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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

مصغرة ومنسجمة وال تشكل استفزازاً!
حكومة متام سالم منتصف االسبوع املقبل؟

مطلوب للعمل
مطلوب آنسات للعمل في 
قسم المبيعات في محالت 

هوشر للتجهيز ولوازم البناء 
الخبرة ضرورية

Tel: 87245800 العمل بدوام كامل

املكلف  الرئيس  أطلق 
اجلديدة  احلكومة  تشكيل 
متام سالم صفارة شروعه 
يف تأليف احلكومة من قصر 
عندما  االول  امس  بعبدا 
احملركات«  »اطفاء  التزم 
ببدء  ايذانا  )الكالمية( 

مهمته الصعبة.
وسرعان ما اتضح، وفق 
واملعطيات  املعلومات 
هذه  عن  املتوافرة 
الرئيس  ان  االنطالقة، 
حدد  كأنه  بدا  املكلف 
ضمنيا  زمنيا  سقفا 
يريد  ال  ولآلخرين،  لنفسه 
عامل  يف  االغراق  عربه 
يهدد  مبا  طويال  الوقت 
يزمع  اليت  احلكومة  طبيعة 
تشكيلها باعتبارها »حكومة 
مبا  وكذلك  االنتخابات« 
يف  التسرع  عثرات  جينبه 

 بيان هادئ من جمموعة »الثماني« وأوباما يرى منعطفاً حامساً لألزمة

اإلبراهيمي يتجه إىل االستقالة: العرب يدّمرون سوريا

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 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل 
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

مصادر  كشفت 
يف  عربية  ديبلوماسية 
أن  االول  أمس  القاهرة 
والعربي  األممي  املبعوث 
يتجه  اإلبراهيمي  األخضر 
جديًا لتقديم استقالته من 
مهمته السورية، يف موعد 

من  عشر  الثامن  أقصاه 
نيسان احلالي.

إن  املصادر  وقالت 
حلظة  ومنذ  اإلبراهيمي، 
الدوحة  قمة  أعمال  انتهاء 
من  اختذته  وما  األخرية 
الشأن  يف  مقررات 

آن واحد.
وهو االمر الذي افصحت 
مواكبة  مصادر  عنه 
اذ  التأليف  ملشاورات 
رجحت ليل امس االول ان 
تراوح فرتة اعالن التشكيلة 
اجلديدة بني نهاية االسبوع 
االسبوع  ومنتصف  اجلاري 

املقبل على ابعد تقدير.
فماذا جرى يف الساعات 
االخرية اليت واكبت انطالقة 

سالم يف مهمته؟
الوقائع  اىل  استنادا 
اليت توافرت اطلع الرئيس 
االول  امس  املكلف صباح 
ميشال  اجلمهورية  رئيس 
خالصة  على  سليمان 
الكتل  مع  استشاراته 
النيابية وعرض له تصوره 
العتيدة  للحكومة  االولي 
انه  لسليمان  قال  اليت 

يريدها حكومة منسجمة من 
لالنتخابات  املرشحني  غري 
أولوياتها  أوىل  وتكون 
مبوجب  االنتخابات  إجراء 
جديد  انتخاب  قانون 
لذلك  وهو  عليه.  متوافق 
حكومة  تكون  ان  يريدها 
غري استفزازية ليس فيها 
حصص وال حماور سياسية 
حكومة  تكون  ان  ويفضل 
ممكن  عدد  بأقل  مصغرة 
املنسجمني  االعضاء  من 
ليكون عملها اكثر جدوى. 
وابدى سليمان ارتياحه اىل 
وإىل  سالم  مع  التعاون 
شكل  حيث  من  طروحاته 
احلكومة ومهماتها، علما ان 
سيختار  املكلف  الرئيس 
مبواكبة  احلكومة  اعضاء 
لتأتي  اجلمهورية  رئيس 

صادق جملس الشورى 
على  أمس  مصر  يف 
قانون  من  معدلة  نسخة 
النيابية  االنتخابات 
يف  اجراؤها  املتوقع 

جملس الشورى صادق على 
االنتخابات

مؤمتر للمصاحلة بني 
مسلمني وأقباط يف مصر

رسالة 
شكر 
من 

سفري 
لبنان 

يف كوبا االستاذ روبري نعـّوم 
التفاصيل ص 18

مسلحون خالل اشتباكات مع القوات السورية يف منطقة سيدي مقداد يف ريف دمشق امس االول )رويرتز(
عدد  مع  تشاور  السوري، 
عمله  وفريق  أصدقائه  من 
قبل أن يتخذ قراره بتقديم 

استقالته.
اىل  املصادر  وأشارت 
كتاب  ُيعّد  اإلبراهيمي  أن 

التتمة صفحة 31

اجلنوبية  كوريا  تزال  ال 
يف  املتحدة  والواليات 
ألية  حتسبًا  تأهب  حال 
هجمات صاروخية تشنها 
وقت  الشمالية  كوريا 

واشنطن وسيول ال 
تزاالن يف حال تأّهب 
وبيونغ يانغ حتتفل

التتمة صفحة 31
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www.lycamobile.com.au 1300 854 607
Recharge available:

HORIZONTAL POS

VERTICAL POS

In store POS

Logo’s for ATL advertising (not in store)

Logo’s for ATL advertising (not in store)

In store POS

®

®

®

®

®

Customer should have minimum $29 balance on the mobile account to activate once 
the Super Saver plan is activated, we will deduct $29 from the existing balance. Any 
remaining balance will be used for international calls, texts and premium service 
numbers, A customer may have only ONE Super saver plan per mobile number at any 
one time, The customer may NOT be able to cancel the plan once the plan is activated/
purchased, Customer may renew the Super Saver Plan by following the same process 
on the 31st day from the previous purchase (Making sure that enough credit in the 
account), Free calls, texts and data are valid for 30 days from the date of purchase, 
Customers may use our standard recharge cards to recharge their mobile phones if they 
do not have enough credit to activate or renew the Super Saver Plan.

All for just

Lycamobile recharge
denominations are
$10, $20 and $30

$29
UNLIMITED 

CALLS & TEXTS

Australia
Landline & Mobile

UNLIMITED
CALLS & TEXTS

from Lycamobile

to Lycamobile GB3
Internet
FREE

How to buy : dial *139*6129#

More information www.lycamobile.com.au

No monthly

contract,

No commitment

Flagfall 29¢
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33
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29
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 يأتي إعالن جبهة النصرة مبايعة القاعدة تطورًا يف جمريات احلدث السوري.
اىل سلوكيات خمتلفة مع سوريا، حيتاج  وقالبًا  قلبًا  املتالزم  لبنان   لكن 

ملواجهة هذا التطور
هيام القصيفي

قانون يف  املهل  لتعليق  النجمة  ساحة  يف  جيتمعون  النواب  كان   فيما 
 الستني، ويف وقت كان فيه الرئيس املكلف متام سالم مشغواًل بتحديد
 جنس احلكومة اجلديدة وشكلها، كانت جبهة النصرة املنغمسة حتى العظم
أمين القاعدة  تنظيم  زعيم  مبايعتها  تعلن  سوريا  يف  الدائرة  احلرب   يف 

.»الظواهري، مع تنّصلها من إعالن »دولة العراق والشام االسالمية
 يأتي اإلعالن ليضيف على املشهد السوري، املتفجر أساسًا، خماضًا جديدًا
 وحتديات كربى، سواء على النظام السوري أو على اجليش السوري احلر

 واالئتالف املعارض الذي رفض رئيسه املستقيل معاذ اخلطيب أي
 صلة له بالتنظيم اجلهادي، وال سيما يف ضوء معلومات فرنسية
عبداهلل امللك  األردني  العاهل  زيارة  األخرية  الساعات  يف   أكدت 
الفرنسية من الدوائر   لدمشق أخريًا يف مبادرة ذاتية، استخلصت 
الواقع عن  تام  انفصال  حالة  يعيش  السوري  النظام  أن   نتائجها 
إن االحتماالت،  باب  يفتح  وهذا  أرضه.  على  جيري  ملا   احلقيقي 
 على صعيد تطور أفعال النصرة ميدانيًا من جهة، ومن جهة أخرى
زيارة بعد  سوريا  لوضع  الغربية  الدول  تضعها  اليت   االحتماالت 
كريي جون  اخلارجية  وزير  وجولة  أوباما  باراك  االمريكي   الرئيس 
بعدما سوريا،  أزمة  حلل  املتاحة  االمكانات  لدرس   االستطالعية، 
جوالت وبدء  واحد  جانب  من  النار  لوقف  خيارات  أخريًا   طرحت 
اجملاورة، الدول  جلوء  اىل  إضافة  وقتها،  يف  أجهضت   حوارية، 

العازلة، احلدودية  املناطق  تعزيز  واالردن، اىل   كرتكيا 
 على أبواب حتول قضية الالجئني قضية متشابكة وخطرة

.بانعكاساتها على البلدين
تواكب سياسية  أوساط  حبسب  لبنان،  يف  يعنينا   ما 
للوضع االخري  املنحى  انعكاس  هو  السورية،   التطورات 
النصرة جبهة  إعالن  يتخذه  الذي  واحلجم   السوري، 
 وتوقيته وارتداده على الساحة اللبنانية، يف ضوء مجلة
 عوامل، وأوهلا موقف الدول الغربية، والواليات املتحدة
 يف مقدمها، من هذا االعالن، وال سيما أن واشنطن سبق
تغري واحتمال  االرهاب،  الئحة  على  اجلبهة  وضعت   أن 
اإليراني. الشيعي  املد  ملواجهة  اعتمدته  الذي   سلوكها 
 وخطوة النصرة خطرة اىل احلد الذي يفرتض معه اهتمامًا
 سياسيًا وأمنيًا فوق العادة، يتعدى القبض على شبكات
لبنانيًا، بالسالح  اجملموعات  هذه  ملّد  بالسالح   االجتار 
وجبدية برمتها  السياسية  الطبقة  مستوى  على   ومعاجلة 
 أبعد من حماولة البعض استخدام هذا التطور مبثابة فزاعة
 ال أكثر، أو التخفيف من حجمه لغايات إقليمية، إذ يأتي
دقيق وقت  دالالته، يف  اخلطر يف  االمين  التطور   هذا 
 لبنانيًا، على أبواب اختيار متام سالم رئيسًا مكلفًا، برعاية
التكليف سحبًا تسهيل  اىل  اهلل  حزب  وسعي   سعودية، 
 للتوتر السيّن ـــ الشيعي يف لبنان، بعدما بلغ االحتقان
 ذروته. لكن هذا ال يعين أن االمور اصطلحت اىل احلد
 الذي ميكن معه االطمئنان إىل أن لبنان أصبح حمصنًا من
 أي عاصفة جهادية قد تقبل عليه من سوريا، وخصوصًا
 أن لبنان أمام مجلة استحقاقات على متاس مع التقاطعات
بني والصراع  االنتخابات  اىل  بالنسبة  سواء   املذهبية، 
 فريقني سياسيني، ميثالن توجهني إقليميني متعارضني،
آذار عنها، تبعد قوى 8   أو تشكيل احلكومة يف صيغة 
 أو بالنسبة اىل احملكمة الدولية وارتدادتها على لبنان،
 واليت بدأنا نشهد أول فصوهلا قبل يومني، من دون أن
الراهن على جبهيت الوقت  أن اهلدوء االمين يف   ننسى 
االحداث  طرابلس والبقاع، مع ما ميثالنه من تقاطع مع 
 يف سوريا جغرافيًا وسياسيًا وأمنيًا، جاء نتيجة حماوالت
 عربية من أجل إمرار االستحقاق احلكومي بروية وهدوء،
شرارة وتكفي  السورية.  التطورات  أبعاد  تلمس   قبل 

.واحدة لتندلع النار من حتت الرماد
 وإعالن تالزم النصرة مع القاعدة يفتح الباب أمام عاصفة
يف حمصورة  تبقى  أن  حال  أي  يف  ميكن  ال   جهادية، 
 سوريا، مع كل ما ميكن أن ختلقه من احتكاكات وطفرة
خارج السوريني  املعارضني  مع  واشتباكات   حساسيات 
 دائرة اجلهاديني. وإذا كان التنازع السعودي ـــ القطري
النظام، وجه  جهادية يف سوريا يف  حركات  متويل   يف 
السؤال فإن  الشيعي،  اهلالل  انفالش  وجه  يف   وقبله 
على النصرة  إعالن  أن حيدثه  عّما ميكن   يصبح مشروعًا 
 لبنان، مع كل الرعاية اخلليجية اليت حتظى بها جمموعات
الصدام عودة  حنو  االوضاع  جنحت  حال  يف   جهادية، 

.املذهيب، وال سيما يف الشمال والبقاع
 من هنا ُتفهم حماولة اجليش تطويق ذيول حادثة عرسال
 مبعنى امتصاص الفتنة املذهبية، بدل الدخول يف مواجهة
 قد تتحول حربًا طاحنة ترتد نتائجها على البلد كله، آخذين
 يف االعتبار ما حتويه منطقة عرسال وجرودها من عناصر
يكون وقد  السورية.  باألزمة  الرتباطها  حقيقي،   تفجري 
 حزب اهلل أكثر الذين أدركوا أهمية عدم دخول اجليش يف
النتائج، ختتلف حبيثياتها متهورة وغري حمسوبة   مغامرة 

.متامًا عّما جرى يف نهر البارد
 لكن سحب صاعق التفجري من عرسال، كواحدة من بؤر
 التوتر، يتطلب استكمال املعاجلة على مستوى سياسي،
املسيحيون، مقدمهم  ويف  االطراف،  مجيع   يشمل 
 وخصوصًا أن هذا اإلعالن ميكن أن يتحول مادة سجال
اتهام خلفية  على  آذار،  و14   8 مسيحيي  بني   سياسي 
 العماد ميشال عون مثاًل مسيحيي املعارضة مبساعدة ثوار
 سوريا، والنصرة منهم، يف وجه نظام الرئيس السوري
 بشار األسد. وهذا ما من شأنه أن يرتد على املسيحيني،

.العنصر األضعف يف املعادلة االقليمية
 لكن القضية أكرب بكثري من البازار السياسي، ألن التطور
 األخري قد يفسح اجملال أمام أخطار أكرب بكثري من سجال
أنظمة فاستفادة  والزمان.  املكان  يف  حمدود   انتخابي 
ألن قابلة  اجلهادية،  واحلاالت  النصرة  حالة  من   عربية 
جنحت إذا  اخلطر،  حدها  أمنية يف  ورقة ضاغطة   تصبح 
بعض مياشي  ال  سياسي  تطور  حنو  لبنان  يف   االمور 
 التطلعات العربية، فضاًل عن أن مثة مناطق باتت مهّيأة
 الستيعاب هذه احلاالت، وتساهم يف تذكيتها اخلالفات
 السياسية اليت باتت عميقة بني طريف النزاع يف لبنان.
 وقد سبق ملراجع أمنية أن حذرت من احتمال تسلل مثل
جهادية ساحة  لبنان  وحتويل  لبنان،  اىل  العناصر   هذه 
 ملحقة بساحة سوريا. وإذا كان يفرتض أن يكون حزب
 اهلل متنبهًا هلذا التطور، فإن املستقبل أيضًا أمام حالة
 جديدة تفرض عليه حتديات، بقدر ما يعترب نفسه مسؤواًل

.عن البلد وأهله

سلوكيات لبنانية مطلوبة ملواجهة إعالن النصرة
مــقاالت
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اطلع رئيس اجلمهورية العماد 
قائد  من  سليمان  ميشال 
قهوجي  جان  العماد  اجليش 
على تفاصيل ما تعرضت له 
منطقة عرسال من قصف على 
مسافة كيلومرتين يف داخلها، 
يف  الدبابية  منطقة  وكذلك 
مزرعة  واحرتاق  الشمال، 
تبني  حيث  الكوشرة،  يف 

اهدافا  يتوخ  مل  القصف  أن 
عسكرية، كما ال توجد اسباب 
او مربرات لذلك، وطلب اىل 
وزارة  تزويد  اجليش  قيادة 
اخلارجية بالوثائق للمقتضى.

وزير  مع  سليمان  وتناول 
تصريف  حكومة  يف  االعالم 
الداعوق  وليد  االعمال 
التحضريات االعالمية ملواكبة 

وصول قانون تعليق املهل اىل رئاسة اجلمهورية.. سليمان تابع وقهوجي تفاصيل قصف عرسال

Your money
Your future

uper

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

إعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2013، سوف تزيد نسبة االدخار التقاعدي 
الذي تدفعه جهة عملك من 9% إلى 12% على مدى السنوات المقبلة. 
إذا كان دخلك أقّل من 37,000 دوالر، سوف تدفع الحكومة إعانة 

زيادة تصل إلى 500 دوالر إلى حساب ادخارك التقاعدي كل عام.  
 اطلع على المزيد من المعلومات على الموقع االلكتروني

 australia.gov.au/superfuture أو اتصل على
الرقم 20 10 13.

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

Authorised by the Australian Government,  
Capital Hill, Canberra.

Advertisement

هل دخلك أقّل من 

بعض األخبار الجيَّدة عن 
اإلدخار التقاعدي.

زيادة اضافية إذا كان دخلك أقّل من 37,000 دوالر.

وأهمية  املقبلة  املرحلة 
لغة  ضبط  على  التشديد 
يف  السياسي  التخاطب 
هذه  يف  االعالم  وسائل 

الفرتة خصوصا.
اجلمهورية  رئيس  وحبث 
لرئيس  السابق  النائب  مع 
احلكومة اللواء عصام ابو مجرا 
يف االوضاع العامة والتطورات 

السياسية واحلكومية السائدة 
راهنا على الساحة الداخلية.

سليمان  الرئيس  واطلع 
التمييزي  العام  املدعي  من 
على  ماضي  حامت  القاضي 
يف  العامة  النيابات  عمل 
ووجوب  واملناطق  بريوت 
االحكام  اجناز  يف  السرعة 
امام  املطروحة  امللفات  يف 

موضوع  وكذلك  القضاء، 
السجون.

الدرك  قائد  من  اطلع  كذلك 
على  دويهي  جوزف  العميد 
املخافر  يف  الدرك  عمل 
خصوصا يف املناطق البعيدة 
اوضاعهم  حتسني  وخطة 

واوضاع السجون.
اجلمهورية  رئيس  واستقبل 

نقيب حمامي طرابلس السابق 
والنقيب  درباس  رشيد 
يف  الداية  بسام  السابق 
زيارة شكر على تعزية بوفاة 

والدة احملامي درباس.
قانون  وصل  ذلك  اىل 
أقرته  الذي  املهل  تعليق 

النواب  العامة جمللس  اهليئة 
لرئاسة  العامة  املديرية  اىل 
اجلمهورية بعدما وقعه رئيس 
حكومة تصريف االعمال جنيب 
ميقاتي على ان يوقعه رئيس 
ميشال  العماد  اجلمهورية 

سليمان اجلمعة )امس(.

املاروني  البطريرك  يواصل 
الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعي زيارته فرنسا، واقام 
االونيسكو  لدى  لبنان  سفري 
لقاء  كرم  خليل  الدكتور 
تكرمييا على شرفه يف دارته 
شارك فيه مدير مكتب وزير 
دوني  الفرنسية  اخلارجية 
لدى  لبنان  سفري  بييتون، 
راندو،  دانيال  االونيسكو 
الدبلوماسي  املستشار 
اميانويل  الفرنسي  للرئيس 
االكادميية  عام  امني  بون، 
جان  العاملية  الديبلوماسية 
املستشار  كوسران،  كلود 
اخلارجية  وزير  مكتب  يف 
خنله،  كريستيان  الفرنسية 
الدينية  االعمال  مستشار 
يف وزارة اخلارجية الفرنسية 
سفري  دوبريتران،  روالن 
بطرس  فرنسا  يف  لبنان 
بولس  املطرانان  عساكر، 
اجلميل،  وناصر  صياح 
بارود،  زياد  السابق  الوزير 
فارس  عصام  مؤسسة  مدير 
العميد وليم جملي ممثال نائب 
رئيس جملس الوزراء السابق 
املونسنيور  فارس،  عصام 
املونسنيور  شاهني،  امني 
رميون  االب  البواري،  جوزف 
باسيل، االب عبدو ابو كسم، 
مدير االعالم والربوتوكول يف 
بكركي احملامي وليد غياض، 
واالعالميون املواكبون لزيارة 

الراعي اىل فرنسا.
مناقشة  اللقاء  خالل  ومتت 
من  باالونيسكو  لبنان  عالقة 
الدولية  املنظمة  عناية  خالل 
املقدس  الوادي  مبوقع 
املصنف من قبلها يف الئحة 
وعرض  العاملي،  الرتاث 
ملشروع  التنفيذي  املدير 
املسح الشامل لرتاث الوادي 
عرب  جورج  الزميل  املقدس 
تنفذه  الذي  املشروع  لربامج 
للرسالة  قنوبني  رابطة 
سلسلة  حتققت  وقد  الرتاث 
وافالم  كتابية  اصدارات 
وثائقية خبمس لغات تطبيقا 
البطريركي  اجملمع  لتوصيات 
الداعية اىل نقل الرتاث اىل 
باالضافة  االنتشار  بلدان 
ومعرض  مكتبة  تأسيس  اىل 
الوادي املقدس، فيما يتابع 
التحضري القامة مبنى املتحف 
ذات  الرتاثية  التقنيات  جلمع 
املقدس،  بالوادي  الصلة 
الراعي  البطريرك  وقدم 
االونيسكو  ملديرة ومسؤولي 
افالم  االول وسلسلة  الفيلم 
الوادي املقدس ودعاهم اىل 

زيارته صيفا.

كرم  للسفري  كلمة  وكانت 
املبذولة  اجلهود  فيها  حيا 
البراز تراث الوادي املقدس 
ثقافيا  ارثا  عليه  واحملافظة 
وعرض  مجعاء،  لالنسانية 
اتصاالت  من  به  يقوم  ما 
ومتابعة مع االجهزة املختصة 
يف االونيسكو لتعزيز عنايتها 

يف هذا املوقع الفريد.
عن  الراعي  حتدث  بدوره 
املقدس  الوادي  اهمية 
والوطين  الروحي  والرتاث 
تراث  وهو  حيتضنه  الذي 
الكنائس  كل  بني  مشرتك 
اهلوية  قراءة  يربز  والطوائف 
املسيحيني  ورسالة  الروحية 
اليت تشكلت يف حقبة الوادي 
املقدس وقوامها عيش احملبة 
واالنفتاح واحلوار وقبول االخر 

وتقاسم خريات االرض.
املهتمني  كل  الراعي  وشكر 
املقدس  الوادي  مبلف 
احلكومية  االجهزة  من 
وجود  معتربا  والبطريركية، 
يف  اسهاما  كرم  السفري 
توسيع حلقة االهتمام بالوادي 
باالمور اللبنانية، مشددا على 
العالقات التارخيية اليت تربط 
شكره  وجدد  بلبنان.  فرنسا 
للسفري كرم حلسن الضيافة 
وهذا اللقاء املميز يشار يف 
الراعي  ان  اىل  االطار  هذا 
زاروا  املرافق  والوفد  وكرم 
باريس  يف  االونيسكو  مقر 
تناول جممل  اجتماعا  وعقدوا 
الدولية  املنظمة  اهتمامات 
املقدس  بالوادي  وعالقتها 

وغريه.
امس  عصر  اخلامسة  وعند 
االول اخلميس التقى الراعي 
يف البيت اللبناني يف باريس 
والقى  اللبنانية،  اجلالية 
التنشئة  يف  الدوري  حديثه 
حمطات  عارضا  املسيحية، 
لقاءاته يف فرنسا اليت مجعته 
مع الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هوالند ووزير اخلارجية لوران 
سعد  والرئيس  فابيوس 
احلريري ونائب رئيس جملس 
الوزراء االسبق عصام فارس 
البطريرك  له  وجه  الذي 
وتقدير  شكر  حتية  الراعي 
والوفد  اياه  الستضافته 
املرافق طوال زيارته فرنسا.

الراعي  البطريرك  وكان 
اقامته قبل  استقبل يف مقر 
يف  البابوي  السفري  ذلك 
لوجيي  املونسنيور  فرنسا 

فانتورا.
مفيت  من  اتصاال  تلقى  كما 
الشيخ  والشمال  طرابلس 

مالك الشعار.

الراعي التقى أبناء اجلالية يف باريس 
وتابع جهود إبراز تراث وادي قّنوبني

لبنانيات
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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

االسالمي  الوطين  اللقاء  دعا 
اجمللس  انتخابات  اىل  املرشحني 
اىل  األعلى  االسالمي  الشرعي 
مع  انسجاما  ترشيحاتهم  سحب 
غري  النها  القضائي،  القرار 

دستورية.
فقد عقد اللقاء الوطين اإلسالمي 
حممد  النائب  منزل  يف  اجتماعا 
طرابلس،  كبارة يف  اللطيف  عبد 
حضره النائبان خالد ضاهر ومعني 
االسالمية  اجلماعة  املرعيب وممثل 
زكريا  واملشايخ:  حبري  ممتاز 
املصري، سامل الرافعي ومؤسس 
االسالم  داعي  السلفي  التيار 
كنعان  بارودي،  بالل  الشهال، 

ناجي وفواز حسني آغا.
عرض  االجتماع  خالل  ومت 
واالمنية  السياسية  التطورات 
التسيب  حال  وسط  واالجتماعية 
األمين اليت تعيشها البالد عموما، 
يف  خصوصا،  طرابلس  ومدينة 
ضوء ما يشبه استقالة الدولة من 
العسكرية  القوى  وتلكؤ  دورها 
مسؤولياتها  حتمل  عن  واألمنية 
املواطنني  محاية  يف  الوطنية 

وممتلكاتهم.
التسابق  اجملتمعون  تناول  كما 
حتاصص  على  املخجل  املصلحي 
اجمللس الشرعي اإلسالمي األعلى 
وسط غياب أي رؤية حتافظ على 

أقل متطلبات الوحدة السنية.
ودعوا يف بيان الدولة اللبنانية 
إىل استعادة وجودها يف طرابلس 
رئيس  مناشدين  لبنان،  وكل 
القوى  أداء  تصويب  اجلمهورية 
املتلكئة  واألمنية  العسكرية 
بذل  وعن  بواجباتها  القيام  عن 
على  للحفاظ  املطلوب  اجلهد 
من  واالقتصاص  طرابلس،  أمن 
تتمتع  الذين  باألمن  املخلني 
غالبيتهم حبماية واقعية من بعض 
أن  تأكيد  مع  األمنية،  املديريات 
واإلسالمية  الوطنية  القيادات 
املسؤولة كانت قد أعلنت تكرارا 
عن  السياسي  الغطاء  رفعها  عن 
العباد  باألمن وباستقرار  أي خمل 

واالجهزة  اجليش  داعية  والبالد 
االمنية اىل حتمل مسؤولياتها يف 
هذا اجملال، مؤكدين أن األمن هو 
أوال وأخريا هيبة وقرار وال ميكن 
بأي شكل من األشكال أن يكون 

بالرتاضي.
وناشد اللقاء رئيس اجلمهورية 
تصويب  سليمان  ميشال  العماد 
الدفاع  جلهة  اجليش  قيادة  أداء 
عن أهلنا يف املناطق احلدودية يف 
يتعرضون  الذين  والبقاع  الشمال 
العتداءات يومية من قبل كتائب 
نظام األسد اجملرم، مذكرين بأن 
جملس الدفاع األعلى كان قد اختذ 
لكنها  الصدد،  هذا  يف  قرارات 
وقت  يف  ورق  على  حربا  بقيت 
اللبنانية  السيادة  فيه  تتعرض 

لالنتهاك بشكل يومي.
غري  االداء  اللقاء  واستغرب 
عدم  جلهة  اجليش  لقيادة  املربر 
بالنفس  النأي  سياسة  التزامها 
وغض  سوريا  يف  الوضع  عن 
السالح  حزب  مقاتلي  عن  النظر 
املتوجهني اىل االراضي السورية 
لدعم كتائب االسد وقتل الشعب 
السوري، مؤكدا أن هذا السلوك 
يسفر  قد  احنيازا  يفسر  الذي 
اىل  السورية  االزمة  استجرار  عن 

لبنان.
مجيع  اجملتمعون  وناشد 
اجمللس  انتخابات  إىل  املرشحني 
سحب  األعلى  اإلسالمي  الشرعي 
القرار  مع  إنسجاما  ترشيحاتهم 
الدعوة  أن  اعترب  الذي  القضائي 
إىل هذه االنتخابات غري دستورية، 
وحفاظا على وحدة الطائفة السنية 
شرسة  هجمة  إىل  تتعرض  اليت 
تستهدف وجودها ودورها يف آن، 
مستغربني تدخل بعض املرجعيات 
وحماولة  السنية  الطائفة  لتوجيه 
حتديد مساراتها وخياراتها، مذكرا 
بأن الطائفة السنية ال تتدخل يف 
شؤون وخيارات املذاهب األخرى، 
مسارها  حتدد  اليت  وحدها  وهي 
من دون حاجة إىل أي إرشاد أو 

توجيه أو تصويب من خارجها.

اللقاء االسالمي دعا املرشحني النتخابات اجمللس 
الشرعي اىل سحب ترشيحاتهم لعدم دستوريتها
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رأى عضو كتلة القوات اللبنانية 
النائب انطوان زهرا يف بيان أن ال 
عالقة بني تعليق املهل والتصويت 
على اقرتاح القانون االرثوذكسي، 
جاء  املهل  تعليق  أن  وخصوصا 
من  تأتي  واسبابه  حمدد  لتاريخ 
اصرار اكثرية الكتل النيابية على 
افساح اجملال للوصول اىل قانون 
ضمن  توافقي،  جديد،  انتخابي 
املهلة الزمنية احملددة بشهر واحد 

تقريبا.
الذين يتحدثون عن  أما  وقال: 
التصويت  أن تعليق املهل هدفه 
فأنا  االرثوذكسي،  االقرتاح  على 
ما  وحمبة:  مودة  بكل  أسأهلم 
الذي منع التصويت على االقرتاح 
املذكور سابقا، اللهم سوى الرغبة 
يف ان يكون هناك امجاع او شبه 
ال  انتخابي  قانون  على  امجاع 
تعارضه أي من املكونات اللبنانية 
ويعطي  الصحيح  التمثيل  ويؤمن 

كل ذي حق حقه؟
الرئيس  ان  يبقى  وأضاف: 
كتلته  بتصرف  احلريري،  سعد 
جديدة  مرة  أثبت  امس،  النيابية 
أنه رجل ميثاقي بامتياز وأنه يريد 
االنتخابات النيابية، على عكس ما 
حتاول ألسنة السوء إشاعته، وهو 
لبنان  أن  جديدة  أخرى  مرة  أثبت 
بالنسبة اليه هو أوال ووحدة قوى 
مشروعها  وكذلك  اوال،  آذار   14
السيدة  الدولة  اىل  العبور  يف 

احلرة املستقلة.
اختتام زيارة كليفالند

واختتم النائب زهرا لقاءاته يف 
مع  عام  بلقاء  أوهايو   - كليفالند 
ابناء اجلالية اللبنانية، حيث اطلعهم 
على االوضاع يف لبنان وال سيما 
الجراء  املقرتحة  القوانني  مشاريع 

االنتخابات النيابية.
احلكومة  مساوىء  اىل  وتطرق 
السابقة وعدم سهرها على ضبط 
الوضع االمين ما أدى اىل مزيد من 
والء  اىل  اضافة  اخلطف،  عمليات 

زهرا: دور احلكومة التحضري لالنتخابات 
واحلريري أثبت انه يريد هذا االستحقاق
وايران. اهلل  حزب  اىل  احلكومة 
ولفت اىل االقرتاحات اليت تقدم 
بها حزب القوات اللبنانية لضبط 
التهريب  ومنع  احلدود مع سوريا 
او تسلل اجملموعات االرهابية اىل 

لبنان.
وقال: لقد كانت مصلحة احلكومة 
دون  من  مفتوحة  احلدود  ترك 
لكون  اجراءات لضبطها  أي  اختاذ 
عدم ضبط احلدود كان يصب يف 
واليوم  السوري،  النظام  مصلحة 
على  اخلطر  ناقوس  دق  بعدما 
النظام يف سوريا سارعت احلكومة 
الختاذ االجراءات ملنع نقل االسلحة 

اىل داخل االراضي السورية.
العتيدة  احلكومة  أن  ورأى 
سالم جيب  متام  الرئيس  برئاسة 
املرشحني  غري  من  تتشكل  ان 
لالنتخابات النيابية، الفتا اىل ان 
دورها التحضري الجراء االنتخابات 
النيابية وفق قانون عادل ويرضي 

مجيع اللبنانيني.
ودعا اللبنانيني املنتشرين اىل 
يف  ابنائهم  لتسجيل  املسارعة 
يتمكنوا  لكي  اللبنانية  السفارات 
يف  بواجبهم  القيام  من  مستقبال 
االقرتاع اذا مل يتمكنوا من احلضور 
املنتشر  أن  معتربا  لبنان،  اىل 
اللبناني له دور اساسي يف بناء 
الوطن ولوال االنتشار اللبناني يف 
العامل ملا بقي االقتصاد اللبناني 
وعول  بأمان،  املصريف  والقطاع 
يف  الكثيفة  املشاركة  عليهم 
صوتهم  ألن  النيابية  االنتخابات 
السياسية  املعادلة  يغري  سوف 
من  لبنان  حلماية  االغلبية  ويؤمن 

السالح غري الشرعي.
الداخلي  ثم حتدث عن التنظيم 

للقوات اللبنانية.

استقبل رئيس جملس النواب 
نبيه بري، امس االول يف عني 
التنية، وزير الشؤون االجتماعية 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
بعد  قال  الذي  فاعور  ابو  وائل 
الرئيس  بلقاء  تشرفت  اللقاء 
جبهة  رئيس  من  بتكليف  بري 
ال  الناقد  موقفنا  رغم  النضال، 
بل الرافض سياسيا ودستوريا 
ملا جرى امس يف جلسة اجمللس 
استمرار  نؤكد  فنحن  النيابي، 
مع  العالقة  واستمرار  التشاور 
الرئيس بري والسعي املشرتك 
الرئيس  قبل  ومن  قبلنا  من 
االخرى  السياسية  والقوى  بري 
كل  حول  للتفاهم  بالتأكيد 
القضايا املطروحة اليوم، احلكومة 
وقانون االنتخاب والذي جيب ان 
تكون حمل تفاهم ووفاق وطين 

وليس حمل خصام وطين.
املسألة  فاعور:  ابو  أضاف 
موقفنا  رغم  انه  هي  الثانية 
باالمس،  حصل  ملا  املعرتض 
نتمنى ان يتم النظر اىل املهلة 
اليت مت التوافق عليها يف اقرتاح 
القانون على انها جيب ان تكون 
النقاش  الستعادة  فرصة 
االنتخاب  قانون  حول  الوطين 
النقاش  استئناف  واعادة 
قانون  اىل  للوصول  الوطين 
انتخابي يكون التفاهم عليه بني 
تكون  ان  وال  السياسية  القوى 
من  ملزيد  مقدمة  املهلة  هذه 
تضييع الوقت وتبادل الشروط 
والسقوف  املضادة  والشروط 
فرصة  ايضا  يفقدنا  مبا  العالية 

اخرى لالتفاق على القانون.
نقل عن النائب جنبالط من له 

ابو فاعور: ما حصل باالمس ما كان جيب ان حيصل

بري يتناول االوضاع مع سكاف وعيد
اعداء هل  له  حلفاء ليس  هكذا 

يقصد تيار املستقبل؟
اتكلم  الذي  للمنرب  احرتاما   -
ما حصل  ان  فقط  سأقول  عنه 
نظر  وجهة  لدينا  ان  باالمس، 
عربنا عنها بالغياب وعدم حضور 
ما  ان  نعتقد  وحنن  اجللسة، 
حصل باالمس ما كان جيب ان 
حيصل ال من الناحية السياسية 
القوى  وبعض  الدستورية،  وال 
باالمس خالفا ملا  انساقت  اليت 
او  توافق  شبه  من  حصل  كان 
اتفاق مل نعرف كيف متت ادارة 
اجللسة  اىل  والذهاب  له  الظهر 
سبق  ما  اىل  ال  النظر  يتم  ومل 
اىل  وال  عنه  احلديث  وجرى 
مكونات  حضور  عدم  او  حضور 

اساسية سياسية.
ابو  قال  سؤال  على  وردا 
مبنطق  نتصرف  ال  حنن  فاعور: 
رد الفعل، حنن نقول بانه جيب 
ان يكون اجلهد الوطين منصرفا 
يف هذه املرحلة اىل اتفاق على 
على  واالتفاق  انتخاب  قانون 
وصونا  للوقت  كسبا  حكومة 
واالستقرار  االهلي  للسلم 

الداخلي.
رئيس  الرئيس  استقبل  ثم 
السابق  النائب  الشعبية  الكتلة 
معه  وعرض  سكاف  ايلي 
لالوضاع الراهنة وتطرق احلديث 

اىل موضوع قانون االنتخاب.
العام  االمني  استقبل،  ثم 
للحزب العربي الدميوقراطي علي 
السياسي  املكتب  وعضو  عيد 
عرض  وجرى  مصطفى  مهدي 
والوضع  عموما  الراهن  للوضع 
يف طرابلس والشمال خصوصا.

املستقبل  كتلة  من  نواب  رأى 
قانون  ان  القول  اخلطأ  من  انه 
يلغي  ال  ألنه  دفن  الستني 
مؤكدين  آخر  قانون  إاّل  القانون 
التحالف مع رئيس  حرصهم على 
جبهة النضال الوطين النائب وليد 

جنبالط.
فتفت  أمحد  النائب  أكد  فقد 
أن  اجلديد:  يف حديث اىل حمطة 
من يقول أن قانون الستني دفن 
أنه ال يلغي  هو خمطىء، موضحا 
القانون اال وجود قانون آخر ويف 
سنصل  صافية  نوايا  وجود  حال 
إىل قانون توافقي، والنائب وليد 
جنبالط جدي جدا يف طرح القانون 

املختلط.
حوري

أن  حوري:  عمار  النائب  وقال 
حتى  املوقف  سيد  كان  االمجاع 
رفضت  حني  االخرية  اللحظات 
املشاركة  الوطين  النضال  جبهة 

يف اجللسة العامة.
التاسع  بعد  انه  على  وشدد 
االفق  املقبل  ايار  من  عشر 
الرتشيح،  مهل  لتعليق  احملدد 
اىل وضعه  الستني  قانون  يعود 
ما  وهذا  نافذا  ويكون  الطبيعي 
أكد عليه الرئيس فؤاد السنيورة 
ولقي  أمس  العامة  اجللسة  يف 
جتاوبا من الرئيس نبيه بري الذي 
واعترب  اجللسة.  أدرجه يف حمضر 
على  بابا  تفتح  املهلة  هذه  ان 

التوافق حول قانون جديد.
واوضح حوري ان تيار املستقبل 

نواب من املستقبل: من اخلطأ القول ان قانون الستني دفن
قبوله  جلهة  كبريا  تنازال  قدم 
املختلط  القانون  عرب  بالنسبية 
من  اجيابية  بأي  يقابل  مل  لكنه 
التيار  اآلخر وحتديدا  الفريق  قبل 

الوطين احلر وحزب اهلل.
زهرمان

املستقبل  كتلة  عضو  وأمل 
حديث  يف  زهرمان  خالد  النائب 
التوصل  يف  الفجر:  اذاعة  اىل 
قانون  على  توافقية  صيغة  اىل 
املقبل  أيار   19 قبل  لالنتخابات 

اىل  للعودة  مضطرون  فإننا  وإال 
الستني ألنه نافذ،.

حبيب
وأوضح النائب خضر حبيب ان 
جملس  اليه  توّصل  الذي  القرار 
هو  باألمس  جلسته  يف  النواب 
قانون  الواردة يف  للمهل  تعليق 
الستني اىل 19 أيار املقبل، وهذا 
ما يعين انه بعد هذا التاريخ يعود 
من  فاعاًل  ليصبح  الستني  قانون 

جديد وكأن شيئًا مل يكن.

العماد  اجلمهورية  رئيس  وقع 
مرسوم  االربعاء  ميشال سليمان 
متديد مهل الرتشيح من 10 اىل 
17 نيسان الذي رفعه اليه وزير 
الداخلية والبلديات العميد مروان 
مرشحني  فوز  لتاليف  شربل 
بالتزكية مبا يرتتب على االمر من 

موجبات واجراءات.
الذي  الواقع  اىل  واستنادا 
حيكم العمل القانوني حتى الساعة 
فان املهلة تبقى مفتوحة حتى 17 
نيسان اىل حني صدور القانون 
امس  النواب  جملس  اقره  الذي 
املهل  بتعليق  والقاضي  االول 
حتى 19 ايار يف اجلريدة الرمسية 
بعد توقيعه من الرئيس سليمان 
بعدما وقعه اليوم رئيس حكومة 

تصريف االعمال جنيب ميقاتي.
ان  مطلعة  اوساط  وقالت 

من  جلنة  كلف  سليمان  الرئيس 
يف  واخلرباء  احلقوقيني  كبار 
والقانونية  الدستورية  الشؤون 
من  اليه  احملال  القانون  دراسة 
جوانبه كافة ملعرفة مدى مالءمته 
وعدم  الدستورية  للنصوص 
متنه  يف  قانونية  ثغرات  وجود 
لقطع الطريق على امكانية الطعن 

فيه.
سيوقع  الرئيس  ان  واكدت 
القانون فور ابالغه نتيجة الدراسة 
اذا ما اثبتت خلوه من اي عيب 
يف  الصداره  متهيدا  قانوني 
ملحق خاص يف اجلريدة الرمسية 
املصادف  املقبل  اخلميس  قبل 
العدد  صدور  موعد  نيسان   18
قد   17 مهلة  تكون  حيث  اجلديد 
قبل  اصداره  يوجب  مبا  انقضت 

هذا املوعد. 

سليمان يوقع مرسوم متديد مهل الرتشيح
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تشكيل  املكلف  الرئيس  اطلع 
احلكومة اجلديدة متام سالم أمس 
العماد  اجلمهورية  رئيس  االول 
بعبدا  قصر  يف  سليمان  ميشال 
غري  االستشارات  نتائج  على 
جملس  يف  أجراها  اليت  امللزمة 
املستقبلية  والتوجهات  النواب. 
احلكومة  تأليف  صعيد  على 

العتيدة.
وأدىل الرئيس سالم بعد اللقاء 
الرتكيز  ان  التالي:  بالتصريح 
وبالتالي  احلكومة  تأليف  على  هو 
سنطفىء احملركات حتى نستطيع 
طيبة،  نتيجة  واعطاء  الرتكيز 
وطبعا هاجسنا هو التوجه اىل كل 
مستوى  على  هو  مبا  اللبنانيني 
آماهلم وطموحاتهم يف هذه املرحلة 

حتى نستطيع اراحة البلد.
قانون  بني  التزامن  وعن 
احلكومة،  وتشكيل  االنتخاب 
بالقول:  سالم  الرئيس  اكتفى 
وعليكم  املوتورات  اطفاء  قررنا 

حتملنا بال كالم لعدة ايام.
توجه  اجلمهوري  القصر  ومن 
يف  دارته  اىل  املكلف  الرئيس 
يف  ارتفعت  حيث  املصيطبة، 
العديد من شوارع العاصمة صور 
املرحّبة  والالفتات  سالم  الرئيس 
بتكليفه تشكيل احلكومة واملؤكدة 
الدعم له إلنقاذ البالد من األوضاع 

اليت وصلت اليها.
على  حرص  سالم  ان  والالفت 
ان يبقى يف تنقالته يعتمد سيارة 
ام. ف حتمل  نوع ب.  من  عادية 
النيابي  الرقم  وليس  عاديًا  رقمًا 
خبالف  مفيم،  زجاج  دون  ومن 

سائر السياسيني.
استقباالت

املكلف  الرئيس  وإستقبل 
اجلماعة  من  وفدا  املصيطبة  يف 
عماد  النائب  برئاسة  اإلسالمية 
السياسي  املسؤول  ضم  احلوت، 
ووفدا  دندشلي  ربيع  بريوت  يف 

سالم اطلع رئيس اجلمهورية على نتائج استشاراته النيابية:

الرتكيز على التأليف وسنطفئ احملركات إلعطاء نتيجة طّيبة
من كوادر اجلماعة وخمتاريها.

كانت  احلوت:  قال  اللقاء  وإثر 
مناسبة يلتقي فيها بعض كوادر 
مع  بريوت  يف  اإلسالمية  اجلماعة 
اليه  ونقلنا  املكلف،  الرئيس 
بني  اليت سادت  التفاؤل  مشاعر 
وأن  املرحلة،  هذه  يف  الناس 
لبنان قد يكون مقبال على مراحل 
عند  النيات  صدقت  إذا  استقرار 
يف  املختلفة  السياسية  القوى 
كما  احلكومة،  تشكيل  تسهيل 
الناس  خماوف  أيضا  له  نقلنا 
أمين  هدوء  يف  ورغبتهم  األمنية 

معيشي وشيء من االستقرار.
سفرية االحتاد االوروبي

ثم استقبل سالم سفرية اإلحتاد 
اليت  إخيهورست  أجنلينا  األوروبي 
أشارت إىل أن اللقاء مع الرئيس 
جدا،  ومهما  رمسيا  كان  املكلف 
الرئيس  أولويات  يف  وحبثنا 
عمله  وفريق  وبرناجمه  املكلف 
ورؤيته للبلد والوقت الذي يرتكه 
ومسعت  مهمته،  لتحقيق  لنفسه 
بهذه  يتقدم  أن  يعتزم  منه كيف 
امللفات، وال سيما أن اختياره مت 
بعد  دميوقراطية  عملية  على  بناء 
كبريا  دعما  عكست  استشارات 
األوروبي،  اإلحتاد  يف  به  رحبنا 
ونأمل أن يستمر هذا الدعم لكل 

مهماته.
يتمكن  أن  إخيهورست  ومتنت 
معاجلة  من  املكلف  الرئيس 
يواجهها  اليت  الرئيسية  املسائل 
اإلنتخابات  وهي  اليوم،  لبنان 
اإلقتصادية  واملسائل  النيابية 
وكيف ميكن دعم قضية الالجئني 
ومعاجلة  لبنان  يف  السوريني 
أن  إىل  الفتة  األمين،  الوضع 
ذهن  يف  هي  املسائل  هذه  كل 
الرئيس املكلف، وأملنا أن يتمكن 
من تشكيل فريق عمله بسرعة وأن 

يقدمه للشعب اللبناني.
حددها  اليت  املهلة  وعن 

لتأليف  لنفسه  املكلف  الرئيس 
ويريد  هو يسعى  قالت:  احلكومة 
أسرع  يف  عمله  فريق  يشكل  أن 

وقت ممكن.
... وسفرية املانيا

وتسلم سالم رسالة تهنئة من 
املستشارة األملانية اجنيال مريكل 
يف  املانيا  سفرية  إليه  نقلتها 

لبنان برجييتا سفكر إيربلي.
أن  اىل  إيربلي  وأشارت 
املستشارة اإلملانية أكدت إلتزام 
الوثيق  التعاون  مبتابعة  بالدها 
مع  فعلنا  كما  سالم  الرئيس  مع 
الذين سبقوه. وقالت: حنن نرحب 
ومسرورون  سالم  متام  بتسمية 
بها  يتمتع  اليت  الواسعة  للثقة 
إشارة جيدة  األمر  أن هذا  ونعترب 
من أجل تأليف حكومة متثل مصاحل 
كل اللبنانيني ومن أجل التحضري 
احملدد.  وقتها  يف  لالنتخابات 
وأكدت أن املانيا ستواصل دعم 
واإلصالحات  اللبنانية  املؤسسات 
إستقرار  على  التأكيد  أجل  من 
مهم  األمر  وهذا  لبنان،  وسيادة 
جدا يف هذه الظروف يف ظل عدم 
املنطقة  تشهده  الذي  اإلستقرار 
الذي  الكبري  التحدي  إطار  ويف 
مئات  تدفق  مع  لبنان  يواجهه 
السوريني،  النازحني  من  اآلالف 
املكلف  احلكومة  لرئيس  متمنية 
يف  واسعا  ودعما  سعيدا  حظا 

مهمته احلالية.
اجمللس الشرعي اإلسالمي

ثم استقبل سالم وفد اجمللس 
الذي  األعلى  اإلسالمي  الشرعي 
عمر  السابق  الوزير  بإمسه  حتدث 
أعضاء  جئنا  وقال:  مسقاوي 
اجمللس الشرعي اإلسالمي األعلى 
تشكيل  بتكليفه  بك  متام  لنهنىء 
احلكومة وللتعبري عن األمل الكبري 
الذي نتوقعه من هذا العهد الذي 
كله  لبنان  صاحل  يف  سيكون 
الذي  الواسع  التأييد  وخصوصا 

السياسيني  كل  من  به  حظي 
أفكارهم  إختالف  على  لبنان  يف 
وحنن  حوهلا  املختلفني  والقضايا 
نتطلع دائما إىل املستقبل، ونرى 
يف متام بك هذا املستقبل كما كنا 
وهذا  بك،  مع صائب  قدميا  نراه 
أمر نعتز به كأعضاء جملس شرعي 
ينظرون لألمور بكل تفاؤل يف كل 

املشكالت اليت يواجهها اليوم.
ليدركوا  اجلميع  ندعو  أضاف: 
املهمة  يف  اآلن  دورنا  أهمية 
أن  وهو  هلا،  أنفسنا  نصبنا  اليت 
املقبل  الشرعي  للمجلس  نقدم 
كل القاعدة األساسية لنجاحه يف 
مستقبل هذا اجمللس الذي يشكل 
الديين  الواقع  أساسيا يف  عمودا 
والسياسي يف البلد، وحنن نعتمد 
مجيعا  الدولة  أصحاب  دعم  على 
الذين أيدونا يف كل مواقفنا رغم 

كل الظروف والصعوبات.
هاجس طرابلس

مطلعة  مصادر  قالت  ذلك  اىل 
يضع  املكلف  الرئيس  ان  مع 
حكومة  تأليف  اولوياته  قائمة  يف 
على  وينكب  الوطنية  املصلحة 
حتليل املعطيات انطالقا من جولة 
انتهت  اليت  النيابية  املشاورات 
املعايري  وحتديد  االسس  لبلورة 
قبل اسقاط االمساء على احلقائب 
االمن  هاجس  فان  الوزارية، 
لالهتزاز  املعرض  الطرابلسي 
من  واسعا  حيزا  حيتل  حلظة  كل 
ظل  الرئيس سالم يف  اهتمامات 
توسع دائرة املخاوف من استخدام 
اوضاع املدينة مطية لتفجري واسع 
ينطلق منها ويتمدد يف اكثر من 

اجتاه داخلي واقليمي.

املرده  تيار  رئيس  استقبل 
يف  فرجنية  سليمان  النائب 
املرده يف  مؤسسة  مكتبه يف 
التنفيذي  اجمللس  بنشعي، 
اجلديد للرابطة املارونية برئاسة 
النقيب مسري ابي اللمع، وكان 
عرض ملختلف الشؤون الراهنة 

على الساحة اللبنانية.
ابي  صرح  اللقاء  وعقب 
التنفيذي  اجمللس  قام  اللمع: 
اجلديد للرابطة املارونية بزيارة 
للنائب الصديق سليمان فرجنية 
حصلت  اليت  اللقاءات  ضمن 
وهي  املارونية  القيادات  مع 
خصوصا  مميزا،  طابعا  ترتدي 
وأننا كنا يف حضرة بيت وطين 
والغرية  باحلفاظ  معروف  عريق 
على الواقع املسيحي واللبناني 
أعطى  الذي  البيت  هذا  عامة، 
هو  وشهداء  مجهورية  رؤساء 
يعيشه  الذي  بالواقع  معين 

لبنان يف هذا الوقت.
مع  تداولنا  لقد  أضاف: 
مواضيع  يف  فرجنية  النائب 
الساعة، ويف شؤون السياسة 
وشجونها، وموضوع االنتخابات 
وتأليف احلكومة وكان له رأي 
الشأن  هذا  وسليم يف  سديد 
االسراع  وجوب  أساس  على 
ألن  احلكومة  هذه  تأليف  يف 
فيه  التأخري  أو  التأليف  عدم 
االقتصادي  الوضع  سيصيب 
بأضرار  لبنان  يف  واملالي 

بالغة.
وتابع: كانت مناسبة أطلعناه 

امللفات  بعض  على  خالهلا 
فيها،  رأي  للرابطة  اليت 
الالمركزية  منها:  عديدة  وهي 
التجنيس  احلياد،  االدارية، 
مع  واتفقنا  ذلك،  اىل  وما 
لقاءات  على  فرجنية  النائب 
القضايا  حول  حلوار  مستقبلية 
العالقة والشائكة وال سيما ما 
يتعلق بالوضع املاروني اساسا 
والوضع املسيحي عامة، وهي 
شاملة  وطنية  لوحدة  انطالقة 
مجيع  بني  مشرتك  وعيش 
اهلدف  هو  وهذا  اللبنانيني 
الرابطة  اليه  تسعى  الذي 
وهو  تأسيسها  منذ  املارونية 
االنطالق من وحدة املوارنة اىل 
وحدة  اىل  املسيحيني  وحدة 
عيش  اىل  للوصول  اللبنانيني 
كريم اساسه احلرية واملساواة 
والتضامن يف السراء والضراء 

بني ابناء هذا الشعب.
قد  البحث  كان  اذا  وعما 
االراضي،  بيع  مسألة  تناول 
يطرح  مل  املوضوع  هذا  قال: 
اللقاء،  هذا  خالل  بالتفصيل 
متكامل  مشروع  لدينا  ولكن 
حوله سنسعى يف أثناء اخللوة 
 28 و   27 يف  سنعقدها  اليت 
احلالي اىل دراسة معمقة حوله 
الختاذ القرارات الكفيلة بوقف 
اىل  يؤدي  الذي  العمل  هذا 
لبنان،  يف  دميوغرايف  تغيري 
وهذا ما ال نسعى اليه وما ال 
العاقلني  من  احد  اليه  يسعى 

يف لبنان.

ابي اللمع: هدفنا االنطالق من وحدة املوارنة لوحدة اللبنانيني

فرجنية استقبل اجمللس التنفيذي للرابطة املارونية

افادت الوكالة الوطنية لالعالم 
عن جرح 5 اشخاص يف قصف 
منطقة  على  السوري  للطريان 

العجرم يف اطراف عرسال.
سورية  مروحية  ان  واضافت 
وادي  على  صاروخني  اطلقت 

امليل يف جرود عرسال.
وكانت اجواء التوتر ختيم على 
االربعاء  شهدت  اليت  املنطقة 
طائرات  من  صاروخيا  قصفا 
سورية ما أدى اىل حتطم زجاج 
واصل  وقد  املنازل،  بعض 
االول  امس  السوري  الطريان 
احلدودية،  املنطقة  إستطالع 
أدى اىل ختوف من  الذي  األمر 

جتدد القصف ليال.
على  اللبناني  اجليش  وعمل 
يف  وحتصينها  مراكزه  تدعيم 

املنطقة حتسبا.
أبناء  استفاق  ذلك،  اىل 
صباح  اللبنانية  القصر  بلدة 
دوي  مساع  على  االول  امس 
من  نارية  ورشقات  انفجارات 
بني  السورية  األراضي  داخل 
السوري  اجليش  من  وحدات 
املعارضة.  مسلحي  من  وفرق 
املواجهات  هذه  صدى  ووصل 

اىل اهلرمل.
من جهة أخرى، نقل الصليب 
األمحر جثة الشاب السوري حممد 
مستشفى  اىل  عامًا   26 برامبو 

شتورا من طريق بلدة عرسال.

جرحى   6 الصليب  ادخل  كما 
توزعوا  لبنان،  اىل  سوريني 
على مستشفى شتورة جرحيان، 
جب  يف  فرحات  ومستشفى 

جنني 4 جرحى.
عاد  ذاته،  الوقت  ويف 
بني  املتبادل  اخلطف  مسلسل 
بعد  جعفر،  وآل  عرسال  اهالي 
اىل  تصل  املساعي  كادت  ان 

معاجلة هذه املسألة.
مساء  عرسال  اهالي  واقدم 
ثالثة  اختطاف  على  امس 
آل جعفر وشخص  أشخاص من 
كانوا  بينما  الرشعيين،  آل  من 
يقومون باعمال جتارية يف حميط 
جعفر  آل  بعدها  عمد  عرسال. 
اىل اختطاف بالل عز الدين من 
 - عرسال  طريق  على  عرسال 

اللبوة.
وعزز اجليش حواجزه واجراءاته 

يف املنطقة.
عرسال  بلدية  نائب  وقال 
الدولة  الفليطي ان غياب  امحد 
اخلطف  عمليات  يف  السبب  هو 
مساع  عن  كاشفا  املتكررة، 
كانت قد بذلت لنصل اىل خامتة 

سعيدة.
اوضح ان خطف آل عز الدين 
جاء  جعفر،  آل  من  عناصر   4
حماوليت  على  فعل  ردة  مبثابة 
بيت  بهما  قام  اللتني  اخلطف 

جعفر.

عودة مسلسل اخلطف بني ابناء البلدة وآل جعفر

قصف سوري بالطريان على جرود عرسال اوقع ٥ جرحى
واضاف: كنا نأمل ان ال نقع 

بالفعل وردة الفعل.
اطراف  هناك  وتابع: 
عرسال  لتضع  تسعى  سياسية 
ان  اىل  مشريا  الضوء،  حتت 
مسلكا  يطال  السوري  القصف 
يستخدمه  وسوريا  عرسال  بني 

النازحون.
عرسال  بلدية  رئيس  وكان 
وقت  يف  قال  احلجريي  علي 
مع  تتم  مفاوضات  ان  سابق 
سوريني جمهولني إلطالق سراح 

املخطوف حسني كامل جعفر.
تلقى  انه  احلجريي  وأوضح 
على  حسني  من  إتصاال  امس 
منه  وتبلغ  املصدر  رقم جمهول 
الفدية  قيمة  ختفيض  مت  انه 
أمريكي.  دوالر  ألف   140 اىل 
تؤمن  مل  حال  يف  انه  وقال 
قيمة  من  جزء  جعفر  آل  عشرية 
عرسال  أهالي  سيدفع  الفدية 
املبلغ كله. مشددا على ضرورة 
حنو  تتجه  األمور  ألن  التعاون 
يف  تلوح  والفتنة  األسواء 

األفق.
اىل ذلك، ويف جديد عمليات 
خطف  جعفر  آل  حاول  اخلطف، 
نقله  أثناء  عرسال  من  مواطن 
التل  يف  أب  بيك  يف  أغناما 
االبيض، لكنه جنح باهلروب من 
حاجز  اىل  والوصول  السيارة 

اجليش الذي أمن له احلماية.
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دعا اعضاء يف تكتل التغيري 
تعكس  أن  اىل  واالصالح 
احلكومة العتيدة توازنات معينة 
تتشكل نسبيًا وفقًا حلجم الكتل 
النيابية، ورأوا يف تعليق املهل 
للمجلس  متديدًا  الدستورية 

النيابي.
آالن  النائب  اعترب  فقد 
تلفزيون  اىل  حديث  يف  عون 
املستقبل: أن ما حيصل مؤخرا 
أمام  لبنان  وضع  يكون  قد 
مفرتق طرق، إذ قد يؤدي إما 
إىل املزيد من التأزيم أم إعادة 

مل الشمل.
لديهم  أفرقاء  هناك  وقال: 
تسوية  إجياد  حملاولة  إستعداد 
ما مبعزل عن الوضع اإلقليمي، 
بالرغم من ان التسوية الشاملة 
الصورة  وضوح  ستنتظر 
لكن  اإلقليمية،  الساحة  على 
اإلستحقاقات اللبنانية ال تنتظر، 
فإما ان نستغنم الفرصة إلعادة 
احلسابات، أو نظل يف منطق من 
واحلسم  الكامل  اإلنتصار  يريد 
وإنتظار ان تصب يف مصلحته 
مما  اخلارجية،  اإلستحقاقات 
إىل  البالد  يف  الوضع  سيأخذ 

املزيد من التأزم .
ظروف  أن  عون  وأكد 
التوصل إىل إتفاق حول قانون 
اإلنتخابات النيابية متوفرة أكثر 
من أثناء عمل اللجان الفرعية، 
مشريا إىل ان احلكومة ستكون 
أساس  على  إنتخابات  حكومة 
اإلتفاق  سيتم  الذي  القانون 

على  اإلتفاق  مت  وإذا  عليه، 
تاريخ  وحتديد  إنتخابات  قانون 
إجرائها، سيسهل ذلك تشكيل 
يعين  ال  هذا  ولكن  احلكومة، 
تنازال  إنتخابات  قانون  وضع 
فاعل  بشكل  مشاركتنا  عن 
توفر  جيب  إذ  احلكومة،  يف 
الكتل  األدنى جلهة متثيل  احلد 
ستشرف  ألنها  احلكومة  يف 
مهامها  ومن  اإلنتخابات،  على 
مبعزل  التحديات  مواجهة  أيضا 
أن  عن شكلها، وعلى احلكومة 
تتشكل  معينة  توازنات  تعكس 
نسبيا وفقا حلجم الكتل النيابية 

فاملوضوع ليس مزاجيا.

حكومة حيادية
إعالن  بعد  انطباعه  وحول 
كل األفرقاء عن متنياتهم جلهة 
تشكيل احلكومة قال عون: تبني 
أن هناك إختالفات يف وجهات 
النظر بني كل األفرقاء، وأعتقد 
األسهل  من  يكون  قد  أنه 
التوصل إىل إتفاق حول قانون 
إنتخابات من التوصل إىل إتفاق 
على تشكيل حكومة، مؤكدا أن 
ال حكومة حيادية يف لبنان بل 
مذكرا  مقنعة،  وحدة  حكومة 
ميقاتي  الرئيس جنيب  حبكومة 
عنها  قيل  اليت   ،2005 سنة 
أنها حكومة حيادية وتكنوقراط 
السبع  حسن  الوزراء  أن  إال 
ممثلني  كانوا  قباني  وخالد 
لتيار املستقبل، بدليل عودتهم 
احلكومة  رئيس  مع  احلكم  إىل 

أعضاء يف التغيري واالصالح: تعليق املهل متديد للربملان
السابق فؤاد السنيورة، كما أن 
ممثال  كان  ميني  بسام  الوزير 
عن تيار املردة، والوزير طراد 

محادة عن حزب اهلل وغريهم.
ال  بأن  مجيعنا  لنقر  أضاف: 
بل  لبنان  يف  حيادية  حكومة 
مؤلفة  وطنية  وحدة  حكومة 
مؤيدين  من  أو  ملتزمني  من 
إىل  التطرق  أما  معني،  لفريق 
املرشحني  توزير  عدم  مسألة 
فهذه  النيابية  اإلنتخابات  إىل 
وجهة نظر قد تقبل أو ترفض، 
وحنن كتكتل تغيري وإصالح من 
دعاة فصل النيابة عن الوزارة، 
القانون  إقرتاح  يقر  أن  ونأمل 
يف جملس النواب، ولكن حتى 
هذا اآلجل، ال مانع قانوني من 

اجلمع بني النيابة والوزارة.
قانون  مهل  تعليق  وحول 
النواب  جملس  يف  الستني 
باخلطوة  عون  رحب  باألمس، 
تيار  بها  قام  اليت  اإلجيابية 
حليفه  مبالقاة  املستقبل 
نواب  أعطى  أن  بعد  املسيحي 
أنهم  إنطباعا  سابقا  املستقبل 
املسيحية.  املصلحة  يواجهون 
وقال: نأمل أن يكتمل املسار 
إنتخابي  قانون  على  باإلتفاق 
أجلنا  قد  نكون  ال  وأن  جديد 
وهناك  أيار،   19 إىل  املشكل 
مسيحية  ديناميكية  اليوم 
اإلنتخابات،  قانون  ملف  تسري 
ومن يرفض املناصفة فليقول 
ولنوسع  العلن،  يف  موقفه 
اىل  ونذهب  النقاش  دائرة 

مؤمتر وطين حينه.
أضاف: دفنا قانون الستني، 
وإذا مل يتم اإلتفاق على قانون 
جملس  سيذهب  جديد  إنتخابي 
إقرتاح  على  للتصويت  النواب 
اللجان  يف  أقر  الذي  القانون 
صدر  ملا  مرتاح  وأنا  النيابية، 
عن رئيس جملس النواب امس 
أنه  فأكد  اجللسة،  خالل  االول 
سيتم عقد جلسة قبل 19 أيار 
إنتخابي  قانون  على  للتصويت 

جديد.

أسود
واعترب النائب زياد أسود، يف 
حديث الذاعة صوت الشعب، أن 
يعين  الدستورية  املهل  تعليق 
أننا أمام تعطيل قانون الستني 
النص مل حيمل احلل  أن  طاملا 
أيار،  التاسع عشر من  بعد  ملا 
مشريا اىل انه بعد هذه املهلة 
لن يكون هناك انتخابات إذا مل 

جند قانونا إنتخابيا جديدا.
ورأى أسود أن تعليق املهل 
الستني  لقانون  الدستورية 
حتمل  املسألة  أن  إىل  يشري 
للمجلس  متديدا  طياتها  يف 
نريد  ال  حنن  وقال:  النيابي، 
كبري  جزء  هناك  ولكن  التمديد 
من املسيحيني حقوقه مهدورة، 
تيار  أن  اعتقاده  عن  معربا 
املستقبل يرفض تعليق املهل 

ولكنه يناور.
اللقاء  قانون  أن  إىل  ولفت 
قائما  يزال  ال  االرثوذكسي 
من  طرف  اي  يضع  مل  طاملا 
معادلة  اي  السياسية  االطراف 

أخرى لتصحيح املناصفة.
ورأى أن مهمة رئيس احلكومة 
متام  احلكومة  تشكيل  املكلف 
صعبها  وقد  سهلة  غري  سالم 
بنفسه، رافضا أن تكون مهمة 
واحد،  بعمل  حمصورة  احلكومة 
أي إجراء االنتخابات، ألن ذلك 
والدستور،  للقوانني  خمالف 
ناقصة  خطوة  أول  أنها  معتربا 
يصوب  أن  وعليه  لسالم 
حكومة  تكون  بأن  البوصلة 
الكلمة حلل مشاكل  بكل معنى 
البلد يف ظل الظروف االقليمية 
ذلك  فإن  وإال  بنا،  احمليطة 
من  حول  لدينا شكوكا  سيخلق 

وضع هذه املهمة.
ميكن  ال  انه  أسود  واكد 
ظل  يف  البلد  مشاكل  معاجلة 
وجود حكومة تكنوقراط، داعيا 

إىل تشكيل حكومة سياسية.
اسود  رد  ثانية،  جهة  من 
فرعون،  ميشال  النائب  على 
يف بيان جاء فيه: لقد طالعنا 
غري  مبواقف  وأحتفنا  سعادته 
مسندة إىل أي جدية أو واقعية 
بالكفاءة  تبجحه  سيما  وال 
الوزراء  يف  توفرها  الواجب 
الوطين  التيار  على  وتهجمه 
احلر وتشبيحه علينا بالقول اننا 

بلطجية يف السياسة.
يف  الفساد  عدد  وبعدما 
اما  قال:  االدارات  خمتلف 
مثال  الكف، فمدرستكم  نظافة 
إىل كل  اليت وصلت  البلطجية 
اصبحت  حتى  بيوتنا  من  بيت 

كتابا يعلم ألجيال ضائعة بني 
ليسهل  وتائهة  والباطل  احلق 
مسك رقابها، فأصبحت الدناءة 
لكل  فضيلة  والغرور  شهادة 

ناقص ومنقوص وغري كفوء.
وختم: اما التيار الوطين احلر 
فال حيتاج إىل شهادة منك وال 
منذ  مسعناه  الذي  رأيك  إىل 
السورية  الوصاية  جزمة  أيام، 
بركاتهم  خرجت  واالسرائيلية 
يف  رجال  أشباه  لبنان  على 
من  يقرأ  فاملكتوب  السلطة، 

عنوانه.

غاريوس
ورأى النائب ناجي غاريوس 
حتى  الرتشيح  مهل  تعليق  أن 
املقبل  أيار  من  عشر  التاسع 
مزيد  امام  اجملال  يف  يفسح 
الصيغة  بفعالية  التفكري  من 
الساعة  حتى  اليت  املختلطة 
التغيري  تكتل  عليها  يوافق  مل 
النها  نهائي  بشكل  واالصالح 
النائب على  مبهمة ال يستطيع 
اساسها التفرقة بني من اختاره 

نسبيا او اكثريا.
واذ رفض احلكم على النوايا 
الستني  قانون  اىل  للعودة 
اىل  التوصل  عدم  حال  يف 
غاريوس  توافقي،عول  قانون 
بري  نبيه  الرئيس  كالم  على 
العامة عن ضرورة  اجللسة  يف 
اجياد قانون انتخاب جديد حتى 
ليال  االجتماعات  تواصلت  ولو 

ونهارا.
وردا على سؤال عن التمديد 
غاريوس  سأل  النواب  جمللس 
عن اهلدف من هذه اخلطوة غري 
الدميقراطية؟، وقال: هل يعقل 
النفسهم،  النواب  ميدد  ان 
تأمني  ضرورة  اىل  داعيا 
املساواة نسبيا بني اجلميع الن 
ما من أحد أفضل من غريه يف 

هذا البلد.

ابي رميا
أبي  سيمون  النائب  وأكد 
يف  املهل  تعليق  ان  رميا 
يف  طبيعيا  جاء  النواب  جملس 
على  احلاصل  االمجاع  شبه  ظل 
وقال:  الستني،  قانون  رفض 
كأس  ابعاد  جاهدين  حناول 
حتديد  ان  علما  عنا،  التمديد 
سنوات  باربع  اجمللس  والية 
القانون  يف  عليه  منصوص 
يعين  ما  الدستور،  يف  وليس 
يطرأ  قد  تقين  تأجيل  اي  ان 
وليس  قانونيا  تعديال  يتطلب 

تعديال للدستور.
التمديد  مع  لسنا  واضاف: 
للمجلس من جهة، كما لسنا مع 
التشريعية  السلطة  يف  الفراغ 
التصويت  اما  اخرى.  جهة  من 
على الغاء املادة 50، فقد جاء 
تزكية  على  الطريق  القفال 
بعض املرشحني الذين سارعوا 
منا  وحرصا  طلباتهم،  لتقديم 

على دفن قانون الستني.
واشار ابي رميا اىل االسباب 
التغيري  تكتل  تدفع  اليت 
قانون  رفض  اىل  واالصالح 
الستني يف حني انه وافق عليه 

يف عام 2009، وقال: ان اقرار 
قانون الستني مت يف الدوحة، 
الدماء  وسفك  االقتتال  نتيجة 
لبنان  يف  جيري  كان  الذي 
حينها. ولألمانة ينبغي التذكري 
طرح  عون  ميشال  العماد  ان 
الدوحة  مناقشات  يف  النسبية 
خمتلف  من  رفضت  انها  اال 
الفرقاء املتذرعني بسوء اوضاع 

البالد.
على  موافقتنا  ان  وتابع: 
يف  املعدل  الستني  قانون 
العتباره  كان   ،2009 انتخابات 
املسيحيني  حقوق  على  سلفة 
املغتصبة يف التمثيل السليم، 
ابدا ختلينا عن جممل  وال يعين 
منتقدا  السليم،  بالتمثيل  حقنا 
كالم نواب املستقبل عن عدم 
امكانية اعطاء املسيحيني حقهم 
نتيجة  التمثيل  يف  الكامل 

القبول باملناصفة.
الكالم  رميا  ابي  واستغرب 
احلر  الوطين  التيار  عرقلة  عن 
لتشكيل احلكومة وانه من يضع 
من  كان  اي  ملنع  الشروط 
وقال:  معينة،  وزارات  استالم 
البعض  اعتداءات  لن نرد على 
على  منا  حرصا  وزرائنا  على 
تسهيل مهمة الرئيس املكلف، 
الطاقة  وزارتي  ان  العلم  مع 
واالتصاالت حتولتا اىل وزارات 
وجهود  عمل  نتيجة  سيادية 
وزراء تكتل التغيري واالصالح.

استقالة  بعد  انه  وأعلن 
ميقاتي،  احلكومة جنيب  رئيس 
طرحت عدة امساء لتولي رئاسة 
اسم  ومنها  املرتقبة  احلكومة 
لقوى  السابق  املدير  من  كل 
ريفي،  اشرف  الداخلي  االمن 
السنيورة،  فؤاد  والرئيس 
التغيري  تكتل  تسمية  ان  غري 
املكلف  للرئيس  واالصالح 
قراءة  نتيجة  جاءت  سالم  متام 
بفتح  رغبة  على  وبناء  معمقة، 
على  للتأكيد  جديدة  صفحة 
اليد املمدودة، وقال:  سياسة 
الرئيس  شخصية  على  نعول 
املكلف الذي مل يكن له مواقف 
منطق  وريث  وهو  صدامية، 
ونتمنى  والتفاهم،  التفهم 
املنزل  نهج  على  يسري  ان 

السياسي الذي يتحدر منه.
واضاف: ان الثقة تعطى عند 
التكليف، وحنن  التأليف ال عند 
سالم  الرئيس  بقدرة  مؤمنون 
سياسية  حكومة  تشكيل  على 
تطمئن مجيع الفرقاء اللبنانيني، 
وحتاكي هواجس خمتلف االطراف، 
نتيجة  حاجة  بات  ذلك  ان  علما 
احلكومة  هذه  تكون  ان  امكانية 
بناء  انتخابات،  حكومة  من  اكثر 
جتري  قد  طارئة  احداث  على 
يف اجلوار، مؤكدا ان ال تشكيل 
على  مسبق  توافق  بال  للحكومة 
اىل  رميا  ابي  االنتخابات.ودعا 
جديدة  سياسية  ثقافة  نشر 
غرار  على  لبنان  يف  لالحزاب 
املتقدمة،  الدميوقراطية  الدول 
على  السياسي  اخليار  لتغليب 
الطائفي،  او  االقطاعي  اخليار 
رافضا تسمية وزراء ال لون وال 

رائحة هلم.
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من الصعوبة مبكان أن يصدق املراقب هذه األيام أن هناك 
اهتمامًا غربيًا بلبنان، كملف مستقل يف ذاته ومن أجل ذاته، كما 
تقول الفلسفة. ميكن واشنطن أن تكون مهتمة جبزئية لبنانية، 
عنوانها تأثري هذا »املكان« على أمن إسرائيل العسكري كما 
منذ عقود سابقة، أو أمنها الغازي إنتاجًا ونقاًل وجتارة، للعقود 
»حقول«  يف  بالتنقيب  مهتمة  تكون  أن  لندن  وميكن  اآلتية. 
ثروتنا املكتشفة حبرًا وبرًا، بعد تاريخ من حكايات التنقيب يف 
حقول مشالن وحكايات االستخبارات. وميكن حتى باريس، قابلة 
االفرتاضية  أمها  ووهم  قرن،  حنو  قبل  »الدولة«  هذه  والدة 
احلنونة ومربط خيلها وأشباه اخليل... أن تكون مهتمة بتحول 
هذه »الساحة« خمتربًا لدراسة ملفات كثرية: مثاًل كيف ستنتهي 
أو  جوارنا؟  عندنا ويف  عواصف  من  الغرب  أطلقه  ما  تداعيات 
كيف ميكن منطقة معينة مثل املشرق أن تعيد تارخيها بعد قرن 
كامل، لكن بشكل معكوس هذه املرة؟ أو هو خمترب غربي أيضًا 
املسماة مسيحيني  احلية،  الكائنات  تفعل هذه  ماذا  الكتشاف 
ومسلمني وغرائب وعجائب، بعضها مع بعض وبعضها ببعض 
يف أوقات أزمات الوجود وعند خطوط الزوال؟ وصواًل رمبا إىل 
اختبار حول كيفية املواءمة بني أسطورة »سحر شرق« وكوابيس 

»جبهة النصرة«...
كل ذلك ميكن املراقب أن يصدق اهتمام الغرب به راهنًا، 
بلبنان.  يهتم  من  العواصم  تلك  أن يف  بكثري من قصة  أكثر 
يقفز هذا الواقع إىل ذهنك وأنت تستمع إىل سائقة التاكسي 
يف جادة باريس األكثر شهرة، وهي تشري لك إىل املباني اليت 
باتت »غري فرنسية« على جانيب الطريق اليت ال تنام، قبل أن 
ختفي مرارتها الوطنية برواية آخر نكتة فرنسية: هل تعرف ملاذا 
جتيبك  أن  قبل  نيسان؟  يف  جليديًا  الباريسي  املناخ  يزال  ال 
ببسمة سوداء: ألن القطريني اشرتوا حتى »الربيع«. يف إشارة 
أمّتها أهل الدوحة الصحراوية هناك، بشرائهم  إىل آخر صفقة 

سلسلة حمال »لو برينتان«... أو الربيع، باللغة الفرنسية.
االهتمامات  حقيقة  يف  التدقيق  مع  الصورة  هذه  تتكامل 
هم  ال  خارجيًا،  األيام.  هذه  الباريسية  واألولويات  الفرنسية 
السياسيني  »ملفات«  أزمات  داخليًا،  وإسالميوها.  مالي  إال 
القضائية وسط جو اقتصادي ضاغط. اجتماعيًا انهماك بتشريع 
وسط  املثليني،  بزواج  السماح  قانون  أو  للجميع«،  »الزواج 
»قيم  مع  أكثر  يتطابق  الرأيني  من  أي  حول  متقابلة  عواصف 
اجلمهورية«. حتى إن البعض خشي أن يتم إلغاء لقاء البطريرك 
املاروني مع وزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس، ال لشيء، 
وجود  عن  أن سرت شائعة  نفسه  اليوم  ألنه صودف يف  إال 
حساب مصريف سويسري ملن جعل منه ميرتان ذات يوم أصغر 
زميل  استقالة  على  أيام  بعد  وذلك  لفرنسا.  حكومة  رئيس 
له، بالضربة نفسها. لكن رغم كل ذلك، يبدو أن الفرنسيني 
يريدون أن يسمعوا عن لبنان، ويريدون أن يسمعوا من لبنانيني 
عن بلدهم. العارفون حبقائق األمور يف باريس ال يركنون كثريًا 
إىل ذلك، وال يطمئنون. يعتقدون أن يف األمر شيئًا يرتاوح 
بني حماولة إراحة الضمري وبني سعي مضمر إىل غسل اليدين 
يق أو صديق سابق. خيشى هذا البعض أن يكون  من دم صدِّ
القول  من  لبنانيني شيء  الفرنسيني ملسؤولني  استقبال  يف 
بلد مستقل  اقتطاع  أننا قبل قرن جنحنا يف  هلم: نعم صحيح 
لكم، حلظة انهيار السلطنة اليت كانت يومها رجاًل مريضًا وعدوًا، 
حتافظون  كيف  تعرفوا  مل  أنتم  حصل.  ماذا  انظروا  اآلن  لكن 
على دولتكم من جهة، فيما تعود السلطنة »رجاًل صحيحًا« هذه 
املرة، وتعود مصاحلنا إىل االرتباط بها ال بكم. فماذا تريدون 
رعينا  عام،  مئة  قبل  معكوسًا.  التاريخ  تكرار  إنه  نفعل؟؟  أن 
انتقال املشرق من حكم إسطنبول إىل حكم دول مستقلة. وبعد 
قرن على تلك »الغلطة«، قد نرعى االنتقال من دول املشرق 
املسماة مستقلة، إىل النيو ـــ امرباطورية عثمانية. وقد يضيف 
الفرنسيون: حسنًا، ما جنيناه يف سوريا أدى إىل ويالت كبرية 
لقد  »إنسانيًا«.  األمر  احتواء  سنحاول  النازحني.  جلهة  عليكم 
طلبنا من اخلليجيني أن يدفعوا لكم بعض الفلوس. حتى حتدثنا 
ال  أنه  ندرك  طبعًا  أيضًا.  منهم  ذلك  ليطلبوا  األمريكيني  مع 
يكفي، خصوصًا أن األمور تتجه حنو تفكيك منطقتكم بالكامل. 
لكن ال ختافوا، بدأنا نستعد حتى هلذا السيناريو. لقد طلبنا من 
بعض خرباء األحباث عندنا أن ينبشوا لنا كل الدراسات السابقة 
حول لبنان أصغر أو معدل أو »مفدرل«. وال خنفيكم أنهم وجدوا 
واحدة  اجملال؛  هذا  يف  باالهتمام  جدًا  جديرتني  دراستني  لنا 
للمحامي الراحل موسى برنس، وأخرى لشيخ عقل الدروز الراحل 
عليهما.  العمل  على  منكبة  دراساتنا  ومراكز  شقرا.  أبو  حممد 
كما  األحوال،  أسوأ  يف  السيطرة.  حتت  شيء  كل  ختافوا.  ال 
هي إسرائيل جزء من أوروبا، لكنها مزروعة يف قلب املشرق، 
ميكنكم أنتم أن تظلوا جزءًا أصياًل من الشرق، لكن منقواًل إىل 

أوروبا، أو... إىل أي مكان آخر. ال ختافوا!

عن لبنان »األصغر« وآخر نكتة 
باريسية عن قطر...
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أو بتعبري جربان باسيل »صرنا جاهزين ومل  العكسي،  العّد  بدأ 
يعد بإمكاننا جتاهل أهميتنا«. أسبوع واحد فقط يفصلنا عن كشف 
النفط يف املياه اإلقليمية.  أمساء الشركات املؤهلة للتنقيب عن 

نبدأ عرضها بتلك القادمة من القاّرة األمريكية
حسن شقراني

إّنه السبت األخري من آذار 2013. يومها بدأ ضّخ الغاز الطبيعي 
من حقل »تامار« قبالة شواطئ فلسطني. سلكت إسرائيل طريق 
تستورد  كانت  اليت  عن مصر  القطاع، حتديدًا  هذا  االستقالل يف 
منها 43% من حاجتها. حيتوي ذلك احلقل على 9.7 تريليونات قدم 
مكعبة من الغاز الطبيعي. سُيشّكل الدعامة االسرتاتيجية األساسية 
للدولة العربّية يف قطاع الطاقة حّتى عام 2017، حني يبدأ إنتاج حقل 

»ليفايثان« الذي حيوي تقريبًا ضعف كمية احلقل احلالي.
الذي  السياسي  واالعتذار  ــــ  اإلطالق  مراسم  مع  تزامنًا  ولكن 
ـــ كانت هناك حركة  حلقها ألّنها حّلت يف اليوم احلرام اليهودي )!(ـ 
مّت  فقد  أيضًا،  النفط  املشرق يف قطاع  منطقة  موازية يف مشال 
اإلعالن عن الشركات اليت قّدمت طلبها لدورة التأهيل اليت ختّوهلا 

املضي قدمًا يف مسرية لبنان النفطية.
52 شركة حضرت من الصني شرقًا إىل الواليات املّتحدة غربًا، 
ترغب يف حجز تذكرة على الرحلة اللبنانية. ومع هذا احلضور ُيطرح 
سؤال أساسي: ملاذا تتهافت بهذا الشكل وبهذه النوعية على هذا 

البلد الصغري؟
»لدينا ضعف تامار«

واليت  املتقّدمة،  الشركات  تشكيلة  يف  يلفت  ما  أكثر  بداية، 
ستعلن املؤّهلة بينها يف 18 نيسان املقبل، هو األمريكية منها. 
يرّكز وزير الطاقة واملياه جربان باسيل، وهو املسؤول األول عن 
هذا القطاع، على وجودها إىل درجة أّنها »ُتفّضل لبنان« على باقي 
بلدان حوض املتوّسط اليت تشتّم رائحة النفط والغاز يف مياهها، 
وبينها إسرائيل. ملاذا؟ »يكفي تلك الكميات الواعدة اليت كشفها. 
إىل  توّصلنا  اخلالصة،  االقتصادية  املنطقة  من   %60 مسح  فبعد 
التأكيد بوجود  وجود غاز وإىل احتماالت عالية جدًا جدًا إىل درجة 
النفط أيضًا« يشرح الوزير. يؤّكد حّجته بالكشف أّن »أحد املواقع 
حيوي وحده ضعفي الغاز املقّدر يف حقل تامار«. هذا يعين قرابة 

20 تريليون قدم مكعبة يف مكان واحد.
وجعلت  التقّدم  إىل  الشركات  دفعت  أخرى  أسبابًا  هناك  ولكّن 
الشرقي  احلوض  يف  النفطية  املعادلة  يف  تفاضليًا  لبنان  وضع 
للمتوسط، وفقًا للوزير. أّواًل، توضح البيانات حّتى اآلن أّن لبنان 
ميلك الكميات األكرب بني البلدان األخرى، وحتديدًا إسرائيل وقربص 
وسوريا. ثانيًا، يتمتع هذا البلد مبوقع جغرايف ممّيز ُيسّهل التواصل 
لبنان،  أظهر  ثالثًا،  حبرًا.  معزولة  مثاًل  فقربص  والبحر.  الرب  بني 
رغم كّل الظروف املعّقدة، سرعة ومهنّية بارزتني يف إدارة امللف 
أكرب  جذبت  جدية  أظهر  كما  عاملي،  خرق  إحداث  واستطاع  النفطي 

الشركات.
لبنان على  توّطد وضعية  أن  مُيكن  وهناك معطيات تظهر الحقًا 
خارطة النفط الدولّية، وهي »كيفّية إدارة املوارد وعائداتها« برأي 
مُيكن  ال  ولكن  التقّدم،  من  مزيدًا  تعين  احلسنة  فاإلدارة  الوزير؛ 

جتاهل أن لعبة السياسة قد ُتطيح التقّدم.
أجرت مسوحات  اليت  البلدان  أكثر  إّننا من  القول  »مُيكننا  اليوم 
ملياهها اإلقليمية، أكانت ثنائية أم ثالثية األبعاد، قياسًا باملساحة 
اإلمجالية«، أي املنطقة االقتصادية اخلالصة، يشرح باسيل. فكلما 

جرى حتليل إضايف للبيانات »نكتشف شيئًا إضافيًا«.
ــــ ومعها هيئة إدارة قطاع  وأخريًا وّقعت وزارة الطاقة واملياه 
باستخدام  املسوحات  من  مزيد  إلجراء  جديدين  عقدين  ــــ  النفط 
وحتديد  نفسها  املسوحات  تقدير  إلعادة  تطّورًا  أكثر  تقنّيات 
األعمال املطلوبة والتكوينات والكميات املتوقعة. »املسح اإلضايف 
تلك  التلزيم؛  يف  واضحة  اسرتاتيجية  توجهات  لصياغة  يساعدنا 
تتوّقف  واالستخراج،  للتطوير  العريضة  اخلطوط  أي  االسرتاتيجية، 
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الشركات األمريكّية تتهافت حلجز تذكرتها

على مستوى املعلومات املتوافرة، لذا حنن حباجة دومًا إىل لتعرف 
إىل مواردنا«.

مساحة ُتغري الشركات
تبلغ مساحة املنطقة االقتصادية اخلالصة للبنان يف البحر األبيض 
املتوسط 22 ألف كيلومرت مرّبع. ويقع جزء مهّم من املوارد البرتولية 
املتوقعة فيها على عمق يراوح بني 800 مرت و2200 مرت حتت طبقة 

كثيفة من امللح تصل مساكتها إىل 1500 مرت يف بعض األماكن.
أّن هذه املعطيات توِجب  الطاقة  النفط يف وزارة  ويؤّكد خرباء 
استخدام تقنيات خاصة وحديثة، إضافة إىل خربات عالية للوصول 
إىل املكامن اليت توجد حتت طبقة امللح هذه، وذلك بأسلوب صديق 
للبيئة مينع وقوع الكوارث البيئية اليت قد تنجم عن تسرب املوارد 

البرتولية.
ورغم أّن باسيل ميتنع حّتى اآلن عن تقديم تقدير مباشر لقيمة 
الثروة املوجودة يف البحر على قاعدة أّنه »ليس مناسبًا اآلن احلديث 
عن معطيات كهذه« )مع العلم بأّن التقديرات حاليًا تدور حول 120 
مليار دوالر(، فإّن الكنز مغٍر إىل درجة أّن الشركات من كّل مناطق 
العامل تريد حّصة منه )باستثناء شركات اململكة العربية السعودية 

وهي مسألة غريبة(.
من القاّرة األمريكية وحدها تقّدمت مثاني شركات؛ واحدة من كندا 
وأخرى من الربازيل والباقي من الواليات املتحدة. هلذه الشركات 
حتمل  املثال  سبيل  فعلى  عامليًا.  النفط  قطاع  واضحة يف  بصمة 
شركة »ExxonMobil« الرقم القياسي العاملي ألعمق بئر حيث يصل 
عمقها إىل 12.4 كيلومرتًا تقريبًا يف حقل شايفو يف منطقة سخالني 
الئحة  على  عامليًا  الرابعة  املرتبة  الشركة يف  هذه  الروسّية. حتّل 
اليت  الرباميل،  من  اليومي  اإلنتاج  لناحية  نفط«  شركة   25 »أكرب 

.»Forbes« ُتعّدها جمّلة
املذكورة،  الالئحة  على  تاسعة  حتّل  اليت   ،»Chevron« شركة 
تقّدمت أيضًا بطلب للعمل يف لبنان. ُتنتج هذه الشركة النفط من 
أندونيسيا  املكسيك،  خليج  الربازيل،  أنغوال،  بني  موزعًة  حقاًل   11

ونيجرييا حيث يصل عمق املياه إىل2120 مرتًا.
اليت   »Anadarko« شركة  هناك  أيضًا  املّتحدة  الواليات  من 
يف  وذلك  املاضي،  العقد  خالل  الغازية  احلقول  أضخم  اكتشفت 

املياه البحرية مقابل املوزامبيق يف أفريقيا.
إضافة إىل هذه الشركات العمالقة، تربز من القاّرة األمريكية أيضًا 
العشر  السنوات  خالل  سّجلت  اليت  الربازيلية   »Petrobras« شركة 

املاضية 11 اكتشافًا من أصل 35 اكتشافًا عمالقًا يف العامل.
)مُيكن االطالع على تفاصيل الشركات الست األكرب القادمة من 
القارة األمريكية عرب شروحات واردة يف األسفل، باستثناء شركيت 
األمريكيتني   »Levantine Exploration»و  »Geopark/Petroleb«

اللتني ُتعّدان صغريتني نسبيًا(.

اللحظة املنتظرة
وهي  املقبولة،  الشركات  أمساء  عن  سُيكشف  متامًا  أسبوع  بعد 
حلظة مهّمة متّهد للتفاوض معها حنو تشكيل كونسورتيوم )جمموعة 
من ثالث شركات يف احلّد األدنى تعمل على التنقيب واالستخراج 
حتت اسم واحد( للبدء بالعمل الفعلي عام 2015، وصواًل إىل انطالق 

عملّية استخراج املوارد الطبيعية يف العام الالحق.
املهّم اليوم يف ظّل األجواء السياسية املشحونة أّن ملّف النفط 
ميضي قدمًا مبعزل عن التطّورات على صعيد تشكيل احلكومة، إاّل 
إذا شهدت البالد تطّورات دراماتيكّية مرتبطة باألحداث الدائرة يف 

سوريا، وهو تصّور ال مُيكن ختّيله أو حّتى توّقع تداعياته فعاًل.
غري أّن حضور الشركات الكربى، وحتديدًا من الواليات املّتحدة، 
وبهذه الكثافة، ُيشّكل إشارة إىل أّن ما حُياك دوليًا يشي بتوّقع 
استقرار نسيب يف لبنان. وهو ما يأمله شعب هذا البلد الذي انتظر 
طوياًل حلظة دولّية تؤّمن هدوءًا مستدامًا. ولكن األمل معّلق أيضًا 
على حسن إدارة املوارد املرتقبة. إدارٌة لن يكشف شفافيتها إال 

الوقت ومعّدالت التنمية. 

قياسًا باملساحة اإلجمالية يـُعدّ لبنان بني أكثر البلدان التي أجرت 
مسوحات ملياهها اإلقليمية )األخبار(

جذب لبنان 52 شركة عامليّة لالستثمار يف ثروته النفطية )هيثم 
املوسوي(

جان عزيز
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حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

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

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

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

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

الرئيس  على  الضغوط  تزداد 
ليضطلع  اوباما  باراك  االمريكي 
يف  للتعجيل  أقوى  قيادي  بدور 
بشار  السوري  الرئيس  إطاحة 
االسد، وقت يزداد قلق واشنطن 
االسرتاتيجية  املضاعفات  من 
والسياسية واالنسانية للحرب يف 
اجملتمع  على  فقط  ليس  سوريا، 
ولكن  مكوناته،  بكل  السوري 
ايضا على الدول اجملاورة لسوريا 

وحتديدا لبنان واالردن.
والعناصر االجيابية يف املشهد 
التقدم  مثل  املأسوي،  السوري 
املسلحة،  املعارضة  أحرزته  الذي 
ال  سوريا،  جنوب  يف  وخصوصًا 
االمريكي  التقويم  كثريا  تغريرّ 
الثالثاء  عكسه  الذي  الراهن، 
االمريكية  االركان  هيئة  رئيس 
املشرتكة اجلنرال مارتن دميبسي 
النزاع  استمرار  يستبعد  مل  حني 
ومفاده  »عقودًا«،  سوريا  يف 
سيحدث  السوري  الزلزال  ان 
ارتدادات عميقة متس جبميع دول 
شرق املتوسط وحتى ابعد منها.

واالشهر  االسابيع  ويف 
األخرية، بدأت االوساط املسؤولة 
واالكادميية يف واشنطن، وكذلك 
الدول  يف  املسؤولني  بعض 
عن  تتحدث  لسوريا،  اجملاورة 
»االنهيار املتوقع حلدود سايكس 
- بيكو« والتحضريات اليت يقوم 
بها بعض دول املنطقة، وحتديدا 
تركيا، للتعامل مع هذا االحتمال، 
علوي  كيان  قيام  ذلك  يف  مبا 
على الساحل السوري، او اقرتاب 
فاكثر  أكثر  العراق«  »كردستان 
من االستقالل الفعلي عن بغداد، 
ة يف العراق  وتأثري ذلك على السنرّ

وسوريا.
املسؤولون  يستبعد  وال 
االخرى  واملصادر  االمريكيون 
»النهار«  معهم  حتدثت  الذين 

ال مؤّشرات لتغيري أوباما موقفه الرافض لعدم التوّرط يف سوريا

حديث عن انهيار »سايكس - بيكو« واحتمال ظهور كيانات جديدة
السيناريوات،  أسوأ  حتى  حديثًا، 
واليت تراوح بني ان تؤدي ازمة 
لبنان  يف  السوريني  الالجئني 
واالردن )معدل الفا الجئ سوري 
اىل  يوميا(  االردن  اىل  يلجأون 
البنية  على  خطرية  مضاعفات 
لبنان،  يف  اهلشة  السياسية 
العاهل  ومكانة  وضع  وعلى 
بن  الثاني  عبداهلل  امللك  االردني 
معارضة  يواجه  الذي  احلسني 
دخول  واحتمال  متنامية،  داخلية 
اوسع  فوضى  حال  يف  سوريا 
بعض  بني  اشتباكات  دارت  اذا 
املتشددة  املعارضة  الفصائل 
ال  اليت  النصرة«  »جبهة  مثل 
ختفي والءها لتنظيم »القاعدة«، 
حتت  منضوية  اخرى  وفصائل 
والفضفاضة  الواسعة  اخليمة 
وأحد   .» احلررّ السوري  لـ«اجليش 
احتمال  هو  املقلقة  السيناريوات 
حصول توترات جديدة يف هضبة 
بعض  النظام  بعد سحب  اجلوالن 
فراغ  وحدوث  العسكرية  وحداته 
اسرائيلي  تورط  اىل  يؤدي  امين 

يف النزاع.
لكون  اآلن  حتى  مؤشرات  وال 
يتعرض  اليت  املتزايدة  الضغوط 
ومن  الكونغرس  من  اوباما  هلا 
حاليني  مسؤولني  ومن  االعالم، 
الدعم  مستوى  لرفع  وسابقني 
او  املسلحة  للمعارضة  االمريكي 
يطالب  كما  طريان،  حظر  فرض 
وانشاء  واالتراك،  االردنيون 
االراضي  داخل  آمنة  مناطق 
وتوفري  الالجئني  اليواء  السورية 
تغيري  اىل  ستؤدي  هلم،  احلماية 
عدم  أي  االساسي،  موقفه 
على  مفتوح  نزاع  يف  »التورط« 

خمتلف االحتماالت.
ان  مطلعة  مصادر  وقالت 
السابق  القومي  االمن  مستشار 
)الذي عمل  جونز  اجلنرال جيمس 

من  األوليني  السنتني  خالل 
اصطحب  ألوباما(  االوىل  الوالية 
البيت  اىل  سابقني  مستشارين 
على  الرئيس  حلض  االبيض 
أوسع  قيادي  بدور  »االضطالع 
االوان«،  فوات  قبل  سوريا  يف 
مسعوا  الثالثة  املستشارين  لكن 
عما  كثريا  خيتلف  ال  عاما  كالما 
املصادر  أحد  وقال  علنا.  يقال 
ان »اوباما لن يقوم بأي مبادرة 
سوريا«،  حيال  نوعية  أو  كبرية 
لكنه سيتيح لوزير اخلارجية جون 
اكثر  للتحرك،  أوسع  كريي جمااًل 
السابقة  الوزيرة  مع  فعل  مما 
يرتجم  وسوف  كلينتون،  هيالري 
مع  أوسع  لوجسيت  بتنسيق  ذلك 
القائد اجلديد لـ«اجليش السوري 
احلر« العميد سليم ادريس الذي 
وكان  به.  االجتماع  كريي  طلب 
اىل  ادريس  يدعى  ان  يفرتض 
رئيس  يقوم  ان  بعد  واشنطن، 
الثورة  لقوى  الوطين  »االئتالف 
معاذ  امحد  السورية«  واملعارضة 
ان  اال  واشنطن.  بزيارة  اخلطيب 
دفع  زيارته،  يف  اخلطيب  تأخر 
كريي اىل طلب لقاء ادريس يف 
احلالية، ولكن  تركيا خالل جولته 
غري  السباب  ادريس،  ان  يبدو 
واضحة، مل يكن يف تركيا خالل 

توقف الوزير فيها.
كريي  ان  املصادر  واضافت 
سيحاول »تغيري حسابات االسد« 
من خالل توفري مساعدات عسكرية 
اليت  للقوى  قتالية  غري  نوعية 
يشرف عليها ادريس، وللوحدات 
عناصر  تتوىل  اليت  السورية 
خليجية  ورمبا  واردنية  أمريكية 
تدريبها داخل االراضي االردنية، 
ومن خالل تسهيل وتنسيق عملية 
االردن  من  القوى  هذه  تسليح 
واوضحت  وغريهما.  والسعودية 
هذه  وتسليح  تدريب  نتائج  ان 
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انقاذ  خطة  كلفة  ارتفعت 
قربص من 17,5 مليار أورو اىل 
على  وسيكون  أورو،  مليار   23
مزيد  تبين  املتوسطية  اجلزيرة 
لتجنب  الضرورية  االجراءات  من 

االفالس.
ومبوجب تقرير لرتويكا الدائنني 
االوروبي  االحتاد  تضم  اليت 
االوروبي  املركزي  واملصرف 
وصندوق النقد الدولي، سيكون 
مليار   13 تأمني  قربص  على 
هي  مليارات  سبعة  اىل  أورو، 
أمكن  اليت  السابقة  املساهمة 
املفاوضات  خالل  عليها  االتفاق 
البالد  شهدتها  اليت  الفوضوية 
هذا  املاضي. وسيجمع  آذار  يف 
املبلغ من اعادة هيكلة املصارف 
اليت تشمل اقتطاعات من بعض 
عمليات  اىل  الكبار،  املودعني 
احتياط   فائض  وبيع  ختصيص 
الذهب واصالحات مؤملة كزيادة 
العاملني  الضرائب وخفض عدد 

يف القطاع العام.   

خطة انقاذ قربص تتضخم من 
17.5 ملياراً إىل 23 مليار أورو

باسم  الناطق  وصرح 
خريستوس  القربصية  احلكومة 
حقيقة،  »انها  ستيليانيدس: 
الثاني  تشرين  مذكرة  حتدثت 
عن حنو 17,5 مليارًا من التمويل 
الضروري. هذا الرقم ارتفع اىل 
23 مليار أورو«. واتهم الرئيس 
دمييرتيس  السابق  القربصي 
يف  باالخفاق  خريستوفياس 
و«الرتدد  املسؤولية«  »حتمل 
خطة  على  التفاوض  يف  التام« 

انقاذ.
ومبوجب خطة االنقاذ، التزمت 
عشرة  تقديم  املاحنة  اجلهات 
مليارات أورو يف مقابل اجراءات 
قاسية  هيكلة  واعادة  تقشف 
القربصي  املصريف  للقطاع 
حتتاج  الذي  املبلغ  بقية  لتأمني 

اليه مجهورية قربص.
وزراء  جيتمع  ان  املقرر  ومن 
املال لدول منطقة االورو اجلمعة 
يف  للبحث  دبلن  يف  )امس( 

االزمة املالية لقربص. 

التقدم  على  انعكس  قد  القوى 
قرب  أحرزته  الذي  العسكري 
سيطرتها  مثل  االردنية  احلدود 
على  الواقعة  املدن  بعض  على 
عمان. ومثة ختوف  طريق دمشق – 
معركة  تؤدي  ان  من  امريكي 
االشهر  خالل  املتوقعة  دمشق 
عدد  تدفق  اىل  املقبلة  الثالثة 
يف  وزحفهم  الالجئني  من  ضخم 
أو  القريبة  اللبنانية  احلدود  اجتاه 
اىل االردن، مع ما سريتبه ذلك من 
ضغوط قد تؤدي اىل انهيار جهود 
حصول  وحتى  االغاثة  مؤسسات 
السياق،  هذا  ويف  عنف.  اعمال 
ان  أمريكيون،  مسؤولون  قال 
السلطات  وعدت  واشنطن 
مساعداتها  تزيد  بان  اللبنانية 
الدولية.  االغاثة  املالية ملنظمات 
اىل  تقدم  لن  املساعدات  وهذه 
تزال  ال  اليت  اللبنانية  الدولة 
موقتة«  »خميمات  اقامة  ترفض 
لالجئني لئال يصري املوقت واقعا 
ان  بيد  الحق.  وقت  يف  دائما 
»عشرات  تتعدى  لن  املساعدات 
كما  الدوالرات  من  املاليني« 
املسؤولون  ويرى  أحدهم.  قال 
االمريكيون، الذين يتعاطفون مع 
خماوف كبار املسؤولني اللبنانيني 
يعد  لبنان مل  ان  ابلغوهم  الذين 
من  املزيد  حتمل  على  قادرًا 
مرحلة  اىل  وصل  ألنه  الالجئني 
»التخمة«، ان اللبنانيني »يشكون 
ان  منا  يطالبون  ثم  ويشكون، 
نساعدهم على نقل الالجئني اىل 
ممكن  ذلك  وكان  اخرى،  دول 
ال  لكنهم  ولوجستيا،  سياسيًا 
حتى  آخر  شيء  أي  يقرتحون 
واملسؤولون  موقت«.  كاجراء 
الذين الحظوا ان مثة  االمريكيون 
اهتمامًا دوليًا بازمة الالجئني يف 
االردن، حيث تقوم وفود دولية 
وغريهم  امريكيون  واعالميون 

لتغطية  الزعرتي  خميم  بزيارة 
معاناة الالجئني، يلفتون اىل ان 
ال اهتمام دوليًا مماثاًل بالالجئني 
السوريني يف لبنان، وهم يعزون 
ذلك اىل تقصري احلكومة اللبنانية 
قيامها  وعدم  اجملال  هذا  يف 
حبملة سياسية واعالمية الستدرار 
االهتمام الدولي مبأساة الالجئني 
وجود  عدم  ان  كما  لبنان،  يف 
للزعرتي  مشابه  هلم،  كبري  خميم 
يف االردن، ال يضعهم يف دائرة 

الضوء االعالمي.
الذين  املسؤولون  نصح  وقد 

وببعض  كثب  عن  يراقبون 
احلكومة  تأليف  عملية  القلق 
واالوضاع  اجلديدة،  اللبنانية 
خالل  ستتفاقم  اليت  االقتصادية 
كثيفة،  سياحة  يشهد  لن  صيف 
املسؤولني اللبنانيني بعدم تأجيل 
ال  كي  النيابية  االنتخابات  موعد 
الوضع  تأزيم  يف  ذلك  يساهم 
أكثر، لكنهم قالوا ايضا انهم ال 
يعارضون وسوف يؤيدون تأجيل 
أشهر،  ثالثة  االنتخابات  موعد 
يتم  جديد  موعد  مثة  كان  »اذا 

التزامه«.
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أسرتاليا  عائالت  تتحاشى 
الثرية إحلاق أبنائهم باملدارس 
بالطالب  تكتظ  اليت  احلكومية 

املنتمني لعائالت فقرية.
إلحصائيات  حتليل  وكشف 
 2011 عام  السكاني  التعداد 
يف  أكثر  تتضح  الظاهرة  أن 
أن  حيث  الثانوية  املدارس 
العائالت  من   % 75 من  أكثر 
األكثر ثراء يف أسرتاليا أحلقوا 
أو  خاصة  مبدارس  أبناءهم 
التعليم  عن  بعيدا  كاثوليكية 

احلكومي.
فجوة  وجود  البحث  وأظهر 
املدارس  يف  كبرية  اجتماعية 
عاما  وعشرين  اخلمس  خالل 
 1986 عام  أن  رغم  السابقة، 
شهد مساواة بني أعداد طالب 
يف  والفقرية  الثرية  العائالت 
ولكن  احلكومية،  املدارس 

امليزان اختل بعد ذلك.
مؤلفة  بريستون  باربرا  وقالت 
املدارس  طالب  إن  التقرير 

لعائالت  املنتمني  احلكومية 
ضعف   عددهم  مياثل  فقرية 

طالب العائالت الثرية.
مثل  الواليات  بعض  ويف 
أسرتاليا،  وجنوب  تسمانيا 
الفقراء  الطالب  نسبة  بلغت 
أربعة  احلكومية  املدارس  يف 

أضعاف الطالب األثرياء.
والييت  من  كال  أن  يذكر 
تسمانيا وجنوب أسرتاليا بهما 
اجتماعي يف  تباين  نسبة  أكرب 

املدارس.
الغربية  أسرتاليا  والية  أما 
األسرتالية  العاصمة  وإقليم 
العائالت  أكثر  يضمان  فهما 
األقل  وهما  ثراء،  األسرتالية 
تقف  بينما  اجتماعيا،  تفاوتا 
ويلز  ساوث  نيو  واليات 
يف  وكوينزالند  وفيكتوريا 
مكانة متوسطة يف مدى التباين 

االجتماعي يف املدارس.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أثرياء أسرتاليا يتجنبون املدارس احلكومية

األسرتالي  النقل  وزير  قال 
أنتوني ألبانيز إن هنالك ضرورة 
سكة  خط  تنفيذ  يف  للبدء  ملحة 
حديد فائق السرعة  يربط أحناء 
خمتلفة من أسرتاليا حبيث يقطع 
القطار املسافة بني ملبورن إىل 
ثالث  من  أقل  زمن  سيدني يف 

ساعات.
املشروع  يتكلف  أن  املقرر  ومن 
الساحل  سيشمل  الذي  اجلديد 
يعرب  ثم  أسرتاليا  يف  الشرقي 
دوالر،  مليار   114 ملبورن  حتى 
ويتوقع أن يستوعب اخلط اجلديد 
راكب  مليون   84 السرعة  فائق 

سنويا.
املنافشات،  من  عقود  وبعد 
عليها  أشرفت  دراسة  توصلت 
مع  باتفاق  الفيدرالية  احلكومة 
قابل  املشروع  أن  إىل  اخلضر 
تكلفته  من  بالرغم  للتطبيق 
الباهظة، مبسار مقرتح من بريزبن 
ملبورن،  إىل  ثم  سيدني  إىل 

متصال بكانبريا وغولد كوست.
سرعة  تصل  أن  املتوقع  ومن 
كم/س   350 إىل  اجلديد  القطار 
القطارات   تقطع  أن  يتوقع  حيث 
قلب  إىل  ملبورن  من  املسافة 
 3 عن  يقل  زمن  يف  سيدني 

ساعات.
أن تكلفة  الدراسة إىل  وأشارت 
 50 ستتكلف  املشروع  إنشاء 
مليار دوالر بني سيدني وكانبريا 
وملبورن، كما ستتكلف 64 مليار 
إىل سيدني،  بريزبن  بني  دوالر 

وفقا لسعر الدوالر احلالي.
وأشرف على التقرير جمموعة من 7 
اقتصاديني وخرباء أستشاريني، 
حيتاج  املشروع  أن  قدروا  حيث 

إنشاء أنفاق بطول 144 كم.
املشروع  جيين  أن  التقرير  وتنبأ 
تكلفته  تعوض  كبرية  أرباحا 
الباهظة،  والقدرة على تشغيله 
دافعي  بأموال  املساس  دون 

الضرائب.
من جانبه، قال وزير النقل أنتوني 
ألبانيز إن هنالك ضرورة إلنشاء 

أسرتاليا تعتزم إنشاء خط سكة حديد فائق السرعة 

دبلوماسية  وثائق  كشفت 
أن  ويكيليكس  موقع  سربها 
قال  هوك  بوب  األسرتالي  
ملسؤول يف السفارة األمريكية 
عام  منتصف  يف  بأسرتاليا 
ويثالم  غوف  غباء  إن   1975
آنذاك  أسرتاليا  حكومة  رئيس 
العمال  حزب  اقرتاب  إىل  أدى 

من االنكسار التام.
وأشارت الوثائق إىل أن هوك 
أخرب شخصا بالسفارة األمريكية 
يدعى البات أنه ال ميكن الوثوق 
بـغوف ويتالم إلدارة االقتصاد 

األسرتالي.
ويرجع تاريخ الربقية الدبلوماسية 
عام  أغسطس   12 إىل  املسربة 
اليأس  أن  أوضحت  إذ   ،1975
من  هوك  بوب  يتملك  كان 
إمكانية مجع أموال للصرف على 

االنتخابات احملتملة.
حزب  أن  أيضا  هوك  وأفشى 
العمال يعاني ماليا بسبب »غباء 

ويتالم«.
سياسة  أن  إىل  هوك  وأملح 
ويتالم اليت اتبعها جتاه الشرق 
األوسط، جعلت الداعمني اليهود 
إىل  باإلضافة  عنه،  ينفضون 
الداعمني  من  العديد  انصراف 

بسبب »التهريج املالي«.
عن  مسربة  برقية  ونقلت 
تقييم  إن  قوله  هوك  بوب 
العمال  حزب  ملستقبل  ويتالم 
األسرتالي خاطئ وغري حقيقي، 
استيعاب  بعدم  إياه  متهما 
الكارثة الربملانية اليت يواجهها 

االنتخابات  يف  العمال  حزب 
القادمة آنذاك.

أحاط  قد  االنقسام  وكان 
باحلكومة العمالية آنذلك بسبب 

ويكيليكس: هوك وصف ويتالم بـ »الغيب«

غوف ويتالم الثاني من اليسار يف الصف األمامي
بالوزراء  أحاطت  اليت  الفضيحة 
كارينز،  وجيم  كونور  ريكس 
ورغبتهما يف اقرتاض أموال من 
القضية  وهي  عربية،  مصادر 

 Khemlani بـ    عرفت  اليت 
loans وكلفت الفضيحة ويتالم 

خسارته ملنصبه، 
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ضرورة  إىل  داعيا  املشروع،  
سبل  لبحث  فعلية  خطوات  اختاذ 

تنفيذه.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

السابع يف  املركز  احتلت سيدني 
اختناقا  العامل  مدن  أسوأ  قائمة 
مروريا، وفقا لتحليل أجرته شركة 

.TomTom
وجاءت موسكو كأسوأ املدن اختناقا 
مدينة   123 إمجالي  من  مروريا 
تضمنها »مؤشر توم توم لالختناق 
على  اعتمد  الذي  املروري«، 
السائقون  يستغرقه  الذي  الوقت 
الالزم  الوقت  ومقارنة  لالنتقال، 
لالنتقال  يف غري أوقات االختناق 
يف  االنتقال  بوقت  املروري 
ساعات الذروة،   ومشل مدنا من 
وأسرتاليا  الشمالية  وأمريكا  أوربا 

وجنوب إفريقيا ونيوزيلندا.
أوقات  معلومات  الدراسة  ومجعت 
املدن  هذه  يف  الفعلية  االنتقال 

أنظمة  يستخدمون  سائقني  من 
.TomTom

اعتمدت  فحسب،  سيدني  ويف 
الدراسة على حتليل رحالت للعديد 
ما  جمموعها   بلغ  السائقني  من 

يزيد عن 52.5 مليون كم.
وجاءت اسطنبول يف املركز الثاني 
كأسوأ مدن العامل اختنافا مروريا، 
ثم  مارسيليا،  ثم  وارسو،  ثم 
ثم  أجنلوس،  لوس  ثم  بالريمو، 

سيدني، ثم باريس، ثم روما.
املدن  أسوأ  برتتيب  يتعلق  وفيما 
جاءت  مروريا،  ازدحاما  األسرتالية 
ثم  األوىل،  املرتبة  يف  سيدني 
بريث، ثم ملبورن، ثم أديليد، ثم 

بريزبن.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

سيدني سابع مدن العامل اختناقا مروريا
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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

املستقلة  املفوضية  شهدت 
ملكافحة الفساد جدال كبريا يف 
شبهات  حول  حتقيقات  إطار  
تدريب  منجم  برخصة  تتعلق 
النقابي  الزعيم  منها  استفاد 
السابق جون ميتالند وآخرون، 
ماكدونالد  أيان  كان  وقتما 
نيو  بوالية  للتعدين  وزيرا 

ساوث ويلز.
يف  ماكدونالد  حمامي  وشكك 
ختول  املفوضية  سلطات  أن 
ضد  اتهامات  تصعيد  هلا 
موكله، بداعي أن قرارات منح 
حتوم  اليت  التعدين  رخصات 
تندرج  كانت  الشبهات  حوهلا 
حتت سلطاته كوزير، وبالتالي 
التصعيد  للمفوضية  حيق  ال 

اجلنائي.
 ويف ذات السياق قال حمامو 
يف  املتورطني  األشخاص 
تدريب  منجم  شبهات  حتقيق 
»دويلز غريك«، بينهم الزعيم 
ميتالند،  جون  السابق  النقابي 
الفساد  مكافحة  مفوضية  إن 
سلطاتها  نطاق  خارج  تعمل 
االتهامات  تصعيد  قررت  إذا 
األموال،  الستعادة  قضائيا 
إذا ما أثبتت التحقيقات وجود 

شبهات فساد.
براهام  بيرت  سخر  بينما 
ملفوضية  املساعد  املستشار 

ادعاءات  من  الفساد  مكافحة 
باب  من  إنه  قائال  احملامني 
بأن  االقرتاح  واخليال  الوهم 
تصعيد  ميكنها  ال  املفوضية 
الستعادة  قضائية  توصيات 
وحماسبة  املنهوبة  األموال 
إثبات  حالة  يف  املخالفني 

الفساد.
وتابع براهام أنه يف حالة إثبات 
الفساد يف منجم تدريب دويلز 
التوصية   يتم  قد  فإنه  غريك، 
مستثمري  ضد  باتهامات  
منجم تدريب دويلز غريك جون 

هل متلك مفوضية الفساد توجيه اتهامات ضد ماكدونالد؟!

ميتالند وكريغ رانسلي وأندرو 
بول بالتآمر مع بعضهم البعض 
وباالشرتاك مع أيان ماكدونالد، 
والتوصية بتهمة سوء السلوك 
أليان  عام  منصب  باستخدام 
توصيات  وإرسال  ماكدونالد، 
تلك  لتصعيد  العامة  للنيابة 
االتهامات جنائيا، ال سيما وأن 
الفساد  مكافحة  مفوضية  دور 
التحقيقات،  على  يقتصر 
اتهامات  توجيه  جهة  وليست 

بذاتها.
يأتي ذلك متزامنا مع استمرار 
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وزير التعدين األسبق بوالية نيو ساوث ويلز أيان ماكدونالد

نظر قضية  العليا يف  احملكمة 
مستثمر التعدين الشهري ترافرز 
خالهلا  يتهم  واليت  دانكان، 
مفوض مكافحة الفساد ديفيد 
احليادية،  وعدم  بالتحيز  ايب 
حكومة  مع  تبادل  أنه  بداعي 
ومكاملاته  خطاباته  الوالية  
يف  التحقيقات  كانت  بينما 
منجم  تعدين  رخصة  قضية 
فالي  بيلونغ  منطقة  يف  فحم 
على  يدل  مبا  تزال سارية،  ال 
واستباق  حيادية،  وعدم  حتيز 

األحكام.
احلصول  يف  دانكان  ويرغب 
ديفيد  على حكم لصاحله مينع 
ايب من تسليم نتائج التحقيق، 
حيث كان من املقرر أن يفعل 

ذلك مع نهاية يوليو القادم.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أعلنت رئيسة احلكومة األسرتالية 
لشراكة  توقيعها  غيالرد  جوليا 
أسرتاليا  بني  جديدة  اسرتاتيجية 
مع  اجتماع   عقب  والصني، 
كه  لي  الصيين  الوزراء  رئيس 
غيالرد  زيارة  إطار  يف  تشيانغ 

لبكني.
سبق  كأهم  الشراكة  وتأتي 
آخر  خالل  ألسرتاليا  دبلوماسي 
13 شهرا، ومت التمهيد له الشهر 
هاتفية  مكاملة  يف  املاضي، 
وزراء  برئيس  غيالرد  مجعت 
من  وجيزة  فرتة  عقب  الصني، 

توليه منصبه.
كبريا  مكسبا  االتفاق  هذا  ويعد 
تسعى  عامل  ظل  يف  ألسرتاليا 
عمالق  مع  للتقارب  دوله  كافة 
ويزيد  الصني،  مثل  أسرتالي 
االتفاق اجلديد اآلمال األسرتالية 
الوظائف،  من  املزيد  خلق  يف 
يف  الطفرة  من  واالستفادة 

االقتصاد الصيين.
االتفاق  إن  غيالرد  وقالت 
متنح  فارقة  عالمة  الصني  مع 
األقطار  عن  ميزة  ألسرتاليا 
يتم  »عندما  وتابعت:  األخرى، 
كتابة تاريخ تلك العالقة، سيتم 
تقدم  حلظة  كانت  أنها  سطر 
أسبوعا  ذلك  كان  لقد  إجيابية، 

أسرتاليا رائعا يف الصني«.
 

رئيس وزراء الصني مع رئيسة 
مراسم  يف  أسرتاليا  حكومة 

احتفالية 
واستطرت غيالرد: »أقطار العامل 
الصني،  اهتمام  جلذب  تتنافس 
بكني  إىل  مباشرة  قدمنا  لذا 
تهم  قضايا  يف  سويا  لنعمل 

كالنا«.
هذه  مبثل  الصني  تقم  ومل 
الشراكة سوى مع دول حمدودة 

هي بريطانيا وأملانيا وروسيا.
كما تعقد الصني مباحثات سنوية 

حني  ومن  األوربي،  االحتاد  مع 
مباحثات  الصني  آخر، جتري  إىل 

مع الواليات املتحدة.
املتحدة  الواليات  تبقى  وبينما 
أسرتاليا  حليفتا  ونيوزيلندا 
»معاهدة   لـ  طبقا  الرمسيني 
Anzus«، إال أن االتفاقية اجلديدة 
ترفع مستوى التعاون األسرتالي 
الشراكة  مرحلة  إىل  الصني  مع 

االسرتاتيجية.
مع  اتفاقية  غيالرد  وأبرمت 
اجتماع سنوي  مع  الصني لعقد 
كبار الدبلوماسيني بني البلدين.

أيضا  والصني  أسرتاليا  ووقعت 
تتضمن  حريية  صداقة  معاهدة 
بني  العسكرية  للخربات  تبادل 

البلدين.
كما ستعمل أسرتاليا مع الصني 
املساعدات  مشاريع  يف  معا 
يف  باسيفيك«  »آسيا  ملنطقة 
بابوا  يف  املالريا  مكافحة  جمال 
غينيا اجلديدة، ومشروعات املاء 

يف كمبوديا.
ووضعت الدولتان خطة مشرتكة 
يف جمال انبعاثات الكربون، عرب 
يف  اخلرباء  من  جمموعة  تشكيل 

ذلك الصدد.
كما سيتاح للسائحني الصينيني 
جلوازات  املمتلكني  أسرتاليا  يف 
سفر إلكرتونية إمكانية استخدام 
للمرور  الذكية  البوابات  نظام 
إىل  قدومهم  عند  اجلمارك،  من 
عام  من  بداية  وذلك  أسرتاليا، 

.2015
وتتضمن االتفاقية إبرام مباحثات 
اخلارجية  القضايا  حول  مستمرة 
البلدين،  خارجية  وزيري  بني 
بقيادة  اقتصادي  حوار  وإقامة 
ووزير  الفيدرالي  اخلزانة  وزير 
جهة،  من  األسرتاليني  التجارة 
وبني رئيس جلنة التنمية الوطنية 

الصينية من اجلانب اآلخر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تفاصيل الشراكة االسرتاتيجية بني أسرتاليا والصني

رئيس  نائب  باربر  جيم  أصدر 
بيانا يساند  اينغالند  نيو  جامعة 
التنفيذي  الرئيس  خالله 
ديفيد  كو  باجلامعة   للعمليات 
تقرير  أعقاب  يف  كوشواي 
ميديا«  »فريفاكس  نشرته 

السبت املاضي.
إىل  أشار  قد  التقرير  وكان 
كو  بني  وطيدة  صلة  وجود 
كان  الذي  كوشواي،  ديفيد 
أرميديل«  يف  للشرطة  رئيسا 
ورئيس اجلامعة املستقيل حديثا 
ريتشارد طربيه، الذي كان قد 
له  ممثال  الوطين  احلزب  رشحه 

جامعة نيو اينغالند تدافع عن صديق طربيه

للمنافسة على مقعد نيو اجنالند 
الفيدرالي، لكنه أسقط ترشيحه 

عقب شبهات فساد.
وأوضح مقال بصحيفة »سيدني 
مورننغ هريالد« السبت املاضي 
كانا  وكوشواي  طربيه  أن 
وشركاء  مقربني  صديقني 
وجود  إىل  باإلضافة  بيزنس، 

شبهات حول عقود إجيار بني 
االجتماعي  الضمان  دائرة 
ريتشارد  وبني   ،Centerlink

طربيه وشركائه.
الربوفيسور  دافع  بيانه،  ويف 
أن  مؤكدا  كوشواي  عن  باربر 

طربيه مل يكن له أي دخل يف 
تعيينه جبامعة »نيو إينغالند«.

أشعر  البيان«:   خالل  وأضاف 
باالنزعاج من ادعاءات تزعم بأن 
تعيني كوشواي كان غري طبيعي 
ريتشارد  من  قربه  بدافع  أو 
تهدف  ادعاءات  وهي  طربيه، 

إىل تشويه مسعة اجلامعة«.
له  أكد  كوشواي  أن  وتابع 
ممارسات  أي  يف  ضلوعه  عدم 
مشبوهة أو فاسدة، وأردف أن 
وظيفته  يف  مستمر  كوشواي 

باجلامعة.
ملصدر: العنكبوت االلكرتوني

رئيس جامعة نيو انجالند السابق وعضو برملان نيو ساوث ويلز السابق ريتشارد طربيه أثناء إعالنه السابق عن قرار 
ترشحه ممثال للحزب الوطني على مقعد نيو إينغالند
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من املقرر أن حتقق املفوضية 
املستقلة ملكافحة الفساد يف 
التعدين   وزير  تورط  اتهامات 
ساوث  نيو  بوالية  األسبق 
ويلز أيان ماكدونالد باملوافقة 
على بيع أرض زراعية حكومية 
سابق  ملساعد  تابعة  لشركة 
لعضو برملان نيو ساوث ويلز 

السابق ريتشارد طربيه.
الصناعات  وزيرة  وقامت 
كاترينا  األساسية)التعدين( 
شبهات  بتحويل  هودغكنسون 
للوالية  تابع  مشتل  بيع  يف 
إىل   »Inverell  « منطقة  يف 
الفساد  مكافحة  مفوضية 

للتحقيق فيها.
ويف أبريل 2009 قامت شركة 
بدفع  امبلومينت«  »بست 
505000 دوالر لشراء األرض 
الزراعية البالغ مساحتها 2.53 
هكتار يف صفقة وافق عليها 
كان  الذي  ماكدونالد  أيان 
األساسية  للصناعات  وزيرا 

آنذاك.
وتتمثل املخالفة يف أن عملية 
البيع متت دون طرح مناقصة 
وراءها  الدافع  وكان  عامة، 
ريتشارد طربيه الذي استقال 
دائرة  يف  مقعده  من  مؤخرا 
كعضو   Northern Tablelands

برملان مستقل.
صنداي  صحيفة  وكشفت 
تلغراف أن مدير شركة »بست 

تورط ماكدونالد وطربيه 
يف صفقة بيع أرض حكومية

ناشرة »غسيل« أسرتاليا يف اخلارج

غيالرد تصف أبوت باملغفل واملعتوه

االئتالف  زعيم  انتقد 
توني  املعارض  الفيدرالي 
احلكومة  رئيسة  أبوت 
غيالرد  جوليا  الفيدرالية 
تضمنت  تعليقات  بسبب 
وجودها  أثناء  ضده  سبابا 

يف الصني.
يذكر أن غيالرد متواجدة يف 
الصني يف زيارة تستغرق 6 
أيام ملقابلة الرئيس الصيين 
اجلديد شي جينبينغ، ورئيس 
لي  اجلديد  الصيين  الوزراء 
سبل  ملناقشة  تشيانغ  كي 
بني  املشرتك  التعاون 
فعاليات  وحلضور  البلدين، 
الذي  األسيوي  بوآو  منتدى 
افتتح أمس األحد يف جزيرة 

هاينان الصينية.
الفيدرالية  احلكومة  وكانت 
األسرتالية قد أعلنت اجلمعة 
املاضي عن تعديالت جديدة 
التقاعد  معاش  خيص  فيما 
 15 ضرائب  فرض  يتضمن 
أكثر  % على من يتكسبون 
من  100 ألف دوالر سنويا، 
قالت  الذي  اإلجراء  وهو 
سوى  يؤثر  لن  إنه  احلكومة 
أصحاب  من  ألف   16 على 
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الفيدرالي  الربملان  عضو  قال 
إنه  خطار  بوب  املستقل 
مؤيديه  مع  به  يزج  أن  خيشى 
تهديدا  ميثل  ألنه  السجن  يف 
الرئيسية يف  لألحزاب  سياسيا 

أسرتاليا.
األسرتالي«  »احلزب  أن  يذكر 
الذي أسسه بوب خطار بدأ يف 
توقعات  وسط  االنتباه،  جذب 
بعض احملللني يف إمكانية فوزه 
 14 انتخابات  عديدة يف  مبقاعد 

سبتمرب القادمة.
كان  إذا  عما  سؤال  على  وردا 
من  ضده  قذرة  محلة  يتوقع 

خطار  قال  الرئيسية،  األحزاب 
إن ذلك أمرا واردا، ضاربا املثل 
مبا حدث لـ بولني هانسون اليت 
االحتيال  بتهمة  إدانتها  متت 
بها  وزج   ،2003 عام  االنتخابي 
يف السجن عدة شعور قبل أن 

تسقط االتهامات ضدها.
وتابع خاطر يف تصرحيات أدىل 
بها لراديو »إيه بي سي« : » 
نتوقع أن حياولوا حبسنا، عندما 
أن  جيب  السرب،  خارج  تغرد 

تتوقع اخلطر«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ذوي  التقاعد  معاشات 
الدخول املرتفعة.

وعلق أبوت على قرار احلكومة 
مشبها ذلك مبا فعلته قربص 
من  أموال  صادرات  عندما 
حسابات بنكية جلمع 10 مليار 
مصارفها  النتشال  يورو 

املتعثرة.
وعلقت غيالرد أثناء تواجدها 
تصرحيات  على  الصني  يف 
أبوت بقوهلا: » أبوب مغفل 
اقتصاديا، وأطلق تصرحيات 
أن تصدر  معتوهة، ال ميكن 

من أي شخص لبيب«.
ولكن أبوت دافع عن تشبيه 
قائال إن األموال يف حسابات 
ملك  التقاعد  معاشات 

للمواطنني وليس احلكومة.
وردا على تعليقات غيالرد: 
» ال يصح أن تتفوه رئيسة 
سياسية  بتعليقات  احلكومة 
أثناء  الداخلي  الشأن  ختص 

رحلة خارجية«.
وتابع قائال: » اللغة املتطرفة 
ال  غيالرد  بها  تفوهت  اليت 

تليق باملنصب العظيم«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

من  العديد  ظهور  تسبب 
الفئران داخل سينما هويتس 
يف مدينة بريث بوالية أسرتاليا 
الغربية  يف إثارة العديد من 
اجلدل والغضب، فيما أفشى 
بدار  السابقني  املوظفني  أحد 
الفئران  مشكلة  بأن  السينما 
ما  إىل  جبذورها  تضرب 
يزيد عن عشر سنوات عندما 
من  كبرية  جمموعة  هامجت 
الفئران »غرفة الفشار« داخل 

السينما.
وظهرت العديد من التعليقات 

البيع  وقت  يف  امبلومينت« 
كان غراهام ماريوت، املقرب 
يف  عمل  والذي  طربيه  من 
محالت انتخابية لعضو الربملان 

السابق.
من  استقال  طربيه  أن  يذكر 
منصبه بربملان نيو ساوث ويلز 
الشهر املاضي بعد أن تراجع 
عن  األسرتالي  الوطين  احلزب 
مقعد  على  للتنافس  ترشيحه 
على  الفيدرالي  اجنالند«  »نيو 
ملبالغ  قبوله  اتهامات  خلفية 
عمالية  شخصيات  من  مالية 
األسبق  الوزير  أبرزها  بالوالية 
املرشحني  لدعم  عبيد  ايدي 

املستقلني.
ساعد  إنه  ماريوت  وقال 
طربيه يف العديد من احلمالت 
االنتخابية مشريا إىل أنه يعرفه 
منذ أن ترشح للمرة األوىل يف 
عام  ويلز  ساوث  نيو  برملان 

.1999
وأضاف ماريوت الذي استقال 
من منصبه بالشركة عام 2009 
مع  اجتماعات  عقد  طربيه  إن 
الصناعات  بوزارة  موظفني 
صفقة  إبرام  قبل  األساسية 

بيع األرض.
وتابع قائال: » ال يوجد ما أخفيه 
امسي  إدراج  الصفقة،  بشأن 
جتاهي  عداء  بدافع  األمر  يف 

من موظفني بالشركة«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بوب خطار: أتوقع أن ألقى 
مصري بولني هانسون

بولني هانسون

ايان ماكدونالدبوب خطار

ايان ماكدونالد

سينما  صفحة  على  الغاضبة 
التواصل  مبوقع  هويتس 
االجتماعي »فيسبوك« تذمروا 
خالهلا من ظهور الفئران داخل 
مقر السينما، مبا حيدث نفورا 

شديدا للمرتادين.
سو  تدعى  امرأة  وكانت 
دونلي قد نشرت على صفحة 
صورة  االجتماعي   التواصل 
بينما  طعامها  من  يأكل  لفأر 
داخل  فيلما  تشاهد  كانت 

السينما األسبوع املاضي.
حفيدتي   « دونلي:  وكتبت 

الفئران حتتل »سينما هويتس« يف أسرتاليا الغربية!!
السينما  يف  معي  كانت 

وفزعت من رؤية فأرين«.
اشتكت  عندما  أنها  وأضافت 
ملوظفي املكاتب األمامية حول 
وجود قوارض، أخربوها أنهم 
وأنهم  باملشكلة،  يعلمون 
الفئران  على  القضاء  حاولوا 
آخر أسبوعني   باملبيدات خالل 

دون جدوى.
وتابعت املرأة: » ما زاد من 
امشئزازي، هو أنين عند عودتي 
إىل مقعدي، وجدت فأرا يأمل 
الشيبسي  رقائق  من  بنهم 

اخلاصة حبفيدتها«.
موظف  قال  فيما  ذلك  يأتي 
أصل  أن  بالسينما  سابق 
املشكلة يرجع إىل عام 2000 
عديدة  فئران  هامجت  عندما 
غرفة الفشار، ومل تفلح جهود 

مطاردتها.
وزارة  باسم  متحدثة  وقالت 
الصحة بوالية أسرتاليا الغربية 
إن الوزارة مل حتط علما بأي 
شكوى من هذا النوع، واعتربت 

ذلك من شؤون البلدية.
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

Saturday 13 April 2013  2013 نيسان   13 السبت 
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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

من   800 من  أكثر  وصل 
أسرتاليا  إىل  اللجوء  طاليب 
وهو  واحد،  أسبوع  خالل 
الذي  العدد  مياثل  عدد 
الفيدرالية  احلكومة  رغبت 
يف إرساله إىل ماليزيا وفقا 
كانت  اليت  املبادلة  خلطة 
تهدف إىل احلد من الفيض 
اللجوء،  طاليب  من  املتزايد 
من  بقرار  أجهضت  لكنها 

احملكمة العليا.
طاليب  قوارب  عدد  وبلغ 
اللجوء اليت وصلت أسرتاليا 
مارس   31 بني  الفرتة  يف 

إىل 6 أبريل 12 قاربا.
سكوت  قال  جانبه،  من 
اهلجرة  وزير  موريسون 
ذلك  إن  الظل  حكومة  يف 
طاليب  من  املتزايد  العدد 
أن  بوضوح  يكشف  اللجوء 
اللجوء  طاليب  تبادل  خطة 
ذات  تكون  لن  ماليزيا  مع 

جدوى.
قد  السلطات  وكانت 
ساعدت قاربا لطاليب اللجوء 
أن  بعد  السبت  أمس  أول 
استغاثة  نداءات  أطلقوا 

شرق جزيرة كريسماس.
كلري  جايسون  وقال 
إن  الداخلية  الشؤون  وزير 
متنه  على  حيمل  آخر  قاربا 
طلب  اللجوء  طاليب  من   86
املساعدة مشال غرب جزيرة 
كريسماس ظهر يوم اجلمعة 

املاضي.
رمسي  بيان  يف  وتابع 
احلدود  محاية  فرقة  إن 
إىل  القاربني  ركاب  حولت 
حيث  كريسماس،  جزيرة 
أمنية  لفحوصات  خيضعون 
باهلوية،  ومتعلقة  وصحية 
وملعرفة أسباب سفرهم إىل 
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ستونر: احلزب الوطين 
مل خيطئ يف قرار 

ترشيح طربيه

رئيس  نائب  ستونر  أندرو  دافع 
قرار  عن  ويلز  نيو ساوث  حكومة 
بالدفع  الوطين  للحزب  سابق 
للحزب  كمرشح  طربيه  بريتشارد 
الفيدرالي،  إجنالند  نيو  مقعد  يف 
لطربيه،  ترشيحه  يسحب  أن  قبل 

على خلفية شبهات فساد.
عضو  تصرحيات  ستونر  وانتقد 
ادعى  الذي  فريزر  اندرو  الربملان 
أن احلزب الوطين جتاهل حتذيراته 
حول طربيه الذي كان عضو برملان 

مستقل بوالية نيو ساوث ويلز.
سحب  قد  الوطين  احلزب  وكان   
أسبوعني  منذ  لطربيه  ترشيحه 
عقب تسرب معلومات حول شبهات 
بدوره  احلزب  قدمها  به،  تتعلق 
ملكافحة  املستقلة  املفوضية  إىل 
الفساد الختاذ ما هو الزم، وأتبع 
ذلك استقالة طربيه من برملان نيو 
ساوث ويلز، إال أن احلزب الوطين 
املعلومات  تفاصيل  نشر  رفض 
تقارير  أن  غري  بطربيه،  املرتبطة 
أفادت بأنها تتعلق بتمويل من حزب 
الربملانية  طربيه  حلمالت  العمال 

ريتشارد طربيه

ضد  مستقل  كمرشح  الوالية  يف 
مرشحي احلزب الوطين.

قرار  عن  مدافعا  ستونر  وقال    
قرر  »وقتما  الوطين:  احلزب 
احلزب الوطين ترشيح طربيه، كان 
سجله نظيفا خاليا من أي شبهات، 
ووقع على عدد من الوثائق تدعم 

ذلك«.
اليت  للمعلومات  »وفقا  وتابع: 
آنذاك، كان طربيه  كانت متوفرة 

مرشحا جيدا«.
فريز  انتقادات  ستونر  ورفض 
الوطين  احلزب  جتاهل  بشأن 
لتحذيرات حول عالقة طربيه حبزب 
يكن  مل  »فريزر  قائال:  العمال، 
عندما  طربيه  عن  معلومات  ميتلك 
كانت  بل  اختياره  بعدم  نصح 
كلماته نابعة من  الكره الشخصي 

واإلشاعات«.
نقل  بأنه  قد صرح  ستونر  وكان 
للحزب  سابق  وقت  يف  خماوفه 
طربيه  عالقة  بشأن  الوطين 

باحلكومة العمالية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

12 قارب جلوء 
إىل أسرتاليا يف 

أسبوع!!

أسانج يرتشح رمسيا يف انتخابات 
جملس الشيوخ األسرتالي

أسانج  جوليان  األسرتالي  يواجه 
من  العديد  ويكيليكس  مؤسس 
األمور الغامضة بعد أن مت إعالن  
للمنافسة  الرمسي  برتشحه 
الشيوخ  مقعد يف جملس  على  
األسرتالي، حيث مت إعالن ترشحه 

الرمسي أمس السبت.
اليت  األوىل  املعضلة  وتبدو 
تواجه أسانج يف  بقائه  حبيس 
لندن،  يف  األكوادور  سفارة 
واليت يتوارى فيها بعد أن منحته 
أن  من  خوفا  اللجوء،  اإلكوادور 
يتم تسليمه إىل السويد ومن ثم 

إىل أمريكا.
تواجه  اليت  املشكالت  وثاني 
هي  للجدل  املثري  أسانج 
حمل  ترشحه  يكون  أن  احتمال 
يف  أحقيته  حول  قضائي  نزاع 
الغامضة  املسألة  أما  الرتشح، 
يستطيع  لن  أنه  فهي  الثالثة 
االستمرار يف حالة فوزه إذا مل 
يستطع  حضور جلسات الربملان 

ما  وهو  متعاقبني،  شهرين 
يعرضه للفصل وفقا للدستور.

ورغم ذلك أعلن حزب ويكيليكس 
جملس  انتخابات  سيخوض  أنه 
الشيوخ يف 3 واليات، فيكتوريا 
وأسرتاليا  ويلز  ساوث  ونيو 
يف  ثقته  إىل  وأشار  العربية، 

حتقيق جناح سياسي.
وأعلن  غريغ بارنز مدير محلة حزب 
ويكيليكس ترشح أسانج رمسيا، 
وأشار إىل وجود مرشحني آخرين 
من طراز رفيع سيعلن  عنهم يف 

غضون أسابيع.
وردا على سؤال حول ثقته يف 
أسانج على ممارسة مهام  قدرة 
مبقعد  فوزه  حاالة  يف  منصبه 
إنه  بارنز:  قال  الشيوخ  جملس 
لتأمني  أسرتاليا  حكومة  دور 
إىل  للعودة  ألسانج  فرصة 

أسرتاليا.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

أندرو ستونر نائب رئيس حكومة نيو ساوث ويلز

أسرتاليا.
»القادمون  واستطرد: 
إىل أسرتاليا عرب قوارب غري 
أغسسطس   13 بعد  شرعية 
برتحيلهم  خياطرون   2012
إىل مراكز احتجاز إقليمية«.

وبلغت عدد قوارب طاليب 
اللجوء اليت وصلت أسرتاليا 
ويف  قاربا،   37 مارس  يف 

فرباير 16 قاربا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

انزال بعض الجئي القوارب النجاز معامالتهن يف كريسماس ايالند
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غضب حول صورة جنسية يف واجهة حمل أسرتالي 
ما يظهر يف  الصورة أعاله هو 
يف  موضوع  مرسوم  فين  عمل 
فاترينة ملتجر أدوات جنسية يف 
طريق »غودوود«  مبدينة أديليد 
وهو طريق مزدحم يرتاده الكثري 
من العائالت واألطفال، و يبعد 
مدرسة«  عن  فقط  مرت   500

غودوود« للتعليم االبتدائي.
اجلنسي  الفين  العمل  ويظهر 
املتجر  فاترينة  يف  املوضوع 
باعدت  وقد  عارية،  امرأة 
ثدييها  وتغطي  قدميها،  بني 
»ورقات  بـ  التناسلي  وعضوها 
رجل  يرمقها  بينما  كوتشينة«، 

بنظرات تهديد شهوانية.
اآلباء  من  العديد  وطالب 
الصورة،  بإزالة  واألمهات 
ألسباب تتمثل يف عدم مالءمتها 
املزدحم،  الطريق  هذا  مثل  يف 
تسفه  أنها  هو  الثاني  والسبب 
قدرها،  من  وحتط  املرأة،  من 
جنسية  وكأنها سلعة  وتصورها 

رخيصة.
يف  تقطن  امرأة  وقالت 
»غودوود« تدعى جولي هالربت، 
وهي أم ألربعة بنات حتت سن 
كانت  إنها  عشرة،  اخلامسة 
املتجر  أمام  من  بالصدفة  متر 
اجلمعة  بناتها ظهر  اجلنسي، مع 

أسرتاليا الغربية حتول 
القمامة إىل كهرباء!!

من املقرر أن يتم إنشاء مصنع 
عمالق لتوليد الطاقة الكهربائية 
يف  القمامة،  خملفات  من 
طاقة  إلنتاج  الغربية  أسرتاليا 
منزل  ألف   20 لتغذية  كافية 

سنويا.
البيئة  محاية  هيئة  ووافقت 
إنشاء  على  الغربية  بأسرتاليا 
مليون   180 بتكلفة  املصنع 
هيدالند«،  »بورت  جبوار  دوالر 
تسمى  عملية  باستخدام 
حتويل  على  وتعتمد  »التغويز« 
خملفات  من  املستخرج  الغاز 
حرارية  طاقة  إىل  القمامة 
ما  باستعمال  وكهربائية، 
يناهز 100 ألف طن سنويا من 

والتجارية  الصناعية  املخلفات 
وخملفات املنازل.

استبعاد  يتم  أن  املقرر  ومن 
واملخلفات  االسبستوس  مادة 
الطبية واملواد املشعة والسامة 

واملتفجرة.
من جانبه، قال بول فوجال رئيس 
بأسرتاليا  البيئة  محاية  هيئة 
الغربية إن اهليئة جتاهد لتتكيف 
مع الضغوط اهلائلة اليت أحدثتها 

طفرة التعدين.
»نيو  مؤسسة  قالت  بينما 
اخلطة  اقرتحت  انرجي«اليت 
إنشاء  على  اهليئة  موافقة  إن 

املصنع عالمة فارقة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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املاضي، عندما شاهدت الصورة 
وطالبت  الصادمة،  اجلنسية 
الصورة  ووصفت  بإزالتها، 
تفتح  مروع المرأة  بأنها جتسيد 
النظرات  تلك  وسط  رجليها، 
الشهوانية من الرجل، وأشارت 
أنها حتط حقيقة من مكانة  إىل 

وسينما تعرض أفالم األطفال.
بينما قالت صاحبة املتجر الذي 
حيمل اسم Adult Products إنها 
ال ترغب يف مضايقة أي شخص 
إذا  بإزالتها  ووعدت  بالصورة، 

تلقت تعليقات سلبية.

النساء.
وقال أحد اآلباء إنه من الغريب 
جنسية  متاجر  ثالثة  وجود  جدا 
واحد  كليومرت  مسافة  على 
غودوود«  »طريق  امتداد  على 
مدرسة  بها  تتواجد  منطقة  يف 
عائلية،  ومقاهي  ابتدائية، 

من املنتظر أن تبلغ حرب سرعات 
أجهزة  يف  احملمول  شبكات 
السمارتفون أشدها يف أسرتاليا 
فودافون  شركة  أعلنت  أن  بعد 
انطالق أكرب سرعة  لشبكة موبايل 
 ،4G الرابع  للجيل  وفقا  تعمل 
القادم،  يونيو  من  بداية  وذلك 
تتجاوز  فودافون  جيعل  مبا 

غرميتيها تلسرتا وأوبتس.
تعد  اليت  فودافون  وأعلنت 
شركات  بني  األصغر  الشركة 
االتصاالت الرئيسية يف أسرتاليا 
الرابع  إنها ستطلق شبكة اجليل 
يف عواصم الواليات األسرتالية، 
ويف املراكز اإلقليمية، ووعدت 
أن تتضاعف السرعة إىل حنو 15 
مرة مقارنة بسرعة اجليل الثالث  

.3G
وقالت متحدثة باسم الشركة إنه 
ذات  فودافون  شبكة  جتهيز  مت 
لتقوم  هريتز  ميجا   20 سرعة 
ميجابايت   150 بسرعة  بالتحميل 
يفوق  معدل  وهو  الثانية،  يف 
تلسرتا  شركة  حتميل  معدل 
الذي ال يتجاوز 50 ميجابايت يف 
سرعة  ذات  الشبكة  يف  الثانية 

15 ميجا هريتز.

فودافون  مستخدمو  ويستطيع 
من خالل السرعة اجلديدة حتميل 
ثانية  يف  كامل  غنائي  ألبوم 
واحدة، كما ميكنهم حتميل فيلم 
 30 من  أقل  يف  اجلودة  عاىل 

ثانية.
اتصاالت  خرباء  قال  ولكن 
بعض  دأب  اليت  الشركة  إن 
على  أدائها  من  احملبطني 
تسميتها »Vodafail« يف إشارة 
تثبت  أن  جيب  الذريع،  لفشلها 
أن عرضها اجلديد حقيقي وليس 

جمرد كلمات.
من جهته، قال بيل مورو الرئيس 
فودافون  لشركة  التنفيذي 
اجليل  سرعة  إىل  االنتقال  إن 
الجتذاب  خطوة  ضمن  الرابع 
طالبوا  الذي  املستخدمني،  ثقة 
وتغطية  أكرب  إنرتنت  بسرعات 

أفشل، وشبكة يعتمد عليها.
شبكة  تغطي  أن  املتوقع  ومن 
أجزاء  الرابع  اجليل  فودافون 
وملبورن  وبريث  سيدني  من 
وغولد كوست  وبريزبن  وأديليد 

ونيوكاسل و »وولونغونغ«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حتميل األلبوم يف ثانية..فودافون تطلق 
الشبكة األسرع يف أسرتاليا

الربيد األسرتالي يزيد تكلفة إرسال الطرود
زادت تكلفة إرسال الطرود عرب 
الربيد األسرتالي بنسبة 30 % 
االستفادة   استهدف  قرار  يف 

الشراء  نظام  يف  الطفرة   من 
اإللكرتوني عرب اإلنرتنت.

 وتشري اإلحصائيات إىل أن أن 

معظم إيرادات الربيد األسرتالي 
النامجة  األرباح  مصدره  
وليس  الطرود،  إرسال  من 
مع  سابقا،  كان  كما  اخلطابات 
معامالت  بأن 70 % من  العلم 
على  تعتمد  الطرود  إرسال 
عرب  اإللكرتوني  البيع  معامالت 

شبكة اإلنرتنت.
لألسعار  الفعلي  التنفيذ  وبدأ 
كما  االثنني،  أمس  اجلديدة 
على  التوقيع  تكلفة  تضاعفت 
يعد  الذي  الطرود،  استالم 
شرطا إلزاميا ملعظم التداوالت 
عن  مرات  ثالث  اإلنرتنت،  عرب 
إىل  دوالر  من  املعتاد  سعرها 

2.95 دوالر.

البيع  شركات  وعربت 
جتاه  غضبها  عن  اإللكرتوني 
اعتربتها   اليت  األسعار  زيادة 
ألنشطتهم،  مباشرة  ضربة 
لديهم  ليس  أنه  إىل  وأشاروا 
خيار سوى زيادة األسعار على 
قرار  لتعويض  املستهلكني، 

الربيد األسرتالي.
ودافعت هيئة الربيد األسرتالي 
عن الزيادة اجلديدة بداعي أنها 
أدت  تنافسية  بيئة  يف  تعمل 

إىل زيادة التكلفة اخلارجية.
هاربر  جاكي  قالت  جانبه،  من 
اليت  »دوبو«  مؤسسة  صاحبة 
عرب  األطفال  حفاضات  تبيع 
اإلنرتنت، إنه يتعني عليها اآلن 
يف  دوالرا   11 من  أكثر  دفع 
كل مرة تقوم بإرسال الطرود، 
بينما مل تكن التكلفة تتجاوز 7 

دوالرا األسبوع املاضي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

عضو  طربيه  ريتشارد  كسر 
برملان نيو ساوث ويلز السابق 
حاجز الصمت الذي التزم به منذ 
قراره  الوطين  احلزب  اختذ  أن 
للحزب  كمرشح  باستبعاده 
للمنافسة على مقعد نيو إجنالند 
الفيدرالي إثر بعض الشبهات، 
اليت استدعت من احلزب حتويلها 
إىل املفوضية املستقلة ملكافحة 

الفساد.
تقدم  قد  طربيه  وكان 
يف  مستقل  كعضو  باستقالته 
يف  ويلز،  ساوث  نيو  برملان 
مقعد Northern Tablelands يف 
اليوم التالي من استبعاد احلزب 

الوطين له.
وحتدث طربيه بعد فرتة صمت 
تقريبا،  أسابيع  ثالثة  دامت 
حيث رفض التعليق على جوهر 
االدعاءات املثارة ضده، مشريا 
إىل أنه كان يف إجازة طويلة مع 

األسرة واألصدقاء.
»ذكرت  طربيه:  وأضاف 
إحاليت  مت  أنه  إعالمية  تقارير 
الفساد،  مكافحة  مفوضية  إىل 
بشكل  سأتعاون  أنين  وأؤكد 
ولقد مت  التحقيقات،  مع  مطلق 
نصحي بعدم االستجابة لتوقعات 
االتهامات  بشأن  اإلعالم 
املوجهة ضدي، وما أؤكده هو 
ذلك  اإلعالم حول  ما ذكره  أن 
ولألسف  ومضلل  خاطئ  األمر 
وأصدقائي  عائليت  استهدف 
لكل  بالشكر  أتوجه  وشركائي، 

طربيه يتكلم: ما ذكره اإلعالم عين 
خاطئ و ُمضلل

من ساندني«.
وقال احلزب الوطين بوالية نيو 
ساوث ويلز إنه لن يعلق على 
بسحب  دفعته  اليت  األسباب 

ترشيح طربيه من املنافسة على 
مقعد نيو اينغالند.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

نيو ساوث ويلز تواجه 
أزمة غاز

الطاقة  شركات  كبار  حذرت 
من أنها قد تضطر لالنسحاب 
إثر  ويلز  ساوث  نيو  من 
من  التامة«  »العاصفة 
ومشاكل  الغاز  أسعار  زيادة 

اإلمداد.
عقد  للطاقة  مؤمتر  ويف 
األربعاء،  أمس  سيدني  يف 
املدير  موازا  مايك  قال 
 AGL Energy لشركة  العام 
إمداد  العمالقة يف  »الشركة 
ساوث  نيو  والية  مستهلكي 
»لقد  والغاز:  بالكهرباء  ويلز 
الوقت  من  الكثري  استهلكنا 
قادرين  نكون  لن  الضائع، 
اإلمداد  فجوات  ملء  على 
بالطاقة، اليت سوف تبدأ يف 

الظهور مع نهاية 2016«.
تلك  »يف  قائال:  واستطرد 
الوالية، ال تسري األمور وفق 
براهني أو معلومات علمية«.

ساوث  نيو  حكومة  وكانت 

الشهر  استجابت  قد  ويلز 
املاضي إىل خماوف جمتمعية، 
ضوابط  عن  اإلعالن  عرب 
قاسية جديدة تتعلق بالغازات 
الفحم،  تعدين  عن  الناجتة 
ألعمال  حظرا  تضمن  حيث 

احلفر جبوار املنازل.
فريزر  مايكل  وكان  الغاز 
رئيس »AGL Energy » أمس 
األربعاء قد صعد من هجومه 
املفروضة،  الضوابط  على 
من  جراء  عاصفة  من  حمذرا 
ونقص  األسعار،  ارتفاع 

اإلمدادات.
توفري  يف  الفشل  أن  وتابع 
يف  الغاز  من  كبري  احتياطي 
والية نيو ساوث ويلز سوف 
جيعلها معرضة ملغادرة العديد 
من مستثمري العاز، وبالتالي 

فقد الوظائف املرتبطة بها.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني



Page 15صفحة 15     

Australian Newsاسرتاليات

Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.comاسرتاليا يف أسبوع

صفحة ٢٢     

ملبورن

Page 22

Melbourne

Saturday 11June 2011السبت ١١ حزيران ٢٠١١ صفحة ٢٢     

ملبورن

Page 22

Melbourne

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹flb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚfláÇ
@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@fibóm¸a

 Hatem
Electrical Contracting

k÷]á^⁄Ê<kfi^“
@#by@Ú◊ãí@

ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€

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

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

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

Tel:  1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au  
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اضطر وزير التعليم الفيدرالي 
األسرتالي بيرت غاريت جمددا 
إىل تربير استخدامه ملعلومات 
مبستويات  تتعلق  مضللة 
لدى  والكتابة  القراءة  معرفة 

الطلبة األسرتاليني.
أدىل  قد  غاريت  وكان 
مبالغا  خالهلا  بدا  بتصرحيات 
احملدودة  القدرة  يف  بشدة 
 30 إن  قال  حيث  للطالب، 
% من الطالب الذين يدخلون 
املدارس العليا ال يستطيعون 
حنو  على  والكتابة  القراءة 

صحيح.
أجرتها  حتقيقات  وكشفت 
تلغراف«  »الديلي  صحيفة 
اعتمد  اليت  اإلحصائيات  أن 
تقرير  مصدرها  الوزير  عليها 
مثري للجدل كان يقيم طالب 
عام  واخلامس  الثالث  الصف 

.1996
إن  قائال  غاريت  وعلق 
قدموا  الوزارة  يف  مساعديه 
مشريا  اإلحصائيات،  تلك  له 
على  مصرا  يزال  ال  أنه  إىل 
الطالب  من  كبرية  نسبة  أن 
القراءة  مهارات  يفتقدون 

والكتابة الالزمة.
واستطرد قائال  يف تصرحيات 
صحفية أمس اخلميس: » رغم 
اخلطأ يف اإلحصائيات إال أن 
القضية األهم هي مدى  حاجة 
مهاراتهم  إىل حتسني  طالبنا 

يف القراءة والكتابة«.
قد  غيالرد  حكومة  وكانت 
دوالر  مليون   540 خصصت 
والكتابة  القراءة  لتحسني 
املدارس  يف  واحلساب 
بني  الفرتة  يف  األسرتالية 

.2011-2008
ويشري التقرير األخري الذي مت 
تسليمه إىل جملس احلكومات 
األسرتالية العام املاضي إىل 
وجود حتسن فيما خيص معايري 

وزير التعليم:
ثلث طالب املدارس العليا أميون!!

وزير التعليم الفيدرالي بيرت غاريت 
القراءة والكتابة واحلساب.

وردا على سؤال عما إذا كان 
من باب التضليل أن يستعني 
بتقرير قديم يف قضية هامة 
 « غاريت:  قال  هذه،  مثل 
تبقى احلقيقة أن آالف طالب 
يعانون  األسرتالية  املدارس 
القراءة  يف  مشاكل  من 
والكتابة، وهو ما يتضح يف 

.»NAPLAN نتائج اختبار
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بوالية  البارز  احملامي  طالب 
بريسي  توم  الغربية   أسرتاليا 
بريني  كاثرين  سراح  بإطالق 
املسجونة منذ حوالي 30 عاما بعد 
أن ارتكبت باملشاركة مع زوجها 
قتل  جرائم  من  سلسة  ديفيد 
بشعة تتضمن ضد فتيات ونساء 
ممارسات  تتضمن   1986 عام 
وضرب  وخنق  وطعن  اغتصاب 
بضاحية   منزهلما  يف  بهراوات 

Willagee يف بريث.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض 
على ديفيد وكاثرين بعدما جنحت 
السادسة  يف  خامسة  ضحية 
اهلروب من  عشر من عمرها من 

براثنهما بعد أن قاما خبطفها.
وقال احملامي أن كاثرين بريني 
املدة  هذه  كل  قضاء  بعد  اآلن 
أصبحت مثل »فأر الكنيسة«، يف 
اليت  املزرية،  حالتها  إىل  إشارة 

تبعث على الشفقة.

ووفقا للقانون، فأنه يتم مراجعة 
حكم السجن مدى احلياة الصادر 
يف حق بريني كل ثالث سنوات، 
رفض  يتم  مرة  كل  يف  أنه  إال 

إطالق سراحها.
إن  بريسي  توم  احملامي  وقال 
عمرها  البالغ  املشبوهة  القاتلة 
اآلن 61 سنة، باتت ال متثل أي 
خطر على اجملتمع، مطالبا بإطالق 
 Bandyup سجن  من  سراحها 

للنساء.
يف  تقبع  إنها   « قائال:  وتابع 
تقريبا،  سنة   30 منذ  السجن 
سراحها  إلطالق  الوقت  وحان 
من  األدنى  احلد  قضت  أن  بعد 

العقوبة اليت قررتها احملكمة.
واستطرد قائال: » معلوماتي أنها 
يف  تعمل  عجوز  جمرد  أصبحت 
مكتبة سجن النساء، إنها أصبحت 

مثل فأر الكنيسة«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حمام أسرتالي: كاثرين سفاحة النساء مثل 
»فأر الكنيسة«!!

طالب املحامي البارز توم بريسي بإطالق سراح كاثرين بريني 

رغم أن وزير اخلارجية األسرتالي 
بوب كار مل يتقلد مهمته إال منذ 
12 شهرا، إال أن وثائق كشفت 
أنه كان يتحدث مع دبلوماسيني 
داخلية  سياسات  حول  أمريكيني 
 40 حوالي  منذ  العمال  حلزب 

سنة.
املسربة  الوثائق  موقع  وكان 
تقارير  سرب  قد  »ويكيليكس« 
األمريكية  للسفارة  تابعة  سرية 
الواليات  وقنصليت  كانربا  يف 
وملبورن،  سيدني  يف  املتحدة 
كار  بوب  السيناتور  أن  تكشف 
بالنسبة  للمعلومات  مصدرا  كان 
للدبلوماسيني األمريكان، وحتديدا 
احلركة  يف  وايتالم،  حكومة  يف 
منتصف  يف  املوسعة  العمالية 

السبعينات.
حزب  يف  صاعدا  جنما  وباعتباره 
ويلز  ساوث  نيو  بوالية  العمال 
إىل  لالنضمام  كار  بادر  آنذاك، 
حكومة  لرئيس  االنتقادات  محلة 
بسبب  وايتالم،  جوف  أسرتاليا 
مشاكل  من  احلكومة  معاناة 
عقب  وسياسية  اقتصادية 
مايو  يف  الفيدرالية  االنتخابات 

.1974
ويكيليكس  وثائق  وأشارت 
يكن سوى  مل  كار  بوب  أن  إىل 
متعددين  أشخاص  ضمن  فرد 
الدبلوماسيني  إمداد  على  دأبوا 
داخلية،  مبعلومات  األمريكان 
حكومة  داخل  الصراع  وتفاصيل 

وايتالم.
كما أظهرت الوقائع أن بوب هوك 
»اجمللس  لـ  رئيسا  كان  عندما 
املهنية«   للنقابات  األسرتالي 
املصادر  أكثر  أحد  كان   ACTU
يف  األمريكية  للسفارة  القيمة 
أسرتاليا باإلضافة إىل القنصلية 

األمريكية يف ملبورن.
يذكر أن بوب هوك، الذي أصبح 
العمال،  حلزب  قائدا  بعد  فيما 
اشتهر  أسرتاليا  لوزراء  ورئيسا 
بانتقاده الالذع لوايتالم، واصفا 
جتاه  املتشدد  وايتالم  موقف 

أخالقي،  »غري  بأنه  إسرائيل 
وجاحد«.

أن  ويكيليكس  وثائق  وكشفت 
األمريكية  القنصلية  أخرب  هوك 
مواقف  بسبب  بالتذمر  يشعر  أنه 
وايتالم املتشددة جتاه إسرائيل.

هوك  أخرب   ،1975 عام  ويف 
أن  أمريكيني  دبلوماسيني 
الكارثة  حجم  يفهم  »مل  وايتالم 
الربملانية اليت يواجهها العماليون 

يف االنتخابات القادمة«.
وبعد قرار احلاكم العام ألسرتاليا 
من  الثقة  بسحب  كري  جون 
يف  العماليني  وهزمية  وايتالم، 
أبلغ   ،1975 ديسمرب  انتخابات 
أمريكان  لدبلوماسيني  هوك 
خلالفة  خططه  عن  تفاصيل 
وايتالم يف منصب رئيس حكومة 

أسرتاليا.
انتقاده  عن  هوك  يتوقف  ومل 
حبسب  السياسية  للشخصيات 
رئيس  وثف  فقد  الوثائق 
احلكومة األسبق مالكومل فريزر بـ 

»الفاشي«.
يذكر أن كال من هوك وكار طارا 
لدعم  األسبوع  هذا  الصني  إىل 
الفيدرالية  جهود رئيسة احلكومة 
يف  تقدم  لتحقيق  غيالرد  جوليا 
العالقات االقتصادية والسياسية 

مع بكني.
بوب  إمداد  أن  الوثائق  وتابعت 
دبلوماسيني  إىل  مبعلومات  كار 
 1974 عام   إىل  يرجع  أمريكيني 
على  األقل، عندما أخرب السفارة 
األمريكية يف كانبريا بأن هنالك 
والقلق«  بالكآبة  هائال  »شعورا 

داخل احلكومة العمالية.
حنو  ويكيليكس  موقع  ونشر 
للسفارة  تابعة  برقية  ألف   11
األمريكية يف كانبريا، وقنصليت 
سيدني وملبورن يف فرتة ترتاوح 
بني 1973-1976، من بني حوالي 
1.7 مليون وثيقة سربها املوقع 
األسرتالي  أسسه  الذي  الشهري 

جوليان أسانج.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ويكيليكس: بوب كار وبوب هوك 
أفشيا أسرار أسرتاليا ألمريكا!!
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حول  الذعة  مراجعة  كشفت 
شركات  حتدثه  الذي  التأثري 
الرعاية  على  الكربى  األدوية 
عملية  هنالك  أن  الصحية 
خداع يتعرض هلا املرضى يف 
تعاطي أدوية ال يرغبونها، كما 

قد تتعرض حياتهم للخطر.
املشرتكة  املراجعة  ووصفت 
أسرتاليني  باحثني  بني 
كيف  وأمريكان  وبريطانيني 
الناجتة  اهلائلة  األرباح  تساهم 
يف  األدوية  وبيع  تصنيع  من 
الكبرية  األدوية  شركات  جعل 
تهيمن على كافة مراحل النظام 

الصحي.
وأضافت الدراسة اليت نشرت 
 European Journal دورية  يف 
أنه   of Clinical Investigation
يتم املبالغة يف فوائد األدوية 
الدواء  شركات  تصنعها  اليت 
اآلثار  بعض  إغفال  يتم  فيما 

السلبية.
اميانويل  قال  جانبه،  من 
مدرسة  من  ستاماتاكيس 
سيدني  جبامعة  العامة  الصحة 
و أحد املشاركني يف الدراسة 
االعتماد  املنطقي  غري  من  إنه 
يف  الدواء  صناعة  أرباح  على 
الطيب،  البحث  قطاع  متويل 
مشريا إىل أن ذلك حيدث نوعا 
من االستغالل من قبل شركات 

حبث أسرتالي مشرتك: 
شركات األدوية ختدع املرضى

األدوية الكبرية.
وتابع: »أن تطلب من شركات 
األدوية أن ترعى إجراء جتارب 
الذي  مثل  منتجاتها،  على 
على  احلكم  رسام  من  يطلب 
للحصول  بنفسه  رمسها  لوحة 

على جائزة«.
وضرب مثاال باألدوية املضادة 
يتم  واليت  السكري،  لداء 
تسببها  رغم  للمرضى  وصفها 

يف إحداث مشاكل بالقلب.
اليت  األدوية  تلك  بني  ومن 
السكري  داء  ملرضى  توصف 
 Rosiglitazone أسرتاليا  يف 
من  بالرغم  وصفه  يتم  الذي 
األوربية  األسواق  يف  حظره 
رفعت  أن  بعد  والنيوزيلندية، 
العديد من القضايا ضد شركة 
املصنعة   GlaxoSmithKline
إخفاء  اتهمت بتعمد  له، واليت 
حقيقة دور الدواء يف اإلصابة 

بأمراض القلب.
بريندان  قال  النقيض،  وعلى 
شو الرئيس التنفيذي  جملموعة 
 Medicines الدواء  صناعة 
األدوية  إن شركات   Australia
والتطعيمات  العقاقري  تصنع 
اليت يعتمد عليها الناس، نافيا 
الدواء  شركات  ضد  اتهامات 

بنقص الشفافية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني  

كوانتاس  شركة  قررت 
اخلنازير  حلم  إزالة  األسرتالية 
على  الوجبات  قائمة  من 
وإىل  من  الذاهبة  طائراتها 
مع  لشراكتها  كنتيجة  أوربا 

شركة طريان اإلمارات.
رحالتها  أن  كوانتاس  وأعلنت 
وجبات  أي  تقديم  تشهد  لن 
اخلنزير، على  حتتوي على حلم 
ضوء شراكتها اليت تنص على 
أوربا  وإىل  من  رحالتها  توقف 
الشركة  وفسرت  دبي،  يف 
اخلنزير يف  ذلك حبرمانية حلم 

الشريعة اإلسالمية,
ذكرت  ذلك  على  وعالوة 
الطعام  قائمة  يف  تنويهات 
أن  الشركة  برحالت  اخلاصة 
يف  املقدمة  الوجبات  كافة 
الشركة  رحالت  درجات  كافة 
مع  ومتسقة  اخلمور  من  خالية 

معايري الدين اإلسالمي.
باسم كوانتاس  متحدث  وقال 
اخلنزير  حلم  حظر  قرار  إن 
ذات  منه  املشتقة  واملنتجات 
إىل  مشريا  ثانوية،  تأثريات 
االختيارات  من  العديد  وجود 

أمام املسافرين.
وتابع أن القرار يعكس احرتام 

كوانتس األسرتالية حتظر حلم اخلنزير احرتاما لدبي

الثقافية  للطبيعة  كانتاس 
تتجه  اليت  لألمكنة  واإلقليمية 

إليها طائرات الشركة.
»يف  قائال:  واستطرد 
هونغ  إىل  الشركة  رحالت 
الشركة  تدرج  كوجنغوالصني، 
قوائم  على  صينية  أطعمة 

وجباتها«.
وجبات  الشركة  تعرض  كما 

يف  واخلمور  اخلنزير  من  خالية 
جاكرتا  إىل  املتجهة  رحالتها 
تضم  اليت  إندونيسيا  عاصمة 

أغلبية مسلمة.
شركات  من  العديد  أن  يذكر 
حلوم  تقديم  حتظر  الطريان 
اخلنزير يف رحالتها املتجهة إىل 
اإلمارات وماليزيا، مثل شركة 
رحالتها  يف  أسرتاليا  فريجن 

حيث  ظيب،  أبو  إىل  املتجهة 
الوجبات  إعداد  على  حترص 

وفقا لشهادة »حالل«.
بني  اجلديدة  الشراكة  وتنص 
اإلمارات  وطريان  كوانتاس 
الشركة  رحالت  مرور  على 
األسرتالية من وإىل أوروبا إىل 

دبي بدال من سنغافورة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني  

من  ناشطات  قيام  يكن  مل 
منظمة فيمن باقتحام املنطقة 
األمحدية  مبسجد  احمليطة 
عاريات  وهن  بربلني، 
حلملة  استجابة  إال  الصدور 
أطلقتها  املنظمة األوكرانية، 
باالتضامن مع التونسية أمينة 
صورتها  نشرت  اليت  تيلر 
اإلنرتنت  شبكة  على  عارية 

مع عبارة »جسدي ملكي«.

 4 يوم  فيمن  وأعلنت 
العاري  للجهاد  يوما  أبريل 
حيث  اإلسالميني،  ضد 
على  للمنظمة  صفحة  قالت 
االجتماعي  التواصل  موقع 
إلظهار  ندعو   « فيسبوك: 
تيلر  أمينا  مع  التضامن 
التونسية، واالحتجاج بصدور 
 « عبارة  كتابة   مع  عارية 
األسلمة«،  ضد  جسدي 

صورة  امرأة  كل  فلتلتقط 
على  وتنشرها  هلا  عارية 
اخلاصة  الفسبوك  صفحة 
التالي  الرابط  باملنظمة على 
http: / /www. facebook.

.».com/Femen.UA
أبريل   4 املنظمة  واعتربت 
»ميثل ثورة ربيع عربي أصلية 
االستمتاع  لضمان  جديدة، 
من  تهديدات  دون  باحلرية 

املاللي واخللفاء«.
النسائية  املنظمة  وادعت 
املثرية للجدل ان املرأة يف 
للربيع  ظل األوضاع اجلديدة 
للتعذيب  تتعرض  العربي 
سيطرة  ظل  يف  الديين، 

اإلسالميني.
قررت  إنها  املنظمة  وتقول 
من  أبريل   4 يوم  جتعل  أن 
كل عام مبثابة احتفال تضامن 

مع  التضامن  إلظهار  سنوي 
أمينة ومن على شاكلتها من 
على  اإلسالميني«  »ضحايا 

حد تعبري املنظمة.
الربيع  أن  »فيمن«  وزعمت 
العربي لنساء مشال إفريقيا 
تطبيقا  يتضمن  شتاء  بات 
اإلسالمية،  للشريعة  جربيا 
مبا حيرم النساء من حقوقهن 
ويسلبهن  السياسية 

حرياتهن.
اخلالفة  أن  املنظمة  وادعت 
حتمل  اجلديدة  اإلسالمية 
مثل  تعذيب  طرق  للنساء 
واخلطف  واجللد  الرجم 
ذلك  واعتربت  واالغتصاب، 
بأنه عودة للقرون الوسطى، 

واسرتجاع لتاريخ دموي.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني  

ساقطات »فيمن« يطلقن محلة للجهاد بأثدائهن!!

رئيسة  هول  توبي  تساءلت 
مؤسسة »ميشن أسرتاليا« حول 
أسرتاليا  جعلت  اليت  األسباب 
خيصص  الذي  للحد  تصل 
فيه أكثر من 130 مليار دوالر 
لإلنفاق على مصروفات الدعوم 
اليت  امليزانية  خالل  االجتماعية 
املقبل،  الشهر  عنها  سيعلن 
ال سيما يف ظل ادعاء البعض 
على  للحصول  بإعاقة  اإلصابة 

معاش دعم اإلعاقة.
وكانت التعديالت احلكومية يف 
أسفرت  قد  األخرية  السنوات 
عن مغادرة 7826 شخصا فقط 
اإلعاقة  دعم  معاش  لنظام 

)DSP(، مع بقاء 824082.
ويلز  ساوث  نيو  والية  ويف 
زاد عدد املشرتكني يف  نظام 
)DSP( من 252165 عام 2011 

إىل 267680.

مدعو اإلعاقة يكلفون أسرتاليا الكثري
الديلي  صحيفة  وكشفت 
املشرتكني  عدد  أن  تلغراف 
 2011 عام   )DSP( نظام  يف 
يف  احلروب  مصابي  عن  يزيد 
أسرتاليا على مدى قرن كامل.
تكلفة  أن  هول  توبي  وتابعت 
يف  اإلعاقة  دعم  معاش 
مليار   15 ستقارب  أسرتاليا 
دوالر يف السنة املالية 2013-
2014 وحوالي 17 مليار دوالر 

حبلول عام 16-2015.
وأردفت  أن هنالك أدلة على 
قدرة ما يرتاوح بني 350 ألف 
على  ألف شخص  شخص-400 

العودة إىل سوق العمل.
زاد  لقد   « تقول:  ومضت 
 DSP نظام  يف  املشرتكون 
ثالثة  خالل   %  280 بنسبة 
على  دليل  أي  دون  عقود، 
املصابني  نسبة  يف  زيادة 

بالعجز.
ينتحل  البعض  أن  وأضافن 
ويدعي إصابته بإعاقات خطرية 

لالنتقال إىل مستحقني ملعاش 
دعم اإلعاقة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني  
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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

أن  جديدة  دراسة  ذكرت 
ترتبع  الباهظة  احلياة  تكاليف 
على عرش أكرب األمور املسببة 

للقلق.
 The National بنك   وأصدر  
ربع  مؤشرا    Australia Bank
سنوي يضم أكثر األمور املسببة 
األسرتاليني،   لدى  للقلق 
ممثلني يف زبائن البنك، حيث 
تصدر القلق من ارتفاع تكاليف 
احلياة  القائمة بنسبة   7.4 من 
سياسة  من  اخلوف  تالها   ،10
احلكومة بنسبة 7.1، ثم القدرة 
بنسبة  التقاعد«  »متويل  على 

.6.6
وسجل القلق بشأن الصحة 5.6 
من 10، وتذيل األمن الوظيفي 

املؤشر بنسبة 4.8 من 10.
االستطالع  يف  وشارك 
أن  وكشف  أسرتالي،   1000
الكوينزالنديني هم أكثر سكان 
تكلفة  بشأن  قلقا  أسرتاليا 
املعيشة بينما كان التسمانيني 

األقل قلقا يف هذا الصدد.
الدخل  شرائح  أكثر  وكانت 
تكاليف  من  قلقا  السنوي 

تكلفة املعيشة تتصدر أسباب 
القلق يف أسرتاليا

Saturday 13 April 2013  2013 نيسان   13 السبت 

بني  ترتاوح  اليت  تلك  احلياة 
35 ألف دوالر- 50 ألف دوالر، 
بني  ترتاوح  اليت  الشرحية  ثم 

القلق يزيد أمراض القلب

Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.comاسرتاليا يف أسبوع

ألف   100 إىل  دوالر  ألف   75
دوالر.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني  

السابع  املركز  أسرتاليا  احتلت 
والعشرين يف قائمة أكثر بلدان 
بالزوار   وترحيبا  ودا  العامل  

األجانب.
 140 مشلت  اليت  القائمة  وأعد 
االقتصادي  »املنتدى  دولة 
أن  الغريب  وكان  العاملي«، 
تتفوق دول مثل اليمن والبحرين 
على  املتحدة  العربية  واإلمارات 

أسرتاليا يف الرتتيب العام.
وتبوأت أيسلندا صدارة القائمة ، 

ثم نيوزيلندا ثم املغرب.
احتالل أسرتاليا  الرغم من  وعلى 
لرتتيب متوسط، وحوادث العنف 
ضد اهلنود يف ملبورن عام 2009، 
وسائل  يف  العنصرية  واحلوادث 
سيدني  يف  العامة  املواصالت 
السياحة  خرباء  أن  إال  وملبورن، 
يعتربون  يزالون  ال  األسرتاليني 

األسرتاليني ودودين للغاية.
املدير  ماكيفوي  أندرو  وقال 
العام لشركة »توريزم أسرتاليا« 
عامليا  معروفون  األسرتاليني  إن 
والرتحيب  الودودة،  بطبيعتهم 
به  يستقبولون  الذي  الدافئ 

الزوار.
زميرمان  ترينت  قال  جهته،  من 
القائم  زميرمان  ترينت  قال  فيما 
بأعمال الرئيس التنفيذي ملنتدي 

أسرتاليا الـ 27: قائمة أكثر الدول ترحيبا باألجانب

جيب  إنه  واملواصالت  السياحة 
النتائج،  تلك  من  احلذر  توخي 
حديثة  أحباثا  هنالك  أن  معتربا 
وضعت أسرتاليا يف قائمة الدول 

األكثر أمانا وترحيبا بالسائحني.
الدول  قائمة  ترتيب  تذيل  بينما 
بشكل  األجانب  للزوار  الصديقة 
والكويت  التفيا  من  كل  تنازلي 

وروسيا وفنزويال وبوليفيا.
وفيما يلي قائمة أكثر عشرة دول 

ودا للزائرين األجانب: 

1- أيسلندا
2- نيوزيلندا
3- املغرب
4- مقدونيا
5- النمسا

6- السنغال
7- الربتغال

8- البوسنة واهلرسك
9- أيرلندا

10- بوركينا فاسو
املصدر: العنكبوت االلكرتوني  
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رسالة شـــكر

رسالة شكر من سفري لبنان يف  كوبا 
قنصل لبنان العام السابق يف سيدني

االستاذ       روبري        نعـّوم

دائما يف البال والوجدان
بعد مرور عشرة أشهر على انتهاء مهمتي يف والية نيو ساوث ويلز وقبيل بدء 
مهمتي الجديدة يف العاصمة الكوبية هافانا، ال يسعني اال ان أتوجه بكلمة شكر 
وتقدير اىل جميع االخوات واالخوة يف سدني، الذين تعاونت معهم بكل صدق 

ومحبة، بكل اندفاع وفعالية، ملدة ثماني سنوات، وقد وقفنا معًا، يدًا واحدة وقلبًا واحدًا للقيام بما قدّرنا اهلل تعاىل على 
انجازه، ما يريح الضمري ومع التمنـّي باملزيد وعلى الدوام.

ورغم انني دبلوماسي، سأخص بالذكر البعضَ منهم، طالبًا سلفًا السماح عن السهو، ألنني انسان وال أقصد أبدًا 
نسيان أحد. يف الطليعة عميدة آل الدكان الوالدة الجليلة دالل الدكان، الكاهن األب بول جبري، أخواتي راهبات العائلة 
املقدسة املارونيات، االعزاء: الدكتور إميل شدياق وعميد واعضاء » لجنة املتابعة لدعم  عائالت شهداء الجيش والقوى 
األمنية«  جمعية جمعية وفردًا فردًا، الشيف طوني عاصي، كوكبة املخلصني الذين لبـّوا نداء »أبو الهمات« الصديق 
املاضي،  من  وأصبح  طوي  الذي  املعروف  التفاهم  لسوء  الحبية  التسوية  تحقيق  يف  وساهموا  الدكان  جان  الكبري 
وأحرتم رغبتهم النبيلة بعدم ذكر اسمائهم، وال أنسى األسرة العزيزة على قلبي يف قنصلية لبنان العامة، ويف االعالم 

االغرتابي السيدتني ماجدة عبود صعب والهام حافظ  والسادة موريس عبيد، أنطونيوس بو رزق، نبيل ضناوي...
كما اصلي دائما لراحة أنفس بعض أبناء الجالية األبرار املرحومني، أديب تادروس اللقيس، سركيس املقسيسي، 

الدكتور خليل مصطفى، الحاج أديب معرباني، بطرس عنداري... سيبقى ذكرهم مؤبدًا.
ختامًا، تحية إجالل وتقدير اىل كل من رفع اسم بالد األرز ووطن الرسالة، اىل كل من بقي على املبادئ السامية والقيم 

األصيلة، اىل كل من تنعكس صورتنا البهية كلبنانيني من خالل أعماله وممارساته، لقاؤنا مستمر وتعاوننا دائم.
                                                                                       مع صادق املحية وخالص املودة
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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
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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 13 April 2013  2013 نيسان   13 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 13 April 2013  2013 نيسان   13 السبت 
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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

التجاري االسرتالي  اللقاء الذي يقيمه املجلس  يف اطار 
البلفيو  صالة  يف  شهر  من  أربعاء  ثاني  مساء  العربي 
جو  السيد  للظل  الخزانة  وزير  املجلس  استضاف 

هوكي.
يف  فلسطني  سفري  الشهري  االجتماع  حضر  وقد 
العام  املدير  مسلماني،  شوكت  السيناتور  اسرتاليا، 
السيد  اسرتاليا  يف  العربي  للبنك  التنفيذي  والرئيس 
جو رزق، رجال االعمال املهندس علي حمود، جورج تامر 
الدين،  علم  مصطفى  الدكتور  هوشر،  حسني  والحاج 
ممدوح  الزمالء  عواضة،  حسن  ساذرالند  بلدية  عضو 
سكرية، انطونيوس بو رزق، اكرم املغوش، الهام حافظ 

استضافه اجمللس التجاري االسرتالي العربي يف اجتماعه الشهري

وزير الظل للخزانة جو هوكي: يف حال فزنا باحلكم سنعيد بناء االقتصاد ونلغي ضريبة التعدين والكربون ونوقف تدفق الجئي القوارب ونستثمر يف البنى التحتية

ونادين السعيدي وعدد كبري من اعضاء املجلس والضيوف ناهز الـ 300 شخص.
بداية تحدث رئيس املجلس حسن موسى وقدم السيد جو هوكي الذي استفاض يف الحديث 
عن هجرة والديه والعائلة اىل اسرتاليا شاكرا هذا البلد املضياف الذي وفر ويوفر للعائلة كما 
لغريها من العائالت املهاجرة كل مقومات الحياة الحرة الكريمة واملوطنة الحقة ويفتح امامهم 

سبل العمل والنجاح.
وقال السيد هوكي علينا ان ننفق مما لدينا وعلى باالستدانة كما تفعل حكومة العمال مما يزيد 
والكربون  التعدين  الضرائب مثل ضريبة  الغاء بعض  ينبغي  التجاري، كما  امليزان  العجز يف 
واالستثمار يف البني التحتية وتقليص بعض الوظائف كاشفا ان موظفي القطاع العام ازدادوا  

22 ألفا يف كانبريا منذ استالم العمال الحكم.
وتابع السيد هوكي يقول علينا ان نضع سياسات تنافسية حيث لدينا منافسة يف الخدمات 

املالية مع الصني وسينغافورة، لدينا منافسة يف التعدين مع افريقيا.
وكشف السيد هوكي عن انه يف حال فاز االئتالف يف الحكم فسيعيد العمل بسياسة العمل 

مقابل معاشات السنرتلينك.
وقال ان كانبريا تركز اآلن على املصالح الكبرية مثل تلسرتا ووستباك بنك وتدير ظهرها 

ملليوني مصلحة صغرية توفر اكثر من 7 ماليني فرصة عمل.
وتابع يقول علينا ان تكون لدينا عالقة واضحة مع حكومات الواليات، كما امامنا الكثري من 

العمل العادة بناء عالقاتنا مع بلدان جنوب شرق اسيا.
واستفاض وزير الظل للخزانة يف الحديث عن اعادة بناء االقتصاد ومعالجة مشكلة الجئي 
القوارب كاشفا انه خاالل السنوات الخمس من حكم العمال دخل اسرتاليا 36 الف طالب 
لجوء، وقال علينا ايقاف تدفق قوارب اللجوء اىل اسرتاليا حيث انه بمجرد وصولهم يبدأون 
تلقي معاشات الرفاهية )سنرتلينك( دون ان نتمكن من تأمني فرص عمل لهم مما يشكل عبئا 

كبريا على الخزينة وعلى دافعي الضرائب.
وكشف عن ان املرت املربع الواحد يف رزمة حكومة العمال للمدارس كلف 

5  آالف دوالر وقال ان االنفاق يجب ان يكون بمسؤولية.
وقال ان الزراعة تشكل 6 يف املئة من الدخل القومي فيما يشكل قطاع 
املئة واكرب  نسبة تشكلها قطاعات السياحة والخدمات  املعادن 10 يف 
السيد هوكي بكل  التي اجاب عليها  ُفتح باب االسئلة  انواعها. ثم  على 

شفافية ووضوح وصراحة.
كما كانت كلمة للسفري الفلسطيني.

السيناتور شوكت مسلماني، جو رزق، حسن موسى وحضورمن اليمني: املهندس علي حمود، حسن عواضة والزميل سكريةوزير الخزانة للظل جو هوكي

جورج تامر وحضور

اللجنة االدارية للمجلس

الحاج حسني هوشر، الزميالن املغوش وحافظ، العشي، 
شريدي وحضور
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وصار  علم  على  نار  من  اشهر  أضحت  عكار  أفران 
اسمها يداوله الجميع يف فيكتوريا ليس لكونها تنتج 
املعجنات املختلفة من فطاير ومناقيش ولحم بعجني 
وغريه انما السر يف االيادي النظيفة والطحني الفاخر 
والسجق  املاركات  من  يوميا  الطازجة  واللحومات 
الصايف  والزعرت  الطعم  اللذيذة  الجيدة  والنوعية 
املعجنات من مواد خالية من  يلزم  ما  والسبانغ وكل 

الكولسرتول.
أفران عكار يف سيدني رود تعتمد على صناعة املعجنات 
الصحية.. خالد الخضر وبعد خربة طويلة وواسعة يف 
هذا املجال عرف كيف يحافظ على مستوى افران عكار 
التي ما زالت تستقبل العدد الكبري من الزبائن اىل ان 
اصبحت فيما بعد ملتقى الجوال االثنية واالسرتاليني 

على حد سواء.
لقد اصبحت أفران عكار مضرب مثل باللقمة الشهية 
استلم  قد  خضر  وكان  التامة..  والنظافة  اللذيذة 
االفران عن والده حيث انه ال يقل عنه معرفة وكفاءة 
الطعم  واملميزة  الشهية  املعجنات  وصنع  االدارة  يف 
وبالتحديد يف  ملبورن  عكار يف  افران  اصبحت  وقد 
الجميع يف  قبل  من  معروفة  كوبرغ  رود يف  سيدني 
صنع املعجنات كذلك اصبحت ملتقى الجاليات االثنية 
حيث يقصدها العديد من الزبائن لتصبح افران عكار 

حاجة ضرورة للناس عامة.

مؤسسة  توتوس األوىل يف اسرتاليا

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

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت 
بحرية

 Pizza - Pasta -

Steak - Seafood 

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية 

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

شهادات  على  حائزة  التوتوس  مؤسسة 
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

أفران عّكار األوىل يف فيكتوريا

 أفران عّكار
 بانتظاركم على

  العنوان
254 Sydney Rd 

Coburg VIC

03 9384 6103

مدير االفران املعلم خالد الخضر احد العمال يف االفران

منتجات طازجة من االفران

تلفون
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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

Melbourneملبورن
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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

Òãv:a@Ò7j£@aÏ‹óma@Òãv:a@p˝flb»fl@ò≤@bfl@¿@·ÿmbubÓnya@…Ó‡ß
 0413805930@Z·”ã€a@Û‹«@=‹®a@b„bÌÜ@ÒáÓè€a

=‹®a@b„bÌÜ@ÈnuÎåÎ@Ü˝Ófl@ÒäaÜhi@=‹®a@Úèé˚fl

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 13 April 2013  2013 نيسان   13 السبت 

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

تابعوا اعالناتنا
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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

نساء جذابة يف عامل السياسة

 سارة بيلن، مرشحة سابقة لنيابة الرئاسة األمريكية 

 إلينا كاباييفا، العبة جمباز أوملبية، وبرملانية روسية   بليندا سرتوناتش، وزيرة كندية  

 إيفا كيلي، برملانية يونانية  

 مارا كافانا، وزيرة إيطالية  

الوزيرة الكندية، روبي داال  سرتيدا جعجع، برملانية لبنانية 

  لصوص يسرقون جائزة 
نوبل للسالم

تعرضت جائزة نوبل للسالم لعام 1934 للسرقة أثناء عملية سطو 
يف مدينة نيوكاسل مشال شرقي 
الشرطة  ذكرت  ملا  وفقا  إجنلرتا 

الربيطانية األربعاء.
مقر  اللصوص،  واستهدف 
عمدة املدينة، الذي وصلوا إليه 
املبنى  بأسفل  يوجد  نفق  عرب 
من  جمموعة  منه  وسرقوا  الكبري 
املقتنيات األثرية وفق ترجيحات 

مسؤولي أجهزة األمن باملدينة.
وقال العميد بروس ستوري، رئيس شرطة نيوكاسل، إن من 
بني األشياء املسروقة "ميدالية مصنوعة من الذهب جلائزة نوبل 
للسالم لعام 1934"، وإن القيمة اإلمجالية للمسروقات بلغت 226 

ألف دوالر.
وكانت جائزة نوبل للسالم ذلك العام، منحت آلرثر هندرسون، 
الثانية، جزاء له على  العاملية  وزير خارجية بريطانيا قبيل احلرب 
جهوده الدبلوماسية اليت كانت تهدف إىل ختفيف التوتر والسباق 

احملموم الذي كان جاريا حنو التسلح يف أوروبا.
وتشمل املسروقات كذلك كمية كبرية من األواني واملشغوالت 

الفضية القدمية.
 124 لـ  مرة   93 "منحت  نوبل  جائزة  إن  ستوري  العميد  وقال 
فائزا بني عامي 1901 و2012، ولذلك فإنها نادرة للغاية، وميكن 
ملوقع  وفقا"  تارخيية،  أهمية  ذات  وهي  بسهولة،  عليها  التعرف 

سكاي نيوز""

 أمري سعودي يشرتي 
“ناقة” ب 1.33 مليون 

دوالر 

ذكر تقرير إخبارى اليوم اجلمعة، 
سعد  بن  العزيز  عبد  األمري  أن 
مشال  حائل  منطقة  أمري  نائب 
ناقة  حوار  اشرتى  السعودية 
)33ر1  ريال  ماليني  خبمسة 
مليون دوالر( من الشيخ عليان 

بن راشد الطهيمى.
»سبق«،  صحيفة  وذكرت 
احلوار  أن  اليوم،  اإللكرتونية 
الصغري ال يتجاوز عمره الشهرين 
الكنق. الفحل  ساللة  من   وهو 
باع  الطهيمى  أن  بالذكر  اجلدير 
مفرودا  »قعودا«  أمس  كذلك 
بقيمة  »املسكت«  ساللة  من 
ثالثة ماليني ريال وفاز به مالك 

اإلبل فالح بن على السبيعى.

أصدرت الفنانة اللبنانّية، هيفاء 
وهيب، فيديوكليب »ملكة مجال 
من  نصيبه  نال  الذي  الكون« 
النقد منذ اليوم األّول، واتهمت 
سبريز  بريتين  بتقليد  هيفاء 

وبروز أخطاء فيه.
الفّنانة  تعّرضت  بريوت: 
جملموعة  وهيب  هيفاء  اللبنانّية 
إطالق  بعد  اإلنتقادات  من 
فيديوكليب أغنتيها »ملكة مجال 
الكون« الذي صّورته منذ فرتة 
يف الواليات املّتحدة األمريكّية، 
فستان  إرتداء  بسبب  منها 
األمريكّية  الفّنانة  قبلها  ارتدته 
فيديوكليب  يف  سبريز  بريتين 
وأخرى   ،Scream and Shout
وهي  هيفاء  ظهور  عدم  بسبب 
تغين يف الكليب والرتكيز أكثر 
على مجاهلا ليتناسب مع موضوع 
األغنية، إضافة إىل كتابة إمسها 
أي   i حريف  مع  األجنبّية  باللغة 
يسخر  البعض  جعل  ما   Haiifa
من ذلك والقول أنه حيوي على 

خطأ إمالئي.
اللبنانّية  الفّنانة  أخرج  كّل ذلك 
عرب  للرّد  ودفعها  صمتها  عن 
حسابها على »تويرت« مشرية إىل 
أن كل ما ورد أضحكها شاكرة 
وصفتهم  الذين  املنتقدين 
باجلهلة على ذلك، وكتبت هيفاء: 
»أنتم تعلمون أنين أضحك على 
بعض الّتعليقات من األشخاص 
شكرًا  واجلاهلني،  الغيورين 
وأوضحت  أضحكتموني«،  ألنكم 
بهذه  إمسها  أحياًنا  تكتب  أنها 
الطريقة وما من خطأ إمالئي أو 
وأشارت  املوضوع،  مطبعي يف 
إىل أنها سعيدة بالتعليقات على 
باستماع  ومسرورة   MJK كليب 

اجلمهور له.
القى  ذلك،  من  الّرغم  وعلى 
بني  إجيابّية  أصداًء  العمل 
عدد  وختّطى  هيفاء  مجهور 
املئة  يوتيوب  على  مشاهديه 

علًما  يومني،  غضون  يف  ألف 
اجلدل  موضوع  الفستان  أن 
واألسود  الذهيب  باللونني  هو 
من جمموعة The Blonds خلريف 
وتعلوه  بالريش  مطّرز   ،2013
هيفاء  قوام  ترسم  كورسيه 

وتربز مفاتنها اجلّذابة.
وتربز هيفاء يف الكليب وحدها 

من دون عارض إذ يعتمد العمل 
على اللقطات اجلمالّية اليت ترّكز 
على مفاتنها وتربز رقصها، فهي 
واستعانت  لوكات  بعّدة  ظهرت 
خببري التجميل بسام فتوح، علًما 
حممود  كلمات  من  األغنية  أن 
و   Lenz Garcia وتوزيع  صالح 

Noor Q.Entertainment

هيفاء وهيب مّتهمة بتقليد بريتين سبريز 
وهي ترّد: شكًرا للجهلة املنتقدين

فيفيان عقيقي »ايالف«
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املاروني  البطريرك  تّوج 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
بلقاء  لفرنسا  زيارته  الراعي 
يف  هوالند  فرنسوا  الرئيس 
قصر االليزيه بعد ظهر االربعاء. 
للبطريرك  الثاني  اللقاء  وهو 
لقائه  بعد  فرنسي  رئيس  مع 
نيكوال  السابق  الرئيس 
ساركوزي بعد اشهر من انتخابه 

بطريركا.
وككل لقاء بني رأس الكنيسة 
املارونية ورئيس فرنسا، فإن 
احلديث بني الرجلني تناول بدءا 
فرنسا  بني  التارخيية  العالقات 
وبني  وبينها  عموما،  ولبنان 
واملوارنة  املارونية  البطريركية 
اىل  ترقى  وهي  خصوصا، 

العهود امللكية.
وشارك يف اللقاء املطرانان 
اجلميل  وناصر  صياح  بولس 
والسفري اللبناني بطرس عساكر 
بارود  زياد  السابق  والوزير 
ومدير االعالم يف بكركي وليد 
الفرنسي  اجلانب  وعن  غياض، 
الديبلوماسيان  املستشاران 
لشؤون الشرق االوسط ومشال 
ورومان  بون  اميانويل  افريقيا 
لبنان  يف  والسفري  نادال 

باتريس باولي.
تناول  االجتماع  ان  وعلم 
واملنطقة  لبنان  يف  الوضع 
عن  الفرنسي  الرئيس  وأعرب 
شهدتها  اليت  للحلحلة  سروره 
الرئيس  تكليف  عرب  بريوت 
متام سالم تأليف احلكومة وبدء 
النيابية للتأليف،  االستشارات 
فضال عن اعراب مجيع االفرقاء 
عن حرصهم على اجراء انتخابات 
»تفاهمات«  ظهور  بعد  نيابية 
االنتخاب  لقانون  على مشاريع 
وحسن  الدميوقراطية  تؤمن 
البطريرك  وشرح  التمثيل. 
عقد  الذي  االخري  اللقاء  اجواء 
مسيحية  لقيادات  بكركي  يف 
بـ«تفاهم  اتسمت  واليت 
قانون  مشروع  على  واضح« 

معني لالنتخاب.
كذلك تناول احلديث الوضع 
يف املنطقة وحتديدا يف سوريا 
السورية«  »احلرب  وتداعيات 
على الوضع اللبناني بعد تدفق 
اىل  نازح  الف   400 من  اكثر 
عشرات  اىل  يضافون  لبنان 
الدائمني  العمال  من  اآلالف 
مما  املومسيني،  من  ومثلهم 
ميكن  ال  اقتصاديا  عبئا  يشكل 
املساعدة  تتوافر  مل  اذا  حتمله 
الكافية للبنان، وفق البطريرك 
هذا  توزع  وضرورة  الراعي، 
القادرة،  الدول  على  العبء 
لوقف  الدولية  اجلهود  بذل  ثم 
يف  الدم  محام  واقفال  العنف 

سوريا.
عرض  بعد  الراعي  وأشار 
لبنان  يف  املسيحيني  الوضاع 
دورا  هلؤالء  ان  اىل  واملنطقة 
فاعال ميكن ان يؤدوه يف سبيل 

السالم والتجذر يف االرض.
بدوره اكد الرئيس الفرنسي 
التزامه  مطلعة،  مصادر  وفق 
يف  لبنان  جانب  اىل  الوقوف 

البطريرك املاروني:زوال األنظمة التوتاليتارية قد يفتح الطريق للتطرف االسالمي حتت ستار تبين الدميوقراطية واالصالح السياسي

الراعي يتوج زيارته لفرنسا بلقاء رئيسها

دفاعه عن الدميوقراطية واحلرية 
وحقوق االنسان، جمددا حرص 
لبنان  استقالل  على  بالده 
وسيادته واستقراره وعلى دعم 
استعادة  اىل  الرامية  جهوده 
املنطقة  يف  ودوره  عافيته 
احرتام  على  ومشددا  والعامل، 
سياسة النأي بالنفس و«إعالن 

بعبدا«.

بيان اإلليزيه
دقيقة،   45 االجتماع  ودام 
بني  انفراد  على  لقاء  ختلله 
 20 دام  والراعي  هوالند 
الوضع  اللقاء  وتناول  دقيقة. 
واملنطقة  وسوريا  لبنان  يف 
واطلع  االليزيه.  مصادر  وفق 
الفرنسي  الرئيس  البطريرك 
الشرق  مسيحيي  وضع  على 
يف لبنان والعراق وسوريا ويف 
عموما.  االوسط  الشرق  منطقة 
السياسية  الناحية  من  اما 
اللبناني  الوضع  اللقاء  فتناول 
يشهده  وما  املختلفة  جبوانبه 
انعكاسات  نتيجة  تأزم  من 

االزمة السورية.
وأكد هوالند وفق بيان صدر 
فرنسا  »متسك  االليزيه  عن 
وبالتوافق  لبنان،  باستقرار 
االفرقاء  مجيع  بني  السياسي 
اللبنانيني من اجل محاية السلم 
الوطنية«.  والوحدة  االهلي 
وذّكر بالعالقات التارخيية اليت 
تربط بني فرنسا واملوارنة يف 

لبنان والبطريركية املارونية.
وأشار اىل ان »فرنسا تبقى 
متيقظة لوضع مسيحيي الشرق 
يف  مهما  عامال  ميثلون  الذين 
يعيشون  اليت  البلدان  هوية 
على  هوالند  وشدد  فيها«. 
حتقق  »بأن  فرنسا  اقتناع 
القانون  ودولة  الدميوقراطية 
افضل  هو  الشعوب،  يد  على 
التنوع  على  للمحافظة  ضمان 
يف  املسيحي  واحلضور  الديين 

الشرق االوسط«.

بيان اخلارجية
اخلارجية  لوزارة  بيان  ويف 

»شدد  فابيوس  ان  الفرنسية 
البطريرك )يوم  خالل استقباله 
يف  فرنسا  امل  على  االثنني( 
ان يسود الوفاق الوطين لبنان 
مير  اليت  الصعبة  الظروف  يف 
وحيا  واملنطقة«،  البلد  بها 
»تعيني رئيس وزراء لبنان متام 
سالم بأكثرية عريضة«. وذّكر 
لفرنسا  اخلاص  بـ«االهتمام 
الذين  الشرق  مسيحيي  بوضع 
ميثلون جمموعة مهمة من هوية 
اىل  مشريا  املنطقة«،  بلدان 
مع  التارخيية  العالقات  »اهمية 
واملوارنة  املارونية  البطريركية 

اللبنانيني«.
البطريرك  مع  الوزير  وتناول 
وارتداداتها  السورية  االزمة 
من  يستقبل  الذي  لبنان  على 
من  متزايدا  عددا  انقطاع  دون 
الالجئني. واعلن فابيوس التزام 
لبنان  مع  »التضامن  فرنسا 
الصعبة«،  االوقات  هذه  يف 
حبماية  »متسكه  عن  واعرب 
واحملافظة  البلد  يف  االستقرار 
على التعايش والعيش معا يف 

املنطقة«.
غياض  احملامي  أذاع  والحقًا 
اىل  فأشار  بكركي  باسم  بيانًا 
»أبدى  الفرنسي  الرئيس  ان 
لبنان  باستقرار  بالده  متسك 
وبالتفاهم  مواطنيه  وسالمة 
مكونات  كل  بني  السياسي 
مؤكدًا  اللبناني،  اجملتمع 
تضامن فرنسا الدائم مع لبنان 
سالم  كعامل  بدوره  ومتسكها 
البطريرك  دور  مثمنًا  وانفتاح، 
ومساعي  معنوية  كسلطة 
اللبنانية  اجلمهورية  رئيس 
التارخيية  بالروابط  ومذكرًا 
اليت جتمع فرنسا مبوارنة لبنان 

وبالبطريركية املارونية«.
يتمكن  »أن  هوالند  ومتنى 
التحديات  مواجهة  من  لبنان 
األوضاع  ومواكبة  املختلفة 
الالجئني  نزوح  عن  الناشئة 
السوريني الذين قارب عددهم 

املليون«.
لفرنسا  الراعي  شكر  بدوره 
مذكرًا  للبنان«  الدائم  »دعمها 

والوثيقة  التارخيية  »بالعالقات 
اىل  ووقوفها  البلدين  بني 
احملقة  لبنان  قضايا  جانب 
األسرة  مستوى  على  ودورها 

الدولية«.
فرنسا  تواصل  ان  ومتنى 
املنطقة  يف  للسالم  »دعمها 
وحلقوق االنسان« مشددًا على 
يف  اللبناني  النموذج  »أهمية 
املسيحية  العالقات االسالمية – 
املشرتك  العيش  وميثاقية 
زمن  يف  احلوار  وثقافة 
واشار  الطائفية«،  الصراعات 
البطريرك اىل »دور املسيحيني 
يف احملافظة على هوية البلدان 
ألفي  منذ  فيها  يعيشون  اليت 
بالقيم  طبعوها  وقد  سنة 
االنسانية واالجتماعية والثقافية 
وكانوا عناصر نهضة وتقدم مع 

مواطنيهم املسلمني«.
الراعي للحريري: اشتقنالك 
الثالثاء  مساء  لقاء  وعقد 
احلريري  سعد  الرئيس  ضم 
مار  املاروني  والبطريرك 
مقر  الراعي يف  بطرس  بشارة 
فندق  يف  البطريرك  اقامة 

»رافاييل«.
مستشاراه  احلريري  ورافق 
الصايغ،  وداود  احلريري  نادر 
بولس  املطران  حضر  كما 
زياد  السابق  والوزير  صياح 
بارود. وقال الراعي للحريري: 
دولة  يا  كتري  »اشتقنالك 
العودة؟«.  متى  الرئيس، 
فاجابه احلريري مبتسمًا: »قريبًا 
الراعي:  فقال  اهلل«.  شاء  إن 
بوجودك«.  حلوة  »بريوت 
من  نسخة  اليه  قدم  ثم 
»اميان  بعنوان  العامة  الرسالة 

وشهادة«.
شرح  احملادثات  وخالل 
من  نظره  وجهة  احلريري 
استوضحه  بعدما  التطورات 
االستشارات  يف  رأيه  الراعي 
احلكومة.  لتأليف  النيابية 
واكدت مصادر كنسية ضرورة 
تأليف احلكومة يف اسرع وقت 
متهيدًا الجراء االنتخابات. واكد 
حبقوق  متسكه  ايضا  احلريري 

مصافحة بني الطريرك الراعي والرئيس هوالند

املسيحيني يف أي قانون انتخاب 
وحقهم يف اختيار التمثيل الذي 
معنيني  يكونوا  وأن  يريدون 
بكل قرار يف البلد. كما تطرق 
اللقاء اىل التطورات يف سوريا 

وانعكاسها على لبنان.
عن  احلريري  اعرب  وقد 
تأييده للخطوات اليت يقوم بها 
سالم،  متام  املكلف  الرئيس 
حكومة  تشكيل  اىل  داعيًا 
انتخابات، مؤكدًا ان عدم اجراء 
جدا  خطري  امر  االستحقاق  هذا 

بالنسبة اىل لبنان.
وردا على سؤال عن املطالبة 
مجلة  الوزاري  البيان  بتضمني 
واملقاومة«  والشعب  »اجليش 
عن  االبتعاد  اىل  احلريري  دعا 
مبا  واالكتفاء  اخلالفية  النقاط 

تضّمنه اعالن بعبدا.
امساء  كشف  على  وتعليقا 
الشهود الزور، قال: »احملكمة 
الرئيس  قتل  ومن  ماشية 

احلريري سيدفع الثمن«.

حماضرة  
البطريرك  اعترب  ذلك  تاى 
مار  الكاردينال  املاروني 
»ان  الراعي  بطرس  بشارة 
التوتاليتارية  االنظمة  زوال 
)يف الشرق االوسط( قد يفتح 
االسالمي  للتطرف  الطريق 
الدميوقراطية  تبين  ستار  حتت 
كما  متاما  السياسي  واالصالح 
وما  ومصر  العراق  يف  حصل 

حيصل يف سوريا«.
حماضرة  الراعي  القى 
يف  الكاثوليكي  املعهد  يف 
باريس مساء االربعاء، عنوانها 
جمتمع  يف  املسيحي  »الوجود 
حشد  حضرها  تيوقراطي«، 
اجلالية  ابناء  الشخصيات  من 
والطالب. ومن احلضور السفري 
بطرس  باريس  يف  اللبناني 
عساكر والسفري يف االونيسكو 
خليل كرم والوزيران السابقان 
بارود  وزياد  اجلاهل  سليم 
ومدير »مؤسسة عصام فارس، 
احملاضرة  وركزت  جملي  وليم 
الشرق  مسيحيو  حماور:  على 
االوسط، بلدان الشرق االوسط، 
احداث الربيع العربي، مساهمة 
املسيحيني يف التطور املتكامل 
يف جمتمعاتهم، حتديات الوجود 
احلاجة  الشرق،  يف  املسيحي 
الوجود املسيحي يف  اىل دعم 

الشرق االوسط.
حتدث  احملاور،  هذه  وعن 
الراعي عن الكنائس املسيحية 
الكاثوليكية واالرثوذكسية، ثم 
لكنيسة  الرسولي  االرشاد  عن 
حتدث  كذلك  االوسط،  الشرق 
االوسط  الشرق  بلدان  عن 
يعيش  حيث  املسيحية  »مهد 
منهم  مسيحي  مليون   20 حنو 
 350 مع  كاثوليكي  ماليني   5
مليون مسلم و7 ماليني يهودي 

يف 16 دولة.
»ان االسالم هو  واشار اىل 
دين الدولة يف الدول العربية 
القرآن  هو  التشريع  ومصدر 
والسلطة السياسية والعسكرية 

والقضائية بني أيدي املسلمني. 
فالوضع خيتلف،  لبنان  أما يف 
الدين  بني  النظام  يفصل  إذ 
الدميوقراطية  ويتبنى  والدولة 
وحقوق  احلريات  ويضمن 
احلوار  على  ويرتكز  االنسان 
بني  املشرتك  والعيش 
املسيحيني واملسلمني يف ظل 
املساواة  يضمن  وطين  ميثاق 

يف السلطة واالدارة«.
قال  العربي«  »الربيع  وعن 
اليت  الثورات  »ان  الراعي: 
النظام  على  للقضاء  قامت 
اىل  تسعى  التوتاليتاري، 
ودميوقراطي  تعددي  نظام 
يؤسس ملواطنة حقيقية حترتم 
االختالف«،  احلريات واحلق يف 
إال انه اعترب أن »زوال األنظمة 
الطريق  يفتح  قد  التوتاليتارية 
ستار  حتت  االسالمي  للتطرف 
واالصالح  الدميوقراطية  تبين 
كما حصل يف  متامًا  السياسي 
يف  حيصل  وما  ومصر  العراق 

سوريا«.
املسيحي  »الدور  وأكد 
العربية  النهضة  يف  الفّعال 
واقتصاديًا  واجتماعيًا  ثقافيًا 
ذلك  ان  اىل  مشريًا  وعلميًا«، 
حبقوقهم  ينعموا  أن  »يفرتض 
كمواطنني  بواجباتهم  ويقوموا 
اصيلني منذ ألفي سنة، ومبلء 
املواطنة ال ان يعتربوا مواطنني 
وأعرب  الثانية«.  الدرجة  من 
املضطرب  اجلو  يف  امله  عن 
دوره  لبنان  يؤدي  »أن  يف 
األمر  وهذا  الرسالة،  كبلد 
يتطلب اعادة النظر يف خطابنا 
اىل  داعيًا  والثقايف«،  الديين 
احملافظة على الوجود املسيحي 
من  »بدعم  الوسط  الشرق  يف 
تدافع  اليت  الصديقة  الدول 
االنسان«،  وحقوق  القيم  عن 
القيم  على  »احملافظة  واىل 
الروحية واالنسانية واالجتماعية 
واحرتام  واملساواة  واحلرية 
لكل  واخلصوصيات  التنوع 
واالسالمية  املسيحية  الطوائف 
احملافظة  كذلك  واليهودية، 
ظل  املسيحي يف  الوجود  على 
اجلهادي«.  التطرف  تنامي 
تهميش  »مواجهة  على  وحض 
اىل  ودعوتهم  املسيحيني 
االجتماعية  احلياة  يف  االخنراط 
يف  والسياسية  والثقافية 

بلدانهم األم«.
كذلك دعا الراعي اىل »وقف 
الشيعي وعدم  الصراع السين – 
تقسيم هذه الدول اىل دويالت 
ذلك  ألن  صغرية،  طائفية 
األوسط،  الشرق  كل  يهدد 
عاملية، وعدم  تداعيات  ويرتك 
للمسيحيني  هجرة  اي  تشجيع 
على  بل  األوسط،  الشرق  يف 
تنفيذ  العكس مساعدتهم على 
على  تشجعهم  تنموية  مشاريع 

التمسك بأرضهم«.
مدير  للمحاضر  وقدم 
نويل  جاك  املسكوني  املعهد 
اجلامعة  رئيس  وحضر  برييز، 
باريس  يف  الكاثوليكية 

املونسنيور فيليب بوردان.
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كتابـات

عفوك ايها املعلم القائد 
كمال جنبالط

Saturday 13 April 2013  2013 نيسان   13 السبت 

الدكتور  كلوفيس مقصود سفري اجلامعة العربية لدى االمم املتحدة 
يف اسرتاليا حماضرا عن القائد املعلم كمال جنبالط

منذ عدة سنوات لبى املناضل الكبري الدكتور كلوفيس مقصود سفري اجلامعة العربية لدى االمم 
املتحدة دعوة ناشطني يف اجلالية العربية يف اسرتاليا والقى سلسلة حماضرات يف عدة جامعات 
يف سيدني واداليد كان من اهمها حماضرة قيمة عن القائد املعلم اخلالد كمال جنبالط القت 

الصدى الكبري بني الناشطني العرب واجملتمع االسرتالي املتعدد الثقافات .
واملعروف ان الدكتور كلوفيس مقصود كان قد بدأ حياته اىل جانب املعلم اخلالد كمال جنبالط 
تقدميًا اشرتاكيًا اوصله هذا النضال املميّز  اىل هذا املركز املرموق وقد حتدُث اليه فقال ال 
ميكن ان متر ذكرى القائد املعلم كمال جنبالط اال واقول كالما الئقا بشخصه العظيم النه كان 

قائدا ومفكرا ال يتكرر.
نتمنى ان تعود اجلامعة العربية ويعود اجلميع من حمازبي وانصار فكر كمال جنبالط الوحدوي 
االصيل والصحيح للعمل على طرد البعثات الصهيونية من بالدنا العربية ووقف النزيف احلاصل 
يف وطننا العربي الكبري مؤكدين قول القائد املعلم كمال جنبالط ان احلياة انتصار لالقوياء يف 

نفوسهم ال للضعفاء.

الدكتور كلوفيس مقصود يتوسط املحامي ريتشارد مرتي واالستاذ ايلي حوراني والزميل اكرم املغوش )ارشيف(

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

سنوات مرة عجاف تناوشت جسم الوطن
فاملدينة اليت شئتها عاصمة مل تعد كذلك

واحلرف الذي قدسته حيتضر من ثقل اجلهاله
برك  يف  تأسن  احلياة  دفق  من  والنهر 

العصابات
***

طوائف يا معلم..  ومتشابهات
العفونة  مد   من   العفونة...  رائحة  لألزقة 

وملحقاتها
الزمن..  هذا  االقنعة يف   للوجوه  شكل  صار 

املزيف والرديء
للكتاب احياءة السحر، والكفر،  والزندقة

وللطفل املشرد كل  امساء  اهلل  احلسنى  اليت 
ال  يذكرها احد..

***
 

بعدك يا معلم  كل الدروب  مقفلة  اال دروب 
املوت  اجملاني  ارضاًء لشهوة  السفاحني..

ارادوها خرابًا فتهدمت اركان البيت
ارادوها  ظالمًا فانسدل الليل على جوانب الروح 

املتعبة
ارادوها شعوذة فانكفأ العقل .. 

وانكفأت انت  يا معلم  وما  عودتنا  الرحيل..
***

ايها املعلم  الذي  فيه من كماله كمال
عفوًا..  عذرًا .. منك  ايها العظيم الكبري..

ان ترى الدمع يف عيوننا..
فاننا مجيعا  مهزومون..

مهزومون.. مهزومون ما مل يعودوا لفكرك 
وجيتمعوا حتت رايتك..

الن احلياة انتصار  لالقوياء  يف نفوسهم
ال للضعفاء

بقلم أكرم املغـوّش

 سوري من السويداء حاكما لوالية بفنزويال 
االنتخابات احمللية اليت 
فنزويال  األحد يف  جرت 
األصل،  سوري  محلت 
العيسمي،  طارق  وهو 
االشرتاكي  "احلزب  من 
يتزعمه  الذي  املوحد" 
الفنزويلي،  الرئيس 

هوغو تشافيس،

منصب  أعلى  إىل 
عربي  متحدر  له  يصل 
يف  والية،  حاكم  وهو 
منتج  خامس  يعد  بلد 

للنفط يف العامل.

وحقق حزب تشافيس 
اليت  االنتخابات  يف 
ظهرت نتائجها فجر اليوم 
انتصارات  االثنني، 
منافسيه،  على  حامسة 
واليات   4 بانتزاعه 
األقل  على  إضافية 

وأبرزها  خصومه،  من 
واألكرب  األغنى  "زوليا" 

بعدد السكان.

النتائج  من  واتضح 
"احلزب  مرشحي  أن 
املوحد"  االشرتاكي 
من   19 حباكمية  فازوا 
مقابل  والية،   23 أصل 
2 فقط للمعارضة، وهما 
والييت "مرييدا" و"الرا". 
الواليتني  نتائج  أما 
الباقيتني، وهما بوليفار 
فستعلن  وأمازوناس، 
أيضا،  االثنني  اليوم 
مع ترجيح بفوز مرشحي 
أيضا  تشافيس  حزب 

مبنصيب حاكميتهما.

العيسمي،  زال  وما 
الذي أبصر النور بوالية 
سنة،   38 قبل  مرييدا 

عازبا حتى اآلن، 
متخرج  وهو 
من  باحلقوق 
"لوس  جامعة 
وكان  أنديس" 
رئيسا  فيها 
الطلبة،  الحتاد 
تعيينه  مت  ثم 
بعد خترجه رئيسا 

"األونديكس"  لدائرة 
بالشؤون  الناشطة 
كاستصدار  املدنية، 
جوازات السفر واهلويات 
شابه،  وما  الشخصية، 
تعيينه  مت   2008 ويف 
والعدل  للداخلية  وزيرًا 
الوزير  استقالة  بعد 
األسبق رامون رودريكيز 
منصب  وهو  شاسني، 
فوزه  حتى  شغله 
من   %  58.57 بنسبة 

األصوات.

زيدان  طارق  وكان 
فاز  مداح،  العيسمي 
بنسبة 97% يف انتخابات 
2005 التشريعية وأصبح 
مرييدا،  والية  عن  نائبًا 
عامني  بعد  اضطر  لكنه 
بعد  مقعده  عن  للتخلي 
تعيينه نائبا لوزير األمن، 

ثم وزيرا للداخلية.

من  هو  والعيسمي 
السويداء  حمافظة 
سوريا،وووالده  يف 
يف  مولود  كارلوس 
وكان  أيضا،  فنزويال 
صاحب  متطرفا  يساريا 
أحزاب  عرب  نشاطات 
إليها،  انتسب  عدة 
 1992 يف  اعتقاله  ومت 
اإلقامة  يف  ووضعه 

اجلربية.
وال يبدو أن العيسمي 
اآلن،  قبل  سوريا  زار 
تشافيس  هوغو  أن  إال 
 2010 يف  زارها  نفسه 
وقصد مدينة السويداء، 
العرب يف  جبل  عاصمة 
منها  واليت  سوريا، 
 100 من  أكثر  يقيم 
ومتحدر  مغرتب  ألف 
الالتينية،  أمريكا  يف 

ومعظمهم يف فنزيوال.
الزيارة  تلك  يف 
فرد  حبفاوة،  استقبلوه 
بأحسن منها، وقال يف 
"إن  باحملتشدين  كلمة 
األطرش  باشا  سلطان 
هما  بوليفار  وسيمون 
األبوان احملرران اللذان 
لن ميوتا" وأثارت عبارته 
التصفيق  من  عاصفة 
الثورة  بزعيم  إلشادته 
على  الكربى  السورية 
الفرنسي  االنتداب 
القرن  عشرينيات  يف 

املاضي. 
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ريــاضة

أكمل »برشلونة« اإلسباني و«بايرن ميونيخ« األملاني عقد نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، بتعادل األول مع ضيفه 
»باريس سان جرمان« )1ـ  1(، وفوز الثاني على مضيفه »يوفنتوس« 

اإليطالي )2 ـ صفر(، االربعاء، يف إياب ربع النهائي.
يف املباراة األوىل يف برشلونة، بدأ »برشلونة« املباراة من دون 
جنمه االرجنتيين ليونيل ميسي الذي جلس على مقاعد البدالء بعد 
اصابته االسبوع الفائت يف مباراة الذهاب اليت انتهت بالتعادل 

)2 ـ 2(، يف باريس.
وكان »باريس سان جرمان« االفضل يف معظم فرتات الشوط األول 
األرجنتيين  توقيع  محل  بهدف  ليتقدم  الثاني  الشوط  انتظر  لكنه 
خافيري باستوري يف الدقيقة 50 بعد هجمة سريعة وضعته منفردا 

باحلارس فيكتور فالديس.
وشارك ميسي بدال من سيسك فابريغاس يف الدقيقة 62 وساهم 
يف صنع هدف التعادل الذي سجله بيدرو يف الدقيقة 71 ليضمن 
على  السادسة  للمرة  النهائي  نصف  إىل  التأهل  »برشلونة« 

التوالي.
ويف الثانية يف تورينو، جدد »بايرن ميونيخ« فوزه على »يوفنتوس« 
بهدفني جاء أوالهما من ركلة حرة لباستيان شفاينستايغر، وصلت 
داخل  من  لعبها  الذي  مارتينيز  خايف  اإلسباني  اىل  الكرة  منها 
املنطقة صعبة صدها احلارس جانلوجيي بوفون لكن الكرواتي ماريو 

ماندزوكيتش تابعها برأسه يف الشباك )64(.
ويف الوقت القاتل، سجل البديل البريويف كالوديو بيتزارو هدف 
بينية  متريرة  بعد  »يوفنتوس«،  جراح  من  وعمق  الثاني  الضيوف 
من شفاينستايغر تابعها ارضية اىل ميني بوفون )90+1(، مسجال 
هدفه الرابع يف مخس مباريات وموجها الضربة القاضية للسيدة 

العجوز.
وتقام قرعة نصف النهائي غدا يف مدينة نيون السويسرية.

»يوروبا ليغ«
خيوض الثالثي اإلنكليزي، »تشلسي« وجاره »توتنهام« و«نيوكاسل 
يونايتد« اليوم إياب ربع نهائي كأس »يوروبا ليغ« حبظوظ متفاوتة، 

فيما خيوض »التسيو« اإليطالي اختبارا صعبا على ارضه.
ويفتتح »تشلسي« اياب ربع النهائي على ارض ملعب »لوجنيكي« 
امامه  ساحنة  والفرصة  الروسي  كازان«  »روبن  مبضيفه  اخلاص 
بالكؤوس  يتوج  فقط  فريق  رابع  يصبح  لكي  مشواره  ملواصلة 
االوروبية الثالث بعد »يوفنتوس« و«اياكس امسرتدام« اهلولندي 
و«بايرن ميونيخ«، وذلك بعد ان حسم مباراة الذهاب على ارض 
اإلسباني  من  ثنائية  بفضل   ،)1 ـ   3( بريدج«  »ستامفورد  ملعب 
جعله  الذي  املستوى  اىل  يعود  بان  تعهد  الذي  توريس  فرناندو 
رفع رصيده يف  ان  بعد  العامل  املهامجني يف  افضل  احد  سابقا 

الذهاب اىل 18 هدفا هذا املوسم.
ويبدو بلوغ دور االربعة من الكأس االوروبية الثانية يف متناول 
روسيا  اىل  يسافر  الذي  بينيتيز  رافايل  اإلسباني  املدرب  فريق 
مبعنويات جيدة بعد ان انتزع املركز الثالث يف الدوري احمللي من 
جاره »توتنهام« بفوزه على »سندرالند« )2 ـ 1(، وان كان يواجه 
فريقا مل يذق طعم اهلزمية يف 18 مباراة اوروبية متتالية خاضها 
على ارضه يف كازان، لكنه بدا اكثر تواضعا على ملعب »لوجنيكي« 

يف موسكو حيث خسر ثالثا من مبارياته االربع االخرية.
يذكر ان »روبن« تأهل اىل ربع نهائي الكأس الول مرة يف تارخيه 
»اتلتيكو  وجرد  دور اجملموعات  اإليطالي يف  بـ«إنرت«  اطاح  وهو 
جبار  االطاحة  قبل  الثاني  الدور  اللقب يف  من  اإلسباني  مدريد« 

االخري »ليفانيت« من الدور الثالث.
»توتنهام«  خيوض  بارك«،  جايكوب  »سانت  ملعب  ارض  وعلى 
اختبارا اكثر صعوبة من جاره اللندني »تشلسي« عندما حيل ضيفا 
على »بال« السويسري وهو يف وضع حرج كونه اكتفى بالتعادل 
)2 ـ 2(، ذهابا على ارضه يف مباراة ختلف فيها بهدفني قبل ان 

يعود من بعيد.
وما يزيد من مهمة فريق املدرب الربتغالي اندري ـ فياش بواش 
افتقاده خلدمات جنمه الويلزي غاريث بايل وارون لينون والفرنسي 

وليام غاالس بعد تعرض الثالثة لالصابة يف مباراة الذهاب.
حظوظه  فتبدو  »نيوكاسل«،  االخر  اإلنكليزي  للفريق  بالنسبة  اما 
العمالق  القاري شبه منعدمة النه يستضيف  يف مواصلة املشوار 
ينجح  مل  انه  3(، خصوصا  ـ   1( متخلف  وهو  »بنفيكا«  الربتغالي 
سوى فريقني حتى االن يف الصيغة احلالية للكأس من تعويض 

ختلفهما بفارق هدفني والتأهل اىل الدور التالي.
يستضيف  الذي  »التسيو«  ايضا  تشجع  ال  االحصائية  وهذه 
»فنربغشة« الرتكي وهو متخلف )صفر ـ 2(، سجلهما الكامريوني 

بيار ويبو واهلولندي ديرك كويت.
وهنا الربنامج )بني قوسني نتيجة الذهاب وموعد املباراة بتوقيت 

بريوت(:
 ،)3 ـ   1( )إنكلرتا(  »تشلسي«   * )روسيا(  كازان«  »روبن  ـ 

.)19.00(
ـ »بال« )سويسرا( * »توتنهام« )إنكلرتا( )2 ـ 2(، )22.05(.

 ،)2 ـ  )صفر  )تركيا(  »فنربغشة«   * )إيطاليا(  »التسيو«  ـ 
.)22.05(

ـ »نيوكاسل يونايتد« )إنكلرتا( * »بنفيكا« )الربتغال( )1 ـ 3(، 

 دوري أبطال أوروبا بكرة القدم
»برشلونة« و»بايرن ميونيخ« يكمالن عقد نصف النهائي

Saturday 13 April 2013  2013 نيسان   13 السبت 

.)22.05(

بدرو رودريغيز عقب تسجيله اصابة التعادل لربشلونة يف مرمى باريس 
سان جريمان 1 – 1، يف برشلونة.

الكرة  على  صراع 
»الغرافة«  بني العب 
جربيل  الفرنسي 
والعب  سيسي 
حممود  »النصر« 
ـ  )رويرتز  درويش 

فادي األسعد(  
الكرة  على  صراع 
»النصر«  العب  بني 
الربازيلي كوريا )19( 
»الغرافة«  والعب 
ـ  )رويرتز  احناش 

فادي األسعد(
»الشباب«  تأّهل 
الدور  إىل  السعودي 
فوزه  بعد  الثاني 

 دوري أبطال آسيا
تأهل »الشباب« و»األهلي« السعوديني

نيين يسجل هدف »الغرافة« مبرمى 
»النصر« )رويرتز ـ فادي األسعد(

قبل أيام من انتهاء املوسم املنتظم منتصف االسبوع املقبل، ارتفع 
الدوري  من  أوف«  »البالي  النهائية  لالدوار  املتأهلة  الفرق  عدد 
االمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني »ان بي آي« اىل 15 فريقًا 
من أصل 16، بينها مثانية يف املنطقة الشرقية وسبعة يف املنطقة 
الغربية، ومل تبق سوى بطاقة يتيمة تأهيلية يتنازعها لوس أجنلس 
اليكرز ثالث جمموعة اهلادي برصيد 41 - 37 ويوتاه جاز ثالث جمموعة 
الثامن  املركز  الاليكرز  وحيتل   .38  -  41 برصيد  الغربي  الشمال 

املؤهل يف ترتيب الغربية بفارق نصف مباراة عن جاز التاسع.
ثاني  ووريورز  ستايت  غولدن  أالربعاء  املتأهلة  الفرق  آخر  وكان 
الغربي.  اجلنوب  جمموعة  ثالث  روكتس  وهيوسنت  اهلادي  جمموعة 
أضف أن نيويورك نيكس أحرز بطولة جمموعة االطلسي للمرة االوىل 
يتنافس  الذي   - سربز  أنطونيو  سان  أحرز  بينما   ،1994 عام  منذ 
وأوكالهوما سييت ثاندر على بطولة املنطقة الغربية - بطولة جمموعة 

اجلنوب الغربي.
ففي قاعة »أوراكل أرينا« يف أوكالند، وأمام 19596 متفرجًا، فاز 
خامس  وولفز  تيمرب  مينيسوتا  على ضيفه  ووريورز  غولدن ستايت 
جمموعة الشمال الغربي 105 - 89 )االشواط 26 - 26، 55 - 54، 86 
- 70، 105 - 89(. سجل للفائز كالي طومبسون 30 نقطة وستيفن 
اىل  نقطة   15 لي  اىل 10 متريرات حامسة وديفيد  نقطة   24 كاري 
12 متابعة، وللخاسر الروسي اندري كرييلنكو 15 نقطة واالحتياطي 

تشايز بودينغر 17 نقطة.
ويف قاعة »تويوتا سنرت« يف هيوسنت، وأمام 16673 متفرجًا، فاز 
هيوسنت روكتس على ضيفه فينيكس صنز خامس جمموعة اهلادي 
والذي مين خبسارته العاشرة تواليًا 101 - 98 )االشواط 29 - 21، 
51 - 53، 78 - 74، 101 - 98(. سجل للفائز جيمس هاردن 33 
نقطة اىل ست متابعات وست متريرات حامسة، وللخاسر االرجنتيين 

لويس سكوال 28 نقطة اىل مثاني متابعات.
ويف قاعة »ستايبلز سنرت« يف لوس أجنلس وأمام 18997 متفرجًا، قاد 
كوبي بريانت لوس أجنلس اليكرز اىل الفوز على ضيفه نيوأورليانز 
هورنتس خامس جمموعة اجلنوب الغربي 104 - 96 )االشواط 27 - 
22، 45 - 50، 70 - 70، 104 - 96(. سجل للفائز كوبي بريانت 30 
نقطة منها 23 يف الربع الرابع االخري اىل ست متابعات وست متريرات 
حامسة واالسباني بول غاسول 22 نقطة اىل 11 متابعة ودوايت هوارد 
19 نقطة، وللخاسر اريك غوردون 22 نقطة منها 10 رميات حرة من 

11 حماولة وانطوني ديفيس 18 نقطة اىل 14 متابعة.
املنطقة  ترتيب  يف  الثامن  املركز  الاليكرز  استعاد  الفوز  وبهذا 
الغربية، مع خسارة منافسه على البطاقة االخرية املؤهلة يوتاه جاز 
أمام ضيفه أوكالهوما سييت ثاندر متصدر جمموعة الشمال الغربي 80 
- 90 )االشواط 19 - 26، 35 - 45، 61 - 68، 80 - 90(، يف قاعة 
»انرجي سوليوشنز أرينا« يف سولت اليك سييت ويف حضور 19610 
متفرجني. سجل للفائز راسل وستربوك 25 نقطة وكيفن دورانت 21 
نقطة اىل 12 متابعة وتسع متريرات حامسة، وللخاسر مو وليامس 19 

نقطة وغوردون هايوارد 17 نقطة.
منه  أفضل  فرق  ضد  ثالثة  منها  مباريات،  أربع  لاليكرز  تزال  وال 
ترتيبًا، لكنها كلها على أرضه، يف حني ان جلاز ثالث مباريات منها 
اثنتان على أرضه وواحدة ضد فريق أفضل منه ترتيبًا. وميكن ان 
تستمر االثارة ملعرفة الفريق االخري الصاعد اىل »البالي أوف« حتى 

املباراة األخرية يف 17 نيسان اجلاري.
ويف قاعة »ماديسون سكوير غاردن« يف نيويورك، وأمام 19033 
متفرجًا، حقق نيويورك نيكس فوزه الـ 13 تواليًا على ضيفه واشنطن 
ويزاردز ثالث جمموعة اجلنوب الشرقي 120 - 99 )االشواط 36 - 23، 
58 - 43، 95 - 71، 120 - 99(. سجل للفائز كارميلو أنطونيو 36 
نقطة اىل مثاني متابعات وست متريرات حامسة ورميان شومربت 18 

نقطة، وللخاسر جون وول 33 نقطة.
ويف قاعة »أمريكان آيرالينز أرينا« يف ميامي، وأمام 19834 متفرجًا، 
على ضيفه  الشرقية  املنطقة  وبطل  اللقب  حامل  هيت  ميامي  فاز 
ميلووكي باكز ثالث جمموعة الوسط 94 - 83 )االشواط 26 - 21، 47 
- 46، 71 - 59، 94 - 83(، ليحرز فوزه الـ 61 قبل مبارياته االخرية 
ويعادل رقمه القياسي يف عدد االنتصارات يف موسم واحد. سجل 
متريرات  وسبع  متابعات  سبع  اىل  نقطة   28 جيمس  لوبرون  للفائز 
املريض،  بوش  وكريس  املصاب  وايد  دواين  غياب  يف  حامسة، 
وللخاسر براندون جينينغز 30 نقطة. وال يزال هيت حيتاج اىل فوز 
واحد لينهي املوسم املنتظم بأفضل رصيد وحيظى بأفضلية األرض 

طوال االدوار النهائية.
ويف املباريات االخرى، فاز انديانا بايسرز اىل كليفالند كافاليريز 99 
- 94 )االشواط 29 - 26، 48 - 53، 64 - 84، 99 - 94(، وبروكلني 
نتس على فيالدلفيا 76 104 - 83 )االشواط 31 - 18، 56 - 38، 
85 - 62، 104 - 83(، وممفيس غريزليس على تشارلوت بوبكاتس 
94 - 75 )االشواط 28 - 19، 49 - 40، 63 - 57، 94 - 75(، وخسر 
شيكاغو بولز أمام تورونتو رابتورز 98 - 101 )االشواط 22 - 31، 

.)101 - 98 ،81 - 68 ،54 - 50

الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني »ان بي آي«

تأهل 15 فريقاً والبطاقة األخرية 
بني الاليكرز وجاز

خارج قواعده على »تراكتورسازي« اإليراني )1 ـ صفر(، ضمن 
اجلولة الرابعة من مباريات اجملموعة األوىل يف دوري أبطال آسيا 

بكرة القدم.
آماله  من  اإلماراتي  »اجلزيرة«  أضعف  ذاتها،  اجملموعة  وضمن 
»اجليش«  ضيفه  مع  تعادله  بعد  الثاني،  الدور  إىل  بالتأهل 

القطري )1 ـ 1(.
ورفع »الشباب« رصيده إىل 10 نقاط من 4 مباريات مقابل 5 

لـ«اجليش«، و4 لـ«تراكتورسازي«، و2 لـ«اجلزيرة«.
ويف اجملموعة الثالثة، حذا »األهلي« جدة حذو مواطنه »الشباب« 
وبلغ الدور الثاني، بعد فوزه الكبري على »سباهان أصفهان« 

اإليراني )4 ـ 1(.
نقاط   3 بفارق  مبتعدًا  نقطة،   12 إىل  »األهلي« رصيده  ورفع 
عن »الغرافة« الثاني، و6 نقاط عن »سباهان«، و12 نقطة عن 

»النصر« األخري.
وهنا النتائج:

] اجملموعة األوىل:
ـ يف أبو ظيب، تعادل »اجلزيرة« اإلماراتي مع ضيفه »اجليش« 
 ،)25( برغش  سلطان  لـ«اجلزيرة«  سجل   ،)1 ـ   1( القطري 

ولـ«اجليش« الربازيلي ادريانو )33(.
ـ يف تربيز، خسر »تراكتورسازي« اإليراني أمام ضيفه »الشباب« 
تيغالي  سيباستيان  األرجنتيين  سجله   ،)1 ـ  )صفر  السعودي 

.)84(
] اجملموعة الثالثة:

ـ يف جدة، فاز »األهلي« جدة على »سباهان أصفهان« اإليراني 
)4 ـ 1(، سجلها مصطفى بصاص )45 و50(، وبرونو سيزار )67 
من ركلة جزاء(، وبدر اخلميس )90(، ولـ«سباهان« ديالوفيتش 

.)81(
اإلماراتي  »النصر«  القطري على  »الغرافة«  فاز  الدوحة،  ـ يف 
)3ـ1(، سجلها أنس مبارك )9(، وأندرسون نيين )55(، ونهيد 

الشمري )79(، ولـ«النصر« تاكايوكي مورميوتو )17(.
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مــتفرقات

Saturday 13 April 2013  2013 نيسان   13 السبت 

)كل نفس ذائقة املوت( صدق اهلل العظيم.
تويف يف لبنان الشيخ اجلليل املرحوم رفيق انيس عساف )ابو 
مروان(  واقيم له مأمت حاشد حيث صلى على روحه الطاهرة 
مشايخ طائفة املوحدين الدروز وووري الثرى يف مدافن الطائفة 

يف بريوت.
وسيقام جملس عزاء للفقيد الغالي يف بيت املوحدين الدروز 
يف سيدني يوم االحد الواقع 14 - 4- 2013 من الساعه 12 اىل 

الواحدة ظهرًا .
االسفون: اشقاؤه نبيل وعادل عساف وعائالتهم وعموم آل 

عساف وانا هلل وانا اليه راجعون  .
الدعوة عامة

تعزية من آل املغّوش
باصدق  املغوش  آل  وعموم  املغوش  اكرم  الزميل  يتقدم 
التعازي القلبية من االخوه االعزاء نبيل وعادل عساف وعموم 
آل عساف سائلني اهلل تعاىل الرمحه للفقيد الغالي ولكم الصرب 

والسلوان وانا هلل وانا اليه راجعون.

لقد وّلت أيام سرتات النجاة الثقيلة والضخمة، وذلك 
ويلز حلملتها  نيو ساوث  النقل يف  وكالة  إطالق  بعد 
خالهلا  من  حتث  اليت  القوارب  على  بالسالمة  اخلاصة 
اجلميع على اعتماد اجملموعة احلديثة من معدات السالمة 
سطح  على  وجودهم  أثناء  االرتداء  والسهلة  املرحية 

القارب يف املياه.
يف عرض أزياء أقيم يوم األحد، مت عرض بعض من أحدث 
النجاة، كجزء من فعاليات املهرجان  موديالت سرتات 
اليوناني يف سيدني لعام 2013 الذي أقيم عند ميناء 
دارلنج. يعد هذا العرض جزًءا من محلة وكالة النقل يف 
نيو ساوث ويلز اخلاصة بالسالمة على القوارب واليت 

تهدف إىل تشجيع استخدام سرتات النجاة.
تضم جمموعة سرتات النجاة األمناط من سرتات السباحة 
املصنوعة  النجاة  سرتات  إىل  للنفخ  القابلة  املرحية 
»أحزمة  إىل  باإلضافة  الوضوح  عالية  رغوية  مواد  من 
أنها  البارزة، وهذا يعين  للغاية وغري  املرحية  اخلصر« 
كافة  خالل  اجلميع  تناسب  وتصميمات  موديالت  توفر 

األحوال على القارب.
»لقد وّلت أيام سرتة النجاة الضخمة اليت دائمًا ما كانت 
تبدو أنها تشكل عائقًا، ومّت استبداهلا بتصميمات حديثة 
اليوم يف املاء«، حسبما  مرحية وسهلة االرتداء طوال 
البحرية  السالمة  ملكتب  العام  املدير  لسان  على  جاء 

والشؤون املالحية، غلني هاورد.
»سرتة النجاة احلديثة تتسم بأنها عملية ومرحية ومناسبة 
وهذا يعين أّن  لالرتداء أكثر بكثري من أي وقت مضى – 

هناك سرتة جناة للجميع ولكافة األنشطة.
»وهو ما يعين أيضًا، أّنه ليس هناك عذر يبيح لكم عدم 

ارتداء واحدة عند وجودكم يف املاء«.
كافة  يناسب  ما  أيضًا  احلديثة  النجاة  سرتات  تقدم 
استخدامات القوارب، بدءًا من ركوب قوارب التجديف 
يف  الصيد  إىل  احملمية  املائية  املمرات  يف  الكاياك 

عرض البحر واإلحبار يف البحار اهلائجة.
أظهرت الدراسة األخرية حول احلوادث البحرية يف نيو 
مرتبطة  وفاة  حالة   167 هناك  كانت  أّنه  ويلز  ساوث 
بركوب القوارب و575 إصابة خطرية نتيجة لوقوع 3754 

حادث خالل السنوات العشر املاضية.
سرتات  أهمية  على  دامغة  أدلة  األرقام  هذه  تقدم 
النجاة يف احلاالت اخلطرية يف املاء حسبما صرح السيد 

غلني.
يتعرض  أن  ينتظر  أحد  »ال  غلني  السيد  يقول  حيث 
هو  وهذا  املاء،  يوم يف  لقضاء  يتوجه  عندما  ملشكلة 
ارتداء  يكون  أن  أجله  من  نريد  الذي  بالضبط  السبب 
سرتة النجاة مبثابة سلوك أصيل لدى أي شخص حتى 

قبل أن تطأ قدمه سطح املركب،.
»لقد أطلعتنا الدراسات أّن أكثر من 90 يف املائة من 
ساوث  نيو  ممرات  يف  حتفهم  لقوا  الذين  األشخاص 
ويلز املائية مل يكونوا يرتدون سرتة جناة. األمر الذي 
يعد حقيقة مزعجة عندما نأخذ بعني االعتبار أّن الغالبية 
تأتي  املميتة  الرتفيهية  املراكب  حوادث  من  العظمى 
على  من  األشخاص  وسقوط  القوارب  النقالب  نتيجة 

منت القارب.
»لن يفسد ارتدائك لسرتة النجاة مطلقًا يومًا تريد أن 
حياتكم  ينقذ  أمر  ارتدائها  ولكن   - املاء  يف  تقضيه 

فقط،« حسبما قال السيد غلني.
ارتداء سرتات النجاة على منت القارب أمر إلزامي لكل 
راكب على ظهر املركب. تطبق العقوبات على الربابنة 
الذين ال حيملون سرتات جناة كافية وعلى ركاب املراكب 

الذين ال يقومون بارتدائها عندما ُيطلب منهم ذلك.
نذّكر أيضًا حبارة املراكب بوجوب التحقق بانتظام من 

حالة سرتات النجاة اخلاصة بهم.
lifejacketwearit. ملزيد من املعلومات، ادخلوا على موقع

com.au
وسائل اإلعالم:3760 8202 )02(. 

نشجع حبارة املراكب على 
اعتماد أحدث التصميمات من 

سرتات النجاة العصرية

جملس عزاء للفقيد الشيخ رفيق 
انيس عساف )ابو مروان( يف بيت 

املوحدين الدروز يف سيدني

اعداد وتصوير أراكس - لتغطية حفالتكم وأعراسكم وجميع مناسباتكم اعتمدوا اِّـصور أراكس

PH: 0419 247 261  - 02 9682 3269

 نافذة على المجتمع

العروسان كريستوفر ستيفن مششوم وماليسا سعد طنوس بعد 
املونسنيور  والضيف  مرعي  بشارة  املونسنيور  اكليلهما  بارك  ان 
الفرحة  هذه  قدسا  اللذان  كندا  من  القادم  ضوميط  فرنسيس 
يف كنيسة سيدة لبنان  - هاريس بارك بشهادة االشبني ماثيو 
حنا  العروس  والدي  نعمة وحضور  تريز  ماري  واالشبينة  مششوم 
وسعاد سعد طنوس اللذين جاءا من لبنان خصيصا حلضور هذه 
الفرحة وحضور شقيقة العروس وزوجها جو وجوان القادمني من 
االردن ايضا حضور مجيع االهل واالقارب وعدد كبري من املدعوين 
العروسان  ودخل  اجلديدة  الويستيال  صالة  يف  فرحتهما  اكتملت 
الصالة والقفص الذهيب على قرع الطبول واالضواء النارية وعمت 
واالغاني  الكالسيكية  املوسيقى  انغان  على  اجلميع  قلوب  الفرحة 

الغربية.
وخالل الفرحة العامرة وعلى اشعاع فالش اراكس قطع العروسان 
كريستوفر وماليسا قالب الفرحة ونثرت الورود وتعالت االضواء 
التهاني من  النارية مع رقصة احلب والوفاء للعروسني ثم تقبال 

اجلميع وتهاني خاصة من رجل االعمال جو نعمة والف مربوك.

العروسان كريستوفر مششوم وماليسا طنوس

Sid Chidiac 
Internationally renowned Chocolate Painter 

 

Cordially invites you to 
 

The Sydney launch of his Art Exhibition depicting the  
History of Lebanon from the Phoenicians to the Modern Day 

 
 

Oil on Canvas to be held on 
Friday 12 April 2013 from 6pm to 9pm 

(The exhibition will be open to the Public from Saturday 13 April to  
Monday 15 April from 12noon to 8pm) 

at 
St Charbel’s Multi-Purpose Hall 

142 Highclere Ave, Punchbowl 
 

RSVP to secretary@becharrie.org  
or contact Lichaa on 0430 702 224 

 
 

Proudly sponsored by: 
St Charbel’s Centre for Research and Strategic Studies 

The Becharrie Association of  NSW 

 زفاف.. يف مأمت 
بإقامة  خاله  مأمت  يف  املشاركني  أمريكي  رجل  فاجأ 
تكرميًا  الدفن  مراسم  خالل  خطيبته  من  زفافه  حفل 
العروس. يسلمه  أن  يف  يرغب  كان  الذي  للراحل 
وذكرت صحيفة "فيالدلفيا ديلي نيوز" أن العشرات 
كانوا يشاركون يف مراسم اجلنازة يف كنيسة بفيالدلفيا، 
من  وتزوج  اجلميع  عامًا(   39( وايد  رجيي  فاجأ  حني 
خطيبته مونيك ماكميالن )29 عامًا( خالل مراسم تأبني 
خاله الراحل جورجي سكوت الذي قتل رميًا بالرصاص.
العروس  وعد  قد  كان  سكوت  إن  وايد  وقال 
ألن  الزفاف  يوم  الكنيسة  مذبح  إىل  مبرافقتها 
حتى  هلما  وعده  ينفذ  أن  أراد  وقد  متوف،  والدها 
الزفاف حبفل  املأمت  دمج  ارتأيا  لذا  وفاته  بعد 
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تتمــات

حكومة سالم..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

بفريق عمل منسجم ومنتج.
املشاورات بني سليمان وسالم، وفق  االوىل من  اجلولة  وافضت 
مصادر مطلعة اىل انطباع ان عملية تأليف احلكومة قد تكون مسهلة 
وعندها  االنتخابات  اجراء  اىل  فعال  تتجه  السياسية  القوى  كانت  اذا 
لن تعرقل عملية التأليف، اما اذا كانت النظرة اليها على انها حكومة 
سياسية سيطول أمدها ولن تكون هناك انتخابات، فان عملية التأليف 

ستعرتضها عثرات كثرية ومعقدة.
ورأت اوساط بعبدا ان »اعالن بعبدا« يفرتض ان يكون النواة الصلبة 
والصاحلة للبيان الوزاري خصوصا انه حاز امجاع القوى السياسية يف 

استشارات التكليف والتأليف.
عملية  رافقت  اليت  والدولية  االقليمية  املظلة  تساعد  ان  وتوقعت 

التكليف يف ازالة العقبات اليت قد تعرتض مسار التأليف.
ويف املعلومات ان الرئيس املكلف وضع اربعة معايري الختيار اعضاء 

احلكومة هي:
ال يريد شخصيات حزبية »فاقعة«.  – 1

ال يريد توزير شخصيات ال لون هلا اطالقا بل ذات متثيل يف   – 2
بيئتها السياسية واملذهبية.

يطمح اىل وزراء يتمتعون بالكفايات من خالل تولي مناصب يف   – 3
الشأن العام واخلاص وال غبار على اعماهلم ومسعتهم.

يسعى اىل توزير شخصيات قادرة على العمل معا من دون   – 4
مناكفات. ومن خالل هذه املعايري يريد سالم ان حيدث صدمة اجيابية 

لدى الرأي العام بعد ان يضع التشكيلة بني يدي الرئيس سليمان.
وعلم ايضا ان الرئيسني سليمان وسالم يتجهان اىل اختيار نساء 
ضمن احلكومة اجلديدة، فيما  بدا واضحا ان مثة تفاهما بينهما على 
أن تكون احلكومة مصغرة ومن غري املرشحني لالنتخابات ألن مهمتها 

ستكون حصرا اجناز االستحقاق االنتخابي.
ويؤكد سالم يف جمالسه اخلاصة أنه حظي بدعم كبري لتكليفه ودعم 
مماثل الجناز استحقاق االنتخابات، لكن التفاصيل اليت تتعلق بتشكيل 
وهو يف  اجلمهورية.  رئيس  مع  بالتعاون  عاتقه  على  تركت  احلكومة 
صدد االقدام على اجناز التشكيل انطالقا من زخم الدعم الذي حظي 
به والذي ال يزال يف أوجه وهو لن يتباطأ يف هذه املهمة لئال يتبدد 

هذا املناخ املؤازر له.
بورصة أمساء

احلكومة  للتوزير يف  مرشحني  أمساء  تداول  بدأ  ذلك،  غضون  يف 
اجلديدة يتصاعد يف أروقة التأليف وكواليسه. ومن االمساء اليت تردد 
أمس االول انه جيري تداوهلا: من املوارنة الوزير احلالي مروان شربل، 
الوزير السابق جان عبيد )لتولي حقيبة اخلارجية(، الوزير السابق زياد 
بارود، نقيب احملامني السابق رمزي جريج، الرئيس السابق للرابطة 

املارونية جوزف طربيه، الرئيس احلالي للرابطة مسري أبي اللمع.
درباس،  السابق يف طرابلس رشيد  نقيب احملامني  السّنة:  ومن 
الذي قد ال  لبنان  حممد املشنوق، مروان غندور نائب حاكم مصرف 
رائد شرف  الشيعي  لبنان  حاكم مصرف  نائب  اختيار  حال  يوزر يف 

الدين ابن شقيقة االمام موسى الصدر السيدة رباب.
ومن الشيعة: رائد شرف الدين، النائب السابق ناصر نصراهلل.
ومن الدروز: القاضي املتقاعد عباس احلليب، وبهيج ابو محزة.

ومن الكاثوليك: فايز احلاج شاهني.
ومن االرثوذكس: نقوال حناس.

املسار االنتخابي
واذا كان املسار احلكومي تقدم أمس االول اىل صدارة االهتمامات، 
مشارف  على  يبدو  االنتخاب  بقانون  املتصل  االنتخابي  املسار  فان 
جملس  اقرار  عقب  الكثيفة  واملساعي  التحركات  من  جديدة  مرحلة 
القانون  أحيل  وقد  الستني.  قانون  املهل يف  تعليق  قانون  النواب 
امس على رئيس اجلمهورية بعدما وقعه رئيس حكومة تصريف االعمال 
جنيب ميقاتي، لكن الرئيس سليمان تريث يف توقيعه علما ان لديه 
ايام الصداره ونشره انطالقا من صفة االستعجال اليت  مهلة مخسة 
سليمان  ان  معلومات  وأفادت  النواب.  جملس  يف  باقراره  اقرتنت 
يدرس اخليارات املتاحة امامه واليت تراوح بني املوافقة ورد القانون 
او عدم توقيعه فيصري نافذا بعد انقضاء املهلة او توقيعه والطعن 

فيه أمام اجمللس الدستوري.
ويف املقابل، علم ان اتصاالت جرت مساء أمس االول بني أعضاء 
اللجنة النيابية الفرعية اليت سبق هلا أن ناقشت ملف قانون االنتخاب 
برئاسة النائب روبري غامن وناقشوا امكان معاودة هذه االجتماعات من 
أجل التواصل. وتقرر ان جيتمع أعضاء اللجنة بدءا من الثالثاء املقبل 
من  بدعم  وذلك  التواصل«  »جلنة  مساعي  الحياء  النواب  يف جملس 

رئيس اجمللس نبيه بري.

االبراهيمي يتجه..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

استقالة خطية سيضمنه جردة تقييم ألبرز ما واجهته مهمته من مصاعب، 
سواء على الصعيد السوري أو على الصعيدين العربي والدولي، وصواًل 
اىل قول عبارة حيمل فيها جامعة الدول العربية مسؤولية املشاركة يف 

تدمري سوريا، دولة وجمتمعًا وقوة للعرب أمجعني.
قرار  أجواء  يف  باتت  واإلقليمية  الدولية  احملافل  بعض  أن  وُعلم 
االستقالة، وبدأ يتم تداول أمساء خلالفته على نطاق ضيق جدًا. وذكرت 
املصادر العربية أن قرار تسليح املعارضة السورية هو استدراج خطري 

على  ينقلب  السحر  هو  »وها  السياسية  للتسوية  فرصة  كل  أطاح 
الساحر، بإعالن جبهة النصرة يف سوريا مبايعتها أمري تنظيم القاعدة 
أمين الظواهري، وهي اخلطوة اليت أحدثت دويًا صاعقًا يف كل مكونات 
املعارضة السورية، كما يف عدد كبري من احملافل الدولية واإلقليمية، 
وباكورة ذلك، طلب األمريكيني من السلطات الرتكية جتميد عمليات 
التسليح ودخول املسلحني عرب حدودها اىل مشال سوريا، وأن يتم 
حصر هذا املعرب بإقليم كردستان بإشراف األمريكيني مباشرة، خمافة 

أن يصل السالح النوعي اىل أيدي جمموعات القاعدة«.
»جمموعة  خارجية دول  وزراء  بيان  عند مضمون  املصادر  وتوقفت 
الثماني«، يف لندن، والذين تعهدوا فيه »بدعم عملية انتقال سياسي 
بقيادة سورية، وعمل اإلبراهيمي، بناء على املبادئ اليت ينص عليها 
بيان جنيف«، من دون أي ذكر ملوضوع التسليح، وهو ما تطالب به 
الذي  اللقاء  من  بالرغم  السورية،  املعارضات  أو  وفرنسا،  بريطانيا 
جرى أمس األول بني وزير اخلارجية األمريكي جون كريي ووفد من 

»االئتالف الوطين السوري«.
وال يبدو أن توقيت مبايعة زعيم »جبهة النصرة« أبو حممد اجلوالني 
لزعيم تنظيم »القاعدة« أمين الظواهري على السمع والطاعة متعجاًل، 
اجملتمع  االندماج يف  استكمال  إىل  ذلك  سبقت  »النصرة«  إن  حيث 
العمل  منهج  يف  حتوالت  حتدث  وبدأت  واإلدليب،  احلليب  الريفي 

السياسي، وتناوهلا للجماعة السورية مادة رباط وجهاد.
ومل يعرتض على قرار املبايعة سوى سطر »فايسيبوكي« يتيم على 
القاعدة  »خط  إن  قائال  اخلطيب  معاذ  امحد  »االئتالف«  زعيم  صفحة 
ال يناسبنا، وعلى الثوار أن يأخذوا موقفًا«. أما »االئتالف« فلم جيد 
ما يقوله يف دخول »القاعدة« رمسيًا اىل بالد الشام، حيث ُيعّد مع 
»رئيسها«  بـ  جيدر  سوريا  كامل  على  مؤقتة«  »حكومة  لفرض  ذلك 
غسان هيتو أن يتساكن عندها مع الدولة اإلسالمية اليت يرعى قيامها 

اجلوالني.
وأعلن الرئيس األمريكي باراك أوباما، خالل لقائه األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون يف البيت األبيض، أن الوضع يف سوريا وصل 
اىل »منعطف حاسم«، فيما حث بان كي مون قادة العامل، ضمنهم 

أوباما، على القيام باملزيد من اجل املساعدة يف وقف العنف.
بيان »الثماني«

وفرنسا  وبريطانيا  املتحدة  والواليات  روسيا  خارجية  وزراء  وقال 
يف  اجتماعهم  ختام  يف  بيان  يف  وكندا،  واليابان  وايطاليا  وأملانيا 
لندن، »إنهم مصدومون لعدد القتلى الذين سقطوا خالل النزاع يف 
سوريا، والذي جتاوز الـ 70 ألف شخص، وذلك باإلضافة اىل أكثر من 
مليون من الالجئني يف اخلارج، ومليونني من النازحني«. ودعوا »كل 
الدول اىل أن تتجاوب قدر اإلمكان مع طلبات مساعدة سوريا إنسانيًا، 
وان تتعاون مجيع األطراف )يف سوريا( مع الوكاالت اإلنسانية إليصال 

املساعدات اىل السوريني«.
انتقال سياسي  عملية  بدعم  »تعهدهم  البيان،  الوزراء، يف  وكرر 
اإلبراهيمي،  الدولي والعربي األخضر  بقيادة سورية، وعمل املبعوث 
بناء على املبادئ اليت ينص عليها بيان جنيف. جيب أن تقّدم العملية 
السوري ومتكنه من تقرير مستقبله  الشعب  إليه  ما يطمح  االنتقالية 
بشكل دميوقراطي ومستقل«. ودعوا جملس األمن الدولي اىل البقاء 

مطلعًا على القضية.
املدنية«،  املناطق  يف  الثقيلة  األسلحة  »استخدام  الوزراء  ودان 
وشددوا على أن »أي حاالت الستخدام السالح الكيميائي يف أراضي 

البالد تتطلب ردًا جديًا من جانب اجملتمع الدولي«.
واعترب وزير اخلارجية الربيطاني وليام هيغ، يف مؤمتر صحايف يف 

ختام االجتماع، أن العامل فشل يف حل االزمة السورية.
وأعلن وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف، بعد االجتماع، أن وزراء 
اخلارجية متكنوا من التوصل اىل االتفاق بشأن أهم القضايا الدولية، 
بينها سوريا وإيران وكوريا الشمالية، بالرغم من وجود خالفات. وقال 
»بالطبع يف البداية كانت املواقف ختتلف بشكل جدي، ولكن بفضل 
العقل السليم واإلرادة الطيبة متت صياغة مواقف مشرتكة تأتي يف 
سياق ضرورة البحث عن حلول سياسية وديبلوماسية من دون عزل 
أي طرف«. وأشار اىل انه »مت التوصل اىل مواقف توافقية من إيران 
والنزاعات  السورية  واألزمة  الكورية  اجلزيرة  لشبه  النووية  والقضية 

يف أفريقيا«.
وكان الفروف قال، يف مقابلة مع قناة »ار تي يف آي« الروسية 
بثت أمس االول، »حناول منذ أمد بعيد بذل جهود لتهدئة الوضع )يف 
سوريا(. وكلما ظهر أدنى قدر من األمل يف األفق والضوء يف نهاية 
النفق، قامت بعض اجلهات بكل ما يف وسعها من أجل تقويض هذه 
هناك  يكون  ولن  االنتصار.  حتى  حرب  حنو  بالوضع  والدفع  اآلمال 
هناك  تكون  قد  أعرف.  ال  أنا  املستفيدة،  اجلهات  هي  وما  منتصر. 
جهات مستفيدة كثرية، على سبيل املثال تلك اليت توّد أن ترى يف 
املنطقة عددًا أقل من الدول الكبرية واملتنفذة، وتلك اليت ترغب يف 

أن تكون هذه البلدان منشغلة يف إزالة آثار احلرب املروعة«.
وأشار الفروف اىل أن »احلكومة السورية، مبا يف ذلك حتت ضغوطنا، 
شكلت فريقًا للتفاوض. وأنا حبثت هذا األمر مع نظريي األمريكي جون 
كريي يف برلني، وقال إنه سيساهم يف قيام املعارضة بتشكيل فريق 
تفاوض خاص بها. أما فريق احلكومة )السورية( فيضّم رئيس الوزراء 
ونائبه و3 وزراء. واتصلت من جديد بوزير اخلارجية األمريكي وقلت له 
إن دمشق أكدت تشكيل فريقها. ولألسف مل يتمكن األمريكيون، وال 

أي جهة أخرى، من حث املعارضة على تشكيل مثل هذا الفريق«.
طارئ  اجتماع  بعقد  العربية  اجلامعة  »استعجال  الفروف  واستغرب 
وإعطاء االئتالف مقعد سوريا لدى اجلامعة، متجاهلة أن هناك معارضة 
داخلية وأطرافًا معارضة أخرى ال تزال ترى يف احلكومة مدافعًا عن جزء 

من الشعب السوري«، مؤكدًا أن »مساح اجلامعة العربية بتوريد األسلحة 
إىل املعارضة ينتهك كل القواعد والقوانني الدولية«. وأكد أن »القرار 
بشأن جتميد عضوية سوريا يف هذه اجلامعة اختذ بشكل خيالف ميثاق 
مل  ما  وهذا  القرارات  هذه  مثل  على  اإلمجاع  يقتضي  الذي  اجلامعة، 

حيصل، فقد اعرتضت بعض الدول العربية على هذا القرار«. 

مؤمتر للمصاحلة..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

وقت الحق من هذه السنة، لكن املعارضة ختشى أال يضمن القانون 
اجلديد نزاهة االنتخابات.

ومن املقرر أن يرسل جملس الشورى ذو الغالبية االسالمية مشروع 
القانون، اىل مشروع مباشرة احلقوق السياسية، إىل احملكمة الدستورية 

العليا للتحقق من دستوريتهما.
وقال عضو جبهة االنقاذ املعارضة عبد الغفار شكر: »حنن نعرتض 
على القانون ونعتقد أن احملكمة سرتفضه«. وأضاف أن جملس الشورى 

يهيمن عليه االسالميون الذين يرفضون االستماع اىل معارضيهم.
»االخوان  مجاعة  اىل  ينتمي  الذي  مرسي  حممد  الرئيس  وكان 
املسلمني« دعا اىل اجراء االنتخابات يف نيسان اجلاري، لكنه أرجاها 

بعدما ألغت احملكمة مرسوما حيدد مواعيدها.
ومن املقرر أن جتري االنتخاب الختيار أعضاء جملس النواب ليخلف 
جملسًا كان يقوده »االخوان املسلمون« وحل العام املاضي بقرار من 

احملكمة الدستورية.
مصاحلة أقباط ومسلمني

على صعيد آخر، ويف ظل إجراءات أمنية مشددة، انعقد مؤمتر الوحدة 
شهدت  اليت  اخلصوص،  مبدينة  الراشدين  اخللفاء  جممع  الوطنية يف 
أحداثًا بني عدد من املسلمني واملسيحيني وراح ضحيتها ستة اشخاص 
من الطرفني، يف حضور مستشار رئيس اجلمهورية عماد عبد الغفور 
وممثل  يسري،  حممود  األمن  ومدير  زايد  عادل  القليوبية  وحمافظ 
الكنيسة ألقس سرويال يونان، وممثل األوقاف حممد حممود وممثل 

األزهر محودة حممد.
وشهد حميط املؤمتر تفتيشات أمنية وتأمينات مشددة داخل املؤمتر، 
تدعو  والفتات  مصر،  أعالم  رافعني  اجملمع  داخل  املئات  جتمع  بينما 

للقضاء على الفتنة الطائفية.
ويف مستهل املؤمتر، وقف احلضور دقيقة حدادا على أرواح الضحايا، 
ثم تليت آي من الذكر احلكيم، وسط هتافات منددة بأحداث العنف 
األخرية ومنها »مسلم ومسيحي يد واحدة... حتيا الوحدة الوطنية... 
حييا اهلالل مع الصليب«. ورفعت الفتات عدة تهنئ اهالي اخلصوص 

بنجاح الصلح بني الطرفني وعودة احلياة اىل املدينة.
ودعا عبد الغفور إىل احلفاظ على الوطن، فيما طالب األنبا سرويال 
يونان راعي كنيسة مارجرجس مؤسسة الرئاسة باالهتمام مبلف »الفتنة 
الطائفية« وظروفها، مشريًا إىل أن هناك بعض من مساهم املغرضني 
الذين حياولون حجب احلقيقة وإشعال الفتنة بني أركان الوطن. وأضاف 
االرثوذكس  االقباط  وبطريرك  األزهر  شيخ  من  السريع  التدخل  أن 
والكرازة املرقسية يف مصر االنبا تواضروس الثاني حلل األزمة، كان 

الطريق لبداية الصلح بني الطرفني ليعيد اىل مصر النسيج الواحد.

واشنطن وسيول..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

حولت بيونغ يانغ انتباهها لالحتفال بسلسلة مناسبات ذات صلة بعائلة 
كيم احلاكمة،وخففت على ما يبدو خطابها الذي كان يركز على حرب 

وشيكة.
قواعد  ستهاجم  بأنها  الشمالية  لكوريا  االخرية  التهديدات  رغم  على 
أمريكية وكوريا اجلنوبية، ردا على أية ممارسات عدائية، بدأت الدولة 
الشيوعية ترحب مبوجات من الزائرين احتفااًل بعيد ميالد مؤسس كوريا 
الشمالية كيم ايل - سونغ الذي حيل االثنني، كما بتعيني الرئيس كيم 

جونغ-أون االمني االول حلزب العمال الشيوعي احلاكم قبل سنة.
وغالبًا ما تغتنم بيونغ يانغ األعياد الرئيسية لعرض قوتها العسكرية، 
ويقول حمللون إنها قد تقوم بتجربة صاروخية استفزازية حتديًا لقرارات 

جملس االمن اليت حتظر نشاطاتها الصاروخية والنووية.
الشمالية ما يصل إىل مخسة صواريخ متوسطة  وأخريًا، نقلت كوريا 
املدى إىل ساحلها الشرقي وفقًا لتقوميات دفاعية لواشنطن وسيول، 
يف ما قال خرباء إنه قد يكون استعدادا لتجربة صاروخية تظهر قدرتها 

على ضرب قواعد أمريكية يف غوام.
ونسبت وكالة »يونهاب« الكورية اجلنوبية لألنباء اىل مصدر أن »هناك 
وقت  أي  يف  موسودان  صواريخ  الشمال  اطالق  المكان  مؤشرات 

قريبا«.
قواعد  ضرب  على  قادر  املدى  متوسط  صاروخ  هو  و«موسودان« 

امريكية يف غوام، ولكن ليس معروفًا ما إذا كان قد اخترب.
ونسبت وسائل إعالم يابانية اىل مسؤول يف وزارة الدفاع أن كوريا 
الشمالية وجهت منصة او منصتني الطالق صواريخ »موسودان« حنو 

السماء، مما ميكن أن يشري اىل عملية اطالق وشيكة.
االمر قد  ان  اليابانية عن املسؤول نفسه  التلفزيون  ونقلت شبكات 
االقمار  عرب  االطالق  منصيت  توجيه  رصد  اىل  مشرية  بتمويه،  يتعلق 
إشعال  تنوي  يانغ  بيونغ  تكون  أن  مراقبون  ويستبعد  االصطناعية. 
احلسابات  خماطر  من  حيذرون  لكنهم  دمارها،  إىل  يؤدي  قد  صراع 

اخلاطئة يف شبه اجلزيرة الكورية.
األسواق  وبدت  ذعرا يف سيول،  هناك  أن  اىل  ما يشري  مثة  وليس 

املالية متجاهلة خماطر الصراع وحققت البورصة أرباحا لليوم الثالث.
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العادات  بعض  منارس  قد 
اليومية،  احلياة  يف  اخلاطئة 
أنها ال تؤثر على اجلسم  ونظن 
ورشاقته، يف حني أن العكس 
هو الصحيح. لكن الوقت مل يفت 
العادات  بعض  لتحسني  أبدًا 
على  للحفاظ  خصوصًا  اليومية 

مجال ورشاقة اجلسم!

نقص ساعات النوم

العناصر  من  النوم  يعد 
جيدة  بصحة  للتمتع  االساسية 
القدرات  عمل  حيسن  ورشاقة. 
على  ويعمل  والعقلية  اجلسدية 
تنقص  عندما  الوزن.  تعديل 
يتجه  سوف  النوم،  ساعات 
األغذية  حنو  مباشرة  الشخص 
احلرارية  بالسعرات  الغنية 
يكن  مل  ولو  حتى  والدمسة، 
كنوع  وذلك  باجلوع،  يشعر 
مصدر  عن  السريع  البحث  من 
سيئًا  يعترب  الذي  للطاقة، 

للجسم..
البسيطة  العادات  بعض 
ميكنها أن تساعدكم على النوم 
الكافيني  العميق. جتنبوا تناول 
النوم،  من  ساعات   7 قبل 
ست  اىل  حيتاج  اجلسم  ألن 
للتخلص  األقل  على  ساعات 
التمارين  بعض  مارسوا  منه. 
حتقق  اليت  املنتظمة،  الرياضية 
إبتعدوا  بسهولة.  النوم  لكم 
وشاشة  الكمبيوتر  شاشة  عن 
املساء،  عند  الذكي  التلفون 
احملفزات  من  حتدوا  لكي 
الدماغ يف  جتعل  اليت  البصرية 

حالة من اليقظة والتنبه..

التخلي عن وجبة الصباح
تكونون على عجلة من  عندما 
الصباحية  الفرتة  خالل  أمركم 
حالة من ضغط  تكونون يف  أو 
تناول  تنسون  سوف  العمل، 
لكن  الصباحية.  الفطور  وجبة 
ستمنح  اليت  هي  الوجبة  هذه 
خالل  األوىل  الدفعة  األيض 
النهار. عند تناول وجبة الصباح، 
باجلوع  اإلحساس  يرتاجع  سوف 
تتخلصون  وسوف  النهار  خالل 

من »اللقمشة« بني الوجبات.
ببضع  باكرًا،  إذن  إستيقظوا 
أجسامكم  متنحوا  لكي  دقائق، 

مع قرب حلول فصل الصيف

إستبدلوا عاداتكم اليومية السيئة بأخرى حتقق الرشاقة

متوازنة،  صباحية  فطور  وجبة 
ألبان،  الربوتني)أجبان،  تتضمن 
حبش..(، األلياف)خبز أو توست 
والفيتامينات)فاكهة  أمسر..( 
اخلضار(  وبعض  عصريها  أو 
الشبع  من  حالة  يف  وجتعلكم 

حتى وجبة الغداء.

الكثري من الربوتينات
بعض  تناول  يتم  قد 
الربوتينات بشكل عشوائي ألنها 
وألنها  بالشبع،  الشعور  تؤمن 
قد تكون حمضرة سلفًا ومغلفة 
بأن  االشخاص  يعتقد  بطريقة 
املنتج  بداخل  املوجودة  الكمية 
صغرية وتكاد ال تكفي. عليكم 
إزالة الغالف والتأكد من الكمية 
ال  لكي  تناوهلا،  قبل  املتناولة 
من  ملزيد  أجسامكم  تعرضوا 
تتسبب  اليت  احلرارية  السعرات 

بزيادة الوزن.
بهدوء،  الطعام  تناولوا 
اإلستماع  لكم  يتسنى  لكي 
فال  الداخلية،  أحاسيسكم  اىل 
طبق  بتناول  أنفسكم  جتربوا 
شعرمت  إذا  بأكمله  الطعام 
الطعام.  من  إكتفيتم  قد  أنكم 
أن  ميكن  بالشبع  اإلحساس  إن 
بدء  من  ساعة  ثلث  بعد  يأتي 

تناول الطعام، لذا خذوا وقتكم 
من  كبرية  كميات  تلتهموا  وال 

الطعام خالل هذه الفرتة.

الطعام أمام شاشة 
الكمبيوتر أو التلفاز

سناك  وجبة  تتناولون  حني 
أثناء قيامكم بعمل معني، سوف 
جتدون أنفسكم قد تناولتم كل 
أن  دون  مثاًل  البسكويت  علبة 
تشعروا بذلك أو تتنبهوا للكمية 
الكبرية اليت مت إلتهامها. فهذه 
كبرية  بزيادة  تتسبب  الطريقة 
االشخاص  ومعظم  الوزن،  يف 
األوزان  من  يعانون  الذين 
العادة.  هذه  يتبعون  الزائدة 
وذلك ألن الدماغ، عندما يكون 
يف حالة تركيز على فعل معني 
ال يعد قادرًا على إعطاء إشارات 
دون  الطعام  تتناولون  بأنكم 

اإلحساس باجلوع!
لذا خذوا إسرتاحة حقيقية ملدة 
تناول  تودون  عندما  قصرية 
سكينًا  إستعملوا  معينة،  وجبة 
تركيزكم  يكون  لكي  وشوكة 

منصبًا متامًا على ما تأكلون.
الشيبس  كيس  حتملوا  ال 
يف أيديكم مثاًل) علمًا أنه جيب 
التخلي متامًا عن تناول هذا النوع 

كمية  ضعوا  بل  السناك(،  من 
صغرية يف طبق صغري وإحفظوا 

الباقي يف خزانة املطبخ.

املشروبات الغنية 
بالسعرات احلرارية

املعلبة،  الفاكهة  عصري 
الصودا، عبوات الشاي املثلج.. 
للشرب  جاهزة  جتدونها  سوف 
وبسيطة ميكن أن تروي الظمأ. 
تساوي  قد  الواقع  يف  لكنها 
كل عبوة منها، ما تساويه وجبة 
طعام كاملة من حيث السعرات 
على  إلحتوائها  نظرًا  احلرارية، 

الكثري من السكر.
معدنية  مياه  عبوة  إشرتوا 
وإحتفظوا بها داخل حقيبتكم أو 
يف  لتبقى  املكتب،  جارور  يف 
اإلحساس  حني  ايديكم  متناول 
منكم  ُيطلب  مل  بالعطش. 
اليت  املشروبات  عن  التخلي 
تناوهلا   املطلوب  لكن  حتبونها، 
وإحتساب  جدًا  ضئيلة  بكميات 
السعرات اليت بداخلها. وميكنكم 
من  خالية  مبشروبات  إستبداهلا 
السكر املضاف أو طبيعية تكون 

سعراتها احلرارية أقل بكثري.
رميا ملع
ايالف

 علماء خيفضون الدهون بالشوكوالتة إىل%50 
متكن فريق علمي من استبدال 
شيكوالته  دهون  من   %50
سي  فيتمني  بعصريالفاكهة، 
العلماء  اكتشف  كوال  او  ماء   ،
طريقة لتقليص نسبة الدهون يف 
مع  فقط   %50 إىل  الشوكوالتة 
وبنيتها  الطعم  بنفس  احتفاظها 
نشرت  دراسة  حبسب  احلريرية، 
الكيميائية  اجلمعية  دورية  يف 
التكنولوجيا  وتسمح  األمريكية. 
باستبدال  للمصنعني  اجلديدة 
الدهون يف  50 %من  نسبته  ما 
أو  الفاكهة  بعصري  الشوكوالتة 

الكوال  أو  املاء  أو  سي  فيتامني 
منخفضة السعرات.

وقال األستاذ يف جامعة ورويك، 
ستيفان بون: "هذا التوجه حيافظ 
على مكونات الشوكوالتة األصلية 
عليه،  هي  ما  منها  جتعل  اليت 
الفاكهة  عصري  إدراج  مع  ولكن 

بداًل من الدهون".
نأمل  "حنن  بون:  وأضاف 
الغذائية  الصناعة  تقدم  أن  اآلن 
وتستخدم  التالية  اخلطوة  على 
لصنع  اجلديدة  التكنولوجيا 
شوكوالتة منخفضة الدهون وذات 

هكذا تنّظف كبدك..إليك 5 طرق سهلة 
لتنظيف  اليك 5 طرق سهلة 
كبدك، وذلك لكي تتمتع بصحة 

أقوى بعيدًا عن األمراض.

من  أكواب  مثانية  ١-اشرب 
ا : املياه يوميًّ

الكمية  هذه  شرب  يؤدي 
ليرت  يعادل  ما  أي  املياه،  من 
ونصف الليرت، إىل تغيري حالتك 
ويرفع  والنفسية،  اجلسدية 

معدل طاقتك وصفاء ذهنك.
إذابة  يف  املياه  تساعد 
الدم  يف  املوجودة  السموم 
عرب  بعدئذ،  منها،  ليتخّلص 
تعمل  وبالتالي  الكليتني. 

الكليتان بشكل أفضل.
استهالك  يتضمن  أن  ميكن 
من  اخلالي  الشاي  املياه 
بدائل  من  وغريه  الكافيني 
ماّدة  الكافيني  )يعترب  القهوة 
يسبب  قد  لذا  للبول،  مدّرة 
من  كبرية  ماء  نسبة  فقدان 

اجلسم(.

استهالك  نسبة  ارفع   -٢
مضادات األكسدة

يتكّون بعض هذه املضاّدات 
يف اجلسم بينما يتوافر البعض 
اليت  املأكوالت  يف  اآلخر 
نتناوهلا. ومثة مضاّدات أكسدة 
رئيسة جندها يف الطعام منها:

 ،E الفيتامني   ،A الفيتامن 
تعمل  السيلينيوم.  الزنك، 
كمجموعة  األكسدة  مضاّدات 
وسيحتاج جسمك إىل الفيتامني 
 ،١0Q املساعد  ،األنزيم   E
واألنثوسيانيدين  الغلوتاثيون 
مع كمية من مادة البيتا كاروتني 

وبعض احلمض الدهين.
الفاكهة حتمي  و  اخلضروات 

الكبد

مأكوالت  مخس  تناول   -٣
ا: مفيدة يوميًّ

عبارة  املفيدة  املأكوالت 
حتتوي  صحّية  مأكوالت  عن 
العناصر  من  عالية  نسبة  على 
األكسدة،  ومضاّدات  الغذائية 
وختلو من أي مواد مضّرة، مبا 
السكر  من  كبرية  كمّيات  فيها 
هذه  خالل  ومن  الطبيعي. 
كبدك  قدرة  تتعّزز  املأكوالت 
لذلك،  السموم.  إزالة  على 
السهلة  الطرق  إحدى  تكمن 
لتحقيق هذا اهلدف يف االعتياد 
من  عّدة  حصص  تناول  على 
اخلمسة  املفيدة  املأكوالت 

يومًيا:

البذور املغذية:
على  مجيعها  البذور  حتتوي 
املعادن  من  عالية  نسب 
املغنزيوم،  الكالسيوم،  مثل 
الزنك  املوليبدنوم،  املانغانيز، 
والسيلينيوم، ومجيعها أساسّية 

لعملية إزالة السموم

اخلضروات اخلضراء:
األوراق  ذو  اخلضار  يتمّيز 
غريها،  عن  الداكنة  اخلضراء 
 ،C بالفيتامني  غنّية  فهي 
الفوالت والكلوروفيل، ومجيعها 

مفيدة لصّحتك.

اخلضروات الصليبّية:
غذاًء  تشّكل هذه اخلضروات 
على  الكبد  قدرة  يعّزز  ممّيًزا 
إزالة السموم، نذكر من بينها: 
)الزهرة(،  القّنبيط  امللفوف، 
بروكسل  ملفوف  الربوكولي، 
مّجة  فوائد  وحتمل  واللفت. 
بالنسبة إلينا ألّنها حتتوي على 

الغلوكوسينوالت والغلوكارات- 
د وهي مواد تساعد يف عملية 

تنظيف السموم من الكبد.

الكربيت:
مثل  اخلضار،  بعض  يشّكل 
البصل اليابس واألخضر والثوم 
أساسّية  مصادر  والكّراث، 
حتتوي  اليت  األمينّية  لألمحاض 

على الكربيت.

الفاكهة وعصريها:
مبضادات  غين  مصدر  إّنها 
كبدك  تدعم  اليت  األكسدة 
عالية  نسبة  على  وحتتوي 
ال  بينما  الفوليك  محض  من 
ضئيلة  نسبة  على  إال  حتتوي 
الفاكهة  بعض  السكر.  من 
الفريز  العّليق،  توت  مثل 
من  أكثر  حيتوي  والفرنبواز، 
األكسدة  مضاّدات  على  غريه 

املكافحة لعالمات الشيخوخة.

٤- تناول املكّمالت الغذائية 
اخلاصة بإزالة السموم

لتعزيز قدرة كبدك على إزالة 
بتناول  ُينصح  السموم،  هذه 
املناسبة.  الغذائية  املكّمالت 
بالتالي ينبغي استهالك مكّمالت 
والبكترييا  اهلضمية  األنزميات 
املفيدة والغلوتامني. تتيح تلك 
األنزميات هضم الطعام وخفض 
الربوتينات  تسّرب  إمكان 
إىل  املأكوالت  يف  املوجودة 
دمك. البكترييا املفيدة أساسية 
وتؤدي دوًرا يف عملية اهلضم. 
استهالكها  إىل  حباجة  لست 
دائًما إال أن تناوهلا على مدى 
رائعة  أيام فقط وسيلة  تسعة 
عالوة  جمدًدا.  األمعاء  لتأهيل 
بني  املزيج  يوازي  ذلك،  على 
والبكترييا  اهلضمية  األنزميات 
تتوافر يف بعض  اليت  املفيدة 
املكّمالت الغذائية، متضية يوم 
إىل  بالنسبة  صحي  منتجع  يف 

جسمك.

مكمالت  تناولك  عند  نصائح 
غذائية

ينصح بتناول ملعقة صغرية 
إضافية من مسحوق الغلوتامني 
يف  يساعدك  ألنه  النوم  قبل 
جدار  سالمة  على  احملافظة 

األمعاء.
استعمال  ميكنك  كذلك 
عدد  أكرب  على  حتتوي  تركيبة 
الداعمة  الغذائية  العناصر  من 
 ،C الفيتامني  وهي:  للكبد 
املساعد  األنزيم   ،E الفيتامني 
األستيل  الغلوتاثيون،   ،١0Q
سيستني، محض األلفا ليبويك، 
الغلوتامني،  الغليسني، 
اجلمل،  شوك  د،  ـ  الكالسيوم 

.DIM، MSM، TMG
املصابون  يعاني  ما  نادًرا 
بارتفاع يف نسبة السموم ردة 
فعل سيئة كالصداع أو الغثيان 
بسبب تناول املكّمالت الغذائية 
واألعشاب. يف حال كنت تعاني 
من هذه احلالة، توّقف عن تناول 
أي نوع من املكّمالت ورّكز على 

غريها من أنواع الطعام.

رياضّية  متارين  مارس   -5
منتظمة

مجيعها  الرياضية  التمارين 
كاملشي  السموم  إلزالة  مفيدة 
الركض،  اهلرولة،  أو  السريع 
السباحة، اليوغا وغريها. بيد أن 
 psychocalisthenics أفضلها الـ
بني  جيمع  وهو  للطاقة  املوّلد 

احلركة والتنفّس.

طعم رائع".
وأوضح املكتشف أن التكنولوجيا 
هذه تعمل مع الشوكوالتة الغامقة 

والبيضاء واحلليب.
العامل  الفريق  أن  إىل  وأشار 
شوكوالتة  صنع  من  متكن  معه 
بعصري  وأخرى  التفاح  بعصري 
الربتقال، وأن انتشار العصري يف 
طعمها  يف  يغري  مل  الشوكوالتة 

األصلي.
الشوكوالتة،  أن  إىل  يشار 
الكاكاو  زبدة  من  مصنعة  وهي 
املخلوطة  احلليب  أو  املاء  مع 

ينظر  ما  غالبًا  الكاكاو،  ببودرة 
صحيًا"  "عالجًا  بوصفها  إليها 
أن  غري  باعتدال،  أعطيت  ما  إذا 
الدهون والسكر يف مكوناتها قلال 
من قيمتها الصحية وأضفيا عليها 

خماطر.
 60 فإن  الدراسات  وحبسب 
الغامقة  الشوكوالتة  من  غرامًا 
حتتوي على ١٣ غرامًا من الدهون، 
نسبة  ٢0%من  يعادل  ما  أي 
الدهون اليت يوصى بها لشخص 
حرارية  سعرة   ٢000 يتناول 

يوميًا.
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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

Saturday 13 April 2013  2013 نيسان   13 السبت 

يف  الفضل  املسيحية  لعربا 
وصيدا  املسلمة  نظريتها  إراحة 
واجلنوب من »أمحد األسري شو«، 
الشيخ  أعلن  إذ  مؤقتًا.  ولو 
الصيداوي، يوم اجلمعة الفائت، 
بعد  »ما  إىل  اعتصاماته  تعليق 
املسيحيني  جرياننا  أعياد  مرور 
عربا  تكتفي  هل  لكن  بسالم«. 
بالتزامن  لتطمئن  الكرمية  باللفتة 
تهجريها  كابوس  استعادتها  مع 

يف 27 نيسان املقبل؟
آمال خليل

من مل يسمع بعربا يف العامني 
يستطيع،  ومن  األخريين؟. 
عن  عربا  يفصل  ان  ذهنه،  يف 
الشيخ أمحد األسري ومسجده بالل 
البلدة  هوية  ضاعت  رباح؟  بن 
الشيخ،  جلباب  يف  األصلية 
واختفت خلف حليته وحلى أنصاره 
الطويلة. وليست عربا األصل، أي 
ضحية  وحدها  املسيحية،  البلدة 
العهد األسريي فحسب، بل أيضًا 
التجارية  احملال  أي  اجلديدة  عربا 
بناها  اليت  السكنية  واملباني 
خمتلف  من  لبنانيون،  وسكنها 
والثقافات  واملذاهب  املناطق 
نفسه  بالل  ومنها مسجد  واآلراء 
وإمامه األسري. من أين ندخل إىل 
عربا الضيعة؟. استفسار مل يعد 
سطحيًا أو عابرًا بعد استعار حركة 
إمنا  األخرية.  اآلونة  يف  األسري 
املتوجهني  من  الكثريون  يعنيه 
شرق  بلدات  باجتاه  بريوت  من 

صيدا وجزين.
هل يسلكون الطريق االعتيادية 
اجلديدة،  عربا  قلب  متر يف  اليت 
بني مبانيها وحماهلا املرتامية على 
اجلانبني ومن بينها مدخل املربع 
أم  بالل؟  مبسجد  احمليط  األمين 
ويسلكون  رؤوسهم  يرحيون 
الطريق املختصرة، أي أوتوسرتاد 
حارة صيدا ــــ جمدليون الذي مير 
حتت سفح عربا اجلديدة من جهة 

واحلارة من جهة أخرى؟
اخليار  يعتمدون  باتوا  كثر 
يقول  رأس«،  »أريح  الثاني. 
أحد أصحاب احملال الواقعة على 
أنه  وبرغم  اجلديدة.  عربا  طريق 
سلبيًا  متأثرون  التجار  وزمالءه 
بهذا اخليار، إال أنه يتفهم خماوف 
الناس والصورة السوداوية اليت 
التصقت بعربا مؤخرًا. حمل الرجل 
األمين  املربع  مدخل  مقابل  يقع 
ومشاله،  ميينه  على  لألسري. 
ونقطة  للجيش  آليات  تتمركز 
أن  إىل  يشري  له.  دائمة  مراقبة 
األدنى  حبده  العسكري  الوجود 
الناس  بني  القلق  على  يبعث 
أمنيًا  »تطورًا  بأن  يظنون  الذين 

عربا اجلديدة لـ »البيع« والضيعة ختشى على هويتها
حضور  استدعى  سيحصل  ما 
»يستغنون  فإنهم  لذا  اجليش«. 
املكان  من  املرور  عن  كليًا 
ويستعيضون عن حماله بالتسوق 
من أماكن أخرى«. حتّول الكثريين 
عن عربا واضح على احملال اليت 
أو  للبيع  منها  كبري  عدد  عرض 
يف  حيدث  ما  غرار  على  اإلجيار 
مالمح  أبرز  ومن  صيدا.  مدينة 
األزمة االقتصادية املستجدة يف 
عربا، قرار مالكي »سوبر ماركت 
البساط« احملاذي للمسجد، بيعه 
عدد  تقلص  بعد  نفسه  لألسري 
زبائنه إىل احلد األدنى واستخدام 
السيارات  موقف  األخري  أنصار 

التابع للسوبرماركت.
واحملال  السكنية  األحياء  يف 
كثرية  الفتات  باملسجد  احمليطة 
أو  للبيع«  »شقة  عبارة  حتمل 
على  األمساء  لإلجيار«.  »شقة 
تنوع  إىل  تشري  االبنية،  مداخل 
مناطقيًا  وشاغليها  أصحابها 
املدينة  هذه  إن  إذ  وطائفيًا. 
الصغرية، توحد سكنيًا، أشخاصًا 
وشرقها  صيدا  من  مسيحيني 
وبلدات جزين ودروزًا من منطقة 
حاصبيا وسّنة من صيدا وإقليم 
من  وشيعة  والعرقوب  اخلروب 
اجلنوب. معظم هؤالء قادهم اىل 
االحتالل  بسبب  إما  التهجري  هنا 
احلرب  تداعيات  أو  اإلسرائيلي 
من  آخرون  صعد  فيما  األهلية. 
إىل  صيدا  من  ماديًا  املقتدرين 
املطلة  البلدات  إىل  كما  عربا، 
والربامية  كاهلاللية  صيدا  على 
اكتظاظ  من  للهرب  وجمدليون، 
تدرجييًا  ينزلقون  هؤالء  املدينة. 
العادات اجملتمعية املدينية.  إىل 
تنوع سكان املبنى الواحد طائفيًا 
كثرية  أحيانًا  يساهم  ومناطقيًا 
اجلريان  بني  العالقة  حصر  يف 

بـ«مرحبا«.
كيف تكونت عربا اجلديدة اليت 
تابعة  أراض  األساس  يف  هي 

لوقف البطريركية الكاثوليكية؟
القرن  مخسينيات  قبل 
األراضي  هذه  كانت  املاضي، 
حقواًل من القمح واحلبوب يزرعها 
أهالي عربا األصليون ويعتاشون 
بدأت  اخلمسينيات،  يف  منها. 
البطريركية ببيع األراضي تدرجييًا 
لرجال أعمال ومستثمري عقارات. 
البطريركية  أنشأته  األبنية  أول 
صيداوي  تبعها   ،1960 عام 
النحاس  عادل  يدعى  مسيحي 
يسري  أن  قبل  ثانيًا،  مبنى  أنشأ 
بعد  العشرات.  دربهما  على 
يف  بلدي  جملس  أول  انتخاب 
البلدية  قررت   ،1966 عام  عربا 

املدني  للتنظيم  املنطقة  إخضاع 
املهندسني.  نقابة  مع  بالتعاون 
تأسست عربا اجلديدة على قاعدة 
تضم  املتجاورة  املربعات  من 
عددًا من األبنية ال يتجاوز ارتفاع 
الواحد منها ثالثة طوابق. إال أن 
احلرب األهلية بداية، ثم االجتياح 
عربا  أهالي  وتهجري  اإلسرائيلي 
»فّرخ«   ،1985 عام  وبلديتها 
األحجام  متفاوتة  عشوائية  أبنية 
أهالي  عودة  مع  واالرتفاعات. 
جرت   ،1992 عام  وبلديتها  عربا 
العشوائي  التمدد  لضبط  حماولة 
اجلديد. أما ما قد أجنز فقد بات 
امرًا واقعًا ومسحت الدولة بشرعنة 
املخالفات. لكن التهجري مل يغري 
يف شكلها العمراني فحسب، بل 
الدميوغرافية لصاحل  اخلريطة  غرّي 
املسلمني وفرض تقلصًا يف عدد 
عربا  يف  املقيمني  املسيحيني 
أمالكهم  هؤالء  باع  إذ  اجلديدة. 
ال  حاليًا،  »منفاهم«.  يف  وهم 
يزيد عدد املقيمني من أبناء عربا 
مخس  على  اجملاورة،  الضيعة 
ألفًا.  عشرين  أصل  من  عائالت 
اجلديدة  عربا  تزال  ال  ذلك،  مع 
مسيحيتها.  من  بشيء  حتتفظ 
مدرستا مكسيموس وراهبات عربا 
املرمييات جتذبان ليس مسيحيي 
عددًا كبريًا  بل  املنطقة فحسب، 
كأن  اإلسالم«.  »أبناء  من 
املدرستني حتاوالن التعويض عن 
عدم وجود كنيسة يف عربا اجلديدة 
باملقارنة مع عدد املساجد السنة 
السكان  ملواكبة  أنشئت  اليت 
اجلدد. فهل يعترب األسري التغري 
على  إسالمية  هيمنة  الدميوغرايف 

يكيله  ما  غرار  على  املسيحيني 
مبحاولة  اهلل  حلزب  اتهامات  من 

اهليمنة على عربا؟
األسري  اخرتع  أسابيع،  قبل 
نقطة  تقعان يف  مشكلة شقتني 
ومسجد  املدرستني  بني  وسطية 
مركزان  بأنهما  صنفهما  بالل، 
كنقطة  يستخدمهما  اهلل  حلزب 
يف  اغتياله.  بهدف  له  رصد 
الظاهر مل يرصد جريان الشقتني 
أي حادث يدفع إىل إعالن احلرب 
اليت  األمنية  القوى  عليهما. 
أفادت  الشقتني  على  كشفت 
اغتيال  بعد  شاغرة  إحداهما  بأن 
احلزب  يف  القيادي  صاحبها 
فيما  سالمة.  حسن  أبو  الشهيد 
التعبئة  طالب  يشغلها  الثانية 
حّوهلا  الذي  احلزب  يف  الرتبوية 
منذ عام 1996 إىل »فوييه« ملن 
القريبة.  اجلامعات  يف  يدرس 
وإذا كانت الشقتان بريئتني من 
تهم األسري، إال أن ذلك ال يعين 
أن ال وجود للحزب. يف الظاهر، 
أو  للحزب  نوع  أي  من  مراكز  ال 
رايات أو الفتات، ال يف عربا وال 
يف جوارها املسيحي، لكن يوجد 
له. فالشيعة  عناصر ومناصرون 
كثر.  اجلديدة  عربا  يف  املقيمون 
من  كبري  عدد  هؤالء،  بني  ومن 
على  احملسوبني  أو  املنتمني 
سنوات  منذ  يقيمون  احلزب، 
طويلة. وبرغم نفوذهم االجتماعي 
العددي،  وحضورهم  واملادي 
حزبيتهم  ميارسون  ال  أنهم  إال 
سبيل  على  هنا.  شيعيتهم  أو 
املثال، منذ سنوات حاول بعض 
السكان، ومببادرة فردية، تنظيم 

يف  سنوية  عاشورائية  جمالس 
منازهلم بسبب عدم وجود مصلى 
ديين  مركز  أي  أو  حسينية  أو 
ارتفعت  املنطقة.  يف  شيعي 
من  كان  فما  رافضة،  أصوات 
تنظيم  منع  أن  إال  نفسه  احلزب 
الرضا  على  حرصًا  الشعائر، 

العام.
هذا عن »الضيوف« فماذا عن 
الشكل،  يف  األرض؟.  أصحاب 
مستقلة  الضيعة  عربا  تبدو 
ومنعزلة عن قسمها اجلديد، برغم 
أنه يتبع لبلديتها عقاريًا وإداريًا. 
من  نزواًل  ينقلنا  خاص  مفرتق 
هنا  الضيعة.  حنو  العام  الطريق 
مجيعها  اإلنشاء.  حديثة  بيوت 
عام  من  بدءًا  بناؤها  أعيد 
الذين  أصحابها  عاد  مذ   ،1992
أصل  من  الستمئة  يتجاوزوا  مل 
مثل  يف  نسمة.  ومثامنئة  ألف 
هذه األيام قبل 28 عامًا، وخالل 
قصفت  صيدا،  شرقي  معارك 
أن  قبل  بيوتها  ولّغمت  البلدة 
باألرض.  وتسّوى  ركامها  جيرف 
منذ سنوات، اقتصرت عالقة عربا 
عمومًا،  اجلديدة،  بعربا  الضيعة 
الثقافات  اختالف  التسوق.  على 
املثال  سبيل  على  أهلها  يدفع 
البلدات  يف  املطاعم  قصد  إىل 
جزين.  إىل  وصواًل  املسيحية 
وهو ما يفعله سكان صيدا وعربا 
الكحول  يتناولون  ممن  اجلديدة 
اليت انقطع بيعها منذ الثمانينيات 
حماهلا.  وإقفال  تفجري  محلة  بعد 
كان  مذ  اجلديدة  عربا  بأن  علمًا 
مسيحيني،  سكانها  من  الكثري 
كانت تسمى شارع احلمرا. مطاعم 
وحانات وأول مطعم بيتزا جعلت 
لـ  مقصدًا  الرئيسي  شارعها 

»الكزدورة«.
»العرباوين«  بني  االنفصال 
كرسه رفض البلدية دمج املقيمني 
على أراضيها يف لوائحها، وأمجع 
ورجال  وفعالياتها  سكانها 
أي  »توطني«  رفض  على  الدين 
وجودها  على  حرصًا  فيها  منهم 
فإن  وعليه،  الدميوغرايف. 
جملس بلديتها املسيحي برئيسه 
شؤون  يدير  التسعة  وأعضائه 
العشرين ألف ضيف. عضو جملس 
استغرب  سليمان  نعمان  البلدية 
ساحة  املسيحية  عربا  بلدة  جعل 
للصراع السين ــــ الشيعي. »شو 
خصنا حننا؟« يتساءل، مشريًا إىل 
واليت  تكفيها  اليت  البلدة  أوجاع 
املذهيب  االقتتال  مثن  دفعت 
ال  أطراف  فيه  اشرتكت  الذي 
حتى  طائفية  أبواقًا  تشكل  تزال 
اليوم. لكن »البيوت اليت عادت 
أن  ترفض  اهلدم  بعد  للحياة 
متوت جمددًا« يصر سليمان الذي 
اندالع  من  الكثريين  خبشية  يقر 
التطهري الطائفي جمددًا. يف عربا 
بعد  »األسري  أن  انطباع  يرتدد 
أن خيلص من الشيعة ويهجرهم 
لتهجري  سينتقل  عربا  من 
األخري ال  بأن  علمًا  املسيحيني«. 
يذكر، كجزء من فضائله،  ينفك 
أنه سين يقيم يف بلدة مسيحية 
منذ عام 1997. عربا يف املقابل 
ال تكره األسري وإن كان بعضها 
أنه  يذكرون  خيشاه.  أو  حيبه  ال 
البلدية  مقر  يقصد  عامني  منذ 
ليقدم  املسيحية  األعياد  يف 
بديبلوماسية  واهلدايا.  التهاني 

وقسطا  رجا  إلينا  يتحدث  حذرة 
البلدة  فعاليات  من  قسطنطني 
النأي  عن  الوقف،  جلنة  وأعضاء 
عربا  بني  املتبادل  بالنفس 
اجلديدة  وعربا  جهة  من  الضيعة 
بأسريها ومعاركه من جهة أخرى. 
تدخل  عدم  حد  إىل  وصل  النأي 
األمين  املربع  بشأن  البلدية 
لرتخيص  حباجة  وهما  واخليمة، 
منها. وملاذا احلاجة لرأي البلدية 
والبلديات  الداخلية  ما دام وزير 
نفسه يوعز بالتغاضي عما يفعله 

األسري؟.

ناطورة املقابر
يف جمالس عربا اخلاصة، حيبس 
ينتظرهم.  أنفاسهم مما  كثريون 
والعشرون  الثامنة  الذكرى 
العام  هذا  تعود  لتهجريهم 
ككابوس يقرع رؤوسهم. تصاعد 
التيارات اإلسالمية املتشددة يف 
صيدا وعني احللوة ال يطمئن على 
ذلك  حتى  لكن  البعيد.  املدى 
احلني، فإن األسري برأي الكثريين 
»بيكفي وبيويف«. ينقل البعض 
أن أحد حراس املربع األمين تهجم 
على أحد أبناء البلدة بسبب تعليقه 
صليبًا يف سيارته. باإلضافة إىل 
الشعارات اليت كتبت مرارًا على 
املسيحيتني  املدرستني  جدران 
وفيها:  األخرية  األشهر  يف 
للبيع«.  والدير  املدرسة  »فلوا 
حتى  البعض  يقلل  ذلك،  مع 
اآلن من تداعيات معارك األسري 
ويستبعد أن تتحول عربا الضيعة 
إىل خط متاس. يستند هؤالء إىل 
أن األسري يقاتل طواحني اهلواء. 
اهلل  حزب  من  موفدًا  بأن  علمًا 
يزور عربا الضيعة بشكل مستمر 
ويؤكد لفعاليتها أنه »لن يتحول 
إىل فريق يف اقتتال مذهيب ولن 
مسيحيي  يضري  عمل  بأي  يقوم 

املنطقة«.
احلزب  انضباط  كان  وإذا 
ميشال  اجلنرال  مع  وتفاهمه 
يف  للبعض  أمان  صمام  عون 
عربا الضيعة، فإن جتربة التهجري 
جورج  دروسًا.  لقنتها  نفسها 
اإلسالم  »مش  أن  يؤكد  عبدو 
حيفظ  قياداتنا«.  بل  هجرونا 
به  نطق  ما  أول  أن  الكثريون 
النائب الراحل مصطفى سعد بعد 
استفاقته من غيبوبته إثر حماولة 
اغتياله قبل 3 أشهر من التهجري، 
كان دعوة مسيحيي شرق صيدا 
للعودة. مصطفى وشقيقه أسامة 
وحركة أمل تقدموا الحقًا مسريات 
األهالي  واستعادة  العودة 
املقابل،  وأمالكهم. يف  لبيوتهم 
وليد  دور  الكثريون  ينسى  ال 
رفيق  مؤسسة  وجرافات  جنبالط 
والتدمري.  التهجري  يف  احلريري 
األسري  أن  جيدًا  يذكرون  كما 
إنشاء  أول من طرح فكرة  ليس 
فصيل سين مسلح، بل احلريري 
نفسه الذي هدف منه إىل إقامة 
حتى  صيدا  من  سنية  دولة 
كفرفالوس مرورًا بعربا وجاراتها. 
اغتياله، عاد احلريري  وحتى بعد 
إىل عربا الضيعة عرب صورة كبرية 
لناحية  مدافنها  مبحاذاة  رفعت 
وصفت  اليت  الصورة  جمدليون. 
قبل  أزيلت  املقابر«  »ناطورة  بـ 
ومراجعات  احتجاجات  بعد  عام، 

عدة من األهالي.

عُِرض عدد كبري من محاّل عربا للبيع أو اإليجار على غرار ما يحدث يف 
مدينة صيدا )مروان طحطح(
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HOME Affairs Minister 
Jason Clare says border 
protection authorities 
have confirmed a group 
of asylum-seekers who 
arrived on the Australian 
mainland this week were 
trying to get to New Zea-
land. 
Speaking  thurdday  morn-
ing Mr Clare also said if 
any of the 66 passengers 
on board the vessel that 
arrived in Geraldton in WA 
on Tuesday were found 
not to have a genuine asy-
lum claim they would be 
immediately flown back to 
Sri Lanka.
It came as the Coalition 
confirmed it would pursue 
a plan to spend around 
$1.5 billion securing un-
manned drones to pa-
trol Australia’s borders if 
elected in September.
Mr Clare this morning 
said authorities had made 
progress in their investi-
gations as to how the asy-
lum-seeker boat arrived 
on the mainland.
“I spoke to Border Protec-
tion again this morning. 
They’ve started now to in-
terview people on the boat 
and the initial advice to us 
indicates that they were 
trying to get to New Zea-
land, not Australia,” Mr 
Clare told the Seven Net-
work’s Sunrise program.
“So that helps to explain 
the route the people took 
from Sri Lanka to Gerald-
ton.”
Asylum-seekers on Tues-
day were seen holding 
signs that read: “We want 
to go to New Zealand. 
Please help us.”
Mr Clare said the “mes-
sage was clear” if people 
were not genuine refugees 
they would be returned to 
Sri Lanka.
“One of the most success-
ful things we have done 
in the past few months is 
flown people back to Sri 
Lanka,” he said.
“The prospect of drown-

Group of asylum seekers who 
reached mainland WA were 
headed to New Zealand 

ing hasn’t put people off 
but the risk of being flown 
home in a couple of days 
has stopped people com-
ing to Australia.”
Mr Clare was backed 
by Immigration Minister 
Brendan O’Connor who 
this morning said while 
he “sympathised” with 
people who made a long 
and desperate journey to 
Australia, returns would 
occur if necessary.
“We are not looking to 
make an example of them 
… but our policies must de-
ter people from getting on 
these unseaworthy ves-
sels,” he told ABC radio.
Sri Lanka’s High Commis-
sioner Admiral Thisara 
Samarasinghe yesterday 
called on the government 
to immediately return the 
arrivals back to Colombo 
as the Sri Lankan navy’s 
operations commander 
N Attygalle reportedly 
warned of an influx of 
asylum-seekers trying to 
reach Australia.
Tuesday’s vessel was 
the first to reach the Aus-
tralian mainland in five 
years and was one of the 
76 boats carrying 4616 
asylum-seekers to make it 
into Australian waters this 
year.
Opposition defence 
spokesman David John-
ston this morning said 
if elected the Coalition 
would seek to have un-
manned drones patrol-
ling Australia’s waters by 
2017-2018.
He said there would be 
“two in the air at any one 
time” and Australia would 
seek to have a fleet of 
seven in total at a cost of 
around $1.5 billion.
Information from the 
drones would be used to 
“direct surface assets pre-
cisely and accurately to 
intercept” asylum boats.
“It gives us a huge capa-
bility,” Senator Johnston 
told ABC radio.

A MAJOR investigation is 
underway after a man’s 
body was found hog tied 
and dumped in a Sydney 
street, with a gun shot 
wound to his head. 
The horrific discovery was 

‘Gangland execution’ scene in Sydney as body found wrapped in sheet in Bankstown 

A man has been found deceased on the side of Antwerp Street, Bank-
stown, just metres from Bankstown Hospital.Picture: Bill Hearne 
Source: The Daily Telegraph 

A COALITION govern-
ment will spend about 
$1.5 billion to buy and 
operate seven unmanned 
aircraft to patrol the Aus-
tralian coastline. 
The drone program 
would be fully operation-
al by 2017-18, with the 
aircraft feeding informa-
tion back to the navy and 
Customs.
“It would be out into wa-
ters that we would not 

Coalition vows $1.5bn for 
coastline drones 

otherwise usually pa-
trol,” opposition defence 
spokesman David John-
ston told ABC radio on 
Thursday.
“Obviously a hot spot like 
the northwest maritime 
frontier is a place where 
you’d put these things.”
The frontier has been 
the preferred entry point 
for thousands of asylum 
seekers coming to Aus-
tralia by boat.

A coalition government may use drones to watch the 
coastline, says defense spokesman David Johnston. 

THE Australian dollar has 
fallen in response to fig-
ures showing the unem-
ployment rate rose to 5.6 
per cent in March. 
The Australian dollar fell 
to 105.07 US cents shortly 

after the data was pub-
lished at 1130 AEST on 
Thursday, from 105.36 US 
cents shortly beforehand.
The Australian Bureau of 
Statistics said the nation’s 
unemployment rate rose to 

Aust dollar falls as jobless rate rises

PRIME Minister Julia Gil-
lard wants a robust agen-
da for a business forum 
attached to next year’s 
G20 leaders summit in 
Australia. 
“I don’t want it to be a 
glamorous courtesy call,” 
she told the first meet-
ing of the B20 leader-
ship group in Sydney on 
Thursday.
Leaders from the United 
States, Britain, Russia, 
China and other major 
economies will attend the 
Group of 20 (G20) summit 
in Brisbane in November 
2014.
The B20 business forum 
will be attached to the 
talks.
Ms Gillard said business 
forums attached to mul-
tilateral talks, if not care-
fully structured, could 
become “discussions of 
platitudes”.
“That’s not what I want for 
the B20,” she said.

“I want it to be something 
of real substance.”
Ms Gillard said the priori-
ties for the B20 had to be 
set in a rigorous manner.
Treasurer Wayne Swan 
said there was a real op-
portunity for the business 
community to have input 
into the G20 agenda.
“It’s more important the 
G20 concentrates on an 
agenda that lifts growth, 
creates wealth ... and sup-
ports job creation,” he told 
the leadership meeting.
The chairman of Austra-
lian B20 leadership group 
Wesfarmers chief execu-
tive Richard Goyder iden-
tified engagement with 
Asia to increase trade and 
investment as a priority.
Robert Milliner, a former 
director of the Business 
Council of Australia, has 
been appointed Mr Goy-
der’s B20 “sherpa” - the 
personal representative in 
the G20.

PM wants real substance for 
B20 forum 

5.6 per cent in March, from 
5.4 per cent in February.
The economy shed 36,100 
jobs in March, with full-
time employment falling 
by 7,400 and part-time 
down 28,700 from Febru-

ary.
The forecast was for total 
employment to be flat in 
March with the unemploy-
ment rate at 5.4 per cent, 
according to an AAP sur-
vey of 14 economists.

made late Wednesday  
night when a passerby 
noticed a sheet covering 
an object in the gutter of a 
Bankstown street.
Upon lifting the sheet, the 
witness found the body 

of a man, face down with 
black cable ties bind-
ing his hands behind his 
back.
The dead man was 
dressed in a blue t-shirt 
and grey track suit pants. 
He had black runners on 
his feet.
It is understood he did 
have some form of identi-
fication on him, although 
it is unclear at this stage 
if police have located his 
family.
Although Bankstown Hos-
pital is only meters from 
where the body was found 
in Antwerp St, police do 
not believe he had been a 
recent patient.

Detectives have spent the 
morning canvassing the 
area, desperate to find 
clues to explain the man’s 
shocking death and how 
he came to end up in a gut-
ter, covered by a sheet.
Residents in the street 
said the first they knew of 
the horrific discovery was 
when the road was filled 
with police cars, just be-
fore midnight.
“It’s scary stuff,” one 
neighbour said.
Students arriving at a lo-
cal high school were this 
morning ushered away 
from the crime scene, 
only meters from their 
building.
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AUSTRALIA has beaten 
every country in Asia to 
lock-in high-level annual 
meetings with China’s 
leaders as it grows as a 
world super-power. 
After talks with her coun-
terpart in Beijing’s Great 
Hall of the People on 
wednesday, Prime Minister 
Julia Gillard announced a 
new ‘’strategic partner-
ship’’ between Australia 
and China.
The deal has been Austra-
lia’s top diplomatic priority 
for the past 13 months and 
was sealed during a tele-
phone call Ms Gillard made 
to China’s Premier Li Keq-
iang last month, shortly af-
ter he came to power.
In a world where every 
country wants to boost 
ties with China, it guaran-
tees Australia’s PM, For-
eign Minister, Treasurer 
and Trade Minister formal 

talks every year with their 
counterparts, which will 
increase Australia’s hopes 
to create jobs by cashing 
in on China’s booming 
economy.
Ms Gillard said it was a 
landmark deal that gave 
Australia an edge over oth-
er countries.
‘’When the history of this 
relationship is written, I 
think this will be remem-
bered as a day that a big 
step forward was taken,’’ 
Ms Gillard said after her 
hour-long talks with Mr Li.
‘’We have had a very good 
week for Australia here in 
China.
‘’Right around the world 
countries are competing 
for China’s attention...we 
won’t have to compete ev-
ery time to get to the table, 
we’ll be there at the table 
working on the issues that 
deeply matter to both of 

Julia Gillard strikes deal with China to boost Australian ties 

The Premier of the People’s Republic of China held a ceremonial welcome for Prime Minister Julia 
Gillard at the Great Hall, Beijing. Picture: Luke Marsden

us.’’
China has only granted 
this special arrangement to 
three other countries - the 
United Kingdom, Germany 
and Russia.
It holds annual talks with 
the European Union and 
from time to time there are 
summits with the United 
States President.
While the US and New Zea-
land remain Australia’s 
formal allies in the ANZUS 
treaty, this deal elevates 
Australia’s relationship 
with China to the status of 
‘’strategic partnership’’ and 
puts it alongside Indonesia 
and India.
During the meeting be-
tween Ms Gillard and Mr 
Li, a $1.6 billion deal was 
signed for Hydro Tasma-
nia and China’s Shenhua 
Group to develop wind 
farms across Australia.
A $1.5 billion deal was also 

Julia Gillard has struck a deal with China to hold annual meetings with top diplomats. Picture: 
Luke Marsden

signed for China Minmet-
als to develop of Dugald 
River zinc, lead and silver 
mine near Cloncurry in 
Queensland.
Australia and China have 
also struck a military 
friendship pact which will 
involve the 70-member 
People’s Liberation Army 
band coming to Australia 
in September for public 
performances and Austra-
lia sending a military band 
to China.
Australia and China will 
work together on aid proj-
ects in the Asia-Pacific 
such as fighting malaria in 
Papua New Guinea and wa-
ter projects in Cambodia.
Both countries will also 
create a carbon trading 
experts group as China 
moves to have an emis-
sions trading scheme for 
255 million people in sev-
en cities including Beijing 
and Shanghai.
And Chinese tourists with 
an electronic passport will 
from 2015 be able to use 
the faster SmartGate sys-
tem to get through Cus-
toms.
Premier Li is also known 
as the Prime Minister and 
oversees economic and 
governing matters.
The deal with China will 
also involve foreign and 
strategic talks between for-
eign ministers from both 
countries and an econom-
ic dialogue led by Austrta-
lia’s Treasurer and Trade 
minister and China’s pow-
erful chairman of the China 
National Development and 
Reform Commisison.
Australia will also enjoy 
continued access to Chi-
na’s new President Xi Jin-
ping, who has visited Aus-
tralia three times, and told 
Ms Gillard he also wanted 
to have annual meetings. 
Ms Gillard was given an 
impressive full military 
welcome on her arrival at 
the forecourt of the Great 
Hall of the People and a 
19-gun salute.

Mr Li said he wanted to 
‘’raise China- Australia re-
lations to a new height’’.
Ms Gillard said she told Mr 
Li a free trade agreement 
was a ‘’gap’’ in the rela-
tionship and a new round 
of talks will kick off in May 
with Trade Minister Craig 
Emerson.

Dr Emerson said he had 
a ‘’high ambition’’ for an 
agreement to be mean-
ingful and not ‘’just a tro-
phy’’.
The PM said she raised 
human rights concerns, 
especially in Tibet, and the 
cases of Australians in jail 
in China.

TREASURER Wayne Swan 
is urging bipartisan politi-
cal support for Australia’s 
so-called four pillars bank-
ing regime, with the coali-
tion signalling it could re-
visit the policy. 
The nation’s $3 trillion bank-
ing system revolves around 
four pillars, which support 
competition by preventing 
mergers between the big 
banks - National Austra-
lia Bank, Commonwealth 
Bank, ANZ and Westpac.
But shadow treasurer Joe 
Hockey said this month he 
wasn’t a “rolled gold de-
fender” of four pillars and 
planned to order an inquiry 
into banking sector compe-
tition if the coalition won 
office in September.
Mr Swan on Wednesday 
defended four pillars, say-
ing it was the cornerstone 
of a financial and banking 
system that was one of the 
very best in the world.
“So you have to wonder at 
the motives of those call-
ing for yet another financial 
system inquiry,” he said in 
an address to a summit in 
Sydney.

“In the interest of the stabil-
ity of our financial system, 
we must have a bipartisan 
consensus to end specu-
lation that the four-pillars 
policy will be scrapped.”
The anti-merger policy was 
originally set up by former 
Labor treasurer Paul Keat-
ing in the 1990s.
Since then, there have been 
infrequent, unsuccessful 
calls for it to be scrapped.
Critics argue it reduces 
competition because it 
doesn’t stop the big four 
from buying smaller com-
petitors, and unfairly insu-
lates them from takeover 
by likely predators.
Mr Swan said it wasn’t well 
known that just before the 
global financial crisis in 
2008 there was growing 
pressure to end the four-
pillars policy, which he 
subsequently reaffirmed.
“I thing everything we’ve 
learned since 2008 about 
systematically important 
financial institutions shows 
this decision was the 
right one,” he will tell the 
Bloomberg Australia Eco-
nomic Summit.

Swan calls out coalition on four pillars

Treasurer Wayne Swan is urging bipartisan political support for the 
four pillars banking regime.
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THE 66 asylum seekers 
who yesterday reached 
Geraldton, just 425km 
north of Perth, travelled to 
Australia in a fishing boat 
donated to Sri Lanka after 
the Boxing Day tsunami. 
In a border protection em-
barrassment for the gov-
ernment, the group reached 
WA undetected with im-
migration officials scram-
bling to reach the town to 
detain the asylum seekers 
who claimed they want to 
go to New Zealand.
A legal loophole which 
is yet to be closed more 
than six months after the 
Houston panel recom-
mended action means 
that because they reached 
the mainland it will be al-
most impossible for the 
government to send the 
asylum seekers to be pro-
cessed offshore. After be-
ing at sea for as many as 
44 days the boat carrying 
Sri Lankan men, women 
and children cruised into 
Geraldton harbour yester-
day afternoon, stunning 
locals.
Their vessel was branded 
with Deutsche Bank’s 
logo and was in bank 
colours with a spokes-
man confirming similar 
vessels were donated 
after Sri Lankan fishing 
communities were dev-
astated by the 2004 tsu-
nami. “Deutsche Bank 
contributed substantially 

Deutsche Bank-donated asylum 
boat hits our shores 

to the 2004 tsunami re-
lief efforts, including do-
nating fishing boats to 
communities in Sri Lanka 
(where people) had lost 
their livelihood, this ap-
pears to be one of those 
boats,” a bank spokes-
man said.
Asylum boats are taken 
back to sea and burnt for 
quarantine reasons.
One of the men stood on 
deck holding a sign stat-
ing: “We want to go to 
New Zealand, please help 
us.”
New Zealand’s Immigra-
tion Minister Michael 
Woodhouse said he would 
be briefed by officials this 
morning and that: “New 
Zealand and Australian 
immigration has a history 
of working well together 
around these sort of situ-
ations and we will work 
closely on this.”
Department of Immigra-
tion officials were rushing 
to Geraldton to arrange 
the group’s transfer to 
Christmas Island. Despite 
the move to detain them 
outside Australia’s migra-
tion zone, a Department 
official confirmed the 
asylum seekers would 
still be classed as main-
land arrivals and almost 
certainly avoid offshore 
processing. Legislation 
to excise the Australian 
mainland from the migra-
tion zone, a recommenda-

The boat carrying Sri Lankan asylum seekers which pulled into Geraldton Harbour / Pic: Graeme Gibbons 
Source: The Daily Telegraph 

The Coalition’s cheaper 
and slower alternative to 
Labor’s national broad-
band network has been 
labelled a ‘’nonsense’’ by 
experts, who argue it will 
put Australia behind the 
rest of the world.
Announcing the Coali-
tion’s alternative policy 
on Tuesday, opposition 
communications spokes-
man Malcolm Turnbull 
said Labor’s network of-
fered speeds too fast to 
be useful for most people.
But Geoff Huston, chief 
scientist of regional inter-
net registry Asia-Pacific 
Network Information Cen-
tre and a former Telstra 
employee, said: “What 
[the Coalition] is trying to 
say is ‘what we do now on 
the internet is what we will 
do in the next 30 years’.
“What stupid nonsense! 
What we were doing 30 
years ago modems could 
handle,” Mr Huston said. 
“I would side with the view 
that this [policy] is indeed 
a lemon.”
Sharing Mr Huston’s con-
cerns, senior lecturer at 
RMIT University’s school 
of electrical and computer 
engineering, Mark Greg-
ory, said the Coalition’s 
policy would harm the 
economy and would not 
future-proof the country’s 
internet infrastructure.
‘’They’re going to be put-
ting Australia behind the 
rest of the world,’’ Dr 
Gregory said of the Coali-
tion’s plan.

Under the opposition’s 
policy, broadband speeds 
will be slower than La-
bor’s network but “more 
than enough for the aver-
age household”, Mr Turn-
bull said.
“As you go higher and 
higher, the things you can 
do with that speed are 
less and less in a residen-
tial environment.”
Instead of spending $37.4 
billion building the world’s 
fastest broadband for nine 
out of 10 Australians, the 
Coalition will mostly use 
a cheaper technology 
called fibre to the node. 
This would involve build-
ing fibre to street corners 
and then piggybacking on 
the old copper telephone 
lines to reach the house 
or apartment.
The Coalition would fin-
ish its network sooner - 
in 2019 instead of 2021 
- and it would cost about 
$17 billion less than La-
bor’s version. By the end 
of the Coalition’s first 
term in government, all 
Australians would be able 
to download at speeds of 
about 25 megabits a sec-
ond, about twice today’s 
average, according to 
Netindex.com.
But while the Coalition’s 
network would cost less, 
some technology experts 
wonder how long it will 
last. Telstra’s copper net-
work is ageing and the Co-
alition will need to spend 
billions to maintain it.
The Coalition’s plan is 

Turnbull takes slow lane, but gets there first
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The need for speed: Malcolm Turnbull and Tony Abbott announce the Coalition policy on Tuesday. Photo: 
Angus Mordant

tion of the Houston panel, 
has been left idle by the 
government in the senate. 
Government sources said 
people smugglers were 
deliberately trying to send 
boats to Darwin to avoid 
offshore processing but 
the Geraldton boat caught 
Customs off guard.
Opposition immigration 
spokesman Scott Morri-
son said the government 
should have put forward 
the excision legislation, 
which the Coalition sup-
ports, when parliament 
was sitting last month 
rather than trying to ram 
through its doomed me-
dia bills. “The excision of 
the mainland could have 
been legislation to ensure 
that anyone who reached 
mainland would be sub-
ject to offshore process-
ing,” he said. “The gov-
ernment’s priorities are 
wrong, silencing their crit-
ics was more important 
than stopping boats.”
A spokeswoman for Im-
migration Minister Bren-
dan O’Connor said: “The 
government is committed 
to passing this legisla-
tion. It has been through 
the house, it was listed for 
debate in the senate last 
sittings and is expected 
to be debated in the sen-
ate next sittings and we 
call on the opposition and 
the Greens Party to sup-
port it.”

significantly slower than 
Labor’s (up to 100 mega-
bits a second for nine out 
of 10 Australians) but it 
would be more than ad-
equate for any of today’s 
uses.
Those who want the fast-
est speeds possible under 
the Coalition’s plan can 
still buy them if they want 
to spend a “few thousand 
dollars” extra, according 
to Mr Turnbull.
As often happens with this 
sort of complex policy, 
the announcements were 
littered with misleading 
claims from both parties.
Communications Minis-
ter Stephen Conroy sug-
gested network custom-
ers would have to pay 
more than double for their 
monthly internet under 
the Coalition’s plan.
Monthly wholesale prices 
under the Labor plan start 
at $27 a month and are 
controlled by the Austra-
lian Competition and Con-
sumer Commission. Pric-
es will stay the same until 
2017 and increases must 
be below inflation. But to 
recoup investment the 
NBN Co needs to squeeze 
about $60 a month from 
each customer by 2021 
- about triple what it re-
quires on wednesday.
Liberal frontbencher 
George Brandis said on 
Sky News that the Coali-
tion’s network would be 
“just as fast as Labor’s 
in terms of broadband 
speeds”. That is not true.
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 Parramatta City Coun-
cil has lodged a de-
velopment application 
with the Joint Regional 
Planning Panel for the 
tallest residential tower 
in the Southern Hemi-
sphere – a 90-storey 
development on 160-
182 Church Street, Par-
ramatta.
At its pinnacle, the As-
pire Tower will reach a 
maximum height of 336 
metres and will feature 
the tallest publicly-ac-
cessible viewing plat-
form and experience 
centre in the Southern 
Hemisphere.
Lord Mayor of Parra-
matta, Cr John Chedid 
said the Aspire Tower 
is one of the first devel-
opments of Parramatta 
City Council’s Parramat-
ta Square, a landmark 
development precinct 
set across three-hect-

ares of Council-owned 
space and real estate 
in the heart of the Par-
ramatta CBD.
“The Aspire Tower is 
about providing Syd-
ney’s premier regional 
city with an iconic, inno-
vative development that 
people will instantly rec-
ognise. Sydney City has 
the Opera House, Parra-
matta 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 
urban vitality to that 
part of Church Street 
Mall. Further, the view-
ing 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, 

Parramatta reaches new heights  with iconic Aspire Tower

bars and retail as well as a spectacular public 

function space. 
“By lodging the DA for 
this development and 
getting it approved, 
Council is making the 
Aspire Tower more at-
tractive 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 Metro-
politan 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 tar-
gets,” Cr Chedid said.
Grimshaw Partner, An-
drew Cortese, said that 
with the demands of 
urban intensification 
upon us to meet popu-

lation growth, the envi-
ronmental footprint of 
a high density tower is 
far superior to that of 
the suburban equiva-
lent accommodating 
the same amount of 
residents.   
“Aspire Tower on Par-
ramatta Square is a 
very rare opportunity to 
invest in and construct 
a viable and vital piece 
of city. The project has 
the ability to be trans-
formative of its place 
and of the standards 
that can be achieved 
within models of afford-
able urban intensifica-
tion. Because it is there, 
everything else around 
it will become more vi-
able, more valuable and 
more amenable. The As-
pire Tower will enable a 
tangible long-term pub-
lic benefit for Parramat-
ta,” Mr Cortese said.

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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لدواليب  املكاري  حمالت  وصاحب  مؤسس  املكاري  امحد 
السيارات يف ملبورن يتكل على اهلل يف كل خطواته واهلل ال 
خيذله بل يفتح امامه كل الطرق واالبواب فنراه ينتقل من جناح 
اىل جناح أفضل ومن تألق اىل تألق اكرب وهذا ال يأتي من ال 
شيء امنا هو  من رضى اهلل ورضى الوالدين عليه اوال وبفضل 
الكد واجلهد والصدق واالستقامة واالخالص واخلربة يف العمل 

ثانيا.
هذه صفات حتلى بها السيد أمحد املكاري والزمت شخصيته 
منذ انشائه اول مؤسسة لدواليب السيارات لعشرين سنة خلت 
وال زال كما كان وكما عهدته اجلالية ال يعرف اال االمانة والصدق 
الصادقة  والنصائح  املمتازة  اخلدمات  يقدم  وهو  العمل  يف 
للزبائن مما ساعده على اكتساب ثقة الناس به واصبح هؤالء 

ال يقبلون عن اسم مؤسسة املكاري بديال.
اسس السيد امحد املكاري اكثر من عشرة كاراجات حتت اسم 
مؤسسة املكاري لدواليب السيارات يف ملبورن وعملت مجيعها 
اليت  اخلدمات  خالل  من  كلها  امسها   ملع  وقد  اشرافه  حتت 
كان يقدمها واالسعار املنافسة اىل ان باتت حديث كل شفة 

مــؤسسة

Signture Tyers االفتتاح الكبري ملؤسسة املكاري للدواليب  

ولسان بني ابناء اجلالية العربية عامة واللبنانية خاصة وحتى ان 
االسرتاليني باتوا يقصدون هذه املؤسسة من مجيع احناء والية 
فيكتوريا..ومنذ سنة ونصف ومبا ان كل شيء حملل للبيع كما 
للشراء باع السيد املكاري كاراج الدواليب املعروف سابقا بـ  
 1257 Tyres Expert الكائن على الكائن على العنوان التالي: 
Sydney Rd, Fawkner وكان من أقوى واجنح املؤسسات بني 
زميالتها يف والية فيكتوريا وبعد مرور الوقت يبدو ان املشرتي 
اىل  اضطره  السباب جمهولة مما  كما جيب  ادارتها  مل حيسن 
مت  وقد  شراءها  عليه  عارضا  املكاري  امحد  بالسيد  االتصال 
فوزي  وجنله  املكاري  امحد  السيد  وعاد  االثنني  بني  االتفاق 
اىل املؤسسة من جديد حيث قاما بتجديدها وجتهيزها بأحدث 
 Signature املعدات واملاكينات الالزمة واستبدال امسها باسم
Tyres حيث فتحت أبوابها الستقبال الزبائن بدءا من اليوم بعد 
ان اصبحت جمهزة بأهم انواع الدواليب من خمتلف القياسات 
الرائعة  االجنطة  وبأحدث  واحمللية  العاملية  املاركات  واشهر 
واملتنوعة اليت ال يتآكلها الصدأ على مر السنني. باالضافة اىل 
ميزان اوتوماتيكي حديث يعطيك سيارة آمنة على الطرق حتافظ 

على سالمتك.
ويسر امحد املكاري وجنله فوزي ان يعلنا البناء اجلالية العربية 
امليكانيكية  االعمال  بكافة  املؤسسة طاقما متخصصا  لدى  ان 
جلميع انواع السيارات مع غيار زيت وفرامل وكالتش )دبرياج( 
واعطاء شهادة قانونية RoadWorthy تثبت ان السيارة صاحلة 

للسري على الطرق.
مؤسسة  ذاتها  حبد  هي  اليت   Signature Tyres مؤسسة  ان 
املكاري دائما يف خدمتكم كما عودتكم لسنوات طويلة وستبقى 
واخلربة..  واالستقامة  للخدمة  عريقا  عنوانا  ظنكم  حسن  عند 
زوروها وستلمسوا بأنفسكم ما يسركم من خدمة ممتازة واسعار 

منافسة جدا ال ميكنكم ان حتصلوا عليها يف اي مكان آخر.
امحد املكاري مع جنله الشاب فوزي يعمالن بأخالقية عالية 
باملال اطالقا ويف وقت من االوقات كانت جمموعة  ال تقابل 
لبنان  اىل  وصلت  قد  اسرتاليا  من  انطلقت  اليت  املكاري 

فاالمارات وسوريا حتى الصني.
مؤسسة املكاري Signature Tyres على العنوان:

1257 Sydney Rd, Fawkner VIC      Tel:)03( 93595556

SignatureTYRES

1257 Sydney Rd 

Fawkner VIC       

Tel:(03) 93595556



Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

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

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  لالتصال: قيصر  

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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