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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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 

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

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

أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  باطون- هدم  - صب  خزانات 

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

فالفل N.S.M هي االفضل
N.S.M طحينة

نفخر بتصنيع أجود أنواع 
الطحينة

N.S.M

عودة حتالف 2009... والرعاية السعودية
متام سالم بأكثرية 69 قبل التكليف!؟

مطلوب للعمل
مطلوب آنسات للعمل في 
قسم المبيعات في محالت 

هوشر للتجهيز ولوازم البناء 
الخبرة ضرورية

Tel: 87245800 العمل بدوام كامل

املؤكد  حكم  يف  بات 
االستشارات  تفضي  ان 
سيجريها  اليت  النيابية 
ميشال  اجلمهورية  رئيس 
والسبت  اجلمعة  سليمان 
)أمس واليوم( اىل تسمية 
رئيسًا  سالم  متام  النائب 
احلكومة  تأليف  مكلفًا 
مساء  صار  بعدما  اجلديدة 
قوى  مرشح  االول  أمس 
النضال  و«جبهة  آذار   14
وحاز  رمسيًا  الوطين« 
اليت  الوازنة  األكثرية 

تضمن تكليفه.
الفرتة  كانت  واذا 
قوى  اعالن  بني  الفاصلة 
»جبهة  ورئيس  آذار   14
النائب  الوطين«  النضال 
النائب  جنبالط  وليد 
يف  وحيدًا  مرشحًا  سالم 
استشارات التكليف وموعد 

تصعيد عسكري كبري يف ريف حلب ومقتل مسلحني أجانب

األسد يرى أن اجلامعة العربية 
نفسها حتتاج إىل شرعية

التتمة صفحة 31

Hamze Bros Fruit Market

محالت حمزة للخضار والفواكه االوىل يف مرييالند 
خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركت

صدق - أمانة - نظافة - استقامة
179 Merrylands Rd, Merrylands

Tel: 9760 1886    8التفاصيل ص

التتمة صفحة 31

حاصلة على 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 

لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142

أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

السوري  الرئيس  رأى 
جامعة  ان  االسد  بشار 
العربية اليت اعطت  الدول 
اجلامعة  يف  سوريا  مقعد 
للمعارضة السورية، حتتاج 
شرعية،  اىل  نفسها  هي 
وقت سجل تصعيد عسكري 
كبري يف ريف حلب بشمال 

البالد.
تعليقًا  االسد  قال  فقد 
على منح اجلامعة املعارضة 
سوريا  مقعد  السورية 
يف  العربية  القمة  خالل 
آذار:  نهاية  يف  الدوحة 
حبد  العربية  »اجلامعة 
شرعية.  اىل  حباجة  ذاتها 
الدول  متثل  جامعة  هي 
الشعوب  وليس  العربية 

فهذه  وبالتالي  العربية... 
شرعية  تعطي  ال  اجلامعة 
وال تسحبها«. واضاف ان 
ليست  احلقيقية  »الشرعية 
من  وال  منظمات  من  ال 
وال  بلدك  خارج  مسؤولني 
من دول أخرى... الشرعية 
إياه  يعطيك  ما  هي 
»كل  ان  وأكد  الشعب«. 
هلا  ليس  املسرحيات  هذه 

أي قيمة بالنسبة الينا«.
وأوردت صفحة الرئاسة 
موقع  يف  السورية 
نص  يف  »فايسبوك« 
التصرحيات  هذه  مقتضب 
اىل  االسد  بها  ادىل  اليت 
وصحيفة  تلفزيونية  قناة 

كوريا الشمالية حتّرك صاروخاً 
متوسط املدى وواشنطن تستعد 
ملواجهة »خطر حقيقي وواضح«

التتمة صفحة 31

بدء االستشارات يف الرابعة 
عصر اليوم ستشهد خروج 
صمته  عن  آذار   8 فريق 
موقفه  عن  وافصاحه 
رئيسًا  سالم  تسمية  من 

مكلفًا، فإن جمموعة وقائع 
ودالالت بارزة واكبت رسو 
اخليار الراجح على سالم من 
واقع  على  اإلضاءة  شأنها 
سريافق  متغري  سياسي 

التأليف  ثم  التكليف 
امتدادًا حتى املوعد احملتمل 
إذ  النيابية،  لالنتخابات 
على  احلكومة  ستؤلف 

الرئيس سعد الحريري مستقباًل النائب تمام سالم أمس االول يف الرياض

وزير  وصول  عشية 
جون  االمريكي  اخلارجية 
املنطقة  اىل  كريي 
بناء  العادة  حماولة  يف 
الفلسطينيني  بني  الثقة 
متهيدا  واالسرائيليني 
بني  مفاوضات  الطالق 
الرئيس  محل  اجلانبني، 
حممود  الفلسطيين 
عباس اسرائيل مسؤولية 
األمين،  التصعيد 
باستخدامها القوة القاتلة 
سلميًا،  املتظاهرين  ضد 
إذ قتلت االربعاء شابني 
بلدة  يف  فلسطينيني 
هما  طولكرم  شرق  عنبتا 
ناجي البلبيسي )18 سنة( 
وعامر نصار )17 سنة(، 
اللذان شيعا أمس االول 
بالتزامن مع تشييع االالف 

غضب يف الضفة وصاروخ 
على اسرائيل

عباس ميهل كريي 
شهرين إلجناح جهوده

التتمة صفحة 31

الدفاع  وزير  كشف 
كيم  اجلنوبي  الكوري 
كوريا  ان  جني   - كوان 
على  حركت  الشمالية 
سواحلها الشرقية صاروخا 
متوسط املدى قادرا على 
كوريا  يف  اهداف  ضرب 
مشريا  واليابان،  اجلنوبية 
عدم  اىل  عينه  الوقت  يف 
الستعداد  مؤشرات  وجود 

الشمال حلرب شاملة، بينما 
املتحدة  الواليات  عززت 
يف  الصاروخية  دفاعاتها 
احمليط اهلادئ ملواجهة ما 
وصفه وزير الدفاع تشاك 
حقيقي  »خطر  بأنه  هيغل 
الدولة  تشكله  وواضح« 

الشيوعية.
الكوري  االعالن  جاء 
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Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra. 

Advertisement

Your money
Your future

uper

تقوم الحكومة بإجراء تحسينات على االدخار التقاعدي (السوبر) لتحسينه.

إعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2013، سوف تبدأ جهة عملك في زيادة المبلغ 
الذي يدفعونه في حساب ادخارك التقاعدي. وعلى مدى السنوات المقبلة 

سوف تزيد نسبة االدخار التقاعدي الذي تدفعه جهة عملك من 9% إلى %12.

هذا يعني المزيد من المال لك، وليس مطلوبًا منك القيام بأي شيء. 

تذكـَّر، االدخار التقاعدي ماٌل حقيقي. وهو لك. 

 اطلع على المزيد من المعلومات على الموقع االلكتروني
 australia.gov.au/superfuture أو اتصل على الرقم

.13 10 20

بإمكانك التحدُّث إلى أحد الموظفين باللغة العربية عن طريق االتصال بخدمة 
الترجمة التحريرية والشفهية (TIS) على الرقم 50 14 13.    

 في 1 يوليو/تموز 
2013، تبدأ زيادة معّدل 

ادخارك التقاعدي.

من حيث االول  وليس  نوعه،  من  االول  ليس  جديد،  استحقاق   هو 
السياسية حياته  يف  اصعب  هو  ما  اجلنرال  واجه  لقد   قساوته. 
 الطويلة. واذا كان لكل طرف يف لبنان ذكرى التحدي االكرب، فإن
 للعماد ميشال عون يوما مشهودا، هو 13 تشرين. قيل الكثري يف

 حدث ذلك اليوم. خصومه اعتربوه يوم انهاء احلرب االهلية يف
النار.  لبنان. وهذا التوصيف صحيح تقنيا جلهة وقف اطالق 
 ومن معه، ال يزال يتذكره يوما مشؤوما، تآمر فيه العامل كله
منعطفا يف فيه  وجدوا  قلة،  وهم  والعاقلون،  قائدهم.   ضد 

حول مديد  صراع  نهاية  اعالن  هو  ال  لبنان،   تاريخ 
 شكل النظام السياسي، وال هو اعالن انتصار مديد
 العمر. وعندما حانت اللحظة اخلارجية الدخال لبنان يف
 الدوامة من جديد، انتهى مفعول 13 تشرين يف حلظة
 واحدة. وخالل اسابيع قليلة، اختارت غالبية مسيحية
 ساحقة العماد عون زعيما. ومل خيسر يومها تعاطف
 من يرى يف الرجل العبا مركزيا يف محاية هوية لبنان

.الوطنية
 وألن العماد عون حيب لبنان فعليا ال حتت الضغط،
 اقدم على وضع تفاهم مع حزب اهلل، شّكل املدخل
اللبنانية، على االهلية   احلقيقي االول النهاء احلرب 
بقاء داعمي  مواجهة  العربية يف  لبنان  هوية   قاعدة 
هلذا باهظا  مثنا  دفع  وقد  املنطقة.  يف   اسرائيل 
رئيسا يكون  ان  فرصة  جديد  من  خسر   اخليار. 
 للجمهورية، وحتمل وزر اكرب محلة سياسية واعالمية
قائمة تزال  وال  شنت  ودبلوماسية  وامنية   ومادية 

.ضده، فقط النه دافع عن حتالفه مع املقاومة
 لكن هناك من يريد من العماد عون مثنا يتجاوز قدرة
موقعه يريد محاية  النه  فقط  التحمل.  على   مجهوره 
جمرد ومثن  اللبنانية،  الطائفية  بالصيغة   احملاصر 
 رفع الصوت ضد الفساد املسيطر على كل الطبقة
 السياسية القابضة على البالد. وهو يتعرض اليوم
 حملاولة عزل جديدة، يشارك فيها، مع االسف، بعض
تفرض »الصيغة«  بأن  يشعرون  الذين  من   احللفاء 
 التنازل امام وحوش الطوائف واملال، وامام سلطة

.السفارات والقناصل
النائب  رمبا يكون السيد حسن نصراهلل، اىل جانب 
 سليمان فرجنية، من يثق العماد عون بانهما ال يريدان
 الشر له وجلمهوره ورفاقه، وبأنهما مستعدان لتقديم
 التنازالت والتضحيات من اجل حفظ موقعه وتعزيزه.
 لكن، فكرة الدفاع عن »الصيغة« حتتاج اىل مراجعة.
 خصوصا انها »الصيغة« اليت جيري بامسها الرتويج
 حلكومة تريد امريكا والسعودية وقوى 14 آذار منها
 مهمة واحدة، وهي اجناز انتخابات وفق قانون يعطي

.احلكم هلذا الفريق
جديد، من  التنازل  عون  من  يريد  من  هناك   يعين، 
 ليس كرمى لكرامة لبنان وسيادته احلقيقية، وليس
 كرمى للتفاهم الذي حققه مع حزب اهلل، وليس كرمى
 حلفظ استقرار حقيقي طويل االمد، بل كرمى ملصاحلة
 تأخرت بني قوى تسيطر على البالد منذ ثالثني سنة،
 وبرعاية ووجود كل من تعاقب على االمساك بقرار
 لبنان داخليا وخارجيا، وهي مصاحلة هلا مثن معروف،
ومير املتخلف،  السياسي  النظام  امد  باطالة   يبدأ 
على الذي جيمع  العام، سواء  املال   مبواصلة سرقة 
باطن ثروة يف  يزال  وال  املتوقع  او  ديون،   شكل 
جمرمي زعامات  تثبيت  حدود  اىل  ويصل   االرض، 

.احلرب باسم التوازنات الطائفية واملذهبية
من عون  العماد  موقف  بشأن  اجلارية   املداوالت 
جديدة، حكومة  تشكيل  سالم  متام  النائب   تكليف 
وآلية تقديراته  حول  القائمة  املتناقضة  اآلراء   كما 
 اختاذه موقفه، واحلسابات اليت جيريها هذا او ذاك،
بأن التفكري  جمرد  ألن  االهتمام.  نقطة  هي   ليست 
 الالعبني الذين انتظروا اجليش السوري كي يقضي
من السلطة  هم  ليتسلموا  بعبدا،  يف  اجلنرال   على 
 خلفه، هم انفسهم الذين يقودون اليوم محلة العزل
 اجلديدة. ويف سرهم، لو ان النظام السوري يشن

.غارة على الرابية مثال
 ليس مهمًا كل هؤالء، املهم هو حزب اهلل، والتحدي
 أمام قيادته هو منع ترك العماد وحيدًا، ومقاومة فكرة
املقاومة لتيار  املعاني  بكل  كارثة  تعين  اليت   عزله 
 وناسها وشهدائها. وهي كارثة لن ينفع معها ندم
 كالذي جاء بعد اسابيع على التحالف الرباعي املشؤوم

.عام 2005
 يبقى ان على الشارع ان ال يقف صامتا، وان يقول

!للعماد اليوم: لست وحدك

لــــسَت وحــدك
ابــراهيم األمني

مــقاالت
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تصريف  حكومة  رئيس  متنى 
التوفيق  ميقاتي  جنيب  االعمال 
تشكيل  سيكلف  الذي  للرئيس 
تصريح  يف  آمال  احلكومة، 
عقب  البريوتية  لـ«النهار« 
تكليف  أي  قبول  عن  اعتذاره 
»ان  وطين  بإمجاع  حيظ  مل  ما 
فاحتة  التكليف  هذا  يكون 
اللبنانيني،  بني  التالقي  لعودة 
احلالي  الظرف  وان  وخصوصا 
بياني  يف  قلت  كما  يقتضي 

التعاضد والتكاتف.
كان  بانه  وصفه  رفض  وإذ 
جرى،  ما  يف  الوحيدة  الضحية 
قال:« هذا الكالم غري صحيح، 
من  التضحيات  فكل  صح  واذا 
اجل لبنان رخيصة. امل ان الباب 
الذي فتحته سيؤدي اىل اخلروج 
من النفق الذي اراد اعداء لبنان 
يف  ما  امجل  فيه.  يدخلوه  ان 
لبنان دميوقراطيته القائمة على 
تداول السلطات، وعندما اختذت 
مقتنعا  كنت  االستقالة  قرار 
أضع  وكنت  البلد،  ملصلحة  به 
نصب عيين ان تداول السلطات 
وعمن  الدميوقراطية.  جوهر 
االستشارات  يف  هو  سيسميه 
أنا  سأمسي  »طبعا  قال: 
والنائب أمحد كرامي متام سالم 
وامتنى ان حيوز غالبية االصوات 
وان يكون تكليفه جامعا وتأليف 
الوفاق  الصول  مراعيا  احلكومة 

الوطين«.
احلكومة  تشرف  »ان  وأمل 
اجراء  على  تشكيلها  املزمع 
قانون  وفق  النيابية  االنتخابات 
الوطين،  الوفاق  وثيقة  يلتزم 
مبدأ  ويؤكد  يفرق،  وال  جيمع 
سابقا،  ذكرته  الذي  التداول 
وقت  اسرع  يف  جترى  ان  على 

ويف افضل الظروف.
املرحلة  يف  سيفعل  وماذا 
اىل  »سأعود  أجاب:  املقبلة، 
اهلي  واىل  طرابلس  مدينيت 
على  اتصاالتي  وسأتابع 
املستوى الوطين لرتسيخ احلالة 
ضرورتها  اثبتت  اليت  الوسطية 
احلادة  لالصطفافات  كآسرة 
للبنان  انقاذي  ملشروع  وحاملة 

على كل الصعد«.
وكان ميقاتي حسم موقفه من 

حكومة  تشكيل  تكليفه  مسألة 
بيانا  صباحا  فأصدر  جديدة، 
اي  قبول  عدم  عن  فيه  اعتذر 
عن  نامجا  يكن  مل  ما  تكليف 
إمجاع كل االفرقاء السياسيني. 
وجاء يف البيان: »حني تقدمت 
باستقاليت قبل أيام خلت إميانا 
يف  اجلمود  كسر  بضرورة  مين 
أدرك  كنت  السياسية،  احلركة 
أنين، ومن خالل هذه االستقالة، 
أطمح لفتح نافذة، بل فتح كل 
األبواب امام عودة التالقي بني 
كل الفرقاء السياسيني، بل بني 
مجيع املواطنني من أجل حتقيق 
صحوة وطنية شاملة تواجه كل 
املخاطر اليت تهدد وطننا وتبعده 

عن حافة اهلاوية.
للحكومة  ترؤسي  مدى  وعلى 
اىل  االجنرار  عدم  على  حرصت 
زيادة  اىل  يؤدي  أي إصطفاف 
وقد  اللبنانيني،  بني  الشرخ 
مع  التعاون  شرف  لي  كان 
كل مكونات احلكومة، وَمن هم 

خارجها بروحية املسؤول.
واليوم أكثر من أي يوم مضى، 
اىل  االفرقاء  أدعو كل  زلت  ما 
الوطين  الوفاق  مبادئ  إلتزام 
مجيعا  يتمكنوا  حتى  الصادق، 
من إخراج وطين لبنان من أنواء 
العاصفة. وقد أكدت مرارا أن 
أن  جيب  ستتشكل  حكومة  اي 
تكون حكومة إنقاذ وطين تتمثل 
السياسية  املكونات  كل  فيها 

للنسيج اللبناني.
سلفا  أعتذر  ذلك  من  إنطالقا 
وأشكر صادقا كل من يسميين 
هذا  قبول  وال يسعين  للتكليف 
لي  توافرت  إذا  اال  الشرف 
النسبة األكرب واألوفر من إمجاع 
كل األطراف ومن كل الشركاء 
يف الوطن، حيث ال جمال للنجاح 
الوطنية  االرادة  بتعاضد  اال 

بأكثرية مكوناتها«.
»على  متنياته  ميقاتي  وكرر 
التكافل  اىل  السعي  اجلميع 
مصلحة  وتغليب  والتعاضد 
متمنيا  املّوحد«،  الواحد  لبنان 
»التوفيق والنجاح ملن سيتحمل 

هذه املسؤولية«.
وكان ميقاتي تابع أمس االول 

نشاطه يف السرايا احلكومية.

إعتذر سلفا عن عدم قبول تكليف دون إمجاع

ميقاتي: سأمّسي سالم وآمل 
أن جيمع

املاروني  البطريرك  يقوم 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
الراعي االثنني )بعد غد(، بزيارة 
تستمر  لفرنسا  وراعوية  رمسية 
مخسة أيام، يلتقي خالهلا رئيس 
بعد  هوالند  فرنسوا  اجلمهورية 
ظهر الثالثاء يف قصر االليزيه. 
بعيد  اجتماعا  سيعقد  كذلك 
وصوله مع وزير اخلارجية لوران 

فابيوس.
مسؤولني  الراعي  يلتقي  كذلك 
آخرين ويطلع على ترتيبات بناء 
األبرشية الناشئة وحاجاتها امللحة 
العناوين  وعلى  وأولوياتها، 
األول  املاروني  للمجمع  الكربى 
أوىل  عقد  املقرر  فرنسا،  يف 
و14   13 يف  الثالث  دوراته 
كانون األول 2013، وآخرها يف 
ويلقي   .2014 أيلول  و27   26
الراعي حماضرة عنوانها »الوجود 
تيوقراطية«  بيئة  يف  املسيحي 
يف  الكاثوليكي  املعهد  يف 
بعد  والنصف  الرابعة  باريس، 

ظهر االربعاء.
بالقداس  االحتفال  ويرتأس 
سيدة  كاتدرائية  يف  االهلي 
والنصف  السادسة  لبنان، 
مساء اخلميس، ويعاونه النائب 
بولس  املطران  البطريركي 
اجلميل  ناصر  واملطران  صياح 
والرهبان  الكهنة  من  ولفيف 
الكنائس  ومن  املوارنة 
املشرقية والكاثوليكية الالتينية 
مقدمهم  ويف  فرنسا،  يف 
باريس.  يف  البابوي  السفري 
قاعات  املؤمنني يف  يلتقي  ثم 
كاتدرائية سيدة لبنان يف شارع 
لبنان يف  ويقيم سفري  أومل.  
مأدبة  كرم  خليل  األونيسكو 

تكريم له.
النائب  الراعي  يقلد  كذلك 
عصام  احلكومة  لرئيس  السابق 
يوم  ويغادر  وساما،  فارس 
لرتؤس  األرجنتني  إىل  اجلمعة 
االنتشار  مطارنة  اجتماع 
املاروني، ويستكملها جبولة يف 
الالتينية  أمريكا  بلدان  عدد من 

لالطالع على أحوال الرعايا.

يف بكركي
استقبل  آخر،  صعيد  على 
البطريرك املاروني وزير الّدولة 
نقوال  النّواب  جملس  لشؤون 
بيار  شقيَقْيه  برفقة  فّتوش 
اإلعالمي  واملستشار  وموسى، 
واحملامي  رحل  بو  أنطوان 
للّتهنئة  زيارة  جوزف كرم، يف 
فّتوش  واشار  الفصح.  بعيد 
يف  حبثوا  أنهم  اىل  الّلقاء  بعد 
اّلذي  اإلنتخاب  قانون  موضوع 
وهذا  املسيحّيني،  حقوق  يؤّمن 
املوضوع ال ُيبَحث جبدّية إاّل مع 
صاحب الغبطة إذ ال أحد أحرص 
املسيحّيني«.  حقوق  على  منه 
أهالي  من  وفدًا  أيضًا  والتقى 
أعزاز  بلدة  يف  املخطوفني 
مع  الّسعي  ناشده  السورية 

املعنّيني اىل إطالق ابنائهم.
الفصح  بعيد  املهنئني  ومن 
سفارة  بأعمال  القائم  اجمليد، 
موريسيو  لبنان  يف  كولومبيا 
عرض  الذي  رودريغيز  أفيال 
الراعي  الستقبال  الّتحضريات 

يف كولومبيا.
نائب  البطريرك  استقبل  كذلك 
رئيس احلكومة املستقيلة مسري 
الفصح،  بعيد  الذي هنأه  مقبل 
الكنيستان  تتفق  ان  ومتنى 
األرثوذكسية والكاثوليكية على 
تناولنا   « وقال  العيد.  توحيد 
هذا  يف  السياسي  الوضع 
هناك  يكون  أن  وأمتّنى  البلد، 
يتخذون  غبطته  كما  أشخاص 
واجلريئة،  الواضحة  املواقف 
البلد  يشهده  ما  كل  وجه  يف 
اىل  بالّنسبة  سواء  احداث،  من 
اإلنتخابات أو اىل هيئة اإلشراف 
جيلس  وأن  اإلنتخابات،  على 
واحدة  طاولة  حول  املسؤولون 

حلّل كّل هذه املشاكل.«
الوزير  الراعي  التقى  بعدها 
فالسفري  عبيد  جان  السابق 
مورابيتو  جيوسييب  اإليطالي 
لقوى  بالوكالة  العام  فاملدير 
روجيه  العميد  الّداخلي  األمن 
سامل. ورافق سامل قائد الّدرك 

العميد جوزف الّدويهي. 

لقاءات رمسية وحماضرة ووسام لعصام فارس

الراعي اىل فرنسا اإلثنني 
واألرجنتني اجلمعة

احلزب  يف  العدل  مفوض  قّدم 
نشأت  االشرتاكي  التقدمي 
احملاميان  يرافقه  احلسنية 
لطيف،  ابو  ومالك  هالل  نشأت 
املتعلقة  النيابية  الرتشيحات 
النضال  »جبهة  بأعضاء 

الوطين«.
أشار  الطلبات،  تقديم  وإثر 
قدم  أنه  اىل  احلسنية 
احلزب  مرشحي  ترشيحات 
وهم:  االشرتاكي  التقدمي 
وليد جنبالط وعالء الدين ترو 
ونعمة طعمة وايلي عون واكرم 
شهيب ووائل أبو فاعور وامين 

شقري.
 وقال: »الرتشيحات جاءت بناء 
على قرار احلزب التزام الدستور 
قانون  الحكام  وفقا  والقانون 
أن  مؤكدا  النافذ«،  االنتخاب 
مع  ويتقاطع  مبدئي  »املوقف 
موقف رئيس اجلمهورية ميشال 
اجراء  اىل  يدعو  الذي  سليمان 
منعا  موعدها  يف  االنتخابات 

للفراغ«.    
تقديم  بعدم  يتعلق  ما  ويف 
غازي  الوزير  ترشيح  اوراق 
انه  احلسنية  اوضح  العريضي، 
عدم  )العريضي( شخصيا  »قرر 

خاضع  االمر  وهذا  الرتشح، 
اذا  الحقا  احلزب  رئيس  لتقدير 

كان سيعاد ترشيحه ام ال«.
وعن مقعد بريوت، قال: »ليس 
حتى  ملرشح  تسمية  هناك 

الساعة«.
وعما اذا كان تقديم الرتشيحات 
بكركي،  امجاع  على  ردا  يأتي 
»موقفنا واضح منذ فرتة  قال: 
الرتشيح  حنو  سنتجه  اننا  وهو 
الدستور  التزامنا  على  تشديدا 

وعدم الوقوع يف الفراغ«.
املوارنة  املطارنة  رفض  وعن 
أن  أوضح  الستني،  قانون 
االشرتاكي  التقدمي  »احلزب 
القائم،  القانون  مع  يتعامل 
جديد  قانون  على  االتفاق  وعند 
سنتعامل معه«، نافيا ان يكون 
الرتشيحات  تقديم  »موقف 
فرئيس  لبكركي،  استفزازيًا 
اجلمهورية ضد الفراغ واملطارنة 

ضد الفراغ ايضا«.
وأشار اىل »عدم توافر معلومات 
عن امكان تقديم نواب املستقبل 
اللقاءات  بعد  ترشيحهم  طلبات 
احلريري«  سعد  الرئيس  مع 
معتربا ان »هذا االمر خيص تيار 

املستقبل«.

غازي العريضي قّرر شخصياً عدم الرتشح 

االشرتاكي قّدم ترشيحات 
»جبهة النضال«:

مفوض العدل يف الحزب التقدمي االشرتاكي نشأت الحسنية

حتى  الرتشيحات  بورصة  سجلت 
ترشيحا،   23 االول  امس  يوم 
اقفال  موعد  من  ايام   5 قبل 
باب الرتشيح لالنتخابات النيابية 
املوافق يف 9 من اجلاري، ستعلن 
امساؤهم رمسيا يف 10 نيسان.

عدد  ضآلة  ان  مراقبون  ويرى 
املرشحني ستجعل وزير الداخلية 
ميدد  شربل  مروان  والبلديات 
فتح باب الرتشيحات سبعة ايام 

اضافية وفقا للقوانني النافذة.
»وكالة  نقلت  االطار  هذا  ويف 
اوساط  عن  املركزية«  االنباء 
ليس  شربل  ان  الداخلية  وزارة 
القادة  طلب  تلبية  وارد  يف 
يف  اجتمعوا  الذين  املسيحيني 
الرتشيحات  وقف  جلهة  بكركي 
الستني،  قانون  اساس  على 

23 مرشحا يف الداخلية حتى اآلن
شربل لن يليب طلب وقف الرتشيحات

للقانون  خمالفا  االجراء  باعتبار 
ابلغ  انه  مؤكدة  والدستور، 
واكد  املوقف  هذا  اجملتمعني 
واذا  القانون،  تطبيق  ملتزم  انه 
فليعمل  يرفضه  من  مثة  كان 
على تغيريه واال فالقانون ساري 

املفعول وال ميكن اال التزامه.
واعتربت املصادر ان هذا الطلب 
القوى  حض  باب  من  اال  ليس 
السياسية على حتمل مسؤولياتها 
والدفع لالسراع يف اجتاه التوافق 
على قانون االنتخاب، وخصوصا 
قانون  نعى  بكركي  بيان  ان 
كان  بعدما  االرثوذكسي  اللقاء 
سابقة  فرتة  يف  الستني  دفن 
مبا يرفع حظوظ القانون املختلط 
البديل للقانون  الذي قد يشكل 

احلالي.



Page 4صفحة 4     

لبنانيـــات

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

جدد رئيس اجلمهورية ميشال 
»عقد  اىل  الدعوة  سليمان 
توزيع  يف  للبحث  دولي  مؤمتر 
النازحني  من  االضافية  االعداد 
من سوريا على الدول الشقيقة 
خميمات  اقامة  او  والصديقة، 
السورية  االراضي  داخل  يف 
االشتباكات  مناطق  عن  بعيدة 
تابعة  قوات  من  حممية  تكون 
لالمم املتحدة وقريبة من احلدود 
والرتكية  واالردنية  اللبنانية 

والعراقية«.
كذلك طلب من قائد اجليش 
العماد جان قهوجي ايداع وزارة 
عن  نسخا  واملغرتبني  اخلارجية 
افادت  اليت  االمنية  التقارير 
املروحي  الطريان  قصف  عن 
احلدود  داخل  مواقع  السوري 
اللبنانية يف جرود عرسال يوم 
األربعاء بقذيفتني على عمق 11 
الفائت  آذار   18 كيلومرتا ويف 
مخسة  حنو  عمق  على  بقذائف 

كيلومرتات.

قائد  من  سليمان  واطلع   
االمين يف  الوضع  على  اجليش 
تتخذها  اليت  واخلطوات  البالد 
السلم  على  للحفاظ  القيادة 

االهلي واالمن واالستقرار.
اجلمهورية  رئيس  وعرض    
مع املفوض العام لـ«االونروا« 
الصعب  الواقع  غراندي  فيليبو 
الذي يعيشه لبنان يف موضوع 
النازحني  من  املزيد  استيعاب 
االمكانات  اىل  نظرا  سوريا  من 
يعيش  الذي  والواقع  احملدودة 

فيه هؤالء النازحون.
هذا  بإثارة  غراندي  ووعد   
اقرتاح  اىل  إضافة  املوضوع 
طرحه  الذي  الدولي،  املؤمتر 
االمني  مع  اجلمهورية  رئيس 
العام لالمم املتحدة بان كي - 
مون، وزار بعبدا رئيس جملس 
ادارة مجعية املدققني الداخليني 
يف العامل فيليب تارلينغ مع وفد 
اطلع رئيس اجلمهورية على عمل 

اجلمعية.

سليمان جيّدد الدعوة إىل مؤمتر للنازحني 
ويطلب تقارير عن القصف السوري

Saturday 6 April 2013  2013 نيسان   6 السبت 

رئيس الجمهورية مستقباًل قائد الجيش يف بعبدا أمس االول

من  عشر  الرابع  قوى  أعلنت 
آذار إمجاعًا تسمية النائب متام 
سالم  لتأليف احلكومة، متمنية 
»أن حيظى بأوسع تأييد وطين 

من القوى السياسية كافة«.
عقدت  القوى  هذه  وكانت 
أمس  مساء  موسعا  اجتماعا 
الوسط«،  »بيت  يف  االول 
فؤاد  الرئيس  حضره: 
السنيورة، نائب رئيس جملس 
النواب:  مكاري،  فريد  النواب 
غامن،  روبري  حرب،  بطرس 
ماروني،  إيلي  عدوان،  جورج 
محاده،  مروان  دوري مشعون، 
فتفت،  أمحد  فرعون،  ميشال 
جمدالني،  عاطف  قباني،  حممد 
حممد كبارة، بدر ونوس، قاسم 
يوسف،  غازي  العزيز،  عبد 
حبيش،  هادي  الشاب،  باسم 
أمني وهبة، فادي اهلرب، معني 
سيبوه  طعمة،  نضال  املرعيب، 
خالد زهرمان، سامر  قالبكيان، 
كاظم  اجلميل،  سامي  سعادة، 
مسري  السعد،  فؤاد  اخلري، 
اجلسر، جان أوغاسبيان، سريج 
دو  نبيل  سركيسيان،  طور 
رياض  سعد،  أنطوان  فريج، 
عمار  عراجي،  عاصم  رحال، 
نهاد  كريوز،  إيلي  حوري، 
بوخاطر،  طوني  املشنوق، 
احلوت،  عماد  معلوف،  جوزف 
فاضل،  روبري  حبيب،  خضر 
اجلميل،  نديم  القادري،  زياد 
فادي كرم، النواب السابقون: 
صوالنج اجلميل، نائلة معوض، 
فرجنية،  مسري  خوري،  غطاس 
عطا  الياس  أندراوس،  أنطوان 
البون  ومصطفى  اهلل، منصور 
لـ«تيار  العام  األمني  علوش، 
املستقبل« أمحد احلريري، عميد 
إده،  كارلوس  الوطنية  الكتلة 

األمني  احلريري،  نادر  السيد 
األحرار  الوطنيني  حلزب  العام 
الياس أبو عاصي، نائب رئيس 
القزي،  سجعان  الكتائب  حزب 
منيمنة،  حسن  السابق  الوزير 
شطح  حممد  واملستشاران 
وهاني محود والسيدان ساسني 

ساسني ومروان صقر.
يف  اجملتمعون  وتشاور  
يف  احلكومة  رئيس  تسمية 
امللزمة  النيابية  االستشارات 
اجلمهورية  رئيس  جيريها  اليت 
وانضم  سليمان،  ميشال 
النائب  الحق  وقت  يف  اليهم 
من  عودته  فور  سالم،  متام 

الرياض.
حتدث  االجتماع،  نهاية  ويف 
باسم  السنيورة  الرئيس 
اجملتمعون  »أمجع  اجملتمعني: 
متام سالم  النائب  تسمية  على 
احلكومة.  هذه  تأليف  ليتوىل 

قوى 14 آذار مّست مّتام سالم إمجاعا مرّشحها لتوّلي تأليف احلكومة اجلديدًة

اجتماع قوى 14 آذار يف »بيت الوسط« مساء أمس االول
ملا  باإلمجاع،  اختذ  القرار  هذا 
التزام  من  سالم  النائب  ميثله 
يؤمن  ولكونه  وأخالقي،  وطين 
الدولة،  إىل  العبور  مبنطق  حقا 
واملؤسسات  الدستور  واحرتام 
عربرّ  ولقد  الوطين.  وامليثاق 
متنياتهم  عن  أيضا  اجملتمعون 
سالم  متام  األستاذ  حيظى  أن 
القوى  من  وطين  تأييد  بأوسع 
لبنان،  يف  كافة  السياسية 
متنياتهم  عن  أيضا  وا  وعربرّ
يف  سريع  وقت  يف  ينجح  أن 
تأليف هذه احلكومة. وبناء على 
ذلك، سيتوجه النواب املنتمون 
آذار  من  عشر  الرابع  قوى  إىل 
اخليار  بهذا  اإلسالمية  واجلماعة 
موحدين إىل القصر اجلمهوري، 
للرئيس  إبالغه  أجل  من 

سليمان.
نتمنى بامسكم مجيعا، وباسم 
اللبنانيني  من  الكثري  الكثري 

سالم،  متام  لألستاذ  بالتوفيق 
لكي يقود هذه املرحلة بالتعاون 
مع فخامة الرئيس وهذه احلكومة 

العتيدة«.
ثم قال النائب سالم: »إنها 
يف  كبرية  ومسؤولية  مهمة 
كبري،  وطين  استحقاق  مواجهة 
بأن  يشعر  عندما  املرء  يذهل 
هناك من حوله من يتحسس ومن 
يتقدم ويساهم يف حتقيق هذا 
االستحقاق على مستوى حكومة 
االنتخابات،  هذه  على  تشرف 
الدستوري  االستحقاق  هذا 
الكبري الذي يعزز وطننا احلبيب 
بالشكر  أتوجه  وبالتالي  لبنان. 
 14 أخواني يف قوى  إىل مجيع 
آذار وآمل يف أن يتكامل ذلك 
مع كل القوى السياسية، لكي 
نتمكن من حتقيق ما نتطلع إليه 
مجيعا من جناح يعود باخلري على 

لبنان واللبنانيني«. 
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 ناشد السفري السعودي علي 
»اللبنانيني  عسريي  عواض 
وسياسيني  مسؤولني  مجيعا، 
وهم  ومواطنني،  وحزبيني 
املتميز  التعايش  وطن  ابناء 
املصلحة  تغليب  والفريد، 
كل  على  العليا  الوطنية 
اىل  واملبادرة  املصاحل، 
يعزز  وبناء  معمق  حوار وطين 
تعاضدهم ووحدة صفوفهم«.
أمس  عسريي  السفري  جال 
جملس  رئيس  على  االول 
ورئيس  بري،  نبيه  النواب 
حكومة تصريف األعمال جنيب 
املاروني  والبطريرك  ميقاتي، 
الكاردينال مار بشارة بطرس 

الراعي.
األخري  تهنئة  بعد  وقال 

جال على بري وميقاتي والراعي

عسريي: حلوار وطين معّمق يعّزز 
وحدة اللبنانيني

عربت  »لقد  الفصح:  بعيد 
احملبة  عن  الراعي  للكاردينال 
والتقدير اللذين تكنهما قيادة 
السعودية  العربية  اململكة 
على  الشقيق  وشعبه  للبنان 
وطوائفه،  فئاته  اختالف 
احلرمني  خادم  حرص  وعن 
بن  اهلل  عبد  امللك  الشريفني 
يتمكن  ان  على  العزيز  عبد 
االشقاء اللبنانيون من معاجلة 
باحلكمة  الداخلية  قضاياهم 
يرعاه  الذي  واحلوار  والتعقل 
ميشال  اجلمهورية  رئيس 
كبرية  جهودا  ويبذل  سليمان 
يف سبيل اجناحه، من اجل ان 
يبقى لبنان وطنا ألبنائه كافة 
الوطنية  الوحدة  اطار  ضمن 

والعيش املشرتك«.
وقفت  »لقد  أضاف: 
السعودية  العربية  اململكة 
لبنان  جانب  اىل  دائما 
كل  يف  وساندته  واستقراره 
ابناءه،  واحتضنت  املواقف 
وال مصلحة هلا سوى ان يتبوأ 
هذا البلد الشقيق مكانته بني 
اجملتمع  ويف  العرب  اشقائه 
على  العمل  ولعل  الدولي. 
يشكل  جديدة  حكومة  تشكيل 
حتقيق  اىل  ومدخال  فرصة 
التفاف  عرب  اهلدف،  هذا 
املسؤولني كافة حول رئاسة 
اجلمهورية ومؤسسات الدولة، 
ونبذ اسباب اخلالف وتشكيل 
تدعم  وسياسية  وطنية  حلمة 
بها فخامة  اليت يقوم  اجلهود 
احلوار،  دعاة  ومجيع  الرئيس 
التضحية  يستحق  لبنان  ألن 
سبيل  والتنازل يف  اجله  من 

رفعته«.
التطورات  »أن  وشدد على 
املنطقة  تشهدها  اليت 
تلفح  اليت  التوتر  ومناخات 
تتطلب  االجتاهات،  كل  يف 
مزيدا  اللبنانيني  االشقاء  من 
عن  األخطار  لدرء  الوعي  من 
تقديم  اىل  وتدعوهم  بلدهم، 
الدول  يف  حيتذى  منوذج 
والتفاهم  احلوار  عن  األخرى 
وصون  والتماسك  والوحدة 
املستقبل  وبناء  احلاضر 

املشرق«.
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فاطمة  باخرة  منت  على  من 
غول، اكد وزير الطاقة واملياه 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
جربان باسيل خالل اطالق عمل 
الكهرباء  مشروع  ان  الباخرة 
رغم  ولكن  سنوات   3 عمره 
كل الصعوبات وصلت الباخرة 
وبدأت تغذي لبنان بالكهرباء.

ان  جيب  البلد  هذا  وتابع: 
بذاته  الكهربائية  يؤمن طاقته 

الوزير باسيل خالل اطالق » فاطمة غول«:
الكهرباء 24 على 24 يف الـ 2015

وليس عرب استئجار او استجرار 
خطة  ان  مبشرًا  الكهرباء، 
السكة  على  اصبحت  الكهرباء 
وعام 2015 سيحصل اللبناني 

على 24 ساعة كهرباء.
واشار ان كلفة الباخرة اقل 
من معامل الكهرباء واملولدات 
املواطنني  جيوب  تكوي  اليت 
الناس  حقوق  انه يف  موضحًا 

ال يشتغل بالسياسة.

البطريرك الراعي مستقباًل السفري السعودي يف بكركي أمس 
االول

التنفيذي  اجمللس  واصل 
املارونية  للرابطة  اجلديد 
برئاسة النقيب مسري أبي اللمع 
اميل  الرئيس  فزار  لقاءاته، 
على  اللمع  ابي  وقال   . حلود 
األثر: »كانت لفخامته هواجس 
يف حملها حول تدفق السوريني 
وما  اللبنانية  االراضي  اىل 
يستتبع ذلك من تغيري رمبا يف 
بعض  يف  الدميوغرايف  الواقع 
ان  جيب  امر  وهذا  املناطق. 
البالغ  االهتمام  مجيعا  نوليه 
تتوىل  ان  احلكومة  على  الن 
عملية احصاء االخوة السوريني 
ومعرفة  لبنان  اىل  الوافدين 
وليس  وامسائهم،  وجودهم 
ترك االمر على غاربه كما جيري 
واتفقنا  احلاضر.  الوقت  يف 
مع الرئيس حلود على لقاءات 
جمريات  على  الطالعه  دورية 
املارونية  الرابطة  يف  عملنا 
اليت  اآلراء  بعض  وتزود 
بالوضع  وتتعلق  لنا  شرحها 
ومتنينا  لبنان.  يف  الداخلي 
يبادر  ان  الرئيس  فخامة  على 
اىل  اجلمهورية  رؤساء  كل  مع 

وفد جملس الرابطة املارونية زار حلود وعون

أبي اللمع: لبنان حيتاج إىل تضافر كل اجلهود
للعمل  بينهم  ما  يف  تضامن 
اللبناني،  الواقع  معًا يف دعم 
االزمة،  هذه  يف  خصوصا 
اليوم  حاجة  يف  لبنان  ان  اذ 
كل  على  اجلهود  تضافر  اىل 

املستويات«.
رئيس  الرابطة  وفد  زار  ثم 
واالصالح«  التغيري  »تكتل 
النائب ميشال عون يف الرابية، 
وقال ابي اللمع: »ابدى العماد 
عون وجهة نظره واطلعنا على 
اليت  والوقائع  بعض اجملريات 
ان  آمال يف  حوزته،  كانت يف 
واجباتها  اوال  الدولة  تستكمل 
بتعيني املسؤولني يف االدارات 
يف  العمل  دورة  لبدء  العامة 
الدولة . وتواعدنا على زيارات 
على حتركنا  مستقبلية الطالعه 
حول هذه املوضوعات وامللفات 
يف  اليوم  حنن  اليت  املهمة 
صدد درسها وتنفيذها، واوهلا 
موضوع التجنيس الذي سنتابعه 
مع جملس شورى الدولة، فهو 
هو  ما  على  ترك  ما  اذا  امر 
يف  الدميوغرايف  الوضع  يتغري 

لبنان، وهذا امر نرفضه«.

احلريري  سعد  الرئيس  قدم 
السعودي  العاهل  اىل  التعازي 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بوفاة 
كما  العزيز،  عبد  بن  بدر  األمري 
من  لبناني  وفد  رأس  على  قدم 
اجلنادرية،  مبهرجان  املشاركني 
األمري  العهد  ولي  إىل  التعازي 
سلمان بن عبد العزيز يف قصر 
الوفد  وضم  بالرياض،  اليمامة 
الشعار،  مالك  الشيخ  املفتني: 
الشيخ حممد علي اجلوزو، الشيخ 
خليل امليس، السيد علي األمني 
حممد  الضاهر،  خالد  والنواب: 
ومنسق  اجلراح  مجال  احلجار، 
آذار   14 لقوى  العامة  األمانة 
واألمني  سعيد  فارس  الدكتور 
اإلسالمي  للمجلس  العام 
خلدون  الشيخ  األعلى  الشرعي 
اإلعالميني  من  وعددًا  عرميط 

واملثقفني.

احلريري التقى سالم وعّزى  عبد اهلل:
حلكومة تشرف على االنتخابات

يف  استقبل  احلريري  وكان 
اللبناني  الوفد  بالرياض  دارته 
وجرى عرض للتطورات السياسية 

والوضع احلكومي.
حكومة  قيام  وجوب  وأكد 
االنتخابات  إجراء  على  تشرف 
النيابية يف املواعيد الدستورية، 
وأشاد مبواقف رئيس اجلمهورية 
االنتخابات  إجراء  على  وإصراره 
يف موعدها، معتربا أن »الرئيس 
ميشال سليمان هو أكثر الرؤساء 
بالدستور  متسكا  الطائف  بعد 

وامليثاق الوطين«.
النائب  دارته  يف  واستقبل 
السيد هشام  متام سالم يرافقه 
اجتماعا  معه  وعقد  جارودي، 
استمر ألكثر من ساعتني، أعقبه 
الوضع  اىل  تطرق  عمل  غداء 
سيما  وال  لبنان،  يف  السياسي 

مستجدات الوضع احلكومي.

الرئيس الحريري مقدما التعازي اىل امللك السعودي عبداهلل بن عبد العزيز

أمضاها  ساعات  ثالث 
املقداد  عشرية  من  العشرات 
هادي  السيد  أوتوسرتاد  وسط 
اجلنوبية  الضاحية  يف  نصراهلل 
بعثوا  لتهديد  تنفيذا  لبريوت، 
به قبل أيام اىل اجلهات احلزبية 
ما  بعد  والقضاء  الضاحية  يف 
تسميه العشرية »استمرار الظلم 
واملماطلة يف اطالق 6 موقوفني 
من آل املقداد يف سجن رومية 

منذ أيلول الفائت«.
أمس  صباح  التاسعة  قرابة 
االول، افرتش عدد من الشبان 
ومعهم نساء وأطفال اوتوسرتاد 
السيد نصراهلل يف قلب الضاحية 
املقداد،  شارع  قبالة  اجلنوبية 
ونصبوا خيمة يف وسطه وسدوا 
النفايات،  اليه حباويات  املنافذ 
قبالة  الكراسي  وضعوا  بعدما 
القوى  وحضرت  للجيش.  مركز 
الفهود يف قوى  االمنية وفرقة 
االمن الداخلي ومتركزت على بعد 
حنو 20 مرتا من مكان االعتصام 
باملعتصمني.  تصطدم  ان  دون 
باطالق  تطالب  الفتات  ورفعت 
املوقوفني، ومنها عبارات لألمني 
العام لـ«حزب اهلل« السيد حسن 
نرتك  ال  قوم  »حنن  نصراهلل 
ورفعت  السجون«،  يف  اسرانا 

صور لبعض املوقوفني.
بدء  من  ساعة  حنو  وبعد 
املسؤول  ألقى  االعتصام، 
املقداد  آل  مجعية  يف  االعالمي 
ماهر املقداد بيانا باسم اجلمعية، 
جاء فيه: »بعدما خطف عناصر ما 
احلر«  السوري  »اجليش  يسمى 

دون  من  املقداد  حسان  أخانا 
وجه حق يف سوريا، وبعد اتهامه 
زورا وبطالنا باالنتماء اىل »حزب 
نطالب  خطفه  منذ  وحنن  اهلل«، 
من  مصريه  بكشف  احلكومة 
 )…( اجابة  أي  نلقى  ان  دون 
باعتقال  الدولة  قامت  ولألسف 
بيوتنا، وبعد ذلك  رجالنا ودهم 
االخالل  تهم  احملاكم  لنا  وجهت 
باالمن وطلبت لنا السجن املؤبد 

.»)...(
وأضاف املقداد: »من يعرض 
عشرية  للخطر،  االهلي  السلم 
االسري  أمحد  الشيخ  أم  املقداد 
يف  اجليش  على  واملعتدون 
عرسال واملسلحون يف الشمال؟ 
ملاذا  احملرتم،  القضاء  ونسأل 
املولوي مرتني  مت حترير شادي 
حتت ضغط الشارع، رغم التهم 

اخلطرية اليت وجهت اليه؟«
وختم: »حنن كعائلة متضامنة 
مع  التعامل  يتم  ال  ملاذا  نسأل 
كسائر  املقداد  حسان  ملف 
وملاذا  اللبنانيني؟  املخطوفني 
الكيل مبكيالني؟ ونطالب الدولة 
احملتجزين  عن  الفوري  باالفراج 
حسان  أخينا  وحترير  رومية  يف 
اىل  االمور  تصل  ال  لكي   )…(

مكان ال أحد يريده«؟
كشف  معه  دردشة  ويف 
تصعيدية  حتركات  ان  املقداد 
املقداد  عشرية  ستنفذها  اخرى 
املوقوفني،  اطالق  يتم  مل  »ما 
هذه  حجم  أحد  يتوقع  ولن 
الوعود  سئمنا  ألننا  التحركات 

الكاذبة«.

آل املقداد قطعوا الطرق يف الضاحية اجلنوبية
و »التصعيد آت ما مل يطلق املوقوفون«
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لبنانيات

للبيـــع

للبيع حمل حلم بعجني ومناقيش وبيتزا جمهز 
بكامل معداته بسعر الكلفة

يقع يف قلب السوق التجاري يف منطقة فريفيلد
عقد اجيار طويل ....ورخيص

ملن يهمه االمر االتصال على الرقم:

0414600042

السياسية  األوراق  اختلطت 
خيوط  وتشابكت  االربعاء  جمددًا 
احلكومة،  خيوط  مع  االنتخابات 
اخليط  وتبيان  فرزها  انتظار  يف 
األبيض من اخليط األسود، بدءًا 

من مساء اليوم.
هي  االربعاء  بكركي  وكانت 
السياسي،  احلراك  »جنمة« 
املاروني  البطريرك  قلب  بعدما 
وقاد  الطاولة،  الراعي  بشارة 
»قانون  على  االنقضاض  عملية 
مسيحيي  من  مبؤازرة  الستني« 
كان  فيما  واملعارضة،  األكثرية 
جنبالط  وليد  النائب  مرشحو 
ترشيحاتهم  لتقديم  يستعدون 
اىل االنتخابات اليوم على أساس 

هذا القانون.
وميكن القول إن لقاء األقطاب 
رسم  البطريركية  برعاية  املوارنة 
متوازنة،  واضحة  معادلة  أمس 
لـ«قانون  جّناز  اآلتي:  فحواها 
الستني« بعد نعيه كنسيًا، وفرصة 
لقانون توافقي يف مهلة أقصاها 
حمركات  إطفاء  خالهلا  يتم  شهر 
األرثوذكسي«،  »اللقاء  مشروع 
املشروع  هذا  يصبح  ان  على 
السياسي واجمللسي  اخليار  ُحكمًا 
الوحيد للقوى املسيحية إذا أخفق 

مسعى التوافق.
كلمتهم  املسيحيون  قال  فقد 
بكركي  برعاية  الفصل،  ـ 

ومباركتها.
املسيحيون  األفرقاء  حسم 
األساسيون النقاش حول »قانون 
القاضية«،  بـ«الضربة  الستني« 
وفعلوا ما مل يستطع فعله جملس 

النواب او جملس الوزراء.
كان  سطور  بضعة  من  بيان 
»كفن  اىل  يتحول  لكي  كافيًا 
املذكور،  للقانون  سياسي« 
عليه  حصل  الذي  اإلمجاع  بفعل 
األكثرية  مسيحيي  أقطاب  من 
اجتماعهم   بعد  واملعارضة، 
البطريرك  مظلة  حتت  االربعاء 

املاروني بشارة الراعي.
هذا املوقف يعين بكل بساطة 
انتظار  تأجلت يف  االنتخابات  ان 
اإلعالن الرمسي عن ذلك من قبل 
وزير الداخلية مروان شربل، ذلك 
جتري  ان  ميكنها  ال  الوزارة  ان 
إذا  إال  موعدها  يف  االنتخابات 
»الستني«.  وفق  ستتم  كانت 
على  غدًا  االتفاق  مت  لو  وحتى 
الوزارة حتتاج  قانون جديد، فإن 
اىل ستة أشهر كي تصبح جاهزة 
إلجرائها، كما سبق ان أكد شربل 

نفسه.
بكركي،  اجتماع  بيان  وسيحرج 
بطبيعة احلال، النائب وليد جنبالط 
املتحمس لتقديم الرتشيحات على 
إذا  وهو  »الستني«،  اساس 
مضى يف هذه اخلطوة، كما كان 
مواجهة  فإنه سيظهر يف  مقررًا، 
رأسهم  املسيحيني مجيعًا، وعلى 

البطريركية املارونية.
موجه  األقطاب  لقاء  وموقف 
»تيار  اىل  منه  جزء  يف  أيضًا 
املستقبل« الذي تلقى من حليفيه 
و«القوات  الكتائب«  »حزب 
اللبنانية« رسالة واضحة، مفادها 
قابل  غري  »الستني«  إسقاط  ان 
يف  ماضيان  وأنهما  للمساومة 
دعم »األرثوذكسي«، إذا مل يتم 
يف  جامع  مشروع  حول  التالقي 

»الوقت املستقطع«.
موقف سليمان

ومن يتمعن يف مضمون البيان 
الصادر عن اجتماع بكركي الليلي 
اجلمهورية  رئيس  أن  له  يتبني 
أبرزها  املكاسب،  من  عددًا  حقق 

بكركي تقلب الطاولة: جنّاز لـ»الستني« .. وإجازة لـ»األرثوذكسي«

Saturday 6 April 2013  2013 نيسان   6 السبت 

»اللقاء  مبشروع  السري  استحالة 
و«الستني«،  األرثوذكسي« 
وبالتالي وجوب البحث عن قانون 
التمديد  خيار  أطاح  مثلما  جديد، 
النيابي،  للمجلس  سنتني  ملدة 
االستفادة  اىل  األفرقاء  داعيًا 
عن  الفاصلة  الوجيزة  املهلة  من 
قانون  لوضع  االنتخابات  موعد 
أبلغ  قد  كان  أنه  علمًا  جديد، 
نقابة احملررين أنه ال ميانع تأجيل 
االنتخابات لفرتة شهر أو شهرين 
اإلمجاع  توفري  أجل  من  ثالثة  أو 

الوطين حول القانون اجلديد.
وكان الفتًا لالنتباه أن الراعي 
االجتماع  التئام  أثناء  يف  اتصل 
أنه  وأبلغه  اجلمهورية،  برئيس 
)امس  اخلميس  اليه،  سيوفد 
االول(، وفدًا من جملس املطارنة، 
مناقشات  أجواء  يف  لوضعه 
واجتماع جملس  املوارنة  األفرقاء 
املطارنة، يف ما بدا أنها حماولة 
الربوتوكولي  اخللل  لتجاوز 
املتمثل يف عدم التشاور املسبق 
بني بكركي وبعبدا، قبيل صدور 
مقررات االجتماع املاروني الليلي، 
أن رئيس اجلمهورية قارب  علمًا 
جدًا،  إجيابية  بطريقة  املقررات 
بعض  االجتماع  أعرتى شكل  ولو 

اهلّنات اهلينات.
ضم  قد  بكركي  اجتماع  وكان 
العماد  الراعي،  البطريرك  اىل 
سليمان  النائب  عون،  ميشال 
اجلميل  سامي  النائب  فرجنيه، 
اجلميل،  امني  الرئيس  ممثال 
النائب جورج عدوان ممثال رئيس 
مسري  اللبنانية«  »القوات  حزب 
جعجع، النائب آالن عون، الوزير 
السابق يوسف سعاده، املطرانني 

مسري مظلوم وبولس صياح.
بيان  اجملتمعني  عن  وصدر 
اجملتمعة  االحزاب  ان  فيه  جاء 
أساس  على  الرتشح  عدم  قررت 
هذا  واعتبار  الستني«،  »قانون 
والغنب  اإلجحاف  يكرس  القانون 
الذي  األمر  باملسيحيني،  الالحق 
املكونات  أغلبية  ورفضته  سبق 
من  الطلب  قررت  كما  اللبنانية. 
قبول  عملية  الداخلية وقف  وزير 
هذا  أساس  على  الرتشيحات 

القانون.
مهلة  على  اجملتمعون  واتفق 
حمددة للعمل على قانون انتخابي 
التمثيل  صحة  يراعي  توافقي 
جلميع  واإلنصاف  العدالة  ويؤمن 
»اللقاء  طرح  وتعليق  املكونات، 
تلك  انقضاء  حتى  األرثوذكسي« 

املهلة.
االنتخابات  إجراء  وأكدوا 
النيابية يف موعدها أو اللجوء اىل 
احلاجة،  عند  بسيط  تقين  تأجيل 

وفقًا لقانون انتخابي جديد.
مظلوم: املهلة قصرية

البطريركي  النائب  وأبلغ 
»السفري«  مظلوم  املطران مسري 
على  توافقوا  اجملتمعني  ان 
حازم  علين  موقف  اختاذ  ضرورة 
ضد »قانون الستني«، خشية من 
أن يؤدي فتح بازار الرتشيح على 
فرضه  اىل  القانون  هذا  اساس 
املطاف،  نهاية  يف  واقع  كأمر 
التأكيد  من  بد  ال  كان  وبالتالي 
أن القانون مرفوض وغري صاحل 
كمرجعية للرتشيح منعًا لتسربه او 

تسلله.
أنه  اىل  االنتباه  مظلوم  ولفت 
جرى يف الوقت ذاته تعليق مؤقت 
األرثوذكسي«  »اللقاء  ملشروع 
بغية إفساح اجملال امام حماوالت 
يؤمن  توافقي  قانون  إجياد 
التمثيل الصحيح لكل اللبنانيني، 

هذه  لكن  حمددة،  مهلة  ضمن 
املهلة لن تكون طويلة، فإما ان 
تكون هناك نية حقيقية للتوصل 
وعندها  توافقي،  مشروع  اىل 
وقتًا  االمر  يستغرق  أال  يفرتض 
طويال ،وإما ان يتبني ان بعض 
واملماطلة  التمييع  تريد  االطراف 
إلحياء »الستني« وحينها سيعود 
االول  اخليار  »األرثوذكسي« 
مساره  وسيسلك  واألنسب 
النواب  جملس  يف  الطبيعي 
مبواكبة من القوى املسيحية اليت 

اجتمعت يف بكركي.
اجتماع  بيان  ان  الواضح  ومن 
امتداد  هو  بكركي  يف  األقطاب 
الذي  الشهري  للبيان  تلقائي 
املطارنة  جملس  عن  صدر 
بارزة،  رسائل  متضمنًا  املوارنة، 
أهمها »إن امليثاق الوطين مهدد 
تنزع  آحادية  بتوجهات  اليوم 
وشدد  التوافقية«.  صفته  عنه 
جديدًا  قانونًا  أن  على  اجمللس 
أو  نظر،  وجهة  ليس  لالنتخاب 
قضية  هو  »بل  تفاوض،  مسألة 
بها  التهاون  أحد  ميكن  ال  ملزمة 
حيق  فال  مبصريها،  التالعب  أو 
من  سنوات  سبع  بعد  للنواب 
لالنتخاب  قانون  مشاريع  درس 
القانون  إقرار  عن  يتخلفوا  أن 
األعدل واألكثر إنصافًا واألنسب 
بديال  يكون  مجيعًا،  للبنانيني 
البالد  وجينب  الستني  لقانون 

التمديد للمجلس النيابي«.
عني التينة

على خط مواز، كان لقاء عني 
نبيه  الرئيس  مجع  الذي  التينة 
فرجنية  سليمان  النائب  مع  بري 
وممثلني عن »حزب اهلل« و«التيار 
الوطين احلر« و«حزب الطاشناق« 
من  يطوي  املردة«  و«تيار 
بني  التباين  صفحة  املبدأ  حيث 
والعماد  النيابي  اجمللس  رئيس 
ميشال عون، على قاعدة تفاهم 
املرشح  تسمية  معايري  يشمل 
مشروع  ومسار  احلكومة  لرئاسة 
املرحلة  يف  »األرثوذكسي« 
املقبلة، فيما أكد النائب سليمان 
آذار«   8  « قوى  ان  فرجنية 
ستذهب اىل االستشارات موحدة 

املوقف.
ان  باسيل  الوزير جربان  وأبلغ 
االجتماع كان إجيابيًا، مشريًا اىل 
انه جرى االتفاق مع الرئيس بري 
التباس  نقاط كانت موضع  على 

مؤخرًا.
اجملتمعني  مصادر  وقالت 
ممتاز،  من  أكثر  كان  اللقاء  إن 
الرئيس  اسم  ان  اىل  مشرية 
من  مزيد  اىل  سيخضع  املكلف 
اسم  ان  عن  كاشفة  التشاور، 
يزال  ال  ميقاتي  جنيب  الرئيس 
موجودًا على رأس الئحة مرشحي 
»8 آذار«، والفتة االنتباه اىل ان 
املقارنة بينه وبني االمساء االخرى 
آذار«   14« قبل  من  املطروحة 
جتعل كفته هي الراجحة لدى »8 
أفضل  انه  قاعدة  على  آذار«، 

املمكن يف الظرف احلالي.
ولفتت املصادر االنتباه اىل ان 
احتمال التوافق على اسم مشرتك 
مع النائب جنبالط ال يزال قائمًا.

مشروع  اىل  وبالنسبة 
أوضحت  »األرثوذكسي«، 
على  االتفاق  مت  انه  املصادر 
ضرورة عقد جلسة تشريعية للبت 
بهذا املشروع، عند توافر شروط 
ألن  اجللسة،  هذه  مثل  جناح 
نتيجة  لتحقيق  عقدها  املطلوب 
الفن  اساس  على  وليس  عملية 

للفن.

البطريركي  النائب  أوضح 
بولس  املطران  العام  املاروني 
الذي  االجتماع  بعد  أنه  صيـّاح 
مساء  املارونية  للقيادات  عقد 
حصل  بكركي،  يف  األربعاء 
اجلمهورية  رئيس  مع  تواصل 
ميشال سليمان الطالعه على ما 
حيصل و«كان من املفرتض ان 
نتوجه اىل بعبدا لزيارته، ولكن 
متت  الوقت  ضيق  اىل  نظرًا 
برسالة  ذلك  عن  اإلستعاضة 
عليها  يرّد  ومل  اليه،  وجهت 

بعد«.
تصريح  يف  صياح  ونفى   
ان  اليوم«،  »أخبار  وكالة  اىل 
طرفًا يف  حتّولت  بكركي  تكون 
قانون  شأن  يف  الدائر  النزاع 
أن  على  مشددًا  اإلنتخابات، 
بل  القرار  »تتخذ  البطريركية 
القيادات  امام  اجملال  تفتح 
أبواب  و«أن  معًا«،  للجلوس 
وهي  للجميع،  مفتوحة  بكركي 
اىل  منحازة  او  طرفًا  ليست 
على  منفتحة  هي  بل  فريق، 
اجلميع، وترّحب بكل َمن يرغب 
»من  وقال:  زيارتها«.  يف 
األقطاب  جتمع  ان  بكركي  حق 
الذين  هم  هؤالء  املوارنة، 
أذيع  الذي  البيان  أصدروا 
باألمس، وجاء بعد توافق تام، 
وليس لدى البطريركية أي نية 
للتقرير عن أحد أو مع أحد ضد 

اآلخر«.
البطريرك  طلب  هل  وسئل 
الداخلية  وزير  من  املاروني 
والبلديات مروان شربل الرتيث 
الرتشح  طلبات  قبول  يف 
»وزير  فأجاب:  لإلنتخابات؟ 
الداخلية يقوم مبا هو مسموح به 

وفق القانون«.

واضحًا  »بات  وأضاف: 
رفضنا لقانون الستني، ونتمنى 
على وزير الداخلية ان يأخذ هذا 
وخصوصًا  اإلعتبار،  يف  األمر 

صيّاح: أطلعنا الرئيس على لقاء بكركي ومل أمسع أحداً يقول إن الـ 60 جّيد
يرفضون  األطراف  مجيع  ان 
قانون  وفق  اإلستحقاق  إجراء 
يقول  أحدًا  أمسع  مل  الستني. 

ان قانون الستني جيد«.

االجرة  سائق  قضية  دخلت 
فجر  خطف  الذي  اخلولي  جوزف 
منطقة  من  املاضي  االربعاء 
التعقيدات  جلة  يف  الدورة، 
حني  االول  امس  يوم  واأللغاز 
سرت شائعة يف احدى الوسائل 
االعالمة عن االفراج عنه الثالثة 
البقاعية،  أبلح  بلدة  يف  فجرًا 
مالية  فدية  ذووه  دفع  بعدما 
دوالر  ألف  مخسون  مقدارها 

أمريكي.
أكدت  اليت  الشائعة   – واخلرب 
عارية  انها  الداخلي  االمن  قوى 
عائلة  نفتها  متامًا،  الصحة  من 
املخطوف مؤكدة عدم علمها بأي 
نبأ يفيد باألفراج عنه، ومما زاد 
متلك  ال  انها  العائلة  حنق  من 
املال وال ميكن ان تصل اىل مبلغ 
يوازي ذلك الذي ساقه االعالم 
مقابل  فدية  دفعت  انها  على 
اطالق جوزف الذي يعتاش يومًا 
بيوم مما جينيه من مهنة القيادة 
بأنها  املعروفة  وهي  باالجرة، 

»مهنة مطاردة الرغيف«.
رياق  بلدة  ابن  واملخطوف 
غزير،  سكان  ومن  البقاعية 
اتصل بزوجته الثامنة من مساء 
اليوم  وهو  املاضي،  الثلثاء 
بأنه  ليخربها  فيه،  خطف  الذي 
اليصال  البرتون  اىل  متوجه 
سوريني  أوصل  بعدما  شخص، 

اىل منطقة عجلتون. وبعد انقطاع 
رقم  من  جمهول  اتصل  اخباره، 
هاتفه ليخرب زوجته بأنه خمطوف 
وأنه يطلب فدية مالية مقدارها 
مخسون ألف دوالر لإلفراج عنه.
السياق  هذا  يف  والشائعات 
اطالق  نبأ  على  تقتصر  مل 
شائعة  روجت  بل  اخلولي، 
وعلى  امس.  هلا  موازية  أخرى 
آل  أن  أفادت  متصل  مستوى 
جعفر سلموا اثنني من خمطويف 
عرسال اىل املخابرات السورية، 
األمنية  املعلومات  وأكدت 
الرواية  املعنية عدم صحة هذه 

على اإلطالق.
وترجح مصادر معنية يف هذا 
الروايات  هذه  تكون  ان  االطار 
من  شيء  من  ناجتة  املختلقة 
اخللط غري املتعمد بني القضايا، 
الكافية  املتابعة  عدم  بسبب 
كثرتها.  على  اخلطف،  لقضايا 
ورمبا حصل يف هذا االطار صباح 
امس ان وقع بعض االعالميني 
املزج  فتم  التسميات،  خطأ  يف 
اخلولي  جوزف  امسي  بني 
الذي  محادة  مازن  والسوري 
كان خطف يف بلدة جمدل عنجر 
يف عطلة نهاية االسبوع املاضي 
بلدة  امس يف  خاطفوه  واطلقه 
املرجيات بعد حصوهلم على فدية 

مقدارها 50 ألف دوالر.

مصري السائق املخطوف ال يزال جمهوالً وإطالق 
السوري مقابل 50 ألف دوالر
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ضمن   OTVللـ عون  العماد 
برنامج بال حصانة:

الشرق  يف  خطري  الوضع   -
االوسط وبوحدتنا جنتازه

- اشبه لبنان بباخرة التايتانيك 
متنها  على  يرقص  كان  فالكل 
غري مدركني ان هناك جبل من 

اجلليد ينتظرهم
التمديد  على  اوافق  ال   -
جترى  مل  إذا  النيابي  للمجلس 

االنتخابات مبوعدها
- نصّر على مترير قانون اللقاء 
العامة  اهليئة  األرثوذكسي على 
ألن  هناك،  سقط  ولو  حتى 
للقانون  خمالف  هو  متريره  عدم 
اللجان  يف  أقر  وأنه  خصوصا 

املشرتكة
- إذا ختّلفت األحزاب املسيحّية 
الّلقاء  لقانون  التصويت  عن 
األرثوذكسي ستتحّمل مسؤولّية 
سيلعنها  والّتاريخ  فعلتها، 

وسيالحقها
منذ  بالفراغ  نعيش  حنن   -
رئاسة  سليمان  الرئيس  توّلي 

اجلمهورية
- ال اقبض جنبالط جبدية وإذا 
بإستهزاء  ارد  عليه  الرد  اردت 
وال اعلم اذا كان يتعاطى شيئًا 

قبل ان يتكلم
القانون  وصول  عدم   -
االرثوذكسي للهيئة العامة يعترب 

جزء من احنطاط الدولة
- هناك مس حبقوق الطوائف 

املسيحية
- املهجرون يعودون اىل اجلبل 

بالقّطارة وهم غري مرتاحون
- كيف حيقق العيش املشرتك 
ان قامت احدى الطوائف بالسطو 

على حقوق اخرى؟
فظ  حيحُ ال  املشرتك  العيش   -
بني  واملساواة  بالعدالة  إال 

الطوائف
من صندوق  حصل  جنبالط   -
و800  مليار  على  املهجرين 
فقط  منها  ّزع  وحُ دوالر،  مليون 
من   %15 وفقط   ،%51 حوالي 
قبضوا  املستحقني  املسيحيني 

مستحقاتهم
استالمنا  يعارض  جنبالط   -
واإلتصاالت  الطاقة  وزارتي 
الّلقاء  بقانون  طالبنا  ألّننا 

األرثوذكسي
- اىل جنبالط نقول: سنالحقك 

مبلف املهجرين فاين ستهرب؟
 2008 حتى   94 العام  من   -
مليار  االتصاالت  عائدات  كانت 
و100 مليون، وخالل 4 سنوات 

يف عهدنا اصبحت مليارين
تأديب  يريد  جنبالط   -

املسيحيني يف لبنان
يضعها  شروط  هناك   -
تشكيل  موضوع  يف  اآلخرون 
نطاق  خارج  من  وهي  احلكومة 

حقوقهم
أن  جيب  املقبلة  احلكومة   -
نسبة  حيث  من  منصفة  تكون 

التمثيل
- اليوم حنن حباجة اىل حكومة 

وزراؤها كلمتهم مسموعة
الّساعة إسم  - مل حنّدد حّتى 

مرّشحنا لرئاسة احلكومة

:OTVمقتطفات من حديث العماد عون للـ

عدم مترير القانون االرثوذكسي للهيئة 
العامة يعترب جزء من احنطاط الدولة

Saturday 6 April 2013  2013 نيسان   6 السبت 

- مل اضع اي شرط للحكومة 
املقبلة وال شيئ مينع ان تكون 
واعضاؤها  سياسية  حكومة 

يرتشحون لإلنتخابات
- اذا مل يكن هناك اي شخص 
يأمر  ان  يستطيع  ريفي  بدل 
فيجب ان حنّل املؤسسة باكملها 

ونعيد تأسيسها من جديد
رئيسي  عند  إرادة  هناك   -
لئال حتصل  واحلكومة  اجلمهورية 
يف  املراكز  وتبقى  التعيينات 

اإلدارات العاّمة فارغة
- انا ارحتت من خالل استقالة 

احلكومة
- اخللل هو بالنظام كله ولذا 

حنن ننادي باالصالح والتغيري
مليون  حوالي  لبنان  يف   -
نازح سوري، منهم حوالي 150 
ألف رجل يستطيع القيام بأمور 
األمنية  األجهزة  كل  عسكرية. 
مسؤولة عن هذا األمر وقد سبق 

ونبهنا منه
ال  اتية  ظروف  هناك   -
يتحمل  ان  ميقاتي  جنيب  يريد 

مسؤوليتها
تقدمت مبشروع  عام 2005   -
االمنية  باالجهزة  خيص  قانون 
ملراقبة عمل االجهزة االمنية ومل 
يتبنوه النهم ال يريدون املراقبة

ريفي  اشرف  اللواء  عهد   -
ان  يستطيع  ومل  مضطربًا  كان 

يكتشف اي جرمية منها
- لو اخذ ميقاتي اشرف ريفي 

كان سيستقيل ايضًا
من  مقطعا  عون  العماد  وقرأ 
اليت  الثانية  العامة  الرسالة 
الراعي  البطريرك  غبطة  وجهها 
آذار   25  ( البشارة  عيد  يف 
الثانية  الذكرى  مبناسبة   )213

لتنصيبه:
ويف هذا الوقت بالذات، على 
أن  ومسلميه،  لبنان  مسيحيي 
يلعبوا دورًا رياديًا يف املنطقة، 
بأهمية  اآلخرين  قنعوا  يحُ بأن 
النموذج الذي أوجدوه معًا. فهم 
ه احلياة معًا، حتى  وا كلَّ أوجحُ َخربرِ
لكن  األحيان،  بعض  التقاتل 
إما  لبنان  أّن  برهن  قد  التاريخ 
يكون.  ال  أو  جبناحيه  يكون  أن 
اللبناني«  »الربيع  إن  لذلك، 
هو  اإلسالمي،   – املسيحي 
رغم  اجتيازه،  الذي جيب  الباب 
لبلوغ  األحيان،  بعض  هشاشته 
»ربيع عربي« حقيقي وسليم، 
واحلرب  العنف  باب  من  بداًل 

واملمارسات اإلرهابية.

التغيري  كتلة  رئيس  ترأس 
عون،  ميشال  العماد  واالصالح 
بعد ظهر اليوم، االجتماع االسبوعي 

للتكتل يف الرابية.
النائب  قال  االجتماع  وبعد 
التكتل  »اجتمع  كنعان:  ابراهيم 
برئاسة العماد ميشال عون، وعلى 
االنتخاب  قانون  االعمال  جدول 
وموضوع احلكومة واالمور املتصلة. 
وسيتحدث عن هذه املواضيع اليوم 
عون  ميشال  العماد  الرئيس  دولة 

على شاشة ال او تي يف«.
االنتخاب  قانون  »إن  اضاف: 
لكل  واجلدي،  الوحيد  املدخل  هو 
شخص يطالب باالنتخابات. اما ان 
تكون املطالبة باجراء االنتخابات غري 
مقرونة بالنزول اىل اجمللس النيابي 
فهي كالم يف اهلواء، الن احلريص 
على الدميقراطية يف لبنان وتداول 
السلطة عليه املشاركة يف اجللسات 
حتى  املسؤولية  وحتمل  النيابية 
هناك  ان  خصوصا  القانون  اقرار 
اىل  اوصل  طويال  تشريعيا  مسارا 
اهليئة العام احد اقرتاحات القوانني 

هو القانون االرثوذكسي«.
اننا  نقول  جهة،  »من  وتابع: 
اىل  العبور  ونريد  القوانني  حنرتم 
نقاطع  اخرى  جهة  ومن  الدولة، 
جملس النواب، النهم يريدون اقرار 
الكتل  اكثرية  عليه  وافقت  قانون 
اليت اعطت موقفا وهي مدعوة اىل 
النزول اىل اجمللس النيابي لتأكيد 
يعترب  التكتل  والتصويت.  موقفها 
ان كل خمالفة هلذه املبادىء تظهر 
نيه بعدم اجراء االنتخابات والوصول 
مسؤولية  فليتحملوا  الفراغ،  اىل 
كالما«. الناس  يبيعوا  وال  الوضع 
وقال: »يف ما يتعلق باحلكومة فهذا 
ببيع  يرتبط  وال  برؤية  يرتبط  االمر 

كنعان بعد اجتماع تكتل التغيري واالصالح
 قانون االنتخاب املدخل الوحيد لكل شخص 

يطالب باالنتخابات
وتأليف  تسوية  بعملية  وال  كالم 
التزام  هناك  فهل  حكومات. 
بدميقراطية الدولة والنظام الربملاني 
او  الربملاني،  الدميقراطي  واملسار 

حنن بصدد صفقة وتسويات؟«.
بالنسبة  موقف  »لدينا  اضاف: 
السليم،  بالشكل  االنتخابات  الجراء 
بقانون،  اال  قانون  الغاء  ميكن  وال 
كذلك لدينا موقف عن طريقة تأليف 
احلكومة من خالل التزام واضح من 
خالل واحرتام املوازين واحلضور. ال 

نقبل ان نكون مكسر عصا«.
املسيح،  بقيامة  اللبنانيني  وهنأ 
متمنيا »ان تنعكس القيامة اجمليدة 
النظام  قيامة  اي  لبنان،  بقيامة 
والدستور، وليس اخلوف والتحايل 
على النظام والدستور، فاللبنانيون 
ارادوا حقوقا دستورية سليمة منذ 

اكثر من 23 سنة«.
هناك  ان  تعتقد  اال  سئل: 
مسؤولية ستقع على التيار الوطين 
احلر، اذا مل يقر اللقاء االرثوذكسي 
النه مل يستطع اقناع الرئيس نبيه 

بري بعقد جلسة؟
نصلب  ان  نرضى  »حنن  اجاب: 
لبنان  يف  الدميقراطية  اجل  من 
 23 فمنذ  واللبنانيني،  والسيادة 
سنقوم  ولكننا  نصلب  وحنن  سنة 
وخبصوص  القيامة.  رجاء  على 
وموضع  مطلب  فهي  اجللسة 
اتصاالت وحق دستوري، واذا كان 
لدى الرئيس سبب لعدم الدعوة اىل 
جلسة، فهو ما نسمعه عن مقاطعة 
وارادة للمقاطعة. اليوم من يتحمل 
بناء  مقاطعة  اي  اجللسات  مقاطعة 
املؤسسات فهم يقولون منذ اليوم 
يا  سنحرمكم  اي  سيقاطعون  انهم 
لبنانيني من التمثيل الصحيح ومن 

املناصفة ومن الدميقراطية«.

التطورات  تواكب  لبنانية  ملتغريات  العكسي  العد  مرحلة  بدأت  هل 
السورية، فيما يغرق اللبنانيون بسجاالت حول تشكيل احلكومة وشكلها 
واسم رئيسها؟ فبغض النظر عن نتائج النقاش الدائر بشأن االستحقاقات 

الدستورية، يبقى الثابت ان الكيان يف خطر

هيام القصيفي
مل يعد الوضع اللبناني يستحوذ على اهتمام احملافل الدولية ومراكز 
بالوضع  التصاقه  مبدى  اال  اجلدية،  واالوروبية  االمريكية  الدراسات 
السوري. لذا فاحلديث عن االزمة اللبنانية الراهنة بفعل استقالة احلكومة، 
يبدو جانبيا يف املفاوضات االقليمية والدولية، اال من زاوية ربط لبنان 
ومستقبل نظامه السياسي واستقراره االمين بتداعيات االزمة السورية، 
وما ميكن ان تنتج منه يف االيام املقبلة من قرارات مصريية يف شأنها 

تظهر تبعاتها تدرجيا.
وحبسب مصادر سياسية مطلعة فان الكالم الذي بدأ احلديث عنه قبل 
يؤخذ يف  مل  مستوياته،  كافة  على  الفراغ  حنو  لبنان  ذهاب  عن  اشهر 
االسابيع االوىل جبدية، بفعل غرق بعض القوى السياسية يف التفاصيل 
احمللية.. اىل ان اصبح الفراغ امرا واقعا اىل حد يفوق خبطورته وصعوبته 
الفراغ الرئاسي بعد انتهاء والية الرئيس اميل حلود. فقد اتت استقالة 
احلكومة، يف وقت مصريي، لتنذر بأن مثة منحى جديًا بتعميم الفراغ على 
فيها  انعدم  اليت  اللحظة  جاء يف  االستقالة  فتوقيت  مستوى.  من  اكثر 
اي امل باجراء االنتخابات يف مواعيدها، وال حتى بتأخري تقين ما مل يتم 
االتفاق على قانون لالنتخاب. وهو امر يكاد يكون متعذرا بعد االنفصام 
التام بني قوى 8 و14 آذار وبني املسيحيني الذين كانوا قد اتفقوا على 
املشروع االرثوذكسي، قبل ان تنقلب القوات اللبنانية يف اجتاه املشروع 

املختلط.
بعد  اال  الفراغ،  يف  املمعن  ومنحاها  االستقالة  ابعاد  فهم  ميكن  وال 
استعادة تلويح العماد ميشال عون بأن احلكومة، اذا مل تتم االنتخابات يف 
موعدها، قادرة على ملء الفراغ باملراسيم التشريعية. فأطيحت احلكومة 
قبل ان حيزم رئيس اجمللس النيابي نبيه بري امره ويدعو اىل عقد جلسة 
البياني  الرسم  تدّرج  ان  يعين  وهذا  االنتخاب.  قانون  القرار  تشريعية 
يذهب اىل حد القول انه مل يعد مسموحا بقاء احلكومة او استمرار عمل 
العام  املدير  مركز  بعد شغور  االمنية  االجهزة  حتى  وال  النيابي  اجمللس 
لقوى االمن الداخلي، وما ميكن ان يستتبع من احتمال فراغ مركز قائد 
اجليش. مع العلم ان هذين االستحقاقني ليسا مفاجئني، بل ان احلديث 
عنهما بدأ جبدية منذ ما قبل تشكيل حكومة الرئيس جنيب ميقاتي. يف 
فرغت  مصريية  للحظة  يرتكا  ان  قبل  طويلة  اشهرا  بتهما  استلزم  حني 
فيها جعبة السياسيني من حل توافقي، فطار مركز االول ويكاد منصب 
الثاني ان يصبح يف مهب التأويالت، رغم ان عمر التحذير من مغبة خلوه 
كأحد املناصب املارونية االوىل اكثر من عامني، وهذا امر يعرفه جيدا 

السياسيون اصحاب الشأن.
نيابية  انتخابات  اجراء  بعدم  منه  يتعاظم اخلوف  الذي  النيابي  والفراغ 
وعدم التمديد للمجلس النيابي، يف بلد قائم على نظام برملاني، يعين يف 
ما يعنيه من افراع للدستور من بنيته االساسية، )وحنن على ابواب سنة 
انتخابات رئاسة اجلمهورية( ما يؤدي حكمًا اىل انهيار شامل على صعيد 
املؤسسات السياسية، وجنوح حنو شل البلد اقتصاديا، يف ضوء مالمح 
حتذيرات بدأت تظهر يف اكثر من قطاع حيوي، مع استمرار الضغط على 
اجلانب املصريف. وهذا يؤدي تلقائيا اىل اعادة فتح السجال والنقاش 
حول النظام اللبناني القائم على الطائف واحداث متغريات فيه تعيد تركيب 

البلد على اساس التوازنات اليت افرزتها االحداث احمللية واالقليمية.
لذا يبدو احلديث عن احلكومة، وكأنها تفصيل يف منحى احلدث السوري، 
النه بات واضحا ان املظلة االقليمية والدولية اليت كانت حتمي لبنان، مل 
تظهر بعد لتمسك جمددا بيد اللبنانيني من اجل ابعادهم عن حافة اهلاوية. 
السوري  الوجود  ظل  يف  ال  حملية،  صنيعة  مرة  تكن  مل  لبنان  فحكومة 
ازمة  خط  على  طارئا  تدخال  مثة  ان  االن  حتى  يبدو  ال  لكن  بعده،  وال 
احلكومة للدفع بتأليف بديل عنها قريبا. لذا مت تداول احتمال تأجيل رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان موعد االستشارات، رغم حرصه على االجراءات 
تسمية  اجل  من  االدنى  حبدها  ولو  مشرتكة  قاعدة  لبلورة  الدستورية، 
رئيس عتيد للحكومة، حتى ال ينفرط عقد البلد اكثر مما هو عليه راهنا. 
وإذا مت التدخل الدولي على مستوى عال ملد عمر االزمة اللبنانية، باقل 
االكالف املمكنة، مواكبة ملا ميكن ان يقع يف سوريا، فيتم االتفاق على 
االعمال،  بقاء حكومة تصريف  مع  املكلف،  احلكومة  رئيس  »بروفيل« 
فسيكون ذلك أخف وطأة من االنهيار الكامل والقطيعة الداخلية اليت قد 

تؤدي اىل مرحلة عنف، ظاهرها لبناني وباطنها سوري.
واستطرادا، ال يعود اسم رئيس احلكومة العتيدة مهمًا، ما دامت احلاجة 
اىل وجوده أقوى من االسم يف حد ذاته ومن فعل التأليف ايضا. فمن 
كافة  بني  مستقطع  وقت  يف  للحكومة  سريعا  تشكيال  ينتظر  ان  ميكن 
املتغريات احمليطة بلبنان، يف وقت استلزم تشكيل حكومة ميقاتي مخسة 

اشهر، ومل يكن البلد يواجه ازمة فراغ من النوع يهدد الكيان اللبناني؟
وسط هذه الصورة، تبدو اخليارات غري متوازنة بني القوى السياسية، 
لبنان. فقوى 14  ازاء حجم ما يقبل عليه  وسط تفاصيل ال تبدو مهمة 
آذار املوزعة بني املستقبل والقوات والكتائب واملسيحيني املستقلني، 
بدأت احلديث عن شكل احلكومة ونوعها وتكاد تصل اىل توزيع احلقائب، 
حتى قبل موعد االستشارات، وهي اتفقت مجيعها على سلة أمساء مرشحة 
للتسمية، بعدما حصرت مواصفات رئيس احلكومة، ما جيعل اعالن االسم 
خففت  انها  العلم  مع  مصادرها.  حبسب  كبري  حد  اىل  متوقعا  اخلميس 
سقف التوقعات من حكومة اقطاب وحكومة انقاذ اىل حكومة »من غري 
تشكل  ان  ميكن  حيادية،  حكومة  وليس  حزبيني«،  وغري  املرشحني، 
منفذا واقعيا خلرق جدار االزمة، ومهمتها تقنية فحسب الدارة االنتخابات 
اىل  حكما  يفضي  وهذا  لبنان.  على  االقليمي  التوتر  انعكاس  وختفيف 
وامل  عون  وفريق  وآخرا،  اوال  ميقاتي  جنيب  للرئيس  بديهي  استبعاد 

مجهورية الطائف وجغرافيا احلوّيك يف خطر الفراغ
وحزب اهلل. يف حني ان مثة من خيشى ان يكون فريق 14 آذار قد قرر 
القيام حبركة التفافية، عرب حرق امساء مرشحني والتكتم على االسم حتى 
اخلميس، وتقديم اسم اللواء اشرف ريفي لالشراف على االنتخابات، وهو 

الذي ردد اكثر من مرة انه ال يريد الرتشح لالنتخابات النيابية.
اما رئيس جبهة »النضال الوطين« النائب وليد جنبالط، فقد رشح 
حقيبيت  عن  واالصالح  التغيري  تكتل  وزراء  استبعاد  كرة  ورمى  ميقاتي 
النفط واالتصاالت، يف حضن 14 آذار والسعودية البعاد الكأس املرة 
بها  القيام  حاول  اليت  املناورة  ان  بل  ال  يتلقفها،  مل  احدا  لكن  عنه. 
الستعادة دوره كما كانت احلال عشية احللف الرباعي وغريه من حتالفات 
الربع الساعة االخرية باءت بالفشل. وحبسب أوساط يف قوى 14 آذار فان 
مروحة خياراته مل تعد كبرية، وهو بات امام حل وحيد: اما السري مبرشح 
14 آذار حلكومة من غري املرشحني لالنتخابات، أو البقاء حيث متوضع قبل 

اعوام، وهو ما سبق ان مسعه يف السعودية حني زارها بنفسه.
كفة  يرجح  الذي  بري  بني  خمتلفة،  اولويات  مثة  االخر  املقلب  يف 
املستقبل وجنبالط بكل قوته على كفة عون، وبني حزب اهلل املنصرف 
عن  بعيدا  والسوري  اللبناني  للوضع  شاملة  احاطة  اىل  عمله  فرق  بكل 
سجاالت الداخل. وكذلك االمر بالنسبة للعماد ميشال عون الذي ال يعبأ 
لن  بانه  البعض  بتلويح  وال  بالتسميات،  وال  اجلديدة  احلكومة  بتشكيل 
حيظى جمددا بعشرة وزراء. اولويته قانون االنتخاب وعقد اجللسة النيابية 
مهما كلف االمر ولو سقط االرثوذكسي على مذبح التصويت فيها. يريد 
عون احراج بري اىل النهاية، بعدما استمهل االخري نتيجة وده املستجد مع 
القوات اللبنانية عقد اجللسة التشريعية حتى اللحظة اليت صار فيها تطيري 
عاليا  سقفا  املناصفة  بفرض  عون  حققه  نصرًا  فاطاح  واقعا،  احلكومة 
للمسيحيني. وهنا لب املشكلة اليت يسعى حزب اهلل اىل فك عقدتها يف 
لقاء االكثرية اليوم من دون توقع انفراج حقيقي. ويريد عون يف املقابل 
اخذ القوات والكتائب اىل نهاية مطاف االرثوذكسي ليضعهما امام الرأي 
العام املسيحي ومعهما حمصلة نقاشات برعاية بكركي افضت اىل عدم 
التصويت  اىل  اقرب  الكتائب  ان  رغم  االرثوذكسي،  على  تصويتهما 

عليه.
آذار،  و14   8 قوى  جانب  من  الضيقة  احلسابات  هذه  كل  بني  لكن 
مثة من يقول لعون والقوات والكتائب، ان اسقاط احلكومة لن يرتد اال 
على املسيحيني، فجمهورية الطائف يف خطر، ومجهورية البطريرك الياس 

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

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

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

3 فروع بادارة عائلة واحدة

بــانـشـبولالكمــبـــامـيـريـالنـدز
179 Merrylands Rd,  

Merrylands 
9760 1886

128 Haldon St,  
Lakemba 

9750 9766

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

مقابل 
كنيسة 
مارشربل

بعد  تقدم  إحراز  أمل  على 
اليت  »اإلجيابية«  املؤشرات 
إيران  تعقد  الطرفان،  عنها  عرب 
اجتماعًا  اليوم،  الست  وجمموعة 
اليوم  حتى  يستمر  تفاوضيًا 
السبت، يأتي بعد مخسة أسابيع 
السابقة  املفاوضات  جولة  على 
يف املآتا، كربى مدن كازاخستان، 
حيث كانت احملادثات استؤنفت 
املاضي،  نهاية شهر شباط  يف 

بعد مثانية أشهر من تعليقها.
اللقاء  وكانت طهران وصفت 
»منعطفًا«،  شكل  بأنه  السابق 
على  الكربى  القوى  أكدت  فيما 
طابعه »املفيد«، معربة عن أملها 
عرض  طهران  تدرس  أن  يف 

اجملموعة »جبدية«.
غري  من  أنه  حمللون  ويرى 
املرجح إحراز تقدم يف احملادثات 
بني طهران والقوى الكربى قبل 
يف  املقبلة  الرئاسية  االنتخابات 
االنطباع  ويبدو  حزيران.  شهر 
هناك  تكون  لن  أنه  هو  العام 
حول  توافق  إلجياد  قاعدة  فعليًا 
اليت  التنازالت  أو  التسوية  نوع 
التوصل  أجل  من  الزمة  ستكون 
قبل  الغربيني،  مع  اتفاق  إىل 

االنتخابات الرئاسية.
اللقاء  فإن  اإلطار  هذا  ويف 
كبري  بني  احملتمل  الثنائي 
سعيد  اإليرانيني  املفاوضني 
األمريكية  ونظريته  جليلي، 
ويندي شريمان قد يكون حامسًا 

كما يرى بعض احملللني.
ترفض  كانت  اليت  وطهران، 
هذا  مثل  عقد  فكرة  اآلن  حتى 
به  ترغب  كانت  الذي  اللقاء 
وجهت  سنوات،  منذ  واشنطن 
آذار  شهر  يف  تهدئة  إشارة 
املرشد  أعطى  حني  املاضي، 

جولة مفاوضات جديدة بني طهران والـ»5+1« يف املآتا
الصفقة النووية: حقوق وواجبات.. وخطة تعاون لألمن اإلقليمي

األعلى للجمهورية آية اهلل السيد 
األوىل  للمرة  خامنئي،  علي 
حمادثات  إجراء  على  موافقته 
املتحدة  الواليات  مع  مباشرة 
أن  ميكن  النووي،  امللف  حول 
تقدم  إحراز  أمام  الطريق  متهد 
خامنئي  وقال  خرباء.  يقول  كما 
هذا  مثل  إزاء  متفائاًل  »لست 

احلوار... لكنين ال أعارضه«.
أمس،  استبعد  جليلي  أن  إال 
أي لقاء على انفراد مع شريمان، 
قائاًل إن »ما ينتظره شعبنا هو أن 
تصحح الواليات املتحدة سلوكها 
ليس باألقوال فقط، ويف املآتا 

سيكون هناك اختبار جديد«.
الكربى  القوى  على  أن  وأكد 
يكون  بأن  إيران  حبق  االعرتاف 
هلا برنامج نووي حتى حيدث تقدم 
احملادثات،  يف  الطرفني  بني 
اإليرانية  اجلمهورية  أن  مضيفًا 
ختصيب  يف  حقها  عن  ستدافع 
اليورانيوم »مبزيد من القوة« بعد 

إجراء االنتخابات الرئاسية.
أن  »نعتقد  جليلي  وقال 
أن  ميكن  )اليوم(  حمادثاتنا 
تتقدم من خالل كلمة واحدة. هي 
إيران، وخصوصًا  القبول حبقوق 
»نأمل  وأضاف  التخصيب«.  حق 
التجربة  املآتا  يف  يكرروا  أال 
 34 خالل  بها  مروا  اليت  املريرة 
عامًا من ثورتنا وأن يتخذوا القرار 
الصائب هذا الربيع«. وتابع أن 
املفاوضات  إىل  يأتون  »الذين 
وليس  باملنطق  يأتوا  أن  جيب 
كل  إن  والقول  بالتهديدات 
الطاولة.  على  مطروحة  اخليارات 

هذا ليس حسًا سليمًا«.
املفاوضات،  أعتاب  وعلى 
كبرية  صفقة  عن  احلديث  كثر 
وجمموعة  اإليرانيني  بني  حمتملة 

يد  ولألمريكيني  الـ«1+5«، 
املسألة  حل  إطار  ختّطت  فيها، 
دعم  إىل  وصواًل  فقط،  النووية 
يف  فعالة  كدولة  إيران  دخول 

املعادلة الدولية.
ما هي الصفقة؟

و17   16 يومي  امتداد  على 
مجعت  املاضي،  آذار  شهر  من 
»شبكة الدراسات اإلسرتاتيجية« 
يف واشنطن جمموعة عمل للخروج 
مبسّودة اتفاق حول برنامج إيران 

النووي.
خرباء  من  مؤلفة  اجملموعة 
دول  جمموعة  من  ومسؤولني 
خرباء  إىل  باإلضافة  الـ«1+5« 
وخليجيني  أوروبيني  ومسؤولني 
توّصلوا  وأتراك،  وإسرائيليني 
سّلة  حول  مشرتك  تفاهم  إىل 
اتفاق،  مسوّدة  تتّضمن  شاملة 
مشرتكا  انتقاليا  وبرناجما 
رسائل  ومّسودة  تدرجييا، 
كخطوة  الطرفني  من  متبادلة 
مع  العالقات  تطبيع  حنو  أوىل 
وناجح،  واقعي  باتفاق  إيران، 
بربنامج  يتعّلق  دوليًا،  ومقبول 
إيران النووي. ومتّكنت اجملموعة 
من اخلروج خبالصة مهمة، مفّصلة 

يف التقرير التالي وملحقاته.
أن  التقرير  هذا  ويفرتض 
برنامج  حول  تفاوضية  تسوية 
النتيجة  هو  النووي  إيران 
املعنية كافة،  الفضلى لألطراف 
يشّكل  ال  ذلك  أن  من  بالرغم 

إمجاعًا دوليًا حتى اآلن.
نفسها  العمل  جمموعة  حتى 
ما  إذا  حول  وانقسمت  تناقشت 
كان التوّصل إىل اتفاق هو أمر 
بنتائج  سيأتي  أنه  أو  ضروري، 
معاكسة. ومع االعرتاف حبسنات 

وجهة النظر تلك، مت االتفاق.
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فاحذروهم«...  العدو  »هم 
دشنت  القرآنية  اآلية  بهذه 
محلة  السلفية«  »اجلبهة 
اإليرانية«  »السياحة  مناهضة 

يف مصر.
مبحاصرة  تهديدات  وبعد 
املطارات  وكل  القاهرة  مطار 
خرج  إيرانيني،  تستقبل  اليت 
لإلعالن  السلفيني  مشايخ 
إذا  تصعيدية  خطوات  عن 
استقبال  فى  الدولة  استمرت 

»الشيعة«.
حتدثت  التوتر  هذا  ووسط 
رئاسة  داخل  مطلعة  مصادر 
به  تقدم  طلب  عن  اجلمهورية 
قادة اجلبهة السلفية يف عدد 
اجلمهورية  حمافظات  من  كبري 
مرسي  حممد  الرئيس  للقاء 
من  عودته  عقب  عاجل  بشكل 

السودان. 
أن  عن  املصادر  وكشفت 
واضحة  أجندة  املشايخ  لدى 
تعهدات  فى  تتمثل  للقاء 
بعدم  الرئيس  من  واضحة 
بالدخول  لإليرانيني  السماح 
اجلوي  اخلط  وغلق  مصر،  اىل 
بني القاهرة وطهران، وتقديم 
أزمة  جتاه  واضحة  تطمينات 

»املد الشيعي«.
فإن  املصادر،  وحبسب 
واضح  بشكل  لوحوا  املشايخ 
هذه  تنفيذ  عدم  أن  اىل 
اخلطوات قد حيدث أزمة جديدة 
و«اإلخوان«،  السلفيني  بني 
تضاف اىل سلسلة األزمات اليت 
شهدتها العالقة بني الطرفني 

خالل املرحلة املاضية.
»حزب  يف  القيادي  وقال 
النور« السلفي جالل املرة إن 
مشايخ الدعوة السلفية اجتمعوا 

السلفيون يتوعدون الرئاسة:
 ال للسياح اإليرانيني يف مصر!

من أجل التصعيد ضد هذا األمر 
اتصاالت  وأجروا  »اخلطري«، 
مبؤسسة الرئاسة، اليت وعدتهم 
إليهم  وأرسلت  قريبًا،  بالرد 
الدعوة  أن  وتابع  تطمينات. 
بعدد  لقاءات  عقدت  السلفية 
من  »اإلخوان«  قيادات  من 
أجل التوصل إىل قرار نهائي 
اهلوية  على  احلفاظ  »يضمن 

السنية لإلسالم يف مصر«.
السلفيون بدأو حتركاتهم من 
منزل القائم باألعمال االيراني 
حاصرت  حيث  القاهرة،  يف 
جمموعة من احلركات االسالمية 
التابعة للشيخ حازم صالح ابو 
الرئاسي  املرشح  ـ  امساعيل 
السلفي السابق ـ منزل القائم 
القاهرة  االيراني يف  باالعمال 
واكد  أماني.  جمتيب  السفري 
من  اهلدف  ان  املتظاهرون 
الزيارات  ايقاف  هو  االحتشاد 
وقطع  وايران،  مصر  بني 
ختوفًا  البلدين،  بني  العالقات 
الشيعي  »باملد  وصفوه  مما 

يف مصر«.
السفري جمتيب أماني قلل من 
أهمية تلك التحركات مؤكدًا أن 
عالقات  إلقامة  تسعى  طهران 
ترغب  كما  مصر،  مع  طبيعية 
يف مساعدة مصر على النهوض 

من ازمتها االقتصادية.
لـ«السفري«  أماني  وكشف 
على  عرضت  إيران  أن  عن 
مصر خطا ائتمانيا بقيمة مليار 
أزمتها  دوالر، لدعم مصر يف 

املالية.
اهلجوم السلفي على رحالت 
قطع  هدفه  اإليرانية  السياحة 
عالقات  بناء  أمام  الطريق 
يرى  ومصر. هكذا  إيران  بني 

النفيس  راسم  أمحد  الدكتور 
يف  الشيعية  الرموز  أبرز  أحد 
مصر. وأكد النفيس أن احلملة 
السلفيني  جانب  من  الشعواء 
ترمي اىل تطمني دول اخلليج 
فى املقام األول، ويف املقدمة 
صاحبه  السعودية،  منها 
املناهض  الوهابي  املذهب 
الدول  هذه  ألّن  للشيعة، 
املالي  الدعم  تقدم  من  هي 
السنية  اإلسالمية  للتيارات 
يسميه  ما  رافضًا  مصر،  يف 
السلفيون »خطر املد الشيعي« 

على أصحاب املذهب السين.
أن  اىل  النفيس  وأشار 
جمليء  املنظمة  االتفاقات 
الوفود السياحية اإليرانية إىل 
الوفود  فهذه  واضحة،  مصر 
املعامل  إطار  فى  ستكون 
الشاطئية،  والسياحة  األثرية 
متسائاًل عن سبب هذا الذعر.

عليه  أجاب  النفيس  سؤال 
زعزوع  هشام  السياحة  وزير 
يف  أكد  عندما  االول  أمس 
مؤمتر صحايف أن ملف السياحة 
اقتصادي،  ملف  اإليرانية 
قائم،  سياحي  طلب  فهناك 
مشريًا إىل أنه كوزير للسياحة 
أجل  من  األبواب  كل  يطرق 
استعادة السياحة الوافدة إىل 
بعد  كثريا  تأثرت  اليت  مصر 

الثورة.
وأضاف الوزير املصري انه 
ليس هناك ختوف من السياحة 
األقاويل  أن  معتربًا  اإليرانية، 
بشأن انتشار التشيع يف مصر 
يعد ضربًا من اخليال، إذ »مل 
نسمع يوما أن دوال مثل تركيا 
من  عانت  واإلمارات  وماليزيا 

السائح اإليراني«.
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مناقيش - لحم بعجني - صفائح بجبنة - سبانخ - 
سنبوسك - كباكيب - أقراص كبة - شيش برك - 

بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة - خدمة سريعة - خربة طويلة
نفتح 7 أيام يف األسبوع

تلفون: 98971113
العنوان:

60 Excelsior St, Merrylands

Saturday 6 April 2013  2013 نيسان   6 السبت 

من املقرر أن تنظر حمكمة أسرتالية 
األسبوع القادم اتهامات مفادها 
كانوا حيصلون  أجانب  عمال  أن 
دوالر يف   3 عن  تقل  أجر  على 
الساعة للعمل يف حفارات نفط 
رغم  الغربية،  أسرتاليا  بسواحل 
وفقا  معاملتهم  جيب  كان  أنه 

لقوانني العمل احمللية.
أعقاب  يف  القضية  وتأتي 
شركتني  من  فاشلة  حماوالت 
من  األمر  إلخراج  أجنبيتني 
بأن  االدعاء  عرب  القضاء،  دائرة 
موظفيهم الفلبينيني ال خيضعون 

للقوانني األسرتالية.
وكان مسؤول الشكاوى مبنظمة 
اختذ  قد  األسرتالية  العمل 
مفادها  شكوى  حيال  قرارا 
أجانب تقاضوا  أربعة عمال  بأن 
دوالر   127425 إمجالية  أجورا 
يف  عملهم  أثناء  عامني  خالل 
شركة  تديرهما  برتول  حفارتي 

»وودسايد برتوليوم«.
عمليات  أن  ذلك  بعد  وتبني 
اختالس طالت األجور املخصصة 
للعمال، الذين مل يتقاضوا عشر 
ما كانوا يستحقونه نظري عملهم 

القضاء يفصل يف تشغيل أجانب يف أسرتاليا بـ 3 
دوالر يف الساعة!!

الشاق.
باركر  مايكل  القاضي  ورفض 
شركتا   بها  تقدمت  طلبات 
Pocomwell اليت يقع مقرها يف 
 Oilfield وشركة   كونج،  هونج 
Services الفلبينية لتسوية األمر 

دون التصعيد القضائي.
ووجد القاضي أنه من الضروري 
الفيدرالية  احملكمة  تفصل  أن 
ومت  املسألة،  يف   األسرتالية 
موعدا  احلالي  أبريل   8 حتديد 

لنظر القضية.
ملصدر: العنكبوت االلكرتوني

كورب«  »ريل  شركة  قامت 
إدارة  عن  املسؤولة  األسرتالية 
ساوث  نيو  بوالية  القطارات 
املوظفني  عدد  بتخفيض  ويلز 
عرب  الركاب  ملراقبة  املخصصني 
تعتزم  كما  املراقبة،  كامريات 
إزالة العديد من هذه الكامريات، 
تتعلق  أمنية  خماوف  يثري  مبا 

بسالمة الركاب.
وكشف خطاب من قاعدة املراقبة 
األمنية بشركة »ريل كورب« إىل 
التنفيذي  الرئيس  ماسون  روب 
متعددة  خماوف  وجود  لشركة 
قرار  بعد  الركاب،  بأمان  تتعلق 
تقليص 59 % من عدد موظفي 

كامريات املراقبة.
وأشار اخلطاب إىل أن عدد هؤالء 
املوظفني اخنفض من 96 موظفا 

يف مايو 2011 إىل 42 موظفا.
أمينة  ماكمانوس  سالي  وقالت 
إن  االأسرتالية  اخلدمات  نقابة 

«ريل كورب« تقلص موظفي 
كامريات املراقبة

النقابة كشفت أيضا اعتزام »ريل 
املراقبة  كامريات  إزالة  كورب« 

من العديد من احملطات.
خطرا  ميثل  ذلك  أن  وتابعت 
األسرتاليني،  الركاب  بالغا على 
واعتربت ذلك مثاال صارخا على 
النفقات  لتخفيض  أولوية  وضع 

على حساب املصلحة العامة.
»ريل  باسم  متحدثة  قالت  بينما 
حق  هلا  الشرطة  إن  كورب« 
اليت  اللقطات  على  الولوج 
وأشارت  الكامريات،  تسجلها 
للشرطة  ترتك  الشركة  أن  إىل 
ال  مبا  الكامريات،  مع  التعامل 
من  كبري  عدد  وجود  يستدعي 

املوظفني.
إزالة  قرار  أن  إىل  وأشارت 
بعض الكامريات يرجع إىل وجود 
كامريات زائدة يف بعض األماكن 

تستدعي إزالتها.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اليت  امللكية  اللجنة  أعلنت  
جنسية  انتهاكات  يف  حتقق 
ضد األطفال فتح الباب لتلقي 
اعتداء  وقائع  بشأن  طلبات 
اللجنة  تتوقع  حيث  جنسي، 
يف  طلب،   5000 استقبال 
يتوقع  الذي  املوسع  التحقيق 
على   2015 عام  ينتهي  أن 
مت  ما  قيمة  بلغ  حيث  األقل 

اللجنة امللكية لالنتهاكات ضد أطفال 
أسرتاليا تقص شريط البداية

مليون   22 اآلن  حتى  إنفاقه 
دوالر.

األربعاء   يوم   من  وبداية 
الضحايا  يستطيع  املاضي 
للتسجيل  باللجنة  االتصال 
تعرضوا  اليت  الوقائع  لسرد 
باملهمة  سيقوم  حيث  إليها، 
قال  حسبما  مدربون،  موظفون 
بيرت  القاضي  اللجنة  رئيس 

ماكليالن.
نتوقع   « ماكليالن:  وأضاف 
شخص   5000 حنو  يتقدم  أن 
طلبات لإلدالء بأقواهلم ، حيث 
أن جزءا من مهمة اللجنة يتمثل 
يف تقديم أدلة على اإلساءات 
اجلنسية واملعاناة اليت مر بها 

الضحايا«.
يكون  رمبا   « يقول:  ومضى 
حبسب   5000 من  أكثر  العدد 

توقعات بعض املنظمات«.
اللجنة  ميزانية  أن  إىل  وأشار 
مفتوحة إلكمال التحقيقات على 

أكمل وجه.
واملرحلة القادمة من حتقيقات 
سرية  لقاءات  ستكون  اللجنة 
مع ضحايا وشهود عرب أسرتاليا 
وتوقع  اخلصوصية،  لتعضيد 
اجللسات  تبدأ  أال  ماكاليالن 
العلنية إال قبل أكتوبر القادم.

انتهاكات  يف  اللجنة  وحتقق 
أطفال  ضد  مورست  جنسية 
تتضمن  خمتلفة  مؤسسات  يف 
ومراكز  واملدارس  الكنائس 
واهليئات  الطفل  رعاية 

الرياضية والرتفيهية.
وأشار إىل أن خرباء علم النفس 
حذروا اللجنة من أن شهادات 
اتهامات  ستتضمن  الضحايا 

خطرية وصادمة.
أن  ماكليالن  القاضي  وتابع 
أن  مهامها  من  ليس  اللجنة 
للضحايا،  تعويضات  تقرر 
األشخاص،  من  أي  إدانة  أو 
مشريا إىل وجود روابط اتصال 
والية  كال  وشرطة  اللجنة  بني 

وإقليم.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

البارز  السويدي  القاضي  قال 
رئيس  ليندسكوج  ستيفان 
إن  السويد  يف  العليا  احملكمة 
األسرتالي جوليان أسانج مؤسس 
تسليمه  يتم  لن  »ويكيليكس« 
حالة  يف  املتحدة  الواليات  إىل 
خلفية  على  السويد  إىل  ترحيله 

قضايا جنسية متهم فيها.
حماضرة  يف  القاضي  وأضاف 
عاصمة  أديليد  يف  ألقاها  عامة 
والية جنوب أسرتاليا أن قضية 
موقع  عرب  سرية  وثائق  تسريب 
بالفوضى  تتسم  ويكيليكس 
الواليات  متنح  وال  واالرتباك، 
يف  القانوني  احلق  املتحدة 
املطالبة بتسليم أسانج يف حالة 

ذهابه إىل السويد.
وتابع خمربا احلاضرين يف جامعة 
املاضي:  األربعاء  مساء  أديليد 
ويكيليكس  تسريب  قضية   «
للوثائق ال ميكن إدراجها حتت بند 
جرمية تستدعي تسليم مرتكبها.

يذكر أن القضاء السويدي يرغب 
يف استجواب أسانج يف قضايا 

اعتداء جنسي ضد امرأتني.
يف  شهور  منذ  أسانج  ويعيش 
بعد  بلندن،  اإلكوادور  سفارة 
اللجوء  حق  اإلكوادور  منحته  أن 
رفض  أن  بعد  السياسي، 
القضاء الربيطاني التماسا بعدم 

ترحيله إىل السويد.
يكون  أن  من  أسانج  وخيشى 
يتم  مؤامرة  للسويد  تسلميه 

قاض سويدي يف أسرتاليا: أمريكا لن تتسلم أسانج

ألمريكا،  تسلميه  بعدها 
تسريب  قضية  يف  وحماكمته 

وثائق دبلوماسية.
واستطرد القاضي السويدي أن 
تسليم شخص من دولة إىل دولة 
ال يتم يف القضايا ذات الطبيعة 

العسكرية أو السياسية.
لدى  حمظورا  يعد  »ما  وتابع: 
يكون  قد  األمريكي،  القانون 
السويد،  القانون  لدى  متاحا 
وأعداء الواليات املتحدة، ليسوا 

أعداء السويد بالضرورة«.

وأشار إىل أن التغطية اإلعالمية 
لقضية تسريب الوثائق أدخلتها 
املنظور  من  فوضى  حالة  يف 

القانوني.
مساندا  القاضي  واستطرد 
برادلي  األمريكي  اجلندي 
الوثائق  بتسريب  املتهم  ماننج 
كانت  التسريبات  إن  األمريكية 
يف مصلحة البشرية، بعد فضح 

انتهاكات يف العراق وغريها.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

األسرتالي جوليان أسانج



Page 10صفحة 10     

Australian Newsاسرتاليات

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتونياسرتاليا يف أسبوع

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

بأحد  األسرتالية  البحرية  قامت 
املخدرات  ضبط  عمليات  أكرب 
املهربة حبرا، إذ قاطعت سفينة 
حتمل على متنها نصف طن من 
مليون   100 بقيمة  اهلريوين 

دوالر.
يف  الضبط  واقعة  وحدثت   
اهلندي  باحمليط  سري  موقع  
زجنبار  جزيرة  سواحل  قبالة 

يعتقد  حيث  املاضي،  اجلمعة 
إىل   متجهة  كانت  الشحنة  أن 

أوربا.
مل  علما  ترفع  السفينة  وكانت 
يتم الكشف عن هويته قبل أن 
يتم ضبط 500 كيس من خمدر 

اهلريوين.
وذكر بيان رمسي لوزارة الدفاع 
أن  الثالثاء  أمس  األسرتلية 

البحرية األسرتالية تضبط نصف طن من اهلريويني

السفينة احلربية  التابعة للبحرية 
األسرتالية متكنت باالشرتاك مع 

HMAS Toowoomba السفينة
 من مالحقة السفينة املشبوهة 
HMCS Toronto.البحر يف 

الكندية 
وضبط شحنة املخدرات.

من جانبه، قال القائد األسرتالي 
عملية  أن  ماكهاردي  تشارلز 

Saturday 6 April 2013  2013 نيسان   6 السبت 

قامت السلطات األسرتالية باعرتاض سفينة تحمل نصف طن من الهريوين يقدر ثمنه بـ 100 مليون دوالر

خطوة  املخدرات  شحنة  ضبط 
مهمة من أجل توفري بيئة حبرية 

آمنة.
يأتي ذلك ضمن عملية واسعة 
»ساوثرن  اسم  حتمل  النطاق 
حرمان  إىل  تهدف  سويب« 
يف  اإلرهابية  املنظمات 
األوسط  والشرق  أفغانستان 
من االستفادة بعمليات تهريب 

شحنات من املخدرت.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

قال وزير اخلزانة الفيدرالي واين 
بعض  مساءلة  ينبغي  إنه  سوان 
الفج  التزييف  على  السياسيني 
يف  الثقة  يقوض  مبا  للحقائق، 

االقتصاد األسرتالي.
وأضاف سوان أن وكالة تصنيف 
فيتش منحت الثقة يف االقتصاد 
سلسلة  من  بالرغم  األسرتالي، 
مستويات  حول   التحريفات  من 

الديون يف أسرتاليا.
وكان رئيس االئتالف الفيدرالي 
املعارض قد واصل هجومه بشأن 
ما اعتربه سياسة عمالية أدت إىل 

تصاعد الديون.
وأشار سوان إىل أن محلة الرتويع 
اليت يقوم بها البعض قد نسفت 
بعد أن قامت وكالة فيتش مبنح 
 AAA  أسرتاليا تصنيفا ائتمانيا
لالستقرار  واضحة  إشارة  يف 

االقتصادي .
املبالغات  أن  سوان  وتابع 
والتحريفات اليت ميارسها البعض 
االقتصاد  يف  الثقة  تقوض  قد 
على  سلبا  وتؤثر  األسرتالي، 

الوظائف والدخول.
بني  من  واحدة  أسرتاليا  وكانت 
حظيت  العامل  يف  دول  مثان 
 AAA االئتماني   بالتصنيف 
العاملية  التصنيف  وكاالت  من 

الثالثة.
أسرتاليا  فيتش  ووصفت 
ضمن  اقتصادي  أداء  كصاحبة 

أقوى الدول يف العامل«.
جملس  جيتمع  أن  املقرر  ومن 
اليوم  املركزي  البنك  إدارة 
الثالثاء الختاذ قرار بشأن إمكانية 

تغيري سعر الفائدة.
ملصدر: العنكبوت االلكرتوني

سوان: تصنيف »فيتش« ألسرتاليا 
فضح املعارضة

وزير الخزانة الفيدرالي واين سوان

استخدم األسرتاليون كهرباء أقل 
درجات  من  بالرغم  الصيف  هذا 

احلرارة القياسية.
معدل  أن  إىل   األرقام  وتشري 
الكربون  تلوث  يف  االخنفاض 
 2.5 من  الناجم  التلوث  مياثل 
مليون سيارة خالل شهور الصيف 

الثالثة.
ويبدو أن االرتفاع الصاروخي يف 
العائالت  أجرب  الكهرباء،  أسعار 
استخدام  على خفض  األسرتالية 
الكهرباء بنسبة 1 % خالل شهور 
الصيف الثالثة، مقارنة بالصيف 
صادرة  أرقام  حبسب  السابق، 
 Australian Energy Market « من

.»Operator

أسرتاليا تستهلك كهرباء أقل يف صيف حار

أن  إىل  اإلحصائيات  وأشارت 
اليت  الكربونية  االنبعاثات  كمية 
خالل  األسرتاليون  فيها   تسبب 
هذا الصيف تقل بنسبة 2 مليون 
وذلك  السابق،  العام  عن  طن 
يف إطار زيادة االهتمام مبصادر 

الطاقة النظيفة.
تغري  وزير  باسم  متحدث  وقال 
كومبت  غريغ  الفيدرالي  املناخ 
إن األسرتاليني استجابوا الرتفاع 
أسعار الكهرباء عرب حتسني كفاءة 
الطاقة  لوحات  وتركيب  الطاقة، 
الشمسية، وسخانات املاء احلار.

الطاقة  خبري  وود  توني  وقال 
اخنفاض  إن  غراتان«  »معهد  بـ 
انبعاثات الكربون هذا الصيف أمر 

جيد، لكنه أضاف أنه ليس واضحا 
عما إذا كان مصدر االخنفاض هي 
األنشطة  أم  األسرتالية  العائالت 

التجارية املختلفة.
النتائج ال تعين  تلك  أن  وأردف 
الكربون  ضريبة  أن  بالضرورة 
ساهمت يف استهالك طاقة أقل، 
مطالبا بضرورة التأني يف تقيم 

نتائج الدراسة.
يف  الكهرباء  أسعار  أن  يذكر 
تتجاوز  بنسبة  زادت  أسرتالية 
أعوام  اخلمسة  خالل  الضعف 
األخرية، وتسببت ضريبة الكربون 
اليت مت فرضها العام املاضي يف 

ارتفاع األسعار بنسبة 10 %.
ملصدر: العنكبوت االلكرتوني

 اللجوء إىل املياه هربا من حرارة الطقس
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جوردون  ميشيل  قالت 
الفدرالية  باحملكمة  القاضية 
ساوث  نيو  حكومة  رئيس  إن 
ويلز األسبق نيك غراينر كان 
طلب  عندما  وعدائيا  مراوغا 
حول  بشهادته  اإلدالء  منه 
مشبوهة  صفقة  يف  ضلوعه 

بني شركتني.
»برادكن«  هما  والشركتان 
وهما  هارالن«  و«كاسل 
متخصصتان يف قطاع خدمات 
غراينر  ويشغل  التعدين، 
تشامب  شركة  مدير  منصب 
»كاسل  لشركة  التابعة 

هارالن«.
وأضافت القاضية أن  غراينر 
رئيس  منصب  يشغل  الذي 
بنيو  التحتية  البنية  هيئة 
بريان  مع  ارتبط  ويلز  ساوث 
لشركة  العام  املدير  هودجز 

اليثام يطالب بتطبيق منوذج قاضية فيدرالية تتهم نيك غراينر باخلداع 
التعليم األسيوي يف أسرتاليا

األطفال قال الزعيم العمالي األسبق  إن  اليثام  مارك 
الفقراء   األسرتاليني 
تتحدث  لعائالت  املنتمني 
االهتمام  يتم  ال  اإلن;ليزية 
باتباع  مطالبا  دراسيا،  بهم 
يف  األسيوي  النموذج 
اهتمام  التعليم، ويف درجة 

أولياء األمور.
ولد  الذي  اليثام  وكتب 
ونشأ يف غرب سيدني  يف 
 Quarterly Essay بـ  مقال 
إن على اآلباء اتباع النموذج 
اآلباء  مينح  حيث  األسيوي، 
حنو  مستمرا  تشجيعا  لألبناء 

التفوق.
»اآلباء  اليثام:  وتابع 
خملصون  اآلسيويون 
أبنائهم،  تعليم  يف  للغاية 
تأدية  يف  ويساعدونهم 
الواجبات املنزلية، وإحلاقهم 
وزيادة  إضافية،  بدروس 
يف  املذاكرة  مساحة 

املنزل«.
وتابع أن مشكلة التعليم يف 
أطفال  بني  ترتكز  أسرتاليا 
ذوي  األسرتالية  العائالت 
ال  حيث  احملدودة،  الدخول 
جيدون أي متابعة من أولياء 

األمور.
التعليم  اليثام  ووصف 
بأنه  أسرتاليا  يف  احلكومي 
ال  تعليم  إلنتاج  مصنع 
الدولية  للمستويات  يرقى 

املطلوبة.
وتابع أنه جيب تطبيق نظام 
املدارس  ملدراء  يسمح 
الذي  األمور  أولياء  مبكافأة 
يف  أبناءهم  يساعدون 
وبرامج  الدراسي،  التحصيل 
القراءة، وذلك عرب ختفيض 

الرسوم.
»ثورة  من  اليثام  وسخر 
عنها  أعلن  اليت  التعليم« 
حزب العمال، واليت تتضمن 
التوسع يف استخدام الطالب 
ألجهزة الكومبيوتر احملمول، 
تلك  جدوى  من  وقلل 

التحسينات.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الزعيم العمالي السابق مارك اليثام
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هل  اإلنرتنت؟  انقطع  لو  ماذا 
سينتشر  هل  العامل،  سينهار 
الشغب يف الشوارع، وما مدى 
على  حدوثه  حال  ذلك  تأثري 
ال  االجتماعي  التواصل  مواقع 

سيما »فيسبوك«؟
صباح  والنصف  اخلامسة  يف 
غريغ  عانى   ،2012 نوفمرب   22
أحد  إلدارة  مدير شركة  وولش 
من  بالقرب  مقرها  يقع  املزارع 
»وارنابول« من انقطاع اإلنرتنت، 
لفحص  مبكرا  استيقظ  حيث 
وإرسال  اإللكرتوني  بريده 
لكنه  املزرعة،  ملدراء  تعليمات 
يعمل،  ال  اإلنرتنت  أن  اكتشف 
شبكة  يف  تعطل  إىل  باإلضافة 

احملمول واهلاتف املنزلي.
الراديو  خالل  من  وولش  وعلم 
أن النار أتلفت كابالت االتصال 
يف  »تلسرتا«  لشركة  التابعة 

»وارنابول«.
وحرصا منه على مباشرة أعماله، 
وقطع  سيارته  وولش  استقل 
املدينة يف  حنو 20 دقيقة حنو 
سيارته  لكنه  للشركة،  طريقه 
يف  البنزين  من  تقريبا  نفذت 

إىل  وذهب  الطريق،  منتصف 
ليكتشف  بنزين  حمطة  أقرب 
بسبب  معطلة  الدفع  خدمة  أن 
يدفع  أن  جيب  وأنه  اإلنرتنت، 
التزود  مقابل  نقدية  أمواال 
بالوقود، لكنه مل يكن ميلك يف 

جيبه سوى 5 دوالرت.
وعندما متكن وولش يف النهاية 
»وارنامبول«  إىل  الوصول  من 
الصرف  ماكينات  أن  اكتشف 
اآللية مل تكن تعمل أيضا، لذا 
الوقوف يف  إىل  وولش  اضطر 
ليأخذ  البنك  خارج  طويل  صف 
100 دوالر مقابل كتابة التحويل 

املالي بشكل يدوي.
تلسرتا  شركة  واستغرقت 
حوالي ثالثة أسابيع كي تتمكن 
من عودة شبكة اإلنرتنت جمددا 
عادت  بينما  »وارنامبول«،  يف 

خدمات احملمول خالل أيام.
سوى  وولش  مثال  يكن  ومل 
األضرار  حول  حبر  من  نقطة 
انقطاع  يسببها  أن  ميكن  اليت 

االنرتنت.
نتائج  بسيط  حريق  أحدث  لقد 
وخيمة، تدلل إىل أي مدى ميثل 

ماذا لو انقطع اإلنرتنت يف أسرتاليا؟!

داخل  قصوى  أهمية  اإلنرتنت 
أنه  حتى  األسرتالي،  اجملتمع 
أضحى جزءا ال يتجزأ، وال ميكن 

االستغناء عنه.
يف  االنرتنت  انقطاع  حادث  إن 
حمدود  مثال  جمرد  وارنامبول 
النطاق، ولكن لك أن تتخيل إذا 

حدث ذلك على نطاق أوسع.
من جانبه، قال الربوفيسور رود 
تاكر مدير أحد املعاهد البحثية يف 
ملبورن: » اخلطورة هي أن كافة 
العامل  يف  البيزنس  نشاطات 
اآلن تتم عرب اإلنرتنت، ومل تعد 
االتصاالت اهلاتفية قادرة على 

ملء فراغ اإلنرتنت«.
التهديدات  ظل  يف  ذلك  يأتي 
القرصنة  خطر  من  املتزايدة 
اإللكرتونية، حيث أعلنت وكالة 
السبب  أن  مؤخرا  رويرتز  أنباء 
اإلنرتنت  بطء  وراء  الرئيسي 
من  متزايدة  هجمات  إىل  ترجع 
غري  هجمات  جراء  القرصنة، 
سويسرية  شركة  على  مسبوقة 
متخصصة يف منع الرسائل غري 

املرغوبة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تصرف  بارتكاب  برادكن 
مضلل وخادع.

أن  إىل  القاضية  وأشارت   
أوامر  أصدرا  وهودجز  غراينر 
 21.6 بدفع  املاضي  األسبوع 
»باال«  لشركة  دوالر  مليون 
وجد  حيث  السويسرية، 
استغل  غراينر  أن  القاضي 
مناصبه يف خداع شركة »باال« 
من  بأقل   Norcast بيع   يف 

مثنها احلقيقي.
وقالت القاضية إن غراينر كان 
بالصفقة  وثيقة  معرفة  على 
مكاسب  عن  أمثرت  واليت 

لشركته »تشامب« .
يف  ضالع  غراينر   « وتابعت: 
إىل  البداية  منذ  املوضوع 

النهاية«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني نيك غراينر

أسرتاليا السابعة عشرة: قائمة 
أقل الدول يف انبعاثات الكربون

بدأت جريان أسرتاليا يف آسيا، 
الظهور  يف  الصني،  سيما  ال 
النظيفة  الطاقة  بقوة يف جمال 
الغازات  انبعاثات  من  واحلد 
االحتباس  )غازات  الدفيئة 
إليه  خلصت  حسبما  احلراري(، 

دراسة عاملية.
 GE and the معهد  وقام 
Climate بدراسة مدى املنافسة 
اقتصاديا،  الكربى  الدول  بني 
فيما يتعلق بانبعاثات الكربون. 

يف الفرتة بني 2010-2008.
يف  اخنفاضا  الدراسة  وأظهرت 
القدرة األمريكية على املنافسة 
أثناء  االنبعاثات  ختفيض  حول 
السنوات األوىل من تقلد أوباما 

رئاسة أمريكا.
وجاءت أسرتاليا يف املركز 17 

اهلند  من أصل 19 دولة، قبل 
حيث  السعودية،  واململكة 
مقارنة  مركزا  أسرتاليا  هبطت 

برتتيب العام املاضي.
وقال جون كونور رئيس معهد 
املناخ إنه على الرغم من تطبيق 
أسرتاليا،  يف  الكربون  ضريبة 
إال أن ترتيبها يف قائمة الدول 
الكربون مل  انبعاثات  األقل يف 

يأت مرضيا.
وإندونيسيا  الصني  وحققت 
التقدم األكرب، بعد أن صعد كل 
منهما 5 مراكز ليحتال املركزين 

3 و14 على التوالي.
ثم  املقدمة  يف  فرنسا  وبقيت 
كوريا  ثم  الصني  ثم  اليابان 

اجلنوبية ثم بريطانيا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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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

 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

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 ضرييب بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

 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

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

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
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

بطاقات مكاملات خارجية بأرخص األسعار 
الـبيع بالــجملة

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

 صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان - أسعار مناسبة - خربة طويلة

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا على 

الرقم:
87648186
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Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

كشف حبث حديث أن زوجات 
أسرتاليا ختشى أن تقوم األمهات 

العازبات خبطف أزواجهن.
أجرته  الذي  البحث  وتناول 
من  هارمان  برونوين  الدكتورة 
مدى  كوان«  »اديث  جامعة 
الرضا والسعادة لعائالت تعوهلا 
أمهات عازبات وآباء عزاب حيث 
بنظرة  يشعرون  أنهم  كشفت 
جتاههم،  االسلبية  اجملتمع 
ذات  العائالت  أن  من  بالرغم 
الوحيد متثل 17 % من  العائل 

نسبة العائالت يف أسرتاليا.
ننظر  عندما   « واستطردت: 
والضغوط  اليومية  املشقة  إىل 
اآلباء  هؤالء  تعرتض  اليت 
القيام  أن  سنعرف  واألمهات، 
بالشي  ليس  املسؤولية  بتلك 

السعيد للغاية.
اآلباء  وأشارت إىل أن هؤالء 
واألمهات يشعرون دائما بوصمة 
ختشى  حيث  اجملتمع،  من  عار 
تقوم  أن  العاديات  األمهات 
بـاجتذاب  العازبات  األمهات 
اجملتمع  أن  وتابعت  أزواجهن 
نظرة  العزاب  لآلباء  ينظر  أيضا 

Saturday 6 April 2013  2013 نيسان   6 السبت 

استطالع: الرجل أكثر التزاما 
عاطفيا من املرأة!!

أن   حديث  استطالع  نتائج  كشف 
االلتزام  جتاه  رهبة  أكثر  النساء 

العاطفي من الرجال.
بند  حتت  اخلرب  ذلك  يندرج  وال 
نتيجة  بالفعل  لكنه  أبريل،  كذبة 
Glamour.« جملة  أجرته  استطالع 
شبكة   مع  باملشاركة   «  com
االجتماعي  للتواصل    Zoosk
ألف   25 فيه  وشارك  العاطفي، 
املتزوجني،  غري  األشخاص  من 
إذ وجدت أن الرجال أسرع التزاما 

عاطفيا من النساء.
وردا على سؤال حول اإلطار الزمين 
لتحويل العالقة العاطفية إىل عالقة 
رمسية، أجاب 42.1 % من الرجال 
املشاركني يف االستطالع إن ذلك 

قد يأتي بعد لقاءين فقط.
بينما كانت أكثر اإلجابة شيوعا لدى 
يفضلن  إنهن  املشاركات  النساء 
األقل  على  واالنتظار  الرتيث 
الذي  الرأي  وهو  قليلة،  لشهور 

اشرتك فيه 34.6 % منهن.
النساء  أن  االستطالع  أظهر  كما 
إظهار  يف  للنساء  ميال  أكثر 

ماسون ويلز انتقل من إنكلرتا إىل أسرتاليا، ليتزواج من صديقته بيانكا سيج

املأل،  على  اجلديدة  العالقات 
آخرين،  ألشخاص  عنها  واحلديث 
الرجال  من    %  56.4 قال  حيث 
عن  أصدقاءهم  خيربون  إنهم 
العالقة العاطفية اجلديدة يف فرتة 
ترتاوح بني 1- 5 من املواعدات مع 
الصديقة اجلديدة، مقابل 39.7 % 

من النساء.
ويليس  ماسون  قال  جانبه  من 
من  والبالغ  األصل  اإلجنليزي 
من  قدم  إنه  سنة   30 العمر 
إجنلرتا ألسرتاليا للتقدم لصديقته 
سنة،   23 بيانكا،  األسرتالية 
االستطالع  نتائج  أن  إىل  مشريا 
تعكس التغري يف األزمنة، وتابع: 
وجدت  إجنلرتا  يف  نشأتي  عند   «
املرأة  التزاما جتاه  أقل  الرجل  أن 
يف األمور العاطفية، ولكن الوضع 
العديد  أن  والحظت  اآلن،  اختلف 
أصبحوا  األسرتاليني  الرجال  من 
يف  االلتزام  بفكرة  التصاقا  أكثر 

العالقات العاطفية«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

باحثة: زوجات أسرتاليا خيشني 
من األمهات العازبات!!

مليئة بالشك والفشل.
وقامت د.هارمان خالل حبثها 
ممن  وأمهات  آباء  مع  مبقابالت 
مبفردهم،  عائالتهم  يعولون 
ملدى  تقييم  بوضع  قامت  ثم 
باالعتماد  حياتهم،  عن  رضاهم 
مثل  عديدة  عناصر  على 
والدعم  الذات،  وتقدير  املرونة 

االجتماعي.
العازبات  »األمهات  وتابعت: 
الدعم  من  بالكثري  حيظني 
يعرتيهن  ولكن  االجتماعي، 
تقدير  بعنصر  بالغ  اهتمام 
العزاب  اآلباء  بعكس  الذات، 
يقال  ما  فقط  يصدقون  الذين 
عمال  تفعل  إنك   « مثل:  هلم، 

عظيما«.
فارق  هارمان سوى  ومل جتد 
الرضا  بدرجة  يتعلق  ضئيل 
اآلباء  بها  يشعر  اليت  اإلمجالي 

العزب واألمهات العازبات.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

زوجة ديفيد كامريون حافية:
أطفال سوريا يتمزقون 

زوجة  كامريون  ساماثا  قالت 
الربيطاني ديفيد  الوزراء  رئيس 
كامريون إنها مذعورة من هول ما 
مسعته من قصص مروعة تتعلق 
أثناء  األبرياء،  سوريا  بأطفال 
السوريني  زيارة مؤخرة لالجئني 
يف لبنان، الذي هربوا من جحيم 

األسد.
وذهبت سامانثا كسفرية ملنظمة 

تعنى بإنقاذ األطفال.
وعلمت كامريون أن عدد الالجئني 
الجئ   1000 من  قفز  السوريني 
يوميا يف بداية العام إىل 8000 

الجئ.
الزيارة  أثناء  سامانثا  وبدت 
حافية  الالجئني  ملعسكر 
أمهات  إىل  القدمني، واستمعت 
سوريات سردن هلا قصص عن 

أطفاهلن.
مسعته  ما  إن  سامانثا  وقالت 
من أكثر القصص الصادمة اليت 

مسعتها على اإلطالق.
يذكر أن هذه هذه اجلولة اخلارجية 
كامريون  بها  تقوم  اليت  األوىل 
مبفردها، حيث طارت إىل لبنان، 
وقابلت عائالت هربت من األزمة 

السورية.
 تعليق الصورة الثانية: سامانثا 
فورسث  جاسنت  مع  كامريون 
ملؤسسة  التنفيذي  الرئيس 
معسكر  عرب  األطفال«  »أنقذوا 
من  بالقرب  لبنان  يف  الجئني 

احلدود السورية
قامت  الالجئني،  زيارة  وعقب 
سامانثا كامريون بإطالق صرخة 
سوريني  أطفاال  أن  مفادها 
يف  صغرية  أشالء  إىل  متزقوا 

الصراع الدامي.
وتابعت أنها كأم لثالثة أبناء كان 
تلك  إىل  تستمع  أن  املروع  من 
األطفال  من  املروعة  القصص 
معسكر  يف  قابلتهم  الذين 
بتجارب  ذلك  معتربا  الالجئني، 

شديدة القسوة على أي طفل.
ديفيد  زوجة  واستطردت 
مير،  يوم  كل  مع   « كامريون: 
ميوت املزيد من اآلباء واألطفال، 

ويتمزق األطفال إىل أشالء
تعليق الصورة الثالثة

واستمعت سامانثا إىل مأساة أم 
قتل طفلها برصاص قناص أمام 
ستة من أبنائها، وهو ما علقت 
هذا   « بقوهلا:  سامانثا  عليه 
صادم للغاية، أن ميوت ابنها ذو 
الثالث سنوات يف نقطة تفتيش 

برصاص قناص«.
تقود  كانت  كيف  األم  وسردت 
السبعة،  أبنائها  مع  السيارة 
بدأ  عندما  سوريا،  من  للهروب 
كيف  وتساءلت  النار،  إطالق 
سيارة  استهداف  لقناص  ميكن 

تأوي سبعة أطفال.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

سامنتا كامريون

إعالمية وطنية  حاليًا محلة  جتري 
اجلديدة  التحسينات  لتوضيح 
اليت أدخلتها احلكومة األسرتالية 
على االّدخار التقاعدي )السوبر( 

.super(  superannuation(
وسيستفيد من هذه التحسينات 
كل العاملني يف أسرتاليا وذلك 
مّدخرات  وإدارة  زيادة  بتسهيل 

السوبر لتقاعدهم.
وتشمل احلملة اإلذاعة والصحف 
اهلواء  يف  واإلعالن  واإلنرتنت 
الطلق يف عدة لغات الستكمال 
باللغة  اإلعالنات  من  سلسلة 

اإلنكليزية.
للحملة  الرئيسية  األهداف  ومن 
أّنه  العاملني  إبالغ  هو  اإلعالمية 
جيب على صاحب العمل أن يدفع 
وهو  للسوبر  األدنى  احلّد  هلم 
األول  من  ابتداءًا  باملائة   9.25
العام.  هذا  من  يوليو/متوز  من 
معّدل  واحلّد األدنى هذا يسمى ’ 
 super guarantee‘ ضمان السوبر‘ 
وسوف يستمر يف الزيادة   ’rate
يف كّل عام حتى يصل إىل 12 

باملئة.

وتقوم احلملة أيضًا بإعالم األفراد 
إىل  يصل  ما  كسبوا  إذا  أنهم 
فإّن  العام،  يف  دوالر  ألف   37
احلكومة األسرتالية ستودع مبلغًا 
يصل إىل 500 دوالر زيادة يف 
كل  بهم  اخلاص  السوبر  حساب 
عام. وليس على األفراد القيام 

بأي شيء للحصول عليها. 
من  أيضًا  العاملني  وسيستفيد 
حتسينات أخرى ابتداًء من األول 
العام.  هذا  من  يوليو/متوز  من 
ما  التحسينات  هذه  وتشمل 

يلي:
إزالة احلّد األقصى للسن على   •
أّن  يعين  مما  السوبر،  دفعات 
األفراد الذين يبلغون 70 عامًا أو 
أكثر قد يكونوا مؤهلني للحصول 

على سوبر من صاحب العمل.
السوبر  صناديق  تقّدم  سوف   •
سوبر  ماي  يدعى  جديدًا  حسابًا 
منخفضة  رسوم  عليه   MySuper

وسهل االستعمال.
باللغة  االعالمية  واحلملة 
أصحاب  إىل  موّجهة  اإلنكليزية 
عن  مبعلومات  لتزويدهم  العمل 

خبصوص  اجلديدة  واجباتهم 
احلكومية  السوبرواملساعدات 
اخلدمة  يشمل  وهذا  املتاحة. 
مقاصة  غرفة  وهي  اجملانية 
للمصاحل  التقاعدي  اإلدخار 
 Small Business الصغرية 
 Superannuation Clearing
تطبيق  على  ملساعدتهم   House

التزاماتهم اخلاصة بالسوبر.
وشعار احلملة هو

 Super. Your money. your  
األفراد  لتذكري  وذلك   future
حقيقي  ماٌل  هو  السوبر  أّن 
السوبر اآلن فإّنه  وأّنه بتحسني 
سيكون حبوزة األفراد مزيدًا من 

املال الحقًا.
اإللكرتوني  املوقع  بزيارة  قم 
w w w . s u p e r f u t u r e . g o v .
العربية  باللغة  للمعلومات   au

وملشاهدة اإلعالنات.

وسائل  من  لإلستفسارات 
يف   Sanchay Mohan اإلعالم: 

Multicall Connexions
)02( 8705 5608

إطالق محلة إعالمية املزيد من االّدخار التقاعدي من أجل مستقبل أفضل
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احلب يسجن ضابطة البكيين 18 شهرا!!
حكما  أسرتالية  حمكمة  أصدرت 
شرطة  ضابطة  حببس  يقضي 
عارضة  إىل  حتولت  سابقة 
ملالبس البحر ملدة 18 شهرا بعد 
بيانات  قاعدة  باخرتاق  إدانتها 
الشرطة للحصول على معلومات 

عن أشخاص.
والضابطة السابقة هي جينا لي 
تاريخ  ويرجع  سنة،   25 هيوز، 
هلا  املوجهة  االتهامات  أحدث 
دخلت  عندما   ،2010 عام  إىل 
البيانات  قاعدة  على  هيوز 
كانت  حينما  بالشرطة  اخلاصة 
»سوري  شرطة  يف  ختدم 
هيلز«، حيث حبثت عن معلومات 
أحد  ماكريس  بأليكس  تتعلق 
يف  اإلجرامية  الشخصيات 
إرضاء  سبيل  يف  »مومسان«، 
صديقها نيل كومينز، الذي كان 
يعمل حارسا خاصا جلون إبراهيم 

.»Kings Cross « يف ضاحية
وكانت عائلة جون إبراهيم تعتقد 
أن جون شقيق أليكس ماكريس 
النار  إطالق  حادث  وراء  يقف 
على فادي إبراهيم، خارج منزله 

يف »كاسل كوف«.
عامي   يف  هيوز  قامت  كما 
على   بالدخول  و2009   2008
للبحث  الشرطة  بيانات  قاعدة 
آخر  أخرى لصديق  عن معلومات 
يدعى جاك سويين، يعرف باسم 
جاك موران كان قد سرق سيارة 
أحد األشخاص، ولكن هيوز  مع 

مل تبلغ الشرطة عن السرقة.
اتهامات   4 هيوز  إىل  ووجهت 

الطالق يف أسرتاليا...لعبة قذرة!!
ترتبط لعبة الطالق يف أـسرتاليا 
يف كثري من األحيان بسعي كل 
أكرب  حتقيق  إىل  الزوجني  من 
االستحواذ  سيما  ال  املكاسب، 

على أي ممتلكات أو عقارات.
أحيانا  الطالق  لعبة  وترتبط 
مبحققني خصوصيني، وتسجيالت 
سرية، والقرصنة على حسابات 
واستغالل  االجتماعي،  التواصل 

األطفال.
يوميا  األسرة  حماكم  وتشهد 
املتعلقة  القضايا  عشرات 
بالوصاية على األطفال، وغريها 

من األمور.
وقالت حمامية القضايا العائلية 
يظهر  »الطالق  سريل:  ديبورا 
األطراف  سلوكيات  أسوأ 
حاالت  يف  إال   املتنازعة 

استثنائية قليلة«.
بقضايا  سريل  ارتباط  ويعزي 

الطالق إىل حوالي ربع قرن.
معظم  »يف  سريل:  وأضافت 
الزوجان  يقوم  األحيان، 
أمواهلما  بإخفاء  املنفصالن 
مثال  املرأة  فتقوم  وأصوهلما، 
يف  األصول  تلك  قيمة  بوضع 
تابع لشقيقتها، وكذلك  حساب 
يفعل الرجل الذي حياول اخلروج 
بأكرب املكاسب هو اآلخر، فيخفي 

البنكي  احلساب  يف  مثال  املال 
ألحد املقربني، أو ما شابه«.

ويتذكر حمامي الشؤون األسرية 
القضايا  إحدى  ماير  ماكس 
له  كان  ثري،  برجل  املتعلقة 
حساب بنكي خارج أسرتاليا يف 
فيجي، وادعى أن احلساب خيص 
بالفعل  بالصديق  فإذا   ، أحد 
من  األموال  تلك  أن  على  يصر 

يف  اليمني  حلف  ألنه  حقه، 
دعا  مبا  ذلك،  على  احملكمة 
احملكمة،  إىل  للعودة  الزوج 
خيصه  احلساب  بأن  واالعرتاف 
يتقامسه  أن  مفضال  شخصيا، 
السابقة بدال من أن  مع زوجته 

يضيع برمته.
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حمامي ماكدونالد يتهم ديفيد 
ايب بالتحيز

قام تيم هال حمامي وزير التعدين 
ويلز  ساوث  نيو  بوالية  األسبق 
ديفيد  باتهام  ماكدونالد  أيان 
ايب مفوض املفوضية املستقلة 
طالبا  بالتحيز،  الفساد  ملكافحة 
على  اإلشراف  عن  التنحي  منه 

التحقيقات اخلاصة مبوكله.
تواصل املفوضية حتقيقاتها حول 
مباكدونالد  تدفع  اليت  األسباب 
أن  للتعدين  وزيرا  كان  وقتما 
مينح رخصة منجم تدريب جملموعة 
الزعيم  بينهم  املستثمرين  من 

النقابي األسبق جون ميتالند.
الدعوى  مع  متواكبا  ذلك  يأتي 
القضائية  املنظورة أمام احملكمة 
فيها  يطلب  واليت  العليا، 
ملياردير التعدين ترافرز دانكان 
إجبار ديفيد ايب على عدم تسليم 

نتائج حتقيقات الشهر املاضي، 
املرتبطة مباكدونالد وعائلة ايدي 
األسبق  العمالي  الوزير  عبيد 

بوالية نيو ساوث ويلز.
ورفض ايب تنفيذ الطلب الذي 
تقدم به حمامي ماكدونالد لكنه 
قال إنه يتفهم الطلب، وأسباب 

التقدم به.
وينتظر ديفيد ايب قرار احملكمة 
رفعها  اليت  الدعوى  يف  العليا 
بدأت  واليت  دانكان،  حمامي 

جلساتها األسبوع املاضي.
ومن املنتظر أن يدلي ماكدونالد 
بشهادته يف قضية منجم تدريب 
أفاد  والذي  غريك«  »دويلز 

ميتالند بأرباح هائلة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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مفوض مكافحة الفساد ديفيد ايب 

جينا لي هيوز

والكذب  السلوك  سوء  تتضمن 
على مفوضية نزاهة الشرطة.

مارك  للقاضي  هيوز  وقالت 
صغرية،  كنت  لقد   « ماريان: 
حيبين  أن  يف  ورغبت  وغبية، 

القاضي  لكن  الرجالن«،  هذان 
أصدر حكمه، ووصفها بالكاذبة، 
املسبقة  املعرفة  إخفاء  لتعمدها 

السم اليكس ماكريس.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بعض  أن  حديث  تقرير  كشف 
ال  الفقرية  األسرتالية  العائالت 
ميكنها شراء وجبات أساسية حتت 

وطأة أسعار الطاقة املرتفعة.
أعدته  الذي  التقرير  وأظهر 
الدكتورة لني تشيسرت من جامعة 
العائالت  من   %  75 إن  سيدني 
تقلل  املنخفضة،  الدخول  ذوي 
بسبب  الطعام  على  إنفاقها  من 
تكاليف  يف  املطرد  الصعود 

الطاقة.
وتابعت شيسرت: » بعض العائالت 
الضغوط،  من  الكثري  حتت  ترزح 
حتى أن بعض اآلباء واألمهات ال 
يتناولون أحيانا الفطور أو الغذاء، 
العشاء  وجبة  بتناول  ويكتفون 

بسبب أسعار الطاقة«.
أسعار  تزيد  أن  املقرر  ومن 
الكهرباء بنسبة 14 % يف السنة 

املالية احلالية.
يذكر أن أسعار الكهرباء يف نيو 
عام   منذ  تضاعفت  ويلز  ساوث 
2007-08، كما زادت أسعار الغاز 
الفرتة  ذات  يف   %  47 بنسبة 

الزمنية.
مت  بيانات  على  البحث  واعتمد 
مجعها من 130 عائلة ذات دخول 
ويلز  ساوث  نيو  يف  منخفضة 
وجنوب  وكوينزالند  وفيكتوريا 

أسرتاليا.
وقالت بعض العائالت إنها تضطر 
لبيع بعض املقتنيات لدفع فواتري 

الطاقة.
يفضل  أنه  إىل  البعض  وأشار 
العيش يف ظالم توفريا للطاقة، 
كما ال يتم استخدام أجهزة تربيد 
األيام  يف  إال  اهلواء  وتسخني 

عائالت تكتفي بالعشاء بسبب فواتري الطاقة

الطقس شديد  خالهلا  يكون  املصدر: العنكبوت االلكرتونيالتطرف.اليت 
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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  

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

سدني

Master License No: 409566317

األسرتالي  املراهق  يصدق  مل 
 14 العمر  من  البالغ  أليكس 
السطو  مت  أن  بعد  عينيه  سنة 
 700 يوازي  ما  على  إلكرتونيا 
من  مجعها  قد  كان  دوالر 
على   Runescape لعبة  ممارسة 

شبكة اإلنرتنت.
وقع  أنه  إليكس  واكتشف 
ضحية قرصنة إلكرتونية إذ قام 
عن  جهازه  يف  بالتحكم  أحدهم 
اإلدارة  »أداة  باستخدام  بعد 
عن بعد« وهي إحدى الربجميات 
للقراصنة  تتيح  اليت  اخلبيثة 
الضحية  حاسوب  على  الولوج 

بشكل كامل.
الذي  الضحية  أليكس  وعلق 
Wauchope يقطن يف ضاحية  
على ما حدث بقوله: » لقد هرب 

اللص بالغنيمة مثل النساء«.
ذلك  منذ  قرر  أليكس  ولكن 
القرصنة  أصول  تعلم  احلني 
اإللكرتونية قائال: » عندما بدأت 
كان من العسري أن أتعلم، كنت 

مضطربا«.
أرسل  أنه  ألكيس  وأضاف   

أليكس..مراهق أسرتالي حتول من ضحية إىل قرصان!!

أداة  روابط مفخخة حتتوي على 
التحكم عن بعد، وانبهر بعد أن 
متكن  إذ  الفخ  يف  أحدهم  وقع 
من رؤية أسطح املكتب اخلاصة 
يكتبه،  ما  ومعرفة  باجلهاز، 
الكيبورد،  عرب  كتبه  ما  وتاريخ 
وكلمات السر، ورؤية امللفات، 
كما قام باالستيالء على رصيده 
يف لعبة Runescape إىل أن فطن 

املستخدم اآلخر أن اجلهاز خمرتق 
وقطع اتصاله باإلنرتنت.

ميكرو  تريند  قال  جانبه  من   
بإحدى  اإلنرتنت  أمن  مدير 
أداة  إن  الربجميات  شركات 
بالفعل  متنح    RAT القرصنة 
حتكما كامال يف أجهزة الضحايا، 

مطالبا بتوخي احلذر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

كشفت حكومة غيالرد أن دوال 
جديدة يف منطقة آسيا-باسيفيك 
قد يتم التعاون معها للحد من 
الفيض الكبري يف أعداد طاليب 

اللجوء إىل أسرتاليا.
بريندان  اهلجرة  وزير  وقال 
جزيرة  يف  مؤمتر  أمام  أوكونر 
إدراج  تعتزم  احلكومة  إن  بالي 
الصفقات  جبانب  أخرى  دول 
احلالية مع جزيرة ناورو، وجزيرة 
مانوس يف بابوا غينيا اجلديدة، 
بعضا من  اللتني تستضيفان  
طاليب اللجوء إىل أسرتاليا، إىل 
اللجوء  البت يف طلب  يتم  أن 

اخلاص بهما.
وتابع وزير اهلجرة أن أسرتاليا 
إقليمي  نظام  خللق  تسعى 

أسرتاليا  تتعاون مع دول أخرى 
للحد من تدفق طاليب اللجوء

Saturday 6 April 2013  2013 نيسان   6 السبت 

وزير الهجرة األسرتالي بريندان أوكونر
متكامل  ينظم طلبات اللجوء.

 وتابع قائال: »أسرتاليا تسعى 
اهلجرة  اتفاقات  نطاق  لتوسيع 
ونيوزيلندا،  بالي  لتشمل 
جلوء  طالب   150 الستضافة 

سنويا«
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
متكنت فيه السلطات األسرتالية 
على  حيمل  قارب  اعرتاض  من 
متنه جمموعة من طاليب اللجوء، 
جزيرة كريسماس، حيث  جبوار 
جلوء  طالب   65 حيمل  كان 
القيادة،  طاقم  من  واثنني 
لطاليب  اإلمجالي  العدد  ليصل 
املاضي  األسبوع  خالل  للجوء 

إىل 1000 شخص.
ملصدر: العنكبوت االلكرتوني

الذي  العسل  شهر  اقرتب 
الرهون  أصحاب  به  استمتع 
من  أسرتاليا  يف  العقارية 
نهايته، حيث تبخرت التوقعات 
السابقة بإمكانية اختاذ املزيد 
الفائدة،  من ختفيضات سعر 
خالل  لزيادتها  ويتجه  بل 

عام.
ورغم االخنفاض القياسي يف 
شهده  الذي  الفائدة  سعر 
العقارية،  الرهون  أصحاب 
إال أن حتذيرات وجهت إليهم 
أكثر  ختفيضات  توقع  بعدم 
يف عام 2013، باإلضافة إىل 
سعر  بارتفاع  أخرى  توقعات 
القادم  العام  يف  الفائدة 

.2014
اجتماع  الثالثاء  أمس  وشهد 
املركزي  البنك  إدارة  جملس 
إلقرار اخلطوات املقبلة، وهو 
االجتماع الذي توقعت صحيفة 
يشهد  أال  تلغراف  الديلي 
قرارا بشأن سعر الفائدة يف 

الوقت احلالي.
بول  توقع   جانبه،  من 
االقتصاديني  كبري  بلوكسام 
بنك  بي سي  اس  »اتش  بـ 
أسرتاليا« أن يتم  رفع سعر 

البنك املركزي األسرتالي يتجه لرفع سعر الفائدة 

ستيوارت وبري ماكغرو مع  ابنهما روبي وابنتهما سكارلت

أوال  البطاقات  على  الفائدة 
العام  يف  آخر  صعود  يتبعه 

اجلديد.
آدم  االقتصادي  قال  بينما 
جيب  املركزي  البنك  إن  كار 
الفائدة  سعر  اآلن  يرفع  أن 
ثم  اآلن،   %  0.25 بنسبة 

بنسبة 1 % العام القادم.
االقتصاد  أن  كار  وتابع 
األسرتالي ليس من مصلحته 
على  الفائدة  سعر  يكون  أن 
ذلك النحو املنخفض، واصفا 
للبنك  املستمرة  التخفيضات 
املاضي  العام  املركزي 

بالعمل العدائي.
يطالب  النقيض،  وعلى 
للجدل  املثري  االقتصادي 
خفض  بضرورة  كني  ستيف 
بنسبة  جمددا  الفائدة  سعر 
1 % من أجل ختفيض قيمة 
الدوالر األسرتالي، حيث يعترب 
االقتصاد  مصلحة  من  ذلك  

األسرتالي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الرئيس  مردوخ  روبرت  قال 
 NEWS ملؤسسة   التنفيذي 
اليت  اللغة  إن    Corporation
العمالية  احلكومة  بها  تتحدث 
األجانب  العمال  عن  األسرتالية 

»مشينة وعنصرية«.
من  متحدثا  مردوخ  وأضاف 
أن  املاضي  الثالثاء  داروين 
اهلجرة من اخلارج ومن الواليات 
اجلنوبية األسرتالية شكلت مفتاحا 
االقتصادي  التقدم  يف  رئيسيا 
الشمال  واليات  به  تنعم  الذي 

يف أسرتاليا.
أن  جيب  عما  سؤال  على  وردا 
إزاء  األسرتالية  احلكومة  تفعله 
أعتقد   « مردوخ:  أجاب  اهلجرة، 
بها  يتحدثون  اليت  الطريقة  أن 
 visas 457 عن التأشريات املؤقتة
أكثر  من  أنا  وعنصرية،  مشينة 
أعتقد  اليت  للهجرة،  املؤيدين 

أنها تشكل املستقبل«.
إىل  انظر   « قائال:  واستطرد 
البشر،  من  املزيج  هذا  أمريكا، 

إنه أمر رائع«.
اهلجرة  مشاكل  »حتدث  وأردف: 
أحيانا عندما يتوافد أعداد كبرية 
من املهاجرين من منطقة واحدة، 

مدة  خالل  ينصهرون  ولكنهم 
تقارب اجليلني، ويؤدي ذلك إىل 

خلق طاقة إبداعية هائلة«.
تصرحيات  يف  مردوخ  وأردف   
الفرصة  أن  نيوز  سكاي  لشبكة 
االقتصادية يف الواليات الشمالية 
هائلة لكنها حتتاج للبنية التحتية 
جلب  بضرورة  مطالبا  املناسبة، 
املاهرين  األشخاص  من  العديد 
من اجلنوب والسماح باهلجرة مبا 

مينح زمخا رائعا.
عربت  قد  غيالرد  حكومة  وكانت 
عن خماوفها من برنامج التأشريات 
املؤقتة  visa 457 بداعي أنه يؤثر 
على فرص العمال األسرتاليني.

وقالت رئيسة احلكومة الفيدرالية 
جوليا غيالرد األسبوع املاضي إن 
أصحاب  أن  على  قوية  األدلة 
األعمال يرتكبون جتاوزات عديدة 
يف ذلك النظام من التأشريات، 
أجانب  موظفني  جيلبون  حيث 
لشغل وظائف ال تعاني نقصا يف 
العمالة األسرتالية، باإلضافة إىل 
جلب موظفني أجانب  حتت مسمى 
يف  تشغيلهم  ثم  معني،  مهين 

مهنة أخرى مثل حراس األمن.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مردوخ: لغة حكومة أسرتاليا عن األجانب مشينة وعنصرية

روبرت مردوخ

صورةالمرأة تم اخرتاق الكمبيوتر الخاص بها
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خمالفات  إحصائيات  كشفت 
اخنفاض  القيادة،  سرعة  جتاوز 
التقطتها  اليت  املخالفات  حجم 
والية  طرق  أكثر  كامريات 
اشتهارا  ويلز  ساوث  نيو 
اخنفضت  حيث  باملخالفات، 
أن  منذ  النصف  من  أكثر  إىل 
تلغراف«  »صنداي  حتقيق  جنح 
يف إجبار املسؤولني على وضع 
وضوحا  أكثر  حتذيرية   الفتات 

على الطرق .
املدهش  االخنفاض  هذا  وأدت 
 »NRMA« هيئة  قيام  إىل 
باملطالبة مبراجعة لكافة العالمات 
 105 بـ  املتعلقة  التحذيرية 
السرعة  جتاوزات  ضبط  كامريا 

يف نيو ساوث ويلز.
وكانت حكومة الوالية قد قامت 
املوجودة  العالمات  باستبدال 
 Rushcutters Bay  يف مواقع يف
و  West Pymble بعد أن كشف 

اخنفاض مثري يف خمالفات السرعة  يف نيو ساوث ويلز

حبث أصدرته هيئة NRMA أن 
املخالفات  زيادة  أسباب  أحد 
التحذيرية  العالمات  إىل  يرجع 
واملوضوعة  للسائقني،  املربكة 

بشكل ينقصه الكفاءة.
وضعت  املاضي،  يوليو  ويف 
الفتات مكتوب عليها » كامريا 
األمان« بدال من حتذيرات كانت 
كامريا ضبط جتاوزات   « تقول 

السرعة«.
وخالل ثالثة شهور من التغيريات 
اجلديدة، اخنفض عدد خمالفات 
»شارع  يف  احلمراء  اإلشارات 
 »Rushcutters Bay « كريغند« و
يف شرق سيدني بنسبة 53 % 

إىل 256 خمالفة.
يف  املخالفات  اخنفضت  كما 
»ويست  يف  رايد«  »طريق 
باميبل« مبقدار 51 % لتصل إىل 

321 خمالفة يف ثالثة شهور.
يأتي ذلك وسط خطة مبضاعفة 

السرعة  ضبط  كامريات  عدد 
الزائدة بالوالية إىل 200 العام 
من  يزيد  قد  ما  وهو  املقبل 

الدخل.
العام  صدر  قد  قرار  وكان 
املخالفة  قيمة  بزيادة  املاضي 
أثره  له  كان   ،% 12.5 بنسبة 

أيضا يف ردع السائقني.
السائقني  إن   NRMA وترى 
العالمات  رؤية  يستطيعون  ال 
احلافالت  بسبب  التحذيرية 
على  احلجم  كبرية  واملركبات 
الطريق، مطالبة أن يتم تعليقها 
للجميع  يسمح  مرتفع  مكان  يف 

مبالحظتها.
رئيسة  ماشني  ويندي  وقالت 
االخنفاض يف عدد  إن   NRMA
على  احلكومة  حيث  الغرامات 
لنظام  شاملة  مراجعة  إجراء 

العالمات التحذيرية بالوالية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني  

انتظار  يف  سارة  بشرى 
بعد  الزائد  الوزن  أصحاب 
تصنيع  من  علماء  اقرتاب 
إلنقاص  السحرية  احلبوب 

الوزن.
انفراجة  أعقاب  يف  ذلك  جاء 
حبثية قامت بها جامعة هارفارد 
األمريكية، بعد اكتشاف أسرار 
تدبيس  جراحات  حول  جديدة 

املعدة.
ومت االكتشاف عندما قام علماء 
ماساشوستس  مبستشفى 
جنرال وجامعة هارفارد بإجراء 
جمموعة  على  املعدة  تدبيس 
يعتقد  وبينما  الفئران،  من 
يسبب  املعدة  تدبيس  أن 
يف  ملساهمته  الوزن  فقدان 
حجم  وتقليل  الشهية،  تقليل 
أن  إال  الطعام،  استهالك 
تدبيس  أن  اكتشفوا  العلماء 
يف  تغيري  إىل  يؤدي  املعدة 
األمعاء،  امليكروبات يف  عدد 
فقدان  على  يساعد  ما  وهو 

الوزن.
وقام العلماء بعد ذلك بزراعة 
تلك اجلرثومات يف  فئران مع 
تعقيم اجلو احمليط، فاكتشفوا 

علماء يكتشفون سر فقدان الوزن
تفقد  بدأت  الفئران  أن 
معدل  أن  من  بالرغم  الوزن، 
مياثل  يكن  مل  الوزن  فقدان 
اجلراحة  أحدثته  الذي  املعدل 
اجلرثومات  تلك  تأثري  أن  إال 
سبقا  يعد  الوزن  فقدان  يف 

ملحوظا.
كابالن  لي  الدكتور  وقال 
والتمثيل  البدانة  معهد  مدير 
مبستشفى  والتغذية  الغذائي 
وقائد  جنرال  ماساشوستس 
أجرى  الذي  العلمي  الفريق 
الدراسة إن أهم نتائج الدراسة 
التغري  إىل  فطنت  أنها  هي 
املتواجدة  امليكروبات  يف 
وبعد  البدناء  بني  األمعاء  يف 
إجرائهم عملية تدبيس املعدة، 
تقليل  يف  ذلك  واستغالل 

الوزن.
وقال د.بيرت ترينبو من جامعة 
اجلديدة  الطريقة  إن  هارفارد 
الوزن  زائدي  قد ال تنجح مع 
لكنها  بسيطة،  بكيلوغرامات 
الذين  البدناء  مع  أكثر  تنجح 
الفت  بشكل  وزنهم  يزيد 

للنظر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني  

قيمة  تزداد  أن  املقرر  من 
إجيارات املساكن احلكومية  يف 
خلفية  على  ويلز  ساوث  نيو 
التقاعد  معاشات  يف  الزيادة 
اليت أقرتها احلكومة الفيدرالية، 
فيما قامت وزيرة حبكومة الظل 
بأنه  غيالرد  باتهام  بالوالية 
أصحاب  من  الدوالرات  خيطف 

معاش التقاعد.
مارس  آذار/   20 من  وبداية 
التقاعد  معاش  زاد  املاضي 
مبقدار 35.80 دوالر لألشخاص 
دوالر   54 و  املتزوجني،  غري 
عن  كتعويضات  للمتزوجني، 
ضريبة الكربون،  مبا رفع القيمة 
اإلمجالية اليت يتقاضاها صاحب 
 21000 إىل  األعزب  املعاش 
صاحب  يتحصل  بينما  دوالر، 
 31700 على  املتزوج  املعاش 

دوالر سنويا.
تقرر  الزيادة،  لتلك  ونتيجة 
املساكن  إجيارات  زيادة 
ساوث  نيو  يف  احلكومية، 
أدىل  تصرحيات  حبسب  ويلز  
بها متحدث رمسي باسم وزيرة 
الوالية  حبكومة  اجملتمع  خدمات 

برو جاورد.
مستأجروا   « املتحدث:  وقال 
يدفعون  االجتماعية  املساكن 
من   %  30-25 بني  يرتاوح  ما 
الباقي  يتحمل  بينما  دخوهلم، 

حكومة نيو ساوث ويلز«.

املعارضة تتهم أوفاريل خبطف 
دوالرات أصحاب املعاشات!!

اخلاضع  الدخل  كل   « وتابع: 
تعويضات  فيها  مبا  للضريبة 
أساسه  على  حيدد  الكربون، 
املساكن  إجيارات  أسعار 

احلكومية«.
ساوث  نيو  واليات  أن  يذكر 
ويلز وفيكتوريا وكوينزالند هي 
تدخل  اليت  الوحيدة  الواليات 
يف  الكربون  ضريبة  تعويضات 
املساكن  إجيارات  قيمة  حتديد 

احلكومية.
صويف  قالت  جانبها،  من 
اإلسكان  وزيرة  كوتسيس 
ساوث  بنيو  الظل   حكومة  يف 
ويلز إن احلكومة زادت إجيارات 
مبقدار  احلكومية  املساكن 
العامني  مدى  على  دوالر   618
أن  إىل  وأشارت  املاضيني، 
يعيشون  املعاشات  أصحاب 
زادت  وعندما  بالكاد،  حياتهم 
دوالرات  يتقاضونه  ما  قيمة 
حكومة  جاءت  أسبوعيا  بسيطة 
أوفاريل لتخطف هذه الدوالرت 

على حد قوهلا.
»أصحاب  واستطردت: 
املعاشات، واحملاربني القدامى، 
حياتهم  قضوا  احلرب،  وأرامل 
باري  ليجدوا  وطننا،  خدمة  يف 
على  الصنيع  هلم  يرد  أوفاريل 

هذا النحو السيئ«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني  

يف   سيدني  من  امرأة  جنحت 
إليها  وجهت  اتهامات  إسقاط 
مرورية  انتهاكات   4 بارتكاب 
حيث   ،2010-2009 عامي  خالل 
املخالفات  تلك  وراء  إن  قالت 
قادوا  من  هم  لبنانيني  رجال 

سياراتها.
واملرأة هي فايدة طالب، حيث 
ألقت اللوم على ثالثة سائقني 
بتهمة  لبنانية  جذور  ذوي 
ارتكاب 4 خمالفات مرورية على 
مدار 13 شهرا أثناء استخدامهم 
بني  الفرتة  يف  لسياراتها 

.2010 ،2009
 56 طالب،  فايدة  وقالت 
اند  ويك  »ذا  لصحيفة  سنة، 
كانوا  الرجال  إن  أسرتاليان« 
عندما  أسرتاليا،  إىل  زيارة  يف 
سياراتها،  مفاتيح  أقرضتهم 
اهلجرة  وزارة  أن  من  بالرغم 
لرجال  أمساء  جتد  مل  واملواطنة 
غادروا  أو  أسرتاليا  إىل  قدموا 
أدلت  اليت  األمساء  بذات  منها 

حيثيات براءة فايدة طالب يف 
قضية اللبنانيني الثالثة!!

بها املرأة.
بريس  ويليام  القاضي  وكان 
احملكمة  يف  املرأة  أدان  قد 
االبتدائية ومل يقبل إصرارها بأن 
رجال يدعى »حسن فرحات« أحد 
يقود  كان  وأنه  الرجال،  هؤالء 
سيارة املرأة عرب »نفق كروس 
سيين« عشية عيد امليالد 2010، 
»نيو ساوث ويلز  ولكن حمكمة 
بعد  قامت  كورت«  ديسرتكت 
ذلك بإسقاط اإلدانة عن املرأة، 
وقبلت تفسريها، ووصفته بأنه 

ليس ببعيد املنال.
ريتشارد  القاضي  وقال 
حكمه  حيثيات  يف  كوغسويل 
يف  صدر  والذي  املرأة  برباءة 
احليثيات  لكن  املاضي،  أكتوبر 
بالنسبة   « الشهر:  هذا  نشرت 
املرأة، وأنها  براءة  لي أفرتض 
منحت عن طيب خاطر سياراتها 
 4 بارتكاب  قاموا  آخرين  لرجال 

خمالفات خالل 13 شهرا«.
  بني 2010-2009 ».

على  كثريا  القاضي  يعول  ومل 
إنه  قائال  اهلجرة  وزارة  سجالت 
هؤالء  يكون  أن  املمكن  من 
الرجال من مواليد أسرتاليا، ومل 
يغادروا أسرتاليا مطلقا، وكذبوا 
رخصات  امتالكهم  حول  عليها 

قيادة لبنانية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني  

الفيدرالية  احلكومة  قامت 
الواليات  مع  صفقة  بإبرام 
دوالر  مليون   320 بقيمة 

بشأن خدمات املشردين.
بتخصيص  احلكومة  وقامت 
أول  يف  دوالر  مليون   159
كتمويل  اجلاري  مارس 
املشردين  لصاحل  فيدرالي 
أو  مأوى  جيدون  ال  الذين 
تقدم  أن  شريطة  سكن 
الواليات واألقاليم ذات القدر 

من املساهمة.
هومليس   « منظمة  وعربت 

احلكومة الفيدرالية تتعاون مع الواليات لدعم املشردين

من  قلقها  عن  أسرتاليا« 
لتقديم  الواليات  جتاهل 
الدعم بالرغم من تزايد أعداد 

املشردين يوما بعد يوم.
احلكومات  جملس  ولكن 
كافة  اعتزام  أكد  األسرتالية 
تقديم  واألقاليم  الواليات 
جتاه  به  التزموا  الذين  الدعم 

املشردين.
للهيئات  االتفاقية  وتسمح 
خدمات  بتقديم  املعنية 
يف  باالستمرار  للمشردين 

تقديم املزيد من اخلدمات.

مارك  اإلسكان  وزير  وقال 
باتلر إن ما حدث خطوة أولية 
الواليات  مع  للتعاون  مهمة 
استمرار  أجل  من  واألقاليم، 

دعم املشردين.
دعت  قد  احلكومة  وكانت 
الواليات أيضا للمساهمة يف 
دفع 76 مليون دوالر لصاحل 
من  املشردين  ينقل  مشروع 
اكثر  مساكن  إىل  الشوارع 

آمنا.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني  
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Australian Newsاسرتاليات

IT IS A 
VOLVO 

F16 , 485HP
لالتصال: 

0431 718 387

Make Volvo
Model F1689A
Item Condition Good
Year 1988
Price $45,000*
Colour WHITE
GCM 81000
GVM 26500
Registration BK49UR
Category Trucks
Sub-Category Tipper

Volvo F16, -
Good Condition.-
14 Speed .-
Gearbox and engine Volvo-
M&s body- bissaloy bin.-
Ready to be connected to trailer (available ring fitter).-
Dvd ,Navigation and reverse -camera in great 
condition.-
CB Radio -
Stereo-
Tarps great condition.-
Very reliable truck...-
3 months rego-
Ready for work....

تراك قاّلب للبيع

سيمون  تظل  أن  املقرر  من 
جمللة  السابقة  العارضة  فارو 
حمبسها  يف  بيت«  »بنتهاوس 
حني  إىل  حمددة،  غري  ملدة 
املرضي  القلق  حالة  من  عالجها 
الذي يعرتيها واليت دفعتها إىل  
املضاد    ،Xanax دواء    تناول 
أمام  متثل  أن   على  للقلق،  
تهريب  بتهمة  بعد  فيما  احملكمة 
خمدرات من الواليات املتحدة إىل 

أسرتاليا.
وفارو تبلغ من العمر 39 سنة، 
ومفرج عنها بكفالة مؤقتة، حيث 
بـ  إجباريا يف شقة  تقيم  كانت 
» سوري هيل« مملوكة لـلمؤلف 
حتى  فريكر،  ريتشي  املعاق 
الثامن من مارس املاضي، حيث 
بتهمة  عليها  القبض  إلقاء  مت 

انتهاك شروط اإلفراج بكفالة.
املاضي قال  ويف 20 مارس 
إن  واملسي  ستيفن  القاضي 
صحية  حالة  يف  ليست  فارو 
مشريا  حماكمتها،  لبدء  الئقة 
عام  ملدة  حتتاج  رمبا  أنها  إىل 
لعقار  إدمانها  من  تتعافى  كي 
احملكمة  استمعت  حيث   ،Xanax
إىل شهادة طبيب نفسي مفادها 
أن فارو تعاني من قلق مرضي، 

وتأخذ دواء Xanax ملقاومته.
وكان من املقرر أن تبدأ حماكمة 
فارو يف يناير املاضي، ولكن يف 
يوم اختيار هيئة احمللفني، قدم 
حماكمتها  بتأجيل  طلبا  حماميها 

ألسباب صحية.

القلق يؤجل حماكمة تاجرة املخدرات سيمون فارو!!

جزء  فارو  أن  النيابة  وتدعي 
إجرامية  خمدرات  شبكة  من 
تهريب  على  نشاطها  يرتكز 
عرب  أسرتاليا  داخل  املخدرات 
»فيديكس«،  الشحن  شركة 
حيث حاولت تهريب 312.9 جرام 
من خمدر امليثامفيتامني الشهري 
مبخدر الثلج، لكن الشرطة ألقت 
القبض على فارو يف 9 أكتوبر 

سيمون فارو
.2009

وجود  إىل  التحقيقات  وتشري 
تورط  إىل  أشاروا  شهود  ثالثة 
إىل  املخدرات  جلب  يف  فارو 

أسرتاليا.
تعمل  كانت  فارو  أن  يذكر 
البحر  مالبس  ألزياء  كعارضة 

لصاحل جملة »بنتهاوس بيت«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني  

األخرية  الفرتات  يف  انتشرت 
حتت  أطفال  استخدام  ظاهرة 
تطبيقات  عشر  الثالثة  سن 
للقمار عرب اإلنرتنت و عرب مواقع 
وسط  االجتماعي   التواصل 
القمار  لصاالت  مماثلة  أجواء 
يف ظاهرة اعتربها خرباء االجتماع 
اخلطر وقد ختلق  ناقوسا  تدق  

جيال أسرتاليا من املقامرين.
ودعا ذلك الوضع اخلطري هيئة  
Clubs Australia إىل تشكيل جلنة 
خاصة ملواجهة الظاهرة، بعد أن 
كشفت مراجعة حكومية وجود ما 
والبالك  البوكر  ماكينات  مياثل 
»فسبوك«  موقع  على  جاك 
خاصة،  انرتنت  تطبيقات  وعرب 
لألطفال  جذب  عنصر  ومتثل 

واملراهقني.
إن  حكومية  مراجعة  وقالت 
تفشي الظاهرة قد يقود هؤالء 
القمار  إدمان  إىل  املراهقني 
ضرورة  إىل  ولفتت  مسقبال، 

كبح تلك املخالفات.
ومن بني األلعاب اليت انتشرت 
القمار   صاالت  وحتاكي  بشدة 
Zynga Poker و   Slotomania و 

.DoubleDown
أصدرته  حديث  تقرير  وكشف 
أن  داتا«  جامبلنج   « منظمة 
 59.8 ينفقون  األسرتاليني 

ألعاب القمار..ظاهرة تفسد 
أطفال أسرتاليا

Saturday 6 April 2013  2013 نيسان   6 السبت 

على  سنويا  دوالر  مليون 
اإلنرتنت،  القمار على  تطبيقات 
يف  خطورتها  تتمثل  واليت 
تلزم  ثم  جمانية،  بدايتها  أن 
رغبوا  إذا  بالدفع  املستخدمني 

يف االستمرار.
اميي  األسرتالية  الطفلة  وقالت 
شاهدت  إنها  سنة،   13 باينت، 
على  القمار  مواقع  من  العديد 
مرة،  ومارستها  االنرتنت، 

وتابعت: »مل أحبها كثريا، ولكن 
شقيقي األكرب تومي يلعب تلك 
العديد  إىل  باإلضافة  األلعاب 

من األطفال«.
بينما قالت والدتها نيكول إنها 
األطفال  ميارس  ان  فكرة  ضد 
مثل هذه األلعاب على اإلنرتنت، 

حتى لو كانت جمانية«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني  

ناتاليا فونيس وايمي بايتن كالهما يف الثالثة عشرة من العمر، يلعبان 
بجهازي آيباد وآيفون 
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مذكرات بتوقيف 7 يف ملف التعرض لـ 3 مشايخ

عني قاضي التحقيق األول يف بريوت غسان عويدات جلسة يف 
حادثي  موقوفني يف  استجواب سبعة  اجلاري ملتابعة  نيسان   12

االعتداء على رجال دين يف منطقيت اخلندق الغميق والشياح.
وبينهم  السبعة  املوقوفني  استجوب  عويدات  القاضي  وكان 
قاصر وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم. واملوقوفون اىل القاصر 

هم حسن م، بالل ع، حسن م، حسن ق، طالل م، علي م.
التحقيق األول يف بريوت املوقوفني  ويأتي استجواب قاضي 
دار  ان  اىل  ويشار  عليهم.  العام  لالدعاء  تبعًا  امللف  هذا  يف 
القضية. وفهم  االدعاء الشخصي يف هذه  الفتوى اختذت صفة 
من التحقيقات اجلارية أن عدد رجال الدين الذين تعرضوا لالعتداء 
ثالثة شيوخ، اثنان يف اخلندق الغميق وثالث يف الشياح. وجيري 

التحقق من أن األخري كان وحيدًا حني تعرض للحادث.

ختلية موقوف يف حادث عرسال

فسخت حمكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضية اليس شبطيين 
قرار قاضي التحقيق العسكري فادي صوان برد طلب ختلية نوفل 
احلجريي املوقوف يف حادث عرسال. وقررت ختليته بكفالة مالية 
قدرها مليون لرية. وأفادت أوساط قضائية انه مل يتبني ضلوع 

احلجريي يف احلادث.
ويبقى أربعة موقوفني يف امللف تقدموا بطلبات لتخليتهم اىل 

قاضي التحقيق العسكري.

القوى االسالمية يف عني احللوة: خطة حلماية املخيمات

عقد يف مقر »عصبة االنصار« االسالمية يف خميم عني احللوة 
لقاء ضم ممثلي القوى االسالمية يف املخيم برئاسة »أمري احلركة 
االسالمية اجملاهدة« الشيخ مجال خطاب ووفد من حركة »محاس« 

برئاسة عضو املكتب السياسي أمحد عبد اهلادي.
انعكاسات  »وخصوصًا  املنطقة  العام يف  للوضع  وجرى عرض 
واتفق  الفلسطينية،  املخيمات  وعلى  لبنان  على  السورية  األزمة 
اجملتمعون على خطة عمل تضمن محاية املخيمات من االنزالق حنو 

فتنة ومن أي تطورات سلبية قد تطرأ يف املستقبل«.

احرتاق سيارتني لشقيقني يف البرية

ليل  منتصف  بعيد  عكار   – البرية  بلدة  يف  سيارتان  احرتقت 
الثلثاء، االوىل »هوندا« لصاحبها نوفل عياش والثانية  االثنني – 

»ب ام ف« لشقيقه حسام بينما كانتا مركونتني امام منزهلما.
وباشرت القوى االمنية التحقيقات ملعرفة املالبسات.

يف إحدى الدعاوى املتفرعة عن أزمة »بنك املدينة«
إبطال التعّقبات عن متهم بسرقة شيك بقيمة 50 مليون دوالر

يف إحدى الدعاوى املتفرعة عن أزمة »بنك املدينة« أبطل احلاكم 
التعقبات  الدين  القاضي باسم تقي  املنفرد اجلزائي يف بريوت 
عن حممد مجيل عسيلي يف الشكوى املقدمة ضده من ابراهيم أبو 

عياش جبرم سرقة شيك بقيمة مخسني مليون دوالر.
وأفاد عسيلي أمام احملكمة انه استلم الشيك موضوع الدعوى 
من أبو عياش باليد، كما ان األخري سّلمه مستندات مظّهرة ألمره 
بأن يقوم بسحبها مقابل ثالثة ماليني  وأعطاه كتابًا موقعًا منه، 
أحد  رفض  قيمتها  لتحصيل  السندات  هذه  قّدم  وعندما  دوالر، 
املصارف تسليمه قيمتها نظرًا لوضع بنك املدينة، فأرجعها إىل 

أبو عياش.
انه عندما عرض الشيك على املصرف وُأعيد  ويضيف عسيلي 
دون دفع قيمته مل يتقدم بشكوى ضد أبو عياش نظرًا للصداقة 
بينهما وكونه كان يعلم مبشاكل األخري، وأكد انه تقدم بشكوى 

بوجه أبو عياش جبرم شيك دون مؤونة.
واعتربت احملكمة يف حكمها انه مل ينهض يف امللف ما يثبت ان 
الشيك موضوع الدعوى هو من ضمن الشيكات املستوىل عليها من 
رنا قليالت وفؤاد قهوجي كما أفاد املدعي، وقد تبدى للمحكمة 
ومت  عياش،  أبو  ابراهيم  املدعي  من  الشيك  استلم  عسيلي  ان 
ذلك بصورة إرادية دون ان تكون إرادة املدعي مشوبة بأي عيب 
معطيات  استجماع  لعدم  التعقبات عن عسيلي  إبطال  يقتضي  ما 

القضية للعناصر املطلوبة لتحقيق اجلرم.
وكان أبو عياش قد أفاد يف شكواه انه اثر توقيفه نتيجة أزمة 
بنك املدينة، وبعد الفوضى اليت عّمت إدارة املصرف أقدمت رنا 
قليالت مع آخرين على الدخول إىل مكاتبه وسرقة عدد كبري من 
دون  بياض  على  منه  موّقعة  كانت  اليت  والشيكات  املستندات 

وبدأت  املستفيد،  واسم  استحقاقها  وتاريخ  املبلغ  قيمة  إيراد 
بطرحها عشوائيًا يف السوق وقد علم ان املدعى عليه عسيلي حيوز 
شيكًا مسحوبًا على بنك املدينة من حسابه اخلاص، وقد حّرر ألمر 

عسيلي مببلغ 50 مليون دوالر.
أما عسيلي فأفاد استنطاقيًا انه خالل العام 2001 كان وكياًل 
مدنيًا عن شخص عراقي وحيوز على شهادة إيداع منسوب صدورها 
عشرة  بقيمة  عياش  أبو  ابراهيم  من  وموّقعة  املدينة،  بنك  عن 
املدعي  مع  حمامني  ثالثة  مبعاونة  تفاوض  وقد  دوالر.  مليارات 
هذه  على  توقيعه  صحة  البدء  يف  أنكر  األخري  وان  خبصوصها، 
الشهادة ثم أقّر بصحتها، وبنتيجة املخالصة قبض مبلغ مئة ألف 
دوالر من املدعي الذي وعده بدفع مبلغ اخلمسني مليون دوالر إال 
أنه ماطل لغاية العام 2003 حيث سّلمه املدعي خالل شهر نيسان 
الشيك موضوع الدعوى مؤجل االستحقاق لغاية شهر آب، وضمانة 
هلذا الشيك سّلمه املدعي سندات دين بقيمة امجالية مليونان و930 
ألف دوالر، وعندما قام بعرض الشيك على املصرف للتحصيل، 

أعيد دون دفع، فتقدم بدعوى بشأنه ما زالت قيد النظر.

»استقصاء بريوت« تواصل تعّقب املطلوبني وحتتجز 
سيارات ودراجات خمالفة

واصلت مفرزة استقصاء بريوت تعّقب املطلوبني جبرائم خمدرات 
وسرقة وسلب، وأوقفت 19 شخصًا بينهم سوري وآخر هوية قيد 

الدرس. كما حجزت 28 دراجة نارية و17 سيارة خمالفة.
عملة  ترويج  جبرم  م.أ.ص  توقيف  مت  االحد،  سوق  حملة  ففي 
مزورة وقد ضبط حبوزته مبلغ 400 دوالر أمريكي مزورة وكمية 
من مادة الكوكايني واحلبوب املخدرة ودواء خمدر من نوع )سيمو( 
حبوزته  ضبط  كما  طبيب  وصفة  بدون  تروجيه  أو  بيعه  احملظر 

مسدس حربي.
بالغي  مبوجب  املطلوب  ع.ط.ش  توقيف  مت  احلمرا،  ويف حملة 
خالصة حكم صادرة عن حمكمة جزاء النبطية وخالصة حكم صادرة 

عن حمكمة جبل لبنان جبرم تعاطي املخدرات.
ويف حملة اجلميزة، مت توقيف ا.ع.ض وج.أ.د وهـ.ف.س بعدما 
ضبطت حبوزتهم كمية من حشيشة الكيف والكوكايني وورق لف 

سجائر.
ويف حملة حبيش، مت توقيف ف.أ.أ.ح.ن املطلوب مبوجب خالصة 

حكم موضوع برقية مودعة ومسجلة لدى فصيلة برج الرباجنة.
ويف حملة فردان، مت توقيف ح.ط.ر جبرم السلب وقد ضبط 

حبوزته صاعق كهربائي.
جبرم  ع.ر.ا.ح  السوري  توقيف  مت  املريسة،  عني  حملة  ويف 

السرقة.
ويف حملة مار الياس، مت توقيف ب.م.ص جبرم سرقة دراجات 

نارية.
الروشة، مت توقيف كل من ع.هـ. املطلوب مبوجب  ويف حملة 
بالغ مذكرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق يف جبل لبنان جبرم 
التحقيق العسكري  خمدرات ومذكرتي توقيف صادرة عن قاضي 
جبرم شهر سالح ومعاملة القوى االمنية بالعنف والشدة ووثيقيت 
نار من سالح حربي غري مرخص  اطالق  اتصال من اجليش جبرم 
وح.ا.ح بعدما ضبطت حبوزته كمية من احلبوب املخدرة ودواء حمظر 
بيعه أو تداوله بدون وصفة طبية نوع )سيمو( وف.ع.م املطلوب 
مبوجب قرار جزائي صادر عن القاضي املنفرد يف زحلة. وم.ع.ن 

مواليد 1984 بعدما ضبطت حبوزته كمية من العملة املزورة.
ويف حملة فردان مت توقيف ش.ع.م، بعدما ضبطت حبوزته كمية 

من حشيشة الكيف.
بعدما  وم.آ.ك  ا.م.ع  من:  كل  توقيف  مت  املتحف  حملة  ويف 

ضبطت حبوزتهما كمية من احلبوب املخدرة.
ويف حملة الكورنيش البحري مت توقيف خ.ق.م املطلوب مبوجب 

خالصة حكم صادرة عن حمكمة جزاء زحلة.
)هوية قيد  توقيف ن.إ.ر وش.ع.د  مار خمايل مت  ويف شارع 
واملارجيوانا  الكوكايني  من  كمية  حبوزتهما  ضبط  وقد  الدرس( 

املخدرة.
املقتضى  إلجراء  املعنية  الفصائل  اىل  املوقوفون  أحيل  وقد 

القانوني يف حقهم.
اىل ذلك، أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان 
والنظام ومكافحة  األمن  إطار مهامها يف جمال حفظ  »ضمن  انه 
اجلرمية مبختلف أنواعها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتارخيي 
2013/03/31 و2013/04/01 من توقيف 53 شخصا الرتكابهم أفعاال 
جرمية على األراضي اللبنانية كافة، بينهم: 12 جبرائم سرقة، 8 
إقامة غري مشروعة، 4 جبرائم خمدرات،  وإيذاء، 5  جبرمي ضرب 
3 دون أوراق ثبوتية، 2 جبرم شيك دون رصيد، 2 جبرم خطف، 
2 جبرم تزوير، 2 جبرم اطالق نار، 2 خمالفة بناء، 2 جبرم قيادة 
دراجة نارية مسروقة، 2 جبرم سكر ظاهر، 7 جبرائم: تهديد، تسبب 
األمن،  أعمال منافية للحشمة، مقاومة رجال  بوفاة، نقل أسلحة، 

صدم .

امـنيات لبنانية
إفالت فتى من خاطفيه يف راشيا

إدعى فارس ناصر الدين من بلدة راشيا أمام خمفر درك البلدة، 
على هادي يوسف فاعور من بلدة العقبة، متهمًا إياه خبطف ولده 
القاصر جواد ) 17 عامًا(، ومهددًا بقتله يف حال مل يدفع له املبلغ 

املالي الذي إستدانه منه.
وقد متكنت األجهزة األمنية من حتديد مكان اخلاطف واملخطوف، 
وإعتقال  املخطوف،  عن  اإلفراج  اجل  من  اإلتصاالت  جتري  وهي 

اخلاطف.
اىل خمفر  وتوجه  خاطفه،  من  اإلفالت  من  جواد  متكن  والحقًا، 

راشيا حيث أدىل بإفادته.

 جريح حبادث صدم على أوتوسرتاد جبيل

اللون يقودها ج.ف  »نيسان« سوداء  نوع  صدمت سيارة من 
مرعب على املسلك الغربي ألوتوسرتاد جبيل قرب مفرق مستيتا 
زهري حممود امساعيل )35 عامًا( من بلدة الضنية، ومت نقله بواسطة 
الصليب األمحر اىل مستشفى »سيدة املعونات اجلامعي« يف جبيل 

مصابًا جبروح ورضوض خمتلفة.

عائلة مشيساني تطالب بإعدام القاتل

يد  على  قضى  الذي  مشيساني  هيثم  املغدور  عائلة  طالبت 
العقوية  بالقاتل  ينزل  بأن  القضاء،  خليفة،  املتهم حسني حممد 

اليت يستحق »وال نقبل أن تكون أقل من اإلعدام«.
وأكدت العائلة يف بيان هلا »أن كل السيناريوات اليت تداوهلا 
بعض وسائل اإلعالم وبعض الصالونات، هي إما من نسج خيال 
البعض وإما من نسج خيال القاتل لغاية يراد منها طمس معامل 

اجلرمية«.

 موقوفان أحدهما سوري باالعتداء على كنيسة يف املزرعة

أحدهما  اثنني  توقيف  املخابرات يف اجليش من  متكنت مديرية 
سوري باالعتداء على كنيسة مار خمايل يف حملة املزرعة.

وأفادت قيادة اجليش يف بيان هلا أنه »على أثر تعّرض كنيسة 
مار خمايل يف حملة املزرعة بعد ظهر أمس للرشق بالبيض أثناء 
وجود املصّلني داخلها، باشرت مديرية املخابرات بعملية استقصاء 
واسعة أدت اىل حتديد هوية املعتدين وهما: مجال العلي )املعروف 
جبمال ياسني(، والسوري عمر احلمصي، اللذين أوقفا ظهر اليوم 

)أمس( واعرتفا بقيامهما باالعتداء على الكنيسة املذكورة.
االعتداء  دوافع  ملعرفة  املوقوفني  مع  التحقيقات  وتستمر 

وخلفياته، بإشراف القضاء املختص«.

ضبط حشيشة يف صور

أوقفت خمابرات اجليش الشابني ل.ر. وأ.غ. )يف العقد الثالث 
بالقرب  اثناء توجههما من بريوت إىل منطقة صور،  العمر(،  من 
من  كيلوغرامًا   16 حبوزتهما  وكان  العباسية،  بلدة  مفرق  من 

احلشيشية.
وعلم ان توقيفهما قد جرى بعد عملية رصد قامت بها خمابرات 
تهريب  بقضية  تتعلق  معطيات  على  يفتح  وتوقيفهما  اجليش، 

املخدرات.

سرقة سيارة يف عمشيت

أقدم جمهولون على سرقة سيارة زياد جرجس جرجي، من بلدة 
ترتج قضاء جبيل، من أمام منزله يف عمشيت حي ماريوحنا وهي 
التحقيق  األمنية  القوى  وباشرت  أمحر،  لونها  »رابيد«  نوع  من 

ملعرفة الفاعلني.

خطف سائق أجرة يف الدورة واإلفراج عن زميله بعد دفع 
فدية

تستمر عمليات اخلطف مقابل فدية وتتنقل بني منطقة وأخرى. 
وفيما أفرج عن خمطوف سوري يف أدونيس جونية، سجلت عملية 

خطف يف الدورة.
فقد خطف سائق تاكسي يدعى جوزف اخلولي يف منطقة الدورة 
واتصل اخلاطفون فجر أمس بولده مطالبني بفدية مالية قدرها 50 

ألف دوالر أمريكي مقابل االفراج عنه.
وأفرج أمس عن السوري سعيد محوي الذي كان خطف االثنني 

املاضي يف منطقة أدونيس.
وقد حصلت عملية االفراج بعدما مت دفع فدية مالية للخاطفني.

قضاء وقدر
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اعالنات

االفتتاح الكبري  حللويات رويال يف غيلفورد
تشكيلة واسعة من احللويات العربية

كايك - بييت فور - شوكوال - بوظة - كوكتيل مميز 
- عصائر واكثر من 20 صنفا من البسكويت

كعك بكنافة - جلسة خارجية مع فنجان قهوة 
نؤمن طلبيات كافة املناسبات

نظافة تامة - خدمة مميزة 
معاملة جيدة وخربة طويلة

زورونا مرة وتصبحون من زبائن احملل

بوب وفريق العمل يف خدمتكم

Saturday 6 April 2013  2013 نيسان   6 السبت 

االفتتاح الكبري يف منطقة غرينايكر 
لصالة عرض للمفروشات اخلارجية 

واهلدايا للمنازل

بادارة محمد هوشر

204 B Hume Highway,  
Greenacre NSW 2190

Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

 9 من  الجمعة  حتى  االثنني  من  نفتح 
صباحا حتى 5 بعد الظهر

السبت من 10 صباحا حتى 4 بعد الظهر
االحد من 10 صباحا حتى 3 بعد الظهر

املفروشات  من   ومميزة  واسعة  تشكيلة  لدينا 
الخارجية والهدايا باسعار ال تنافس

تــنزيالت لـغاية 
50% بــمناسـبة االفـتتاح

www.wickedwickerhome.com.au 
sales@wickedwickerhome.com.au

Next to 
ANzAc St

احضر هذا االعالن واحصل 
على حسم %20
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Advertisement

LIVE TV CHANNELS   |   TV SERIES   |   MOVIES   |   RADIO   |    VOD   |   PAY-PER-VIEW

www.www.

     

.com

Online at

Starting at
$4.59/Month*

.com

On your TV with

Starting at

$16.67/Month* 

* Only with the purchase of 6 months subscription or more.

NEW Free App
iPhone®, iPad® & 
Android™

.com

10
-1

1-
00

07Customer Service: 
Tel: +1 604.676.3812 
        1.866.294.8512

Fax: +1 905.709.1910
email: info@glarab.com

Provided by: Powered by:

Join Our Team: 
apply@glarab.com

Aburn
Zam Zam Market.....................(+61) 431-207 576
Adellaid
Persian Grocery...................... (+61) 884-438-599
Allawah
Billy Biz Solution.........................(+61)410103848
Belmore
Ann TV .......................................(+61) 400466 484
Blacktown
Dishnet Electrical  ..................(+61) 439-445-733
Brisbane
Afshar Market ........................ (+61) 738-477-396

Canberra - Lyneham

Arabic IPTV............................. (+ 61) 4 100 60 100
Geelong

Nima Satellite........................... (+ 61) 401729598
Melbourne

Ishtar Persian Bazar............... (+61) 393-549-212

Austech Telecom.................... (+61) 410-514-439

Bamyan Halal Butchers........ (+61) 397-932-636
Super Gulf………................. (+ 61)398-502-992
Nas Data Communication....(+61) 387-949-876

Parammata

Little Persia .............................. (+61) 29630-1648
Perth
City Fresh Supermarket........ (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite... (+61) 423-631-129
Prospect
Huuur computer......................(+61) 448-606060
Osborne Park Perth
Sid Satellite ............................ (+61) 415-406-500
St Clair
Unicom  by Nabil Wissa..........(+61) 421 892 041

Sydney

AVA Satellite............................ (+61) 401-491-546
Super Sahel............................. (+61) 294-176-766
Tech Solutions........................ (+61) 402-666-555
Bullono..................................... (+61) 0433008974
Niavaran  Market .................... (+61) 294771 772
Broadcasting Australia Satellite .....(+61)298912551
Sahibi Supermarket..................(+61)2-86777927
Thomastown

Professional system & network  (+ 61) 452-233002

Saturday 6 April 2013  2013 نيسان   6 السبت 
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اعالنات

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

  Spas  تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و
و Vanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161 
Phone:: 02 8724 5800      Fax:: 02 8724 5911 

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

Saturday 6 April 2013  2013 نيسان   6 السبت 



Page 22صفحة 22     

مــقابلة

هوية  ببطاقة  لنا  هل   *
السيد  باراماتا  بلدية  لرئيس 

جان شديد؟
لبنان  مشال  مواليد  -من 
اىل  والدتي  مع  سافرت 
اسرتاليا حني كنت يف الثامنة 
من عمري حيث سكنت العائلة 
دروسي  وتلقيت  باراماتا  يف 
االبتدائية يف ابتدائية روزهيل 
الثانوية يف  املرحلة  تابعت  ثم 
ثانوية Arthur Fillip يف باراماتا 
اجلامعية  املرحلة  بعدها  الكمل 
سيدني  يف   UTS جامعة  يف 
العلوم  يف  باجازة  وأجترج 
التطبيقية Aplied Science مثل 
علوم املخترب وحتليل الفحوصات 

الصحية.
بعد اجلامعة بدأت العمل يف 
خمتربات  يف  ختصصي  جمال 
حيث  الدم  لتحاليل  دوغالس 
 Sonic تغري امسه اليوم ليصبح
حواىل  فيه  ألعمل   Diagnostic

10 سنوات.
اما اليوم فلدي مصلحة خاصة 
هي Project Menagement كما 
تشخيص  حول  ببحوث  اقوم 

االمراض وتسويقها.
مرة  ألول  فزت  متى   *
بعضوية جملس بلدية باراماتا؟ 
على  ام  مستقال  فزت  وهل 

الئحة حزب معني؟
- ترشحت الول مرة النتخابات 
على   2004 عام  باراماتا  بلدية 
الئحة حزب االحرار ففزت فيها 
العام  انتخابات  يف  فزت  كما 
2008 على الئحة احلزب نفسه 
ايلول  انتخابات  يف  وكذلك 

.2012
جون  السيد  ُأنتِخب  متى   *

ان  وانوه  السكانية.  والكثافة 
كل  بني  الوحيدة  هي  باراماتا 
اىل  اضافة  سيدني،  ضواحي 
بهذا  حتظى  طبعا،  سيدني 

التصنيف.
بلدييت  ان  اىل  هنا  واشري 
حتظيان  ونيوكاسل  وولونغونغ 
التصنيف ولكنهما تقعان  بهذا 

خارج نطاق ضواحي سيدني.
التقرييب  العدد  هو  ما   *

لسكان باراماتا ومنطقتها؟
- حواىل 174 ألف نسمة.

ضواحي  عدد  هو  ما   *
باراماتا؟

- حواىل 20 ضاحية.
اليت  االجنازات  هي  ما   *
البلدية  ترؤسك  خالل  حققتها 

عام 2010 - 2011؟

- خالل فرتة رئاسيت السابقة 
بتغيري  قضى  قرارا  اصدرت 
 Rangers   ،مهمة شرطة البلدية
فاذا ُسّجل حبقك حمضر خمالفة 
حلق  ظلما  ذلك  يف  ان  ورأيت 
بك، فقد قمنا بتعيني جلنة يف 
هلا  تكتب  ان  بامكانك  البلدية 
وتشرح حالتك حيث تنظر اللجنة 
اعفائك من  لناحية  يف وضعك 

الغرامة ام ال.
امان  كامريات  نصبنا  كما 
يف  الشرطة  مع  بالتعاون 
تشريش سرتيت وذلك لتقليص 

معدل اجلرمية ومكافحتها.
كذلك نظمنا منتدى اقتصاديا 
ودوائر  الشركات  كربى  جللب 

الوالية لالستثمار يف باراماتا.
نهر  على  سينما  أقمنا  ايضا 

سنشيد مبنيني بارتفاع 90 و60 طابقا لتطوير املدينة وخلق 13 ألف فرصة عمل
ندعو كل من لديه أفكار جديدة لتحسني األداء البلدي التقدم بها لدراستها  

رئــيس بلـدية بــاراماتا جــان شــديد لـ »الــهريالد«:

سافرت الوالدة والعائلة اىل اسرتاليا وهو يف الثامنة من العمر.. منذ صغره 
وهو يحلم بالعمل يف الحقل العام لخدمة املواطنني.. انه رئيس بلدية باراماتا 

ابن الجالية البار السيد جان شديد.
وأكمل  باراماتا  فيليب يف  ارثر  وثانوية  روز هيل  ابتدائية  دروسه يف  تلقى 
العلوم  يف  باجازة  منها  ليتخرج  سيدني  يف   UTS جامعة  يف  الجامعية  املرحلة 
التطبيقية ويعمل لفرتة يف مختربات دوغالس قبل ان يـُنشئ مصلحته الخاصة.

والن العمل يف املجال العام جزء من طبيعته أدرك انه ال يمكن ان يتحقق ما 
يصبو اليه اال من خالل احد الحزبني الكبريين.. فانتسب اىل حزب االحرار ايمانا 

منه بمبادئ وأهداف هذا الحزب على الصعيدين الوطني واالنساني.
فاز بعضوية املجلس البلدي الول مرة يف انتخابات العام 2004 على الئحة 
حزب االحرار وكذلك يف العام 2008 والعام 2012.. ترأس املجلس البلدي 
ألول مرة يف العام 2010 - 2011 فحقق العديد من االنجازات ليعود ويرأسه 
 - و 2013   2013  -  2012( متتاليني  لعامني  العام 2012  انتخابات  بعد 
البلدية 3  2014( بعد اتفاق من املستقل بول جريارد قضى برتؤس االحرار 

سنوات مقابل سنة للمستقل جريارد.
اىل  التي يف طريقها  وتلك  االوىل  رئاسته  تحققت يف ظل  التي  االنجازات 
التحقيق يف ظل رئاسته الحالية كبرية اقتصاديا وعمرانيا وترفيهيا منها التعاون 
مع الشرطة لرتكيب املزيد من كامريات االمان وتوسيع حوض السباحة ومسرح 
واقامة  ويستميد  مستشفى  محيط  يف  والحدائق  الطرق  وتحسنب  ريفرسايد 
االكرب  االنجاز  ان  غري  وغريها..  باراماتا  نهر  على  وسينما  ترفيهية  نشاطات 
احدهما  مبنيني  تشييد  على  العمل  »الهريالد«-  لـ  قال  كما  نوعه-  من  والفريد 
بارتفاع 90 طبقة واآلخر تجاري بعشرات الطوابق يف السوق التجاري للمدينة 
لخلق حواىل 13 ألف فرصة عمل وايضا التعاون مع جامعة غرب سيدني كلية 

باراماتا لخلق حواىل 11 ألف وظيفة معرفية ومالية وتكنولوجية للطالب. 
البلدي  األداء  لتحسني  أفكار  لديه  من  كل  الهريالد  عرب  السيد شديد  ودعا 

حاوره أنطونيوس بو رزق

رئيس بلدية باراماتا السيد جان شديد

رئيس بلدية باراماتا جان شديد والزميل انطونيوس بو رزق

باراماتا  لبلدية  رئيسا  شديد 
الول مرة؟

-انُتِخبُت رئيسا للبلدية الول 
مرة عام 2010 - 2011 وذلك من 
خالل اتفاق مع املستقلني حيث 
ذلك  يف  البلدي  اجمللس  كان 
احلني يتألف من 6 أحراريني و6 

عماليني و3 مستقلني.
* كيف يتوزع اجمللس البلدي 

احلالي؟
جرت  اليت  االنتخابات  -يف 
يف 8 أيلول حقق مرشحو حزب 
فازوا  حيث  كبريا  فوزا  االحرار 
حلزب   5 مقابل  أعضاء   7 بـ 

العمال و3 مستقلني.
حالي  اتفاق  اي  *هل هناك 
مع املستقلني بالنسبة للتبادل 

على الرئاسة؟
عضو  مع  اتفاقا  -عقدنا 
جريارد  بول  املستقل  البلدية 
رئاسة  مبوجبه  االحرار  يتسلم 
البلدية 3 سنوات  مقابل سنة 

واحدة لبول جريارد.
رئاسة  يف  ستبقى  هل   *
ام  ثالث سنوات  طيلة  البلدية 
سيتناوب على رئاستها اعضاء 

آخرون من احلزب؟
- سأبقى يف الرئاسة سنتني 

متتاليتني.
رئيس  على  ُيطلق  ملاذا   *
 Lord لقب  باراماتا  بلدية 
ُصنفت  سنة  اي  ويف   Mayor
التصنيف؟  بهذا  باراماتا  بلدية 
يف  اخرى  بلديات  هناك  وهل 
سيدني حتظى بهذا التصنيف؟

- مت هذا التصنيف عام 1988 
وذلك بفعل النمو الكبري الذي 
شهدته وتشهده مدينة باراماتا 
والعمران  االعمال  صعيد  على 

باراماتا لتسلية وترفيه االوالد 
والقيام بنشاطات على ضفاف 
نهر باراماتا وهذا حيدث الول، 
ضخمة  ماء  نافورة  واشرتينا 
باراماتا  نهر  يف  ووضعناها 

للمساهمة يف مجال املدينة.
اليت  االجنازات  هي  ما   *
رئاستك  ظل  يف  حتققت 

احلالية؟
- حققنا العديد من االجنازات 

منها:
لدينا برنامج جماني لتعليم   _
الطالب القراءة لتشجيع الطالب 

واالهالي على التعليم.
_ استقدمنا اخلبري االسرتاتيجي 
حتسني  كيفية  يف  االمريكي 
وتطوير املدن Ethan Kent اىل 
وافكاره  آرائه  العطاء  باراماتا 
لتحسني  اسرتاتيجية  ووضع 
العامة  واالماكن  باراماتا  مدينة 

ونهر باراماتا وغري ذلك.
مبنى  اىل  مبين  اول  _حّولنا 
تقليص  لناحية  للبيئة  صديق 

االنفاق واملصروف.
حتسينات  عدة  _اجرينا 
للعائالت  العامة  احلدائق  على 

واالوالد.
تعليمية  دورات  نقيم   _
للمسنني مللء اوقاتهم وحتسني 

مهاراتهم.
 The مسرح  اىل  استقدمنا   _
Riverside رئيس الوالية السابق 
باري انزوورث الذي ُشّيد هذا 
املرفق يف عهده منذ حواىل 25 

سنة.
الفرق  بتشجيع  نقوم   _

الرياضية يف باراماتا.
املراكب  بعض  استقدمنا   _
بعض  القامة  باراماتا  نهر  اىل 

النشاطات الرتفيهية لالوالد.
ليلة عيد رأس السنة اقمنا   _
للعائالت  جمانية  كربى  حفلة 

واالوالد.
السري  على  السكان  نشجع 
صحتهم  على  للحفاظ  معنا 

ورشاقتهم.
_ رفعنا العلم اللبناني مبناسبة 

عيد استقالل لبنان.
اقمنا ونقيم خالل شهري    _
احلالي   ونيسان  املاضي  آذار 
ُتدعى  باراماتا  نهر  على  سينما 

.Movie on the River
_ جعلنا ركون السيارات جمانا 
مبناسبة عيدي امليالد والفصح 

اجمليدين.
اليت  املشاريع  هي  ما   *
خالل  حتقيقها  البلدية  تنوي 

فرتة ترؤسكم احلالية؟
اعمالنا  جدول  على   -
املستقبلية عدة مشاريع منها:

االطباء  مع  اآلن  نعمل   _
مستشفى  يف  واملسؤولني 
الطرق  لتحسني  ويستميد 
العامة  واالماكن  واحلدائق 

احمليطة باملستشفى.
الوظائف  خلق  على  نعمل    _

من خالل جلب الشركات الكبرية 
لالستثمار يف املدينة.

نعمل على بناء قطار خفيف   _
وكاسل  باراماتا  بني  )ترام( 
هيل للمساعدة يف حل مشكلة 

االزدحام.
اخلاص  القطاع  مع  نعمل   _
لتشييد مبنيني االول من  90 
يف  التجاري  السوق  يف  طبقة 
 Parramatta( سرتيت  تشريش 
مرتا   336 بارتفاع   )Square
والثاني جتاري من يتألف من 60 
لناحية  عالية  نوعية  ذي  طابقا 
التجهيزات والتسهيالت وغريها 
ويبلغ جمموع مساحة مكاتبه 27 

ألف مرت مربع.
مل  الذي  التطور،  وهذا 
قبل،  من  املنطقة  تشهده 
السوق  يف  سيحدث  والذي 
للمرة االوىل، سيخلق  التجاري 
حواىل 13 ألف فرصة عمل يف 

االشهر الـ 18 املقبلة.
_ سيتم  بناء املزيد من مواقف 

ركون السيارات.
على  حتسينات  سنجري   _
 Riverside( ريفرسايد  مسرح 
Theatre( وجعله يتسع لعدد اكرب 
عروضا  وجيذب  املواطنني  من 

اكثر.
من  املزيد  سنجري   _

التحسينات لنهر باراماتا.
_  نعمل مع جامعة غرب سيدني  
ورايدملري  باراماتا  كلية   UWS
لتدريب  تقنية  شركات  جللب 
قرب  وظائف  والجياد  الطالب 
اجلامعة. وهذا املشروع قد خيلق 
معرفية  وظيفة  ألف   11 حواىل 

ومالية وتكنولوجية وغريها.
_ حناول احلصول على االموال 
الالزمة لتوسيع حوض السباحة 
يف باراماتا وجعله افضل مما هو 

عليه.
مع  التعاوون  سنواصل   _
كامريات  عدد  ونزيد  الشرطة 
وخاصة  الشوارع  جلعل  االمان 
اماكن التجمعات واالزدحام اكثر 

امنا للمواطنني.
* الكثري من البلديات تعاني 
من الديون، فما هو وضع بلدية 

باراماتا؟
- البلدية يف وضع مالي جيد 
وديونها طبيعية جدا وهي حتت 

السيطرة التامة.
تود  اخرية  كلمة  من  هل   *

توجيهها؟
مواطين  أشكر  ان  اود   -
باراماتا على الدعم الذي ملسته 
منهم وأعدهم بانين سأعمل كل 
ما فيه مصلحتهم ورفاهيتهم.

كما ادعو كل من لديه افكار 
جديدة تصب يف خامة حتسني 
بها  التقدم  البلدي  االداء 
وعرضها ملناقشتها ودراستها، 
هي  النهاية  يف  البلدية  الن 
خلدمة مواطنيها وتسيري شؤونه 
وخاصة تلك املتعلقة بالبلدية.

Saturday 6 April 2013  2013 نيسان   6 السبت 

التقدم بها لدراستها.  
قصدت »الهريالد« مكتب رئيس بلدية باراماتا السيد جان شديد يف الطابق 

12 من مبنى البلدية  وكان لها معه هذا الحوار الشيق:  
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اسرتاليات
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االفتتاح الكبري يف منطقة غرينايكر لصالة 
عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل

بادارة محمد هوشر

204 B Hume Highway,  
Greenacre NSW 2190

Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

الجمعة  االثنني حتى  نفتح من 
من 9 صباحا حتى 5 بعد الظهر

 4 حتى  صباحا   10 من  السبت 
بعد الظهر

االحد من 10 صباحا حتى 3 بعد 
الظهر

%2

سم 0
 OFF %20أحضر هذا االعالن واحصل على ح

!!!!

تتوفر لدينا  
تشكيلة  

واسعة  
ومميزة  من  
املفروشات 

اخلارجية 
واهلدايا 
باسعار ال 

تنافس

تــنزيالت لـغاية 50% بــمناسـبة االفـتتاح

www.wickedwickerhome.com.au 
sales@wickedwickerhome.com.au

Next to 
ANzAc St

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 كلتوم 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

بعد إجراء االنتخابات يف هيئات التيار الوطين احلر يف أسرتاليا أتت 
النتائج على الشكل التالي :

يف ملبورن والية فيكتوريا جاءت نتيجة االقرتاع السري كالتالي : 
رئيس : شربل راضي

نائب رئيس : مارون خوري
أمني سر : داني أسطا 

أمني صندوق : سليمان أبو خاطر 

يف سيدني نيو ساوث ويلز جاءت نتيجة االقرتاع كالتالي :
رئيس : طوني طوق 

نائب رئيس : طوني رزق 
أمني السر : ميشال خنول 

أمني صندوق : مارشا البايع 

يف كانربا : 
رئيس: خنله عون 

نائب رئيس : جوزيف درويش

يف أداليد :
رئيس : جاك رباع 

أمني سر : مسري صراف 
أمني صندوق : عبد اهلل الرومي 

شاكرين  املسؤولية  مقاليد  اجلديدة  اهليئات  تسلمت  وقد  وهذا 
للهيئات املسّلمة تضحياتها وحتملها املسؤولية بكل جدارة .

منسق لجنة االنتشار
د. طارق صادق

تعميم صادر عن جلنة االنتشار 
يف التيار الوطين احلر 

العالناتكم يف 

جريدة الهريالد 

االتصال على 

احد الرقمني 

87648186

أو 

0403482345

او زيارة الربيد 

االلكرتوني

info@

meherald.

com.au

متسك رئيس االئتالف الفيدرالي 
مبوقفه  أبوت  طوني  املعارض 
املناهض لزواج املثليني، بالرغم 
أطلقتها  اليت  املناشدات  من 
إبداء  على  إياه  وحثهما  ابنتاه، 
قانون  مشروع  مترير  يف  مرونة 

يعرتف بزواج املثليني.
وقال أبوت يف تصرحيات أدىل 
بها السبت إنه لن يسمح ألعضاء 
على  احلر  بالتصويت  االئتالف 
املثليني،  زواج  قانون  مشروع 
الرمسي  املوقف  أن  إىل  مشريا 
لالئتالف ال يزال يدور يف فلك 

الرفض.
وتابع أبوت يف تصرحيات لشبكة 
االئتالف  »سياسة  سكاي نيوز: 
يكون  أن  جيب  الزواج  أن  هي 

فقط بني رجل وامرأة«.
يتم  احلر  التصويت  أن  وتابع 
يكون  ال  عندما  إليه  اللجوء 
معينة  سياسة  متبنيا  االئتالف 

يف قضية ما.
وفرانسيس  بريدجت  وكانت 
أجريتا  قد  أبوت  توني  جنلتا 
حوارا مع »نيوز ليميتد«األسبوع 

أنهما  إىل  وأشارتا  املاضي، 
أجل مترير  يأمالن ويصليان من 

مشروع قانون زواج املثليني.
وتابعتا أن ما عزز موقفيهما من 
أن  هي  املثليني  زواج  قضية 
عمتهما كريستني فورسرت مثلية 
رفيقتها  مع  وتعيش  اجلنس 

فرجينيا إدواردز.
وجود  أن  فرانيس  وأردفت 
يف  املثليني  من  كبرية  نسبة 
يستدعي  األسرتالي  اجملتمع 
القانون«، ومضت تقول:  مترير 
» ناقشت أبي فيما يتعلق بتلك 

املسألة«.
واستطردت فرانسيس: »أعتقد 
أنه شيء حتمي أن مننح للمثليني 

حقوقهم الكاملة«.
 « بريدجت:  شقيقتها  وتابعت 
أعتقد أن فكرة املثلية اجلنسية 
فعلى  جيلنا،  بني  مقبولة  باتت 
كريس  عميت  املثال  سبيل 
يعيشان  فرجينيا،  ورفيقتها 
زوجني،  أي  حلياة  مماثلة  حياة 

فيما عدا أن كلتيهما أنثى«.
ملصدر: العنكبوت االلكرتوني

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتونياسرتاليا يف أسبوع

أبوت يرفض توسالت ابنتيه 
بشأن املثليني

املثلية كريستني فورسرت شقيقة زعيم االئتالف الفيدرالي املعارض طوني أبوت 
مع رفيقتها فرجينيا إدواردز

عائلة طوني أبوت

فرانسيس وبريدجت كريمتا طوني أبوت

الغازية  املياه  مشروبات  كانت 
يف  الرئيسية  األسباب  أحد 
وصول األسرتالي كيفن  الذي 
إىل  كيف«  »بيح  بلقب  اشتهر 
اعتاد  حيث  كجم،   254.7 وزن 
املياه  معلبات  من  تسعة  تناول 
الغازية يوميا قبل انضمامه ألحد 
أشهر برامج الواقع التلفزيونية،  
  Biggest Loser  الذي حيمل اسم

The، أو »اخلاسر األكرب«
يوميا  يستهلك  كيفن  وكان 
6000 سعر حراري يوميا، وهو ما 
يتجاوز ثالثة أضعاف ما ينصح به 
األطباء، كما  اعتاد »بيج كيف« 
من  يوميا  1200 سعر  امتصاص 

املياه الغازية.
البدنية   اللياقة  خبري  ويقول 
املرعب  من   « بونتون:  شانان 
حقا معرفة كم السعرات احلرارية 
يستقبلها  اليت  القيمة  عدمية 
اجلسد البشري جراء تناول املياه 

الغازية« 
»روي  تقرير  أن  من   وبالرغم 
املاضي  األسبوع  مورجان« 
يوضح أن استهالك األسرتاليني 
من املياه الغازية اختفض خالل 
األرقام  أن  إال  شهرا،   12 آخر 
تدعو للقلق، بعد أن كشفت أن 
عمر  األسرتاليني يف  من   %  57
الرابعة عشر أو أكثر يستهلكون 
مشروبات غازية كل سبعة أيام 

على األقل.
وقال الشيف الشهري جيم أوليفر 
إن املياه الغازية مسبب رئيسي 

ألزمة البدانة.
سوزي  التغذية  خبرية  وقالت 
املشروبات  جترع  إن  باريل 
الغازية عادة كريهة، وال تتسق 

مع أي أنظمة غذائية.
ملصدر: العنكبوت االلكرتوني

األسرتالي »بيج كيف«..ضحية املشروبات الغازية
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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 
املؤسسات  ألكرب  الكهربائية 
واملنازل السكنية

خدمة سريعة .. صدق يف املعاملة.. كفالة يف 
العمل

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

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

لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام
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 Hatem
Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

Melbourneملبورن

Saturday 6 April 2013  2013 نيسان   6 السبت 
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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
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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*

Âœá€aÎ@paÜb‡»€aÎ@ÚiÏ�©aÎ@xaÎç€a@·éaãfl@…Ó‡°@‚Ï‘„

0457555555@Z·”ã€a@Û‹«@fibóm˝€

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

من  كامال  فريقا  تضم  اِّـؤسسة 
التمديدات  َّـ  االختصاصيني 
اِّـؤسسات  ألكرب  الكهربائية 
واِّـنازل السكنية

خدمة سريعة .. صدق َّـ اِّـعاملة.. كفالة َّـ 
العمل

‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT@›‡»„

Hatem 
Electrical Contracting

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

Saturday 19 January 2013 @RPQS @Ô„br€a @ÊÏ„b◊ @QY @ojè€a
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العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

 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

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى أطباق املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة بالبيض 
وأصنافا أخرى متعددة من 

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

نفتح يوميا من الـ 6 صباحا حتى الـ 7 مساء

جلنة ملكة مجال لبنان 
 فرع من اجلامعة اللبنانية 

الثقافية يف العامل – فيكتوريا
أمام  املميز  واجلمالي  احلضاري  لبنان  وجه  بإظهار  التزاما 

اجملتمع الدولي
تدعو جلنة ملكة مجال لبنان 

فيكتوريا  فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – 
فتيات اجلالية اللبنانية من عمر 18 - 25 سنة  

للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف ملبورن 
مع   2013 العام  ملكة  ستتوج  حيث    2013 لعام  اسرتاليا 
بامتياز، يف  وفين  مجالي  مهرجان  وثانية يف  أوىل  وصيفة 

شهرأيار2013 
مللكة  النهائية  االنتخابات  حفل  يف  الفائزة  وستشرتك  هذا 

 2013 مجال االغرتاب الذي سيقام يف لبنان – 

برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
 العماد ميشال سليمان

ملزيد من املعلومات وللمشاركة
يرجى االتصال قبل 31 آذار 2013

على األرقام التالية: غولدا 293 176 0447 –  
إيف 766 773 0433

كوزات 915 969 0401 سندرا 016 988 0421 – 

قنصلة لبنان العامة - ملبورن

دعوة عامة للبنانيني لالطالع 
على القوائم االنتخابية 

النيابية عام 2013
تتقدم القنصلة اللبنانية العامة يف ملبورن بدعوة اللبنانيني الذين 
على  االطالع  اىل  ملبورن  يف  لالقرتاع  امسائهم  بتسجيل  تقدموا 
الرمسي  املوقع  عام 2013، وذلك عرب  النيابية  االنتخابية  القوائم 

االلكرتوني اخلاص باملديرية العامة لالحوال الشخصية:
www.dgps.gov.lb

 او على القوائم االنتخابية املوجودة يف القنصلية اللبنانية العامة 
يتقدم من هذه  ان  ملبورن، كما يطلب من كل ذي مصلحة  يف 
البعثة قبل العاشر من آذار 2013 بطلب يرمي اىل تصحيح اي خلل 
بقيده يف القوائم االنتخابية، كان يكون سقط قيده او وقع خطأ 

يف امسه او ألي سبب آخر.
وتضلوا بقبول االحرتام

القنصل العام- غسان الخطيب

Saturday 6 April 2013  2013 نيسان   6 السبت 

ترقبوا
الحفلة السنوية لجمعية 
سيدة زغرتا الزاوية يف 
ملبورن يف صالة ال مرياج

تابعوا اعالناتنا
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Saturday 6 April 2013  2013 نيسان   6 السبت 

يف عشاء مميز حضره اكثر 
طليعتهم  يف  شخصا   70 من 
االستاذ  اللبناني  القنصل 
خليل  النائب  اخلطيب،  غسان 
االمسر،  نزيه  النائب  عيدي، 
يف  الشرطة  مفوض  مساعد 
فيكتوريا اندرو كريسب، قائد 
ديكسون،  اشلي  الشرطة 
اليزابيت  السيدة  املفتش 
 10 اىل  باالضافة  ستيوارت 
من افراد الشرطة من خلفيات 
يف  شارك  كما  خمتلفة. 
من  عدد  من  ممثلون  العشاء 
االحزاب واجلمعيات منهم تيار 
الشيوعي،  احلزب  املستقبل، 

جملس  اجلالية اللبنانية يف فيكتوريا يكرم أفراد الشرطة من أصل لبناني

احلزب السوري القومي االجتماعي، مجعية املرأة العربية، مجعية املرأة االشورية اللبنانية، حركة 
امل، االعالميان طوني شربل وزاهي الزيبق، امحد صبح، جريدة الوسط، البيت االسالمي اخلريي 
من  كبري  وعدد  االثنية  اجلاليات  جملس  رئيس  الثقافية،  التعددية  مفوضية  رئيس  العلوي، 
واعضاء  بردان  ميالد  اجلالية  جملس  رئيس  يتقدمهم  فيكتوريا  يف  اللبنانية  اجلالية  فعاليات 

اجمللس.
الدكتور حممد خري اهلل رحب باحلضور واثنى على العالقة املميزة اليت جتمع عناصر الشرطة 

باجلالية اللبنانية وضرورة تعزيز هذه العالقة خاصة مع الشبيبة من اصل لبناني.
والقى رئيس اجمللس ميالد بردان كلمة رحب بها باحلضور شاكرا الشرطة يف فيكتوريا على 
الشرطة  مفوض  مساعد  العشاء  حتدث يف  كما  اللبنانية.  اجلالية  مع  العالقة  بتعزيز  اهتمامها 
والقنصل العام والنائب نزيه االمسر ورئيس مفوضية التعددية الثقافية وجملس اجلالية االثنية 
وقائد الشرطة وقد عرب احلضور خاصة افراد الشرطة من اصل لبناني عن سرورهم بهذا اللقاء 
والطوائف وقد شكروا اجمللس على هذه  املذاهب  اجلالية من خمتلف  ابناء  مع  الذي  مجعهم 

املبادرة.
وكان الشكر اخلاص للصديق فادي الزوقي رئيس غرفة التجارة والصناعة االسرتالية اللبنانية 

يف فيكتوريا لرعايته هذا االحتفال.
يذكر هنا ان غرفة التجارة وجملس اجلالية قد وقعا ورقة تفاهم وذلك يف االحتفال الكبري 
الذي اقامته الغرفة يف 23 آذار املاضي والذي حضره عدد كبري من املسؤولني االسرتاليني 

واللبنانيني ملا فيه مصلحة اجلالية اللبنانية يف فيكتوريا.

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 
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كميل مسعود

مسعوديـــات

يف مثل هذه االيام من كل عام حيتفل العامل املسيحي بذكرى 
صلب السيد املسيح وقيامته من بني األموات.

مراحل  املسيحيون  يعرب  العظيمة  الدينية  الذكرى  هذه  ويف 
الصليب اىل اجللجلة ويتذكرون يف شعائرهم اآلالم وعذابات الرب 
يسوع ويعيشون بفرح عظيم حلظة قيامته مدحرجا احلجر عن القرب.

لقد مّرت على املسيحيني اللبنانيني أعوام طويلة وهم ميوتون 
كل يوم دون ان يقوم واحد منهم،  وُيصلبون كل يوم على اسم 

املسيح دون ان يرف جفن يف العامل املتمدن واملتحضر.
لقد تعذب السيد املسيح مرة واحدة وُصلب مرة واحدة لكنه عاد 

وقام من بني األموات.
اللبنانيون تعذبوا سنوات وسنوات وما زالوا يتعذبون منذ اكثر 

من ثالثني سنة وُيصلبون كل يوم وكل ساعة منذ ذلك التاريخ.
ترى اليس هناك ما يربط بني عذاب وموت وقيامة اللبنانيني.. 
شعبنا اللبناني عامة واملسيحي خاصة ذاق وما زال مرارة مل يذقها 

اي شعب آخر دون ان تلوح يف االفق بوادر قيامة حتى اآلن.
السيد  انه  ومنكرين  الوهيته  رافضني  املسيح  صلبوا  اليهود 

املخلص.
عامة  اللبنانيني  صلبوا  غربية  ومبوافقة  عربي  وبدعم  اليهود 
واملسيحيني خاصة رافضني حريتهم واستقالهلم، فهل من قيامة 

للبنانيني؟
كلما الح يف االفق بصيص قيامة تغطي السماء غيوم احلرب.

اليهود  يد  على  تارة  يتعذب  اللبناني  شعبنا  يبقى  متى  فاىل 
وطورا على يد العرب؟

مل يعد امامنا اال أعجوبة تهبط من السماء وتدحرج احلجر وختلصنا 
من براثن املرتبصني بنا شرا..

املال  وعبدوا  الناس  فيه  كفر  زمن  يف  االعجوبة  حتدث  فهل 
وختلوا عن اهلل؟ من يدري؟ فلننتظر

قيامة 
املسيح

Signature Tyres
حمالت املكاري سابقا  لدواليب السيارت

ترقبوا االفتتاح الكبري
ملؤسسة أحمد املكاري

دواليب محلية وعاملية من ماركات مشهورة 
مختلفة.. أشغال ميكانيك عامة

Roadworthy Certificates مع
العنوان:

1257 Sydney Rd, Fawkner.. Tel: 9359 5556 
تابعوا اعالناتنا

العظيمة  اجلمعة  يوم 
تبكي االرض بكل ما فيها 
من شجر وحجر وخملوقات، 
نزل  اجملد  ورب  ال،  كيف 
من عليائه خلالص البشرية 
خطاياها  من  وتنقيتها 
فعامله بعض هذه البشرية 
كلص وصلبوه على خشبة 
خشبة  معه  فاضحت  العار 
القيامة وصار ذلك الصليب 
جبل  على  بشموخ  الواقف 
الوحيد  الطريق  اجللجلة 
للصعود اىل السماء.. نعم 
اىل  ألحد  عبور  ال  بدونه 

السماء.
كذلك  لبنان  يف  وكما 
اجلمعة  فيوم  ملبون  يف 
عند الساعة الثالثة من بعد 
سيدة  كنيسة  ويف  الظهر 
وراء  سار  املارونية  لبنان 
آالف   3 من  اكثر  الصليب 

مؤمن حول الكنيسة.
 ويوم االحد عند الساعة 
ظهرا  عشرة  احلادية 
املارونية  الطائفة  احتفلت 
لبنان  سيدة  كنيسة  ويف 
املارونية بعيد قيامة السيد 
االموات  بني  من  املسيح 
الكنيسة  احتشدت  حيث 

على وساعتها باملؤمنني.
ترأس القداس االحتفالي 
ادمون  االب  قدس 
مار  دير  رئيس  اندراوس 
وعاونه  ملبورن  يف  شربل 

كهنة الطائفة املارونية.

قيامة املسيح من بني األموات

القى  اندراوس  االب 
االجنيل  وحي  من  عظة 
عن  فيها  حتدث  املقدس 

املسيح..  السيد  عظمة 
وبعد القداس تقبل اجلميع 
التهاني يف باحة الكنيسة.

جوقة الكنيسةاملونسنيور طقشي

جانب من املؤمنني

املونسنيور توما

االب اندراوس يلقي عظة من وحي االنجيل

جانب آخر من املؤمنني

رتبة زياح الصليب
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مناسبــات

يشّكل نهار اجلمعة العظيمة نقطة حمورية يف حياة الكنيسة واملؤمنني 
حيث يشارك الكثري من املسيحيني حول العامل بالصلوات الليتورجية 
الذي  احلدث  هذا  املسيح،  يسوع  وموت  وصلب  اآلالم  ذكرى  يف 
والبشرية  االنسان  أجل خالص  القيامة، من  ال ميكن فصله عن عيد 

مجعاء.
يف مثل هذا اليوم العظيم من كل عام حتيي رعية مار شربل هذه 
ورتبة  الصليب   درب  بصلوات  العام  هذا  االحتفال  ومتّيز  الذكرى، 
الكنيسة،  باحة  يف  مؤمن   5000 من  أكثر  حبضور  الصليب  سجدة 
الرئيس  األب  ترأسه  الذي  الليتورجي  باإلحتفال  للمشاركة  احتشدوا 

أنطوان طربيه، يعاونه اآلباء الرهبان يف الكنيسة والدير.
ساروا  الذي  باملؤمنني  املنطقة  شوارع  اكتظت  للمناسبة،  وإحياًء 
الصليب  درب  كانت مسرية  وقد  الصليب،  بسر  ومتأملني  مصلني 
اليت انطلقت من روبرتس بارك، غرين أيكر باجتاه كنيسة مار شربل 
مبشاركة اآلالف، تعبريًا واضحًا عن روحية النهار اذ توقف اآلالف عند 
كل مرحلة من مراحل طريق اجللجلة واآلالم، مصلني خاشعني ساجدين 

امام عظمة حمبة رب اجملد يف محل الصليب.
مار  جوقة  مع  اللليتورجي  اإلحتفال  ابتدأ  والنصف  العاشرة  وعند 
اجلمعة  تراتيل  أنشدت  واليت  البستاني  شليطا  األب  بقيادة  شربل 

العظيمة مسبحني الرب بأصواتهم الشجية.
أبوت  طوني  النائب  الفدرالي  املعارضة  رئيس  احلضور  تقدم 

اجلمعة العظيمة يف رعية مار شربل.. حضور رمسي كبري ومشاركة شعبية حاشدة

Saturday 6 April 2013  2013 نيسان   6 السبت 

وعقيلته والوزيران طوني بورك وجايسن كلري والنائب بربارة بريي 
ورئيس بلدية بانكستاون كال عصفور وحشد غفري من السياسيني 

واملؤمنني.
ويف كلمة له عند بدء االحتفال، شرح األب طربيه معاني هذا اليوم 
العظيم وما حيمله من قيم خالصية وأبعاد روحية قائاًل إن االحتفال 
الصليب،  أمام  وسجود  تأمل  وقفة  هو  إمنا  املسيح  بدفن  ليس 

مشددًا على الوحدة بني الصليب واملصلوب.
بعد تالوة االجنيل، ألقى األب طربيه عظة من وحي املناسبة تطّرق 
فيها إىل كلمات املسيح السبع األخرية على الصليب داعيًا املؤمنني 
أن ال يكون هذا العيد كغريه من األعياد لكن أن يتمّيز خبيار جتديد 
االميان واالستسالم الكامل إىل اهلل ومشيئته على مثال الرب يسوع 
الذي قّدم نفسه ذبيحة على الصليب ولفظ أنفاسه األخرية قائاًل 

»بني يديك يا رب أستودع روحي«.
ويف ختام ليتورجيا اجلمعة العظيمة كان السجود أمام الصليب مع 
ترداد ثالث مرات احدى أقدم الصلوات السريانية اآلرامية »مشيحو 
اتراحام علني« أي »أيها املسيح الذي ُصلبت  دصطلبت حلوفني – 
ارمحنا«. ثم توجه اجلميع يف مسرية صالة اىل الكنيسة  ألجلنا – 

حيث كانت احملطة األخرية وتقبيل الصليب.
ثم شارك بعض الرمسيني اآلباء الرهبان الغداء التقليدي يف يوم 

اجلمعة العظيمة.
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ريــاضة

وضع »ريال مدريد« اإلسباني قدما يف نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا بكرة القدم بفوزه الكبري على ضيفه »غلطة سراي« الرتكي 

)3ـ صفر(، االربعاء، يف ذهاب ربع النهائي.
استهل »ريال مدريد« املباراة بشكل مثالي عندما افتتح التسجيل 
رونالدو  كريستيانو  للربتغالي  رائع  بهدف  التاسعة  الدقيقة  يف 
متقنة من  بينية  بتمريرة  اليسرى  اجلهة  على  الكرة  الذي وصلته 
لعبها حبنكة فوق احلارس  بها ثم  اوزيل فتقدم  االملاني مسعود 
االوروغوياني فرناندو موسلريا، مسجال هدفه التاسع يف نسخة هذا 
املوسم من اصل تسع مباريات والـ44 يف 44 مباراة خاضها يف 

مجيع البطوالت هذا املوسم.
وضرب »ريال مدريد« جمددا يف الدقيقة 29 بهدف ثان عندما لعب 
الغاني مايكل إيسيان كرة عرضية من اجلهة اليمنى فشل الدفاع 
يف التعامل معها فسقطت امام الفرنسي كريم بنزميا الذي سيطر 

عليها ثم سددها بربودة اعصاب يف شباك موسلريا.
يف  الثالث  اهلدف  هيغواين  غونزالو  البديل  االرجنتيين  وأضاف 
الدقيقة 73 من كرة رأسية اثر ركلة حرة نفذها تشابي الونسو، 

مسجال هدفه االول يف الكأس هذا املوسم.
»بوروسيا  ضيفه  مع  اإلسباني  »ملقة«  تعادل  أخرى  مباراة  ويف 

دورمتوند« األملاني سلبا.
»يوروبا ليغ«

اىل  »توتنهام«  اللندني  وجاره  اإلنكليزي  »تشلسي«  يسعى 
عندما  ليغ«  »يوروبا  نهائي كأس  الطريق حنو نصف  قطع نصف 
على  السويسري  و«بال«  الروسي  كازان«  »روبن  يستضيفان 

التوالي اليوم يف ذهاب ربع النهائي.
»بنفيكا«  على  ضيفا  »نيوكاسل«  لإلنكليز  الثالث  املمثل  وحيل 
مع  الرتكي  »فنربغشة«  يلعب  فيما  صعبة،  مهمة  يف  الربتغالي 

ضيفه »التسيو« اإليطالي يف قمة ال ختلو من صعوبة وأهمية.
يف املباراة االوىل، يسعى »تشلسي« اىل مواصلة مشواره اجليد 
خبروجه  اوروبا  ابطال  دوري  بطل  لقب  فقدانه  بعد  البطولة  يف 

املبكر من الدور االول.
وميين رجال املدرب اإلسباني رافايل بينيتيز النفس بالتغالل عاملي 
االرض واجلمهور واملعنويات العالية باالطاحة بـ«مانشسرت يونايتد« 
االثنني الفائت من ربع نهائي كأس إنكلرتا، ليحققوا فوزا مرحيا 
خيوهلم خوض مباراة االياب بارتياح كبري خاصة وان املنافس الذي 
تأهل الول مرة يف تارخيه اىل هذا الدور يف الكؤوس االوروبية، 
اإليطالي يف دور  بـ«إنرت«  باطاحته  االن  البالء احلسن حتى  ابلى 
اجملموعات وجتريده »اتلتيكو مدريد« اإلسباني من اللقب يف الدور 

الثاني قبل االطاحة جبار االخري »ليفانيت« يف الدور السابق.
وخيوض »تشلسي« الساعي اىل اضافة لقب الكأس اليت ختلو منها 
 1971 العامني  االوروبية يف  الكؤوس  بكأس  )توج  قاريا  خزائنه 
و1998(، املباراة يف غياب ابرز مدافعيه بسبب االصابة اشلسي 

كول )الفخذ(، وغاري كاهيل )الركبة(.
 1972 العامني  يف  اللقب  حامل  »توتنهام«  يلتقي  الثانية،  ويف 
و1984 والفريق الوحيد املتبقي الذي رفع الكأس سابقا، مع »بال« 

بطل سويسرا الذي اقصى »زنيت سان بطرسربغ« الروسي.
الفريق  امام  تكون سهلة  لن  مهمته  ان  جيدا  »توتنهام«  ويدرك 
السويسري الذي مل يسبق له الفوز على احد الفرق اإلنكليزية يف 
عقر دارها لكن حيسب له انه اخرج »مانشسرت يونايتد« من الدور 
االول لدوري ابطال اوروبا املوسم الفائت بتعادله معه )3ـ3(، يف 

»اولدترافورد« وفوزه عليه )2ـ1(، ايابا يف بال.
كما ان الفريق اللندني حقق فوزا كبريا على »إنرت« )3ـ صفر(، يف 
»وايت هارت الين« يف ذهاب الدور السابق وكان قاب قوسني او 
ادنى من اخلروج لوال هدفه الوحيد يف مباراة االياب يف »جوسييب 

مياتزا«.
ويعود الويلزي غاريث بايل اىل صفوف »توتنهام« بعدما غاب عن 

املباراة االخرية امام »إنرت« بسبب االيقاف.
اهداف  ثالثة  سجل  وهو  املوسم  هذا  الفت  بشكل  بايل  ويتألق 

لفريقه يف الكأس القارية و17 هدفا يف الدوري احمللي.
ويف الثالثة، تنتظر »نيوكاسل« مهمة صعبة امام »بنفيكا« الفريق 
الوحيد الذي حضر حتى االن يف ربع نهائي الكأس منذ استحداثها 

قبل ثالثة اعوام.
ويتصدر »بنفيكا« الدوري الربتغالي بفارق اربع نقاط امام غرميه 
الذي مل يتذوق  االخري  الوحيد اىل جانب  »بورتو« وهو  التقليدي 
طعم اخلسارة حمليا كما انه مل خيسر يف 13 مباراة متتالية على 

ارضه يف الكأس القارية.
ويف الرابعة، حيل »التسيو« الفريق الوحيد الذي مل خيسر حتى االن 

يف الكأس هذا املوسم ضيفا على »فنربغشة«.
ويامل »فنربغشة« يف بلوغ دور االربعة الحدى الكؤوس القارية 
للمرة االوىل يف تارخيه ومواصلة مشواره يف سعيه اىل التتويج 

 دوري أبطال أوروبا بكرة القدم

»ريال مدريد« يضع قدما يف نصف النهائي

Saturday 6 April 2013  2013 نيسان   6 السبت 

باللقب ليصبح ثاني فريق تركي حيقق هذا االجناز بعد جاره »غلطة 
سراي« يف املوسم 1999ـ2000 على حساب »ارسنال« اإلنكليزي 

بركالت الرتجيح.
وهنا الربنامج )املباريات الساعة 22.05 بتوقيت بريوت(:

ـ »تشلسي« )إنكلرتا( * »روبن كازان« )روسيا(.
ـ »توتنهام« )إنكلرتا( * »بال« )سويسرا(.
ـ »فنربغشة« )تركيا( * التسيو )إيطاليا(.
ـ بنفيكا )الربتغال( * نيوكاسل )إنكلرتا(.

االرجنتيني غونزالو هيغواين - إىل اليسار - يحتفل والربتغالي كريستيانو 
رونالدو بتسجيله االصابة الثالثة لريال مدريد يف مرمى غلطة سراي، مع 

العلم أن رونالدو سجل االصابة األوىل 3 - 0، يف مدريد

اللقب ومتصدر جمموعة اجلنوب  سقط االربعاء ميامي هيت حامل 
الشرقي وبطل املنطقة الشرقية وصاحب أفضل رصيد يف الدوري 
االمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني »ان بي آي« على أرضه 
أمس أمام ضيفه نيويورك نيكس متصدر جمموعة االطلسي 90 - 
102 )االشواط 25 - 27، 58 - 50، 76 - 78، 90 - 102(، يف قاعة 
متفرج.   20300 ميامي ويف حضور  أرينا« يف  آيرالينز  »أمريكان 
سجل للفائز الذي حقق انتصاره التاسع تواليًا كارميلو انطوني 50 
نقطة هي االعلى له منذ احرتافه، وللخاسر، الذي فاز يف مباراتيه 
السابقتني والذي غاب عنه لوبرون جيمس ودواين وايد وماريو 
تشاملرز الصابتهم، كريس بوش 23 نقطة ومايك ميلر 18 نقطة 

اىل مثاني متابعات وراي ألن 16 نقطة.
واشنطن  مضيفه  أمام  الوسط  منطقة  ثاني  بولز  شيكاغو  وخسر 
ويزاردز ثالث جمموعة اجلنوب الشرقي 90 - 86 )االشواط 18 - 
24، 42 - 49، 70 - 69، 90 - 86(، يف قاعة »فرييزون سنرت« 
يف واشنطن ويف حضور 17319 متفرجًا. سجل للفائز جون وول 27 
نقطة اىل مثاني متابعات وتسع متريرات حامسة، وللخاسر كارلوس 

بوزر 19 نقطة اىل 12 متابعة ومخس متريرات حامسة.
وحقق لوس أجنلس اليكرز ثالث جمموعة اهلادي فوزه الثاني تواليًا 
الغربي 101  رابع جمموعة اجلنوب  على ضيفه داالس مافرييكس 
- 81 )االشواط 24 - 21، 55 - 40، 72 - 61، 101 - 81(، يف 
قاعة »ستايبلز سنرت« يف لوس أجنلس ويف حضور 18997 متفرجًا. 
متريرة  و11  متابعة   11 اىل  نقطة   23 بريانت  كوبي  للفائز  سجل 
حامسة ودوايت هوارد 24 نقطة اىل 12 متابعة، وللخاسر كريس 
كامان 14 نقطة اىل ست متابعات. وبني شوطي املباراة احتفل 
بتكريم النجم السابق الشهري لاليكرز العمالق شاكيل أونيل بسحب 
قميصه الرقم 34 من التداول، يف حضور النجم السينمائي جاك 
نيكولسون واملدرب السابق لاليكرز فيل جاكسون ونائبة الرئيس 

التنفيذية للفريق للعمليات التجارية جيين باس.
النتائج والرتتيب
هنا النتائج ونذكر أواًل الفريق املضيف:
واشنطن ويزاردز 90 - شيكاغو بولز 86
ميامي هيت 90 - نيويورك نيكس 102

لوس أجنلس اليكرز 101 - داالس مافرييكس 81
وهذا ترتيب الفرق:

املنطقة الشرقية
جمموعة االطلسي:

x 26        47    نيويورك نيكس  – 1
  x 31    42    بروكلني نتس  – 2
بوسطن سلتكس    38    36  – 3

فيالدلفيا 76    30    43  – 4
تورونتو رابتورز    27    47  – 5

جمموعة الوسط:
x 27       48    انديانا بايسرز  – 1

  33 x        40    شيكاغو بولز  – 2
ميلووكي باكز    36    37  – 3

ديرتويت بيستونز    25    50  – 4
كليفالند كافاليريز    22    51  – 5

جمموعة اجلنوب الشرقي:
z 16        58      ميامي هيت  – 1

  33 x       42    أتالنتا هوكس  – 2
واشنطن ويزاردز    28    46  – 3
أورالندو ماجيك    19    56  – 4

تشارلوت بوبكاتس    17    57  – 5
املنطقة الغربية

جمموعة اجلنوب الغربي:
x19      55    سان انطونيو سربز  – 1
x 24      50    ممفيس غريزليس  – 2

هيوسنت روكتس     41     33  – 3
داالس مافرييكس    36    38   – 4
نيوأورليانز هورنتس    26    48  – 5

جمموعة الشمال الغربي:
أوكالهوما سييت ثاندر    54       20×  – 1

x 24      50            دنفر ناغتس  – 2
يوتاه جاز    39    36  – 3

بورتالند ترايل باليزرز  33    41  – 4
مينيسوتا تيمرب وولفز    27    46  – 5
مجموعة الهادي:

لوس أجنلس كليربز    49      26×  – 1
غولدن ستايت ووريورز    42    32  – 2
لوس اجنلس اليكرز    39     36   – 3

سكرامنتو كينغز    27    47  – 4
فينيكس صنز    23    51  – 5

أنعش االنصار أمله يف املنافسة على احتالل احد املركزين االولني 
بفوزه على مضيفه أهلي تعز اليمين 2 - 0 )الشوط االول 0 - 0( يف 
املباراة اليت أجريت بينهما االربعاء على ملعب مدينة كميل مشعون 
اجملموعة  تصفيات  من  الثالثة  املرحلة  يف  بريوت  يف  الرياضية 
الثانية للدور االول من كأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم. وقد 
أقيمت املباراة يف بريوت بطلب من الفريق اليمين بسبب االوضاع 

السائدة يف اليمن.
القائم  اسفل  يف  أغبلسكو  ويزوم  الغاني  االنصار  العب  وسدد 
امامية  الكرة  تلقى  بعدما   ،12 الدقيقة  اليمين يف  للمرمى  االمين 
من ربيع عطايا، يف ابرز فرص الشوط االول. ويف الدقيقة 64، 
أطلق الربازيلي سيباستياو راموس جونيور قذيفة من ضربة حرة 
املقص  اىل  برأسه خطأ  ناصر  علي  اليمين  املدافع  مباشرة حوهلا 
االيسر ملرمى فريقه. ويف الدقيقة 82 سجل املدافع أمحد اخلضر 
االصابة الثانية برأسه يف الزاوية اليمنى للمرمى اثر متريرة عرضية 

من حممود امحد كجك.

استبعاد حكام لبنانيني
من جهة اخرى، استبعد طاقم حكام لبناني عن قيادة املباراة بني 
تامبينيس روفرز وايست بنغال واستجوبهم مسؤولون عن مكافحة 
الفساد. وجاء يف بيان لالحتاد السنغافوري لكرة القدم »ان احلكام 
املتعلقة  التحقيقات يف حتقيقاته  حاليا مكتب  الثالثة يساعدون  

بالفساد«.
واحلكام الثالثة هم علي صباغ وحكما التماس علي عيد وعبد اهلل 

طالب.
وصرح االمني العام لالحتاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف انه 
تعذر االتصال باحلكام الثالثة نظرا اىل فارق الوقت، وأنه يتوقع 

معلومات رمسية من االحتاد السنغافوري.
ويعترب سجل سنغافورة من حيث التالعب بنتائج  املباريات والفساد 
طويال، وهي تعترب مركزا ملكاتب تدير هذا التالعب يف الكثري من 
دول العامل ومنها لبنان الذي هزته قبل فرتة فضيحة تالعب بنتائج 
مباريات وكشفت تورط عدد كبري من الالعبني يف هذه الفضيحة.

الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني »ان بي آي«

نيويورك أسقط ميامي وأنطوني 
سجَّل 50 نقطة

املرحلة الثالثة للدور األول من كأس االحتاد اآلسيوي

فوز أول لألنصار واستبعاد 
حكام لبنانيني
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تــشييع

Saturday 6 April 2013  2013 نيسان   6 السبت 

يف  جو من احلزن واألسى والدموع والنحيب

تشييع فقيد الشباب جورج حنا بشور

وسط جو من احلزن واالسى والدموع والنحيب شّيع آل بشور 
بشور   حنا  جورج  الشباب  فقيد  واجلالية  كفرحزير  بلدة  وابناء 

الذي وافته املنية عن عمر 41 عاما.
فقد غصت كنيسة مار نقوال يف بانشبول قبل ظهر الثالثاء 
يف 2 آذار احلالي باملئات من ابناء اجلالية الذين أتوا ليقفوا اىل 

جانب آل بشور يف مصابهم االليم.
االبرشية  راعي  سيادة  نفسه  لراحة  واجلناز  القداس  ترأس 
املطران بولس صليبا وعاونه االرمشندريت باسيليوس قدسية 
االب  وقدس  طربيه  انطوان  االب  شربل  مار  دير  ورئيس 
رومانوس البابا وقدس االب جان قرعان وقدس االب الياس 

اخلوري.
الفقيد  قيمة يف  بولس صليبا عظة  املطران  والقى سيادة 
وعن  باالميان  املليئة  احلياتية  سريته  عن  فيها  حتدث  الغالي 
الناجحة واملشرفة  اخالقه ونزاهته وطيبة قلبه وعلمه وجترببته 

يف االعالم املرئي واملسموع.
وقال سيادته ان فقيدنا الراحل كان قيمة اخالقية ومهنية 
حيث كان لني اجلانب متواضعا ال يعرف قلبه احلقد والضغينة 

وكان حمبا للجميع فأحبه اجلميع.
ولعموم  وعياهلم  وشقيقاته  وشقيقه  لوالده  بالعزاء  وتوجه 

ابناء كفرحزير واجلالية.
القى  كما  سعد  طوني  الفقيد  صهر  العائلة  كلمة  والقى 
قصيدة شعرية بالفقيد الراحل كذلك ارسل صهره ادمون طوق 
القتها شقيقته السيدة  كلمة من لبنان بهذه املناسبة االليمة 

نسب طوق. 
والده  وخاصة  كبرية  بشور  بآل  حلت  اليت  الكارثة  وكانت 
حنا بشور، شقيقه يعقوب بشور وعائلته، شقيقاته لور زوجة 
اميل يونس وعائلتها، لودي زوجة طوني سعد وعائلتها، جنوى 

ادمون  زوجة  جبيلي وعائلتها، كلري  زوجة جورج  بشور، جهاد 
ابنتا  وعائلتها،  بشور  ومنى  بشور  غالديس  وعائلتها،  طوق 
عمه دنيا زوجة سامي جبور وعائلتها، كاترين زوجة نزيه عبيد 

وعائلتها.
وقد خيم على املشاركني يف التشييع جو من احلزن واألسى 
تسكن  والغصة  عيونهم  يف  عالقة  الدموع  فكانت  والوجوم 

قلوبهم على فقدان انسان ما عرفه احد اال وأحبه.
وشقيقه  والده  تقبل  واجلناز  القداس  مراسم  انتهاء  واثر 

وشقيقاته واالهل التعازي داخل الكنيسة.
وبعد ان محل النعش على االكتاف اىل خارج الكنيسة ُأسُتقبل 
بأنني مزمار نايف طوق وقرع الطبل.. كيف ال، والفقيد الغالي 
هو فقيد الشباب وقد كان والده وشقيقه وشقيقاته واالهل 

ُيفجعون  بهم  فاذا  الصرب  بفارغ  فرحته  ينتظرون  واالقارب 
جبناحني  الطلة  بهّي  عريس  كوداع  وداعه  فكان  برحيله.. 

مالئكيني بيضاوين..
من قرير العني يا فقيد الشباب جورج حنا بشور، فلك وألمثالك 

ملكوت السماء.. رمحك اهلل.
***

رزق،  بو  انطونيوس  الزميل  وعائلة  اهلريالد  جريدة  اسرة 
اللتان تربطهما صداقة قوية بآل الفقيد وخاصة شقيقه املفجوع 
الفقيد  ان يتغمد  يعقوب )جاك( بشور تطلبان من اهلل تعاىل 
جنانه  فسيح  ويسكنه  رمحته  بواسع  بشور  حنا  جورج  الغالي 
وشقيقاته  وشقيقه  والده  يلهم  وان  والصديقني  االبرار  مع 

وعياهلن واالهل واالقارب الصرب والسلوان والعزاء..  

جانب من املشاركني يف التشييع خارج الكنيسةوالد الفقيد وشقيقه وشقيقاته واالهل يتقبلون التعازي داخل الكنيسة

النعش على االكتاف خارج الكنيسة ويبدو صاحب شركة اترنيتي فيونريال جان دكان

الوجوم والحزن على وجوه الجميع تصفق وكأنه عريس يوم زفافه

شقيقاته ينتحنب خارج الكنيسة
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تتمــات

متام سالم..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

بصورة  عاتقها  على  يقع  انتقالية  حكومة  انها  أساس  على  احلكومة 
أساسية اإلعداد لالنتخابات واالشراف على اجرائها، مما يستتبع حكمًا 

أال يكون رئيسها وأعضاؤها مرشحني لالنتخابات.
دارة  اىل  الوزراء  رئاسة  تعود  الختيار سالم،  املباشر  البعد  ففي 
تاريخ  تقريبًا  عامًا  أربعني  منذ  األوىل  للمرة  املصيطبة  آل سالم يف 
استقالة الرئيس الراحل صائب سالم من آخر حكومة كان على رأسها 

يف نيسان 1973.
ويأتي ابن الرئيس صائب سالم اىل رئاسة احلكومة وفق معادلة 
بالغة الداللة هي انقالب موازين األكثرية على حنو معاكس متامًا لالنقالب 
السابق على األكثرية املنتخبة عام 2009. ففي 15 كانون الثاني 2011 
بعدما  احلريري  الرئيس سعد  اسقاط حكومة  آذار من   8 متكنت قوى 

شكلت أكثرية جديدة بفضل حتالف النائب جنبالط معها.
نفسها   2009 أكثرية  عادت   ،2013 نيسان   4 يف  االول،  وأمس 
تقريبًا بفعل حتالف 14 آذار وجنبالط أقله على تكليف سالم حتى اآلن، 
وإن يكن جنبالط سعى بقوة يف حديثه اىل »كالم الناس« مساء اىل 
اثبات متايزه عن 14 آذار باملناداة حبكومة وحدة وطنية وباظهار دوره 
عرابًا الختيار سالم بدياًل من اللواء اشرف ريفي الذي قال جنبالط انه 

كان مرشح الرئيس سعد احلريري ورفضه.
الداخلية  الوقائع  على  يطغى  كاد  الذي  البارز  االقليمي  البعد  أما 
»عودة« املرجعية  لعملية تسمية سالم، فتمثل يف ما مساه كثريون 
حكومة  اسقاط  منذ  انكفاء  بعد  اللبناني  الوضع  اىل  بقوة  السعودية 

احلريري.
واذا كان جنبالط مل خيف الرعاية السعودية لالتصاالت اليت سبقت 
تسمية سالم، فإن جولة السفري السعودي علي عواض عسريي أمس 
االول على الرئيسني نبيه بري وجنيب ميقاتي وبكركي اكتسبت بعدًا 
اللبناني، علمًا ان ميقاتي أعلن اعتذاره عن  التوافق  مهمًا يف رعاية 
قبول التكليف جمددًا بعد لقائه السفري السعودي بوقت قصري. كما 
ان رئيس الوزراء املستقيل كشف انه والنائب امحد كرامي سيسميان 

سالم يف االستشارات.
وعلم ان الطائرة اخلاصة للرئيس سعد احلريري نقلت النائب سالم 

صباح امس االول اىل الرياض ومن ثم عادت به مساء اىل بريوت.
وأمضى سالم ثالث ساعات ونصف ساعة يف الرياض منها ثالث 
مطار  اىل  بسيارته  ونقله  عاد  الذي  واحلريري  اللقاء  يف  ساعات 

الرياض.
ومل يلتق سالم أي مسؤول سعودي يف الرياض.

وبعيد وصوله اىل مطار بريوت، توجه سالم اىل بيت الوسط حيث 
انضم اىل اجتماع 14 آذار.

وعلم ان سالم أشاد خالل االجتماع بعالقته باحلريري وبعالقة والده 
مداخلته،  ومتيزت  احلريري.  رفيق  بالرئيس  سالم  صائب  الرئيس 

اضافة اىل كالم الرئيس فؤاد السنيورة، باالبتعاد عن التحدي.
وتؤكد أوساط كتلة »املستقبل« ان سالم بات عمليا رئيسا مكلفا 
بعدما نال تسمية 67 نائبا قبل بدء االستشارات اليوم هي 60 صوتا 

لـ14 آذار وسبعة أصوات لكتلة جنبالط.
وتساءلت عما سيفعله فريق 8 آذار بعدما خسر »حزب اهلل« حكومة 
الرئيس ميقاتي وخسر الغالبية بانضمام جنبالط اىل 14 آذار يف تسمية 
سالم. كما تساءلت عن موقف الرئيس نبيه بري يف حال اجتاه »حزب 

اهلل« مع العماد ميشال عون اىل االمتناع عن التسمية.
سالم  لدى  االجتاه  يكون  ان  آذار   14 يف  نيابية  أوساط  ورجحت 
اىل تأليف حكومة انتخابات وفاقية تهتم بشؤون الناس وتنظم اجراء 
أيًا  العتيدة  احلكومة  ستضمها  اليت  الشخصيات  ان  كما  االنتخابات، 
تكن اختصاصاتها لن تكون بعيدة من االجتاهات السياسية واحلزبية 

يف البالد.
ولوحظ ان جنبالط شدد على املطالبة حبكومة وفاقية، قائال إنه لن 
وأشاد  »حزب اهلل«.  فيهم  مبا  اجلميع  فيها  يشارك  ال  يقبل حبكومة 

»باعتدال سالم ووسطيته«.
مل  الرئيس  إن  سليمان  ميشال  اجلمهورية  رئيس  أوساط  وقالت 
يكن بعيدا من خيار تسمية النائب سالم، بل كان شريكا أساسيا يف 
املشاورات اليت سبقت تسمية 14 آذار إياه، إن من خالل الزيارة اليت 
قام بها رئيس كتلة »املستقبل« الرئيس فؤاد السنيورة لقصر بعبدا 
قبل ذهاب وفد »املستقبل« اىل الرياض الجراء مشاورات مع الرئيش 
سعد احلريري، أم من خالل الزيارة اليت قام بها نائب رئيس جملس 
النواب فريد مكاري لبعبدا بعد عودة وفد »املستقبل« من الرياض، 
اضافة اىل تواصل النائب جنبالط معه عرب زيارات متكررة للوزير وائل 

أبو فاعور.
وأعربت عن اهتمامها بأن يأتي الرئيس املكلف يف جو من التوافق 
وان يكون مقبوال لدى كل االطراف وأن يتم اجتياز هذه املرحلة حبد 
اعداد  التعاون والتواصل من أجل  التوتر وحبد أقصى من  أدنى من 

قانون جديد لالنتخاب واجرائها يف موعدها.

حتذير سوري..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

تركيتني.
من  مصورًا  صغريًا  مقطعًا  بثت  السورية  الرئاسة  صفحة  وكانت 
املقابلة االربعاء اتهم فيه الرئيس السوري رئيس الوزراء الرتكي رجب 
طيب اردوغان بالكذب يف كل ما يتعلق باالزمة السورية منذ بدايتها، 

معتربًا انه »مل يقل كلمة صدق واحدة«.
وبينما يستمر اجلدل داخل االحتاد االوروبي يف شأن تسليح املعارضة 
السورية او عدمه، كشف وزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس ان 
رئيس »االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية« امحد معاذ 
اخلطيب ورئيس احلكومة املوقتة غسان هيتو ورئيس اركان »اجليش 
اجتماع  يعقد  حيث  لندن  لزيارة  دعوا  ادريس  سليم  احلر«  السوري 
جملموعة الثماني االسبوع املقبل، من أجل اجراء مشاورات يف املوضوع 

السوري.
وتضم اجملموعة املانيا وكندا والواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا 
اعضاء  من  الوحيدة  الدولة  هي  وروسيا  وروسيا.  واليابان  وايطاليا 

اجملموعة اليت تدعم النظام السوري.
النظامية  القوات  عنيفة بني  معارك  يومني  منذ  تدور  يف غضون، 
ومقاتلي املعارضة يف قرية قرب مطار مدينة حلب اليت حتاول قوات 
االقل،  على  22 شخصًا  تسببت مبقتل  متامًا،  عليها  السيطرة  النظام 
استنادًا اىل »املرصد السوري حلقوق االنسان« الذي يتخذ لندن مقرًا 

له.
وكان املرصد افاد يف وقت سابق ان القوات النظامية متكنت من 
اقتحام قرية عزيزة اجملاورة ملطار حلب الدولي واليت يسيطر عليها 

مسلحو املعارضة منذ اشهر.
وبني القتلى الذين سقطوا يف املعارك يف غضون يومني، فتى يف 

الـ14 واربعة مقاتلني معارضني وعشرة من أفراد القوات النظامية.
املعارك داخل مدينة حلب مع عمليات كر وفر بني  وبينما تستمر 
السوري  الوزراء  رئيس  صرح  النظام،  وقوات  املعارضة  اجملموعات 
معظم  فتح  استطاعت  الباسلة  املسلحة  »قواتنا  بان  احللقي  وائل 
الطرق املؤدية اىل املدينة وهي مستمرة يف مالحقة فلول اجملموعات 
االرهابية«. واضاف ان »احلكومة مستمرة يف ايصال قوافل االمدادات 

الغذائية واالستهالكية والتموينية والطبية اىل املدينة«.
احياء  على  جوية  غارات  حربية  طائرات  شنت  محص،  مدينة  ويف 
اخلالدية وجورة الشياح ومحص القدمية احملاصرة منذ حنو تسعة أشهر، 
وترافق ذلك مع اشتباكات عنيفة يف حميط هذه االحياء اليت ال تزال 
يف أيدي مسلحي املعارضة وحتاول القوات النظامية بسط سيطرتها 

على كل املدينة.
وسجلت هذه التطورات غداة مقتل 167 شخصًا يف أعمال عنف يف 
وبني  املعارضني.  املقاتلني  من  غالبيتهم  من سوريا  مناطق خمتلفة 

هؤالء، حبسب املرصد، 19 مقاتال من جنسيات غري سورية.
وأظهرت دراسة أجراها املركز الدولي للدراسات حول التطرف يف 
كينغز كوليدج بلندن ان عدد االوروبيني الذين انضموا اىل املقاتلني 
 .600 اىل  يصل  قد  النظامية  القوات  السوريني حملاربة  املعارضني 
كما قدرت الدراسة عدد املقاتلني االجانب يف سوريا مبا بني 2000 

و5500.
والحظت وزارة اخلارجية الروسية، إن سوريا تتحّول »مركز جذب« 
الناطق  عن  اليوم«  »روسيا  قناة  ونقلت  الدوليني.   لإلرهابيني 
»حتّول سوريا مركز جذب  ألكسندر لوكاشيفيتش، ان  الوزارة  باسم 
لإلرهابيني الدوليني بات واقعًا«. وقال إن األنباء عن توّرط مواطنني 

من دول ثالثة تثري قلقًا بالغًا.
وأشار يف هذا السياق اىل اعتقال جندي أمريكي سابق حارب يف 
صفوف مجاعة »جبهة النصرة« يف سوريا، واىل األنباء اليت حتدثت عن 
سقوط مقاتلني حيمالن جوازي سفر بلجيكيني يف سوريا، واىل رصد 

موقع إلكرتوني روسي مكّرس للمتطّرفني السوريني.
ووصف التحّول الذي حيصل يف سوريا بانه »واقع مرعب«. 

كوريا الشمالية..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

اجلنوبي عن حتريك بيونغ يانغ صاروخا غداة حديث بيونغ يانغ عن تبليغ 
اىل  ضربات  توجيه  على  النهائية  املوافقة  الشمالي  الكوري  اجليش 

الواليات املتحدة قد تشمل اسلحة نووية.
وقال اجليش الكوري الشمالي ان العدوان االمريكي »سيسحق... 
بوسائل ضاربة نووية متطورة ومتنوعة اصغر حجما ووزنا، »يف اشارة 
على ما يبدو اىل ان الشمال متكن من تطوير التكنولوجيا النووية او 
ان االمر جمرد عملية خداع. ويستبعد مراقبون ان تكون بيونغ يانغ قد 
جنحت يف صنع قنابل نووية صغرية احلجم ميكن تركيبها على صواريخ 

بعيدة املدى.
ناطق  عن  الشمالية  الكورية«  املركزية  االنباء  »وكالة  ونقلت   
بيونغ  تشنه  أن  حيتمل  الذي  اهلجوم  واشنطن  إبالغ  مت  انه  عسكري 
يانغ. ومل يتضح كيف امن ايصال هذا التحذير يف ظل غياب العالقات 

الديبلوماسية بني البلدين.
 ومع ان عددا قليال من تهديدات بيونغ يانغ اقرتن باالفعال، الحظ 
وزير الدفاع الكوري اجلنوبي ان هدف حتريك الصاروخ الشمالي »قد 
يكون القيام بتجربة اطالق او املشاركة يف مناورات عسكرية«.ونفى 
تقارير اوردتها وسائل االعالم اليابانية مفادها ان الصاروخ الشمالي 
قد يكون من طراز »كي ان 80 » الذي يعتقد انه بعيد املدى ويستطيع 

بلوغ االراضي االمريكية.
اشارة اىل صاروخ  »مدى ملحوظ« يف  بانه ذو  الصاروخ  ووصف 
»موسودان« الذي يبلغ مداه 3000 كيلومرت والقادر على ضرب اهداف 

يف اليابان وكوريا اجلنوبية والقواعد االمريكية يف البلدين.
بطارية  ارسال  اعلنت واشنطن عن  التهديدات،  ويف مواجهة هذه 
امريكية  اراض  وهي  غوام،  اىل  دي«  اي  اي  اتش  »تي  صواريخ 
تبعد 3,380 كيلومرتا جنوب شرق كوريا الشمالية وينتشر فيها ستة 
آالف عسكري امريكي. وقال هيغل: »لديهم االن قدرة نووية، لديهم 

االن قدرة على اطالق الصواريخ ... نأخذ تلك التهديدات على حممل 
اجلد«.

ورأى حمللون ان احد السيناريوات اليت قد ختتارها بيونغ يانغ رمبا 
كان جتربة اطالق صاروخ فوق اليابان كوسيلة ال تتضمن جمازفة كبرية 

للخروج من االزمة بعرض للقوة ينقذ ماء الوجه.
واثارت التهديدات اجلديدة مزيدا من القلق لدى االمني العام لالمم 
املتحدة بان كي - مون، وهو وزير خارجية كوري جنوبي سابقا. وقال: 
»يف هذا الوقت، اعتقد ان كل االطراف املعنيني، وخصوصا احلكومة 

الصينية، ميكنهم ان يلعبوا دورا مهما جدا لتهدئة الوضع«.
اخلارجية  للشؤون  االوروبي  لألحتاد  العليا  املمثلة  دعت  كما 
تأجيج  عن  الكف  اىل  يانغ  بيونغ  اشتون  كاترين  االمنية  والسياسة 

التوترات واستعادة النقاش مع اجملتمع الدولي.
كوريا  تصرحيات  الروسية  اخلارجية  وزارة  موسكو، وصفت   ويف 

الشمالية بانها »غري مقبولة مجلة وتفصيال«.
من  كامريون  ديفيد  الربيطاني  الوزراء  رئيس  حذر  لندن،  ويف 
الكوري  النظام  ان بريطانيا قد تصري من دون دفاعات يف مواجهة 
استغنت عن  اذا  به«  التنبؤ  جدا  والذي يصعب  »العدواني  الشمالي 

برناجمها للردع النووي.
»ألسوأ  استعدادها  اليابانية  احلكومة  ابدت  طوكيو،  ويف   

السيناريوات«.
للديبلوماسية  الوطنية  الربوفسور يف االكادميية  ويف سيول، قال 
الكورية يون دوك-مني ان التهديد النووي االخري يشبه تهديدا صدر 
الكوري  للزعيم  املفرتضة  »املصادقة«  بوزن  ليس  ولكن  قبل شهر 
الشمالي كيم جونغ - اون. واوضح ان »املشكلة تتعلق مبا اذا كان 
الذي ال يزال شابا وال يتمتع باخلربة، يعرف كيف يتعامل مع  كيم، 

هذا التصعيد«.
الصناعي  كايسونغ  جممع  اىل  الدخول  الشمالية  كوريا  ومنعت 
املشرتك مع كوريا اجلنوبية، لليوم الثاني تواليا وهددت بسحب عماهلا 

البالغ عددهم 53 الفا.
 ويتصاعد التوتر يف شبه اجلزيرة الكورية منذ كانون االول 2012 
عندما قامت بيونغ يانغ بتجربة اطالق صاروخ بعيد املدى، تلتها جتربة 

نووية ثالثة يف شباط 2013.
ثم لوحت بضربة نووية »استباقية« للواليات املتحدة. كما حذرت 
هذا االسبوع من انها ستعيد تشغيل مفاعل يونغبيون املقفل منذ العام 

.2007

عباس ميهل..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

يف مدينة اخلليل ميسرة أبو محدية الذي تويف يف سجنه االسرائيلي.
وعقب التشييع حصلت مواجهات يف مدن وقرى وبلدات وخميمات 
فلسطينية يف الضفة الغربية وشهدت مناطق اخرى مسريات احتجاج.

وشيع آالف من الفلسطينيني ابو محدية يف موكب عسكري انطلق 
من املستشفى االهلي اىل مقربة الشهداء يف الضاحية اجلنوبية.

وخصوصًا يف  باخلليل،  املناطق  من  عدد  املواجهات يف  وجتددت 
شارع طارق بن زياد يف املنطقة اجلنوبية للمدينة، حيث احتجز  جنود 

اسرائيليون عددا من تالمذة املدارس حبجة رشقهم اياهم باحلجار.
مع  العروب  مبخيم  مواجهات  يف  الفلسطينيني  من  عدد  وأصيب 
جنود  على  وحجار  فارغة  زجاجات  خالهلا  ألقيت  االسرائيلية،  القوات 

االحتالل الذين ردوا باطالق الرصاص وقنابل الغاز املسيل للدموع.
من  عسكرية  جنازة  يف  ونصار  البلبيسي   شّيع  طولكرم،  ويف 

مستشفى الشهيد ثابت ثابت يف املدينة اىل بلدة عنبتا مسقطهما.
بلدة اخلضر جنوب بيت حلم، بني شبان  املواجهات، يف  وجتددت 
فلسطينيني وجنود اسرائيليني احتجاجا على وفاة ابو محدية يف سجون 

االحتالل.
وأقفل اجليش االسرائيلي حاجز حوارة العسكري، جنوب مدينة نابلس، 

نتيجة املواجهات بني عشرات من الشبان واجلنود على احلاجز.
 ومتكن شبان فلسطينيون  من انزال العلم االسرائيلي ورفع العلم 
متطرفون  يسكنها  اليت  »يتسهار«  مستوطنة  مدخل  على  الفلسطيين 

يعتدون على القرى اجملاورة جنوب نابلس.  
هيئة  وهو  »فتح«،  حلركة  الثوري  اجمللس  بدأ  ذلك،  غضون  يف 
اجتماعات  للحركة، دورة  العام  املركزية واملؤمتر  اللجنة  وسيطة بني 
السياسي  التحرك  اعماله  جدول  وعلى  عباس،  برئاسة  اهلل  رام  يف 
وقضايا  املتعثرة  املصاحلة  وجهود  املقبلة  املرحلة  يف  الفلسطيين 

داخلية ختص احلركة.
وقال عباس يف مستهل االجتماع  ان »اسرائيل تتحمل املسؤولية 
»يبدو  واضاف:  الفلسطينية«.  املناطق  يف  التصعيد  عن  الكاملة 
االرض  يف  الفوضى  واثارة  االجواء  بلبلة  اىل  تسعى  اسرائيل  ان 
والعالقات ملا استعملت  األمن  لو كانت حريصة على  الفلسطينية و 
كنت  طولكرم...  يف  شابني  وقتلت  املتظاهرين  ضد  القاتلة  القوة 
اقرأ يف املاضي يف الصحافة االسرائيلية، وهذا شيء مكتوب: أين 
هذا  اىل  االمور  تصل  ان  يريدون  انهم  يبدو  الثالثة؟...  االنتفاضة 
احلد، كي يتملصوا من التزاماتهم املكتوبة، وان يعكسوا التيار باالجتاه 

الذي يريدون«.
وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة  بان »الرئيس عباس 
جيري اتصاالت حثيثة مع االطراف االقليميني والدوليني لشرح خماطر 

التصعيد االسرائيلي على امن املنطقة واستقرارها.
اىل ذلك، نقلت امس االول االذاعة االسرائيلية عن  مصادر امريكية  
»انها ال تتوقع ان يعرض وزير اخلارجية االمريكي كريي خطة سالم 

جديدة خالل زيارته للمنطقة االسبوع املقبل«.
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الشاعر السيد أمحد احلسيين

احملُن به  جالت  ان  السيف  ُيغمد  ال 

ُترَتَهُن االح����رار  يف  ال��ك��رام��ة  ع��ار 

الوطُن دع��ا  اذ  فخٌر  االسّنة  ص��وُت 

امل���زُن عليائها  يف  ال��ش��وام��خ  ان 

الوهُن اط��اهل��ا  يف  ال��وق��اي��ة  درع 

الُسَنُن إحيائها  يف  ال��ش��رائ��ع  ان 

حسُن ي���ا  ال����ّر  ي���ن���ادي  االل����ه  ان 

والثمُن االه��داء  يف  االج��ُر  خابه  قد 

مؤمَتُن العبد  ان  ال��ص��وارم  بيض 

الزمُن اي���ام���ه  ع���ن  ت�����وارى  ح��ت��ى 

املَنُن اوراده  يف  خم���زون  واخل���ر 

العفُن ط��ي��ات��ه  يف  س���ّم  واحل���ق���د 

الرسُن اعناقه  يف  الظلم  يقبل  من 
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سعادة قنصل لبنان العام يف نيو ساوث ويلز 
االستاذ جورج بيطار غامن،

جان  االستاذ   االوسرتالي  الرملان  يف  النائب 
عجاقة،

اهل الشعر واالدب واالعام،
اّيها احلفل الكريم،

العذراء  بشارة  البشارة،  عيد  يف  اليوم   جنتمع 
مريم باحلبل االهلي وحنن ما زلنا نسمع صدى قرع 
االجراس معلنًة قيامة الرب يسوع من بني االموات 
يبارك  وهو  واملوت  والشر  اخلطيئة  على  منتصرًا 
او ثاثة بامسي  اثنان  اجتمع  لقاءنا قائًا : حيثما 

كنت هناك بينهم )متى 20-18( .  
اجتمع  حيثما  انه  تؤكد  اليوم  اللقاء  ومناسبة 
اثنان او ثاثة باسم الشعر او الزجل  كان الراحل 
كان  اذا  فكيف  بينهم.  هناك  حرب  ادوار  الشاعر 
عدد اجملتمعني أضعافًا... كرامًا... من اهل الكلمة 
وطن  من  الينا  الوافدين  بالذكر  خنص  والثقافة. 
االرز واحلرف عنيت الشاعرين املخضرمني أنطوان 
سعاده و الياس خليل. وكيف اذا كان معهما جنل 
جدارة  عن  الذي حيمل  حرب  بسام  الشاعر  الراحل 

ارث الوالد ويسر على خطاه!
أرحب بكم باسم تنورين وابنائها يف اوسرتاليا، 
زالوا  ما  املنتشرين  من  الكثرين  ومثل  والذين 
حيملون يف قلوبهم عاطفًة صادقًة جتاه بلدهم االم 
الطيبة  االرض  واهلهم، عاطفة مضمخة بعطر تلك 
الشاخمة بأرزها وجردها، ببيوتها وقرميدها، بهوائها 
ومائها، بكنائسها واديارها.  أرحب بكم باسم مجعية 
تنورين اخلرية ورئيسها بالوكالة السيد مايكل بو 
السيد  ورئيسها  حرب،  آل  رابطة  وباسم  لّطوف، 
يف  جيمعاننا  واللذين  الدعوة  صاحَب  حرب  طوني 
الراحل والشاعر  تنورين  ابن  لتكريم  االمسية  هذه 

املوهوب واحملبوب ادوار حرب.
التباعد  زمن  والتسّيس،  السياسة  زمن  ويف 
واالنقسمات واالزمات واحلروب، جاءت هذه االمسية 
ثابتًا   منطلقًا  يشكان  والكلمة  احلرف  ان  لتؤكد 
للتاقي بني اللبنانيني  ورابطًا  بني لبنان املقيم 
ولبنان املنتشر سيبقى أبقى وأقوى من املسافات 
اليت تفصلنا. ويف احلقيقة ان املنتشرين هم دوما 
على  يرتبعون  املقيمني  وان  املقيمني،  بال  يف 
عرش قلب املنتشرين، ألن قيمًا اميانية وانسانية 
ببعضنا  تربطنا  وثقافية  وتراثية  وادبية  ووطنية 
عينه  بالفعل  تشكل  و  بيننا  توّحد  بل  ال  البعض 

ضمانة للمستقبل.
من  املزيد  اىل  متعطشًا  اليوم  عامل  كان  واذا 
االعمال الفنية واالدبية والفكرية والعلمية، أليس 
اهل احلرف واالجبدية هم اوىل باملعروف؟  اليست 
البابا  قداسة  عنها  تكلم  اليت  الرسالة  هي  هذه 
يوحنا بولس الثاني حني قال: لبنان أكثرمن بلد انه 
رسالة؟ اليست هذه هي الرسالة اليت علينا واجب 
نشرها اكثر فاكثر يف هذا البلد العظيم واملضياف 

اوسرتاليا؟
ويف اخلتام، اني اذ أشكر كل الذين شاركوا يف 
بكم  الرتحيب  اجدد  التكرميي،  احلفل  هلذا  االعداد 
يف رحاب دير ومدرسة مار شربل. يطيب لي، رغم 
اني لست من اهل الشعر او املنر، ان اردد على 
مسامعكم بعض االبيات الشعرية اليت قاهلا الراحل 

عن القديس شربل شفيع رعيتنا:
واحملبسي الفيها الطهارة مأسسي
شربل ربي فيها وعلى حالو قسي

وملا سجن حالو نب ارز الشمال
جمد السما كّلل حبيس احملبسي.

كلمة االب الدكتور أنطوان طربيه  
يف حفل تكريم الراحل الشاعر 

أدوار حرب

ال البيض والسمر يف اهليجاء مُتتحُن

ف���احل���ّر ش��ه��ٌم م���ول���وٌد ع��ل��ى ك���رٍم

ي��ا ح��ام��ل اهل��ْن��َد واهل��م��ات ممتشقًا

ي��ا ح��ب��ذا ال��ط��ل��ة ال��غ��راء ل��و مشخْت

مناجلنا دام��ت  م��ا  ال���زرع  ل��ن حنصد 

احٍد اىل  ت��رك��ن  ال  ح��س��اَم��ك  ج����ّرْد 

اجل���والت حمتسبًا ع���دّوك يف  إح���ذْر 

عزلته مقدار  يف  ال��ذل  يرتضي  من 

معتمرًا اجمل���د  حن��و  ب��ع��زك  إص��ع��ْد 

سواعده ك��ّل��ْت  م��ن  النبل  حيمل  ال 

ال���ص���دق  م���أم���وٌل ُج���ّل���ْت ب�����وادُرُه

منزُلُه واالمي������ان  ع��ط��ٌر  وال��ق��ل��ب 

مدفُنها النفس  خنوُع  الرجال  حيف 

يف دراسة اجرتها جامعة هارفرد توصلت اىل ان كلفة احلرب على ال ُيغمد السيف
افغانستان والعراق قد بلغت 6 ترليون دوالر او 75 الف دوالرًا لكل 

عائلة يف الواليات املتحدة االمركية.
على الرغم من قرار الواليا ت املتحدة االنسحاب من العراق عام 
احلرب  تكلفة  فإن  القادم،  العام  افغانستان  من  واالنسحاب   2011
اوف  سكول  كيندي  من  تقرير  فحسب  االنسحاب،  بعد  تتوقف  لن 
كوفرمنت، فإن املصاريف البعيدة املدى ملعاجلة احملاربني يف احلربني 
سوف تزداد حيث يعتقد ان نصف 1.56 مليون عسكري شاركوا يف 
احلربني وتركوا اخلدمة قد تلقوا عناية طبية وحيصلون على تقدميات 
مالية مدى احلياة، والكلفة الثانية تتأتى عن الفوائد على الديون اليت 

حصلت عليها االدارة االمركية لتمويل احلربني.
اىل جانب الكلفة املادية للحربني فقد بلغت اخلسائر البشرية من 
اجلنود االمركيني 4484 واكثر من 32000 الف جريح، وال نستطيع 
غزت  اليت  املتحدة  الواليات  ملصداقية  املعنوية  اخلسارة  نغفل  ان 
دولة بذرائع واهية وأكاذيب مفركة ترتكزعلى تطوير نظام الرئيس 
ثبت  واليت  الشاملة  الدمار  اسلحة  حسني  صدام  السابق  العراقي 
بالدليل القطعي وحسب وكالة االستخبارات االمركية س أي ايه ن 

فسها عدم وجودها.
اما بالنسبة للعراق، فباإلضافة اىل عدد القتلى يف العشر سنوات 
منذ الغزو عام 2003 واليت جتاوزت 162000 مواطنًا عراقيًا باالضافة 
اىل جيش من املعاقني واالرامل واليتامى،  نتيجة التفجرات اليت 
الفرز  عمليات  عن  عدا  والتعليمية  والتجارية  الدينية  املراكز  تطال 
الدميغرايف والتهجر الداخلي واهلجرة اىل اخلارج نتيجة تفكيك الدولة 
العراقية وفقدان االمن وعدم بناء البنى التحتية وتقسيم العراق وان 

بشكل غر معلن اىل ثاث مناطق على اسس طائفية وعرقية .
اسرتاليا واليت شاركت حكومتها االحرارية يف احلرب على العراق 
لنفس االسباب والذرائع  اي اسلحة الدمار الشامل كانت قد سحبت 
جنودها من العراق بعد انتخابات عام 2007 اليت فاز فيها حزب العمال 
الذي وعد بسحب اجلنود يف حال فوزه باالنتخابات ألن الرأي العام 

االسرتالي بأكثريته الساحقة كان ضد املشاركة يف غزو العراق.
جان  السابق  الوزراء  ورئيس  االحرار  زعيم حزب  ان  اجلدير ذكره 
هاورد قد خسر تلك االنتخابات باالضافة اىل خسارته مقعده وذلك 

ألول مرة منذ ثاثينيات القرن املاضي.
مبناسبة الذكرى العاشرة لغزو العراق وتدمره واحتاله، اطل علينا 
وزير اخلارجية  االسرتالي انذاك االحراري الكسندر داونر مبقال يف 
صحيفة )سيدني مورنيغ هرالد 27 اذار ص 24( يدافع فيه عن غزو 
العراق، وكأن احلقائق اليت ظهرت غر كافية القتناع السيد داونر بأن 
الغزو كان كارثة على العراق والعراقيني يقول داونز: ان احلرب مل 
تكن مثالية، وحصلت اخطاء، والنزاعات املذهبية كانت مرعبة، لكنه 
يعتقد ان هناك اسبابًا جتعل العامل افضل بسبب االطاحة بنظام صدام 
حسني اوهلا اسباب انسانية ألن نظام صدام كان قد قتل آالف من 
ابناء  الكيماوية ضد  االسلحة  واستخدم  والشيعة  الكرد  العراق  ابناء 

شعبه و احتكار السلطة.
يقول داونر ان سيادة الدول مهمة ولكنها ليست اهم من حقوق 

االنسان!
على  ساعد  حسني  صدام  نظام  على  القضاء  ان  داونر  يعتقد 
واالردنية  اللبنانية  االنتخابات  ذكر  على  ويأتي  الدميقراطية  نشر 
والفلسطينية وصواًل اىل ما يسمى الربيع العربي! ومل ينسى داونر 
ذكر الرئيس مجال عبد الناصر الذي يعتره داونر اب الديكتاتورية 

العربية اليت يرى دوانر انها انتهت.
ثانيًا ينظر داونر  اىل مسألة اسلحة الدمار الشامل وحسب داونر 
فإن مفتشي االمم املتحدة مل يكونوا راضني عن عدم وجود اسلحة 

دمار شامل وال وكاالت االستخبارات الغربية وال االسرائيلية.
من  حسني  صدام  اطاحة  وهي  الثالثة  النقطة  اىل  داونر  ويصل 
احلكم ويرى انه لو بقي صدام يف احلكم لكان العراق يشكل خطرًا 
داونر  ان  نرى  هنا  الغربية،  واملصاحل  وجرانها  اسرائيل  على  اكر 
يتصاحل مع نفسه ويعلن احلقيقة اليت ذهبت من اجلها ما عرف بدول 
بأن هذه هي  مقالته  داونر  العراق، وينهي  لغزو  الراغبني(  )حتالف 
االشياء اليت تصدت هلا حكومة هاورد وواحدة من هذه القضايا مسألة 

احلرية.
 القت مقالة داونر اليت ظهر فيها جليًا سيطرة اجلانب العقائدي 
استنكارًا شديدًا على صفحات الرأي وتعليقات القراء، وكان االنتقاد 
األشد من الكاتب بول ماغو الذي قال ان داونر كان يعرف القليل 
عن الصفقات  املشبوهة  بني مكتب القمح االسرتالي ونظام صدام 
اليت حصل مبوجبها مكتب القمح االسرتالي على مبلغ 300 مليون دوالر 
من ضمن ما يسمى برنامج النفط مقابل الغذاء، فلم نرى ان داونر 
هرالد  صن  )صحيفة  باملاحظة!  جدير  األمر  هذا  هل  ساكنًا  حيرك 
فضيحة  وقتذاك  القضية  هذه  شكلت  38(.وقد  ص   2013/03/31

سياسية مدوية حلكومة هاورد. 
للرملان  قانون  ان حزب اخلضر قد قدم مشروع  اخرًا اىل  نشر 
يطالب فيه بأن يناقش قرار احلرب يف الرملان حتى ال يتخذ القرار 

احلرب يف املستقبل من جانب رئيس الوزراء لوحده.
وطالبت رئيسة احلزب كريستني ميلن بلجنة حتقيق حول مشاركة 
اسرتاليا يف احلرب كما فعلت بريطانيا، الواليات املتحدة والدامنارك، 

واضافت اعتقد اننا مل نتعلم اي شيء من تلك التجربة.
يبدو ان داونر ال يطالع الدراسات الصادرة من اجلامعات ومراكز 
االقتصاد  على  العراق  غزو  تداعيات  عن  االمريكية  وخاصة  االحباث 
عن  عر  لذلك  وغرها،  العاملي  الواليات  وضع  وتراجع  االمريكي 
مكنونات صدره العقائدية وكأنه يقول :عنزة ولو طارت، النه على 

استعداد للقيام مبا قام به جمددًا.
E-mail:abbasmorad@hotmail.com عباس علي مراد

عشر سنوات على غزو العراق.. داونر، عنزة ولو طارت! 
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43
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Auburn Community 
Harmony Garden, located 
on Northumberland Road is 
a vibrant outdoor space that 
aims to enhance community 
connectedness and sharing of gardening skills to develop 
a stronger community. The local community in Auburn 
have been utilising the garden plots to come together and 
grow their favourite fruits, vegetables and herbs, make new 
friends and share their gardening skills. The garden has 32 
plots of which five are raised beds giving access to those 
which physical difficulties. Auburn City Council and Au-
burn Diversity Services (ADSi) are working together to 
benefit the diverse community in Auburn and help contrib-
ute to a sustainable urban environment. 

An open day for the community garden has been planned 
between 1pm-4pm, 14 April 2013. 

Activities include:
• A tour of the garden
• Seeing our water saving irrigation system and worm-farm
• Free advice on gardening, organic pest control, compost-
ing and worm-farming
• Tasting freshly made salad from our garden
• Finding out how to get involved as a volunteer or become 
a member of the garden.
For those thinking about starting a vegetable garden at 
home, this is the perfect opportunity to learn through our 
demonstrations, practical advices and sharing experiences 
with our friendly gardeners. Whatever your interests or ex-
pertise, there are plenty of opportunities to get involved in 
the community garden.

Where: Auburn Community Harmony Garden, 17 Nor-
thumberland Road, Auburn
When: 14 April 2013
Time: 1pm - 4pm
Entry: Free
For more information contact Auburn City Council’s Sus-
tainability Officer on: 9735 1310. 

Learn and Enjoy at Auburn Community 
Harmony Garden 

Open Day - Sunday 14 April 2013

Member for Parramatta 
Julie Owens today vis-
ited Granville Boys High 
School to meet and con-
gratulate the students who 
run the Pulse Café. 
Ms Owens was accompa-
nied by Assistant Treasurer 

the Hon David Bradbury 
MP, and was introduced to 
the students by Principal 
Ms Linda O’Brien. 
Ms Owens said that it was 
inspiring to see school stu-
dents given the responsibil-
ity of running a café for the 

STUDENTS ON THE PULSE AT GRANVILLE BOYS

school and making a real go 
of it. 
“The Pulse Café was very 
impressive and it was great 
to meet the motivated stu-
dents that do a great job 
serving coffees every morn-
ing,” Ms Owens said.  

“These students are gaining 
valuable hands-on experi-
ence in terms of running a 
small business.
“It is a fantastic initiative of 
Granville Boys and all in-
volved should be congratu-
lated.
“This is a great example of 
youthful energy being used 
positively, providing worth-
while activities for students 
before school hours,” Ms 
Owens said.  
Ms Owens and Minister 
Bradbury gave the students 
encouragement and hoped 
they would soak up the ex-
perience of running their 
own business.  
“Not every school has in-
novative initiatives like this 
so I encouraged the boys to 
make the most of it,” Ms 
Owens said. 

Media Contact: Paul Mur-
phy 9689 1455

 Julie Owens, Minister David Bradbury and students and staff from Pulse Café at Granville
.Boys High School discuss the valuable small business skills they’re learning
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Parramatta City Council 
has lodged a develop-
ment application with 
the Joint Regional Plan-
ning Panel for the tallest 
residential tower in the 
Southern Hemisphere 
– a 90-storey develop-
ment on 160-182 Church 
Street, Parramatta.
At its pinnacle, the Aspire 
Tower will reach a maxi-
mum height of 336 me-
tres and will feature the 
tallest publicly-accessi-
ble viewing platform and 
experience centre in the 
Southern Hemisphere.
Lord Mayor of Parramat-
ta, Cr John Chedid said 
the Aspire Tower is one 
of the first developments 
of Parramatta City Coun-
cil’s Parramatta Square, 
a landmark develop-
ment precinct set across 
three-hectares of Coun-
cil-owned space and real 
estate in the heart of the 
Parramatta CBD.
“The Aspire Tower is 
about providing Sydney’s 
premier regional city with 
an iconic, innovative de-
velopment that people 
will instantly recognise. 
Sydney City has the Op-
era House, Parramatta 
will have Aspire,” Cr 
Chedid said.
“The development in-
cludes 700 apartments, 
retail space in the lower 
levels and a 150-room 
hotel, which will bring ur-
ban vitality to that part of 

Church Street Mall. Fur-
ther, the viewing platform 
is set to give people some 
of the most spectacular 
views over Sydney.”
The Aspire Tower devel-
opment will incorporate 
a vibrant public domain, 
bars and retail as well as 
a spectacular public func-
tion space. 
“By lodging the DA for 
this development and get-
ting it approved, Coun-
cil is making the Aspire 
Tower more attractive 
to developers by taking 
away some of the risk in 
the process,” Cr Chedid 
said.
He added that Aspire 
complements the NSW 
Government’s vision for 
Sydney, outlined in its 
draft Sydney Metropoli-
tan Strategy.
“NSW is going to need 
at least another 500,000 
homes and 600,000 jobs 
over the next 20 years. 
At 88-storeys, the Aspire 
Tower will help Sydney 
meet those targets,” Cr 
Chedid said.
Grimshaw Partner, An-
drew Cortese, said that 
with the demands of ur-
ban intensification upon 
us to meet population 
growth, the environmen-
tal footprint of a high den-
sity tower is far superior 
to that of the suburban 
equivalent accommodat-
ing the same amount of 
residents.   

The Gillard government 
is under pressure to re-
veal its plans for superan-
nuation within weeks after 
three of the crossbenchers 
it needs to get the changes 
through Parliament said 
they will treat them more 
favourably if they are un-
veiled before the May bud-
get.
Greens deputy leader 
Adam Bandt said Labor 
needed to ‘’learn the les-
son of its media reform 
debacle’’ and make the de-
tails clear ‘’sooner rather 
than later’’.
Former speaker Peter Slip-
per said ‘’any proposals 
for consideration should 
be announced as quickly 
as possible’’.
North Queensland MP Bob 
Katter said a quick expla-
nation would help correct 
the ‘’distinct impression’’ 
the government did not 
know where it was going.
Advertisement 
Treasurer Wayne Swan 
hinted at an early an-
nouncement on Wednes-
day, saying although the 
changes were not yet fi-
nalised, as soon as they 
were ‘’we will make our an-
nouncements’’.
Prime Minister Gillard will 
be overseas until next 
week, making the most 
likely time for an early an-
nouncement the following 
week.
The changes would ‘’not 
be making a significant 
contribution’’ to the bud-
get in this or the next few 
years, Mr Swan said, but 
would help rein in the bal-
looning cost of superan-
nuation tax concessions 
over the longer term.
Finance Minister Penny 
Wong will use a speech 
in Adelaide on Thursday 
to argue the package will 
set up superannuation for 
years to come. ‘’By its very 
nature, superannuation 
demands a long-term per-
spective,’’ she will say.
‘’Realities such as an age-
ing population and greater 
longevity require consis-
tency, sustainability and 
fairness, and this govern-
ment’s approach to super-
annuation will continue to 
be guided by these prin-

MPs want super changes re-
vealedParramatta reaches new heights  

with iconic Aspire Tower

Cr Chedid

SCHOOLS Education Min-
ister Peter Garrett has 
exaggerated low literacy 
levels among Australian 
students by claiming 30 
per cent of pupils entering 
high school «can’t read or 
write properly». 
Investigations by The 
Daily Telegraph have re-
vealed that Mr Garrett is 
using 1996 assessment 
data of students in years 3 
and 5 to justify increased 
federal funding in the 
state school systems.
The statements, made as 
the government ramped 
up its discussion about a 
Gonski funding deal, pro-
vide a misleading picture 
about the achievement 
level of students enter-
ing secondary schools in 
2013.
Speaking on ABC’s Late-
line on February 25, Mr 
Garrett said: «A lot of peo-
ple watching this wouldn’t 
know that the Australian 
Council of Educational 
Research has said to us 
around 30 per cent of the 
young people who are go-
ing into high school can>t 
read or write properly. 
That’s the level of chal-
lenge we have, why our 
education decline is there, 
and that’s why we need a 
national plan for school 
improvement.»Mr Garrett 
made the same claim in 
an interview on SkyNews 
the same day..
Inquiries by The Daily 
Telegraph failed to turn 
up any contemporary data 
showing almost one-third 
of students «going into 
high school can’t read or 
write properly».
Mr Garrett’s spokes-
woman said the statistics, 
provided to the minister 
by the department, were 
based on the Literacy 
Standards in Australia re-
port, released in 1997.
When asked if it was mis-
leading to use the old re-
port, Mr Garrett’s spokes-
woman said «we were not 
informed it was outdat-
ed».
«The fact still remains 
that thousands of Austra-
lian school students are 
struggling with literacy,» 

she said. «This is clear in 
NAPLAN results, the re-
cent PIRLS (Progress in 
International Reading Lit-
eracy Study) results, and 
the past decade of decline 
in international PISA (Pro-
gramme for International 
Student Assessment) 
tests.»
The controversial 1997 
report, commissioned by 
former Liberal education 
minister David Kemp and 
prepared by Australian 
Council for Educational 
Research, concluded that 
73 per cent of year 3 stu-
dents and 71 per cent 
of year 5 students met 
performance standards 
in reading and writing. It 
prompted NSW, Victorian, 
Queensland and Tasma-
nian ministers at the time 
to release a joint state-
ment attacking Dr Kemp 
for «creating a crisis of 
public confidence in the 
nation>s schools» and 
strongly criticising the 
use of draft benchmarks 
still under development at 
that time.
Teachers Federation 
president Maurie Mul-
heron yesterday said 
more recent data such 
as the Trends in Interna-
tional Mathematics and 
Science Study (TIMSS) 
2011 and the Progress in 
International Reading Lit-
eracy Study (PIRLS) 2011 
«would present a more ac-
curate picture».
The PIRLS report indicates 
that 24 per cent of year 4 
students were below the 
intermediate benchmark, 
the minimum proficiency 
standard, and the TIMSS 
study concluded our per-
formance in maths and sci-
ence had largely stagnated 
over the past 16 years.
According to the latest 
NAPLAN results, 93.5 per 
cent of year 3 students 
across Australia per-
formed above the mini-
mum national standard in 
reading and 93 per cent in 
grammar and punctuation. 
In year 5, 91.8 per cent 
were above the MNS in 
reading and 90.4 per cent 
in grammar and punctua-
tion.

Peter Garrett misled us about literacy 
statistics - you wouldn’t read about it ... 

ciples.
‘’To those who say we 
are out of step with previ-
ous Labor governments, 
I would say look at the 
facts. The Hawke and Keat-
ing governments reformed 
our social security system, 
making it more targeted 
and making space for 
higher priorities. Govern-
ment’s budgets are finite, 
and always will be. And in 
the end it is the most vul-
nerable - those who need 
support to get ahead - that 
often lose out if we disre-
gard fiscal sustainability.’’
Participants at a Mel-
bourne superannuation 
roundtable hosted by Fi-
nancial Services Minister 
Bill Shorten were told the 
government wants to fo-
cus support on those peo-
ple most at risk of falling 
out of the superannuation 
system.
While there was broad 
agreement about the goal, 
there was disagreement 
about whether it could 
best be achieved by radi-
cal change or or by a peri-
od of stability which would 
build confidence.
Mr Shorten said people 
earning up to four times the 
average weekly wage had 
nothing to fear. ‘’My very 
clear message to people in 
Australia who are working 
hard now, the vast bulk of 
people who are on average 
wages, one, two, three, 
four times average weekly 
wages - you are our prior-
ity,’’ he said.
‘’I am not preoccupied 
with punishing particu-
lar sections of the com-
munity. What I am preoc-
cupied with is having a 
sustainable system which 
supports all the people of 
Australia who aspire to re-
lying not solely on the age 
pension.’’
Mr Katter said he would 
view changes as retro-
spective if they touched 
earnings by funds. ‘’I just 
abhor retrospectivity,’’ he 
said.
Mr Katter would be wor-
ried about entrepreneur-
ial owner-operators being 
caught up in superannua-
tion tax changes affecting 
people earning $300,000.
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POLITICIANS are prowl-
ing for votes in their 
electorates in the lead-
up to the federal elec-
tion, but good luck find-
ing the word “Labor” in 
the campaign material of 
senior Government fig-
ures. 
Labor party branding is 
conspicuously absent 
from double-sided pam-
phlet distributed by Fed-
eral Minister for Schools 
Peter Garrett this week.
Instead, campaign mate-
rial describes the former 
Midnight Oil frontman 
as a “strong voice for 
our community” who 
will fight Liberal plans to 
slash funding to educa-
tion and the local hospi-
tal.
Mr Garrett denied he was 
trying to disassociate 
himself from the Labor 
brand. 
“Clearly no. This is one 

Labor MPs dumps the ALP branding 
in campaign material 

of a variety of commu-
nications I have with my 
electorate.” 
“And in fact, I note that 
the Leader of the Oppo-
sition communicates in a 
variety of ways too.”
The minister said he 
had been a proud Labor 
MP for Kingsford Smith 
since the 2004 election, 
suggesting voters knew 
he belonged to the Labor 
party.
“I’ve been the Labor 
MP for Kingsford Smith 
since 2004 – and I’ve 
been a proud member 
of the federal Labor gov-
ernment since 2007.”
“During this time I’ve 
been a strong voice for 
the community of Kings-
ford Smith – the flyer 
outlines some of my 
achievements.”
Mr Garrett is not the only 
member of the Govern-
ment with Labor material 

that does not specifically 
endorse the party.
Former minister for Ter-
tiary Education Chris 
Bowen, who resigned 
from Cabinet after the 
failed leadership saga, 
last week tweeted him-
self campaigning in his 
electorate of McMahon 
with a bright orange sign 
without Labor branding. 
“Everyone knows that 
I’m a Labor member 
of parliament,” Mr Bo-
wen told The Australian 
newspaper.
The federal Labor party 
is facing an uphill battle 
at the federal election, 
which will be held on 
September 14.
According to Newspoll, 
Labor’s primary vote 
slumped five points to 
a disastrous 30 per cent 
after the leadership spill 
that wasn’t a fortnight 
ago. 
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Good luck finding the word ‘Labor’ on this double-sided pamphlet to constituents from Member 
for Kingsford Smith Peter Garrett. 

Something missing? A picture tweeted by former minister Chris Bowen last week.

Tony Abbott’s ‘’pledge in 
blood’’ to scrap the carbon 
tax and dismantle the agen-
cy ploughing billions of dol-
lars into renewable energy 
projects will cost taxpayers 
more in compensation and 
legal costs than the finan-
cial benefit of abolishing 
the system, it is claimed.
A report by law firm Norton 
Rose has highlighted the 
minefield of court action 
that would result from any 
move to wind up the Clean 
Energy Finance Corpora-
tion.
The corporation, which has 
$10 billion to spend on re-
newables and energy effi-
ciency programs over five 
years, is preparing to sign 
off on a first tranche of 
multi-year contracts to be-
gin on July 1.
The Coalition has promised 
to abolish the corporation 
and tear up the contracts if 
it wins power in September.
Advertisement 
Elisa De Wit, author of the 
report, said terminating 
the green contracts would 
trigger compensation pay-
ments that could ‘’quite 
possibly’’ be billions of dol-
lars.
‘’In our experience of these 
arrangements, it is not un-
common for the compen-
sation obligations on gov-
ernment to outweigh the 
financial benefit of termina-
tion,’’ her report stated.
The report found an Ab-
bott government would be 
forced to retain the corpora-
tion or replace it with a new 
agency to oversee contracts 
it could not break. The op-
position has not revealed 
exactly how it will abolish 
the clean energy contracts 
but has warned the industry 
that it intends to do so.
Shadow finance minister 
Andrew Robb and shadow 
environment minister Greg 
Hunt wrote to the head of 
the Clean Energy Finance 
Corporation, Oliver Yates, 
in February urging him to 
make no funding commit-
ments before the election 
on the basis the Coalition 
would ‘’reject’’ them.

Scrapping green bank would incur ‘huge cost’
Mr Hunt said on Tuesday: 
‘’What we are witnessing 
is a scorched earth policy 
from a government which 
appears intent on ignoring 
the views of the electorate. 
From what we are hearing, 
the government is attempt-
ing to lock in as much of 
the $10 billion in taxpayers’ 

money for projects through 
multi-year contracts in the 
weeks before the election 
[as it can].’’
A spokeswoman for the 
Clean Energy Finance Cor-
poration said it was obliged 
under legislation to push 
ahead with making invest-
ment decision

The first group of asylum 
seekers to its process-
ing centre on Papua New 
Guinea’s Manus Island in 
two months – 20 single 
men from Vietnam.
The last transfer of asy-
lum seekers to Manus 
Island was on February 
9. The first Vietnamese 
boat arrivals to the cen-
tre arrived on a plane 
from Christmas Island on 
Thursday.
The opposition has pre-
viously claimed asylum 
seeker transfers to PNG 
had been suspended, 
although this had been 
denied by the federal gov-
ernment.
Immigration Minister 
Brendan O’Connor said 
the latest transfer would 
remind people thinking of 
getting on unseaworthy 
vessels to Australia that 
they could also be sent to 
Nauru or PNG.
Meanwhile, two women 
and a child were also re-
turned to the Manus Is-
land facility after receiv-
ing medical treatment in 
Australia, the immigra-
tion department said in a 
statement.
And a group of 20 Sri 
Lankans have been sent 
home after their asylum-
seeker claims were reject-
ed. It brings the number of 
Sri Lankan asylum seek-
ers returned since August 
13 to 936 – of those, 756 
returned involuntarily.
The latest group were 
flown back from Christ-
mas Island.
‘’People who pay smug-
glers are risking their lives 

and throwing their money 
away,’’ Mr O’Connor said 
in a statement on Thurs-
day.
Last month, six preg-
nant asylum seekers are 
among a group of 19 de-
tainees transferred from 
Manus Island to Australia 
for medical reasons, rais-
ing new questions raised 
about conditions at the 
offshore facility.
It was unclear what would 
happen to the pregnant 
women after they have 
delivered their babies.
A stoush erupted last 
month between opposi-
tion immigration spokes-
man Scott Morrison and 
Mr O’Connor over accu-
sations from the Coalition 
that transfers to Manus 
had been indefinitely sus-
pended.
Mr Morrison said then that 
the chief migration officer 
of the Papua New Guinea 
Immigration and Citizen-
ship Service Authority jad 
advised him that the sus-
pension was in place for 
transfers of asylum seek-
ers to Manus Island.
Mr O’Connor denied the 
claim and said the Aus-
tralian government would 
continue to work with the 
PNG government, which 
ultimately had respon-
sibility for agreeing or 
rejecting individual re-
quests to transfer detain-
ees to Manus Island.
‘’It is the host country 
and, indeed, the prima-
ry government making 
decisions in relation to 
these transferees,’’ Mr 
O’Connor said.

Asylum-seeker transfers end two-
month lull on Manus
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PRIME Minister Julia Gil-
lard has rejected criti-
cism from media mogul 
Rupert Murdoch that the 
government’s language 
about foreign workers is 
racist. 
Ms Gillard has expressed 
concerns the 457 visa 
program is being abused 
by employers and Aus-
tralian workers were 
missing out on jobs.
Mr Murdoch, chairman 

Gillard shrugs off Murdoch’s 
racist claim 

and CEO of News Corpo-
ration, has labelled the 
government’s language 
as “pretty disgraceful 
and racist”.
Ms Gillard shrugged off 
the criticism, saying her 
job was to make sure 
Australians had their job 
opportunities put first.
“People can say whatev-
er they like in response to 
that,” she told ABC Radio 
on Wednesday.

Rupert Murdoch has labelled the government’s language on 457 visas 
as “disgraceful and racist”. 

OPPOSITION Leader 
Tony Abbott says the 
coalition can’t commit to 
unwinding potential Gil-
lard government chang-
es that might raise the 
tax rate on superannua-
tion earnings for wealthy 
Australians. 
The government has 
been under fire over on-
going reports it wants to 
boost taxes on the super 
of wealthy Australians 
to find extra money for 
schools funding and the 
National Disability Insur-
ance Scheme.
One option being con-
sidered is increasing 
the 15 per cent tax rate 
for high income earners, 
after last year’s budget 
included a hike to 30 per 
cent for those on more 
than $300,000 a year, 

Fairfax Media has re-
ported.
Speaking on Wednes-
day, Tony Abbott said 
a coalition government 
could not pledge to roll 
back any changes made 
to super tax rates.
“I can’t make pre-emptive 
commitments in advance 
of knowing exactly what 
the budgetary position 
is,” Mr Abbott told Fair-
fax Radio Network.
“We will fight serious-
ly against any of the 
changes the government 
seems to have in mind.
“But we can’t promise to 
undo all of the damage 
that this government has 
done.”
He said the government 
was “raiding the peo-
ple’s savings to fund its 
spending”.

Abbott won’t commit to undo 
super tax hike 

IAN Macdonald told his 
chief of staff he wanted 
approval documents for 
a controversial training 
mine prepared “in house” 
due to strong opposition 
from his own department 
about the decision, a cor-
ruption inquiry has been 
told today. 
The ICAC is hearing evi-
dence from Jamie Gib-
son, who was chief of 
staff to the then resourc-
es minister in 2008.
Mr Gibson has confirmed 
evidence given from for-
mer senior staff within 
the department of prima-
ry industries about their 
objection to a training 
mine proposal spruiked 
by union heavyweight 
John Maitland.
Mr Macdonald is facing 
allegations from the cor-
ruption watchdog that he 
“conferred an improper 
favour or benefit” from 
Mr Maitland and his asso-
ciates for granting a min-
ing exploration licence 
without a competitive 
tender.
The inquiry has been told 
Mr Maitland turned an 
$165,000 investment in 
the Doyles Creek venture 
into a $15 million wind-
fall within three years. 
Several others within the 
group have enjoyed simi-
lar profit margins. 
Mr Gibson said docu-
ments about Doyles 

Creek, including a brief-
ing note from the depart-
ment voicing their con-
cerns about the proposal, 
were “quite possibly” de-
stroyed when Mr Macdon-
ald was dumped as a min-
ister by former Premier 
Nathan Rees in 2009- as 
is government standard 
for internal memos and 
notes.
ICAC has heard when Mr 
Macdonald decided to 
grant the licence without 
a tender, he instructed Mr 
Gibson “to have all (ap-
proval) paperwork pre-
pared in house.”
“The minister wanted 
it done quickly and he 
wanted it done in house,” 
Mr Gibson, who is now 
unemployed, told the in-
quiry.
“It was a first of its kind 
(for the department to not 
be involved.
“I thought the paperwork 
should be rightly prepared 
by the department.”
Senior department staff 
Alan Coutts and Brad 
Mullard have previously 
told the inquiry they were 
against the training mine 
proposal and thought the 
coal-rich area should be 
opened up for a tender, 
but Mr Gibson said today
Mr Macdonald “was very 
keen to issue the invita-
tion only (licence)” to the 
Doyles Creek group.
The inquiry continues. 

ICAC: Ian Macdonald wanted 
approval documents for a con-
troversial training mine pre-
pared ‘in house’ 

THE peak national body 
supporting adults abused 
as children says the roy-
al commission’s off to a 
great start, but is con-
cerned about how well 
trained its support staff 
are. 
Adults Surviving Child 
Abuse (ASCA) president 
Cathy Kezelman says 
the commission’s will-
ingness to communicate 
and inform while setting 
reasonable expectations 
is positive, adding that 
a very thorough process 
had been undertaken.
She wants to ensure, 
however, all support 
personnel have had ade-
quate training, particular-
ly to prevent victims from 
being retraumatised.
“It’s very important for 
the health and wellbeing 
of everyone coming for-
ward, but also for every-
one involved in the com-
mission,” Dr Kezelman 
told AAP.
“They’re being confront-

ed with tales of extreme 
horror day in and day 
out, so their wellbeing 
and health is absolutely 
critical.”
Counsel assisting the 
commission Gail Fur-
ness SC said on Wednes-
day the commission will 
take extensive steps to 
reduce the stress victims 
may experience by giving 
evidence, including hav-
ing trained counsellors 
available.
The ASCA has and will 
continue to advise com-
missioners as hearings 
continue, Dr Kezelman 
said.
Both the Survivors Net-
work of those Abused by 
Priests (SNAP) and the 
National Association of 
Community Legal Cen-
tres (NACLC) have wel-
comed the federal gov-
ernment’s funding of a 
legal advisory service for 
those considering giving 
evidence to the commis-
sion.

Call to clarify abuse sup-
port training 
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GREENS federal MP Adam 
Bandt says he would not be 
part of a minority govern-
ment led by Tony Abbott. 
He said nothing the opposi-
tion leader had said since 
the last federal poll made 
him think he had made the 
wrong decision by backing 
Prime Minister Julia Gillard.
Mr Bandt said he expected 
the coalition to continue 
playing small-target politics 

and he did not plan to sup-
port an Abbott-led govern-
ment.
«I think there are some 
pretty extreme plans lurking 
there,» he told ABC Radio.
«As we get closer to the elec-
tion I hope we find out more 
what the real agenda is.»
Mr Bandt’s vote in the lower 
house helped Labor form a 
minority government after 
the 2010 election.

Say no to an Abbott govern-
ment, says Bandt 

Greens MP Adam Bandt (pic) 

Former NSW Labor minister Ian Macdonald. Picture: Adam Tay-
lor Source: The Daily Telegraph
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Labor backbencher Ed 
Husic has questioned the 
government’s decision to 
spend more than $20 mil-
lion on a Disney film, say-
ing the money could be 
better spent on more ur-
gent needs such as fund-
ing hospitals.
Prime Minister Julia Gil-
lard announced on Tues-
day that the government 
would pay Disney film 
producers $21.6 million to 
ensure the movie 20,000 
Leagues Under the Sea 
would be filmed in Aus-
tralia.
To justify the decision Ms 
Gillard said the invest-
ment could ‘’create up to 
2000 jobs’’.
She cited the recent film-
ing of The Wolverine, star-
ring Hugh Jackman, which 
‘’generated $80 million of 
investment and has reaf-
firmed Australia’s status 
as one of the world’s best 
filming destinations’’.
Advertisement 
Australia has had great 
difficulty attracting Hol-
lywood productions since 
2008 on account of the 
strong dollar.
But Mr Husic, whose 
western Sydney seat is 

under threat in an elec-
tion year, told Sky News 
on Wednesday that he 
raised his eyebrows when 
he saw ‘’we were giving 
$20 million to the produc-
tion’’.
Mr Husic said he had 
been trying to get an MRI 
machine for his local hos-
pital at Mount Druitt ‘’for 
ages’’.
‘’I don’t need 20,000 
leagues of sea [sic]; I 
need an MRI at Mount 
Druitt Hospital,” he said.
Mr Husic is a supporter 
of former prime minister 
Kevin Rudd and resigned 
his position as deputy 
whip during last month’s 
leadership spill triggered 
by the sacked frontbench-
er Simon Crean.
The MP’s criticisms come 
after a parade of ministers 
cautioned the govern-
ment over its ‘’class war’’ 
rhetoric on issues from 
457 visas to superannua-
tion tax changes.
Mr Crean, Martin Fergu-
son and Joel Fitzgibbon, 
who lost their posts in the 
aborted leadership spill, 
have continued to speak 
out particularly on any 
superannuation plans.

Labor member Ed Husic has questioned funding to bring the produc-
tion of a Disney film to Australia Photo: Alex Ellinghausen

 State schools would re-
ceive $390 million less in 
Commonwealth funding 
next year than in 2012 if 
the government fails to put 
in place the Gonski school 
funding reforms, new anal-
ysis shows.
Prime Minister Julia Gil-
lard is negotiating with the 
states ahead of a meeting 
on April 19, where she 
hopes to finalise a deal 
that would see an increase 
of $6.5 billion a year in 
combined state and federal 
funding by 2019.
However, some states 
are reluctant to sign up, 
prompting funding expert 
Dr Jim McMorrow to warn 
that state schools would 
lose $390 million in 2014 
if a new funding scheme is 
not in place by the begin-
ning of next year.
In a budget analysis to be 
released by the Austra-
lian Education Union on 
Wednesday, Dr McMorrow 
says the mid-year econom-
ic and fiscal outlook re-
port, tabled in October last 
year, outlined a number of 
changes that would impact 
severely on state schools.
Advertisement 
The $390 million cut is 
based on the winding 
down of national partner-
ships funding, the major-
ity of which flowed to dis-
advantaged state schools. 
The partnerships, which 
included $2.5 billion for 
literacy and numeracy pro-
grams in low socio-eco-
nomic communities and 
improving teacher quality, 
will terminate in 2013-14, 
according to the mid-year 
projections.
Dr McMorrow, a former 
federal education adviser 
and deputy director-gen-
eral of education in NSW, 
says a cut of $390 million 
would equate to a loss of 
more than 3000 classroom 
teachers in Australia’s 
state schools. ‘’This would 
be an intolerable response 
by government to the clear 
advice of the Gonski panel 
about the need for funda-
mental change to public 
funding for schools.’’
Although private schools 
would also lose $190 mil-
lion in national partner-
ships funding in 2014, they 

would receive $372 million 
more Commonwealth fund-
ing overall than in 2012 
due to an increase in spe-
cific payments to schools.
Under current funding, the 
Commonwealth provides 
the majority of government 
funding to private schools, 
while the states provide 
most of the government 
funding to public schools.
In his analysis, Dr McMor-
row calls for legislation 
that would clearly express 
the way the funding model 
proposed by the Gonski 
model would be applied.
The Gonski review rec-
ommended a base level 
of funding for every stu-
dent, with additional load-
ings for disadvantaged 
students. State schools 
would receive the full base 
amount from state and fed-
eral governments, while 
the amount given to pri-
vate schools would vary 
depending on the level of 
disadvantage and the abil-
ity of parents to pay school 
fees.
‘’The budget alone can-
not provide the security 
schools need to be confi-
dent about their funding fu-
ture,’’ Dr McMorrow said.
‘’The Australian Education 
Bill currently before Parlia-
ment is inadequate for this 
purpose. Given the signifi-
cance of these matters for 
the operation of schools in 
2014 and beyond, the gov-
ernment should be ready 
to release the comprehen-
sive set of schools funding 
legislation in the context 
of its May 2013 budget an-
nouncements.’’
The AEU will also launch a 
billboard and television ad-
vertisement on Wednesday 
asking Victorian Premier 
Denis Napthine not to re-
ject urgent school funding. 
It will run in the two weeks 
leading up to the Council 
of Australian Governments 
meeting on April 19.
The union’s federal presi-
dent, Angelo Gavrielatos, 
said the findings of the Mc-
Morrow report further high-
light the cost of inaction on 
school funding.
‘’The schools and students 
that would be worst hit are 
the ones that can afford it 
the least,’’ he said.

The development of 
10,000 hectares of land 
in western Sydney is be-
ing planned on the basis 
there will be an airport in 
nearby Badgerys Creek, 
despite the O’Farrell gov-
ernment’s stated opposi-
tion to one.
A draft plan for the West-
ern Sydney Employment 
Area, a vast tract of unde-
veloped land north-east 
of the Badgerys Creek 
site, is due to be released 
soon.
The employment area 
needs to be complement-
ed with roads and other 
infrastructure, the shape 
of which would be deter-
mined in part by whether 
an airport is built at Bad-
gerys.
People close to a task-
force set up to decide 
the future of the Western 
Sydney Employment Area 
say consultants on the 
project have assumed an 
airport will be built even-
tually, rather than recom-
mend options that pre-
clude the development of 
an airport.
A spokesman said the De-
partment of Planning and 
Infrastructure was not as-
suming there would be an 
airport at Badgerys.
But ‘’we are ensuring that 
Commonwealth land and 
its potential future uses 
are closely considered 
in the planning process - 
but this doesn’t mean the 
employment area requires 
the airport to proceed,’’ 
he said.
Many urban planners and 
development industry fig-
ures say the government 
will be hard pressed to 
meet its ambitious jobs 
targets for western Syd-
ney without backing an 
airport.
The draft metropolitan 
strategy, the govern-
ment’s plan to manage 
growth in the next two 
decades, shows the city’s 
west will absorb more 
than 70 per cent of Syd-

Development of land based on 
an airport at Badgerys

News

We need health funding before 
blockbusters, says Labor MP

Disney’s 20,000 Leagues has been suggested to include actor Brad 
Pitt, centre, and director David Fincher, right. Photo: AP

State schools face $390 million hole

ney’s additional 1.3 mil-
lion residents expected 
by 2031.
The government wants 
half of the strategy’s 
625,000 jobs located in 
the west, a target many 
see as unlikely without an 
airport.
The University of NSW’s 
City Futures Research 
Centre head Bill Randolph 
said the government’s 
employment targets for 
the north west and south 
west would ‘’make more 
sense’’ if there was an air-
port between them.
‘’It’s very difficult to see 
where employment might 
come from unless Bad-
gerys Creek gets off the 
ground,’’ he said.
‘’An airport is a huge 
game changer,’’ Profes-
sor Randolph said. ‘’If you 
put an airport in that area, 
then a lot of the problems 
of western Sydney could 
well be solved.’’
The Urban Development 
Institute of Australia chief 
executive Stephen Albin 
said the Western Sydney 
Employment Area would 
take 20 years to devel-
op without an airport at 
Badgerys Creek. With an 
airport, the jobs would 
emerge in half the time, 
he said.
The University of West-
ern Sydney’s Australian 
Urban Research Centre 
director Michael Darcy 
said that, without strate-
gic decisions about big 
infrastructure projects 
such as another airport, 
‘’the job targets in west-
ern and south-western 
Sydney don’t really instil 
much confidence’’.
‘’My biggest concern in 
this plan is the neglect of 
south-western Sydney, 
which is an area that’s 
got the largest population 
growth flagged, the larg-
est housing growth, the 
largest jobs growth but 
the least said in terms of 
infrastructure,’’ Professor 
Darcy said.
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وطنية - اقامت غرفة التجارة والصناعة اللبنانية -األوسرتالية يف 
الثانية  الذكرى  يف  احتفاال  الزوقي  فادي  برئاسة  فيكتوريا  والية 
على تأسيسها، يف حضور وزير اإلعالم وليد الداعوق ممثال رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان وزعيم املعارضة الفيدرالية طوني 

أبوت.
مسيث،  كني  التشريعي  اجمللس  رئيس  االحتفال،  يف  شارك 
جان  لبنان  سفري  براكس،  ستيف  السابق  فيكتوريا  حكومة  رئيس 
بارتلم،  ليكس  لبنان  اوسرتاليا يف  مرياي، سفري  وعقيلته  دانيال 
رادوك،  فيليب  النواب  اخلطيب،  غسان  ملبورن  يف  لبنان  قنصل 
تلمو  كوتسريس،  نيكوالس  أتكنسون،  بروس  بيلسون،  بروس 
لنغريو ومارلني كريوز، عضوا اجمللس التشريعي نزيه األمسر وخليل 
مفوض  بابيك،  أنطون  القنصل  راين،  سكوت  السيناتور  عيدو، 
الشؤون اإلثنية شني تان، الرئيس الفخري لغرفة فيكتوريا لويس 
فليفل، رئيس اجمللس األوسرتالي العربي للتجارة والصناعة روالند 
جبور، رئيس غرفة التجارة اللبنانية األوسرتالية يف سيدني جو خطار، 
رئيس جملس ادارة جائزة املصاحل االثنية جو عساف، املونسنيور جو 
طقشي، املونسنيور يوسف توما، املتقدم يف الكهنة جورج اخلوري، 
مؤسسة مجعية بيت لبنان العامل باتي هندي، جو عساف، املدير العام 
العربي جو رزق، رجل االعمال جورج غصني، مدير املؤسسة  للبنك 
اإلعالمية للشرق األوسط الرائد املتقاعد رميي وهبة، الزميالن انور 
جيسيكا   2012 للعام  اوسرتاليا  مجال  ملكة  خمايل،  وسايد  حرب 
قهواتي املرشحة مللكة مجال العامل هلذا العام، ممثلو وسائل اإلعالم 

يف سيدني وملبورن و حشد من رجال األعمال والشخصيات.
استهل االحتفال بالنشيدين اللبناني واالوسرتالي، ثم قرأ مقدم 
الربنامج مايك الركن رسالة تهنئة من رئيسة حكومة اوسرتاليا جوليا 
واالعضاء،  الزوقي  فادي  الغرفة  رئيس  فيها  حيت  اليت  غيالرد 
ونوهت بالعالقات اللبنانية األوسرتالية وبزيارة الرئيس سليمان اىل 

اوسرتاليا العام املاضي .

الزوقي
ثم، كانت كلمة الزوقي الذي شكر الرئيس سليمان على تلبيته 
الدعوة وتكليفه وزير اإلعالم وليد الداعوق متثيله يف االحتفال، كما 
شكر وزير االعالم وسفري اوسرتاليا واحلضور من سيدني وملبورن 
العالقات  عن  وحتدث  الثاني،  احتفاهلا  يف  الغرفة  مشاركة  على 
اللبنانية األوسرتالية داعيا اىل »تطويرها يف اجملاالت االقتصادية 
والتجارية«، وحتدث ايضا عن الزيارة اليت نظمتها الغرفة اىل لبنان 
اجل  من  املسؤولني  كبار  مع  عقدت  اليت  واللقاءات  املاضي  العام 

تعزير العالقات.
ثم، كانت كلمة ترحيب لفليفل الذي قدم أبوت الذي مثن بدوره 
حضور الوزير الداعوق وحيا عددا من الشخصيات اللبنانية »اليت لعبت 
وتلعب دورا أساسيا يف اجملتمع األوسرتالي. ثم حتدث روالند جبور 

وجو خطار وفيليب رادوك والزميل انور حرب.
دانيال

وقال السفري دانيال يف كلمته »ان حضور الوزير الداعوق لتمثيل 
فخامته  يوليها  اليت  األهمية  على  واضح  دليل  سليمان  الرئيس 
لبنان  بني  االقتصادية  العالقات  وتقوية  لتعزيز  اللبنانية  واحلكومة 
واوسرتاليا«، معتربا »ان غرفة ملبورن برئاسة الزوقي وغرفة سيدني 
احلركة  تفعيل  عملية  يف  فاعلة  مساهمة  ستسهمان  خطار  برئاسة 
وإقامة  واخلربات  الوفود  تبادل  طريق  عن  البلدين،  بني  التجارية 

املعارض وغريها من املشاريع املنصوص عنها يف نظام الغرفة«.
السفري بارتلم

وأعرب السفري بارتلم عن سروره للمشاركة يف االحتفال، واثنى 
العالقات  لتمتني  الرئيس سليمان  الداعوق وعلى دعم  على حضور 
بها  قام  اليت  التارخيية  »الزيارة  عن  االوسرتالية، وحتدث  اللبنانية 

الرئيس سليمان اىل اوسرتاليا يف العام املاضي وعن تبادل الزيارت 
بني البلدين على اعلى املستويات ومنها الزيارة اليت نظمتها الغرفة 

العام املاضي اىل لبنان«.
واكد »ان العالقات الناصعة بني البلدين مل تكن يف اي يوم كما 
هي عليه اليوم«، ونوه ب »دور املغرتبني اللبنانيني الذين اسهموا 
يف احلياة االوسرتالية مساهمة بارزة وشكلوا نقطة ارتكاز اساسية 

ملتانة العالقات بني البلدين«.
الداعوق

وألقى الداعوق كلمة باإلنكليزية اعرب فيها عن سعادته واعتزازه 
لتمثيل الرئيس سليمان ومشاركة غرفة ملبورن يف االحتفال، وأثنى 
على إجنازاتها وخباصة الرحلة اليت قامت بها اىل لبنان العام املاضي. 
كما هنأ الغرفة ورئيسها الزوقي على ما تقوم به من إجنازات ناصعة 
يف سبيل تعزيز العالقات بني اوسرتاليا ولبنان يف اجملاالت التجارية 

والتعليمية واالقتصادية ويف جمالي االستثمار وتعزيز السياحة.
هندي

وألقت هندي كلمة باسم رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
الذي حيا احلضور، وأثنى على  يف بريوت وجبل لبنان حممد شقري 
املسافات«،  بعد  رغم  على  األوسرتالية  اللبنانية  العالقات  »متانة 
الظروف«،  أحلك  لبنان يف  جانب  اىل  اوسرتاليا  »وقوف  منوها ب 

وطمأن اىل متانة الوضع االقتصادي يف لبنان.
وكانت كلمة مللكة مجال اسرتاليا .

الشعب  اي  االبروجيين  الرتاث  من  عرض  االحتفال،  وختلل 
من  كل  قدمه  وغناء  يولوغي  ياداكي  بقيادة  األصلي  األوسرتالي 

ستيفن منصور تيموتي رينولد ولويس كتورا.

احـتفاالت

احتفال رمسي وشعيب ناجح لغرفة التجارة والصناعة االسرتالية اللبنانية يف فيكتوريا:
الداعوق: الغرفة حققت اجنازات ناصعة.. الزوقي: أدعو لتطوير العالقات بني البلدين اقتصاديا وجتاريا
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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

تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم 
العالم العربي بأكمله مع مجموعة واسعة من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية املتنوعة

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات 
العربية ترضي جميع أفراد العائلة

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة
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Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
الدوائر االسرتالية

مع
ABN & ASIC 

جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات 
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر 

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن

$ 600

اآلن بـ 

450$ فقط

office 407 / 33 Lexington Drive - Bella Vista NSW
Web: www.intervision.com.au
Email: efs_1@optusnet.com.au

نقدم لكم اكثر من 230 قناة فضائية من الشرق االوسط..
زوروا مكاتبنا على العنوان أدناه لتستفيدوا من الفرصة وتتأكدوا من مصداقيتنا 

وتشاهدوا هذه القنوات بأنفسكم..
لالستفسار يمكنكم االتصال بقسم املبيعات يف سيدني وملبورن ليقدموا لكم 
الخدمة املمتازة والسريعة على رقم املكتب: 788 922 1300

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم
حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية

تتأثر  ال  تقطـّع  او  انقطاع  دون  صافية  نقية  شاشة  يعطيكم  الجديد  الجهاز 

بتغريات االنرتنت
فمثاًل  البلدان  حسب  مجموعات  يف  متسلسلة  القنوات 

القنوات اللبنانية تأتي متتابعة )وراء بعضها البعض(
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة 

التي تريدون مشاهدتها

تضع العالم بني يديكم

العالناتكم يف جريدة اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345
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