية، يبلور صاحبه اهلرم هذه النظرية، 

قائاًل إن جتارب املدينة تؤكد أن ما أخذ بالقوة ال يسرتد إال بالقوة.
يف املدينة جمموعتان: واحدة تدفعها جرعات اإلحباط املتتالية إىل املزيد 
من اجلنون. فال يعود غريبًا خروج شاب من وسطها يرقص على وقع 
طلقات رشاشه يف شارع ما. وأخرى يدفعها اليأس من التغيري إىل مخول 
استثنائّي أيضًا، ال يعود غريبًا معه أن تتفرج مدينة بأسرها على مخسني 
مقاتاًل جيّرون خلفهم العشرات من أمثاهلم ليقودوا املدينة على هواهم.

اسرتاحة حمارب
أول من أمس الثالثاء، كان يومًا تارخييًا، بكل ما هلذه العبارة 
من معنى، للفرنسيني ولفريق كبري من اللبنانيني، باعتبار ان 
فرنسا هي »األم احلنون« بالنسبة إىل بالد األرز. ففيه مت تغيري 
رأس الدولة يف فرنسا، بعدما قرر الشعب هناك إحالل سياسي 
نيكوال  اليميين  مكان  هوالند،  فرنسوا  االشرتاكي  هو  يساري، 

ساركوزي، يف قصر اإلليزيه.
واسرتعى االهتمام، يف اخلطب اليت ألقاها الرئيس هوالند يف 
املناسبة، تركيزه على التهدئة والدعوة إىل الوحدة والتضامن 
واملصاحلة بني الفرنسيني الذين باعدت بينهم اخلالفات السياسية 
وبدا  الرئاسية.  االنتخابات  محلة  طوال  والشخصية  والعقائدية 
كأنه يتوجه إىل اللبنانيني، إذ كان لعبارات الوحدة والتضامن 
واملصاحلة وقع خاص يف آذانهم، وهم يتابعون، يف آن واحد، 
نقل السلطة سلميًا يف عاصمة إحدى الدول الكربى، من رئيس 
إىل آخر، والتمرد على السلطة يف العاصمة الثانية ألحد البلدان 
الصغرية الذي طاملا كانت فرنسا راعية له، منذ مطلع القرن 
املاضي، وقد تدرج على طريق االستقالل »مبساعدة« انتدابها 
الذي وضع له دستورًا دميوقراطيًا على صورة دستور اجلمهورية 
الدستورية  واملؤسسات  اإلدارة  ـ  ارجتااًل  ـ  له  وأنشأ  الثالثة، 
الضرورية لقيام الدولة املستقلة، ويف مقدمها جمالس النواب 
والوزراء والقضاء األعلى، إىل جانب التنظيمات األمنية من جيش 
وقوى أمن وحتّر على صورة، على صورة ما عنده من مؤسسات 
مع ملسة طائفية خاصة.. إخل. وُرّب سائل، كان يتابع احلدثني 
واملخيف:  املقلق  والطرابلسي  والتارخيي،  الراقي  الباريسي 
واالحنالل  التفكك  من  الدرك  هذا  إىل  اللبنانيون  احندر  ملاذا 
وانعدام األمن، يف حني احننى الفرنسيون الذين حاربوا فرنسوا 
هوالند بكل الوسائل املشروعة حتى اللحظة األخرية، أمام القيم 
اجلمهورية، فأقر الرئيس الذي خسر بهزميته أمام خصمه واتصل 
طرابلس  يف  الشارع  إىل  مسلحون  نزل  حني  يف  وهنأه،  به 
وراحوا يطلقون النار يف كل االجتاهات احتجاجًا على اعتقال أحد 
األجهزة األمنية مطلوبًا ينتمي إىل فريق من األصوليني تصرفوا 
مبا يهدد أمن املدينة، كأنهم أسياد عليها وعلى أهلها األبرياء 

واملساملني؟
الرئيس بشارة اخلوري، خالل  أبناء  أحد  ويأتي اجلواب من فم 
األربعينيات،  أواخر  اللبنانية  الندوة«  »دار  ألقاها يف  حماضرة 
بأن فرنسا قد سّلمتنا إدارة راقية، تليق بشعب عريق كالشعب 
اللبناني، لكن بعض الزعماء الفاسدين، وقصد يف الدرجة األوىل 

عمه »السلطان« سليم، عملوا على ختريبها وإفسادها.
للمتاجرة  دكانًا  الفتية  الدولة  حولوا  هؤالء  ان  آخرون  وأضاف 
باملناصب، كما استباحوا املال العام وتقامسوه باسم الطائفية 
واملذهبية. وأقاموا على احلكم سلطة توارثت املواقع عرب قوانني 
انتخاب مفّصلة على قياس الزعماء املتنفذين. ومل تتورع هذه 
الطبقة من احلكام عن تزوير االنتخابات، وأشهرها األوىل )أيار 
1947( اليت جرت بعد االستقالل، يف سبيل استمرار إمساكها 

بالسلطة ودوام هيمنتها على مقدرات الدولة.
شأنا  للسلطة  والتسلم  التسليم  عملية  يعتربون  الذين  أما 
العملية  رافق  ما  فإن  العامل،  يف  دولة  أي  يف  بروتوكوليًا 
الفرنسية يستأهل التوقف عنده للتعلم وأخذ العرب، وخصوصًا 
وان  طبيعية،  موارد  لديه  ليس  لبنان،  مثل  بلد  إىل  بالنسبة 

العنصر البشري هو أهم موارده.
ولقد تقّصد الرئيس هوالند القيام بـ »زيارتني« لضرائح ثالث 
والوزير جول  الفرنسي: احملامي  التاريخ  ُملِهمة يف  شخصيات 
أواخر  واإللزامية  اجملانية  العلمانية،  املدرسة  أنشأ  الذي  فري 
القرن الثامن عشر؛ وبيار وماري كوري اللذين اكتشفا الراديوم 

مطلع القرن املاضي وناال جائزة نوبل مرتني.
ومل يأبه لتأخره يف الوصول إىل قوس النصر يف الشانزيليزيه 
حيث وضع إكلياًل من الزهر على نصب اجلندي اجملهول، ألنه أراد 
أن يقول للشباب، وخصوصًا للجامعيني منهم والذين يقومون 
بأحباث علمية، انهم املستقبل، وان شعاره للتغيري هو »العدالة 

والشباب«، وهل مثة أرقى من هذا الشعار يا »شيخ سعد«؟
للجمهورية،  كرئيس  التزامه،  أكد  فري  جول  نصب  أمام  ومن 
باملدرسة الرمسية ألنها »مكان التحرر والتحرير« واملوقع املثالي 
لالندماج الوطين، إىل جانب بث قيم العمل واالجتهاد والعدالة 
والدين  واللون  العرق  يف  متييز  دون  من  أي  املساواة،  بعد 
املواطن  يصنع  وفيها  االجتماعية.  واملرتبة  والغنى  والفقر 
اجلميع  تصرف  املدرسة يف  هذه  تبقى  أن  وتعهد  اإلنسان.  ـ 
علمانية، جمانية، إلزامية )فما أبعد هذه املدرسة عن املدارس 
عمومًا وحتى  والبقاع  »الزرائب« يف طرابلس وعكار وصيدا  ـ 
الشباب  ان  أعلن  كوري  وماري  بيار  ضرحيي  وأمام  بريوت(. 
واجلامعة هما مفتاح املستقبل، وانه سيوليهما اهتمامًا خاصًا، 
كما سيوجه اهتمامه إىل مدارس األرياف واألحياء الفقرية يف 

املدن.
فلنفكر جيدًا يف التغيري عرب قانون لالنتخاب »يكسر التشنجات 
واالصطفافات«، كما قال البطريرك املاروني، وحيقق التمثيل 
الصاحل والعادل، كما يضمن املناصفة الفعلية للمسيحيني الذين 

ال يروقهم أبدًا املشهد الطرابلسي احلالي، بل هو يؤّرقهم.

برسم »النظام وأهله..«
ادمون صعب
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ما  ان  عون  ميشال  العماد  اكد 
حيدث يف طرابلس هو صدامات 
مسلحة حتت عنوان توقيف شخص 
متهم ومطلوب دوليًا، معتربًا ان 
ببداية  تذكر  اجليش  على  احلملة 
شل  يريدون  وهم   1975 أحداث 
خروجه  ثم  دخوله  عرب  اجليش 
املتكرر اىل مناطق صراع، واشار 
مكسر  اىل  حتول  اجليش  ان  اىل 
نستدعيه،  حنتاجه  حني  عصا، 
كل  عليه  نعّلق  حنتاجه  ال  وحني 
انتظارالتحقيق  مطالبًا  املشاكل 

لنعرف مب هو متهم املولوي .
الـ قناة  مع  مقابلة  وخالل  عون 
OTV ضمن برنامج »بني السطور« 
كان  احلريري  الرئيس  ان  كشف 
سئل  كلما  ويقول  العامل  جيول 
ملف  حقي  يف  ان  عودتي  عن 
له  حديث  نفسه يف  وهو  مالي، 
مع غسان شربل قال ان ال وجود 

مللف واألمر كله سياسي.
وتابع عون: كنت املقاوم الوحيد 
لسوريا يف لبنان وكانت طرابلس 
أحتول  فكيف  يؤيدوني  والشمال 
مناهض  اىل   2005 انتخابات  يف 
كما  للسنة  عدو  واىل  للشريعة 

أشاعوا وحرضوا؟؟
اإلرث  عن  سندافع  هل  وسأل: 
الثقيل الذي أورثتنا إياه احلريرية 
سيقول  انه  واكد  السياسية؟؟ 
يريدوها فهذه  »وإذا مل  احلقيقة 

مشكلتهم وليست مشكلتنا«.
واشار انه كان لديه املعلومات يف 
امللف املالي واليوم صارت لديه 
والتحقيق  واإلثباتات،  الوثائق 
املالي هو الذي يفصل يف امللف 
املالي مؤكدأ ان هناك شركاء يف 
السلطة حياولون طمس قضية ال 

11 مليار.
واوضح عون ان التفاهم مع حزب 
اهلل هو ضد اسرائيل وليس ضد 
السنة كما أشاع بعض املغرضني 

من سياسيني واعالميني.
عمل  يعرقلون   3 هناك  وتابع: 
احلكومة رئيس اجلمهورية ورئيس 
فرئيس  جنبالط.  ووليد  احلكومة 
التوقيع  يرفض  عندما  اجلمهورية 
بسبب »شوائب« كما يقول فعليه 
التقدير  فحق  األسباب،  يعلل  أن 
وإال  التعليل  واجب  من  يعفي  ال 
يتحول األمر اىل مواقف إعالمية. 
وكشف ان ليس هناك من سجال 
ولكنهم  اجلمهورية  رئيس  مع 

أدخلوا البلد يف مسار خترييب.
عون اعترب ان تعطيل اإلدارة هو 
أول خطوة يف كل حرب التخريبية 
التعيينات  وتعطيل  الدولة،  على 
و«بلوكاج«  فراغات  يسبب 
البلد  ويشل  اإلدارة  يعطل  املال 
اجليش  على  ويضيق  اقتصاديًا 
اقتصاديًا،  املسلحة  والقوى 
وإدارة  اقتصاد  البلد  ومقومات 
وأمن وكلها تتعرض للضرب ويف 
العلوم العسكرية هذه هي أسس 

احلرب التخريبية.
ان  اكد  التعيينات  موضوع  ويف 
القضاء  جملس  رئيس  تعيني 
من   65 باملادة  يرتبط  االعلى 
حيق  ال  ان  اىل  مضيفًا  الدستور 
يربط  أن  اجلمهورية  لرئيس 
بتوقيع مرسوم  التعييني  موضوع 
احلوار  يريد  ال  فسليمان  االنفاق 

ويريد أن يأخذ كل شيء.
جاء  االول  التعطيل  ان  واعترب 

يف  وجنبالط  املستقبل  من 
بسبب  وان  املال،  موضوع 
الكهرباء  مشروع  توقف  ميقاتي 
وسليمان  فميقاتي  يومًا.   172
وجنبالط يشكلون ثلثًا معطاًل وكل 
عند  تنام  مشاريع  من  نطرحه  ما 

سهيل البوجي.
أرى  عندما  قائال:  عون  وتابع 
البلد تسري يف مسار خترييب  أن 
من  وارد  شيء  كل  فعندها 
احلكومة  من  واستقالة  تظاهرات 
املائعة  املواقف  ان  واكد   ...
املداواة  وتصبح  احلدث  تضخم 
يف  حصل  ما  وهذا  أصعب، 

طرابلس.
واكد انه ما زال على موقفه بشأن 
ميقاتي  ان  كاشفًا  ريفي،  تغيري 
أراد وضعه مبواجهة السنة معتقدا 
ان هذا املوضوع سيعطيه شعبية 
يوسف  املنعم  عبد  وتابع:  اكرب. 
العمل  عرقلة  حافل يف  له سجل 
باالضافة  وأوجريو  الوزارة  يف 
وهذه  قضائية،  شكوى   11 اىل 
الذي  احلكومة  رئيس  مسؤولية 
يوجد  بالعربي املشربح ال  حيميه، 
هناك  لبنان،  يف  حاكمة  سلطة 

متييع مستمر.
ليربمان  زيارة  على  عون  وعلق 
مع  املاضي  األسبوع  الشمال 
قال  انه  اىل  مشريًا  فيلتمان، 
يومها انه خيشى أن تصبح عكار 
هي املمر االمن الذي مل يستطيعوا 

فرضه يف األمم املتحدة.
جنبالط  مواقف  على  عون  وعلق 
التصرف  انه ال ميلك حرية  وقال 
مبسار  مرتبط  ألنه  السياسي 
جنبالط  يهاجم  فلماذا  حمدد، 
باطالق  يطالب  وملاذا   ، اجليش 
مصلحته  هي  ما  املولوي؟؟ 
جنبالط  عن  قلته  وما  بذلك؟؟ 
هو قاله عن نفسه ومل يكن من 
اليت  اجلهة  ان  وكشف  اخرتاعي. 
التوقيت  رمبا  جنبالط  خلف  هي 
السقاط  االن  هلا  مناسبًا  ليس 
تطورات  تنتظر  لعلها  احلكومة، 
وصرح  مثاًل.  الشمال  يف  معينة 
انه ال أيعتقد أن احلوار مع جنبالط 
يلتزم  ال  ألنه  نتيجة  اىل  يوصل 
وهو يستمع للسفارات، ويتصرف 
بناء  على هذا األساس فال ميكن 
التخلي  ساعات  ألن  معه  سياسة 
أخذ  جنبالط  وتابع:  عنده.  كثرية 
وعرينا  االشغال  لوزارة  االموال 
ان  يريد  وال  الكهرباء،  مبوضوع 
االنتخاب  قانون  مبوضوع  حياور 
النه حيتكر 7 نواب مسيحيني يف 
الشوف وعاليه وما سنفعله حبال 

بقي املوضوع على حاله نقرره مع 
احللفاء.

طالب  الـ2013  انتخابات  وعن 
يف  لألسوأ  لالستعداد  عون 
قانون  وهو  النيابية  االنتخابات 
ال 60، واكد ان القانون االفضل 
الكربى  الدائرة  يف  النسبية  هو 
باختيار  للمسيحيني  يسمح  النه 
نوابهم كما باقي الطوائف ويؤمن 
متثياًل لكل اجملموعات السياسية، 
خصومنا  أن  نعرف  وتابع: 
بالكثري  موعودون  السياسيني 
الكثري من املال لالنتخابات ولكن 
ضبط  يف  الدولة  على  نتكل  لن 
جتربتنا  ألن  االنتخابات  املال يف 
اىل  واشار  ابدًا.  تشجع  ال  معها 
مع  انه  علنًا  صرح  االمريكي  ان 
انه  يضمن  من  ولكن  االنتخابات 
يعين ما يقوله وليست كلمة سرية 
لتنفيذ العكس؟ واذا شعروا بان 
ملصلحتهم  ليست  االنتخابات 

فسيحاولون تعطيلها.
وقال عون: اذا كان هناك من خبري 
يف احلرب التخريبية يقول لي ان 
ما ذكرته عن تعطيل االدارة من 
وجنبالط  وميقاتي  سليمان  قبل 

هو خطأ فإني أعتذر عنه.
واعترب ان »ما حصل يف سوريا بدأ 
بتظاهرات سلمية ثم حماولة خلق 
منطقة للمتمردين ولكنهم فشلوا، 
واليوم بدأت املرحلة الثالثة وهي 
تزامنت  اليت  التفجريية،  احلرب 
الربيع  وتابع:  االنتخابات«.  مع 
العربي حتول اىل حجيم عربي الن 
اىل  انتقل  اسرائيل  مع  العداء 
الداخل العربي، واسرائيل صارت 
يكون  السلطة  فتداول  مرتاحة، 
عرب احلوار واالنتخابات ال عرب الدم 

والقتل.
حيكم  أن  ضد  انه  عون  واكد 
جعجع  تصريح  اىل  الفتًا  االخوان 
مجعنا  فاذا  احلريري،  وتصريح 
التصرحيني يصبح عندنا: فليسقط 

النظام وليحكم االخوان.
واضاف: أنا ال أغطي أي فاسد أو 
مرتكب إذا كان مارونيًا، وانتقدت 
مع  صفري  البطريرك  سياسيًا 
كما  روحي،  كمرجع  له  احرتامي 
أنا  اجلمهورية..  رئيس  انتقدت 
التصرف  فأنتقد  أنتقد  عندما 

وليس املذهب.
أن  أحتدى  قائال:  عون  وختم 
املعلن وغري  أحد يف كالمي  جيد 
املعلن أي كلمة سوء عن الطائفة 
رئيس  أداء  أنتقد  أنا  السنية، 
احلكومة وال أنتقد طائفته وصدف 

أنه سين.

العماد عون للـOTV: هناك 3 يعرقلون عمل احلكومة 
رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة ووليد جنبالط
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النائب مروان محاده يف  لفت 
اىل  الشرق،  اذاعة  اىل  حديث 
قال  حمسن  جبل  من  أحدا  أن 
باالمس وكشف رمبا بسذاجة أو 
السوري  النظام  خمطط  حبقد، 
ولبنان  حتديدا  طرابلس  حيال 
احلل هو  ان  قال  عندما  عموما 
السوري  النظام  قوات  بعودة 
اىل لبنان لتحسم االمور. أظن 
املخطط  كشف  عيد  رفعت  ان 
السياسي  احمليط  لرتويع 
لبنان  يف  السياسية  والطبقة 
االغتياالت  اشاعة  خالل  من 
املتوقعة على يد من ال نعرف، 
جنبالط  وليد  فضحها  وقد 
ابو  اىل  أشار  عندما  باالمس 
ثم  العبسي.  وشاكر  عدس 
املربك  النظام  هذا  ان  نرى 
ميدانيا  واملشتت  الداخل  يف 
والذي اقام انتخابات مسخ مل 
يستطع ان يعطي نتائج هلا اال 
الفرز  من  يوما  عشر  اثين  بعد 
تصدير  سيحاول  املزعوم، 
ما  وهذا  لبنان،  اىل  حقده 
يفعله اآلن من خالل زرع الفتنة 
وتوزيع  املواقع  بعض  يف 
او  اتباعه  بعض  على  السالح 
بعض العمالء حتى يف صفوف 
ارهاب  حماولة  وايضا  مدننا، 
ميشال  اجلمهورية  رئيس 
ليس  نطق  من  وكل  سليمان 
ولكن  بالنفس،  بالنأي  حتى 
حتى من ال جياري ميشال عون 
يف تطرفه الكالمي والشتامي، 
وحزب اهلل يف نزعته املستمرة 

اىل استالم احلكم يف البلد.
اهلل  حزب  ان  محاده  اضاف 
النظامني  ورائه  ومن  وحلفائه 
اقام  وااليراني،  السوري 
ميليشياويا  ايار  من  السابع 
واجتاح بريوت، واليوم حياول 
استهداف طرابلس.نريد ان ال 
يقع  وال  الدولة  تقع  وال  نقع 
اجليش وال يقع االمن العام يف 

يريد  الفريق  هذا  الفخ.  هذا 
شرعية  ايار  بسبعة  يقوم  ان 
ننتبه  ان  طرابلس.جيب  يف 
العملية  تكون  ال  وان  لذلك، 
هي  طرابلس  تستهدف  اليت 
يناهض  صوت  كل  السكات 
صوت  كل  والسكات  سوريا 
للثورة،  علما  يرفع  او  يعتصم 
بعض  حتويل  زيادة  من  حمذرا 
بالتحديد،  احياء طرابلس وحي 
اىل ترسانة مسلحة تابعة للنظام 

السوري.

ال للسالح غري الشرعي
محادة  اكد  سؤال  على  وردا 
مطلبنا ان خيلو لبنان نهائيا من 
كل سالح غري شرعي يف مدنه 
ويف بلداته ويف ريفه، اال من 
اليت  اللبنانية  الشرعية  سالح 
سندعمها مجيعا يف الدفاع عن 

البالد وضد اسرائيل.
ورأى انه منذ ان وقع االنقالب 
كان   2011 الثاني  كانون  يف 
انه حتى صيغة حكومة  واضحا 
حلزب  اليت  الوطنية  الوحدة 
مل  فيها  نفوذ  وحللفائه  اهلل 
تعد مقبولة، فهم يريدون كل 
شيء  بكل  يطيحوا  وان  شيء 
مؤسساتيا  شيء  كل  ويلغوا 
وميدانيا. ما نطلبه من اجليش 
لبنان  كل  يف  يطبق  ان  هو 
معيارا واحدا حيال السالح غري 
لالجهزة  بالنسبة  الشرعي.اما 
نسال  فنحن  االخرى،  االمنية 
طاملا ان هناك اكثر من اشاعة 
يف  اساسية  قوى  وجود  عن 
املرة  وهذه  مستهدفة  البلد 
آذار،   8 قوى  من  انها  يقال 
اال انه ولغاية اآلن مل نر احدا 
استهدف من قوى 8 آذار. حنن 
صديقنا  سالمة  على  حريصون 
وسالمة  بري  نبيه  الرئيس 
مجيل السيد ووئام وهاب كما 
داتا  اين  ولكن  دمائنا،  على 

االتصاالت ؟ اين عمل االجهزة 
االمنية؟.

غسان  اليوم  محاده:  وتابع 
شربل كتب افتتاحية يف احلياة 
لبنان  يف  يعد  مل  فيها  يقول 
حتى  لبنان  يعد يف  ومل  دولة 
ال  ان  نريد  حنن  دولة.  رائحة 
كريهة  رائحة  لبنان  يف  يبقى 
للدولة، بل نريد ان نعود اىل 
به  طالبنا  ما  وهذا  الدولة، 
وسندافع  عليه  ونصر  اساسا 
مهرتئة  ولو  الدولة  هذه  عن 
العادتها وترميمها مهما حاولوا 
ومهما تفوه رفعت عيد من جبل 
النظام  كتائب  الن  حمسن، 
ان  تستطيع  بالكاد  السوري 
تقتل يف محص ومحاه وادلب، 
يف  يواجهها  زلزاال  وستجد 
آنذاك  نذهب حنن  ورمبا  لبنان 

اىل دمشق السقاطه.
اهمية  على  محادة  وشدد 
يف  السالح  استعمال  تعطيل 
اللواء  على  متمنيا  الداخل. 
يتحول  ال  ان  ابراهيم  عباس 

اىل مجيل السيد جديد.
اجلهات  تعمل  وقال:اآلن 
السورية وااليرانية على تغليب 
على  حتديدا  العام  االمن  جهاز 
وزير  االخرى.وسأل  االجهزة 
تصل  الداتا  هل  االتصاالت 
اىل االمن العام وال تصل اىل 
خمابرات اجليش واملعلومات ؟ 
الوزارة حترم  وملاذا؟. ام هي 
اجلميع من هذه املعلومات يف 
حتدق  املخاطر  فيه  نرى  وقت 
مصريية  اسئلة  هذه  بلبنان. 
ووزرائه  عون  ميشال  تضع 
االجهزة  قادة  بعض  وتضع 
اجليش  يف  العناصر  وبعض 
امام مسؤوليات عليهم اوال ان 
لنا  ويقولون  اللبنانيني  جييبوا 
يف  يعملون  وماذا  جيري  ماذا 
البلد وكيف يعبثون يف السلطة 

ويف كل شيء.

محاده: يريدون اقامة ٧ ايار شرعية بطرابلس وسندافع 
عن الدولة ولو مهرتئة لرتميمها
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اجلديد  الفرنسي  الرئيس  قرر 
راتبه  خفض  هوالند  فرنسوا 
ورواتب وزرائه ٣٠%، يف اجراء 
قطيعة  احداث  اىل  يرمي  رمزي 
نيكوال  سلفه  نهج  مع  فعلية 

ساركوزي.
االشرتاكي  الرئيس  ترأس  وقد 
جمللس  اجتماعا  االوىل  للمرة 
االليزيه،  قصر  يف  الوزراء 
غداة تشكيل حكومته اليت تضم 
رجال.  و١٧  امرأة   ١٧ بالتساوي 
وطلب رئيس الوزراء جان-مارك 
ايرولت من اعضاء حكومته توقيع 
ميثاق شرف. فهم لن يستطيعوا 
الوزاري  منصبهم  مع  ان جيمعوا 
رئيس  او  بلدية  رئيس  منصب 
على  املثال،  سبيل  على  منطقة 
نزاع  اي  انفسهم  جينبوا  ان 

مصاحل.
ولدى اخلروج من االجتماع، شدد 
تشكل  ان  ضرورة  على  الوزراء 
هذا  عالنية  وعلى  قدوة  احلكومة 

االجتماع االول.
احلكومة،  باسم  املتحدثة  وقالت 
 ٣٤ فالو-بلقاسم  جناة  الوزيرة 
اجلنسيتني  حتمل  اليت  عاما 
الفرنسية واملغربية، ان الفعالية 
والقدوة احلسنة هما شعار هذه 
على  اسابيع  وبعد  احلكومة. 
يف  ساركوزي  نيكوال  انتخاب 
٢٠٠٧، ارتفع راتب رئيس الدولة 
راتب رئيس  ١٧% ملطابقته مع 
اجلديدة  السلطة  وتعترب  الوزراء. 
من  تضحيات  تتطلب  االزمة  ان 
يتعني  لذلك  الفرنسيني،  اجل 

على الوزراء خفض رواتبهم.
هوالند  فرنسوا  راتب  وبات 
الشهري ١٤الف و٩١٠ يورو قبل 
االجتماعي  والضمان  الضرائب 
بدال من ٢١ الفا و٣٠٠. ويتقاضى 
مماثال  راتبا  الوزراء  رئيس 
للرئيس. وباتت رواتب االعضاء 
االخرين يف احلكومة ٩٩٤٠ يورو، 

عهد  يف  يورو   ١٤٢٠٠ من  بدال 
ساركوزي.

رئيس  اكد  االثناء،  هذه  يف 
جوزيه  االوروبية  املفوضية 
ان  نيويورك  باروزو يف  مانويل 
االوروبي  االحتاد  بلدان  على 
على  التقشف  بسياسة  التمسك 
ان ترتافق مع استثمارات واضحة 
من  واعرب  االنتعاش.  لتحفيز 
يف  التامة  ثقته  عن  اخرى  جهة 
قدرة بلدان منطقة اليورو والبنك 
القيام  على  االوروبي  املركزي 
لتجاوز  ضروري  هو  ما  بكل 

التحديات الراهنة.
يعد  الذي  الرواتب  وخفض 
هوالند،  لفرنسوا  االول  التدبري 
على غرار معظم اوىل خطواته يف 
السلطة، يندرج يف اطار القطيعة 
مع سلفه. فراتب الرئيس العادي 
سلفه،  راتب  من  ادنى  سيكون 
شقته  يف  السكن  وسيواصل 
يف  يستأجرها  اليت  الباريسية 
غرب باريس مع صديقته فالريي 

تريوريلر بدال من االليزيه.
اليميين  احلزب  رئيس  واعترب 
االحتاد من اجل حركة شعبية جان-

فرنسوا كوبيه ان خفض الرواتب 
خديعة الن هذه احلكومة تضم ١٤ 
االوىل  احلكومة  من  اكثر  عضوا 
واليت   ٢٠٠٧ يف  لساركوزي 

ازداد اعضاؤها بعد اسابيع.
التسلم  مراسم  وتوالت 
الوزارات  يف  صباحا  والتسليم 
اعادة  اىل  دعوات  وشهدت 
اليت  االوروبية  السياسة  توجيه 
الفرنسية  السلطة  حبسب  عليها 
النمو  على  الرتكيز  اجلديدة 
وانشاء الوظائف. وشدد وزيران 
االشرتاكية  احلكومة  يف  مهمان 
توىل  الذي  فابيوس  لوران  هما 
موسكوفيسي  وبيار  اخلارجية 
هذه  على  املالية  توىل  الذي 
موسكوفيسي  وعدد  االولوية. 

اوروبي  بانه  الذي وصف نفسه 
املوجودة  اليونانية  االزمة  واثق 
ينبغي  اليت  اليورو  ومنطقة 
الذي  االوروبي  والبناء  تعزيزها 
ينبغي اعادة توجيهه... هذا هو 
البعد الذي سيحتل صلب عملي 

يف هذه الوزارة.
املانيا  موقف  هوالند  ويعارض 
يف  النمو  انعاش  وسائل  من 
التفاوض  اعادة  ويريد  اوروبا، 
امليزانية  ضبط  اتفاقية  على 
للحد  وضعت  اليت  االوروبية 
اىل  ويسعى  اليورو،  ازمة  من 
اضافة اجراءات النعاش النشاط 
ووسط  اليها.  االقتصادي 
معارضة املانيا لذلك، كرر وزير 
املوقف  هذا  الفرنسي  املالية 

اخلميس.
مقر  يف  املوقف  هذا  وتكرر 
احلكومة حيث خلف رئيس الوزراء 
االن  فابيوس  لوران  السابق 
وقال  للخارجية.  وزيرا  جوبيه 
باوروبا لكننا  التمسك  انا شديد 
حنتاج اىل اوروبا خمتلفة، اوروبا 
تولي اهتماما اكرب للتوظيف. وقد 
ووزير  فابيوس  لوران  رفض 
برنار  اجلديد  االوروبية  الشؤون 
مشروع  على  املوافقة  كازنوف 
رفضه  الذي  االوروبي  الدستور 
الفرنسيون بالنهاية يف استفتاء. 
واختلفا حينها مع فرنسوا هوالند 
الذي كان زعيم احلزب االشرتاكي 
على  املصادقة  اىل  يدعو  وكان 

ذلك املشروع.
قال  الرواتب،  خفض  وبشأن 
به  لالقتداء  مثال  هذا  ايرولت 
اجلديدة  السلطة  تعترب  حيث 
من  تضحيات  تتطلب  االزمة  ان 
الوزراء  على  وان  الفرنسيني 

بالتالي تقليص رواتبهم.
يف  االوىل  خطوته  خطا  بعدما 
يف  الثالثاء  اخلارجية  السياسة 
برلني حيث اجتمع مع املستشارة 

هوالند خيّفض راتبه ورواتب وزرائه 3٠% بأول اجتماع للحكومة الفرنسية قبل توجهه اىل واشنطن للقاء أوباما

فيه  نظمت  الذي  الوقت  يف 
محله املرشح الرئاسي عن مجاعة 
الدكتور حممد  االخوان املسلمني 
مرسي أمس االول اطول سلسله 
بشرية يف العامل متتد من القاهرة 
وتأييده،  لدعمه  اسوان  الي 
هلجوم  اإلخوان  مجاعة  تعرضت 
السلفية  الدعوة  مشايخ  من 
تصرحيات  رفضهم  اعلنوا  الذين 
قيادات  تأييد  حول  االخوان 
الدعوة السلفية املرشح االخواني 

مرسي.
امحد،  يوسف  الدكتور  وقال 
النور،  حزب  يف  القيادي 
ان  السلفية،  الدعوة  وعضو 
يف  املسلمني  االخوان  مجاعة 
التخبط  بدأت يف  االخرية  الفرتة 
تصرحيات  وتنسب  والتناقض، 
غري  السلفية  الدعوة  لقيادات 

حقيقيه.

شفيق يهاجم االخوان
الفريق  قال  اخرى،  ناحية  من 
لرئاسة  املرشح  شفيق،  أمحد 
فلول  من   %٩٩ إن  اجلمهورية، 
احلزب الوطين املنحل ال يدعمونه، 
شرعية  ال  شفيق:  وأضاف 
جناحي  ضد  بثورة  سيقوم  ملن 
لو  وأنه  بالفعل،  اختار  فالشعب 
سيكون  فهذا  باالنتخابات  فاز 
بناء على رغبة 5١% من الشعب 
على األقل، وال كلمة فوق كلمة 

الشعب.
ووّجه شفيق خالل لقائه بربنامج 
مصر اجلديدة، حديثه اىل اإلخوان 
يف  سيلفظكم  الشعب  قائال: 
يوم من األيام، طالبا من مجاعة 
ويفهموا  يتعلموا  أن  اإلخوان 

طبيعة العمل السياسي أوال، ثم 
تساءل  كما  بالسياسة،  يعملوا 
إزهاق  وقت  هذا  هل  أيضا: 
الدستورية  احملكمة  يف  الثقة 
يف  حنن  الدولة؟  ومؤسسات 

وقت حياة أو موت.
امليدان  نزلوا  اإلخوان  وأضاف: 
الثورة  الشباب  صنع  أن  بعد 
وهم من حصدوا نتاجها، موضحا 
والصوفيون  بالفعل  صويف  أنه 
يسعى  وأنه  ذلك،  يعلمون 
إلدخال كل العناصر من مسلمني 
جانب  إىل  ومرأة  ومسيحيني 

رئيس الدولة.
لإلسالميني  أقول  وتابع شفيق: 
فكوا شوية.. جيب إعطاء الفرصة 
الصح يف  والرجل  الصح  للقرار 
الوقت الصح، هو ما يعطي أمل، 
موضًحا أنه ال يستطيع أن يتخيل 
بني  اإلعادة  جولة  تكون  أن 

أبوالفتوح ومرسي.
اضطر  أنه  إىل  شفيق،  وأشار 
انتخابات  سباق  إىل  للدخول 
الرئاسة خوفا من تدهور األوضاع. 
تقديم  على  قادر  أنه  وأضاف 
وخارجيا،  داخليا  ملصر  الكثري 
نافيا ما يطلق عليه نظام سابق، 
لكن يوجد نظام فاسد، مؤكدا أنه 
أعضاء  من  أحد  متعمدا  يدع  مل 
حلضور  املنحل  الوطين  احلزب 

مؤمتر انتخابي له.
احلزب  فلول  من   %٩٩ وقال: 
الوطين ال يدعموني، إذا فلنرتك 
العام  للصاحل  ولنتفرغ  اجلدل 
تعلو  كلمة  وال  الدولة،  وبناء 
احنا  قائال:  الشعب،  كلمة  فوق 
مش يف حوش مدرسة.. احنا يف 

دولة.

مرشح االخوان يف مصر ينظم سلسلة بشرية 
والسلفيون يهامجونه وشفيق حيمل على 
االسالميني ويدعوهم لفهم العمل السياسي

الرئيس  يتجه  مريكل،  انغيال 
غربا  هوالند  فرنسوا  الفرنسي 
الدبلوماسية  احلياة  يف  لينخرط 
اىل  اجلمعة  زيارة  مع  الدولية 
البيت االبيض تليها قمتا جمموعة 
الثماني يف كامب ديفيد واحللف 

االطلسي يف شيكاغو.
دولة  رئيس  استهل  ما  ونادرا 
واليته مبثل هذا النشاط احملموم 
مساح.  مبرحلة  حيظى  ان  بدون 
عصر  الطائرة  هوالند  واستقل 
على  واحد  يوم  بعد  اخلميس 
اىل  متوجها  حكومته،  تشكيل 
وزير  مع  املتحدة،  الواليات 

اخلارجية لوران فابيوس.
وبعد لقاء يف البيت االبيض مع 
هوالند  سيتناول  اوباما،  باراك 
وزيرة  مع  الغداء  وفابيوس 
كلينتون.  هيالري  اخلارجية 
مع  ثنائي  لقاء  الغداء  ويلي 
ديفيد  الربيطاني  الوزراء  رئيس 
كامريون الذي دعي مثل فرانسو 
الثماني  هوالند اىل قمة جمموعة 
ديفيد  كامب  يف  اجلمعة  مساء 
املقر الرئاسي االمريكي الصيفي 

شرق.
ويفرتض ان يؤدي اللقاء االول 
نظريه  مع  الفرنسي  للرئيس 
خالف  اي  تبديد  اىل  االمريكي 
حمتمل يف املواقف بني الطرفني. 
يبديه  الذي  االهتمام  وهذا 
يبدو  هلوالند  االمريكي  الرئيس 
جتاهله  بعدما  له  بتعويض  اشبه 
انتخابه  قبل  العامل  قادة  كبار 
مفضلني االحنياز خلصمه الرئيس 
السابق نيكوال ساركوزي، سواء 

صراحة او ضمنا.
وبالنسبة اىل باراك اوباما، فان 
اىل  يهدف  االول  اللقاء  هذا 
استشكاف مواقف شريكه اجلديد 
حول ملفات شائكة سيتم طرحها 
يف قميت جمموعة الثماني واحللف 

االطلسي. 
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باسيل  جربان  الوزير  شارك 
قداس  يف  املرافق  واملوفد 
األحد يف كنيسة سيدة لبنان 
ترأس  حيث  بارك  هاريس 
عبود  روفايل  األب  القداس 
فيها  رحب  كلمة  األب  وألقى 

بالوزير.
قنصل  ايضا  القداس  حضر 
سيدني  يف  العام  لبنان 
نعوم  روبري  االستاذ 
وناشطون  ومسؤولون 
ومناصرون للتيار الوطين احلر 
والزميالن انطونيوس بو رزق 

وبطرس عنداري.
الوزير  توجه  القداس  بعد 
باسيل والوفد املرافق له اىل 
كانت  حيث  الكنيسة  صالة 
وألقى  استقباله  يف  اجلماهري 
حماضرة  باسيل  جربان  الوزير 
قال فيها انه ال دين للفساد 
واالرهاب وال حيق ألحد تغطية 
حبجة  االرهاب  أو  الفساد 

الوزير باسيل والوفد املرافق يشاركون يف 
قداس سيدة لبنان

الوزير باسيل يقرأ الرسائل

الكهنة خالل الذبيحة االلهية

الوزير باسيل والقنصل العام نعوم واملنسق رفول يتناولون القربان املقدس

باسيل، رفول، الهاشم، الزميالن بو رزق وعنداري وحضور

تصوير اراكس

الدين وأن الدين املسيحي هو 
االسالمي  والدين  احملبة  دين 
هو دين اهلل و التسامح وعلى 
النموذج  ذلك  يبقى  أن  لبنان 
بني  التعايش  لذلك  احلي 

األديان املختلفة.
حماسبة  على  الناس  حث  كما 
مركزا  احلكام  من  الفاسدين 
واحليادية  للوسطية  ما  على 
يف  دور  من  احلكم  يف 
السياسية  احلياة  احنطاط 

وتعطيلها.....
وبعد الكالم واجابة الوزير على 
اجلميع  بانتظار  كان  االسئلة 
الوطين  التيار  أقامه  كوكتيل 
شرف  على  سيدني  يف  احلر 

الوزير.
واحاديث  دردشات  وجرت 
حيث  باسيل  الوزير  مع  ودية 
ملس فيه ابناء اجلالية شخصية 

مثقفة ومتواضعة.

بدعوة من رئيس والية فيكتوريا 
يف  الثقافية  اللبنانية  للجامعة 
سابا،  يوسف  السيد  العامل 
ومشاركة رئيس اجمللس القاري 
للجامعة  ونيوزيلندا  ألسرتاليا 
يعقوب  طوني  السيد  اللبنانية 
اجلامعة   يف  اإلعالم  وأمني 
احلصري،  أنطوني  املهندس 
اختيار ملكة مجال  ومسؤولة جلنة 
الوالية  يف  اللبناني  االغرتاب 
ومسؤول  باكار،  سوزان  السيدة 
اإلعالمي  والرتاث  الثقافة  جلنة 
صحفي  مؤمتر  عقد  احلاج،  فؤاد 
يف مركز ماري للخدمات الصحية 
لبلدية  التابع  كوبرغ  منطقة  يف 
مورالند، وذلك يف الساعة الثالثة 
بعد ظهر اخلميس )2012/5/10(. 
يوسف  الرئيس  املؤمتر  افتتح 
اللجنة  وباسم  بامسه  مرحبًا  سابا 
اللبنانية  للجامعة  التنفيذية 
بوسائل اإلعالم شاكرًا حضورهم، 
القاري  بالرئيس  رحب  كما 
يف  الثقافية  اللبنانية  للجامعة 
العامل السيد طوني يعقوب الذي 
بدور  ونوه  باحلضور  رحب  بدوره 

الصحافة والكلمة احلرة. 
وبعد تالوة أمني اإلعالم املهندس 
اجلامعة  تقرير  احلصري،  أنطوني 
ملكة  اختيار  يف  دورها  عن 
أسرتاليا،  يف  املغرتبني  مجال 
الرسائل  من  صور  توزيع  مت 
عن  الصادرة  الرمسية  والقرارات 
اخلارجية  ووزارة  السياحة  وزارة 
الرسائل  إىل  إضافة  واملغرتبني 
الواردة من اجلهة الرمسية املخولة 
على  لبنان  يف  رمسيًا  واملشرفة 
مجال  ملكة  انتخاب  حفل  إقامة 
ضهور  بلدية  وهي  املغرتبني 
الشوير - عني السنديانة برئاسة 
بوصعب  نقوال  الياس  األستاذ 
اليت أعطيت رمسيًا احلق احلصري 
مجال  ملكة  انتخاب  حفل  إلقامة 
املغرتبني يف لبنان الذي سيقام 
بدورها  اليت   ،2012 آب   11 يف 
الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  منحت 
يف العامل برئاسة الشيخ ميشال 
الدويهي إلحياء حفل انتخاب ملكة 
مجال املغرتبني يف بالد االنتشار 

اللبناني ومنها أسرتاليا. 
طوني  السيد  أوضح  ذلك  بعد 
يف  السائدة  الظروف  يعقوب 
املسؤولني  على  متمنيًا  أسرتاليا 
اجلامعة  مع  التعاون  اجلالية  يف 
احلضاري  الوجه  إبراز  أجل  من 
األمني  بدور  منوهًا  والثقايف، 
طوني  السيد  العاملي  العام 
قديسي الذي ينسق أعمال اجلامعة 
يف لبنان والتصاله برئيس بلدية 
السنديانة  عني   – الشوير  ضهور 
األستاذ الياس نقوال بوصعب. ثم 
قدمت السيدة سوزان باكار موجزًا 
عن رد الفعل اإلجيابي والتعاون 
فعاليات  من  وجدته  الذي  املثمر 
ورجال األعمال يف ملبورن الذين 
العمل  هذا  إجناح  سيساهموا يف 
املميز للجالية اللبنانية داعية إىل 
أبناء  التكاتف والتعاضد بني كل 
اجلالية اللبنانية يف هذه الديار. 

على صعيد وزارة السياحة 
ووزارة اخلارجية واملغرتبني

بصدد  السياحة  وزارة  كانت  ملا 
لقطاع  العائدة  املباريات  تنظيم 
واملغرتبات  لبنان  يف  اجلمال 

السوية  على  حتافظ  آلية  ضمن 
تتالءم  اليت  واألخالقية  الثقافية 
للبنان  تريدها  اليت  الصورة  مع 

ولفتياته يف اخلارج.
وملا كان هناك العديد من الدخالء 
الذين شوهوا هذه املباريات إىل 
وملا  أهدافها  عن  حاَدت  درجة 
حيث  من  السياحة  وزارة  كانت 
قانون إنشائها هي املرجع األول  
املباريات  هذه  على  األشراف 

فاختذت القرارات التالية: 
كانون   28 بتاريخ   25 رقم  قرار 
السياحة  وزير  من   2011 الثاني 
وزير  تبليغ  ومت  عبود  فادي 
عدنان  واملغرتبني  اخلارجية 
منصور عن هذا القرار الذي يشري 
الشوير  بلدية ضهور  تكليف  إىل 
كونها  حصريًا  املباراة  بتنظيم 
تارخييًا هي اليت كانت تنظم هذه 
املباراة وكون وزارة السياحة هي 
عن  املسؤولة  االدارية  املرجعية 
اجلمال  مباريات  على  االشراف 
على  اعرتاض  الكتاب  هذا  ويف 
بعض السفارات يف اخلارج حلضور 
املغرتبني.  مجال  مللكة  انتخاب 
)املادة االوىل من القرار: حيصر 
حق إقامة حفل انتخاب ملكة مجال 
املغرتبني ببلدية ضهور الشوير أو 

اجلهة اليت تكلفها هذه البلدية(
وزير  صادرعن    252 قرار 
السياحة بتاريخ 25 تشرين الثاني 
اخلارجية  وزير  من  يطلب    2011
واملغرتبني لتعميمه على السفراء 
اللبنانية  واجلامعة  والقناصل 
وفروعها،  العامل  يف  الثقافية 
اجلهات  بعض  ملنع  القرار  هذا 
اخلارج  باجلاليات يف  اليت تتصل 

لتنظيم مباراة ملكة اجلمال.
 22 بتاريخ  السياحة  وزير  أعلن 
/2/ 2012 إىل جهات مسؤولة بأنه 
سحب التفويض من الذين كانوا 
مجال  ملكة  انتخاب  حفل  ينظموا 

املغرتبني.
وزير  عن  صادر   78 رقم  قرار 
بتاريج  واملغرتبني  اخلارجية 
 69 رقم  تعميم   ،2012/3/26
بتاريخ 2012/3/16، عماًل بقراري 
ورقم   252 رقم  السياحة  وزير 

25، حيصر حق إقامة حفل انتخاب 
ملكة مجال املغرتبني ببلدية ضهور 
الشوير أو اجلهة اليت تكلفها هذه 
قرارات  كافة  وتلغى  البلدية، 
بدءا  األخرى  اجلمال  مباريات 
أي  ومتنع   ،2012/1/1 تاريخ  من 
أي  إقامة  أو  بتحضري  أخرى  جهة 
مباريات بهذا املعنى حتت طائلة 

املالحقة القانونية هلذه اجلهة.

على صعيد بلدية الشوير – 
عني السنديانة

تلقى األمني العام العاملي للجامعة 
اللبنانية الثقافية يف العامل طوني 
بلدية  رئيس  من  كتاب  قديسي 
صعب  بو  نقوال  الياس  الشوير 
فيه:  يقول   ،2012/4/7 بتاريخ 
تقيم  الشوير  بلدية  كانت  ملا 
مهرجان عيد املغرتبني منذ العام 
رئيس  فخامة  رعاية  حتت   1962
صاحبة  وهي  اللبنانية  اجلمهورية 
اتنخابات  باجراء  احلصري  احلق 
ملكة مجال املغرتبني منذ أكقر من 

مخسون عامًا.
السياحة  وزير  قرار  على  وبناء 
اخلارجية  وزير  وقرار   25 رقم 
واللذين   ،78 رقم  واملغرتبني 
عمما على كافة السفرات اللبنانية 
يف اخلارج واملتعلقني حبصر حق 
املغرتبني  مجال  ملكة  انتخاب 
اليت  اجلهة  أو  الشوير  ببلدية 

تكلفها البلدية هلذه الغاية.
وحتضريًا حلفل االنتخابات النهائية 
اليت ستجري يف 11 آب 2012 يف 
ضهور الشوير فإن البلدية تتشرف 
اللبنانية  اجلامعة  مع  بالتعاون 
الثقافية يف العامل ممثلة بشخص 
رئيسها الشيخ ميشال الدويهي، 
اليت  بالبلدان  إبالعنا  نأمل  كما 

سوف تشارك.
كتاب آخر من رئيس البلدية إىل 
للجامعة  العاملي  العام  األمني 
بالتعامل  يفتخر  إنه  فيه:  يقول 
مع مؤسسة منظمة وعندها اخلربة 
كاجلامعة اللبنانية كما سيتم نقل 
  MTV االحتفال من على شاشة

العاملي  اجمللس  صعيد  على 

املؤمتر الصحفي لوالية فيكتوريا للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل

ملبورن يف 2011/5/10

يف  الثقافية  اللبنانية  للجامعة 
العامل أرسل األمني العام العاملي 
بلدية  رئيس  إىل  كتاب  للجامعة 
اجلامعة  تقدير  فيه  يعرب  الشوير 
اليت  القيمة  واألعمال  للجهود 
حتيات  ونقل  البلدية  بها  تقوم 
الشيخ  للجامعة  العاملي  الرئيس 
التعامل  ميشال الدويهي وشرف 

مع البلدية.
ورسالة أخرى إىل رئيس البلدية 
 ،2012 نيسان   23 بتاريخ 
ستشارك  اليت  البلدان  خبصوص 

بإنتخاب ملكة مجال املغرتبني.
أمريكا الشمالية: كاليفورنيا

كندا: أونتاريو
 – بلجيكا   – الدامنارك  أوروبا: 

فرنسا  سويد –  إنكلرتا – 
 – ونيوزيلندا: سيدني  أوسرتاليا 

ملبورن
 – األرجنتني  الالتينية:  أمريكا 

كولومبيا  الربازيل املكسيك – 

على صعيد اجمللس القاري 
ألسرتاليا ونيوزيلندا 

للجامعة اللبنانية

األمانة  من  رسائل  عدة  تلقينا 
العامة للجامعة اللبنانية بتاريخ 18 
و 24 نيسان 2012، لكي نشارك 

بإنتخاب ملكة مجال املغرتبني.

على صعيد والية فيكتوريا 
للجامعة اللبنانية

إختذنا القرار باملشاركة وتألفة جلنة 
وسيكون  باكار.  سوزان  برئاسة 
فخامة  برعاية  لبنان  االحتفال يف 
رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد 
ميشال سليمان  وسيتم نقله من 

MTV على شاشة
التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري 
اجملتمع  أمام  املميز  واجلمالي 
الدولي تدعو اجلامعة يف فيكتوريا، 
حسناوات اجلالية اللبنانية من عمر 
17 - 27 سنة  ومن كل الواليات 
األسرتالية للمشاركة يف مسابقة 
اللبناني يف  ملكة مجال االغرتاب 
 ،2012 لعام  اسرتاليا  ملبورن 
حيث ستتوج ملكة العام 2012 مع 
وصيفة أوىل وثانية، يف مهرجان 
بامتياز، يف 15متوز  مجالي وفين 

 .2012
 Rotana شركة     من  بدعم 
 Blue White وشركة  للسفريات 
على  ستتنافس  تابت(  )مازن 
اللبناني  االغرتاب  مجال  عرش 
يظهرن  جاليتنا،  من  حسناوات 
الروح  من  الالئق  املستوى  فيه 
ليس  اجلمال  تاج  الرياضية، ألن 
إبقاء  الغاية  إمنا  هدفا حبد ذاته، 

اسم لبنان عاليًا.
هذا وستشرتك الفائزات يف حفل 
مجال  مللكة  النهائية  االنتخابات 
 11 يف  سيقام  الذي  املغرتبني 
آب 2012 يف بلدة ضهور الشوير 

يف لبنان
وللمشاركة  املعلومات  من  ملزيد 
حزيران   3 قبل  االتصال  يرجى 

2012
على األرقام التالية: سوزان

 0417 470 243 
مروى 564 888 0422 –

إيف 766 773 0433 
سندرا 016 988 0421
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Australian Newsاسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع

قامت 50 امرأة ُأِصبنْ  بالتهاب 
الكبد الوبائي سي أثناء إجرائهن 
عيادة  يف  إجهاض  لعمليات 
مجاعية  دعوى  برفع  مبلبورن 
فكتوريا  حمكمة  يف  قضائية 

العليا.
القضائية  الدعوى  وخاصمت 
تنظيم  جهاز  هم  أطراف  ثالثة 
األسرتالي،  الصحة  ممارسة 
 Croydon مستشفى  ومدير 
التخدير  وطبيب  للجراحة،   Day

جيمس الثام بيرتز.
أصب  قد  النساء  وكانت 
بالتهاب الكبد الوبائي سي بعد 
العيادة  يف  عمليات  إجرائهن 
يناير  بني  الفرتة  يف  اجلراحية 
بعدما   2009 وديسمرب   2008
املصاب  بيرتز  الدكتور  قام 
باملرض بتخديرهم مما أدى إىل 

انتقال العدوى للنساء.
تقدميها  مت  اليت  القضية  وتعد 
اليوم األربعاء بواسطة املؤسسة 
القضايا  يف   املتخصصة 
وجوردون«  »سالتر  اجلماعية 
يتم  اليت  األوىل  السابقة 
مجاعية  شكوى  تقديم  فيها 
ضد  شخصية  بإصابات  تتعلق 
الصحة  ممارسة  تنظيم  جهاز 

األسرتالي.
جولي  قالت  جانبها،  من 
مؤسسة  مسؤولة  كالينت 
النساء  إن  وجوردون«  »سالتر 

املصابات قد عانني من صدمة 
النتقال  نتيجة  واضحة  نفسية 
الكبد  التهاب  مرض  عدوى 
مضيفة  إليهن،  سي  الوبائي 
أنهم وضعوا ثقتهم يف املهنية 
هذه  خيانة  مت  أنه  إال  الطبية 
كانت  الذي  الوقت  يف  الثقة 
مراحل  أقصى  يف  النساء  فيه 

ضعفهن.
وتفاوتت درجة اإلصابة باملرض 
البعض  أن  حتى  النساء  بني 
على  قادرات  يعدن  مل  منهن 

العمل.
بيرتز،  التخدير  طبيب  ويواجه 
61 سنة، عشرات من االتهامات 
اجلنائية، حيث قال احملققون إن 
احلقن اليت كان خيدر بها النساء 
كان يستخدمها يف جسده أوال 
املعدي،  باملرض  إصابته  رغم 
أبرزها  تهمة   126 يواجه  حيث 
تعريض حياة املريضات للخطر 
إلصابات  املؤدي  واإلهمال 

خطرية.
أن  كاليتون  السيدة  وأضافت 
العيادة اجلراحية و جهاز تنظيم 
األسرتالي  الصحة  ممارسة 
يف  لفشلهم  أيضا  مسؤولون 
تأدية مهام وظائفهم يف محاية 

الصحة العامة.
تستغرق  أن  املتوقع  ومن 

الدعوى من 12- 18 شهرا.
املصدر:العنكبوت االلكرتوني

طبيب التخدير املريض يف ملبورن أصاب 
50 امرأة بالتهاب الكبد الوبائي سي أثناء 

عمليات إجهاض

Saturday 19 May 2012السبت 19 أيار 2012

حثت رئيسة احلكومة الفدرالية 
جوليا غيالرد النقابات العمالية 
العمالية  احلكومة  مساندة  على 
الشديدة  املرحلة  تلك  يف 
خبوف  واعرتفت  الصعوبة، 
ضريبة  من  األسرتالي  الشعب 
أنها أصرت على  إال  الكربون، 

أن ال شيء يدعو للخوف.
وطالبت غيالرد بضرورة تكاتف 
العمالية خالل ال 500  اجلهود 
يوم اليت تفصل عن االنتخابات 
السماح  بعدم  داعية  القادمة، 
املتزايدة  السياسية  للضغوط 
باليأس داخل  أن تولد شعورا 
ضمن  العمالية،  األوساط 
مؤمتر   يف  ألقته  اليت  خطابها 
جملس نقابات املهن األسرتالي 
مطالبة  سيدني،  يف   ACTU
بتكريس اجلهود لتلبية مطالب 

األسرتاليني.
وألقت االتهامات املوجهة لعضو 
الربملان كريغ طومسون بتبديد 
الصحية  اخلدمات  نقابة  أموال 
وقتما كان مسؤوال عنها ظالهلا 
على املؤمتر النقابي، إذ طالبت 
املالية  الرقابة  بتشديد  غيالرد 

على النقابات.
ويعد ذلك اخلطاب اعرتافا من 
حكومة غيالرد باألزمة اليت متر 
أسبابها،  لرصد  وحماولة  بها، 
خالهلا  تستطيع  اليت  والسبل 
عنق  من  اخلروج  احلكومة 

الزجاجة.
هنالك  أن  غيالرد  وأضافت 
تضخيما ال مربر له فيما خيص 
تأثريات ضريبة الكربون أرجعته 
املبالغ  اإلعالمي  التناول  إىل 
ما  وهو  الضريبة  بشأن  فيه 
بث الرعب والصدمة يف الرأي 

العام األسرتالي.
ورقم تعهد غيالرد أال تستسلم 
الستطالعات الرأي اليت توضح 
تدني حظوظ حكومتها يف الفوز 
أنها  إال  القادمة،  باالنتخابات 
للتحديات  بإدراكها  اعرتفت 
السياسية اليت تواجه حكومتها، 
على  قادرة  أنها  وأضافت 

استيعابها متاما.

الفدرالية  احلكومة  وكانت 
ضريبة  ذكر  عدم  تعمدت  قد 
اإلعالنية  محلتها  يف  الكربون 
اليت  اجلديدة  الدعوم  لشرح 
املستحقة  العائالت  تناهلا 
ضريبة  آثار  عن  تعويضا 
ذكر  تأثري  من  خوفا  الكربون، 
شعبية  على  الكربون  ضريبة 

احلكومة العمالية.
بني  من  أن  غيالرد  وأردفت 
من  األسرتاليني  قلق  أسباب 
الصراخ  هي  الكربون  ضريبة 
املعارض  لالئتالف  املستمر 
على مدى عام كامل ملناهضة 
غيالرد  وطالبت  الضريبة. 
النقابات بطمأنة أعضائها بعدم 

اخلوف من الضريبة.
يأتي ذلك يف الوقت الذي بدأ 
فيه يوم األربعاء توزيع الدعوم 
من  للحد  للعائالت  التعويضية 
حيث  الكربون،  ضريبة  آثار 
خصصت احلكومة  هلذه الدعوم 

خالل 4 سنوات. 15 مليار $  
 530 تستفيد  أن  املقرر  ومن 
عائلة يف نيو ساوث ويلز من 
حتت   $ مليون   104 يبلغ  دعم 
.»amily tax benefit « مسمى

الشهر  احلكومة  ستبدأ  كما  
الدعوم  صرف  يف  القادم 
أطفال  منح   « املسماة: 
العائالت  إلعانة  املدارس« 
على حتمل املصاريف الدراسية 
يونيو   20 من  ألبنائهم.وبداية 
سوف تتلقى العائالت منخفضة 
لكل  ومتوسطة الدخل  818 $ 
و  العليا  املدارس  يف  طالب 
لكل طالب يف املدارس   $ 409

االبتدائية.
من  العديد  ستحظى  بينما 
العائالت بداية من يوليو القادم 
بتخفيضات ضريبية، مع إعفاء 
 80 السنوية  دخوهلم  يبلغ  من 

أو أقل من الضرائب. ألف $ 
نيلسن  وكان استطالع اهلريالد\ 
يف  تدنيا  أظهر  قد  املشرتك 
اليت  العمالية  احلكومة  شعبية 

حصلت على %28 .
املصدر:العنكبوت االلكرتوني

غيالرد للنقابات: أغيثوا احلكومة العمالية...
واإلعالم سبب أزمة ضريبة الكربون!!

قالت حكومة نيوساوث ويلز إن  
الوالية  يف  السيارات  أصحاب 
قد يتم حماسبتهم على املسافة 
يقطعونها  اليت  اإلمجالية 

بسياراتهم.
نيو  لوالية  الطرق  وزير  وقال 
أثناء  غاي  دنكان  ويلز  ساوث 
إن   التحتية  البنية  حول  ندوة 
الوالية  مسألة حماسبة سائقني 
اليت  الكلية  املسافة  على 
اخليارات  أحد  كانت  يقطعونها 
البنية  هيئة  على  اقرتحها  اليت 
التحتية لوالية نيوساوث وسلز 
لدراستها من أجل توفري متويل 

اجتاه حملاسبة أصحاب السيارات يف نيو ساوث ويلز على 
املسافة الكلية اليت يقطعونها

قالت نقابات السكك احلديدية 
عليها  أقدمت  اليت  اخلطوة  إن 
نيو ساوث ويلز  حكومة والية 
مئات  عن  االستغناء  بإعالنها 
 Rail مؤسسة  لدى  الوظائف 
لن  احلديدية  Corpللسكك 
وستتبعها  األخرية،  تكون 

خطوات أخرى متعددة.
النقابات  تستبعد  ومل 
بسبب  إضرابات  حدوث 
قامت   بينما  اإلجراءات،  هذه 
الوالية   يف  املواصالت  وزيرة 
بالتقدم  بريجيكليان  غالديس 

بثالث مبادرات. 
املواصالت  وزيرة  وقالت  
أنه سيتم   املبادرة األوىل  يف 
عن  االختياري  الفصل  عرض 

العمل ألصحاب 750 وظيفة.
هذه  تقليص  إن  وأضافت  
على  يؤثر  لن  الوظائف 
أكرب  تقدمها  اليت  اخلدمات 
مل  أنها  إال  مواصالت،  شركة 
أصحاب  حول  تفصيالت  تعط 

الوظائف املعرضني للفصل.
املبادرة  يف  نوهت   بينما 
مؤسسة  تقسيم  إىل   الثانية 
أحدهما  لقسمني   »Rail Corp«
ويلز«  نيوساوث  »قطارات 

يف  اإلقليمية  املناطق  وختدم 
سيدني«  و«قطارات  الوالية، 

وختدم ركاب سيدني فقط.
الثالثة  املبادرة  وتركزت 
خاص  قسم  إنشاء  على 
أعمال  يتوىل  املؤسسة  داخل 

النظافة.
املواصالت  وزيرة  تفصح  ومل 
عن حجم األموال الالزمة إلمتام 

هذه التغيريات.
وأضافت أن هنالك حاجة ملحة 
واالهتمام  القطارات  لصيانة 

بالنظافة.
أعلنت  اليت  للتغيريات  ووفقا 
عنها وزيرة املواصالت بالوالية 
السكة احلديد يف  فإن خطوط 
وسنرتال  نيوكاسل  من  كل  
كوست وبلو ماونتينز وإيالوارا 
سيتم  هايالندز  وساوثرن 
»قطارات  بواسطة  إدارتها 
بينما  ويلز«،  نيوساوث 
سيدني«  »قطارات  ستشرف 
على باقي شبكة السكة احلديد 

يف الوالية.
تقليص  أن  الوزيرة  وأضافت 
احلد  إىل  يهدف  الوظائف 
واالهتمام  البريوقراطية  من 
وأضافت  والنظافة،  باخلدمات 
كوارد  متتلك  كورب  ريل  أن 
إدارية تفوق 20 مرة ما متلكه 
دفع  مما  التعليم  مؤسسة 

للحاجة إىل تقليص الوظائف.
وانتقدت نقابات السكة احلديد 
إعالن  شاب  الذي  الغموض 
التغيريات احلكومية، حيث قال 
سكرتري  كالسينس  أليكس 
والرتام  احلديد  السكة  نقابة 
ويلز  ساوث  بنيو  واحلافالت 
إضراب  إنه ال يستبعد حدوث 
التغيريات،  على  احتجاجا 
متوقعا أن تقدم احلكومة على 

فصل املزيد من املوظفني.
سكرتري  آيرز  تيم  قال  كما 
نقابة عمال الصناعة األسرتالية 
أن  ويلز  نيوساوث  فرع  يف 
على  أقدمت  الوالية  حكومة 
تصرف غري حمرتم بإعالنها عن 
بهذا  املوظفني  عن  االستغناء 

الشكل املهني.
املصدر:العنكبوت االلكرتوني

حكومة نيوساوث ويلز تستغين عن 750 
موظفا يف مؤسسة Rail Corp للسكة 

احلديد والنقابات تهدد باإلضراب

نهاية املطاف........750 وظيفة تم االستغناء عنها

والتطوير  التنمية  ملشروعات 
مستبعدا  بالوالية،  املتعلقة 
ضريبة  يسمى«  ما  فرض 

االزدحام املروري«.
ومن املتوقع أن حتاسب ضريبة 
املسافة السائقني على أساس 
يقطعوها  اليت  الكيلومرتات 
بعكس ضريبة االزدحام املروري 
اليت دارت أفكار حول تطبيقها 
اختناقا  املناطق  أكثر  يف 

مروريا.
يستبعد  لن  أنه  غاي  وأضاف 
يف  جديدة  طرق  رسوم  فرض 
ما  أهم  أن  مضيفا  املستقبل، 

على  فرض ضرائب  فكرة  مييز 
يقطعها  اليت  الكلية  املسافة 
تتسم  أنها  هي  السائقون 

بالعدالة.
حكومة  باسم  متحدثة  وقالت 
بصدد  احلكومة  إن  الوالية 
وردت  اليت  التوصيات  دراسة 
نفقات  حول  شوت  تقرير  يف 
الذي صدر يف  التحتية،  البنية 
فكرة  ويشمل  املاضي  يناير 
توجيه  مع  اإلمجالية،  املسافة 
شبكة  كفاءة  بزيادة  النصائح 

الطرق.
املصدر:العنكبوت االلكرتوني

الفدرالية  احلكومة  رئيس  قام 
بتوبيخ  كيتنغ  بول  األسبق 
حاولوا  سيدني  يف  مصورين 
مواجهته  قبل  له  صور  التقاط 
وجها لوجه مع بوب هوك الذي 
منصب  من  كيتنغ  به  أطاح 
عام  الفدرالية  احلكومة  رئيس 

.1991
عشاء  مأدبة  يف  هوك  وظهر 
جملس   مؤمتر  ضمن  خاصة 
يف  األسرتالي  املهن  نقابات 
وهو  بسيدني،  املعارض  مركز 
ما أثار توقعات احلاضرين حول 
بينه  مشادة  حدوث  إمكانية 
العداء  وبني كيتنغ على خلفية 
املستفحل بينهما منذ 20 عاما.

ووصل كيتنغ بعد وصول هوك 
ب20 دقيقة إللقاء خطاب رئيسي 
يف املؤمتر، إال أن االثنني آثرا 
اجللوس وظهر كل منهما لآلخر  

حبيث ال يتواجهان.
أي  التقاط  املصورون  وحاول 

بني  بينهما  للمواجهة  صور 
أن  إال  السياسيني  الغرميني 
بشدة،  املصورين  وبخ  كيتنغ 
يتحدث  كان  الذي  الوقت  يف 
الذي  أوليفر  ديف  إىل  فيه 
انتخب حديثا أمينا عاما جمللس 

نقابات املهن األسرتالي.
وواصل كيتنغ مشاعر استيائه 
جتاه  بإصبعه  لوح   أن  بعد 
تدل  بكلمات  ناطقا  املصورين 

على تضجره.
عام  إىل  بينهما  اخلالف  ويرجع 
1991 عندما فاز كيتنغ بأصوات 
برئيس  مطيحا  العمالي  التكتل 

احلكومة آنذاك السيد هوك.
عام  خطابا  كيتنغ  كتب  كما 
ذي   « صحيفة  نشرته   2010
أسرتاليان« متهما هوك بالتخبط 
فرتة  من  سنوات   4 يف  التام 
مما  الفدرالية  للحكومة  رئاسته 

عمق اخلالفات.
املصدر:العنكبوت االلكرتوني

بول كيتنغ يوبخ مصورين 
حاولوا التقاط صور جتمعه مع 

غرميه بوب هوك!!
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اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع

Saturday 19 May 2012السبت 19 أيار 2012

املعارض  االئتالف  زعيم  تعهد 
معدل  بزيادة  أبوت  طوني 
إىل  األجنبية  اللغات  دراسة 
حقبة  اليت شهدتها  املستويات 
الستينيات من القرن املنصرم، 
يف خطابه الذي عقب  فيه على 
احلكومة  أعلنتها  اليت  امليزانية 
أولوياته  حدد  حيث  الفدرالية، 
اليت سيفعلها يف أول 100 يوم 
يف حالة فوزه بانتخابات رئاسة 

احلكومة.
حماكيا  أبوت،  طوني  وقال 
رئيس احلكومة الفدرالية السابق 
كيفن راد إنه ملن الضروري أن 
األسرتاليني  من  املزيد  يفهم 
اللغات اليت تتحدث بها الدول 
األقطار  ولغات  اجملاورة، 
جتارية  بعالقات  ترتبط  اليت 
اللغات  سيما  ال  أسرتاليا،  مع 
اخنفاض  إىل  مشريا  األسيوية، 
ملحوظ يف مستوى تعلمها داخل 
أسرتاليا، يف خطابه الذي ألقاه 

يف الربملان الفدرالي.
تعلم  نسبة   أن  أبوت  وأردف 
للغة  الثانية عشر  السنة  طالب 
أجنبية اخنفضت إىل 12% بعدما 
كانت 40% يف الستينيات من 

القرن العشرين.
من  قلقه  عن  أبوت  وعرب 
اليابانية  اللغة  تعليم  اخنفاض 
يف املدارس العليا األسرتالية، 
االخنفاض  معدل  وصل  حيث 

إىل 21%  منذ عام 2001.
باللغات  املعرفة  أن  وتابع 
قبل  يبدأ  أن  جيب  األجنبية 
أن  وتعهد  للمدارس،  الدخول 
اللغات  دراسة  معدل  يرفع 
السنة  طالب  بني  األجنبية 
خالل   %40 إىل   عشر  الثانية 
الطالب  بإجبار  أعوام،  عشرة 
جبوار  أجنبية  لغة  دراسة  على 

اللغة اإلنكليزية.
احلكومة  رئيسة  أبوت  ووصف 
الناكسة  بكونها   الفدرالية 
لسلسلة من الوعود، مبا أفقدها 

يف خطاب التعقيب على املوازنة: أبوت يطالب 
بزيادة نسبة تعليم اللغات األجنبية داخل 

يطالب  مسؤولون بارزون داخل أسرتاليا ويسرد أولوياته إذا أصبح رئيسا للحكومة
غيالرد  حكومة  العمال  حزب 
مع  العالقات  قطع  بضرورة 
انتخابات  بعقد  وطالبوا  اخلضر، 
مبكرة يف حالة فشل الربملان يف 

القيام بوظيفته.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
رئيس  هوز  بول  فيه  يستعد 
نقابة العمال األسرتاليني باجلهر 
العمال  حزب  انفصال  مبطالبته 

عن اخلضر.
اسرتاتيجي  بعض  ناقش  كما 
حزب العمال والنقابيني وأعضاء 
الدعوة  خيار  عماليني  برملانيني 
االعرتاف  رغم  مبكرة،  النتخابات 
مهيئا  ليس  حاليا  احلزب  بأن 
معمعة  للدخول يف  كافية  بدرجة 

االنتخابات.
مع  متزامنة  التقارير  وتأتي هذه 
أعلنت  اليت  الدوالرات  مليارات 
والدعم  اجلديدة  امليزانية  عنها 
للحد من  للعائالت  الذي سيوجه 
حيث  الكربون،  ضريبة  تأثري 
املستحقة  العائالت  منح  سيتم 
بداية من 16 مايو اجلاري   $ 110
الكربون،  ضريبة  عن  كتعويض 
فمن  املعاشات  أصحاب  أما 

املقرر أن تودع مبالغ الدعم يف 
حساباتهم البنكية مع نهاية شهر 

مايو اجلاري.
ويعد اخلوف من عودة كيفن راد 
الدعوة  خماطر  إحدى  للقيادة  
النتخابات مبكرة، إال أن البعض 
العمال   حزب   صفوف  داخل 
يرى أن الدعوة النتخابات مبكرة 

ليست بالفكرة السيئة.
جمددا  القيادة  تكهنات  وثارت 
الظهور  راد  كيفن  قرر  أن  بعد 
مهرجان  يف  القادم  األحد  يوم 
سيشارك  حيث  سيدني،  كتاب 
اإلعالن عن كتاب جديد من  يف 
بوب  املستقل  النائب  تأليف 

خاطر.
وقت   يف  غيالرد  تعهد  ورغم 
كاملة،  االنتخابية  فرتتها  بقضاء 
النتخابات  الدعوة  قرار  أن  إال 
سيطرة  خارج  يكون  قد  مبكرة 

غيالرد.
ويستعد السيد هوز ملطالبة علنية 
حلزب العمال باختاذ موقف صارم 
سيلقيه  خطاب  يف  اخلضر  من 
داخل نادى الصحافة القومية يف 

وقت الحق من هذا الشهر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مطالبات داخل حزب العمال بتجميد العالقات 
مع اخلضر واجتاه للدعوة إىل انتخابات مبكرة

ثقة الناخبني.
بقدرة  تعهده  أبوت  وأعاد 
االئتالف يف حالة توليه السلطة 
على توفري حنو 50 مليار دوالر 
أعلن  اليت  امليزانية  مهامجا   ،
اخلزانة  وزير  واين سوان  عنها 
عن  أعلن  والذي  الفدرالية، 

فائض 1.5 مليار $.
وأضاف طوني  أبوت إن إلغاء 
جيعل  سوف  التعدين  ضريبة 
جذبا  أكثر  مكانا  أسرتاليا  من 
لالستثمار، وجيعل العامل يدرك 
أن أسرتاليا ال حتارب الناجحني، 
وال تعاقبهم على ما وصلوا إليه 

من ثراء.
األول  اليوم  يف   « واستطرد: 
بإلغاء  أبوت،سأقوم  حلكومة 
عرض  وقبول  الكربون،  ضريبة 
جزيرة ناورو إلعادة فتح مراكز 

طاليب اللجوء ألسرتاليا«.
وتابع السيد أبوت يقول: »خالل 
السلطة،  تقلدي  من  أسبوع 
لألسطول  أوامري  سأعطي 
األسرتالي بإرجاع مراكب طاليب 
غري  بطرق  القادمني  اللجوء 

شرعية«.
خطابه  أبوت  السيد  وواصل 
من  شهر  »بعد  قائال:  اجلدلي 
أبوت،  حكومة  تولي  بداية 
احلكومية  املنظومة  ستعمل 
بشكل أكثر كفاءة، وبعد ثالثة 
يف  الربملان  سينظر  شهور، 
إلغاء ضريبة الكربون والتعدين، 

وتشريعات محاية احلدود«.
العداء جتاه  أبوت مشاعر  وكرر 
يف  أظهرها  اليت  غيالرد  جوليا 
امليزانية  على  التعقيب  خطاب 
طلب  حينما  املاضي،  العام 
عدم  العمال  حزب  مؤيدي  من 
احلكومة  لرئيسة  الثقة  منح 
احلكومة  إن  قائال  الفدرالية، 
متوت  أن  احلالية جيب  العمالية 

خجال.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

األسرتالية  العائالت  ترتقب  
املستفيدة من الدعم اإلضايف 
أعلنت  واليت  مليار دوالر   1.8
اجلديدة،  امليزانية  عنها 
ملعرفة  القادمة،  االنتخابات 
عما إذا كان االئتالف الفدرالي 
هذا  بإلغاء  سيقوم  املعارض 
الدعم اإلضايف يف حالة فوزه 

باالنتخابات.
العمالية  احلكومة  وكانت 
يف  أعلنت  قد  الفدرالية 
الثالثاء  أعلنتها  اليت  ميزانيتها 
اليت  العائالت  أن  املاضي، 
تتلقى دعم العائالت الضرييب 
ذات الفئة أ سوف تأخذ  حوالي 
إضافية سنويا لكل طفل   $ 300

بداية من منتصف عام 2013.
ما  ليفوق  الدعم  هذا  ويأتي 
مت إعالنه سابقا من  ختصيص 
110 دوالر سنويا دعما إضافيا 
لكل طفل تعويضا عن ضريبة 

الكربون.
وستأخذ العائالت املندرجة حتت 
مظلة الدعم الضرييب من الفئة 
كدعم   $69 حوالي  على  بي 

إضايف سنوي.
إال أن زعيم االئتالف املعارض 
توني أبوت أعلن يوم اجلمعة ، 
أن االئتالف ال يؤيد هذا الدعم 
جهوده  يقوض  ألنه  اإلضايف، 
ضريبة  إلغاء  إىل  الرامية 

الكربون.
تصرحيات  يف  أبوت  وأضاف 
»لن   : نيوز  سكاي  لشبكة 
األسرتالي  الشعب  على  أضن 
بأية أموال، ولكنين ال أريد أن 
حيصلون  حينما  خداعهم،  يتم 
مقابل  اإلضايف  الدعم  على 
فواتري  يف  مستمرة  زيادة 
وخمتلف  والغاز،  الكهرباء 

نواحي احلياة«.
ذلك،  »ومع  قائال:  واستدرك 

الوقت  يف  املواطنني  سنخرب 
عن  االنتخابات  قبل  املناسب 
قرار االئتالف بشأن هذا الدعم 

اإلضايف«.
حالة  يف  أنه  أبوت  واستطرد 
إلغاء ضريبة الكربون لن حيتاج 

أحد دعما إضافيا.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
العمالية  احلكومة  فيه  حذرت 
حالة  يف  بأنه  املواطنني 
أبوت  بقيادة  االئتالف  فوز 
سينزع  القادمة  باالنتخابات 

منهم  كافة أنواع الدعم.
الفدرالي  االئتالف  وكان 
ضد  األسبوع  هذا  صوت  قد 
ملساعدة  ختصيص 2.1 مليار $ 
شراء  على  واألمهات  اآلباء 
إال  ألبنائهم،  مدرسية  أدوات 
أن احلكومة العمالية جنحت يف 
متريره مبساندة من املستقلني 
استغلته  ما  وهو  واخلضر، 
احلكومة  رئيسة  غيالرد  جوليا 
الفدرالية عندما حذرت الشعب 
األسرتالي من تعنت أبوت ضد 
العائالت  صاحل  يف  يصب  ما 

األسرتالية.
يوم  خطابه  يف  أبوت  وقال 
سيحتاج  االئتالف  إن  اجلمعة 
حالة  يف   $ مليار   50 لتوفري 
القادمة،  باالنتخابات  فوزه 
واصفا ذلك بالتحدي احلقيقي، 
واصفا االئتالف بأنه قادر على 

تنفيذ ذلك.
امليزانية  أن  أبوت  واستطرد 
احلكومة  عنها  أعلنت  اليت 
الفدرالية  اعتمدت على اإلخالل 
بتخفيض  الوعد  مثل  بالوعود، 
متهما  الشركات،  ضريبة 
لتقسيم  تسعى  بأنها  غيالرد 
األسرتاليني، يف معركة طبقية 
بني األثرياء وحمدودي الدخل.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أبوت: غيالرد جتر أسرتاليا إىل معركة 
بني األثرياء وحمدودي الدخل!

احلكومة  رئيسة  عربت 
عن  غيالرد  جوليا  الفدرالية 
التلميحات  من  دهشتها  عدم 
بني  اجتاه  بوجود  أفادت  اليت 
وزير  بعودة  الليربالي  احلزب 
هاوارد  حكومة  يف  اخلزانة 
الربملان،  إىل  كوستيلو  بيرت 
اليت  األنباء  أنكر  األخري  أن  إال 
حول  كروجر  مايكل  أفشاها 
باملقعد  للظفر  كوستيلو  اجتاه 
الربملاني الليربالي يف كويونغ، 
الذي يتبوأه حاليا نائب املقعد 

اخللفي جوش فرايدنربغ.
واستغلت احلكومة العمالية تلك 
املصداقية  مهامجة  يف  األنباء 
قبل  للمعارضة،  االقتصادية 
امليزانية   على  التعقيب  خطاب 
االئتالف  زعيم  أبوت  لتوني 

املعارض.
حديثها  يف  غيالرد  وقالت 
»إيه  األسرتالية  اإلذاعة  هليئة 
بي سي« إنها مل تندهش من 

غيالرد  تستغل أنباء عودة كوستيلو لصفوف 
الليرباليني وحتط من قدرات أبوت االقتصادية!!

احلزب  أعضاء  بعض   رغبة 
كوستيلو،  عودة  يف  الليربالي 
مبا يدل على القلق الذي يسري 
الليربالي  داخل صفوف احلزب 
أبوت يف  من عدم متكن توني 
ووصفت  االقتصادية،  األمور 
أبوت  بأنه حيطم السمعة اليت 
يشتهر بها احلزب الليربالي يف 

اإلدارة االقتصادية.
من جهته، نفى كوستيلو األنباء 
وأرجعها  باخلاطئة،  ووصفها 
إىل اإلحباط الذي يعانيه كروجر 
السابقة  زوجته  أفول جنم  بعد 
السناتور هيلني كروجر سياسيا 

يف والية فكتوريا.
الليربالي  قال  ناحيته،  من 
املقاعد  نائب  باين  كريستوفر 
يعود   لو  يتمنى  إنه  األمامية 
السيد  الرائع  اخلزانة  وزير 
للربملان،  جمددا  كوستيلو 

وخيدم احلزب الليربالي .
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

إذا أمكن إزالة الكربون امللوث 
مت  اليت  الدرجة  بنفس  للهواء 
الكربون  كلمة  إلغاء  خالهلا 
لدعوم  املوضحة  اإلعالنات  من 
امليزانية اجلديدة فسيعد ذلك 

إيذانا حبل كافة املشاكل.
الفدرالية  احلكومة  وتعرضت  
لوابل من االنتقادات بعد إلغاء 
كلمات » الكربون« و » التغري 
املناخي« و » الطاقة النظيفة« 
من احلمالت اإلعالنية املوضحة  
املعوضة  احلكومية  للدعوم 

لتأثريات ضريبة الكربون.
التلفزيونية  اإلعالنات  وتعد 
تتكلف   إعالنية  محلة  من  جزءا 
لشرح  الدعوم  36.1 مليون $ 
تضمنتها  اليت  احلكومية 
واليت  اجلديدة  امليزانية 
على  اليوم،  توزيعها  سيبدأ 
اإلعالنية  احلملة  تلك  يتبع  أن 
إعالنية  محالت  التلفزيونية 
مشابهة عرب الراديو والصحف.

االستياء  أثار  الذي  أن  إال 
وإخبار  كربون  كلمة  حذف  هو 
املشاهدين أن مبلغ الدعم يعد 
الذي  الدعم  من  األول  اجلزء 
تقدمه احلكومة دون أن تشرح 
كونها  أو  الدعوم،  هذه  سبب 
ضريبة  تأثريات  عن  تعويضا 
التأثري  من  خوفا  الكربون، 
االنتخابي السيء لذلك الربط.

متحدثة  قالت  جهتها،  من 
باسم وزيرة العائالت وخدمات 

إن  ماكلني  جيين  اجملتمع 
محلة  من  جزء  اإلعالنات 
مع  املواطنني  لتوعية  إعالنية 
الكربون،  ضريبة  تطبيق  بدء 
ذكر  أي  وجود  عدم  وفسرت 
بكون  احلملة،  يف  للكربون 
إضافية  بأموال  يتعلق  األمر 
حسابات  يف  احلكومة  تضعها 

املستحقني للدعوم.
بينما قال جون كورنر الرئيس 
إن  املناخ  ملعهد  التنفيذي 
احلكومة حتتاج لتكثيف جهودها 
ضريبة  فرض  أهمية  لشرح 
الكربون، وفائدة تقليل معدله، 

والرتويج للطاقة النظيفة.
من  وعدا  تلقى  أنه  وأضاف 
يف  الرتاجع  بعدم  احلكومة 
االئتالف  زعيم  مع  معركتها 
املعارض توني أبوت الذي هدد 
بإلغاء ضريبة الكربون يف حالة 

فوزه باالنتخابات القادمة.
هانت  غريغ  قال  جهته،  من 
الظل  حكومة  يف  املناخ  وزير 
ملزمة  الفدرالية  احلكومة  أن 
بتوضيح ماذا جيري، وأضاف: 
لضريبة  ذكر  أي  يوجد  ال   «
إعالن  محالت  يف  الكربون 
إشارة  وال  الكربون،  ضربة 
الغاز   أو  الكهرباء  ألسعار 
على  الكربون  ضريبة  وتأثري 

ارتفاعها«.

املصدر:العنكبوت االلكرتوني

احلكومة الفدرالية حتذف كلمة 
»الكربون« من احلمالت اإلعالنية  

للدعوم اجلديدة
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

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

ملحمة النجوم
 لصاحبها رومانوس اسكندر

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

نبيع بالجملة واملفرق 
نلبي طلبات املالحم واملطاعم

أسعار مهاودة جدًا

 

 زورونا مرة لتزورونا كل مرة

Shop 3 / 120 Rawson Rd, Greenacre NSW 

Tel: 9796 1326  -  Mob: 0405 333 336

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

 والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك 
والخّفان وغريهما 

 

 اتصلوا بصاحب الخربة 
فهد أبو ملحم على الرقم

0407 666 190

نليب 
طلبات 
كافة 

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

753 Hume Hwy, Shop 28A  

Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 

sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

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

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394
Safwat Arfan - Sayed

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضريبي بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضريبي

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0407 666 190

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

 تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني 
االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب 
وصب الباطون وإلجراء الزيادات 

 )الزودات(
اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

أنواع  أجود  نستعمل 
األجواخ احمللية والعاملية

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

مسبق( بموعد  )األحد  أيام   6 نفتح 

Saturday 19 May 2012السبت 19 أيار 2012

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

165C Wattle Street Bankstown
Call us Today: 02 9707 3077  

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 
AMP 360 309 0414شركة

االتصال بـ داني دكان على:
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Australian Newsاسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع

يف تصرحيات مدوية بعد صمته الطويل... 
كريغ طومسون: نقابة اخلدمات الصحية 
تستخدم العاهرات للتخلص من أعدائها!!

املعارض  االئتالف  زعيم  قال 
كريغ  تفسري  إن  أبوت  توني 
طومسون حول إساءة استخدامه 
ألموال نقابة اخلدمات الصحية ال 
ميكن تصديقه، وأنه جمرد حجة 
متكن رئيسة احلكومة الفدرالية 
جوليا غيالرد من االعتماد على 

طومسون يف الربملان.
مع  حصرية  مقابلة  ويف 
صحيفة الدايلي تلغراف، اتهم 
ويليامسون  مايكل  طومسون 
األسبق،  العمال  حزب  قائد 
ورئيس نقابة اخلدمات الصحية 
بالتواطؤ يف محلة ضده للقضاء 

على طموحاته السياسية.
وأردف طومسون يف ادعاءات 
اعرتف  ويليامسون  أن  مدوية 
لشاهد رئيسي يف القضية أن 
عادة  الصحية  اخلدمات  نقابة 
لإليقاع  العاهرات  تستخدم  ما 

بأعدائها.
طومسون  طالب  أبوت  أن  إال 
صريح  تفسري  بإعطاء 
األسرتالي  للشعب  ومقنع 
يف  حتقق  اليت  وللمؤسسات 
وأضاف:  اجلسيمة،  خمالفاته 
التفسري  هذا  أن  أعتقد  ال   «
أن  ويقيين  أحد،  على  انطلى 
دائرة العمل العادل األسرتالية 
مل تصدقه أيضا«، واصفا إياه 
بكونه  جمرد حجة متكن رئيسة 
احلكومة الفدرالية جوليا غيالرد 
من االعتماد على طومسون يف 

الربملان.
وكان طومسون قد كسر صمته 
اتهامه  منذ  آثره  الذي  الطويل 
اخلدمات  نقابة  أموال  بتبديد 
وقتما  العاهرات  على  الصحية 
حيث  للنقابة،  سكرتريا  كان 
ملسؤولني  ضحية  إنه  قال 
هيمنتهم  فرض  حياولون 
وإحكام قبضتهم على النقابة.

على  األدلة  قدم  أنه  وأضاف 
العمل  لدائرة  ادعاءاته  صحة 
أنهم  إال  األسرتالية  العادل 

جتاهلوها.

أوضحت  »لقد  واستطرد: 
ما  أن  العادل  العمل  لدائرة 
حيدث هو مبثابة حيلة ومؤامرة 
أخذ  منهم  وطلبت  ضدي، 
أن  لتأكيد  شاهدين  أقوال 
مسؤوال بالنقابة هدد باستخدام 
طموحي  إليقاف  العاهرات 
السياسي، إال أن دائرة العمل 

العادل جتاهلت طليب«.
وأردف طومسون خالل املقابلة 
احلصرية املثرية للجدل أن محلة 
متهما  ضده  حيكت  قد  منظمة 

ويليامسون بالتواطؤ ضده.
استخدامه  طومسون  وأنكر 
على  للصرف  النقابة  ألموال 
وكاالت مرافقة جللب عاهرات، 
يف  جمموعة  هنالك  أن  مدعيا 
النقابة قد استخدموا عن قصد 
به  اخلاصة  االئتمان  بطاقة 
أن  مضيفا  لعاهرات،  للدفع 
النقابة  أن  على  دليال  هنالك 
العاهرات  تستخدم  ما  عادة 
للقضاء على خصومها،  كورقة 
زاعما أن ويليامسون قال ذلك 

ألحد الشهود.
ويليامسون  نفى  جهته،  من 
أنه  إال  طومسون،  مزاعم 
أن عضوا  إخباره  أنه مت  أردف 
فكتوريا  فرع  يف  بالنقابة 
عاهرات ضد  باستخدام  اعرتف 

طومسون.
هنالك  أن  طومسون  وتابع 
استعداد  على  شهود  ثالثة 
العمل  دائرة  أمام  للشهادة 
مسؤول  قيام  حول  العادل 
اخلدمات  نقابة  فرع  يف  نقابي 
كانت  الذي  بفكتوريا  الصحية 
جاكسون  كاثي  آنذاك  ترتأسه 
باالعرتاف مبحاولة تلفيق قضية 
ما  وهو  لطومسون،  عاهرات 
ذلك  واصفة  جاكسون  أنكرته 
وأنكرت  الكاذبة،  بالفربكة 
ضلوع أي مسؤول بالنقابة يف 

مثل هذه التصرفات.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

Saturday 19 May 2012السبت 19 أيار 2012

غريغ  املناخي  التغري  وزير  قال 
كومبيت إن الدعم  الذي أعلنته 
امليزانية اجلديدة سيحد من تأثري 
للجدل،  املثرية  الكربون  ضريبة 
أسعار  ارتفاع  من ضغط  ويقلل 

الكهرباء.
قد  الفدرالية  احلكومة  وكانت  
خطة  عن  األسبوع  هذا  أعلنت 
واآلباء  والطالب  العاطلني  ملنح 
مبفردهم  املتحملني  واألمهات 
 $ مليار   1.1 عائالتهم  شؤون 
يف  ملساعدتهم  سنوات   4 عرب 
املرتفعة  التكلفة  ضغوط  حتمل 

للمعيشة.
أب  كل  حيصل  أن  املقرر  ومن 
مبفردهم  يتحملون  الذين  من 
سنويا  شؤون األسرة على $250 

بداية  من عام 2013.
إن  العمالية  احلكومة  وقالت 
تأتي  اإلضافية  الدعوم  تلك 
قطاع  الذي مشل  االزدهار  جراء 

التعدين.
وقال السيد كومبيت يوم اخلميس 
إن تلك الدعوم اإلضافية سوف 
جمابهة  على  املواطنني  تعني 
املقرر  الكربون  ضريبة  تأثريات 

أن تبدأ يف األول من يوليو.
استجواب  أثناء  كومبيت  وسئل 
برملاني عن تأثري ضريبة الكربون 
وعلى  الكهرباء،  فواتري  على 
فأجاب  عام،  بوجه  احلياة  تكلفة 
املستقبلية  اخلطة  مستعرضا 
والتعويضات  النظيفة،  للطاقة 
للعائالت  منحها  سيتم  الذي 

أسبوعيا. واليت تبلغ 10.10 $ 
الذي  الدعم  أن  وأضاف كومبت 
اجلديدة  امليزانية  خصصته 
واآلباء  والعاطلني  للشباب 
سوف  مرتبطني  الغري  واألمهات 

كومبيت: فواتري الكهرباء ستزيد 3.30$ أسبوعيا يف 
نيو ساوث ويلز وكوينزالند بسبب ضريبة الكربون 

الكربون،  ضريبة  آثار  من  حتد 
بأنها  الفدرالية  احلكومة  واصفا 
تسعى جاهدة لتخفيف األعباء عن 

كاهل العائالت األسرتالية.
 $ مليون  احلكومة 36  وخصصت 
خالل عامني لتدشني محلة إعالنية 
والصحف  واإلذاعة  التلفاز  يف 
عنه  أعلنت  الذي  الدعم  بشأن 

امليزانية اجلديدة.
بضرورة  طالب  كومبيت  أن  إال 
يتعلق  فيما  شفافية  وجود 
على  الكربون  ضريبة  بتأثري 
محلة  على  ردا  الكهرباء،  أسعار 
اليت  الضريبة  من  التخويف 
يقودها زعيم االئتالف املعارض 
األرقام  أن  أبوت، مضيفا  توني 
تشري إىل أن الزيادة يف  أسعار 
3.30$أسبوعيا  ستبلغ  الكهرباء 
املؤشرات  حبسب  املتوسط  يف 
اليت ظهرت يف والييت نيوساوث 

ويلز وكوينزالند.
بارنت  كولن  كومبيت  وانتقد 
أسرتاليا  غرب  حكومة  رئيس 
تأثريات  بتحريف  إياه  متهما 
أسعار  على  الكربون  ضريبة 
الكهرباء يف الوالية، مضيفا أنه 
والية  يف  الكهرباء  أسعار  رفع 
منذ   %57 بنسبة  أسرتاليا  غرب 
الوالية،  رئاسة حكومة  توىل  أن 
 ،%15 بنسبة  جمددا  رفعها  ثم 
وحياول بعد كل ذلك إلقاء اللوم 
على احلكومة الفدرالية، وضريبة 

الكربون.
وأكد كومبيت أن التأثري الفعلي 
ضريبة  بسبب  الكهرباء  ألسعار 
 3 زيادة  يتخطى  لن  الكربون 
غرب  والية  يف  أسبوعيا  دوالر 

أسرتاليا.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

كريغ طومسون يف منزله مع رفيقته زوي وابنتهما ماتلدا

الليلية    األطفال  حفالت  أن  رغم 
يفرتض أن تكون وقتا ممتعا، إال 
رهيب  كابوس  إىل  حتولت  أنها 
لطفل أسرتالي مل يتعد عمره 11 
عاما،  بعد أن أطلعه زمياله يف 
املدرسة االبتدائية على سيل من 
املواد اجلنسية العنيفة عرب أجهزة 

اجلوال.
الطفل  والدة  كارين  وقالت 
املصدوم: » إن تلك الليلة اليت 
بعد  أتقيأ«  ابين  جعلتين  عاناها 
من  العديد  بن  جنلها  شاهد  أن 
اجلنسية  والصور  الفيديوهات 
أطلعه عليها زميالن له يف حفلة 

ليلية.
وأضافت األم: »أنا حمطمة متاما 
من تعرض ابين لتلك التجربة اليت 
تتعارض مع براءة الطفولة وأرغب 

يف حتذير اآلباء واألمهات«.
واتصلت األم بصحيفة  »صنداي 
نشر  الذي  التحقيق  بعد  ميل« 
كشف  والذي  املاضي،  األسبوع 
األطفال  وصول  سهولة  عن 
جواالت  عرب  اجلنسية  للمواد 

السمارتفونز.
أحد  أن  كارين  األم  وأردفت 
ابنها  جوال  أخذ  ابنها  صديقي 

األم كارين تروي جتربة طفلها املريرة مع األفالم والصور اجلنسيًة
جنسية  مواد  على  بالولوج  وقام 
الواي  نظام  عرب  جمانا  صارخة 
بالبحث  اآلخر  قام  بينما  فاي، 
عن مواد جنسية مستخدما اآليباد 
اخلاص به، وأطلعها لزمالئه يف 

احلفل.
 وأشارت كارين إىل أن صديقي 
طفلها يعرفان متاما طريقة البحث 
عن  مواد جنسية ويتصرفا كما لو 
كانا خمضرمني يف هذا الصدد.

يف  بني  الطفل  التجربة  وتركت 
ووصفت  وارتباك،  صدمة  حالة 
كان  »لقد  قائلة:  حالته  والدته 
كل  وتغري  ساذجا،  بريئا  طفال 
شعر  لقد  واحد،  ليلة  يف  ذلك 
واالنزعاج  واخلجل  باإلحراج 

واالمشئزاز«.
التجربة  أن  كارين  وأوضحت  
ستجعلها أكثر يقظة وحذرا فيما 
يتعلق باستخدام جنلها لالنرتنت، 
مثل  إىل  ذهابه  حلظر  باإلضافة 
عن  بعيدا  الليلية  احلفالت  تلك 

املنزل.
من جهتها، قالت هييت غونستون 
»بريف  مجعية  أسست  اليت 
كي  حان  قد  الوقت  إن  هارت« 
من  النامجة  لألخطار  اآلباء  ينتبه 

باستخدام  أجهزة السمارتفون واآليباد أصبحت املواد الجنسية يف متناول األطفال

على  األطفال  دخول  سهولة 
أن  وأضافت  اإلباحية،  املواد 
البحث أوضح أن األطفال الذين 
بشكل  اجلنسية  املواقع  يزورون 
تعرضهم  خطورة  تزيد  منتظم 
يقعون  وقد  جنسية  النتهاكات 
االستغالل  حملرتيف  فريسة 

اجلنسي لألطفال.
أغلب  أجاب   ذلك،  ورغم 
املشاركني بالرفض  يف استفتاء 
صحيفة صنداي ميل على موقعها 
أن  تأييد  مدى  حول  االلكرتوني 
على   حظر  بعمل  احلكومة  تقوم 

الدخول على االنرتنت.
باسم  متحدث  قال  جانبه،  من 
كامبيل  كوينزالند  حكومة  رئيس 
نيومان  »حكومة   : مان  نيو 
تعرب عن قلقها إزاء االحتماالت 
حتت  أطفال  لدخول  املتزايدة 
اإلباحية،  املواد  على  السن 
مع  بالعمل  ملتزمون  وحنن 
لتلك  للتصدي  كوينزالند  شرطة 
الظاهرة، كما أن اآلباء مسؤولون 
عن رصد ما يشاهده األطفال عرب 

االنرتنت«.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

عاهر  بسجن  احملكمة  حكمت 
زبائنه  أحد  قتل  بتهمة  شاذ 
حيث  سيدني،  يف  األثرياء 
قيده وكمم فاه، ثم تركه قبل 
أن يسحب من احلساب البنكي 
 6 مدى  على   $  7000 للرجل 

أيام.
كريستني  القاضية  وقالت 
كان  الطمع  أن  أدامسون 
الدافع األساسي لتلك اجلرمية 
ادعاءات  رافضة  القاسية، 
القاتل يوتيان لي بأن القتيل 

أيان كريغي كان يبتزه.
وأمرت القاضية حببس املتهم 
 25 لي،  يوتيان  الصيين 
سنة، الذي كان يف أسرتاليا 
ملدة  دراسية،  تأشرية  عرب 
اإلفراج  إمكانية  مع  سنة   12
سنوات  مثان  بعد  املشروط 

وستة شهور.
واعرتف لي بالقتل غري املتعمد 
لكريغي، 63 سنة، يف شقته 
-19 بني  الفرتة  يف  بغليب 

اعرتف  2009.كما  سبتمرب   25
حبصوله على أموال القتيل عرب 

السطو واالحتيال.
أن  بعد  اجلرمية  اكتشاف  ومت 
أبلغ أصدقاء وأقارب  كريغي  
منذ  الختفائه  عليه  قلقهم 
بالشرطة  حدا  مما  أيام،  عدة 
لتكتشف  شقته  تقتحم  أن 
فارق  قد  السابق  احملامي  أن 

احلياة.
»لقد  القاضية:  وأردفت 
بإحكام  ضحيته  القاتل  قيد 
وصدره  وقدميه  ذراعيه  من 
ما  وفمه،  وكعبيه  وفخذيه 

اخلالص  على  قادر  غري  جعله 
من قيوده«.

متحللة  القتيل  جثة  وكانت 
طبيبا  أن  إال  واضح،  بشكل 
املؤشرات  إن  قال  شرعيا 
الوفاة  أن  إىل  تشري  األولية 
اسفسكيا  بسبب  حدثت 

اخلنق.
القتيل  أصدقاء  ووصف 
واعتياده  بالثراء  الضحية 
أسيويني  عاهرين  تأجري  على 

ملمارسة الشذوذ معهم.
القاتل  أن  القاضية  وعلمت 
االلتقاء  على  دأبا  والقتيل 
كل أسبوعني من نوفمرب 2008 
ملمارسة   2009 سبتمرب  حتى 
الشذوذ، مقابل أموال يدفعها 

أيان.
واستطردت القاضية أن جروح 
السكاكني املوجودة على جسد 
القتيل تدل أن مشادة حدثت 
على  لي  فيها  تغلب  بينهما 
كريغي، قبل أن يقيده بإحكام، 
بغرض إسكاته، ومل يبذل أي 
التالية  األيام  يف  حماوالت 
أو  أيان  أحوال  عن  للتقصي 
مبا  لنجدته،  املساعدة  طلب 

أدى إىل وفاته.
ادعاءات  القاضية  ورفضت 
القاتل بأنه مل يتصل بالنجدة 
التحدث   يف  ضعفه  بسبب 
ونقص  اإلجنليزية،  باللغة 
معلوماته عن اخلدمة، وأضافت 
االنسانية  ونقص  الطمع  أن 
األساسيان  الدافعان  كانا 

للجرمية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

احملكمة تسجن عاهرا صينيا 
قيد ثريا أسرتاليا ميارس معه 

الشذوذ وتركه حتى املوت
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سائقي   أن  إحصائيات  كشفت 
السيارات يف والية نيو ساوث 
ما  يتكبدون  األسرتالية  ويلز 
أسبوعيا  دوالر  مليار  عن  يربو 

جراء كسر اإلشارة احلمراء.
الدخل  يبلغ  أن  املقرر  ومن 
كامريات  نظام  من  املنتظر 
السالمة املرورية اجلديدة  املثري 
للجدل يف الوالية ما يناهز 42 
املالية  السنة  يف   $ مليون 

اجلديدة.
وزاد الدخل الناتج من خمالفات  
كسر اإلشارة احلمراء يف السنة 
 32 إىل   2012-2011 املالية 
مليون   16 ب  مقارنة   $ مليون 
ألف  و349   ،2011-2010 يف   $

$ يف 10-2009.
املراقبة  كامريات  مجعت  كما 
إضافية   $ مليون   6 املرورية 
السرعة  جتاوز  خمالفات   من 
يف الفرتة من يوليو  من العام 

املنصرم حتى مارس املاضي.
قد  الوالية   حكومة  وكانت 
مراقبة  كامريا   38 استبدلت 
مرورية غري  فعالة ب 46 كامريا 
اإلمجالي  العدد   ليصل  جديدة 
التقاطعات   يف  للكامريات 

املرورية إىل 91.
السالمة   كامريات  وكانت 
تلتقط   واليت  اجلديدة  املرورية 
وكسر  السرعة  جتاوز  خمالفات 
تقرر  قد  احلمراء  اإلشارة  
استخدامها  منذ عام 2010 لتحل 
خمالفات  رصد  كامريات  حمل 

اإلشارة احلمراء التقليدية.
اجلديدة  الكامريات  وتنذر 
السرعة،  جتاوز  إذا  السائق 
ما  إذا  عليه  خمالفات  وترصد 

كسر اإلشارة احلمراء.
كامريات  أن  األرقام  وكشفت 
السالمة املرورية اجلديدة البالغ 
عددها 91 حصدت 32,385,147 
اإلشارة  كسر  خمالفات  يف   $
يونيو  بني  الفرتة  يف  احلمراء 
2011 ومارس املاضي، وارتكب 

معظمها العام املاضي.
الغرامات  معدل  استمر  وإذا 
أن  فيتوقع  املعدل،  هذا  على 
يف السنة  يتم جين 42 مليون$ 

املالية اجلديدة.

وتعتزم إدارة الطرق يف الوالية 
إضافية،  كامريا   100 استخدام 
كسر  غرامة  أن  مالحظة  مع 
مع  اإلشارة احلمراء تبلغ 353 $ 
يف  سلبية  نقاط  ثالثة  وضع 

سجل السائق.
قسم  رئيس  قال  جهته،  من 
سالمة الطرق جبامعة نيو ساوث 
إن  غريزبييتا  رافاييل  ويلز 
زيادة معدل الغرامات يوضح أن 
كامريات  يتجاهلون  السائقني 
يدركون  وال  املرورية،  السالمة 
وحوادث  يفعلونه،  ما  خطورة 
تلك  جراء  اليت حتدث  التصادم 

التجاوزات.
وبلغ عدد اإلصابات الناجتة عن 
حوادث تصادم  مرورية يف نيو 
عام 2010 حبسب  ويلز  ساوث 

إصابة،   8904 اإلحصائيات 
تتضمن 76 إصابة مميتة.

دانكان غاي  النقل  وكان وزير 
الطرق  خدمات  من  طلب  قد 
يف  التحقيق  البحري  والنقل 
املراقبة  كامريات  كفاءة  مدى 
املراجع  تقرير  بعد  الوالية  يف 
كفاءتها   الذي شكك يف  العام 

يف يوليو املاضي.
بيرت خوري من  قال  جانبه،  من 
مؤسسة NRMA اخلاصة بتأمني 
الطرق  خدمات  إن  السيارات 
تهتم  أن  جيب  البحري  والنقل 
نسبة  وزيادة  الطرق  بإصالح 
االنسياب املروري، مع ضرورة 
لكامريات  األمثل  االستخدام 

السالمة املرورية اجلديدة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تريني  روب  الربوفيسور   قال 
جبامعة سيدني إن نظام اختبارات 
والكتابة  القراءة  مهارات 
نابالن باسم  الشهري  واحلساب 

مثل  به  يتعلق  وما   NAPLAN
موقع My School website حيتاج 

ملراجعة جادة.
ومن املقرر أن يبدأ ما يربو عن 
السابعة  بني  طالب  ألف   320
االختبارات  عشر  واخلامسة 
بدأ  الثالثاء،حيث  يوم  السنوية 

تطبيقه منذ مخسة أعوام.
إنه  الربوفيسور تريني  وأضاف  
إذا  عما  حتديد  للغاية  املهم  من 
وسيلة  االختبارات  هذه  كانت 
القراءة  مهارات  لقياس  فعالة 
والكتابة واحلساب، وطالب بعمل 
االختبارات  لربنامج  شامل  تقييم 
تتعلق  أسئلة  وإجابة  املكلف، 

جبدواه.
ليست ممكنا فصل  أنه  وأضاف 
االختبار عن النتائج املرتتبة عليه، 
مشريا إىل أن جلنة تقييم املناهج 
مسؤولية  لديها  األسرتالية 

 NAPLAN  320 ألف طالب يستعدون الختبارات نابالن
الثالثاء القادم وسط حالة من اجلدل

هذا  تنفيذ  كيفية  يف  أخالقية 
االختبار، معربا عن ختوفه من أن 
نتائج  عن  اإلعالن  طريقة  تؤدي 
قيام  إىل  املأل  على  االختبار 
أولياء األمور بتوجيه أبنائهم إىل 
اختبار  لرتتيب  وفقا  املدارس 
على  سلبا  يؤثر  ما  وهو  نابالن، 
فجوات  وخلق  املطلوب،  التنوع 

بني املدارس.
االختبار  أن  من  الرغم  وعلى 
مدى  معرفة  إىل  يهدف  كان 
تقدم اجلهود اليت يبذهلا الطالب 
املدارس،  ومسؤولي  واملعلمون 
إال أن العديد من قيادات التعليم 
من  حالة  بث  االختبار  إن  قالوا 

التوتر يف صفوف املدارس.
كريس  قالت  جهتها،  من 
التعليم  قسم  رئيسة  دافيسون 
ساوث  نيو  جبامعة  املدرسي 
أن  جيب  االختبارات  إن  ويلز 
يشمل  أكثر مشوال  لنظام  تتسع 
األمور  وأولياء  املدرسني 

والطالب.
خبرية  قالت  ناحيتها،  ومن 

التعليم  ماري اميت، من اجلامعة 
إنه  األسرتالية«  الكاثوليكية 
اجلهود  من  الكثري  بذل  يتم  ال 
لالستفادة من نتائج االختبارات، 
املدارس  بعض  أن  إىل  مشرية 
تعمل بشكل جاد يف النظر لنتائج 
مستويات  وحتسني  االختبارات، 
أطفال  أن  وأضافت  طالبها، 
نتائج  حيققون  الثرية  املدارس 

أفضل.
حتول  األمر  أن  اميت  وأضافت 
املشقة  شديدة  سباق  حلبة  إىل 
الظروف  ذات  املدارس  على 

الصعبة.
يأتي ذلك يف الوقت الذي يعتقد 
الربوفيسور  ستيف ويلسون من 
أن مشكلة  أسرتاليا  جامعة غرب 
اختبارات نابالن تكمن يف كيفية 
يشعر  حيث  النتائج،  استخدام 
أن  املتواضعة  املدارس  مدرسو 
النتائج متثل هلم ضربة قاصمة، 
مواصلة  بضرورة  طالب  أنه  إال 

اختبارات نابالن.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

كامريات سالمة املرور اجلديدة تقسو على  سائقي نيو ساوث ويلز

املعسكرات  كافة  إيقاف  مت 
أسرتاليا،  غرب  جلامعة  التابعة 
مراجعة  عملية  يف  والبدء 
تتعلق  شاملة  وحتقيقات 
يشارك  اليت   باملناسبات 
وتلك  اجلامعة،  طالب  فيها 
بعض  أو  األندية  تنظمها  اليت 
ضوابط  ووضع  املؤسسات، 

صارمة هلا، ورقابة شديدة.
الفضائح  بعد  القرار  ذلك  جاء 
اليت حدثت يف  معسكر للجامعة  
يف شهر فرباير املاضي تفشت  
والبلطجة  العربدة  أعمال  خالله 
غري  اجلنسية  والسلوكيات 
على  طالبات  وإجبار  الالئقة، 

ممارسة اجلنس.
وتعد جامعة غرب أسرتاليا هي 
اجلامعة الثانية اليت حيدث فيها 
انتهاكات تتعلق بتناول اخلمور 
لطالب حتت السن يف معسكر 
جامعي، إذ اعرتف نائب رئيس 
جون  األسرتالية  مردوخ  جامعة 
جتاوزات  حبدوث  بولدوين 
حدوث  أكد  أنه  إال  مماثلة، 
تعاون لدرء هذه املمارسات بني 
 Murdoch اجلامعة وبني مجعية
واليت  الطالبية    Student Law

MSLSوتعد  االختصار  حتمل 
مبثابة هيئة مستقلة.

جونسون  بول  قال  جهته،  من 
غرب  جامعة  رئيس  نائب 
صنداي   لصحيفة  أسرتاليا 
تاميز  إن اجلامعة تلقت تقارير 
عن حدوث جتاوزات متعددة يف 
معسكرات جامعية لطالبها ليس 
يف  ولكن   2012 عام  فقط 
مدى  على  متعددة  معسكرات 
السنوات املاضية، وأضاف أنه 
أي مناسبات مستقبلية ينظمها 
احتاد الطالب أو   النوادي أو 
اجلمعيات ويشارك فيها طالب 
اجلامعة جيب أن ختضع لضوابط 
أهمها تناول اخلمور، وأن ختضع 

إلشراف صارم.
تاميز  صنداي  صحيفة  وكانت 
معلومات  على  حصلت  قد 
تداول  حرية  لقانون  وفقا 
إجبار  يفيد  ما  على  املعلومات 
اجلنس  ممارسة  على  طالبات 
يف معسكر طالبي جلامعة غرب 
عنه  أسرتاليا، وفقا ملا كشف 
أحد الطالب، الذين تواجدوا يف 

هذا املعسكر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تطورات فضيحة جامعة غرب أسرتاليا: إيقاف املعسكرات الطالبية 
بعد إجبار طالبات على ممارسة اجلنس يف معسكر فرباير

الفدرالي  الربملان  عضو  يواجه 
كريغ طومسون ضغوطا متزايدة 
بشكل  نفسه  عن  للدفاع 
تفصيلي، أو مواجهة اللوم داخل 
الربملان يف الوقت الذي تنفي 
فيه احلكومة الفدرالية اتهامات 
حتمي  بأنها  املعارض  االئتالف 
عضو  طومسون  كريغ  رجلها 
حزب العمال املوقوف ومسؤول 
نقابة اخلدمات الصحية السابق.

مرات  ثالث  املعارضة  وحاولت 
الربملاني   األسبوع  هذا  خالل  
مبادرة  منها  طومسون  مهامجة 

بإيقافه ملدة 14 يوما.
وبينما يستعد السيد طومسون 
األسبوع  يف  الربملان  ملخاطبة 
الذي يبدأ يف 21 مايو للدفاع عن 
املستقلون  النواب  بدا  نفسه، 
االكتفاء  فكرة  من  حيذرون 

بتوجيه اللوم لطومسون.
ويف أقوى تعليق له حول نتائج  
حتقيقات  دائرة العمل العادل 
األسرتالية، قال النائب املستقل 
روب أوكشوت إنه يرغب يف أن 
يستجيب الربملان بسرعة خلطاب 

طومسون املنتظر.
وزعم التقرير أن طومسون أنفق 
أعضاء  أموال  من   $ ألف   500
انتخابية  أغراض  على  النقابة 
املرافقة  لوكاالت  الدفع  و 
عاهرات،  مع  اجلنس  ملمارسة 
من  وغريها  باهظة،  ووجبات 

املصروفات.
نزاهة  أن  أوكشوت  وأضاف 
مضيفا  احملك،  على  الربملان 
أن قضية طومسون قد شوهت 
هائل،  بشكل  الربملان  صورة 
مطالبا الربملان برد فعل قوي، 
وليس جمرد بيانات يلوم خالهلا 

طومسون.

أوكشوت:  طومسون لطَّخ مسعة الربملان وأحذر من االكتفاء باللوم
واستطرد أوكشوت أن طومسون 
يتعني عليه يف خطابه أن يدافع 
كل  ضد  تفصيليا  نفسه  عن 
تقرير  له يف  املوجه  االتهامات 

دائرة منظمة العمل العادل.
املستقل  النائب  قال  بينما 
الشخص  أن  ويندسور  توني 
املتهم له حق الدفاع عن نفسه 

ضد االتهامات املوجهة ضده.
فلم  الرمسية  للسجالت  ووفقا 
يسبق أن مت إيقاف نواب برملان 
أحدها   حاالت،  ثالث  يف  سوى 
ويلسون  الليربالي  النائب 
عام  إيقافه  مت  الذي  تراكي 
برملانية،  جلسات  لسبع   1987

ضد  الذعة  بانتقادات  لتفوهه 
جون  آنذاك  الربملان  رئيس 

تشايلد خارج الغرفة احلزبية.
الربملانية  املزايا  قانون  ومنذ 
عام 1987 مل يعد من حق الغرفة 

احلزبية طرد أحد األعضاء.
املعارض  االئتالف  وشن 
على  اخلميس  يوم  حادا  هجوما 
احلكومة  رئيسة  غيالرد  جوليا 
أن  كشفت  حيث  الفدرالية، 
حزب العمال يف نيوساوث ويلز 
القانونية  النفقات  بتمويل  قام 
لكريغ طومسون منذ سبتمرب من 
العام املنصرم، حتى 29 أبريل 
مت  الذي  اليوم  وهو  املاضي، 

من  طومسون  عضوية  جتميد 
حزب العمال.

تلك  على  غيالرد  وعلقت 
االتهامات قائلة: » هذه املسألة 
ليست ضمن مسؤولياتي، إنها 

مسؤولية املساعدين«.
وتبحث  اللجنة االنتخابية تقرير 
دائرة منظمة العمل العادل بعد 
اخلاص  الوزير  قبل  من  إحالته 

غاري غراي.
اخلزانة  وزير  قال مساعد  بينما 
يشك يف  إنه  برادبريي  ديفيد 
أن يتطور األمر للوصول ملكتب 

الضرائب األسرتالي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اخلزانة  وزير  هوكي  جو  قال 
ادعاءات  إن  الظل  حكومة  يف 
كريغ  الفدرالي  الربملان  عضو 
طومسون حول وجود خطة مدبرة 
السياسي   مستقبله  لتحطيم 
نقابة  يف  خصومه  أحد  حاكها 
اخلدمات الصحية هو أمر ال ميكن 

تصديقه.
أطلق  قد  طومسون  وكان 
لصحيفة  مقابلة  يف  تصرحيات 
تقرير  بعد  تلغراف   الدايلي 
دائرة العمل العادل األسرتالية 
 $ ألف  بتبديد 500  أدانه  الذي 
من أموال نقابة اخلدمات الصحية 
مرافقة  وكاالت  على  لصرفها 

ونفقات شخصية وانتخابية.
وقال طومسون يف املقابلة أن 
حذروا  النقابة  داخل  خصومه 
مستقبلة  سيحطموا  أنهم  من 
استخدام  عرب  السياسي 

العاهرات.
من جهته، قال جو هوكي وزير 
 « الظل:  حكومة  يف  اخلزانة 
أصاب  لقد  أصدقه،  ال  أنا  ال 
هوز  بول  النقابي  املسؤول 
احلقيقة حينما وصف تصرحيات 
طومسون بأنها ال ميكن أن تعرب 

جهاز كشف الكذب«.
وأضاف هوكي أن تقرير دائرة 
من  املكون  العادل  العمل 
اتهامات  يلقي  صفحة   1100
وقتما  طومسون  حنو  واضحة 
كان مسؤوال يف نقابة اخلدمات 
اتهامات  يوجه  كما  الصحية، 

ألشخاص آخرين داخل النقابة.
واستطرد هوكي: »يتعني على 
من  بالكثري  القيام  طومسون 

التفسريات«.
بتقديم  طومسون  ووعد 
تفسريات أخرى مفصلة تتضمن 
حتديد األمساء اليت يلقي إليها 
مواجهته  عند  التآمر  اتهامات 

جمللس النواب يف 21 مايو.
وانتقد جو هوكي رئيسة احلكومة 
الفدرالية جوليا غيالرد الستمرار 
طومسون  كريغ  على  اعتمادها 

داخل الربملان.
من جهته، قال آالن تايسهرست 
عضو الربملان السابق بـ »دوبيل« 
إنه يستطيع مقاضاة طومسون 
بشأن خمالفات انتخابية أدت إىل 
انتخابات  عليه  طومسون  تغلب 
مقعد  على  واستحواذه   2007
أن  مردفا  الربملاني،  »دوبيل« 
ديفيد غازارد الذي كان يشغل 
منصب وزير اخلزانة يف حكومة 
هاورد أطلعه على ملف اتهامات 

ضد طومسون.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

هوكي: تربيرات كريغ طومسون ال 
تستطيع جتاوز جهاز كشف الكذب

هوكي
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األسرتالية  الطبية  اجلمعية  نأت 
 150 تصرحيات  من  بنفسها 
جلمعية  ينتمون  ممارس  طبيب 
أكدوا  األسرة«  ألجل  »أطباء 
يكونون  األطفال  أن   خالهلا 
الوالدين  كان  إذا  حاال  أحسن 
على  ووقعوا  اجلنس،  متبايين 
الشيخ  جمللس  قدموه  طلب 
زواج  قانون  فيه  يعارضون 

املثليني.
من جهته، قال الشيان دوجني 
املسؤول جبمعية »أطباء من أجل 
األسرة« إن اجلمعية قلقة بشأن 
أطفال  على  الصحية  التأثريات 
أن  موضحا  املثليني.،  األزواج 
أطفال  صحة  أن  أثبت  الطب 
أي  اجلنسي  متبايين  األزواد 
حتت  وترعرعوا  ولدوا  الذين 
من  أفضل  وأمهات،  آباء  كنف 
لعائالت  املنتمني  األطفال 

مثلية.
على اجلانب اآلخر، رفض ستيف 
هامبلتون رئيس اجلمعية الطبية 
األسرتالية تلك االدعاءات، قائال 
إنه ال يوجد أدلة وبراهني تثبت 
صحة هذه املزاعم، وأضاف أن 
توضح  متزايدة  اثباتات  هنالك 
أطفال  بني  فرق  وجود  عدم 
وأطفال  املثليني  األزواج 

»أطباء ألجل األسرة« تقدم طلبا جمللس الشيوخ حيذر من 
صحة أطفال الشاذين جنسيا!!

Australian Newsاسرتاليات

سواء  اجلنس،  متبايين  األزواج 
من ناحية التطور السيكولوجي، 
وامليول  العامة،  والصحة 
الطلب  أن  اجلنسية،مضيفا 
إىل  األطباء  هؤالء  قدمه  الذي 
جملس الشيوخ ال يعكس وجهة 
اجملتمع  من  واسع  نطاق  نظر 

الطيب األسرتالي.
سناتور  استنكرت  جهتها،  من 
يونغ  هانسون  سارة  اخلضر 
جملس  إىل  املقدم  الطلب 
الشيوخ، وأضافت أن أنه جيب 
التمييز  مظاهر  من  أي  إنهاء 
حبيث  الزواج  قانون  داخل 

يتسم باملساواة.
ويف ذات السياق، قال املثلي 
أندرو بار املسؤول البارز بإقليم 
الطلب  إن  األسرتالية  العاصمة 
الذي قدمه أطباء مجعية« أطباء 
على  باعث  األسرة«  أجل  من 
السخرية، مشريا إىل أنه خيالف 

كافة نتائج البحث.
ماري  باسم  متحدث  وقال 
وولدريدغ وزيرة الصحة العقلية 
احلكومة  إن  فكتوريا  بوالية 
حتاول الوصول لتفسريات حول 
الطلب  أسباب تقديم مثل هذا 

إىل جملس الشيوخ.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع

Saturday 19 May 2012السبت 19 أيار 2012

ابتدائية  مدرسة  مديرة  هددت 
الطالب  بفصل  كوينزالند  بوالية 
الذين  عشر  الثالثة  عمر  حتت 
حسابات  إلغاء   يرفضون 
الفيسبوك اخلاصة بهم يف حماولة 
منها للحد من بلطجة االنرتنت يف 

مدرستها.
قبل  من  باخلطوة  اإلشادة  ومت 
خرباء  أمان االنرتنت والذين قالوا 
االجتماعية  املواقع  هذه  مثل  إن 
وليس  للبالغني  أساسا  أنشئت 

األطفال.
من جانبها، فسرت ليوني هولتغرين 
هاراكستون  مدرسة   مديرة 
إقدامها  كوينزالند  يف  احلكومية 
نشرة  يف  السياسة  تلك  على 

املدرسة اليت أصدرتها حديثا.
املدرسة  أن  املديرة  وكتبت 
بقواعد  الطالب  يلتزم  أن  تتوقع 
على  حتظر  اليت  الفيسبوك 
سنة   13 عمر  حتت  املستخدمني 
املوقع،  على  هلم  حسابات  عمل 
يقدم  أن  يصح  ال  أنه  وأضافت 
على  عشرة  الثالثة  حتت  طالب 
من  ليتمكن  ميالده  تاريخ  تزييف 

عمل حساب على الفيسبوك.

مديرة مدرسة بكوينزالند تهدد التالميذ بالفصل إذا أنشأوا حسابات على الفيسبوك!!
وأضافت إن قرارها أيضا ينبع من 
اليت  السياسات  احرتام  ضرورة 
والكومونولث  الوالية  وضعتها 
واليت حتدد أطر معينة الستخدام 
على  وحتظر  االجتماعية  املواقع 
سنة   13 عمر  حتت  األطفال 

استخدامها.
من جهته، قال غريغ ديكمان مدير 
التعليمية  توومبا  منطقة  إدارة 
بوالية كوينزالند إن وزارة التعليم 
بالوالية تؤيد قرار املديرة، مردفا 
هلم  كوينزالند  مدارس  مدراء  أن 
مطلق احلق يف تأديب الطالب إذا 
أخلوا بقواعد استخدام التكنولوجيا 

سواء يف املدرسة أو خارجها.
وزارة  باسم  متحدثة  وقالت 
إن  فكتوريا  والية  يف  التعليم 
مدراء مدارس فكتوريا ال ميتلكون 
نظراؤهم  ميتلكها  اليت  السلطات 
التالميذ  أخل  إذا  كوينزالند  يف 
الفيسبوك،  استخدام  بقواعد 
حيث تقتصر سلطة مدراء مدارس 
فكتوريا على مطالبة عائلة التالميذ 
املخالفني حبذف حسابات أبنائهم 

من موقع التواصل االجتماعي.
املديرة  وجهته  خطاب  ويف 

يوم  املستحقة  العائالت  بدأت 
من  االستفادة  يف  األربعاء 
عنها  أعلنت  اليت  التعويضات 
امليزانية للحد من تأثري ضريبة 

الكربون.
وستمنح الدعوم اجلديدة حوالي 
من  مستفيدة  عائلة  1.6مليون 
 Family Tax« الدعم املسمى ب
Benefit«  بفئتيه » أ«  و »ب 
»  حيث سيضاف يف احلساب 
مصروف  عائلة   لكل  البنكي 
تأخذ  أن  على  إضايف،  جيب 
عن كل  عائالت الفئة أ 110 $ 
طفل، بينما تنال عائالت الفئة 

عن كل طفل. ب 69 $  
من جهتها، قالت جيين ماكلني 
وزيرة شؤون العائالت إن تلك 
العائالت  يعني  سوف  الدعوم 

على تلبية احتياجاتهم.
يوليو،  من  األول  من  وبداية 

احلكومة الفدرالية تبدأ يف صرف 
تعويضات ضريبة الكربون للحد من 

تأثريها على األسعار

الكربون،  ضريبة  ومبوجب 
سوف تضطر أكرب 500 مؤسسة 
أسرتالية ملوثة للبيئة إىل دفع 
ينبعث  كربون  طن  لكل   $  23
يتبعها  املؤسسات،  تلك  من 
عام  أكثر مشوال  انبعاثات  خطة 

.2015
إىل  اإلجراءات  تلك  وتهدف 
أكسيد  ثاني  انبعاثات  تقليل 
مع  اجلوي  العالف  يف  الكربون 
 160 مبقدار   2020 عام  حلول 

مليون طن.
كل  من   9 تتلقى  وسوف 
تعويضية  مبالغ  عائالت  عشرة 
ملواجهة  ضريبية  ختفيضات  أو 
مع  املتزامن  األسعار  ارتفاع 
أسعار  أبرزها  الكربون  ضريبة 

فواتري الكهرباء.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الفدرالية  اخلزانة  وزير  واجه  
يف  حادة  أسئلة  سوان  واين 
مع  املاضي  االثنني  اجتماعه  
منظمات  قيادات  مع    200
يف  واجملتمع  االجتماية  الرعاية 

ملبورن.
ورغم أن املوازنة اليت أعلن عنها 
واين سوان تقدم دعما للعائالت 
اليت تعول أطفال يف املدارس، 
إال أن العائالت اليت يعوهلا أب 
أن  يشعرون  مبفردهم   أم  أو 
امليزانية ظلمتهم ومل متنحهم إال 
القليل من الدعم مبا ال يتناسب 

مع احتياجاتهم.
عن  اجلديدة  املوازنة  وأعلنت 
ختفيضات يف دعوم تربية األبناء 

لتوفري 700 مليون$.
الدكتورة  قالت  جهتها،  من 
منظمة  رئيسة  غولدي  كاساندرا 
حنو  إن  االجتماعية  أكروس«   «
100000 عائلة سوف تزيد درجة 
فقرهم ومعاناتهم بعد استقطاع 
الدعم  أسبوعيا من  حوالي 60 $ 

املوجه إليهم.
األسبوع  أعلن  قد  سوان  وكان 

منظمات الرعاية االجتماعية تنتقد موازنة واين سوان
الفدرالية  احلكومة  أن  املاضي 
االزدهار  أرباح  بعض  ستوزع 
التعديين لدعم العائالت املندرجة 
الضريبة  فوائد  مظلة  حتت 
األسرية الفئة أ بداية من يوليو 

من العام القادم.
 1.1 تستقبل  أن  املقرر  ومن 
كان  إذا   %  600 عائلة  مليون 
 $ أكثر، و300  أو  لديها طفالن 

إذا كان لديها طفل واحد.
عائلة  1.3مليون  ستحظى  كما 
التكاليف  على  للمساعدة  بدعوم 
كل  تتلقى  حيث  الدراسية، 
كل طفل يف   عن   $  410 أسرة 
 820 و  االبتدائية  املدارس 

دوالرا ألبناء املدارس العليا.
وكانت منظمات الرعاية االجتماعية 
راغبة  يف زيادة الدعم املسمى 
مبقدار   Newstart Allowance ب 
أسبوعيا ملساعدة العاطلني   $50
الذين يعيشون حتت خط الفقر، 
إال أن الدعم مل يزد عن 4 دوالرات 
أسبوعيا، وهو ما أغضب منظمات 

الرعاية االجتماعية.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

قالت جمعية »أطباء ألجل األسرة« إن األطفال يكونون أحسن حاال من والدين طبيعيني

بدأت العائالت املستحقة يوم األربعاء يف االستفادة من التعويضات التي أعلنت عنها 
امليزانية للحد من تأثري ضريبة الكربون

خرج كريغ طومسون من مظلة حزب العمال وأصبح نائبا مستقال ويصر مرارا وتكرارا 
على براءته من االتهامات املنسوبة إليه

قبل دفاعه عن نفسه االثنني القادم: جلنة 
االنتخابات األسرتالية تربيء كريغ طومسون 

من معظم اتهامات التمويل االنتخابي!!

برأت جلنة االنتخابات األسرتالية 
طومسون  كريغ  الربملان  عضو 
من معظم االتهامات اليت تتعلق 
إال  االنتخابية،  محلته  بتمويل 
أنها ال تزال حتقق يف 17000 $ 

من نفقات  محلته االنتخابية.
االنتخابات  جلنة  وقامت 
بإصدار  أمس  األسرتالية 
العمل  دائرة  لتقرير  حتليلها 
املكون  األسرتالية  العادل 
اتهم  الذي  صفحة   1100 من 
 $ ألف   500 بتبديد  طومسون 
من أموال نقابة اخلدمات الصحية 
على العاهرات واملطاعم الفاخرة 
الطريان  ورحالت  والفنادق 
لزوجته،  أشياء  شراء  وعلى 
باإلضافة إىل اإلنفاق على محلته 

االنتخابية.
وكان طومسون الذي أدار نقابة 
اخلدمات الصحية يف الفرتة بني 
2002-2007 قد خرج من مظلة 
حزب العمال وأصبح نائبا مستقال 
ويصر مرارا وتكرارا على براءته 

من االتهامات املنسوبة إليه.
ومن املقرر أن يدافع طومسون 
سيلقيه  خطاب  يف  نفسه  عن 
االثنني  الفدرالي  الربملان  أمام 

القادم.
جلنة  أصدرته  بيان  ويف 
ذكرت  األسرتالية،  االنتخابات 
عناصر   أربعة  يف  حتقق  أنها 
يف محلة متويل كريغ طومسون 

. االنتخابية بتكلفة 17014 $ 
بتأسيس  املبالغ  هذه  وتتعلق 
لكريغ  االنتخابية  احلملة  مقر 
دفعها  مت  ونفقات  طومسون، 
جمللس االنتخابات الفدرالية يف 
ويلز  نيو ساوث  بوالية  دوبيل 
التابع  حلزب العمال ، ونفقات 
خاصة  حافلة  على  صرفها  مت 
لطومسون  االنتخابية  باحلملة 
الربملاني،  دوبيل  مبقعد  للفوز 
أخرى  مصروفات  إىل  باإلضافة 
اتش  بي  ال  لشركة«  دفعت 

بروموشنز« التسويقية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

هولتغرين إىل أولياء األمور، قامت 
السياسة  وراء  الدوافع  بسرد 
اجلديدة تفصيليا، حيث قالت إن 
الطالب يستخدمون الفيسبوك يف 
أمور غري مستحبة مثل االستهزاء 
وأحيانا  ومدرسيهم،  بزمالئهم 
حيدث ذلك خارج نطاق الساعات 
املدرسة، حيث يشعر الطالب أن 
الرقابة  املدراء ال ميتلكون سلطة 
على مثل هذه املواقع االجتماعية، 

أو حظرها.
ستيفن  القانوني   شكك  بينما 
ترويث مسؤول  مؤسسة »جادينز« 
االستشارات  تقدم  اليت  للمحاماة 
يف  ملبورن  ملدارس  القانونية 
حظر  يف  املدارس  مدراء  أحقية 
مواقع التواصل االجتماعي، مشريا 
إىل أن تعليمات الفيسبوك بعدم 
السماح ملستخدمني حتت عمر 13 
سنة بعمل حسابات هلم  ال ميكن 

فرضها بسلطة القانون.
»غري مسموح  عبارة:  أن  وأضاف 
طاملا  للمدرسة   القدوم  للطالب 
الفيسبوك«  على  حسابا  ميتلك 
املخولة  للسلطة  متجاوزة  تبدو 

للمدرسة.

من جانبها قالت خبرية األمان على 
االنرتنت سوزان ماكلني إن وجود 
لطفل  الفيسبوك  على  حساب 
قد  أنه  يعين  سنة   13 عمر  حتت 
كسر قانون استخدام املوقع ومن 
إبالغ  املدرسة  على  يستوجب  ثم 

إدارة الفيسبوك حلظر احلساب.
نفذتها  اليت  اخلطوة  ولقيت 
األخصائي  من  إشادة  املديرة 
حيث  غريغ  كار  مايكل  النفسي 
وهنأها  املديرة  إىل  حتدث 
مشريا  الشجاع،  قرارها  على 
العمر  هذا  يف  الطلبة  أن  إىل 
املعلومات  يفتقدون  الصغري 
واالسرتاتيجات واملهارات الالزمة 
مواقع  يف  أنشطة   ملمارسة 

التواصل االجتماعي.
خطابها  يف  املديرة  وأضافت 
 13 عمر  الطالب حتت  أن  املوجه 
ما  بني  الفارق  يدرك  ال  سنة 
اجتماعي،  ومسموح  حمظور  هو 
الذين  األمور  بأولياء  وأشادت 
حتت  أبنائهم  مبنع  حبظر  قاموا 
لعامل  االنضمام  من  سنة   13

الفيسبوك.
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع

حمكمة غرب أسرتاليا تدين نيل ماكينا بعد اغتصابه لطالبة يف املقاعد اخللفية حلافلة مدرسية
أسرتاليا  غرب  احملكمة  أصدرت 
ست  عن  يربو  ما  بالسجن  حكما 
سنوات على نيل فنسنت ماكينا، 
53 سنة، بعد بعد إدانته باغتصاب 
السن، 15سنة، كانت  فتاة حتت 
حتت رعايته يف بيت طالبات يف 
احملكمة  ورفضت  أسرتاليا،  غرب 
إدانته يف واقعتني أخرتني لعدم 

كفاية األدلة.
وأدانت احملكمة ماكينا الذي كان 
بيت  يف  ومراقبا  مشرفا  يعمل 
التابع  أندروز  تي  اس  طالبات 
للوالية يف الفرتة  يف الفرتة من 

عان 1986- 1991.
حببس  حكما  القاضي  وأصدر 
املتهم ست سنوات وثالث أشهر 
مع إمكانية اإلفراج املشروط بعد 

أربع سنوات وثالثة أشهر.
ونيل ماكينا هو الشقيق األصغر 
الذي  سنة،   66 ماكينا،  لدينيز 
يقضي حاليا فرتة عقوبة باحلبس 
باالعتداء  إدانته  بعد  سنوات   6

ذكور  أطفال  ستة  على  اجلنسي 
كانوا حتت رعايته يرتاوح أعمارهم 

بني 13-15 سنة.
وكان دينيز هو اآلخر يعمل مراقبا 
يف اس تي أندروز يف الفرتة ما 
بني 1975- 1990، وال يزال يواجه 

اتهامات جنسية متزايدة.
وعودة إىل حماكمة نيل ماكينا اليت 
حدثت يوم األربعاء فقال القاضي 
تصرفات  إن  ديريك  أنتوني 
انتهاكا مروعا للثقة،  املتهم تعد 
تفاصيل  إىل  احملكمة  واستمعت 
اجلنسي  باالعتداء  ماكينا  اتهام 
على ثالث فتيات ترتاوح أعمارهن 
حتت  كن  بينما  عاما   16-13 بني 
حيث  الطالبات،  بيت  يف  رعايته 
مارس اجلنس إحدى الفتيات يف 
غرفة  نومه بينما كانت زوجته يف 
األول،  طفله  تنجب  املستشفى 
بتوجيه  اكتفت  احملكمة  أن  إال 
اإلدانة  للمتهم يف واقعة واحدة 
األخرتني.لعدم كفاية األدلة يف الواقعتني 

يف  سياسية  معركة  نشبت   
الربملان حول النزاهة السياسية 
الليربالية  بني  أمس  ظهر  بعد 
املقاعد  نائبة  مريابيال  صويف 
أنتوني  العمالي  و  األمامية 

ألبانيز يف مواجهة درامية.
أشار  حينما  املواجهة  ونشبت 
ألبانيز إىل وثائق حمكمة بشأن 
مريابيال  بني  القانوني  النزاع 
الراحل  عشيقها   وعائلة 
هاورد،  كولن  البارز  القانوني 

حول مرياث املتويف.
مبحاصرة  مريابيال  وقامت 
ألبانيز وأشارت بإصبعها حنوه 
باحلصول  إياه  متهمة  حدة  يف 
على وثائق حمكمة بطريقة غري 

شرعية.
الصحف  بأن  ألبانيز  وأجاب 
تفاصيل  غطت  اليت  واألخبار 
املصدر  كانت  القانوني  النزاع 
الوحيد الذي اعتمد عليه، إال أن 
مريابيال ردت غاضبة بأن األمر 
الربملان،  خيص  وال  شخصي 
وأردف ألبانيز يف حدة: » حنن 

ال منزح يف الربملان«.
وانتهت املشادة بينهما، وكل 
حنو  حبدة  أصابعه  يوجه  منهما 
ألبانيز  غادر  أن  إىل  اآلخر، 
ألبانيز  توجهت  بينما  القاعة، 
إىل زمالئها لتخربهم مبا حدث.

االستجواب  وقت   « وأثناء 
رئيسة  املعارضة  »اتهمت 
احلكومة الفدرالية جوليا غيالرد 
بأنها ساهمت يف محاية النائب 
املستقل  السابق،  العمالي 
مع   طومسون،  كريغ  حاليا، 
العمال  حزب  بقيام  اتهامات 
بدفع  ويلز  ساوث  نيو  يف 
املصاريف القانونية لطومسون، 
بعد اتهامه بتبديد نصف مليون 
اخلدمات  نقابة  أموال  من   $
العاهرات،  على  الصحية 
كان  عندما  أخرى،  ومصاريف 

مسؤوال يف النقابة.

معركة ساخنة يف الربملان بني صويف مريابيال وأنتوني ألبانيز...
واتهامات ألبوت بالتحرش اجلنسي بطالبة جامعية

غيالرد  أنكرت  جهتها،  من 
االتهامات قائلة إنها مل تناقش 
مطلقا مسألة دعم حزب العمال 
لكريغ  القانونية  للمصاريف 
طومسون، وهو ما أكده األخري 
يف تعليق على تويرت حيث قال: 

» إجابة غيالرد دقيقة متاما«.
تقارير  مبراجعة  ألبانيز  وقام 
تتحدث   1978 عام  صحفية 
االئتالف  لزعيم  اتهامات  عن 
املعارض توني أبوت بالتحرش 
إال  جامعية،  بطالبة  اجلنسي 
التهمة،  من  برأته  احملكمة  أن 
وأضاف ألبانيز أن املتهم برئ 
واستشهد  إدانته،  تثبت  حتى 

مريابيال  بني  القانوني  بالنزاع 
وعائلة عشيقها  الراحل، وهو 

ما أثار غضب مريابيال.
وأشار أيضا إىل اتهامات أخرى 
عام  أبوت  طوني  مسعة  مست 
قيمته  بقرض  تتعلق   2010

710000 دوالر .
مؤقت  بشكل  اجللسات  وتدير 
نائبة  رئيس الربملان أنا بورك 
الربملان  رئيس  تنحى  أن  بعد 
مؤقت  بشكل  سليرب  بيرت 
جنسي  حترش  اتهامات  عقب 
مبساعده واتهامات مالية أخرى 

وجهت إليه.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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بارزون  وجنوم  سياسيون  قام 
االحتجاجات  آلالف  باالنضمام 
للتظاهر  أسرتاليا  عرب  السلمية 
وقدر  املثليني،  لزواج  تأييدا 
منظمو االحتجاجات عدد املشاركني 
مبا يناهز 6600 شخص خرجوا يف 
عواصم  يف  متشابهة  مظاهرات 
الواليات األسرتالية يوم السبت.

عددهم  يقدر  متظاهرون  وقام 
مبا يربو عن 4000 بالتجمهر أمام 
املكتبة العامة يف ملبورن، ملوحني 
بالفتات، يف الوقت الذي طالب 
بضرورة  وجنوم  سياسيون  فيه 
يف  يصب  تشريعي  تغيري  إجراء 

صاحل زواج املثليني.
من جهته، نال  آدام باندت نائب 
زعيمة حزب اخلضر وعضو الربملان 
تصفيقا  ملبورن  يف  الفدرالي 
واسعا من املتظاهرين عندما بدأ 
يف التحدث بسبب طرحه ملشروع 
بزواج  االعرتاف  يؤيد  قانون 

املثليني.
وأشار باندت يف كلمته إىل إعالن 

بعد أن حفزتهم تصرحيات أوباما: مظاهرات عارمة يف 
أسرتاليا مؤيدة لزواج الشاذين!!

أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس 
تأييده لزواج املثليني، يف إشارة 
جتاه  العاملي  االجتاه  تغري  إىل 
األحزاب  بقادة  مطالبا  املثليني، 

األسرتالية بتبين ذلك االجتاه.
حزب  عضوة   قالت  جهتها،  من 
خماطبة  ريانون  لي  اخلضر 
البالغ   سيدني  يف  املتظاهرين 
قانون  إقرار  أن   1100 عددهم 
التزم  إذا  سيتم  املثليني  زواج 
وفقا  بالتصويت  العمالي  التكتل 
لقانون  املؤيدة  احلزب  لسياسة 

زواج املثليني.
بأعالم  بالتلويح  احملتجون  وقال 
 « عليها  مكتوب  والفتات  ملونة 
الزواج يعتمد على احلب وال يعتمد 
وشارك  املتزوجني«  جنس  على 
املتظاهرون يف زفاف مثلي قبل 

االجتاه إىل ميدان تايلور.
جيسيكا  قالت  ناحيتها،  من 
باين  مسؤولة مجعية » املساواة 
الرئيس  موقف  إن  احلب«  يف 
زواج  يف  أوباما  األمريكي 

املتظاهرين  وعدد  املثليني، 
تراوح  والذي  بريزبن  الكبري يف 
بني 600- 700 كان اختبارا ملدى 
املثليني،  زواج  لقانون  التأييد 
وأضافت أن تأييد رئيس الدولة 
األقوى يف العامل لزواج املثليني 
جوليا  ختلف  مدى  إىل  يشري 

غيالرد.
الشاذ  الروك  مطرب  قام  كما 
زواج  بتأييد  هادسون  ناثان 
بريزبن،  مظاهرات  يف  املثليني 
عدم  من  الرغم  على  أنه  مضيفا 
إال  الزواج  يف  رغبته  يف  تيقنه 
االختيار  حق  ميتلك  أن  جيب  أنه 

يف الزواج املثلي.
وأدياليد  كانبريا  شهدت  كما 
تأييدا  مماثلة  مظاهرات  وبريث 

لزواج املثليني.
املظاهرات  أن  الشرطة  وقالت 
كانت سلمية باستثناء رجل واحد 
يف مظاهرة أدياليد أمرته الشرطة 

باملغادرة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اإلحصائيات  مكتب  كشفت 
إحصائيات  أن  األسرتالي  
معدال  شهدت  املاضي  مارس 
قياسيا يف عدد زائري أسرتاليا 
بلغ 512000مقارنة ب 475500 

العام املاضي.
عدد  يف  الزيادة  وتسبب 
السائحني الصينيني يف حتقيق  
اليت  اإلجيابية  الطفرة  ثلث 
حتققت، حيث بلغ عدد الزائرين 
يف  زائرا   52100 الصينيني 
 %31 بزيادة  مارس   شهر 
ارتفع  العام املاضي، كما  عن 
أندونيسيا  من  الزائرين  عدد 

من 11400 إىل 13600 بزيادة 
بلغت %32.

كما أوضحت إحصائيات مارس  
من  الزائرين  عدد  زيادة 
اضطرابات  تشهد  اليت  البالد 
بريطانيا  مثل  اقتصادية 
زائريها  نسبة  ارتفعت  اليت 
ومن   ،%13 مبقدار  ألسرتاليا 
 ،%7 بنسبة   زادت  أوروبا 
املتحدة  الواليات  زائرو  وزاد 

ألسرتاليا  بنسبة %7.
عدد  ارتفع  املقابل،  ويف 
خارج  املتجهني  األسرتاليني 
شهر  يف   %16 بنسبة  البالد 
مارس إذ بلغ 676800 مبا يعين 
أن واحدا من كل 34 أسرتاليا 
مارس  يف  البالد  خارج  كانوا 

املاضي.
كريغ  قال  جهته،  من 
مبؤسسة  االقتصادي  جيمس 
ال  املشكلة  إن  »كومسيك« 
تتمثل يف نقص عدد القادمني 
إىل أسرتاليا، ولكن تكمن يف 
األسرتاليني  من  الكبري  العدد 
اخلارج  إىل  يسافر  الذي 
للسياحة، بدال من البقاء داخل 

أسرتاليا.
الفدرالية  احلكومة  وخصصت 
 61 اجلديدة  ميزانيتها  يف 
للرتويج  إضافية   $ مليون 
سياحي،  كمقصد  ألسرتاليا 
كما قررت رفع ضريبة مغادرة 
 $  55 إىل   $  47 من  أسرتاليا 
، على أن يتم زيادتها سنويا 
مليون   610 للحكومة  مبا جيلب 
األربع  مدار  على  إضافية   $

سنوات القادمة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رغم صعود الدوالر األسرتالي:  أسرتاليا 
حتقق رقما قياسيا يف عدد السائحني!!

نقابة  رئيس  هوز  بول  قال 
العمال األسرتاليني إن البلطجة 
الصبيانية اليت تفعلها سلسلة 
متاجر كولز وولورث تهددان 
الغذائي يف  اإلنتاج  مستقبل 

أسرتاليا.
مزارعي  مؤمتر  أمام  وأضاف 
إن  هوبارت  يف  اخلضروات 
يشنان  الكبريين  املتجرين 
حرب أسعار وميتلكان القدرة 
إلبرام  شروط  إمالء  على 
العقود، وهو ما ميثل تهديدا 
يف  الغذاء  لقطاع  كبريا 

أسرتاليا.
بني  األسعار  حرب  أن  وتابع 
الكبريين  املتجرين  سالسل 
قد تسهم على املدى القصري 
يف ختفيض األسعار بالنسبة 
تنذر  أنها  إال  للمستهلكني، 
املدى  على  وخيمة  بعواقب 
الطويل، تتعلق جبودة وسالمة 
الطعام، وارتفاع مستقبلي يف 

األسعار لكثرة الواردات.
العمال  نقابة  وقدمت 
جلنة  إىل  طلبا  األسرتاليني 
مبجلس الشيوخ ذكرت خالله 
ميتلكان  وولورث  كولز  أن 
ما  والسلطة  اهليمنة  من 
لو  كما  يتصرفان  جيعلهما 
التجزئة  وجتار  املنتجني  كانا 
يف ذات الوقت، مضيفا أنهم 
األسرتالي  السوق  حاصروا 
رغم  امسهما  حتمل  مبنتجات 
أن مصدرها وعملية صناعتها 

تتم يف اخلارج.
الرغبة  أن  هوز  السيد  وتابع 
جتعل  ما  األرباح  زيادة  يف 
تضعان  وولورث  كولز 
شعاريهما،  حتمل  منتجات 
بغض النظر عن اجلودة أو أن 
هذه املنتجات يتطلبها السوق 
متعهدا  بالفعل،  األسرتالي 
بدعم النقابة ألي محلة تكشف 
االنتهاكات اليت يرتكبها أكرب 
متجرين يف أسرتاليا، وأضاف 
أن البلطجة قد تتوقف إذا ما 
الرأي  من  بضغط  قوبلت 

العام.
األهمية  إىل  هوز  وأشار 
قائال:  الغذاء  لقطاع  الكبرية 
» بينما ميكن أن نعيش بدون 
ميكننا  ال  اآليفون،  أجهزة 

العيش دون غذاء«.
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رئيس نقابة العمال: بلطجة متاجر كولز وولورث 
الصبيانية تهدد مستقبل الغذاء يف أسرتاليا

الواقعة  سيناريو  القاضي  وسرد 

اليت أدين فيها املتهم، حيث قاد 
املتهم الضحية يف حافلة مدرسية 
املساء  وقت  معزول  طريق  إىل 
ثم أغلق أبواب احلافلة واغتصبها 
على املقاعد اخللفية للحافلة. كما 
بتقبيل  ملاكينا  االتهام  توجيه  مت 
الفتاة وملسها يف أماكن حساسة، 
املتهم  أن  القاضي  واستطرد 
استغل سلطته بشكل سيء إلرغام 

الفتاة على اإلذعان لغرائزه.
اليت  ماكينا  زوجة  أن  والغريب 
إنه  قالت  منه  بنات  ثالث  أجنبت 
زوج جيد واستمرت يف مؤازرته، 
ماكينا  أن  إىل  القاضي  ونوه 
ليتمكن  عائلته  منزل  لبيع  اضطر 
أنه مل  إال  أجور حماميه،  من دفع 
من  اقرتفه  ما  على  الندم  يبد 
جرائم واستمر يف إنكارها.وقالت 
حماميته السيدة تشونغ إن موكلها 

بريء وسيستأنف ضد احلكم.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
نيل ماكينا تم الحكم بحبسه ملدة سنوات وثالثة أشهر
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اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع

نصف األسرتاليني يعانون من أمراض عظمية 
وعضلية.... وجتاهل العالج قد يصيب بالشلل

جديد  دولي   استطالع  كشف 
شخصني  كل  من  واحدا   أن 
مشاكل  من  يعاني  أسرتاليني 
مثل  والعظام  العضالت  يف 
الظهر،  التهاب املفاصل وآالم 
يدعو   إنذار  جرس  يعد  ما  وهو 

للتدخل ملواجهة املشكلة.
األمراض  أن  األرقام  وكشفت 
املشاركني   بني  املتواجدة 
تراوحت ما بني اآلالم املنخفضة 
املفاصل  التهاب  إىل  الشيدة 
املزمن الذي يهدد حياة املريض 

يف بعض أنواعه القوية.
من جهتها، قالت خبرية أمراض 
الروماتيزم لني مارش إن النتائج 
اإلصابة  نسبة  زيادة  تفسر  
مبا  األسرتاليني  بني  بالشلل  
يسبب تأثريات جسدية ونفسية 

شديدة السوء على املرضى.
أمراض  أن  األرقام  وأوضحت 
الظهر  وآالم  العظام  هشاشة 
األمراض  من  وغريها  والرقبة 
 5 من  أكثر  على  تؤثر  الشائعة 

مليون أسرتالي.
اإلصابة  معدل  ارتفع  كما 
بهشاشة عظام الركبة للمستوى 
األعلى له خالل العقد املاضي، 
وهو  الرجال،  يف  وخصوصا 
زيادة  نسبة  ارتفاع  يعكس  ما 
الوزن والبدانة، وكذلك الصعود 

يف إصابات املالعب.

العظام  خبري  قال  جهته،  من 
»إن  وولف:  أنتوني  الربيطاني 
اخلطورة يف هذه األمراض هي 
طيلة  املريض  تالزم  قد  أنها 

حياته ونادرا ما تقتله.
وولف  الربوفيسور  وأضاف 
حلضور  كانبريا  يف  املتواجد 
األسرتالية  اجلمعية  اجتماع 
الدراسة  نتائج  إن  للروماتيزم 
كاملة سيتم نشرها كاملة حيث 
الصحة  منظمة  من  بدعم  حظيت 
التأثري  يوضح  مبا  العاملية، 
الظهر  آالم  حيدثه  الذي  الكبري 

والتهاب املفاصل.
األدوية  تناول  أن  واستطرد 
الرياضة  وممارسة  املناسبة، 

نظام  واتباع  صحيح،  بشكل 
غذائي مالئم يقلل من تأثريات 
املرض، ناصحا بضرورة توقف 
يف  نشاط  أي  عن  الشخص 
واستشارة  بآالم،  الشعور  حالة 
تناول  يف  واالنتظام  الطبيب، 
الدواء، حمذرا أن جتاهل أمراض 
العظام والعضالت قد يؤدي إىل 

اإلصابة بالشلل.
كما ناقش مؤمتر كانبريا تناول 
السمك  زيت  من  كبرية   كمية 
ملرضى هشاشة العظام لتقليل 
االعتماد على العقاقري اليت ميكن 

أن تؤثر على األمعاء.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

يف يوم العاهرات العاملي 31 أيار/مايو: جملس نواب 
جنوب أسرتاليا ينظر يف إباحة الدعارة بكافة أشكاهلا

عضوتا  تتقدم  أن  املقرر  من 
وزيرة  إحداهما  عماليتان  برملان 
لتغيري  مزدوج  هجوم  بشن 
جنوب  والية  يف  الدعارة  قانون 

أسرتاليا.
وقدمت جيل غاغو وزيرة شؤون 
كي  وستيف  الوالية،  يف  املرأة 
بتفصيالت  السابقة  الوزيرة 
اهلادفني  اجلديدين  املشروعني 

إىل عدم جتريم العهر.
تقديم  إىل  كي  السيدة  وتسعى 
جملس  يف  قانونها  مشروع 
النواب يف 31 مايو الذي يتزامن 
العاهرات  بيوم  االحتفال   مع 

العاملي. 
ويعد مشروع قانونها مشابها ملا  
مل  أنه  إال  املاضي  العام  قدمته 

يتم متريره.
على  غاغو  السيدة  تعتزم  بينما 
تقديم مشروع قانونها إىل جملس 

الشيوخ يف  13 يونيو القادم.
كافة  إباحة  إىل  القانون  ويهدف 
تتضمن  واليت  الدعارة،  أشكال 
الدعارة املنزلية وخدمات وكاالت 
إال  الشوارع،  وعاهرات  املرافقة 
أنه سيجرم حدوثه الدعارة بشكل 

علين.
اجلديد  القانون  مشروع  ويسقط 
دعارة  بيوت  إقامة  عدم  شروط 
يف نطاق 200 مرت من املدارس 
ومراكز رعاية األطفال والكنائس، 
حول  الشكاوى  من  العديد  بعد 

صعوبة تطبيق هذه الشروط.

كي  السيدة  قالت  جهتها،  من 
إنها تأمل يف تقديم مشروع إلغاء 
الضوابط املكانية لبيوت الدعارة 
يف مشروع قانون خاص يف وقت 

الحق.
اجلديد  القانون  مشروع  وينص 
هم  من  على  اجلنس  حظر  على 
حتت السن القانوني، كما سيجرم 
ممارسة اجلنس بشكل غري آمن، 
احلزبني  بأعضاء  يسمح  أن  على 
بالتصويت  والليربالي  العمالي 

احلر على التعديالت املقرتحة.
هنالك  أن  كي  السيدة  وتعتقد 
مساندة  متزايدة لقانوها، مضيفة 
القانون  تقديم  من  اهلدف  أن 
بشكل مزدوج يف جملسي النواب 
البت  والشيوخ هو ضمان سرعة 

يف املقرتحات اجلديدة.

من ناحيتها، قالت السيدة غاغو 
إن اهلدف من تقديم قانونها هو 
جعل والية جنوب أسرتاليا تواكب 
الواليات األسرتالية األخرى، فيما 

يتعلق بالسماح بالدعارة.
وتعد هذه احملاولة هي السادسة 
إلباحة الدعارة يف جنوب أسرتاليا 

منذ عام 1980 
الشرطة  مفوض  قال  جهته،  من 
مال  أسرتاليا  جنوب  والية  يف 
جترم  اليت  القوانني  إن  هايد 
الدعارة عفا عليها الزمن وأصبحت 

ال تناسب العصر.
أسرتاليا  جنوب  واليات  وتعترب 
أسرتاليا  وغرب  وتسمانيا 
الواليات األسرتالية الوحيدة اليت 

جترم الدعارة.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

Australian Newsاسرتاليات

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة املاليني

390 ألف دوالر و88735 
دوالرا و16 مليون دوالر 
و200 ألف دوالرصحف 
- هدايا - صب مفاتيح - 
بطاقات لكافة املناسبات

Lucky Len . No1

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003

Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore 

Rd, Riverwood NSW 2210

بادارة لطف اهلل حجار
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 Hatem
Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

Tel:  1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au  
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<ÎÖ]Å˜] <ã◊.] <Áñ¬ <HÌÀÈ◊}
<H^e^f÷] <Ç∑_ <'Èé÷] <Õ^ŒÊ¯÷
<'Èé÷] <Ì⁄^√÷] <l^Œ¯√÷] <ÜËÇ⁄Ê

JÎÜíπ]<ÎÅ^ç

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

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

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

J!]

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

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

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

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

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

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

Vp¯m<Ω^œfi
JÌ÷ÊÇ“<·^flf÷<·^È“<IM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J∞€◊äπ]Ê<∞ÈvÈäπ]

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

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

JÍ¬^€jq˜]Ê
·Áf÷]

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

<J|^Èë<ã÷Áe<·]Ü�π]

Master License No: 409566317
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Advertisements

جميـع منتجاتنا 
حالل

 Coles, تجدونها يف
 Woolworths 

وأكرب السوبرماركات 
املستقلة
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L2426016-221111

“Building or Renovating 
HB are people to see”

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

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

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

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

380 Lt 
Refrigerator
Primera Series

Double Loaded 60 x 60 
Porcelain Floor Tiles

FROM $14

Calida Privacy Set 
Complete 

12 years warranty

RRP $73.00
NOW $48

Laminate Timber 
Flooring

NOW FROM $13

NOW
$650

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

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

900 
Frameless 
Shower 
Screen

NOW
$450

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

(toughen glass)
• Includes hinges, brackets, 

‘L’ handle, and 2 x corner 
shelves.

• Complies with Australian 
standard

• 12 months warranty

Square basin and wall mixers

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

chrome fi nish.
• Australian Standard, 4 star 

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

manufacturer’s warranty on 
cartridge.

NOW $85 EA

Lex Toilet Suit

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

NOW
$250

•  Finger Pull with 
polyurethane cabinet 
and ceramic top.

• Dimensions: 750mm 
x 460mm x 540mm

NOW
$240

Shadow Line Vanity  
750mm 

Solid Doors
RRP $480 NOW $210

Multi-function Shower Unit 

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

water rating

WAS $490 
NOW $290

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161 

Phone:: 02 8724 5800      Fax:: 02 8724 5911 
Website:: www.hbhome.com.au        Email:: sales@hbhome.com.au

حمالت هوشر اخوان للتجهيزات املنزلية

Head Office & 
Showroom:
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وصل معالي وزير الطاقة واملياه 
املهندس جربان باسيل اىل مطار 
قبل  من   11،30 الساعة  سيدني 
من  قادما  املاضي  السبت  ظهر 
ملبورن يرافقه  منسق عام التيار 
ومسؤول  رفول  بيار  الدكتور 
صادق  طارق  الدكتور  االنتشار 
وادوار  جنار  زياد  واملستشاران 
استقباله  يف  وكان  مزرعاني 
يف  العام  لبنان  قنصل  سعادة 
نعوم  روبري  االستاذ  سيدني 
األسرتالي  العربي  واللقاء 
جان  والسيد  وتيارات  واحزاب 
الصحافيني  من  وحشد  دكان 

ومناصري التيار الوطين احلر.
والوفد  معاليه  توجه  املطار  بعد 
رويل  بارك  اوتيل  اىل  املرافق 
مؤمترا  عقد  حيث  باراماتا  يف 
احملاضرات  قاعة  يف  صحافيا 
حضره القنصل العام نعوم وعدد 
والشخصيات  األحزاب  من  كبري 
االعالمي  وتوىل  واالعالميني، 
احلوار  ادارة  العنداري  بطرس 
واصفا  باسيل  بالوزير  مرّحبا 
الصعبة  االجنازات  برجل  اياه 

والشخصية املثرية للجدل .
عن  باسيل  الوزير  أعرب  وقد 
سعادته بلقاء اجلالية يف سيدني 
الناس  مع  االحتكاك   ألن 
للتعرف  األفضل  الوسيلة  هو 
واهتماماتهم  مشاكلهم  على 

وتطلعاتهم.
على  باسيل  جربان   الوزير  ركز 
الطاقات  بني  التكافل  ضرورة 
املوجودة  والطبيعية  البشرية 
يف لبنان من أجل تسهيل عملية 
التقدم والنمو واحلد من اهلجرة.

الدراسات  ضرورة  على  وأكد 
والتخطيط من أجل استثمار هذه 

الطاقات بالشكل األنسب.
اخلاطئة   السياسات  أن  وقال 
جعلت من اقتصاد لبنان اقتصادا 
السياسات  اىل  يرتهن  ريعيا 
األجنيب  التمويل  عرب  اخلارجية 
الطاقة  انتاج  عملية  عطل  مما 

الضرورية.
ضرورة  على  الوزير  وأكد 
املغرتبني  اللبنانني  اشراك 
أن  ووجوب  السياسي  بالقرار 
للمغرتبني  نواب  هناك  يكون 
ميثلونهم  اللبناني  الربملان  يف 
وينقلون مشاكلهم وتطلعاتهم. 

وقال ان االختالف السياسي هو 
دليل غنى ولكن طريقة التعامل 
التعطيل  عرب  االختالف  هذا  مع 

هي دليل احنطاط.

اليت  اجلهة  اىل  معاليه  وأشار 
حتسني  تعطل  زالت  وما  عطلت 
الثروات  تلك  مع  التعاطي 
واملوارد واالحنطاط الذي تعانيه 
هو  لبنان  يف  السياسية  احلياة 
من جراء فقدان املعايري احلقيقية 
واعتماد  املسائل  معاجلة  يف 
يؤدي  مما  والتضليل  الشائعات 
اىل تفتيت دور احلكومة وتعطيل 
موضوع  ويف  انتاجيتها.. 
استخراج النفط أشار باسيل اىل 
عدم وجوب العودة اىل الوراء يف 

مسألة العمل على استخراجه.
وعن الوضع يف سوريا أكد الوزير 
مشاكل  جلب  عدم  ضرورة  على 

وزير الطاقة واملياه جربان باسيل يف مؤمتر صحايف مع االعالم العربي:

السياسات اخلاطئة  جعلت اقتصاد لبنان ريعيا مرتهنا للسياسات اخلارجية مما عطل عملية انتاج الطاقة الضرورية
اشراك املغرتبني بالقرار السياسي واجب عرب انتخاب نواب يف الربملان اللبناني ميثلونهم وينقلون مشاكلهم تطلعاتهم

واملياه  الطاقة  وزير  رأى 
جربان باسيل أن اقفال ساحة 
النور من قبل السلفيني يف 
طرابلس بسبب توقيف القوى 
األمنية متهما بأعمال ارهابية 
أمنية  بؤرة  خلق  اىل  يؤدي 
تنّمي  لبنان  قلب  مغلقة يف 
والتكفريي  التعصيب  الفكر 
ويشعر معها أي خمل باألمن 
يسمح  أمر  وهو  حممي  أنه 

بنمو هذه احلركة.
أفراد  مع  لقاء  ويف  باسيل 
يف  اللبنانية  اجلالية  من 
سيدة  الكنيسة  صالة 
 - بارك  هاريس  يف  لبنان 
القنصل  حبضور  سيدني 
نعوم  روبري  االستاذ  العام 
القداس  يف  مشاركته  بعد 

مؤتمر صحايف

سوريا اىل لبنان وضبط احلدود 
واألمن وعدم السماح بأن يكون 

لبنان ساحة لتهريب السالح اىل 
الداخل السوري.

على  باسيل  الوزير  اجاب  وقد 
صراحة  بكل  االعالم  اسئلة 

الصر  التقاط  ومت  وشفافية 
التذكارية.

سيدة  كنيسة  يف  االهلي 
أن  اعترب  سيدني  يف  لبنان 
لالرهاب  السياسية  البوادر 
 2005 عام  بدأت  لبنان  يف 

حينما حّذر التيار الوطين من 
أن استخدام املال والتطرف 
يوّلد  االنتخابات  يف  الديين 
اجملتمعات  يف  االرهاب 

تطور  أن  اىل  الفتا  الفقرية 
هذه احلركات حصل مع وزير 
الداخلية بالوكالة أمحد فتفت 
الذي أعطى تراخيص حلواىل 

267 من احلركات والتنظيمات 
املذهبية.

تصوير اراكس

باسيل يف لقاء مع ابناء اجلالية بعد القداس:
عام 2005 حذرنا من ان استخدام املال والتطرف الديين يف االنتخابات يوّلد االرهاب

باسيل ورفول مع القنصل العام نعوم والعشي وحاقالني يف املطارالوزير باسيل واملنسق العام رفول يتوسطان الهاشم ودكان يف املطارالوزير باسيل والزميل عنداري يف املؤتمر الصحايف

املهندس باسيل و د. رفول و د. صادق مع القنصل العام نعوم وشمالي ودكان وزهار وبو ملحم 
وجربايل والعشي وحدشيتي ومسؤولني واعضاء من التيار ومناصرين يف املطار

الوزير جربان باسيل مع القنصل العام روبري نعوم ونائب الرئيس يف 
اسرتاليا ريتشارد طنوس وحضور يف املطار

باسيل مع بعض االعالميني ويبدو دكان وطنوس بعد املؤتمر الصحايف

القنصل العام روبري نعوم والزميل املغوش وحضور خالل اللقاءالوزير باسيل والزميل عنداري خالل اللقاء

القنصل العام نعوم، دكان، الهاشم، اعالميون وحضور يف املؤتمر الصحايف
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باسيل من سيدني: ما حيصل يف طرابلس خيلق يؤرة امنية يشعر معها أي خمل باألمن باحلماية

يف  احلر  الوطين  التيار  أقام 
حتت  السنوي  حفله  سيدني  
حماربة  يف  »سائرون  شعار 
العادلة  الدولة  وبناء  الفساد 
عون  ميشال  اجلنرال  برعاية 
واملياه  الطاقة  بوزير  ممثال 
جربان باسيل وحضور السادة 
املستشارين زياد جنار وادوار 
التيار  عام  ومنسق  مزرعاني 
ومسؤول  رّفول  بيار  الدكتور 
طارق  الدكتور  االنتشار 

صادق.
لبنان  قنصل  احلفل  حضر 
االستاذ  سيدني  يف  العام 
من  واملئات  نعوم  روبري 
واألحزاب   التيار  مناصري 
وعّرفت  واجلمعيات  املوالية 
غرة  ماري  السيدة  احلفل 
زهر وألقت كلمة رحبت فيها 
مبعالي الوزير والوفد املرافق 
له و احلضور وألقت كلمة من 
جاء  األخرية  التطورات  وحي 

فيها:
أيها الرفاق والرفيقات، أيها 

احلضور الكريم،
اخلامس من أيار تاريخ يتجدد 
كل عام، ويتجدد معه العهد، 
وعلى  عليكم  قطعناه  عهد 
العادلة  الدولة  ببناء  أنفسنا 

والقوية وحترر االنسان.

تعلو  جديد،  أيار  كل  ومع 
وأبواق  النشاذ  أصوات 
التضليل والتشويش، من بيك 
وكالهما  هناك،  وشيخ  هنا 
هي   واحدة  لعملة  وجهان 

السلطة من أجل السلطة.
املتغيب  السياسي  طالعنا 
مسؤولياته  من  واملتهرب 
خياطب  والذي  الوطنية، 
مجهوره عرب القنوات الفضائية 
الحدى الدول العربية اليت بدأت 
الدميقراطية  بتصدير  مؤخرا 
واحلرية  مبقولة :الشعب يريد 

اسقاط السالح.
عن  املتغيب  أيها  أَوتعلم 

الوطن ماذا يريد الشعب ؟
العظيم  لبنان  شعب  ان 
فساد  الفساد  اسقاط  يريد 
أركان  يف  أنتم  زرعتموه 

الدولة ومؤسساتها..
ما  اصالح  يريد  الشعب  ان 
امللتوية  سياساتكم  قوضته 
واملال الذي سرقته أيديكم من 
جيوب العمال والفقراء لتمألوا 

به حساباتكم املصرفية.. 
ان الشعب يريد الغاء الطائفية 
النفوس  يف  رسختموها  اليت 

والنصوص..
الدولة  بناء  يريد  الشعب  ان 
جمابهة  على  القادرة  القوية 

العدو الصهيوني بعدما عملتم  
حنو  العداوة  تلك  توجيه  على 
دولة شقيقة سوريا اليت تدفع 
اليوم مثن دعمها ووقوفها اىل 
املقاوم يف متوز  لبنان  جانب 

2006
من  اسقاط  يريد  الشعب  ان 
دول  اجندات  وفق  يعمل 
مآرب  لتحقيق  ونفطية  غربية 
الوطن  حساب  على  ومكاسب 

وعزته..
ان الشعب يريدكم أن تكفوا 
عن التهديد بنزع السالح واما 

احلرب األهلية..
عن  للدفاع  هو  السالح  فذلك 
األرض ومحاية بيوتكم وصون 

الكرامة والعزة الوطنية.
ان امة فيها قادة عظام كعماد 
لن  الضاحية  وسيد  الرابية 
أبية وعلى كل  تكون اال حرة 

طامع وخائن عصية عصية.
الدكتور رفول

سيدني  منسق  ألقى  كما 
كلمة  اهلاشم  نسيب  السيد 

جاء فيها:
جربان  الوزير  معالي  حضرة 
باسيل، السادة املستشارين،  
التيار  عام  منسق  حضرة 
حضرة  رفول،  بيار  الدكتور 
الدكتور  االنتشار  مسؤول 

طارق صادق أصحاب الفضيلة 
و السيادة، رفاقنا يف األحزاب 
األقالم  أصحاب  واجلمعيات، 
أيها  املدوية  والكلمات  احلرة 
أيها  ويا  والرفيقات  الرفاق 

احلضور الكريم،
فرحتنا الليلة بوجودكم  معنا يا 
معالي الوزير، كبرية واعتزازنا 

بكم ومبسريتكم ال يوصف.
بلد  يف  الباقي  األمل  أنتم 
مل يبق له سوى األمل وعلى 
مسؤوليات  تقع  أكتافكم 

وطنية كربى.
الشعب  وضع  أيديكم  بني 
التغيري  مفاتيح  اللبناني 
واالصالح  ووضعنا حنن، من 
هنا من اسرتاليا رجائنا وثقتنا 
وكفاحكم  وعزميتكم  بقدرتكم 
الوطن  أجل  ومن  أجلنا  من 
وبناء الدولة وحماربة الفساد، 
مهما اشتدت الصعاب ومهما 
املشاريع  أصحاب  استشرس 
ورموكم  واملشبوهة  الضيقة 
صخر  من  فبيتكم  باحلجارة  
بالنزاهة  حمصنة  وقالعكم 
على  والغرية  والشفافية 
واملواقف  العام  الصاحل 

الوطنية اجلامعة.
عشتم عاش لبنان

الوزير باسيل

باسيل  جربان  الوزير  والقى 
أن  فيها  قال  ومما  كلمة 
بفكر  لبنان   يبشر  البعض 
حتت  معه  خيتلف  من  يلغي 
باسم  والقتل  الذبح  طائلة 
الدين الفتا اىل أن هذا الربيع 
به  اللبنانيني  يبشرون  الذي 
هو شبيه بالربيع الذي وعد به 
الرئيس الراحل رفيق احلريري 
عام 1992، حيث مل تأت بواخر 
الكهرباء اليت وعد بها وحّل 62 
النمو  بدل  دين  دوالر  مليار 
من  الدولة  وأفرغت  املوعود 
لصاحل  ووزاراتها  مؤسساتها 

مناسبات

اطارات رديفة.
وعن الوسطية قال باسيل أنها 
صارت املوت البطيء للحكومة 
القاتل  واالنتظار  اللبنانية 
ملتغريات لن تأتي واالستمرار 
حلال جيب أن تنتهي، ولنهج 

جيب أن يتغري.
يعيش  كيف  استغرب  باسيل 
الكثري من الناس مع الفساد 
كوليد  وطنيا  زعيما  أن  حتى 
بالسرقة  يعرتف  جنبالط 
عاما   25 والكذب  والقتل 

ويبقى مجهوره معه.
تصوير اراكس

عريفة املناسبة ماري زهر رئيس التيار يف سيدني الهاشم  الرئيس العام يف اسرتاليا بخعازي  مسؤول االنتشار د صادق  املنسق العام بيار رفول  الوزير جربان باسيل 

الطاولة الرسمية وحضور باسيل ورفول مع فرقة ارز لبنان الفولكلورية واالعالم

هدية صورة العماد عون للوزير باسيل

طاولة االعالم جان وبسام دكان وطوق وحضور الوزير باسيل واملنسق العام رفول مع بسام دكان وحضور

الوزير باسيل يف دردشة مع القنصل العام نعوم ويبدو 
املونسنيور صقر وحضور
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FairField

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

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

Specsavers Optometrists Fairfield 
Shop G66 

Neeta City Shopping Centre  
54 Smart Street 

Fairfield NSW 2165
Fax: 02 9726 2932

Advertisements
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201   Merrylands Rd,  
Merrylands  NSW 2160 

02 8677 3860

لجميع حاجاتكم من السمانة 
العربية والخضار والفواكه واللحوم 

الطازجة يوميًا

 

أجبان، ألبان ، قهوة، بزورات 
محمصة يوميًا ، هدايا ، 
بهارات، معلبات ، زيوت 

وغريها ....
خدمة مميزة ...أسعار 

منافسة .. نظافة تامة
Mixed business 
for all your daily 
needs of:  Fresh 
Fruits and veggies, 
meat and chicken , 

dairies , coffee, nuts, gifts, 
spices, etc...

تنباك معّسل 

 

$9.99

بانو سوبرماركت
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Electrical Contracting

k÷]á^⁄Ê<kfi^“
@#by@Ú◊ãí@

ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€

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

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

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl
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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  

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢ Saturday 19 May 2012السبت 19 أيار 2012

مؤسسة  توتوس األوىل يف اسرتاليا

101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053 
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت 
بحرية

 Pizza - Pasta -

Steak - Seafood 

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية 

 .. ابتسامة   .. معاملة    ..  خربة 
خدمة .. نظافة

شهادات  على  حائزة  التوتوس  مؤسسة 
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

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

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

من  كامال  فريقا  تضم  املؤسسة 
التمديدات  يف  االختصاصيني 

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

العمل

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

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

لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام

Saturday 19 May 2012السبت 19 أيار 2012
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Êb‰j€@bjyãfl@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
ÊäÏj‹fl@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

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

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

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

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

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

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

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

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

 TEL: 9354 2340

Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@

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

ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€

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

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

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

Abdo
Director

ÚÓ«b‡nu¸a@pbflá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„

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

xaÎå
ÚiÏ�Ç
ÛmÏfl@ÂœÜ

7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛

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

Ÿ»ÿ€a
94841288 Zfibóm˝€
757 High St, 

THORNBURY, 
 VIC, 3071

·ÿmb„˝«¸
@ãÌá∑@fibóm¸a@ÊäÏj‹fl@¿
@ÜÏ»èfl@›Ó‡◊@›Óflç€a@knÿæa
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«
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*Value, commitment & professionalism
*Fly with someone you can trust.

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au
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 TEL: 9354 2340

Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@
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ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€

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

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 
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BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

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

Abdo
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@SUNRISE BAKE HOUSE@
@ aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€
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94841288 Zfibóm˝€
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THORNBURY, 
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٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت  صفحة ٢٣     
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Melbourne

Êb‰j€@bjyãfl@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
ÊäÏj‹fl@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy  
Ph: 039304 3664
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٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

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

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

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

ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك  فتجد اكثر

تمتعوا باللقمة َّـ جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

äb �ÿ«@Êaãœc

@

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

Tel: 03 9384 6103

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

افران اهلدى للمعجنات
تقدم يوميا املنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

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

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

ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك  فتجد اكثر

تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق 
 املعجنات

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

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة
254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

حمالت اهلدى 
 للمواد الغذائية

جميع أنواع الحبوب والزيوت 
وزيت الزيتون واملعلبات إىل املكسرات 

 واللنب....
محالت الهدى تغنيكم عن التفتيش وتؤمن 

لكم كل ماتحتاجونه من مواد غذائية ...

393 Sydney Rd, COBURG  VIC 

Tel: 03 9354 2340

Saturday 19 May 2012السبت 19 أيار 2012

خبز أمسر وأبيض - مجيع أنواع 
 املعجنات

حلم بعجني، مناقيش زعرت، فطاير 
بسبانخ -فطاير جببنة ومجيع 
أنواع الزيوت خاصة اخلالي من 

 الكولسرتول
وزيت الزيتون املستورد من لبنان 

 وباقي البلدان اجملاورة
نظافة تامة مع أفضل األسعار

ز ر أل ا ن  ا فر  أ
وأوالده طوق  بشارة  لصاحبها    
األصيل اللبناني  الرغيف  نصنع 

33 - 37 High St, Preston  VIC 3072 
Tel: 03 9484 4999   
Fax: 03 94844566
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ملبورن

نعم للوعي ولقيم احملبة

جاليتنا  ابناء  من  واملؤمنة  الواعية  االكثرية  باسم  نشجب 
يف  العلوي  االسالمي  املركز  على  الغاشم  االعتداء 
ملبورن... نشجب وندين ونؤكد ان الفاعلني هم حفنة من 
اصالتنا  وبعراقة  ناسنا  وبقيم  بوحدتنا  العابثني  املخربني 
اعداء  اال  ان عمال ختريبيا كهذا ال خيدم  تارخينا..  وعظمة 
االنسانية يف هذا العامل..  وقد يكون الفاعل املخّرب عميال 
لتلك اجلهة اليت ختطط وحتّرك االرهاب الذي يواجه االحرار 

والشرفاء يف كل احناء املعمورة..
العلوي مل يكن يوما للعلويني، بل كان  املركز االسالمي 
صرحا ثقافيا جامعا لكل اطياف اجلالية واجملتمع. اننا نهيب 
بأبناء جاليتنا يف اسرتاليا عامة وملبورن خاصة االجتماع يف 
اننا  ميثاق شرف  ونؤكد يف  ونتشاور  نتحادث  لقاء حمبة 
شعب واحد حتتضننا هذه االسرتالية العظيمة، ميثاق نؤكد 
من خالله اننا شعب حضاري كلنا مؤمنون، كلنا مسيحيون 
االقرتاح  الكلمة/  هذه  العاملني...  لرب  مسلمون  وكلنا 
نرفعه يف جاليتنا هنا من اجلنا، من اجل مسعتنا، من اجل 

اوالدنا واحفادنا ومستقبل هذا اجملتمع العظيم..
رجال الدين من كل الطوائف واالديان رجال الفكر والعقائد، 
رجال السياسة، رجالنا، نساؤنا وشبابنا كلنا مدعوون يف 
ان  نلتقي،  ان  حياتنا  مسرية  من  التارخيية  املرحلة  هذه 
نتمسك بوعينا وامياننا، بثقافتنا ثقافة الوعي واحلياة والعز 

والشموخ..
انها صرخة وجدانية نرفعها لعقالء هذه اجلالية وباملناسبة 
واملسؤولني  الباشا  مسري  الشيخ  السماحة  صاحب  حنيي 
الراقية  مواقفهم  والثقافة، على  العلم  املركز، صرح  يف 
واالميان  احلب  تكتنه  اليت  الكبرية  النفوس  انها  الواعية، 
رسالة  ان  فأجابوا:  سألناهم  وباالنسان..  الواحد  باهلل 
والسماح.. حنن ال حنقد وال  العدالة واحملبة  االسالم هي 
نفّرق بل حنب ونوّحد.. انه جوهر الدين الذي يقود املؤمنني 
واالميان  الكبري  الوعي  انه  املستقيم..  الوطين  للصراط 
الصحيح. بوركت االصالة فينا مجيعا.. ان املعرفة فينا هي 

ام الفضائل.. انها القوة والبطولة.
انتم تعرفون كما قلتم يف لقاء تهدئة النفوس، انتم يا 
عقالء القوم وكبارهم وحنن معكم نؤكد: ان مفيت املسلمني 
االسالمي  الديم  ورجال  االمام وكل مشايخ  الشيخ فهمي 
عن  ينّم  الذي  الوعي  وهذا  الكبري  االميان  بهذا  يتمتعون 
الواحد يف دين الرمحة واحملبة والغفران، فيجعلنا  اجلوهر 
مجيعا يف خندق االميان مبواجهة ثقافة الفتنة ومن حيّركها 

يف الداخل واخلارج..فهل نليب؟
حيمي  شرف«  »ميثاق  يوم  كل  ويف  اليوم  املطلوب  هذا 
اجيالنا الطالعة يف اجملتمع االسرتالي.. حنن جزء اساسي 
من هذا اجملتمع احلبيب وكلنا حتت مظلة القانون يف دولة 
حياة  يف  وجنتمع  نلتقي  واملؤسسات.  والعدالة  القانون 
ومصري وتطلعات واحدة، ونرتك للجهات االمنية ان تتحرك 
وهي تفعل اآلن حتما وتواجه كل انواع االجرام والتخريب 
حفاظا على امن اسرتاليا وسالمها االهلي ومستقبل ناسها 

ومنهم بل ويف طليعتهم اوالدنا واحفادنا..
القلوب،  العقول ثم  من جديد امتنى ان تصل كلميت اىل 

فنلتقي على رجاء احملبة والسماح..
حفظكم اهلل وهو فينا ومعنا يف دروب اخلري والسالم..

0405 272 581

إلعالناتكم يف جريدة الهريالد 
 يف ملبورن ، االتصال بالزميل 

  كميل مسعود 
على الرقم

اكد الوزير جربان باسيل التزام التيار الوطين احلر باملصلحة 
العليا لشعب لبنان بكامل اطيافه وهذا مجيل...أكد ايضا 
مقيما  لبنان  مبصلحة  التيار   التزام  رفول  بيار  الدكتور 
ومغرتبا، واكد ايضا على مصداقية الرئيس العماد ميشال 
عون باملشرقية املسيحية املتفاعلة حضاريا وقوميا بوحدة 
احلياة واملصري مع املسلمني اخواننا يف الوطن ويف الرب 

الواحد خالق االرض والسماء وهذا امسى وامجل..
تألق وأهلب مجهور احلضور الشاعر الشعيب الكبري انطوان 
برصونا املعروف بزغلول الزغرين... طالبه الناس باعادة 
مقاطع قصيدته املرجتلة عدة مرات.. شاعرنا الكبري ملتزم 
بأدبه مبصلحة االرتقاء باالدب املهجري ليكون يف الركب 
التألقي اخلالد للكبري نيب االبداع جربان خليل جربان والكاتب 
الكبري د. خليل سعاده وايلّيا ابو ماضي وعمر ابو ريشه 

وصوال اىل نزار قباني واخلالد الكبري حممود درويش..
انطوان برصونا من خيلده الناس وحيبونه قبل غيابه، يغلب 

املوت بقيامة عطاءاته حتى قيام الساعة..

***
خمتار ملبورن اجلميل »ابو مجيل« 

البالد  هذه  اىل  اغرتابه  فجر  منذ  عرفناه  مواقف..  الرجال 

الساعة 25 يف ملبورن
Melbourne

Saturday 19 May 2012السبت 19 أيار 2012

الكرم  بقيمة  يتميز  االنسان  واالنسان  كريم..  العظيمة. 
وهذا هو االرث السماوي يف وجدانه..

الرجل اعطى الكثري وما زال.. واجلميل بـ أبو مجيل موسى 
شقري انه يعطي على قاعدة »اليسرى ال تعرف ما فعلته 
اليمنى«. وهذا سر املروءة الراقية يف نفسية هذا الشهم 

احملب املعطاء حتى الشهادة..
ولكن  ونّيف،  عاما  ثالثني  منذ  عرفناك  نعم  مجيل..  ابو 
اليوم اشهد انين تعرفت على مسريتك من خالل عطاءاتك 
الكبرية.. بوركت رجل الوفاء واملروءة على الدوام. واىل 

اللقاء يف الساعة األوىل من يوم الغد اآلتي حتما...

***
تعرض الصديق الياس عنداري ابو مروان لوعكة صحية، 
اىل  عاد  الطيبة  والعائلة  مروان  ام  زوجته  وبعناية  لكنه 
التعايف من جديد.. واجلدير ذكره ان الياس مارون عنداري 
رجل مواقف سّجل يف مسرية حياته االغرتابية مع املناضلة 
النموذجية  العائلة  بناء  افعاال كبرية يف  دربه  رفيقة  جناة 
الراقية وبناء الثروة االنسانية يف ساحات الوفاء ملعتقده 

واميانه يف االنسان اجلديد بكل حقه وخريه ومجاله..
ابو مروان حتية لك يف عرينك.. انت رمز نهوض كبري نعتز 

به يف جمتمعنا وجاليتنا... سالمتك..

همسة
برهان غليون يقرتح اعطاء جائزة »نوبل« حلمد بن جاسم 

آل ثاني.
احلقيقة لو غري برهان ابن غليون آل الثاني اقرتح اعطاء 
حرية  يف  كنا  الثاني،  جاسم  ابن  محد  لـ  نوبل  جائزة 
الغليوني  الربهان  هذا  ولكن  حالنا.  وواقع  أمرنا  من 
يعرب باقرتاحه عن نفسية ال تعرف الرمحة وال العّفة وال 
يعرف  ال  من  العار  يعرف  ال  قال:  من  الشرف. صدق 

الشرف.
املرحوم نوبل عندما اوصى جبائزته امنا كان خيص بها 
الذين يصنعون السالم، وليس اولئك الذين يصنعون 

نطالب  يا كرام  يا سادة  والعار..  الذل  عبيد  االرهاب 
احلياة  للوطن وديعة  اعاد  لروح شهيد  »نوبل«  جبائزة 
اجياله.  بكل  التاريخ  لعنة  اعاله  وللمذكوين  فيه.. 
وللمرحوم »نوبل« نقول عذرا ايها الكبري ال بد ان ينجلي 
املفرتق ويعاد االعتبار اىل جائزتكم اخلالدة فتعود اىل 
ينابيعها اىل اجلذور. ويف العودة اىل اجلذور نكتشف ان 
املبدعني والشرفاء وذوي الرمحة والعلماء وحدهم الذين 
عناهم »نوبل«.. عيب، كفانا ارهاب ودمار، انها ثقافة 
الفتنة واخلراب.. الناس كل الناس تؤيد ثقافة احلياة.. 

هلا نعمل ومن اجلها منوت وحنيا..

بقلم سامي مظلوم

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 27 - 17 سنة
 للمشاركة يف مسابقة ملكة جمال االغرتاب اللبناني يف ملبورن اسرتاليا

لعام ،2012 حيث ستتوج ملكة العام 2012 مع 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 11 آب 2012 يف بلدة ضهور الشوير يف لبنان وسيتم نقل االحتفال من 

 MTVعلى شاشة 

 ملزيد من املعلومات وللمشاركة
يرجى االتصال قبل 3 حزيران 2012

على األرقام التالية: سوزان 243 470 0417 – مروى 564 888 0422 – إيف 766 773 
0433 – سندرا 016 988 0421

مع الشكر لرئيس بلدية ضهور الشوير- عني السنديانة األستاذ الياس نقوال بو صعب
أمانة اإلعالم: املهندس أنطوني الحصري
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واملياه  الطاقة  وزير  أسرتاليا سأل  زيارته  من  األل  اليوم  يف 
جربان باسيل اللبنانيني املغرتبني واملقيمني: هل تريدون بواخر 
السالح أو بواخر الكهرباء ؟ باسيل دعا الفريق السياسي اآلخر 
اىل تقديم وثيقة واحدة تدين التيار الوطين احلر مذكرا بعرضه 
يف اجمللس النيابي لالتيان بالقضاة اىل اجمللس حيث اذا ثبت 
شيىء واحد على التيار الوطين احلر ينسحب من احلياة السياسية 
هيئة  أقامته  الذي  العشاء  يف  يتحدث  كان  اللبنانية..باسيل 
ملبورن يف التيار الوطين احلر مبناسبة يوم العودة يف السابع 
من أيار ومرور عشرة أعوام على اطالق اذاعة مرحبا لبنان اليت 
تبث من أوسرتاليا.  وشارك يف اللقاء عدد كبري من ناشطي 
التيار الوطين احلر وممثلو أحزاب لبنانية ومجعيات يف ملبورن. 

باسيل رأى أن هناك من يتهم التيار الوطين احلر بنبش القبور 
يف حماولة  لقتل الذاكرة اجلماعية لللبنانيني وتشويه احلقيقة 
ومنعهم من القدرة على التمييز واحملاسبة مستغربا كيف يرفع 

باسيل: تريدون بواخر الكهرباء أو بواخر السالح؟
عندما طالبنا خبروج سوريا مل منيز بني معارضة ونظام 

رفول: كل االغتياالت يف لبنان حصلت عندما كان الفريق اآلخر ميلك داتا االتصاالت

البعض شعار لبنان أوال ومن ثم يضع حول عنقه علما غري العلم 
اجلديدة  الطريق  يف  املستقبل  تيار  أركان  فعل  كما  اللبناني 
خبروج  احلر  الوطين  التيار  طالب  عندما  باسيل:  وأضاف   .
اجليش السوري من لبنان مل يكن يفكر بنظام أو معارضة ألن 
ليس مسموحا اذا كنا مع النظام أن حيتل لبنان متاما كما هو 
لبنان ممرا  تستخدم  أن  كنا ضدها  اذا  للمعارضة  غري مسموح 

ألغراضها وأهدافها.
ويف رد على املطالبني باقامة ممرات انسانية وخميمات للالجئني 
السوريني يف لبنان ذكر باسيل املطالبني بأن لبنان دفع غاليا مثن 
املخيمات الفلسطينية وخطر التوطني  آالف الشهداء واملغرتبني 

يف حني يتنكر البعض هلذا اخلطر القائم على لبنان.
كل  أن  بدوره  رأى  رفول  بيار  احلر  الوطين  التيار  عام  مسنق 
الذي عمل ضد  الفريق  يوم كان  لبنان  االغتياالت حصلت يف 
لبنان وشعبه  يف السلطة وحيصل على  داتا االتصاالت. ومنذ 

عام 2008 حينما رفض وزير االتصاالت السابق جربان باسيل 
وواضحة  حمددة  ولغايات  القوانني  مبوجب  اال  الداتا  اعطاء 
حتضريهم  من  خشيته  عن  رفول  .وأعرب  االغتياالت  توقفت 
الوهمية  احملاوالت  بعض  فربكتهم  بعد  جديدة  اغتيال  حماولة 

لشد عصبهم.
ملبورن  احلر يف  الوطين  التيار  لرئيس  كلمات  العشاء ختللته 
نهاد شهدا ومسؤول االنتشار يف التيار طارق صادق ومدير 
اذاغة مرحبا لبنان فوزي أبو شعيا وقدم احلفل خنلة بيطار. كما 

ألقى أنطون برصونة قصيدة شعرية.
باسيل استهل يومه األول يف ملبورن بلقاء وزير الطاقة مارتن 
فرغسون حيث مت التداول يف شؤون النفط والغاز يف أسرتاليا 

ولبنان .

 واعاله بعض اللقطات
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اشهر  يبقى  مرشاق  سامي  املعروف  اللبناني  املغرتب 
من ان يعّرف عنه  بقلبه الطيب ودماثة اخالقه وكرمه 
احلامتي وهو دائما وابدا يف طليعة ابناء اجلالية بالنسبة 
لواجبات تكريم االبرار من ابناء الوطن. ومن هذا املنطلق 
قام السيد سامي مرشاق والسيدة زوجته بدعوة معالي 
وزير الطاقة واملياه املهندس جربان باسيل ممثال دولة 
الرئيس العماد ميشال عون يف احتفاالت التيار الوطين 
احلر يف اسرتاليا والوفد املرافق اىل حفل لقاء مع معاليه 
العامرة يف  دارته  املاضي يف  اجلمعة  يوم  ظهر  وذلك 

منطقة الرزفوار.
دير  رئيس  اندراوس  ادمون  االب  قدس  الدعوة  لبى 
مار شربل يف ملبورن، املنسق العام للتيار يف اسرتاليا 
السيد روبري خبعازي وبعض اعضاء التيار، السيد سايد 
فرع  الثقافية  اللبنانية  للجامعة  السابق  الرئيس  حامت 
السيد دايفيد االمسر والسيدة ديانا عقيلته  فيكتوريا، 
جملسها  وعضو  داربن  بلدية  جمللس  السابقة  الرئيسة 
احلالي وبعض املسؤولني يف اجلالية اللبنانية وعدد كبري 
من ابناء منطقة البرتون وقد حتول اللقاء اىل حفل غداء 

عامر ضم اكثر من مئة شخص.
مرشاق  سامي  السيد  الدعوة  صاحب  استقبل  وقد 
والسيدة عقيلته معالي الوزير وصحبه الكرام والضيوف 
حبفاوة بالغة. هذا وكانت السيدة منى قد اعدت طاولة 
بذوق رفيع غنية باالطباق اللبنانية الشهية واملشروبات 
واحللوى والفواكه والقى الشاعر انطوان برصونا قصيدة 

املغرتب اللبناني سامي مرشاق يكرم الوزير جربان باسيل والوفد املرافق

رائعة باملناسبة.
اسئلة  اىل  ساعة  من  ألكثر  الوزير  معالي  استمع  وقد 
كالغالء  لبنان  يف  االوضاع  حول  اجلمهور  ومالحظات 
الدولة  ادارات  وتعطيل  واملاء  الكهرباء  اىل  والفساد 
وقد رد معاليه بوضوح على االسئلة. ويف ساعة متأخرة 
من النهار غادر الوزير والوفد املرافق والضيوف حبفاوة 
السيد سامي مرشاق وعقيلته على  االستقبال شاكرين 

هذا اللقاء وهذا احلفل املميزين.
واعاله بعض اللقطات
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متفرقـات

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

50 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43
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قداس وجناز السنة 
يقام قداس وجناز السنة لراحة نفس

املرحومة نور مسعان املسيح
وذلك يوم االحد يف 20 - 5 - 2012 الساعة العاشرة صباحا يف كنيسة 

السيدة العذراء للروم االرثوذكس يف مرييالندز.
يوسف  زوجة  لولو  وشقيقتاها  سوزي  ابنتها  اسرتاليا:  يف  الداعون 

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.
وعموم  وعائالتهن  ومرتا  واكتمال  وسعدى  وكفى  ليلى  شقيقاتها: 
ومجيع  وفياض  ومقدسي  والياس  وروكز  ومسعان  املسيح  عائالت 

اهالي عدبل - عكار يف الوطن واملهجر.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء

الدعوة عامة 

EMOGENE CONTRACTING TEAM 

با   ب ا ا  اجات  أ ج 
ا ت يف ج امل ا ا   أ

ة   تا ة  ا ة ..  جا رية  ت
ة يف ا ا  

ربة ة  ث  30   أ
ا : جا  ا ت

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

يقام قداس وجناز لراحة 
نفس

املرحوم حنا 
جرجس غالية

من صخره - قضاء زغرتا 
السبت يف  اليوم  وذلك 
19 - 5 - 2012 الساعة 
كنيسة  يف  مساء   7،30
سيدة لبنان يف هاريس 

بارك.
اسرتاليا:  يف  الداعون 

قداس وجناز 

شقيقه انطونيوس غالية وعائلته، عائلة ابن عمه املرحوم نعيم 
غالية، ابنا عّمه فهد وجورج غالية وعياهلما.

يف لبنان: ابناؤه وبناته جورجيت، فوفو، جورج، سلوى، طوني، 
مارون، ايلي  وفادي وعياهلم وغسان وجانني.

شقيقته سلوى غالية.
عّمه خمايل غالية واوالده وعياهلم وعموم عائالت غالية والشدياق 

واهالي صخرة ودير نبوح يف الوطن واملهجر.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء

الدعوة عامة 

تقديرات تشري إىل ارتفاع تكلفة 
حتديث أسلحة أمريكا النووية

أشارت تقديرات إىل أن كلفة حتديث األسلحة النووية األمريكية، مبا 
يف ذلك اليت املتمركزة يف أملانيا، قد ارتفعت بصورة حادة. وقال 
كثري من اخلرباء املستقلني، يف حديث هلم مع جملة دير شبيغل 
األملانية، إن كلفة جتديد قنبلة B61 النووية سرتتفع إىل 6 مليارات 

دوالر. وهي اخلطوة اليت ستحبط روسيا كذلك، على حد قوهلم.
ومضت اجمللة تقول إنه يعتقد أن هناك ما بني 10 إىل 20 قنبلة 
نووية خمزنة يف قاعدة تابعة لسالح اجلو األملاني يف إحدى قرى 
جبال ايفل املوجودة غرب أملانيا. وأنه يف حالة اندالع حرب، فإن 
طائرة التورنادو التابعة لسالح اجلو األملاني ستتسلح على الفور 
املتحدة  الواليات  سيطرة  حتت  بطلعات  القيام  أجل  من  بالقنابل 
إال  متامًا،  السيناريو مستبعد  مثل هذا  أن  حقيقة  األمريكية.ورغم 
أنه مل مينع الواليات املتحدة من السعي لتطوير املخزون، وهو ما 
تفعله مع جزء كبري من ترسانتها النووية. وأعقبت اجمللة بلفتها 
اليت يوجد منها ما بني   – B61 إىل أن برنامج متديد احلياة لقنابل
يعترب الربنامج األكثر صعوبة واألكثر  160 إىل 200 يف أوروبا – 

تكلفة بالفعل.
 6 من  يقرب  ما  إىل  اآلن  الربنامج  هذا  تكلفة  تصل  أن  ويتوقع 
مليارات دوالر، وفقًا ملا ذكره خرباء مستقلون. وذلك يف الوقت 
داريل  قال  حيث  املبلغ،  بهذا  آخرين  خرباء  فيه  يفاجأ  مل  الذي 
كيمبول، املدير التنفيذي لرابطة مكافحة األسلحة يف واشنطن :« 
تتطابق تقديرات الـ 6 مليارات دوالر لربنامج تطوير قنابل B61 مع 

تقديراتنا«.
ويف نيسان/ أبريل املاضي، طلب كثري من النواب خفض عملية 
األقل  على  القنابل،  من  النوعية  تلك  بتطوير  املتعلقة  التمويل 
تلك  عن  املسؤولة  القومي،  النووي  األمن  إدارة  تقوم  أن  إىل 
التحديثات، بتقديم جدول زمين مفصل وخطة خاصة بالتمويل. فيما 
أشار متحدث باسم اإلدارة إىل أن التكاليف قد تزيد بالفعل عما هو 
متوقع.هذا ومل يقتصر اعرتاض اخلرباء بشأن برنامج تطوير القنابل 
على تكلفته املرتفعة فحسب، بل امتد أيضًا ليطال النطاق اجملرد 
القومي  النووي  األمن  إدارة  وتسعى  والتطوير.  التحديث  جلهود 
لتحديث مكونات قدمية وتثبيت آليات آمان جديدة ومفجرات وإدخال 
حتسينات على التصميم كله يف نفس الوقت. وذلك يف الوقت 
الذي أكد فيه علماء منتقدون لألسلحة النووية أن مثل هذه اجلهود 

َبت من قبل. مل يسبق أن ُجرِّ
وأضافت اجمللة أن املشروع، يف حالة جناحه رغم التكاليف املرتفعة 
والصعاب التقنية، لن يقتصر فحسب على تطوير األسلحة وزيادة 
فعاليتها، بل سيكون أقرب إلنشاء سالح جديد متامًا. ويف حديث 
العلماء  رابطة  من  كريستنسن،  هانس  اخلبري  قال  اجمللة،  مع  له 
األمريكيني، إنه يف حال عودة قنابل B61 املطورة للتواجد بالقواعد 
يف أوروبا كما هو خمطط عام 2019، فإنها ستكون يف األساس 

قنابل إسرتاتيجية.
ستكون  اجلديدة   12-B61 قنابل  إن  بقوهلا  شبيغل  دير  وتابعت 
ما بني  قوتها  ترتاوح يف  حربية،  رؤوس  أربعة  على محل  قادرة 
0.3 إىل 45 كيلوطن من مادة تي إن تي. علمًا بأن القنبلة اليت 
ُأسِقَطت على هريوشيما يف نهاية احلرب العاملية الثانية كانت بقوة 
15 كيلوطن. وباإلضافة للتحديثات، فإن هناك إمكانية أيضًا ألن 
تقوم طائرات F-35 الشبح حبمل القنابل. وهي اإلمكانات اليت قد 
تتسبب يف إثارة متاعب جديدة مع اجلانب الروسي، احملبط بالفعل 

من درع الدفاع الصاروخي األوروبي.

رحـيـــــــل الــــــــوردة 

من اخلسارات على أكثر من 
فادحة  خسارة  وهي  صعيد، 
يف  وردة  ُتطوى  أن  بد،  ال 
وتنسحق.  تذبل  الرتاب، 
إثر  اجلزائرية  وردة  غابت 
يناهز  عمر  عن  قلبية  سكتة 
يف  مبنزهلا  سنة  الـ73 
أغنياتها  وُتضحي  القاهرة. 
اليوم، جمرد استعادات  منذ 
الشجي،  الصوت  تستنهض 
وتضفي على عقوق الوقت، 
بعض الطراوة وحتقنه بأّبهة 
وكربياء  والكلمة  املوسيقى 

الشدو.
وردة حممد فتوكي، جزائرية، 
الفرنسية  اجلنسية  حتمل 
بالزواج،  واملصرية  بالوالدة 
ومن أم لبنانية من آل ميوت، 
شغلت الوسط الفين العربي 
خصوصًا  واملصري  عمومًا، 

ناهزت  اليت  بأغنياتها 
أغنية، أكثرها مساعًا  الـ300 
وتداواًل: »إسأل دموع عييّن« 
و«بالش  وليلة«  يوم  و«يف 
املالمة«  و«لوال  تفارق« 
وسواها من األغنيات. طبعها 
والعنيد  املرتّفع  اجلزائري 
حمنة  يف  حتى  يفارقها  مل 
فكانت  العضال،  مرضها 
تقف على اخلشبة ببالغ تألقها 
ومنه  املغوي،  عنقها  ميّيزها 
أجياال،  أسرت  اليت  اآلهات 
كيف  عرفت  بذكائها  حني 
مُتاشي العصر، وتتعامل بعد 
حياتها  وحب  زوجها  رحيل 
مع  محدي،  بليغ  املوسيقار 
صالح  مثل  شباب  ملحنني 
املسرح،  على  الشرنوبي. 
بشروطها،  تغين  كانت 

املعابث  مزاجها  وتفرض 
حينًا، واملتشدد أحيانًا، على 
مجهورها الذي يبادهلا حبها، 
نتذكرها  ملزاجها.  وينصاع 
أكثر يف أول بطولة سينمائية 
هلا: »أملظ وعبده احلامولي« 
غنى  الذي  مأمون  عادل  مع 
مني  احلسن  بديع  »يا  هلا 
بدت  قّدك يف حسنك«، ملا 
حسنها  متام  يف  الفيلم  يف 

فعاًل.
صوت  يا  جزائر  يا  »أهاًل 
ترحيب  مجلة  هي  الثورة« 
الرئيس عبد الناصر بها إثر 
نشيد  غناء  يف  مشاركتها 

»الوطن األكرب«.
ميالدها الفين احلقيقي كان 
بتحلو«  »أوقاتي  أغنية  يف 
للسيدة  األصل  يف  وكانت 

سيد  أحلان  من  كلثوم  أم 
املوت  أن  سوى  مكاوي، 
األغنية  لتبقى  »تومة«  غّيب 
لعالقتها  تؤسس  لوردة، 
الفنية  مسريتها  يف  اخلاّلقة 

مع الذواقة من اجلماهري.
زال،  ما  طري  غيابها  جرح 
بالكاد يصدق، لكنها املسافة 
عنها غدًا، سوف ُتظّهر فداحة 
أن تقف سيدة على املسرح، 
وقفن،  سيدات  غرار  على 
بدون  صوتها  بكامل  وتغين 
نسمع  نعد  مل  إذ  جسدها، 
األجساد  نرى  بعد،  غناء  من 
نعتب  أن  لنا  وحيق  فقط، 
»لوال  نلومها  ونكاد  عليها، 
املالمة«، إذ ترتكنا نرى إىل 
غناء النهود والسيقان، بدون 

رعشة السماع احلقيقي. 

اجعلوا اهلريالد 
جريدتكم 

املفضلة
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قهوجي: ليسحب...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

طرابلس،  يف  التوتر  تغذي  اليت  للعوامل  اجلذرية  املعاجلات  غياب 
وال سيما لناحية إجراء مصاحلة حقيقية وعميقة تطوي صفحة اخلالف 
رئيس  تعبري  حد  على  والتبانة،  حمسن  جبل  بني  املزمن  التارخيي 

احلكومة جنيب ميقاتي.
أقدم  فجرًا  الواحدة  عند  أنه  إىل  طرابلس  من   معلومات  وأشارت 
جمهولون على رمي قنبلة يدوية انفجرت عند طلعة العمري بني التبانة 
وجبل حمسن، حيث سجل أول خرق بعد حنو مثاني ساعات من اهلدوء 

التام على كل احملاور، بعد انتشار اجليش فيها جمددًا.
ويف موازاة االنشداد السياسي واالعالمي اىل أحداث طرابلس، برز 
أكثر من تطور أمين، يف أكثر من منطقة واجتاه، أبرزها وضع اجليش 
اللبناني يف ساعة متأخرة ليال، يده على سيارة كانت جمهزة للتفجري 
بواسطة عبوة ناسفة شديدة التعقيد، وذلك أثناء خروجها من خميم 
عني احللوة. وقد أدى القاء القبض على سائق السيارة اىل معرفة 
من كان سيتسلم السيارة منه متهيدا لتفجريها »يف هدف بالغ الدقة 

واحلساسية« على حد تعبري مرجع أمين.
تعذر  فيما  الريزة،  اجليش يف  قيادة  اىل  ليال  املوقوفان  نقل  وقد 

تفكيك العبوة حتى ساعة متأخرة ليال.
وجاء هذا التطور األمين يف املخيم، بعد ساعات قليلة من كشف النقاب 
عن عملية خروج مجاعي، من خميم عني احللوة، جملموعة من املطلوبني 
من قبل الدولة اللبنانية، واملالحقني الرتكابهم أعماال جرمية وعمليات 

امنية، وهم ينتمون اىل تنظيمي »القاعدة« و«جند الشام«.
توفيق  حممد  »أبا  املطلوبني:  هؤالء  بني  من  أن  صيدا،  وأفيد يف 
طه« املتهم بتشكيل خلية تكفريية يف اجليش اللبناني، واليت ادينت 
و«اسامة  اجليش،  ثكنات  ضمن  عبوات  زرع  مبحاولة  تتعلق  بتهم 
»اليونيفيل«،  قوات  استهدفت  عبوة  من  بأكثر  املتهم  الشهابي« 
و«زياد ابو النعاج« املتهم بقضايا تتعلق باالرهاب، و »حممد الدوخي« 
املعروف باسم »خردق«، و«هيثم الشعيب« و«حممد منصور« و«حممد 

العاريف«.
وبينما مل تؤكد أي من القوى املوجودة يف خميم عني احللوة خروج 
املذكورين، قال مرجع امين: اننا منلك معطيات اكيدة تفيد بان هؤالء 
خرجوا فعال من املخيم، ووجهتهم سوريا، ولدينا ما يؤكد ان هؤالء 
ذويهم  مع  موجود  وبعضها  مغادرتهم،  قبل  بالدم  وصاياهم  كتبوا 

وبعضها اآلخر مع »امرائهم«.
من  ثالثة  اللبناني  العام  االمن  سوريا  سلمت  متصل،  سياق  ويف 
املتورطني يف عملية خطف االستونيني السبعة يف البقاع يف 23 آذار 
2011 وهم حيملون اجلنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، علما 
بأنها املرة األوىل اليت تسلم فيها السلطات السورية مطلوبا سوريا 
األراضي  على  ارتكبت  اجلرمية  ان  باعتبار   ،2005 العام  منذ  للبنان 

اللبنانية.
بري يدعو اللتئام طاولة احلوار

خط  على  بري  نبيه  النيابي  اجمللس  رئيس  دخل  األثناء،  هذه  يف 
احلدث األمين الشمالي بفكرة طرحها على السفري السعودي يف لبنان 
علي عواض عسريي بإحالة أحداث طرابلس على طاولة احلوار الوطين 
املدينة،  النقاذ  كسبيل  سليمان  ميشال  اجلمهورية  رئيس  برئاسة 
خاصة ان ما جرى وجيري يف طرابلس ينذر بعواقب سيئة على كل 
طرحت  احلوار  طاولة  اقطاب  دعوة  فكرة  بأن  علما  واملنطقة،  لبنان 
جمددا من قبل رئيس اجلمهورية ميشال سليمان، وهو تشاور بشأنها 

يف األيام األخرية مع عدد من معاونيه ومستشاريه.
وقال بري انه ناقش مع السفري السعودي الوضع الدقيق يف طرابلس 
وابلغه ان ما جيري يف املدينة ليس امرا عاديا، وان تأثرياته تتعدى 

طرابلس والشمال، بل لبنان ايضا مبا يهدد باثارة الفتنة.
معا  يتعاونا  ان  السعودي  السفري  على  اقرتح  انه  اىل  بري  واشار 
احلال  هي  حمددة  نقطة  حول  االقطاب  بني  احلوار  اطالق  ملعاودة 
السائدة يف طرابلس حصرا، واذا ما تبني الحقا ان هناك ضرورة 
لالنتقال اىل بنود اخرى ميكن التوسع يف احلوار، مؤكدا انه »ليس 
مطروحا على جدول اعمال هذا احلوار البحث يف موضوع السالح الذي، 
للمناسبة، تبني انه اصبح منتشرا على نطاق واسع ويف اماكن عدة 

.«
واكد بري ان »موضوع طرابلس بات حيتاج اىل معاجلة جذرية، وهو 
كان يستحق مؤمترا وطنيا لو كانت الظروف مهيأة لذلك، اما انها غري 

مهيأة فيمكن االستعاضة عنه بهذا احلوار املوضعي«..
ورأى بري انه يف حال جتاوب »تيار املستقبل«، على وجه اخلصوص، 
ترمجته  طريق  على  كبري  شوط  قطع  يعين  ذلك  فإن  اقرتاحه،  مع 

عمليا.
يف  االستعجال  دواعي  من  ان  اىل  االنتباه  اجمللس  رئيس  ولفت 
اللبناني  اجليش  ترك  عدم  وجوب  طرابلس،  الزمة  اجلذرية  املعاجلة 
يستنزف قواه يف املدينة بهذه الطريقة، حمذرا من ان استمرار التوتر 
سينهك اجليش ويؤثر سلبا على هيبته، فأهمية اجليش تكمن يف انه 

يشكل آخر مالذ، على قاعدة ان آخر الدواء الكي.
وأبدى السفري السعودي جتاوبه مع طرح بري ووعد مبراجعة حكومته.

وقال بري انه أجرى اتصاالت مع اطراف داخلية جلس نبضها حيال 
اقرتاحه وبينها النائب وليد جنبالط.

جنبالط يرحب بدعوة بري
دارته يف  يف  جنبالط  زار  خليل  حسن  علي  الصحة  وزير  ان  وعلم 
وقضايا  احلوار  مبوضوع  للبحث  بري  من  موفدا  أمس،  كليمنصو، 

أخرى.
وقال جنبالط انه سبق أن أدىل مبوقفه حول موضوع التعيينات االدارية 

املقرتحة، وُفهم على غري مقصده، »وقد أوضحت للوزير علي حسن 
املقرتحة  االمساء  بعيد،  من  وال  قريب  من  ال  اقصد،  انين مل  خليل 
من قبل الرئيس بري، اكان يف أمن الدولة او يف اجمللس االعلى 

للجمارك او يف أي موقع آخر«.
اضاف جنبالط: اآلن توضحت االمور، ومن جهيت أنا حريص على عدم 
وجود أي سوء تفاهم بيين وبني الرئيس بري، وقريبا سأزوره، وانا 
حريص على عالقيت به اليت كانت وستبقى جيدة واسرتاتيجية، فهو 
ضمانة لالستقرار واحلوار، واذا كنا نستطيع من خالل دعوته اىل عقد 
فنحن  وعام،  امشل  حوار  اىل  ندخل  ان  طرابلس  حول  احلوار  طاولة 

نرحب بدعوته.
»لدينا  قائال:  احلكومة«  كبار  »بعض  إىل من مساهم  جنبالط  وتوجه 
الكثري من األذكياء فكفانا تذاكيا، وما نتمناه هو أال تذوبوا يف الرقة 
على  جانبية  وخالفات  شروخا  فتخلقوا  وذاك،  هلذا  الوعود  وتقطعوا 

مستويات خمتلفة حنن يف غنى عنها«.
قائد اجليش:

ممنوع املس بهيبة املؤسسة
اىل ذلك، جدد قائد اجليش العماد جان قهوجي التأكيد على »هيبة 
املؤسسة العسكرية« و«عدم السماح باملساس بها«، وقال للزميلة  
»السفري« البريوتية: »إن مّست هيبة اجليش فلن يبقى من املؤسسة 
العسكرية شيء، وبالتالي فإن تقوية املؤسسة العسكرية هي األساس 
الذي جيب ان يرتكز عليه السياسيون، وقوة املؤسسة تعين مزيدا من 

االطمئنان لكل املواطنني«.
وحول الوضع يف طرابلس، قال قائد اجليش إن املؤسسة العسكرية 
»مصممة على اجناز مهمتها يف طرابلس مبا يؤدي إىل إعادة احلياة 
املسلحة«.  املظاهر  وازالة كل  املواطنني  امن  وتأمني  طبيعتها  اىل 
واكد »ان الوضع احلالي ال بد من ان ينتهي وتعود األمور اىل جمراها 
الطبيعي، خاصة كي ال يؤدي استمرار تردي األوضاع اىل متـددها اىل 

امكنة اخرى«.
ولفت قهوجي االنتباه اىل أن الوحدات العسكرية تنفذ مهمتها باحلد 
االعلى من احلرص على حياة املواطنني، كما على حياة العسكريني، 
وان االوامر املعطاة للعسكريني تقضي بالتعامل حبزم وشدة العادة 
االمن واالستقرار، ومحاية املواطنني، ومن هذا املنطلق تنفذ الوحدات 
مشددة  ألوامر  انفاذا  املسلحة،  املظاهر  منع  مهمتها يف  العسكرية 
بالتصدي فقط لكل من يتعرض للجيش مباشرة والرد على مصدر 
اطالق النار على اجلنود مع احلرص الكامل على عدم التسبب بسقوط 

ضحايا يف صفوف املواطنني..
بعض  قبل  من  اجليش  استهداف  على  الرد  قهوجي  العماد  وجتنب 
القوى السياسية، اال انه اكد يف املقابل ان »اجليش للجميع من دون 
استثناء، وليس مع طرف ضد طرف وال ينصر فئة على اخرى. فكما 
ان الفوج اجملوقل موجود يف جبل حمسن، كذلك فوج املغاوير موجود 
يف التبانة، وبالتالي اجليش ليس منحازا ال جلبل حمسن وال للتبانة، 
وهو لن ينحاز ألي منهما على حساب اآلخر، بل هو منحاز لكليهما معا 
انطالقا من واجبه حبماية امن كل املواطنني وارزاقهم وممتلكاتهم«.

واذ شدد قهوجي على تعاون املواطنني مع الوحدات العسكرية يف 
طرابلس، توجه اىل السياسيني قائال ان »هناك مهمة اساسية تقع على 
السياسيني خاصة اولئك الذين »ميونون« على املسلحني، علما بأن 
اكثر من نصف املسلحني يف طرابلس تابعون للسياسيني، ومسؤولية 
هؤالء تقتضي سحبهم وان يبادروا اىل ختفيف حّدة اخلطاب السياسي 
ويساهموا يف تأمني االستقرار واالمن وازالة التشنج واسباب التوتر، 
وان يسارعوا اىل خلق بيئة حاضنة للجيش الذي كان وسيبقى املالذ 

االول واالخري لكل اللبنانيني«.

غليون مستعد...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

خرجوا من خمتلف الكليات لدى وصول املراقبني، والقوهم بهتافات 
تطالب باسقاط النظام«، مشريا اىل تنفيذ اعتصام ايضا امام كلية 
بـ«تسليح  ايضا  طالبوا  املتظاهرين  ان  واضاف  الزراعية.  اهلندسة 

اجليش احلر«.
ويف نيويورك، نفي الناطق باسم األمني العام لألمم املتحدة مارتن 
نسريكي وجود أدلة حتى اآلن على ان التفجري األخري الذي تعرضت 
له قافلة بعثة املراقبني الدوليني يف سوريا كان متعمدًا. وقال: »ال 

أدلة لدينا حتى اآلن على أن تفجري قافلة املراقبني الدوليني كان 
متعمدًا وهذا التفجري يكشف بوضوح الظروف الصعبة اليت يعمل خالهلا 
الصعوبات  على  أيضا  يربهن  كما  سوريا،  يف  الدوليون  املراقبون 
اليت يواجهها الشعب السوري منذ اشهر«.  وأضاف: »إن املراقبني 
الدوليني يواصلون حاليًا انتشارهم يف كل مناطق سوريا، وذلك يف 

إطار تنفيذ املهمات املوكولة اليهم«.
ويف نيويورك أكد مسؤول دولي رفيع أن املبعوث اخلاص املشرتك 
»لن  أنان  كويف  سوريا  اىل  العربية  الدول  وجامعة  املتحدة  لألمم 
األرض«.  على  األمور  بعض  وحتقيق  تقدم  إحراز  قبل  دمشق  يزور 
غري أن نائبه جان - ماري غيهينيو سريافق وكيل األمني العام لألمم 
املتحدة لعمليات حفظ السالم ايرفيه الدسوس اىل العاصمة السورية 

»قريبًا«.
ووصف املسؤول الدولي الوضع يف سوريا بأنه »خطري«. وكشف أن 
الدسوس وغيهينيو »سيصالن قريبًا« اىل دمشق، موضحًا أنه ال ميكن 
اعالن املوعد »ألسباب أمنية« وألنهما »يزوران منطقة فيها مفجرون 

انتحاريون وفيها صراع حربي وعبوات ناسفة«.
املعلومات.  هذه  يؤكد  أن  فوزي  أمحد  أنان،  باسم  الناطق  ورفض 
ميثل  اآلن  حتى  حصل  ما  أن  على  أدلة  أي  لدينا  »ليست  وقال: 
بالتحديد استهدافًا للمراقبني«. ورأى أن »ما حصل يف خان شيخون 
هو تفجري لعبوة ناسفة وضعت يف الطريق. مل يكن أحد يعرف أن 
موكب املراقبني سيمر من هناك ويف أي وقت. قد يكون املستهدف 

اجلانب احلكومي أو الطرف اآلخر«.
وإذ شكك فوزي يف »الصور اليت نراها على التلفزيون«، قال: »ال 
ميكن التحقق من كل شيء نراه على اليوتيوب«. ورفض استخدام 
عبارات مثل ناجح وفاشل ومتشائم ومتفائل يف شأن مهمة املراقبني، 
من  وهناك حلظات  املهمة  النجاح يف  من  »هناك حلظات  أن  معتربًا 
اجلمود«. وأقر بأنه »ال تطبيق كافيا خلطة أنان«. وأفاد أن املراقبني 
»ليس لديهم تفويض ملراقبة تهريب السالح عرب احلدود«، علمًا أن 
»هذا األمر مبعث قلق كبري«. وناشد »بلدان املنطقة وتلك اليت هلا 
نفوذ لدى األطراف أال تتدخل يف شؤون سوريا سواء أكان بالسالح 

أم باملال«، ألن »تسليح الصراع لن يؤدي اىل حله«.
* يف صوفيا،  دعا رئيس الوزراء وزير اخلارجية القطري الشيخ محد 
بن جاسم بن جرب ال ثاني الذي يقوم بزيارة  لبلغاريا، سوريا اىل 
وقف عمليات قتل املدنيني والبدء بتطبيق خطة  أنان. وقال يف مؤمتر 
»عمليات  ان  بوريسوف  بويكو  البلغاري  نظريه  مع  مشرتك  صحايف 
قتل املدنيني تتواصل على رغم الدعوة الدولية اىل وقف محام الدم 
هذا«. ورأى ان »على احلكومة السورية التقيد بالنقطة االوىل من خطة 
أنان والكف عن قتل املدنيني حتى نتمكن من مناقشة النقاط اخلمس 

االخرى من اخلطة اليت ترمي اىل اجياد حل هلذه االزمة«.

باراك يشعر...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

مضيفا »اعتقد أن أمره انتـهى يف مطلق األحوال«.
وقال »اعتقد انه ينبغي أن نرفع أصواتنا أعلى بكثري، ألسباب أخالقية 

وعملية يف آن«، مشريا إىل أهمية دور روسيا يف إجياد حل لالزمة.
واعترب انه من املهم أن »تتخذ األسرة الدولية وحلف مشال األطلسي 
والواليات املتحدة والروس كل اإلجراءات املمكنة«، معتربًا أن »بإمكان 

تركيا أن تؤدي دورا خاصا لتسريع األمور«.
وأضاف »اعتقد انه ال بد من إجياد طريقة لتغيري )النظام( يف سوريا، 
ومن األفضل اعتماد الطريقة اليمنية، أي ترك األسد وفريقه يغادرون 

البالد، من دون تفكيك احلزب واالستخبارات والقوات املسلحة«.
وإسرائيل  املتحدة  الواليات  إن  واشنطن،  يزور  الذي  باراك،  وقال 
»متفقتان يف اجلوهر« يف ما يتعلق مبوضوع إيران، مضيفا »نقول 
أوباما( يقول  )باراك  الرئيس  أيضا،  يقولون  بوضوح، واألمريكيون 
أيضا، من غري املقبول أن حتصل إيران على السالح النووي«. وأضاف 
جيوز  وال  نووية،  قوة  إىل  التحـول  من  منعهم  على  مصممون  »إننا 

استبعاد أي خيار من اجل حتقيق هذا اهلدف«.
إنهم  »سقوط األسد سيسدد ضربة كربى إليران.  أن  باراك  واعترب 
يدعمونه بشكل ناشط جدا اآلن. كما سيشكل األمر ضربة تضعف حزب 

اهلل وعلى األرجح اجلهاد اإلسالمي أيضا«. 

2WAY TOWING 
SERVICES

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

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

أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن
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الشاعر السيد أمحد احلسيين

من ديوان الغدير

اللهيُب يشتعل  االحشاء  ويف 

يغيُب ال  جنُمه  الليل  كأن 

والطبيُب امُلداوي  خاب  فقد 

القريُب االبُّ  بعلمنا  وانت 

الرهيُب املوُت  صفَوكم  وعّكر 

السكيُب الدمُع  ها  حرَّ يؤجج 

املهيُب اجلرُح  يغتلي  وغمٌّ 

األديُب جمالسنا  عن  توارى 

العصيُب والظرُف  الدهُر  أذاني 

احلبيُب أضرمها  البعد  ونار 

اخلصيُب احلرُف  اجلك  من  بكى 

اجمليُب الصوُت  نغماِتها  جال 

الكئيُب الوجه  بصماتها  يرى 

الرحيُب الكوُن  مشَلنا  وجيمع 

احلسيُب الربُّ  عمَرها  وخيتم 

الرطيُب والعيُش  اخللُد  حواها 

أيا راحاًل

واملغيُب وانشطر  الناعي  نعى 

الليالي مضاجعك  يف  وعاثت 

الدواهي اورثنا  جاء  لداٍع 

ُبعاٍد على  السهاَد  ختّيَت 

املنايا هوُل  جرَحكم  وخّضب 

خشوٍع يف  حولي  الباكني  أرى 

العيوُن حماجرها  من  وفاضت 

املنية سهم  صابه  من  فيا 

بعيدًا عيين  عن  غاب  من  ايا 

قليب اخللجات  من  يكّن  فكيف 

صفاٍء يف  تكتب  العمر  قضيَت 

حبٍّ آياُت  مهجيت  يف  لَك 

حزٍن همساُت  عندنا  من  أتت 

سوية جتمعنا  االيام  عسى 

نفوٌس جواحنها  من  وتهدأ 

مكاٍن يف  جديٍد  من  فنحيا 

حسني علوش أمينا للسر ورامي دندن لالعالم وجمال 
زريقة عالقات عامة يف اللجنة االجتماعية

فوزي  السيد  اجلمعية  رئيس  من  ترحيبية  كلمة  بعد 
ملص باهليئة االدارية التوافقية متمنيا هلا كل اخلي 
يف اعادة اللحمة بني ابناء املنية على اختالفهم كانت 

كلمة المني السر السيد حسني علوش هذا نصها:
الدين  علم  مصطفى  الدكتور  اخلي  لسعاة  استجابة 
ورئيس االحتاد الفيدرالي للمجالس االسالمية احلاج 
الوحدة بني  على  باملساعدة  منا  ورغبة  حافظ قاسم 
ابناء املنطقة الواحدة والنهوض باجلمعية حنو املستوى 
انه حان الوقت كي نعمل معا فريقا  املطلوب رأينا 
واحدا وذلك بعد ان ملسنا من املعنيني يف اجلمعية 
وحتديدا رئيسها السيد فوزي ملص وبعض الزمالء 
الكرام على انهم جادون يف بناء مرحلة جديدة وذلك 
ليكون ألبناء املنية مركز آخر يليق بعددهم يف هذه 
البالد.. وبعد ان ملسنا ايضا ان اجلمعية هي لكافة 
ابنائها دون متيز بوضع الرجل املناسب يف املكان 
املناسب بعيدين كل البعد عن العشائرية والطائفية 
بل جمتمعات  عدة  تدهور مجعيات  هما سبب  اللتني 
ابناء  نعمل يف مجعية  ان  قررنا  عليه   وبناء  عدة.. 
املنية صفا واحدا ويدا واحدة ومجعية واحدة ال غي 
وهي مجعية ابناء املنية على ان نفرح لنجاحات ابناء 
واملواقع  باملراكز  االستمرار  على  وندعمهم  املنية 
اللبنانية  اجلالية  ابناء  مع  نتفاعل  وان  كانوا  اينما 
اجلمعية  مصاحل  خيدم  فيما  اختالفهم  على  والعربية 
اوال وآخيا وان ال نعمل مع فريق ضد آخر واضعني 
امام اعيننا املصلحة العامة اليت اصبحت مطلبا ملحا 
من اجلميع.. امام هذا الواقع نطلب من اهلل عز وجل 
ان يساعدنا على حتقيق ما نصبو اليه وان نكون عند 
حسن ظن وطموحات ابناء املنية يف الوطن واملهجر 
الن ابناء املنية هم السباقون يف عمل اخلي وفعل 
اخلي والبناء الصحيح.. معا سوف نرسم خطة عمل، 
معا قدما اىل االمام.. ثقوا بنا كما عهدناكم واجعلوا 
التوافق حليفكم مع الشكر واالمتنان ملن تعاقبوا ملن 
تعاقبوا على ادارة هذه املؤسسة منذ سنوات حيث 
وشكرا  وطاقاته،  امكانياته  ضمن  يعمل  الكل  كان 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

سيدني- حسني علوش
 أمانة السرّ

مجعية ابناء املنية وضواحيها اخلريية

بيان هام اىل اجلالية اللبنانية عامة وابناء 
املنية خاصة رسالة هامة اىل اهالي اجلالية العربية مبناسبة اسبوع 

العائلة الوطين: أقلعوا عن التدخني من أجل أطفالكم. 
اجلالية  أبناء  لدى  التدخني  عادة  انتشار  أن  واملعلوم 
نيو  العام يف  املعدل  من   %22 بنسبة  أعلى  العربية 
التبغ غي  ساوث ويلز. وتعريض األطفال إىل دخان 
احتمال  من  يزيد  النرجيلة،  دخان  فيه  مبا  املباشر، 
وعدوى  اهلوائية  الشعب  والتهاب  بالربو  إصابتهم 

اجلهاز التنفسي وحتى عدوى األذن الوسطى.
التدخني، ميكن لألهل من مجيع  لذا فإنه باإلقالع عن 
األجيال  ومستقبل  صحة  العربية حتسني  اجلالية  أبناء 

الناشئة اجلديدة.
وبهذا الصدد، قال بيفن ويلسن، املسؤول عن مشروع 
خلدمة  التابع  املتعددة  للغات  التدخني  عن  اإلقالع 
توصيل املعلومات الصحية للثقافات املتعددة: »تلعب 
العائالت دورًا مهمًا جدًا يف توفي بيئة مأمونة وصحية 
لألطفال من خمتلف اخللفيات العربية، وأسبوع العائلة 
الوطين فرصة لألهل ومقدمي الرعاية وللذين ُيعتربون 
قدوة يف اجملتمع العربي ألن يفكروا مبا ميكنهم القيام 
به إلعطاء املثل الصاحل ألطفاهلم؛ فالتدخني من شأنه 
أن يؤثر تأثيًا مدمرًا ليس فقط على صحتك بل أيضًا 

على صحة عائلتك«. 
األهل من مجيع  على  »ينبغي  ولسن:  السيد  وأضاف 
اجلالية العربية التفكي بتحديد موعد كي يقلعوا فيه عن 
أيار/ الوطين )21-15  العائلة  أسبوع  التدخني مبناسبة 
ملساعدتهم  املتوفر  اجملاني  الدعم  واستخدام  مايو(، 
على تغيي حياة أطفاهلم إىل األفضل - وأخذ اخلطوات 

الكفيلة بتحسني صحتهم«. 
»إنين  الريفي:  مجال  الدكتور  العام،  الطبيب  وقال 
إىل  املوّجهة  التدخني  عن  اإلقالع  رسالة  بشدة  أدعم 
األهل مبناسبة أسبوع العائلة الوطين وأشدد أنه توجد 
على  املساعدة  يف  فعاليتها  أثبتت  ومنتجات  وسائل 
اإلقالع عن التدخني، وما على األهل سوى التحدث إىل 
الطبيب عن ذلك أو االتصال خبط اإلقالع عن التدخني 

.»)Arabic Quitline( للناطقني بالعربية
واملدير  السرطان  ألمراض  األعلى  الرئيس  وقال 
ساوث  نيو  يف  السرطان  ملؤسسة  األعلى  التنفيذي 
ويلز، الربوفسور دايفيد كارو: »إن أفضل ما ميكن أن 
يفعله األهل لصحتهم وصحة عائالتهم هو اإلقالع عن 
التدخني؛ فجميع املدخنني يستفيدون صحيًا من اإلقالع 
عن التدخني بصرف النظر عن السن أو اجلنس أو مدة 

التدخني«.  
االتصال  األهل  »بإمكان  كارو:  الربوفسور  وأضاف 
 Arabic( بالعربية  للناطقني  التدخني  عن  اإلقالع  خبط 
العربية  يتكلم  مرشد  مع  بسرية  والتحدث   )Quitline
ويقدم دعمًا ونصيحة دون مقابل للمساعدة يف اإلقالع 
iCanQuit. اإللكرتوني  املوقع  تفّقد  أو  التدخني،  عن 
وصحة  لصحتك  األولوية  اعط   .com.au website
عائلتك يف أسبوع العائلة الوطين املقبل واجعل منزلك 
وجمتمعك خاليًا من دخان التبغ ملساعدة أطفالك على 

النمو والتعّلم«.   
للمزيد من املعلومات أو ألخذ موعد ملقابلة يرجى االتصال 
الصحية  املعلومات  لدى خدمة توصيل  مبايكل كاميت 

للثقافات املتعددة على الرقم  02 9816 0347.
املتعددة  للثقافات  الصحية  املعلومات  توصيل  خدمة 
خدمة جلميع أحناء الوالية حتصل على متويلها من وزارة 
ونشرات  موارد  وتوفر  ويلز  ساوث  نيو  يف  الصحة 
عن  اإلقالع  مشروع  تنسق  كما  متعددة  بلغات  صحية 

التدخني متعدد اللغات.  
للحصول على مزيد من املعلومات وعلى عدد ضخم من 
www. املوارد والنشرات الصحية باللغة العربية تفّقد

 mhcs.health.nsw.gov.au
باللغة  التدخني  عن  ونشرات  موارد  على  وللحصول 

العربية  

اجعل أسبوع العائلة الوطين 
أسبوعك لإلقالع عن 

التدخني )15-21 أيار/مايو(

العالناتكم يف اهلريالد 
اتصلوا على الرقم:
)02( 87648182
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كرم برملان والية نيو ساوث ويلز  وبتوصية من السناتور 
شوكت مسلماني  الدكتور مصطفى علم الدين وعائلته على 
تفوقهم العلمي بامتياز وجناحات العائلة املهنية واالجتماعية 

يف اسرتاليا واخلدمات اليت قدمتها للمجتمع.
وقد اقيم حفل التكريم يف برملان الوالية حبضور عدد كبري 
البلديات ومجهور عريض من اصدقاء  النواب واعضاء  من 

وحميب الدكتور مصطفى علم الدين.
حتدث يف املناسبة السيد مايكل رزق معّرفا ومعددا مزايا 

وصفات الدكتور علم الدين ونشاطاته على كافة الصعد.
كما حتدث الدكتور ممدوح مطر والسيناتور شوكت مسلماني 
الذي اشاد مبزايا العائلة الكرمية وخاصة نشاطات الدكتور 
والتقارب  املسيحي  االسالمي  احلوار  جمال  الدين يف  علم 

بني االديان.
وقد حتدث باسم اصدقاء الدكتور علم الدين امني سر مجعية 
االسالمي  اجمللس  يف  االعالمي  واملسؤول  اخلريية  املنية 
لوالية نيو ساوث ويلز وعضو جملس ادارة مدرسة امللك 

فهد يف شالورا السيد حسني علوش وجاء يف كلمته:
بكل فخر واعتزاز اتشرف ان اوجه ارقى ما قيل من عبارات 
نابعة من القلب للطبيب االنساني اخللوق الدكتور مصطفى 
مجيل علم الدين وعائلته الكرمية املؤلفة من الربوفيسورة 
بارعة علم الدين واحملامي الشاب مجيل علم الدين والدكتور 
ناجي واملهندس طارق علم الدين واآلنسة بدور مع طارق 
اللذين يف طريقهما اىل الطب. اوال الشكر لك انت يا من 
أموال  املطروحة  قلوبنا  يف  وتقذف  صروحا  العال  يف  تبين 
وتلحد يف العلم سنني عامرة ويا ذي الفضل اخي الدكتور 
الوالية  حكومة  قبل  من  الكرمية  عائلتكم  تكريم  يوم  يف 
وتوصية من السيناتور شوكت مسلماني ومهما كتبت من 
سطور وكم اراها يف غاية الصعوبة عند صياغتها رمبا النها 
ايفائها حق من نهديه هذه  تشعرنا دوما بقصورها وعدم 

االسطر.
اخي الدكتور علم الدين يف يوم تكرميكم اقول لك انين حبثت 
يف حروف اهلجاء الثمانية والعشرين فلم اجد تلك احلروف 
اليت استطيع من خالهلا ان اكّون الكلمات اليت اتقدم بها 
بوصفك ووصف عطائك، حتى ولو استطعت العثور عليها فال 

مببادرة من السيناتور مسلماني وحبضور نواب وشخصيات وفعاليات اسرتالية ومن اجلالية

برملان نيو ساوث ويلز يكرم الدكتور مصطفى مجيل علم الدين وعائلته

تستطيع لساني نطقها واناملي كتابتها النها ال تعطيك حقك 
الذي اعرفه عنك ايها االنسان العظيم حكيم االنسانية واىل 
جانبك عائلتك الكرمية عائلة العلم واملعرفة والتفوق دائما 
بامتياز. العاشر من ايار ويف برملان الوالية يوم رائد الطب 
يقّدرون  من  بها  ان حييطكم  اراد  استثنائية  ظاهرة  وهذه 

العلم واالخالق والعامل الدائم للجميع والعمل االنساني.
غين  النفس،  ابي  الفؤاد،  كبري  النظرة،  ثاقب  رجل  اىل 
الكثر يف سبيل  اعطى  االرادة  الصدر وقوي  اخللق، رحب 
املعروفة  اللبنانية  البلدة  ابن  وهو  آالمه  وختفيف  االنسان 
الوالدين  بالبسالة والشجاعة واالقدام واجنالكم على خطى 
سائرون اميانا باهلل وخدمًة لالنسانية باذلني يف سبيلها كل 
جهد.. اخي الدكتور علم الدين من املنية بدأ املشوار ويف 
مدارسها ولكم يف قلبكم ما فيها اىل برشلونة حيث حصلتم 
على شهادة الطب بامتياز حيث كنت انت امنب كلية الطب، 
اىل سيدني حيث بدأ املشوار الصعب.. ولكن باتكالكم على 
اهلل خضتم غمار هذا االختصاص حيث برعتم الن اهلل عز وجل 
العقل واالميان  منحكم شخصية مكتملة ومتواضعة جناحاها 
والعناية االهلية اليت كانت على موعد معكم يف املفرتقات 
الصعبة ومن الالفت ان تلك العناية قد تبدت يف حياتكم 
من خالل والدكم، رمحة اهلل عليه، حيث كان من الذين هلل 
رجال اذا ارادوا اراد. ومن خالل والدتكم احلاجة بدرية اليت 
كانت املرجع املعنوي االول يف حياتكم حيث كانت قدوتكم 
كل  مّنا  الذين هلم  االعزاء  اخوتكم  جانب  اىل  هذا  الدائمة 

تقدير واحرتام.
برعتم، جنحتم  الطيب حيث  الدكتور اىل جانب عملكم  اخانا 
ايضا يف العمل املؤسساتي واالجتماعي حيث كنت رئيسا 
لرابطة االطباء احملصلني علومهم يف اخلارج ورئيسا جمللس 
االثنية  للشؤون  الفيدرالي  االحتاد  وعضو  اللبنانية  اجلالية 
ورئيس رابطة الصداقة املسيحية االسالمية وانت احد اعمدة 
هذه اجلالية الكبار وصمامها االمان حيث اجببتهم واحبوك.. 
كتب عنك اصحاب الفكر والقلم كتابا وادباء ومثقفني من  

هنا ومن لبنان وهم واعالم الثقافة عن حق وحقيق.
وقدميا  بامتياز  فالطب حب  واحلب  الطب  كلمة يف  واخريا 
قال الطبيب السويسري Paracelse يف القرن اخلامس عشر  

مناسبات

La Medecine est tout Amour  فعلى الطبيب  ان حيب لكي 
يشفي الن احلب هو لصاحل املريض وعائلته.. واخريا يا 
حكيم نعم حكيم الن هذه الكلمة اكثر وقعا ودقة وقبوال من 
كلمة طبيب النها تعرب عن احلكمة والثقة واملشورة الصاحلة 
اهلل  اىل  نتضرع  العائلة..  افراد  من  فردا  احلكيم  فيصبح 
غين  بوطن  علينا  ولينعم  وباحثني  حكماء  اطباء  يعطينا  ان 
بالنوعية والطيبة كما انعمت علينا هذا البلد اسرتاليا وحنن 

له ولكم اوفياء.
كلمة الدكتور علم الدين

مجيعا  واشكركم  امامكم  اقف  ان  لي  كبري  لشرف  انه 
السيناتور  قبل  من  املناسبة  هذه  تنظيم  يف  ملساهمتكم 
شوكت مسلماني وبتكريم من برملان الوالية لي ولعائليت 
على اجنازاتنا يف التعليم والتفوق واملساهمات االجتماعية.

الربملان  من  افضل  مكان  هناك  هل  نفسي  اسأل  دائما 
لالعرتاف مبا يقدمه اي فرد لوطننا العظيم.

االعرتاف  على هذا  روحي وقليب  بسعادة كبرية يف  اشعر 
مبا قدمته والتهنئة من برملان نيو ساوث ويلز  على شيء 
عملت له طيلة حياتي وهو ان اعمل جلالييت وان اكون يف 

خدمة اسرتاليا.
انين اؤمن دائما ان التعليم هو العامل الوحيد الذي يقضي 
على اجلهل ومن املهم لنا ان نكون قادرين على التعاون 
واالندماج يف وطننا اجلديد.. ليس هناك شك بان التعليم 
ولغات  اثنيات  من  اآلخرين  مع  للتواصل  الليونة  يقّدم 
ومعتقدات خمتلفة.. اذن،  التعليم هو العامل الرئيسي يف 

خلق التناغم يف نسيجنا االجتماعي املتعدد الثقافات.
وشكر الدكتور مصطفى علم الدين والديه وزوجته وكذلك 
اىل  وصوله  منذ  له  دعمهم  على  واخواته  واخوته  اوالده 
اسرتاليا منذ 25 سنة وخاصة يف مرحلة االستقرار األوىل.. 
املعطاءة  طبيعته  على  مسلماني  شوكت  السيناتور  وشكر 
وتواضعه النه »بدونه ملا كان هذا التكريم«.. كما شكر لؤي 
مصطفى جنل »اعز اصدقائي«، كما قال، الطبيب الراحل 
خليل مصطفى لدعمه املتواصل لي وخاصة يف تنظيم هذا 

احلدث وشكر مجيع الذين حضروا هذه املناسبة.
تصوير اراكس

صورة تذكارية تجمع العائلة مع بعض الحضورمايكل رزقحسني علوشد. مصطفى علم الدينالسيناتور شوكت مسلماني

مسلماني، علوش، د. علم الدين وحضور

مسلماني، االشوح، قاسم، د. علم الدين، علوش،  
النائب عيسى، سكر وزريقة

د. ممدوح مطر
د. ريفي، الحاج وجيه هوشر، الحاج عمر ياسني د. علم الدين وحسني هوشر

ايلي ناصيف، د. علم الدين، سالم سكر وحضور جو رزق، جو خطار مع د. علم الدين ووالدته والعائلة

الزميل املغوش، كريكياشريان، مسلماني د. علم الدين 
وعقيلته والنائب طوني عيسى

مايكل وجو رزق، السيناتور مسلماني، الزميلة حافظ، 
د. علم الدين وعقيلته ووالدته وحضور
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 أول شركة لبنانية يف اسرتاليا لالهتمام بوفياتكم
*خدمة الوفاة باملستشفى *تأمني لقمة الرحمة * *اهتمام بالغ بمراسم الدفن* سيارات 
فخمة * شراء املدافن *متطلبات الكنيسة * أكاليل الزهور * ارسال الجثمان إىل الخارج

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

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

 بادارة السيد 
سام كوره

7 أيام يف 
األسبوع و 24 

 ساعة 
ويف جميع مناطق 

سدني

0418 240 850

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

*
*
*

متفرقـات

ملهى ومطعم جان شاهني عنوان السهر وامجل املناسبات

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

PH: 0419 247 261  - 02 9682 3269

 نافذة على المجتمع

عشاق السهر وحمبو الكيف والعائالت الراقية يتوافدون كل اسبوع 
اىل مطعم وملهى جان شاهني يف بانكستاون  ليعيشوا امجل حلظات 
الطقش والفقش والفرح مع اجلو الشرقي اجلميل على انغام الفنان 
جورج خوري واملطرب نسيم سعد والعديد من املناسبات السعيدة 
واالدارة  شاهني  جان  اجلنتلمان  البشوش  الوجه  من  واالستقبال 
الساهرة على راحة الرواد باخلدمة السريعة املمتازة من الديناميكي 
حممد احلركة. ومتزداد  املناسبات املتنوعة من اعياد ميالد وخطوبة 
وعمادات وتكريم واعياد زواج. ومن الذين احتفلوا باعياد ميالدهم 
زواج  واعياد  وسلوى  وفاطمة  وزينب  ونهى  وسهى  وميالد  جورج 
وعقيلته سارة  وعقيلته كوكب ومسري  وعقيلته هدى، حممد  سليم 
كما احتفل بعيد ميالده اخلمسني سعيد صاحل مع العائلة وعلى اغنية 
هابي بريث داي من الفنان جورج خوري قطع اجلميع قوالب احللوى 
عناء  من  لالسرتاحة  جاءوا  الذين  ومن  اجلميع.  من  التهاني  وتقبلوا 
اجلميع  امضى  وعائالتهم.  وسامي  ومجيل  واصدقاؤه  فؤاد  العمل 
امجل ليالي السهر محلوا فيها كاس الفرح واالنشراح مع االركيلة 

اللذيذة والكاس يدق الكاس حتى الصباح.
اعداد وتصوير أراكس

عائالت ساهرة

مناسبات عديدة

التنفيذية  اللجنة  عقدت 
اجتماعها  املارونية  للرابطة 
الفائت  الثلثاء  يوم  االول 
املسؤليات  حتديد  و  لتوزيع 
اجلاد  بالعمل  قدما«  للمضي 
يف سبيل اخلدمة اليت تطوعت 
باخلري  يعود  مبا  اجلها  من 
اجملتمع  افراد  كافة  على 
املاروني- االوسرتالي خاصة 

واللبناني عامة.

واسفرت النتيجة كما يلي:  

توفيق   : الرابطة  رئيس 
كريوز

نائب الرئيس االول : غسان 
عويط

 : الثاني  الرئيس  نائب 
انطوان دويهي

ابي  رميون   : العام  االمني 
عراج

نائب االمني االعام : توفيق 
البا

غسان   : الصندوق  امني 
حامت

النتيجة النهائية النتخابات الرابطة املارونية
املطران ابي كرم يبارك انطالقة الرئيس كريوز و العمدة اجلديدة

امني الصندوق : راي وهبه 
نائب

مستشار: شفيق سعاده 
مستشار : بيار سالمه  

كميل  االعالم:  جلنة  حربرئبس 
رئبس اللجنة االجتماعية: جو 

بيرت خوري

رئبس جلنة الشبيبة: نلسون 
مسعان

الرئيس السابق: مسري قزي

الرئيس املؤسس: جو متلج

وفور اعالن النتيجة النهائية 
توجه الرئيس املنتخب توفيق 
التنفيذية  واللجنة  كريوز 
بيت  اىل  اعضائها  بكامل 
حيث  سرتاثفيلد  يف  مارون 
رأس  انتظارهم  يف  كان 
يف  املارونية  الكنيسة 
ابي  عاد  املطران  اسرتاليا 

كرم السامي االحرتام.

كان االجتماع فرصة للرئيس 
اجلديد لشكر صاحب السيادة 

على دعمه املتواصل للرابطة 
كافة  ايضا«  شكر  و  كما 
القيمني  و  املارونية  الرعايا 
رهبان  و  كهنة  من  عليها 
بالتواصل  ووعد  راهبات  و 
يف  مجيعا«  معهم  والتعاون 
الطائفة  شأن  اعالء  سبيل 

املارونية الكرمية. 

حتديدا«  مارون  بيت  من  و 
ان  كريوز  الرئيس  احّب 
الذين  مجيع  ايضا«  يشكر 
الرابطة  رئاسة  على  تعاقبوا 
الرئيس املؤسس  بدءا« من 
جو متلج اىل الرئيس السابق 
مسري قزي اضافة اىل مجيع 
منذ  استثناء  دون  االعضاء 

تأسيسها و حتى اآلن.

السيادة  صاحب  وحتدث 
الرابطة  بدور  مشيدا« 
و  بركته  ماحنا«  اهلام 
املنتخب  للرئيس  متمنيا« 
اعضاء  ولكافة  كريوز 
اجلدد  التنفيذية  اللجنة 
انطالقة  يف  سعيدا«  حظا« 
مسريتهم ملا يعود باخلرياىل 
واىل  الطائفة  ابناء  كافة 

لبنان و اسرتاليا.

كما واضاف سيادته بعضا« 
من رؤيته املستقبلية للرابطة 
قد  هامة  مقرتحات  معددا« 
يف  اجلديدة  العمدة  تتبناها 
اليت  اسرتاجتيتها  سياق 

تعتمدها يف هذه السنة.

راعي  مع  اللقاء  نهاية  ويف 
يف  املارونية  االبرشية 
الصور  التقطت  اسرتاليا 
سيادته  بارك  و  التذكارية 
العمدة  و  كريوز  الرئيس 
اجلديدة متمنيا« هلم التوفيق 
يف خدمة جمتمعهم و وطنيهما 

اسرتاليا و لبنان. 

يرجى  املعلومات  من  للمزيد 
كريوز  توفيق  ب  االتصال 
0414293978 او رميون ابي 

عراج 0413069004 

صادر عن رميون ابي عراج

للرابطة  العام  االمني   
املارونية

May   10 2012   سيدني-                                                                           

أجنلينا جولي تهدي براد بيت مروحية ودروس طريان .. بـ1.6 مليون دوالر

النجمة  أنفقت 
ية  د ليو هلو ا
أجنلينا جولي 1.6 
مليون دوالر على 
لشريكها  هدية 
براد  املمثل 
عن  عبارة  بيت، 
مروحية ودروس 

طريان.

صحيفة  ونقلت 
 ) لصن ا (
اليوم  الربيطانية 
عن  الثالثاء، 
إن  قوله  مصدر 
"رّكبا  الثنائي 
للمروحية  مهبطًا 
حديقة  يف 
يف  منزهلما 

جنوب فرنسا".

أنه  'أنج'  "إعتقدت  وقال 
شراء  اجلميل  من  سيكون 
كهدية  لرباد  مروحية 

مفاجئة"، مشريًا إىل رغبتهما 
وإىل  من  جوًا  الذهاب  يف 

مدينة كان.
أن  من  الرغم  "على  وتابع 

براد حيمل رخصة طريان، إال 
للخضوع  حيتاج  يزال  ال  أنه 
بها  سيبدأ  دروس  لبضع 

فورًا". 
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مناسبات

للحاج  الرياضي حفل تكرميي  اوبرن  نادي  اقام 
وذلك  االسالمي  االفيك  لرتؤسه  قاسم  حافظ 

حبضور
السيناتور السيد شوكت مسلماني 

االستاذ هشام زريقة نائب رئيس بلدية أوبرن
السيد علي كرنيب عضو بلدية ليفربول 
االخ امحد علم الدين عضو بلدية املنية  

االسالمية  اجلمعية  رئيس  دندن  مسري  السيد 
اللبنانية 

االسرتالي  االحتاد  رئيس  قاسم  حافظ  احلاج 
للمجالس االسالمية 

السيد نزيه اخلري نائب رئيس جملس اجلالية 
السيد عبد اهلل املري منسق عام تيار املستقبل 

يف أوسرتاليا 
يف  املستقبل  تيار  منسق  الصاج  مسري  السيد 

سدني 
مجعية ابناء املنية وضواحيها اخلريية 

مجعية اجملتمع االوسرتالي 
مجعية ابناء برقايل 

مجعية مرياطة 
الدين   علم  هاني  احلاج  رووساء مجعية سابقني 

احلاج مسيح زريقة. عمر قاسم. رامي دندن. 
السيدة رائدة عجمي مديرة بريوت هلينك بنك )) 

فرع شالورا (( 
السيدة رميا يونس مديرة بريوت هلينك بنك )) 

فرع باروود(( 
الصحافة العربية : االستاذ أنطونيوس بو رزق ) 

جريدة اهليلرد( 
االستاذ اكرم مغوش 

الوطنية  الوكالة  مسؤول  سايد خماييل  االستاذ 
لإلعالم ) أوسرتاليا (

االستاذ جوزيف خوري جريدة املستقبل 
االخ سعيد علم الدين موقع املنية دوت كوم 

االخ زاهر محزة موقع املنية نيوز  
الضيف الزائر االخ حممد اخلري

عّرف احلفل السيد مصطفى حمفوض حيث استهل 
كلمته : 

يشرفين ان ارحب بكم يف نادي العطاء ومصنع 
شباب  على  الساهرة  العني  أطالل  يف  األجيال 
اللبنانية  الكرة  العربية وسفرية  وأطفال اجلالية 
ناديكم  يف  بكم  وسهاًل  اهاًل  البالد  هذه  يف 

ناديأوبرن الرياضي 
على  النادي  هلذا  االداري  اجلهاز  عودنا  فقد   -
تقديم  بصمة يف  له  من  باجلميل وشكر  عرفان 
الدعم هلذه الرباعم ومحلها على حتسني أوضاعها 

بالدفع حنو االفضل دائمًا 
املتألقني  على  الضوء  نصلت  املركز  هذا  ففي 
والعاملني يف احلقل اخلريي واالجتماعي من ابناء 

اجلالية العربية
وما اجتماعنا اليوم اال إلرسال حتية حب مفعمة 
بالشكر والتكريم لرجل استطاع ان يتوىل منصب 
الرئاسة يف االحتاد االوسرتالي للمجالس االسالمية 
وذلك من خالل حركته الدائمة والدووبة ووهب 
رئيس  انه  منطقته  وابناء  اجلالية  خلدمة  نفسه 

الفيدرايشن االسالمي احلاج حافظ قاسم
حضرات السيدات والسادة 

نادي اوبرن الرياضي يكرم  رئيس االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية  احلاج حافظ قاسم 

ان النشاط والعمل ال يأتي اال بفعل فاعل 
فوراء كل حركة حمرك ووراء كل مشروع خمطط 
ففي هذا النادي هناك من خيطط وحيضر وميثله 
اجلالية  اسرة  بني  حاضرًا  يبقى  لكي  خارجيًا 

ونشاطها باستمرار 
تراه مراقبًا ومتابعًا وحاضرًا يف كل املناسبات 

دعم  تامني  حماواًل  واللياقة  احلكمة  تنقصه  ال 
والصديق  االخ  به  عنيت  واستمراريته  النادي 
أوبرن  نادي  كلمة  علينا  يلقي  بكر  امحد  السيد 

الرياضي 
رجٌل أعطى اجلالية العربية معظم اوقاته 

تراه منكبًا وحريصًا على حتسني اوضاع املسلمني 
يف أوسرتاليا 

له باع طويل يف العمل االجتماعي واخلريي امتد 
الكثر من ثالثني عامًا 

رئيس ومؤسس مجعية شباب املنية االسالمية 
شغل عدة مناصب يف اجلمعية االم مجعية ابناء 

املنية وضواحيها
اخلريية

لديه عدة مدارس تعنى بشؤون االطفال 
العربية  اجلالية  نشاطات  لكل  اساسي  داعم 

واإلسالمية مبا فيها نادي أوبرن 
انه رجل ختطى اللباقة بوجه مشرق يشع رموشًا 
مبنارات تبعث األمل وتبشر بشمس جديدة تطل 

علينا لرتسل الدفء يف القلوب 
بعاداتنا  تؤمن  خلفيات  من  القادم  االخ  انه 
ومبادئنا حيث أسدل اجنحته اخلفاقة وتربع على 

راس االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية 
انه االخ والصديق احلاج حافظ قاسم 

نشكر كل من شارك ولبى دعوتنا اهاًل وسهاًل 
بكم

كلمة السيد امحد بكروجاء فيها
بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على 
النيب الصادق األمني وعلى آله وصحبه وتابيعيه 
الي يوم الدين .. ها حنن جنتمع اليوم واياكم 
وذلك حبضور  الرياضي  أوبرن  نادي  مركز  يف 

لفيف من أبناء 
جاليتنا الكرميه رجال دين سياسيني واجتماعيني 
لنكرم انسان عِرف وعلم علم اليقني ان اإلنسان 
لن خيلقه اهلل ليكون متقوقعًا على نفسه ال يأبه 
اال ألموره الشخصيه والعائليه بل جيب عليه ان 

يكون مثل ما أمره اهلل بقوله وبعد
)بسم اهلل الرمحن الرحيم وما خلقت اإلنس واجلن 
اال ليعبدون( وقمة العباده هي ان يكون اإلنسان 
فعال يف جمتمعه حيمل هموم امته ويعمل جاهدًا 
وجاليته  ومنطقته  ووطنه  دينه  أبناء  خدمة  يف 
خالل  من  اجملتمع  باألخنراط يف  وذلك  وعائلته 
وهذا  واخلرييه  واألجتماعيه  الدينيه  مؤسساته 
ما رأيناه وعرفناه عن الشخص املكرم به اليوم 
حيث انتخب من بعد عمل دؤوب وُجهٍد معروف 
األسالميه  اجملالس  ألحتاد  رئيسًا  اجلميع  لدى 

عنيت به احلاج حافظ قاسم ..... 
ايها االحبة احلاج حافظ قاسم الذي عرفته منذ 
البالد قائمًا متأهبًا ليال  ان وطئت قدماي هذه 
نهارًا ال يأبه من تعب ويعمل دون ملل ومعروف 
بكل  الرأي  خيالفه  من  كل  ويتقبل  حماور  عنه 

رحابة صدر ولكن عند اللزوم يقف وقفت الرجال 
من  اال  خياف  وال  برأيه  ويدلي  كلمته  يقول 
احلبيبه  منطقيت  كابن  عرفته   . وجل  عز  املوىل 
املنيه األبيه يعمل جبهد وتصميم وبعقٍل نري ملا 
عام  بوجه  واإلسالمية  اللبنانية  للجالية  فيه خري 
خاص  بوجٍه  واملهجر  الوطن  املنيه يف  ألبناء  و 
احلاج حافظ قاسم فلنبارك ملقعد  نعم هذا هو 
الرآسة قبل املباركة له بالرئاسة اما عنا حنن أيها 
األخوة ففي نادي أوبرن الرياضي كما تعلمون 
اّن مسرية النادي ال ميكنها التقدم واملثابرة اال 

بالدعم املعنوي واملادي
وعندما قررنا طرق باب األفك االسالمي للسؤآل 
عن دعم هذا النادي وكان هذا قبل دخول احلاج 
بأحد األشخاص  إدارة األفك اتصلت  حافظ اىل 
يف اإلدارة وطلبت مقابلته كان الرد انه مشغول 
ولكن  اهلل  ساحمه  معنا  للجلوس  حتى  يأبه  ومل 
عند دخول احلاج حافظ اىل األداره مت األتصال به 
وكان حسن سؤاله عن احوال النادي عندها حضر 
املشاوره  ومتت  اليوم  بنفس  النادي  هذا  اىل 
وهذا  املؤسسة  هذه  وبتبين  بالدعم  لنا  وتعهد 
واسم  بامسي  لي  فامسحو  سنوات  ثالث  منذ 
ان  مجيعا  وامسكم  واألهالي  والالعبني  األداره 
اشكره وان أدعو له وهلذه املؤسسة الذي هو 
اليوم على رأسها وكما أدعو من على هذا املنرب 
األفك االسالمي واملؤسسات االجتماعية والدينية 
على  والعمل  الصف  توحيد  اىل  مجيعًا  واخلريية 
ان نكون كمسبحة خري تتجتمع حباتها للعمل مبا 
يرضي اهلل تعاىل ورسوله الكريم وملا فيه خري 
جلاليتنا الكرميه وحنن هنا يف نادي أوبرن الذي 
نعتز ونفتخر باننا احد حباة هذه املسبحه وبعونه 
كاداره  منا  وبتصميم  مجيعًا  وبدعمكم  تعاىل 
نعمل جاهدين ويف كل اجملاالة لنقدم الصوره 
احلقيقيه عن اصولنا وعاداتنا وتقاليدنا ولرتبية 
شباب واعي يعطي صورًة عن جيٍل واعٍى ومثقف 
ولنتحمل املسؤليه وأكمال املسرية وكما ذكرنا 
يف السابق ان نادي أوبرن مل يعد نادي للعبة 
كرة القدم فحسب بل مركزا اجتماعيا لتلبية كل 
جلان  بتشكيل  بالفعل  بدأنا  وقد  اجلاليه  خدماة 
النور يف القريب العاجل  ملشاريع عده ستبصر 
عاشت  عشتم  مجيعا  دعمكم  مثابرة  يريد  وهذا 
الرجل  عاش  الكرميه  جاليتنا  عاشت  اسرتاليا 
للمجالس  االسرتالي  االحتاد  رئيس  به  املكرم 
االسالميه يف اسرتاليا احلاج حافظ قاسم حفظه 
عليكم  اخلريوالسالم  لعمل  خطاه  وسدد  اهلل 

ورمحة اهلل

املنية  ابناء  مجعية  سر  المني  مداخلة  وكانت 
وضواحيها اخلريية االستاذ حسني علوش حيث 
اعرب عن فرحته وفخره لصديق دربه احلاج حافظ 
بالرجل  اياه  واصفًا  التوفيق  له  متمنيًا  قاسم 
النادي  ادارة  وشكر  اخلري  لعمل  املعطاءوحبه 
هلذا التكريم املميز لرجل مميزمن مدينتنا احلبيبة 
مدينة املنية واليت اليوم نعمل حتت لواء مجعيتها 

خلدمة ابنائها 
اجلمعية  رئيس  دندن  مسري  احلاج  وبارك 
هذه  التوفيق يف  له  متمنيًا  اللبنانية  االسالمية 

املهمة الصعبة واملسؤولية الشاقة
كلمة احلاج حافظ قاسم وجاء فيها  

النيب  البسملة واحلمداهلل والصالة على  بعد  من 
اوبرن  نادي  واعضاء  رئيس  اخواني  املصطفى 
الرياضي ايها السادة احلضور انين اكرم اليوم 
هو  فخرًا  يزيدني  وما  لي  فخر  هذا  قبلكم  من 
اذ حنن  الرياضي  احلقل  العظيمة يف  اجنازاتكم 
واجلالية واجملتمع ككل شهداء ملا تنجزون وكما 
يقول املوىل عّز وجّل يف كتابه احلكيم ) وكذلك 
جعلناكم امًة وسًط لتكونو شهداء على الناس ( 

وانتم يا حضرات تشهدون ذلك بأم العني 
ايها االخوة ان مناسبة التكريم هذه هي لفوزي 
يف رئاسة االحتاد االوسرتالي للمجالس االسالمية 
اسرتاليا  يف  اسالمية  مرجعية  اعلى  يعترب  اذ 
احناء  يف  عدة  مدارس  على  يشرف  الذي  وهو 

اسرتالية.
شكرًا لكم على هذه اللفته الكرمية من حضرتكم 
النادي  هذا  على  بغريبة  ليست  باحلقيقة  وهي 
املرموق بأمسه وادارته مما يدفعنا ان نوفر لكم 
التقدم  دوام  مع  الستمراريتكم  الكامل  الدعم 
والنجاح . ايها االحبة انين عايشت هذا النادي 
منذ عدة سنوات وهو دائمًا يف تألق مميز مما 
جيعل القلب يكرب ويفرح بكم واعتري هذة املناسبة 
اليوم ليست اال اضافة اىل فرحكم بنجاح ابنائكم 
وال سعين اال ان اشكركم من اعماق قليب طالبًا 
من العلّي القدير ان يوفقكم ويزيدكم تألقًا يف 
والرتبية  االخالق  منها  ينبع  اليت  الرياضة  عامل 
خري  فيه  ملا  خطاكم  اهلل  سدد  السليم  واجلسم 
والفخورة  العظيمة  الكرمية  اجلالية  هذه  البناء 

بأمثالكم
اىل  واالحرتام  والتقدير  بالشكر  كلميت  اختم 
السيد واالخ العزيز امحد بكر وكل من ساهم يف 
تكرميًا  اعتربها  اذ  التكرميية  املناسبة  هذه  جناح 

وفخرًا للجالية ككــــــل.والسـالم عليكم
واعاله بعض اللقطات
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واملياه  الطاقة  وزير  اعترب 
حيصل  ما  أن  باسيل  جربان 
الشمال  ال يشبه طرابلس  يف 
ومدينة  الثانية  لبنان  عاصمة 
املسيحي،  االسالمي  التعايش 
وال يشبه لبنان ألن  هناك فكرا 
غريبا عن الوطن  وعناصر غريبة 
ان  وهي  اللبناني،  النسيج  عن 
تبقى  اللبنانية   اجلنسية  محلت 

باسيل من أسرتاليا : أطراف داخلية وخارجية وخليجية تدعم

جمموعات طرابلس واالعتداء على اجليش اللبناني أمر ال ميكن السكوت عنه

الذي  التكفريي  بالفكر  غريبة 
تزرعه يف لبنان . 

يف  أدااليد  مدينة  ومن  باسيل 
أفراد  مع  عشاء  خالل  أسرتاليا 
وناشطني  اللبنانية  اجلالية  من 
أننا  رأى  احلر  الوطين  للتيار 
شخص  يقوم  زمن  اىل  وصلنا 
باسم الدين بأعمال ارهابية خملة 
القوى  تعرتضه  وعندما  باألمن 

واملدينة  الساحة  حيتل  األمنية 
التصرف  هذا  أن  اىل  مشريا 
يذكر  مبا حصل يف خميم البارد 
الذي احتله تنظيم فتح االسالم 
ينتشر  أن  ميكن  حيث  االرهابي 
اىل أحياء وشوارع اخرى ويعتدى 
على اجليش اللبناني واملواطنني 
وهو أمر ال ميكن السكوت عنه.

واذ لفت باسيل اىل  أن هذه 

اجملموعات ليست ضد املسيحية 
االسالم  ضد  هي  بل  فقط 
فكر  ألنها  األوىل  الدرجة  يف 
تكفريي الغائي ضد كل األديان 
هذه  لتلقي  أسف  والطوائف  
وماليا   دعماسياسيا  احلركات  
من جهات حملية وعربية وخليجية 
الداخل  من  تغذيهم  وأجنبية 
واخلارج وحترضهم وختلق مناخا 

ال يشبه مناخ لبنان  .
اخلوف  عدم  اىل  باسيل  ودعا 
الشر  هذا  مواجهة  وضرورة 
له  السماح  وعدم  واالرهاب 
بالتغلب على اللبنانيني والتحكم 
بقرارهم موجها حتية اىل اجليش 
اللبناني الذي تعرض ويتعرض 
مجيع  عن  يدافع  ألنه  لالعتداء 
اللبنانيني والطوائف اللبنانية .

الرابع  يومه  استهل  باسيل 
السفري  مع  بلقاء  أسرتاليا  يف 
يف  دانيال  جان  اللبناني 
العاصمة كامربا تاله غداء نظمته 
يف  احلر  الوطين  التيار  هيئة 

املدينة. 
جولة باسيل يف أسرتاليا ختللتها 
لقاءات اجتماعية بدعوة من أفراد 

اجلالية اللبنانية.
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الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ

9721 1611

National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

غصني يكرم الوزير جربان باسيل
اقام رجل االعمال جورج غصني 
فاديا  الربوفيسورة  وعقيلته 
غصني مأدبة تكرميية على شرف 
املهندس  واملياه  الطاقة  وزير 
ظهر  بعد  وذلك  باسيل  جربان 
مطعم  يف  املاضي  السبت 

Gemell يف ليفربول.
حضر املأدبة، اىل الوفد املرافق 
التيار  عام  منسق  من  املؤلف 
ومسؤول  رفول  بيار  الدكتور 
االنتشار الدكتور طارق صادق، 
والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس 
جو  السيد  اللبنانية  االسرتالية 
رئيس  شاد،  وعقيلته  خطار 
توفيق  السيد  املارونية  الرابطة 
خطار  طوني  السيد  كريوز، 
التيار  ورئيس  مرييلال  وعقيلته 
نسيب  السيد  سيدني  يف 
التيار  رئيس  ونائب  اهلاشم 
طنوس  ريتشارد  اسرتاليا  يف 
رزق  بو  انطونيوس  والزمالء 
ابناء  من  وعدد  خمايل  وسايد 

حدث اجلبه وأل صعب.
من  كل  املناسبة  يف  حتدث 
الربوفيسورة فاديا غصني  اليت 
سجلت يف  املؤسسة  ان  قالت 
عائلة  ألف   12 من  اكثر  لبنان 
ورحبت بالوزير الضيف كما القى 
الوزير باسيل كلمة  شكر فيها 
وعقيلته  غصني  جورج  السيد 
وحتدث  فاديا،  الربوفيسورة 
والسيد  رفول  بيار  الدكتور 

طوني خطار.
وقدم للوزير باسيل بعض ابناء 

حدث اجلبة هدية رمزية قيمة.
وكانت املأدبة غنية باملأكوالت 
حامتي  بكرم  ومتيزت  البحرية 

اصيل

متفرقات

حسم 10% لحامل 
هذا االعالن

الوزير باسيل، د. بيار رفول، رئيس التيار نسيب  الهاشم، جورج وفاديا 
غصني، جو  وشاد خطار، طوني ومرييلال خطار وتوفيق كريوز

ريتشارد طنوس، طوني خوري، فادي هيار و»الشباب«

باسيل يستلم هدية من بعض أبناء حدث الجبة ويبدو جورج وفاديا غصني
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Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au
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Online
iPhone, iPad, iPod Touch, Android

www.w.

coming soon!

47243

Connect with us on:

TV Channels Radio TV SeriesMoviesVideo-on-Demand Pay-Per-View
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Customer Service: 
Tel: +1-416-202-6608
      1-800-1989-1989

Sales:
Tel: +1-604-293-1000
        1-866-760-4000

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

Geelong
Nima Satellite...........................(+61)0401-729-598
Brisbane
Afshar Market.............................(+61)738-477-396
parammata
Little Persia..................................(+61)29630-1648
Aburn
Zam Zam Market........................(+61)431-207-576
Southport Gold coast
Sara & sevda ...............................(+61756-970-014
Persian Supermarket

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
Tech Solutions........................ (+61)402-666-555
Bullono..................................... (+61)0433-008-974
Niavaran Market .................... (+61)294-771-772

Broadcasting Australia Satellite..(+61)298-912-551

Sahibi Supermarket.......................(+61)286-777-927

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

Super Gulf........................................(+ 61)398-502-992

J& S Electrical PTY LTD..............(+61)393-595-678
& Broad Meadows
Nas Data Communication.......(+61) 387-949-876
Osborne Park Perth
Sid Satellite.................................(+61) 415-406-500
Perth
City Fresh Supermarket...........(+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite.......(+61) 423-631-129
Adellaid
Persian Grocery.........................(+61) 884-438-599
Mob Tech....................................(+61) 404-541-835
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