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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

 املقاومة ترسم معادلة اسرتاتيجية جديدة
نصراهلل: جاهزون لتسلّم سالح سوري كاسر للتوازن

من  أبيب  تل  أرادت 
اجلوية  غارتها  خالل 
دمشق،  على  األخرية 
اهلل«  »حزب  أيدي  تكبيل 
السوري،  والنظام  وإيران 
أقل  مدى  على  واعتقدت 
أنها جنحت يف  أسبوع  من 
بأنها  رسالتها،  إيصال 
هي األقوى وأن يدها هي 

الطوىل.
األمني  إطاللة  أن  غري 
اهلل«  »حزب  لـ  العام 
نصراهلل،  حسن  السيد 
وباملعادلة  االول،  أمس 
حتت  رمسها  اليت  اجلديدة 
الكاسر«  »السالح  عنوان 
املقاومة  وجهوزية 
الستخدامه، وأيضًا بتوسيع 
احلدود اجلغرافية للمقاومة 
من لبنان إىل اجلوالن، قد 
جتعل االسرائيليني يعيدون 
وما  حساباتهم  يف  النظر 

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

     منتوجات رشعني - شمال لبنان
 زيتون وزيت زيتون فاخر

 PURE OLIVE OIL   صابون بلدي
EXTRA VIRGIN

Tel: 02 9740 3717
66 Wattle St, (Cnr Highclere Ave)
Punchbowl NSW 2196

بإدارة موريس نصـّور
0414 418 334

بركة أم يوسف

التتمة صفحة 31

لدينا كوارع 
0416492222
0451386570
االعالن ص 22

Walli Asr للكباب
يف مــرييالندز

خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركة
مكسرات - موالح - زيوت مخلالت عصائر وغريها الكثري 

 االعالن ص 22
201 Merrylands Rd, Merrylands

األمم املتحدة ترعى املؤمتر حول سوريا

كريي: ال مكان لألسد يف حكومة انتقالية

نصراهلل يتحدث اىل الحضور يف قاعة »رساالت« عرب شاشة عمالقة )علي ملع(

بعد ثالثة ايام من الدعوة 
اىل  الروسية   - االمريكية 
حول  دولي  مؤمتر  عقد 
سوريا جيمع ممثلني للنظام 
اجياد  اجل  من  واملعارضة 
اليت  السورية  لألزمة  حل 
مضى عليها 26 شهرًا، كرر 
االمريكي  اخلارجية  وزير 
يرى  ال  انه  كريي  جون 
السوري  للرئيس  مكانًا 
بشار االسد يف أي حكومة 
بينما  سوريا،  انتقالية يف 
بدأت واشنطن اتصاالت مع 
املعارضة السورية الطالعها 
املباحثات  نتائج  على 
واملسؤولني  كريي  بني 
الروس. ويف ظل املساعي 
حبثًا  الروسية   - االمريكية 
رحبت  سياسي،  حل  عن 
»التقارب«  بـ  دمشق 
االمريكي - الروسي وقت 

التتمة صفحة 31

عرض قوة يف يوم النصر مبوسكو
بوتني: لن نسمح ألحد ببدء حرب

أمس  روسيا  أحيت 
يف  النصر،  يوم  االوي 
على  االنتصار  ذكرى 
النازية عام 1945،  املانيا 
بعرض عسكري شارك فيه 

11 الف جندي يف الساحة 
احلمراء مبوسكو ختلله حتليق 
اشبه  كان  حربية  طائرات 
حبقبة  يذّكر  قوة  بعرض 

تفاصيل االعالن ص 3

اجلوي  العدوان  كان  إذا 
أو  أهدافه  حقق  قد  األخري 
اذا  اال  عليهم..  ارتّد  أنه 

اختبار  إجراء  العدو  قرر 
ناري جديد، ليس مستبِعدًا 
أن يضع املنطقة كلها على 

حافة بركان.
الذكرى  نصراهلل  اختار 

السوري  اجليش  حقق 
يف  جديدًا  تقدمًا  النظامي 

بريف  القصري  مدينة  اجتاه 
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مــقاالت

www.lycamobile.com.au 1300 854 607Recharge 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

®

®

®

®

®

Lycamobile Super saver plan (‘the promotion’) inclusive allowance is for calls and text to standard landlines and mobile networks & data usage in Australia. Other usage will be charged from Pay As You Go credit Lycamobile’s Special International rates for Super 
saver plan customers (‘the promotion’) is valid for calls from Australia to standard international landline and mobile numbers only and for customers with the Super saver plan. Allowances are valid for 30 days from the date of purchase. Calls are rounded up to 
the nearest minute for the purpose of calculating remaining allowances. A customer may have only one plan on their account and may not buy another during the 30 day validity period. Any remaining allowance after 30 days will not be carried over into the next 
30 day period should the customer repurchase their plan. Lycamobile reserves the right to replace or amend the promotion or these Terms & Conditions or to withdraw the offer at any time on reasonable notice. The promotion is for non-commercial, private, 
personal use only - Lycamobile reserves the right to withdraw or suspend the promotion or to disconnect you if we suspect that if it is being used for commercial purposes, for conferencing, or if it is not being used in a handset (in a SIM box for example), or if 
it is being used for tethering. These Terms & Conditions are valid as of 1st May 2013

More information

UNLIMITED 
CALLS & TEXTS

Australia
Landline & Mobile

UNLIMITED
CALLS & TEXTS

from Lycamobile

to Lycamobile GB3
Internet
FREE

How to buy : dial *139*6129#

No monthly

contract,

No commitment

Flagfall 29¢

39

9

7

19

15

1

3

5

5

7

All for just

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

$29

LM_AUS_Arabic_18x26.indd   1 07/05/2013   14:06

على  العدو  هجوم  منذ  مرت  اليت  األيام  تلك  جدًا  طويلة  ليست 
ما  الكل  قال  الصدور.  لتفريغ  كافية  لكنها  سوريا.  يف  مواقع 
يتعرض  األسد  بشار  نظام  بأن  تباهوا  الذين  من  قوله.  يريدون 
لضربة عسكرية قاسية، إىل الذين اعتربوا األمر فاحتة ملوجة جديدة 
ونوعية من حرب التدخل اخلارجي إلسقاط األسد، مرورًا باملوالني 
واملعارضني الذين ُأتيح هلم التبارز مرارًا وتكرارًا حول النقلة التالية 

لالعبهم املفضل.
طبعًا، ليس لطيفًا الطلب إىل كتلة كبرية من املعلقني املتحمسني 
أو احملبطني، أن يقفلوا األفواه. لكن من املفيد لفت انتباه هؤالء 
حمور  معارضي  محاسة  ال  شيء.  يف  يفيد  ال  ضجيجهم  أن  إىل 
منذ  املتبدلة  امليدان  وقائع  تعديل  شأنها  من  املفرطة  املقاومة 
أربعة أشهر إىل اآلن، وال فورة غضب أنصار بشار األسد من شأنها 
إفقاد الرجل ألعصابه. علمًا أن مفارقة بارزة لناحية أن مجهور حمور 
الشر األمريكي ـــ اخلليجي أكثر وعيًا من قيادته، بينما يفوز حمور 
املقاومة بقيادة أكثر حكمة من مجهوره. مع العلم، أننا يف مواجهة 
ألحداثها سيتحول  نفخ  وكل  الفهم،  على  وسهلة  بسيطة،  وقائع 
اململة املستمرة منذ 26 شهرًا يف سوريا: سيسقط  نكتة، كتلك 

النظام خالل أسابيع!

ماذا حصل؟
منذ أربعة أعوام، أدخلتنا إسرائيل يف مفردة جديدة لنظامها الردعي، 
وهي بعنوان: ممنوع وصول »السالح الكاسر للتوازن« إىل حزب اهلل 
يف لبنان. وخالل كل السنوات املاضية، كنا نسمع عن أنواع خمتلفة 
من هذا السالح الكاسر للتوازن. تارة هو منظومة املضادات اجلوية 
على محل  قادرة  املدى  بعيدة  ثم صار صواريخ   ،300 اس  اس 
كميات كبرية من املتفجرات، ثم صار احلديث عن صواريخ فاتح 

110 الدقيقة اإلصابة، فجديد حتت عنوان السالح الكيميائي.
والدبلوماسية  السياسية  الرسائل  عشرات  اإلسرائيليون  أرسل 
واألمنية إىل سوريا ملنعها من مواصلة تسهيل حصول حزب اهلل 
اإلسرائيليون معلومات  مرات عدة، قدم  األسلحة. ويف  على هذه 
الغربية والعربية فيها صور ووثائق عن مصانع صواريخ  للجهات 
يديرها حزب اهلل داخل األراضي السورية، ثم بعثوا مرات بالطريان 

يراد منها  لتنفيذ غارات وهمية  السورية  ـــ  اللبنانية  فوق احلدود 
القول حلزب اهلل وسوريا: حنن نراكم. ومع ذلك، مل جيرؤ مسؤول 
يف إسرائيل على إعطاء اإلذن بشن هجوم مباشر على املصانع، وال 
على الطائرات اإليرانية، وال على شحنات مفرتضة إىل لبنان. كذلك 
مل جيرؤ أي مسؤول يف إسرائيل على توجيه ضربة، ولو خاطفة، إىل 
خمزن أو منصة يف لبنان نفسه. وعندما كانت القيادات العسكرية 
اجملال  بفسح  مطالبة  السياسية،  القيادة  إىل  تتوجه  إسرائيل  يف 
أمام التحرك، كانت تواجه مبعطيات استخبارية وأخرى عسكرية، بأن 
الوقت ليس مناسبًا للدخول يف مواجهة مع لبنان. وعندما تتسرب 
األنباء إىل الصحافيني أو رجال السياسة، ويعمد هؤالء إىل سؤال 
حكومة العدو عن الوضع، يأتيهم اجلواب: هذه ليست صواريخ، إنها 

أنابيب مرسلة للبنى التحتية يف جنوب لبنان!
األزمة  انفجرت  تبدلت.  سوريا  أن  هو  عامني،  منذ  حصل  الذي 
وشعارات  مطالب  سرقة  على  العامل  جتمع  ما  وسرعان  الداخلية، 
بناء  اإلطالق  على  بينها  ليس  عدة،  بأهداف  معركة  حنو  شعبية 
قسم  عاش  قليلة،  أشهر  وخالل  والدميوقراطية.  القوية  سوريا 
األسد  بشار  إسقاط  وهَم  ودولية،  عربية  وغالبية  السوريني،  من 
على غرار ما حصل يف مصر وتونس وليبيا. وسرعان ما أظهرت 
التطورات أن األمور ليست على هذا القدر من البساطة، وأن سوريا 
دخلت يف حرب وطنية موسعة، اختلط فيها النضال الشعيب ألجل 
يف  املقاومة  لقوى  املعادية  الدول  مبصاحل  احلكم،  يف  تغيريات 
املنطقة. وتدحرجت األمور إىل حدود باتت سوريا يف مواجهة حرب 
كونية يقودها كل كالب العامل، هدفها تدمري سوريا والعودة إىل 
النهش يف جسم العراق اجلريح، وتدفيع لبنان مثن إحلاقه اهلزمية 
بإسرائيل وأعوانها، وعزل إيران ودفعها إىل معارك داخلية باسم 

اإلصالح.
وملا مل يعد خافيًا على أحد أن سوريا مل تعد يف وضع سياسي أو 
عسكري أو اقتصادي ميكنها من ادعاء خوض املعارك الكربى، كان 
ال بد من مدها بالدعم املباشر من جانب قوى ودول حمور املقاومة، 
مضافًا إليها الدور الناجم عن تبدل يف رؤية روسيا والصني للواقع 

العام واملواجهة مع أمريكا والغرب.
ببساطة، ويف ظل تقدير إسرائيلي مدروس بدقة حتتمل املغامرة، 

وجد أهل القرار يف تل أبيب أن هناك إمكانية إلدخال تعديالت على 
قواعد اللعبة على اجلبهة الشمالية. وقررت إسرائيل أنه ما دام ليس 
هناك من استعداد خلوض معركة جديدة مع حزب اهلل، وأن احلرب 
مع إيران هي على سبيل املزاح ال أكثر، فإن هناك إمكانية الختبار 
مسار جديد. وكانت البداية باختبار مركز البحوث العلمية يف مجرايا 
قرب دمشق، وهو املركز الذي بات الكل يعلم أن القيادة السورية 
املقاومة وحاجاتها  برامج  بعيدة يف خدمة  قد وضعته منذ سنوات 
»العملية  لبنان وفلسطني. وحاولت إسرائيل أن تعطي صفة  يف 
املوضعية« على تلك الغارة. لكنها استعجلت خالل األسابيع القليلة 
فيها  مرحلة حتول  إىل  تنتقل  وأن  االختبار،  رفع مستوى  املاضية 
العملية املوضعية إىل سياسة ثابتة. وقامت باإلغارة على أهداف 
إيرانية  أسلحة  حتوي  لكنها  السوري،  اجليش  ختص  دمشق  قرب 

موضوعة بتصرف املقاومة يف لبنان.

العراضة
ومع أن إسرائيل جلأت إىل سياسة حافة اهلاوية من خالل عدوانها، 
إال أنها درست الشكل بطريقة دقيقة. فهي اختارت، على صعيد 
األهداف، أسلحة إيرانية ختص حزب اهلل وخمزنة يف سوريا. واختارت 
على صعيد التنفيذ، طريق اللصوص، بأن استخدمت حديقة اجلار 
للسطو على املنزل اجملاور، فكان أن وجهت الضربات العسكرية من 
أجواء لبنان. وهي ال تدفع مثن خروقاتها اجلوية على لبنان أصاًل. 
وبالتالي، قالت إسرائيل إنها أجنزت عمليات عسكرية ناجحة، وملزيد 
الكاسر للتوازن وعن  النشوة، عادت إىل احلديث عن السالح  من 

شحنات مرسلة إىل لبنان.
قد يكون صعبًا على عاقل، تصور ضابط إسرائيلي رفيع يشرب 
خنب هذه الغارات. فأي واحد من هؤالء يعرف أن ما حصل ال ميثل 
عماًل بطوليًا من شأنه هّز اجلبهة املقابلة. وما ضرب من صواريخ 
ال ميكن احتسابه يف معادلة ما متلكه املقاومة وختزنه يف لبنان، ال 
يف سوريا فقط. وأن »التشاطر« على األسد يف وضعه احلالي، ال 
يعكس قوة إسرائيل، بقدر ما يعكس استغالهلا لضعف األسد أو 

لتبدل أولوياته.
ومع ذلك، فإن إسرائيل تصرفت كمن ارتكب ذنبًا كبريًا وينتظر 
العقاب. فهي أواًل، مل تستطع املفاخرة مبا قامت به. وهي بادرت 
والدبلوماسية  السياسية  الرسائل  من  هائلة  بكمية  البعث  إىل 
وامليدانية اليت تقول بأنها ال تريد حربًا. وهي مستمرة حتى هذه 
الساعة، تنتظر تقوميًا كل عدة ساعات من جانب اجلهات املعنية، من 

دون حسم اجلواب األصعب: ماذا قرر الطرف املقابل؟ 

املقاومة تستعد لردع إسرائيل: مواجهة محــسوبة أو حرب شاملة
ابراهيم األمني
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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

العماد  اجلمهورية  رئيس  ركز 
ميشال سليمان اهتمامه خالل 
استقباله يف القصر اجلمهوري 
يف بعبدا امس االول كاًل من 
القاضي  التمييز  عام  مدعي 
حامت ماضي ورئيس التفتيش 
عواد  جورج  القاضي  املركزي 
على متابعة اخلطوات القضائية 
لضبط  والرقابية  واالدارية 
االدارات  يف  املخالفات 
واملؤسسات العامة والبلديات 
بامللفات  التحقيق  وضرورة 
اليت  تلك  يف  واالسراع  كافة 
املواطنني  بشؤون  تتعلق 
االضرار  ومنع  ومصاحلهم 
مراعاة  دون  من  عنهم، 
او  سياسية  حسابات  اي 

حمسوبيات.
السابق  النائب  مع  وعرض 
للتطورات  البون  منصور 
الراهنة  واالنتخابية  السياسية 
واملشاورات  والنقاشات 
قانون  اىل  للتوصل  اجلارية 

انتخابي جديد.
الربملان  النائب يف  واستقبل 
االصل  اللبناني  السويدي 
روجيه حداد الذي اطلعه على 
السويد  اللبنانيني يف  أوضاع 
وعلى اهلدف من زيارته للبنان 
املساعدة  بإمكانات  واملتعلق 
من  النازحني  موضوع  يف 

سوريا.
وزار بعبدا وفد من ابناء اجلالية 
اللبنانية يف الكوت ديفوار ضم 
رئيس غرفة التجارة والصناعة 
جوزف  ابيدجان  يف  اللبنانية 
الغرفة،  من  وأعضاء  خوري 
لبنان  يف  الفخري  والقنصل 

سليمان التقى ماضي وعواد ونائباً سويدياً :

لضبط االدارة والتحقيق يف املخالفات العامة
الوفد  نقل  حيث  خليفة،  رضا 
شكر اجلالية وامتنانها للزيارة 
اليت قام بها الرئيس سليمان 
اعضاء  ومتابعة  ألبيدجان، 
مت  اليت  لالتفاقات  الغرفة 
توقيعها هناك وكذلك متابعة 
االعمال  رجال  مع  االجتماعات 
اللبنانيني الذين رافقوا رئيس 

اجلمهورية يف زيارته.
وتسّلم من وفد جلنة مهرجانات 
السيدة  برئاسة  الدين  بيت 
نورا جنبالط دعوة اىل حضور 
الدولية  املهرجانات  افتتاح 
يف  ستنطلق  اليت  العام  هلذا 

21 حزيران املقبل.

وفد املؤمتر العلمي

الرئيس  استقبل  الظهر  وبعد 
يف  املشاركني  وفد  سليمان 
املؤمتر العلمي الدولي الثالث 
األسنان،  وجراحة  لطب  عشر 
طب  كلية  عميد  القى  حيث 
اجلامعة  يف  بالوكالة  األسنان 
اللبنانية الدكتور منري ضومط 
لرئيس  فيها  شكر  كلمة 
املؤمتر  رعايته  اجلمهورية 
إىل  الفتا  الوفد،  واستقباله 
على  الطب  كلية  به  تقوم  ما 
املستوى العلمي وعلى مستوى 
اخلدمات للمواطنني اللبنانيني، 
مشريا إىل أن اجلسم التعليمي 

يف الكلية هو بالتعاقد.
وب  بالوفد  سليمان  ورحب 
اليت  واملقررات  اجلهود 
من  املؤمترات  هذه  تنتجها 
يف  اجلامعية  اخلربات  تبادل 
النجاح  هذا اخلصوص، متمنيا 

للمؤمتر.
اهمية  اجلمهورية  وأكد رئيس 
تعيني جملس اجلامعة اللبنانية، 
على  التنازع  ان  اىل  مشريا 
ال  كليتني  عمادتي  مركزي 
الئحة  رفع  من  املعنيني  مينع 
بتعيني  الوزراء  جملس  اىل 
عشرين  من  للجامعة  جملس 
عاتقه تفريغ  يأخذ على  عميدا 

االساتذة يف الكليات.
ايضا،  سليمان  واستقبل 
يف  املشاركني  االعضاء  وفد 
العربي  االقتصادي  املنتدى 
الواحد  مؤمتره  يعقد  الذي 

والعشرين يف بريوت.
ل  التنفيذي  الرئيس  وألقى 
واالعمال  االقتصاد  جمموعة 
شكر  كلمة  زكي  ابو  رؤوف 
اجلمهورية  لرئيس  فيها 
ارتياح  ناقال  الوفد،  استقباله 
حلال  املشاركني  االعضاء 
االمين  واالستقرار  اهلدوء 

السائدة يف لبنان.
اجلمهورية  رئيس  ورحب 
أهمية  إىل  مشريا  بالوفد، 
التعاون االقتصادي والتكامل 
على  العربية  الدول  بني 
أن  إىل  الفتا  الصعيد،  هذا 
التعليمات معطاة للقوى األمنية 
السالمة  على  باحلفاظ  املعنية 
الزائرين  وسالمة  العامة 
األشقاء  من  والوافدين 
على  سنة  كل  يف  الراغبني 
االصطياف، يف  موسم  أبواب 
عطلتهم  ومتضية  لبنان  زيارة 
مؤكدا  ربوعه،  يف  السنوية 
أنهم سيكونون كما دائما على 

الرحب والسعة.

احلر  الوطين  التيار  نواب  عقد 
مشرتكا  اجتماعا  والكتائب 
اجمللس  يف  االول  امس 
التداول  خالله  مت  النيابي، 
املقدم  القانون  اقرتاح  يف 
حياد  حول  الكتائب  حزب  من 
النواب  االجتماع  وضم  لبنان. 
ايلي ماروني،  سامي اجلميل، 
اهلرب  وفادي  سعادة  سامر 
للنائب  القانونية  واملستشارة 
سامي اجلميل الرا سعادة عن 
ابراهيم  والنواب  الكتائب، 
فريد  عون،  االن  كنعان، 
رميا  ابي  سيمون  اخلازن، 
وزياد اسود عن التيار الوطين 

احلر.
ماروني:  قال  االجتماع  واثر 
لبنان  معاناة  من  انطالقا 
الصراعات  من  واللبنانيني 
الداهمة نتيجة حروب االخرين، 
وبعد سنوات طويلة من اليأس 
ملعاجلة هذه االمور، اخذ حزب 
مبادرة  نفسه  على  الكتائب 
حول  قانون  اقرتاح  تقديم 
لبنان، مبا يؤمن السالم  حياد 
واالستقرار ووحدة شعبه ضمن 
سياسة استقرار وطمأنينة لكل 
لبنان واللبنانيني، وبدأ نواب 
حزب الكتائب جبولة على كل 
الكتل النيابية الستمزاج رأيهم 
وطلب دعمهم يف مسرية اجناح 

هذا القانون.
الزمالء  التقينا  اليوم  اضاف: 
يف التيار الوطين احلر، وكان 
يف  مستفيض  عرض  هناك 
بهذا  املتعلقة  النقاط  كافة 
االقرتاح، وكان هناك جتاوب 
انقاذ  هو  مشرتك  وهدف 
لبنان، الذي نراه اليوم حبياده 
عن الصراعات كل الصراعات، 
الصراعات  القول  اريد  وال 
العربية - العربية اليت تنعكس 
االمنية  اوضاعنا  على  سلبا 

واوضاعنا السياسية.

كنعان
بطبيعة  كنعان:  قال  بدوره 
احلال حنن نتمنى هذه املبادرة 
الكتائب  حزب  بها  قام  اليت 
واعتقد  النيابية،  وكتلته 
الصحيح  الربملاني  العمل  ان 
السياسي  املوقع  عن  ومبعزل 
واالفكار اليت تطرح، يكون من 
والنقاش  االفكار  تبادل  خالل 
اجلدي والصريح، الذي يوصل 
اجيابية  نتيجة  النهاية اىل  يف 

وملصلحة لبنان.
االقرتاح  هذا  ان  اضاف: 
هناك  وكان  بالبحث  جدير 
حوله،  مستفيض  نقاش 
او  لبنان  حتييد  اجيابية  وان 
حياده ضمن االطر ومن خالل 
اكان  سواء  لبنان،  التزامات 
على املستوى العربى او على 
املستوى الدولي، هو مهم جدا 
التطوير.  من  نوع  اىل  وحباجة 
ومافهمناه من الزمالء من كتلة 
اللقاء  هذا  ان  الكتائب  نواب 
وامنا  يتيما،  لقاء  يكون  لن 
مع كل الكتل النيابية حملاولة 

يكون  مشرتك  تصور  بلورة 
جامعا لكل اللبنانيني ان شاء 

اهلل.
واكد ان االفكار حتى لو كانت 
هي  ورد  اخذ  وفيها  خالفية، 
واذا  تطرح،  ان  يف  جديرة 
يف  االفكار  هذه  تطرح  مل 
ويف  الدستورية  املؤسسات 
ان  ميكن  اين  النواب،  جملس 
تطرح؟. حنن من هذا املنطلق 
الدينامية  هذه  تعمم  ان  نأمل 
حركة  فهي  اعتمدناها،  اليت 
سياسية مفيدة بني كل الكتل 
االجتماع  النيابية، واتفقنا يف 
ان يكون هناك استكمال هلذا 
على  ليس  العمل،  من  النمط 
مستوى الفكرة املطروحة اليوم 
وامنا لتنشيط العمل التشريعي 
وال  والدستوري،  والرقابي 
نريد العمل فقط بفعل النوايا 
واحملاوالت  واحلسنة  الطيبة 
وسسننتقل  واملبادرات، 
لتطبيق  الفعلية  للممارسة 
القوانني،  واحرتام  الدستور 
اخلالفية  االفكار  طرح  وحتى 
اىل  للتوصل  منا  حماولة  يف 

قواسم مشرتكة حوهلا.
اضاف كنعان: حنن نتمنى ان 
مع  مداه  املوضوع  هذا  ياخذ 
كل الكتل النيابية، كما مسعنا 
مواعيد  لديهم  ان  الزمالء  من 
لنا  وسيكون  غد،  وبعد  غدا 
ومالحظات  رأي،  بالتاكيد 
كتلتنا  تقرره  االمر  وهذا 
والتغيري،  االصالح  كتلة 
كما  مالحظات  لنا  وسيكون 
اهلل  شاء  ان  وسنتابع  وعدنا. 
العمل  وبغريه  االقرتاح  بهذا 

التشريعي والرقابي.

ليس للمزايدة السياسية
لبنان  حياد  مبدأ  مع  انتم  هل 
هذا  يف  ستوفقون  وكيف 
حزب  مع  حتالفكم  مع  الطرح 

اهلل؟.
حنن  وال  الكتائب  كتلة  ال   -
فريق،  اي  عزل  صدد  يف 
املزايدة  يف  يفكر  احد  وال 
عليه،  التشاطر  او  االخر  على 
الكتائب،  حزب  بتحالفات  ال 
الوطين  التيار  بتحالفات  وال 
واضحني،  نكون  حتى  احلر 
فهذا املوضوع ليس للمزايدة 
اي  حملاصرة  وال  السياسية، 
فريق، وهذا املوضوع سيعمم 
على املستوى الوطين، وهناك 
مالحظات ميكن ان توضع عليه 
حتى ال يشعر اي فريق، سواء 
حزب اهلل او تيار املستقبل وال 
حنن وال اي حزب اخر، ان هذا 
ليس  ضده،  موجه  املوضوع 
بهذا االقرتاح الذي قد تكون 
هنالك مالحظات عديدة حوله، 
ولكن يف كل االقرتاحات اليت 
الوطين  املستوى  على  تكون 
اىل  وصلت  اذا  والدستوري، 
مكان ما فيجب ان تنطلق من 
خلفية  من  ال  وطنية  خلفية 
باصطفاف  او  ضيقة  حزبية 

طائفي وداخلي ضيق.

نواب الكتائب والتيار الوطين احلر حبثوا اقرتاح 
حياد لبنان واملوا ان يأخذ هذا املوضوع مداه مع 

كل الكتل النيابية
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االقرتاح  هذا  ان  تعتقد  هل 
للصراع  حال  يكون  ان  ميكن 

الذي نشهده داخليا؟.
احد  وال  ذلك،  نتمنى  حنن   -
اخلطوة  هذه  بان  متوهم  منا 
حبد ذاتها ستحدث هذا االنقاذ 
الذي نفكر فيه مجيعنا، ولكن 
اجلامع،  االجتاه  خطوة يف  كل 
ناقصة  حتى ولو كانت خطوة 
خطوات  تتبعها  بان  وحتتاج 
تطوير  اىل  حتتاج  او  اخرى، 
الواقع،  ارض  على  وممارسة 
وجديرة  بالبحث  جديرة  تكون 
بالنقاش، وجديرة بان ناخذها 

جبدية بان نتابعها.

ماروني
قاله  ما  اىل  ماروني  اضاف 
شهد  الذي  لبنان  كنعان: 
وحتى   1943 العام  منذ  دمارا 
اليوم وسقط مئات االلوف من 
القتلى والشهداء. واذا اجرينا 
اللبنانية  للحرب  متأنية  قراءة 
نالحظ بانها كلها جاءت نتيجة 
ودولية  اقليمية  ارتباطات 
ارضنا،  على  االخرين  وحروب 
احلياد،  موضوع  يف  واليوم 
برملانية  معركة  بانها  اعتقد 
مجيعا  نستطيع  ودستورية 
يكون  بان  ونسعى  خوضها، 
لبناني   - لبناني  توافق  هناك 
واعتقد  املوضوع،  هذا  حول 
ميكن  كبري  حل  هو  هذا  بان 
اىل  ويعيدنا  لبنان  ينقذ  ان 
يف  استقرار  واحة  نكون  ان 
املنطقة  بان  واعتقد  املنطقة. 
بلدا  نكون  بان  لنا  حباجة 
حمايدا، ويؤمن احلرية للجميع.

قانون  اىل  تطرقتم  هل 
خصوصا  النيابية  االنتخابات 
وان االستحقاق االنتخابي بات 

قريبا؟.
سواء  االحزاب  كل  اليوم   -
حزب  او  احلر،  الوطين  التيار 
االحزاب،  باقي  او  الكتائب 
مكاتبهم  اطار  يدرسون ضمن 
الذي  املوقف  السياسية 
اجلاري  ايار   15 يف  سنتخذه 
يف اجللسة التشريعية، واعتقد 
بيت  يف  نتدارسه  االمر  هذا 

الكتائب.
عن  ليتحدث  كنعان  وعاد 
اذا  فقال:  االنتخابات  قانون 
اردنا الذهاب اىل مبدأ احرتام 
الدستور ليس فقط يف عملية 
التشريع والتفاهم على مبادئ 
خالل  ومن  فاملبدأ  معينة، 
امليثاقية  احرتام  املمارسة 
للبنانيني  الدستورية  واحلقوق 
بالتالي  وحترتم  واملناصفة، 
بشكل كامل وليس بتسويات 
وامنا  هناك  او  هنا  من  تتم 
تتم  ان  جيب  التسويات  هذه 
حتت سقف الدستور، لكن كل 
شيء مذكور يف الدستور جيب 
ان نتقيد به ويكون مقدسا لنا 
مجيعا وال جيوز التسوية عليه، 
وال جيوز التنازل عنه ال لتكتلنا 
كتلة  او  اخر،  نائب  الي  وال 

اخرى.
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نواب املستقبل: التيار الوطين يريد الستني لكنه يناور
اعترب نواب من كتلة املستقبل 
أن التيار الوطين احلر يريد قانون 
الستني لكنه يناور، معتربين أن 
االقرتاح األرثوذكسي جرمية يف 
حق لبنان، وكشفوا أن القانون 
املختلط أصبح جاهزًا بنسبة ٩٥ 

باملئة.
ويف هذا االطار اعترب النائب 
اىل  حديث  يف  فتفت  امحد 
التيار  ان  املستقبل،  تلفزيون 
الوطين احلر هو من يريد قانون 
مبناورات  يقوم  لكنه  الستني، 
كي حيمل االنسحاب من القانون 
االرثوذكسي ملسيحيي قوى 14 

اذار او تيار املستقبل.
مع  تواصل  مت  لقد  اضاف: 
الرئيس نبيه بري على اثر توزيع 
بري  والرئيس  االعمال،  جدول 
اقر انه مل يكن له ضرورة الن 
هيئة  يف  سيقر  االعمال  جدول 
مكتب اجمللس نهار االثنني وقد 
اتفقنا مع الرئيس بري على ان 
وجدول  عامة  هليئة  هي  الدعوة 
االعمال يوزع بعد اجتماع مكتب 

اجمللس.
وأوضح ان ال مانع لدينا من 
االنتخابات  قانون  يناقش  ان 
النيابي  اجمللس  حق  من  هذا 
والنواب ومن حقنا كهيئة مكتب 
ان يوضع جدول اعمال متكامل.

اضاف: موقفنا واضح. قانون 
القانون  كما  صدامي  الستني 
جيب  وبالتالي  االرثوذكسي 
البحث عن حل عرب قانون خمتلط 
منطقي  املوقف  هذا  دام  وما 
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لالجيار: حمل كباب يف Food Court  مزدمحة يف براماتا

 * املحل مجهز بالكامل وجاهز للعمل* 
 * Food Court يقع يف السوق التجاري يف باراماتا  يف ال * 

 * تأسس منذ زمن طويل*
 * الـ Food Court حاليًا مؤجرة بالكامل واليوجد فيها محل مأكوالت*

 * انضم ملحالت أخرى موجودة مثل ميشال للحلويات
 Michele’s Patisserie!  

 * عقد أيجار قابل للمناقشة.. ونأخذ العروض الجدية بعني االعتبار*
GST+ االيجار 50.000 دوالر يف السنة * 

لالتصال باملالك: 
02 9806 8099

فنحن نعمل عليه بشكل جدي عرب 
اتصاالت دائمة مع حلفائنا ومع 

احلزب التقدمي االشرتاكي.
أن  قناعة  لدي  صار  تابع: 
من  هو  احلر  الوطين  التيار 
يريد قانون الستني لكنه يقوم 
االنسحاب  حيمل  كي  مبناورات 
من االرثوذكسي ملسيحيي قوى 
املستقبل.  تيار  او  اذار   14
وزير  كالم  من  الواضح  ولكن 
تصريف  حكومة  يف  الطاقة 
البارحة  باسيل  جربان  االعمال 
وكالم النائب سيمون ابي رميا 
احلر  الوطين  التيار  ان  سابقا 
االنتخابات  اىل  للذهاب  مستعد 
على قانون الستني وكل ما عدا 

ذلك هو مناورات.
وردا على سؤال، قال فتفت: 
وزير الداخلية يف حكومة تصريف 
يتصرف  شربل  مروان  االعمال 
وبنظره  مسؤول  داخلية  كوزير 
انه اذا عدنا اىل قانون الستني 
تتم  ان  جيب  تعديالت  فهناك 
هذا  لكن  القانون،  لتطبيق 
ومرتبط  كليا  منفصل  املوضوع 
فوزير  داخلية،  كوزير  مبهامه 
بالصراع  طرفا  ليس  الداخلية 

السياسي.
مسعت  بالقول:  فتفت  وختم 
ميشال  اجلمهورية  رئيس  من 
متام  املكلف  والرئيس  سليمان 
تكون  الن  نية  هناك  ان  سالم 
هناك حكومة قبل 1٥ من الشهر 
لكنين  ذلك،  نأمل  حنن  احلالي. 
سياسيا  طرفا  هناك  ان  اشك 

يف لبنان هو حزب اهلل يريد ان 
بفراغ  حزيران   20 اىل  يوصلنا 

كامل يف الدولة اللبنانية.
دو فريج

واعترب النائب نبيل دو فريج 
صوت  إذاعة  إىل  حديث  يف 
لبنان - احلرية والكرامة، صباح 
طالبت  آذار   14 قوى  أن  امس 
يف السابق ان يكون إعالن بعبدا 
يف مقدمة الدستور، ويف تعذر 
يكون  ان  الدستور جيب  تعديل 
اعالن بعبدا هو البيان الوزاري.

أبداه  الذي  القلق  ان  وقال: 
حول  السنيورة  فؤاد  الرئيس 
اخنراط حزب اهلل يف القتال يف 
سوريا هو ملف غالبية اللبنانيني، 
بني  العالقة  شكل  عن  متسائال 
بعد  والسوريني  اللبنانيني 
السورية خصوصا  األزمة  إنتهاء 
شارك  اللبنانيني  من  فريقا  أن 

يف القتال.
ملف  صعيد  على  أما 
خشيته  عن  فأعرب  اإلنتخابات، 
مؤمتر  اىل  والذهاب  الفراغ  من 
تأسيسي كما دعا التيار الوطين 

احلر بطلب من حزب اهلل.
قانون  اىل  التوصل  وأمل 
أن  اىل  الفتا  لالنتخابات، 
جاهزا  أصبح  املختلط  القانون 
ويبقى  املئة  يف   ٩٥ بنسبة 
فقط،  األخرية  اللمسات  وضع 
على  التصويت  يؤخذ  أن  متمنيا 
القانون األرثوذكسي يف اللجان 
على  التصويت  اي  املشرتكة، 
واليت تنص على  أألوىل  املادة 

حممل  على  النواب،  عدد  زيادة 
اجلد يف اجللسة املقبلة.

طعمة
واستقبل النائب نضال طعمة 
مؤسسات  من  شبابية  وفودا 
املدني  اجملتمع  من  وهيئات 
يف عكار وجرى البحث يف كافة 
واالمنائية  املعيشية  الشؤون 
واحلياتية املتصلة مبنطقة عكار، 
االقتصادية  االوضاع  ظل  يف 
العائالت  آالف  ونزوح  الصعبة 

السورية اىل عكار.
طعمة  أدىل  اللقاء،  وإثر 
اجملتمع  إن  فيه:  قال  بتصريح 
مبؤسساته  اليوم  الدولي 
للعب  مدعو  اإلنسانية  ومجعياته 
إنقاذ  يف  األساسي  الدور 
شعبني مهددين: الشعب النازح 
والشعب املستضيف، من اجلوع 

والفقر واألمراض واألوبئة.
هذا  بإخراج  الدولة  وطالب 
من  احلساس،  اإلنساني  امللف 
السياسي،  االنقسام  دائرة 
مطالبا الوزارات املعنية بالسعي 
الديبلوماسية  القنوات  عرب 
الشقيقة  الدول  خمتلف  حلث 
ما  كل  بذل  على  والصديقة، 
ميكن، من أجل منع كارثة حقيقية 

من الوقوع.
األطراف  على  طعمة  ومتنى 
اليت  اللبنانية،  وغري  اللبنانية 
حتاول إطالة أمد األزمة السورية 
أن تتقي اهلل يف الذين يسقطون 
من  ويشردون  الضحايا،  من 
العائالت، ويزدادون بؤسا وعوزا 

وفاقة من ضعفاء األرض.
بات  اجلميع  أن  طاملا  وقال: 
منظورا  مدى  ال  أن  ويدرك  يقر 
النتهاء األزمة السورية، وأن ال 
رابح وال خاسر، ومن يدفع الثمن 
وسوريا  املسكني،  الشعب  هو 
البعض  يصر  فلماذا  الدولة، 
مبا  اللبناني  الوضع  ربط  على 
كسب  خالل  من  هناك  جيري 
التعطيل  من  واملزيد  الوقت، 
وقانون  احلكومة  ملفي  يف 
حياولون  فالذين  االنتخابات. 
وحصصا  معادالت  يفرضوا  أن 
من  يتنصلون  والذين  جديدة، 
بها،  قبلوا  أن  بعد  املداورة 
القدرة  على  يصرون  والذين 
التعطيلية داخل احلكومة، عوض 
تراهم  عالم  التشاركية،  النية 

يراهنون وماذا ينتظرون بعد؟.
قال  االنتخابي،  امللف  ويف 
يف  شوطا  تقدمنا  كلما  طعمة: 
املختلط  للقانون  رؤية  بلورة 
يشكل  بات  يبدو  ما  على  الذي 
نراهم  للحل،  املنطقي  املدخل 
على  اللعب  يف  ينغمسون 
املشاعر الطائفية، واستعمال ما 
األرثوذكسي،  القانون  يسمونه 
مير،  لن  بأنه  يدركون  وهم 
وكأنهم يلوحون بفزاعة حياولون 
على  املزيد  كسب  خالهلا  من 
يف  والتوازن  الشراكة  حساب 

البلد.
دولة  نناشد  إننا  وختم: 
الرئيس بري ومن خالله الفريق 
جلسة  يعتقوا  أن  برمته،  اآلخر 
اجمللس املقبلة من خطر انفراط 
عقد اجللسة ودفعنا إىل االنسحاب 
منها أو مقاطعتها، فلنحافظ على 
ولنظهر  وامليثاقية،  الشراكة 
كنا  إذا  النوايا،  حسن  مجيعا 

جيدد  أن  البلد  هلذا  نريد  فعال 
أبناءه  احلضاري، وحيتضن  ألقه 
أرضه  على  بكرامتهم  ليعيشوا 

وترابه.
رحال

وقال النائب رياض رحال، يف 
حديث اىل اذاعة الشرق، تعليقا 
يف  ان  احلكومة،  تشكيل  على 
اجمللس النيابي 124 نائبا كلفوا 
شخصا معروفا باعتداله ومواقفه 
الوطنية، وعلينا تطبيق الدستور 
وكل خروج عن الدستور يوقعنا 
يف مشاكل, فالدستور يقول أن 
الوحيد الذي يتعاون مع رئيس 
هو  احلكومة  لتشكيل  اجلمهورية 

الرئيس املكلف.
املكلف  الرئيس  رحال  ودعا 
اىل عدم الرضوخ لإلبتزاز ليؤلف 
حكومة من 14 اىل 16 وزيرا أو 
اليت  او  من 18 اىل 24 وزيرا، 
يراها هو مناسبة ومالئمة للوضع 
األشخاص  يسمي  وان  الراهن، 
التشكيلة  تصدر  ثم  واحلقائب، 
بتوقيع رئيس اجلمهورية وتصدر 
املراسيم وعندها يعطي اجمللس 
ال  أو  للحكومة  الثقة  النيابي 

يعطيها.
مشروع  من  موقفه  وعن 
هو  قال:  األرثوذكسي،  اللقاء 
من  وكل  لبنان،  حبق  جرمية 
جلساته  من  جلسة  يف  يشارك 
اىل  لبنان، الفتا  هو جمرم حبق 
عن  تتحدث  الدستور  مقدمة  أن 
الوطنية  وعن  املشرتك  العيش 
وليس عن الفرز السكاني وهذا 
املشروع  خالل  من  حيصل  ما 

األرثوذكسي.
احلجار

واعترب النائب حمّمد احلّجار أّن 
طرح الرئيس نبيه بّري ل اللقاء 

على  وحيد  كبند  األرثوذكسي 
أّيار،   1٥ جلسة  أعمال  جدول 
يتناقض مع حديث بّري بأّنه لن 
توافقي،  أي مشروع غري  يطرح 
النظام  مع  ويتناقض  كما 

الداخلي للمجلس النيابي.
اذاعي،  حديث  ويف  احلّجار، 
مّحل مسؤولية عدم التوّصل إىل 
قانون انتخابات ل فريق قوى 8 
احلّر  الوطين  التّيار  سائاًل  آذار، 
حقوق  على  يفّتش  كان  إذا  ما 
عنصري  بقانون  املسيحّيني 
اللقاء  قانون  إىل  إشارة  يف 
حّل  أّن  ومعتربًا  األرثوذكسي، 
ميكن  ال  املسيحيني  هواجس 
البلد  تدّمر  حلول  عرب  يكون  أن 

وتقوده إىل حرب أهلية.
الذي  احلديث  أّن  رأى  كما 
ضّم  معراب  لقاء  يف  حصل 
اللبنانية  القوات  حزب  رئيس 
يف  الطاقة  وزير  جعجع،  مسري 
جربان  األعمال  تصريف  حكومة 
جملس  رئيس  نائب  باسيل، 
الفرزلي  إيلي  السابق  النّواب 
اللقاء  قانون  إحياء  إلعادة  هو 
التّيار  قبل  من  األرثوذكسي 
القانون  احلّر.ومبوضوع  الوطين 
أشار  لإلنتخابات،  املختلط 
احلّجار إىل أّنه ليس من مشكلة 
لناحية  املستقبل  تّيار  لدى 
املختلط  بشّق  الدوائر  تقسيم 
النسيب، لكّن املشكلة األساسية 
آذار   8 قوى  رفض  يف  تكمن 
األساس. من  املختلط  للقانون 
 1٥ جلسة  سنحضر  وأضاف: 
بالنقاش.  وسنشارك  أّيار 
اللقاء  قانون  أقّر  حال  لكن يف 
األرثوذكسي، سنطعن به إذا مل 
ميشال  اجلمهورية  رئيس  يفعل 

سليمان.

أشار وزير اخلارجية واملغرتبني 
يف حكومة تصريف االعمال عدنان 
االعالميني  مع  لقاء  يف  منصور 
انه  اىل  الوزارة،  يف  املعتمدين 
انان  الرتكي  السفري  على  متنى 
السلطات  تبذل  ان  اوزيلديز 
اجل  من  اجلهود  كل  الرتكية 
يف  سعيدة  خامتة  اىل  الوصول 
مع  اعزاز،  يف  املخطوفني  ملف 
على  لبنان  حرص  على  التأكيد 
مع  الثنائية  العالقات  حسن 

تركيا.
ولفت اىل ان مسألة املطالبة 
املخطوفني  سراح  إطالق  بتبادل 
عن  باالفراج  اعزاز  يف  التسعة 
يف  هي  السوريات،  املعتقالت 
اليت  املعنية  االمنية  اجلهة  يد 
نافيا  الداخلية،  بوزارة  تتمثل 
بأمساء  الئحة  تسلم  يكون  ان 
املعتقالت، مشريا اىل انه تسلم 
من السفري االيراني غضنفر ركن 
ابادي رسالة من نظريه االيراني 

تتعلق باالزمة يف سوريا.
منصور  رأى  ثانية،  ناحية  من 
اليت  العربية  السالم  مبادرة  ان 
العربية  بريوت  قمة  عن  انبثقت 
دولة   22 تبنتها   2002 عام 
أي تعديل  وبالتالي فإن  عربية، 
على  بناء  املبادرة  هذه  على 
يستلزم  املبادرة  جلنة  اقرتاح 
عقد قمة عربية وال ميكن التداول 
بها قبل ان تبت القمة يف مثل 

هذه االمور.

وكان منصور استقبل السفري 
اللقاء:  بعد  قال  الذي  االيراني 
الوزير  بزيارة  اليوم  سعدنا 
منصور الذي سلمته رسالة خطية 
علي  الدكتور  اخلارجية  وزير  من 
اكرب صاحلي تتعلق بالتطورات يف 
املنطقة. كما حتدثنا عن االحداث 
الساحتني  على  والتطورات 
وتطرقنا  واالقليمية،  الدولية 
اىل آفاق التعاون بني اجلمهورية 
واجلمهورية  االيرانية  االسالمية 

اللبنانية والعالقات الثنائية.
منصور  الوزير  استقبل  ثم 

سفري تركيا اينان اوزالديز.
والتقى وزير اخلارجية وفدا من 
غرفة التجارة والصناعة اللبنانية-
خوري،  جوزف  برئاسة  العاجية 
يرافقهم قنصل ساحل العاج يف 

لبنان رضا خليفة.
الزيارة  ان  خوري:  وقال 
الوزير منصور على  اليوم لشكر 
الزيارة التارخيية اليت قام بها مع 
العماد ميشال  اجلمهورية  رئيس 
يف  ديفوار  الكوت  اىل  سليمان 
14 اذار املاضي. اذ ان الكوت 
ديفوار شهدت اول زيارة رفيعة 
املستوى لرئيس مجهورية بعد ٥2 
البلدين.  العالقات بني  عاما من 
ان  منصور  الوزير  على  ومتنينا 
يصار اىل متابعة كل االتفاقيات 
بني البلدين عرب العمل عن كثب 
تعزيز  يف  يسهم  ما  لتطبيقها، 

التعاون الثنائي.

التقى السفري الرتكي وتسلم رسالة من نظريه االيراني
وزير اخلارجية: مسألة املخطوفني بيد الداخلية
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لبنانيات

املكلف تشكيل  الرئيس  أكد 
متسكه  سالم  متام  احلكومة 
كإطار  حددها  اليت  باملبادىء 
أن  وأوهلا  املقبلة،  حلكومته 
تكون احلكومة منسجمة وتشكل 
فريق عمل فاعال خيدم املصلحة 
الوطنية يف هذه املرحلة الدقيقة 

اليت مير بها لبنان.
من  وفد  أمام  سالم  وقال 
كسروان  بلديات  إحتاد  رؤساء 
يف  دارته  يف  زاره  الفتوح   -

محادة: لبنان حباجة حلكومة امر واقع 
يفرضها الرأي العام

محادة  مروان  النائب  اوضح 
أن  الشرق  إلذاعة  حديث  يف 
تشكيلة احلكومة حتسب من قبل 
الرئيس املكلف يصل من خالهلا 
اىل الثلث املعطل وأن التجارب 
املاضية يف هذا املضمار أفشلت 
كل احلكومات وأبطلتها ودفعت 
الفاشلة  الدولة  اىل  بلبنان 
والكالم الذي صدر عن الرئيس 
من  حساباته  اىل  بالنسبة  بري 
الوسطيني كالم ذكي ومهضوم 
التسلل  حماوالت  يف  ويندرج 
بكل الوسائل اىل الثلث املعطل 
املكلف  الرئيس  يبدو  وبالتالي 
صامدا يف وجه كل هذه العملية 
ولن  قاطعا،  جوابه  جاء  حيث 
يعطي ألحد الثلث املعطل وإذا 
حكومة  اىل  احلكومة  حتولت  ما 
فاشلة فإنه سيكون مبادرا اىل 

اإلستقالة.
األمر  حكومة  ان  اضاف: 
الواقع اليت يشمل فيها الرئيس 

املكلف كل املكونات السياسية 
بل  واقع  أمر  حكومة  ليست 
رئيس  خيتار  طبيعية  حكومة 
الوزراء  ورئيس  اجلمهورية 
السياسية  القوى  كل  بني  من 
أمساء  للحكومة  املرشحني  وكل 
حمرتمة وقادرة وكفوءة، أمساء 
بدعم  األوىل  بالدرجة  حتظى 
العام، مشريا اىل ان ما  الرأي 
ليست  اليوم  لبنان  إليه  حيتاج 
باملعنى  الواقع  األمر  حكومة 
األمر  حكومة  ولكن  اإلستفزازي 
العام  الرأي  يفرضها  الواقع 
بها لكي تكون حكومة  ويطالب 

تأخذ اىل اإلنتخابات النيابية.
وأكد أن لدى الرئيس املكلف 
أكثر من خرطوشة ولن يدفعوه 
ضغط  مالحظا  اإلعتذار  اىل 
وقال  وإيران،  السوري  النظام 
لقد علقت عليه وكأنه رد على 
بعدوان  اإلسرائيلي  العدوان 

على لبنان.

Saturday 11 May 2013  2013 أيار   11 السبت 

مناقيش - لحم بعجني - صفائح بجبنة - سبانخ - 
سنبوسك - كباكيب - أقراص كبة - شيش برك - 

بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

تلفون: 98971113
العنوان:

60 Excelsior St, Merrylands

إستقبل رئيس جملس النواب 
االول يف عني  امس  بري  نبيه 
عبيد  جان  السابق  الوزير  التينة 

وعرض معه لألوضاع الراهنة.
غرفة  من  وفدا  واستقبل 
التجارة يف ساحل العاج برئاسة 
رئيسها جوزف خوري يف حضور 
هيثم  للمغرتبني  العام  املدير 
العالقات  ومسؤول  مجعة، 

الوزير  أمل  حركة  يف  اخلارجية 
وعرض  الساحلي  طالل  السابق 
معهم التعاون بني لبنان وساحل 

العاج وسبل تعزيزه.
بالدعم  اللبناني  الوفد  وأشاد 
بري  الرئيس  يقدمه  الذي 
الذي  والدور  اللبنانية،  للجالية 
العالقات  لتوطيد  ويلعبه  لعبه 

اللبنانية العاجية.

بري التقى عبيد ووفدا عاجيا

اكد متسكه باملداورة يف احلقائب ورفضه الثلث املعّطل والوزراء املرشحني

سالم: اذا ملست انعدام الرغبة بالتسهيل سأختذ املوقف املناسب
رئيس  برئاسة  املصيطبة 
 43 ضم  نوفل  نهاد  اإلحتاد 
اإلتصاالت  ان  بلدية،  رئيس 
ما  السياسية  القوى  مجيع  مع 
إىل  للوصول  مستمرة  زالت 
وناجحة،  فعالة  حكومية  صيغة 
تستطيع أن تتصدى لالستحقاق 
الرئيسي الذي تواجهه البالد يف 
اإلنتخابات  وهو  املقبلة  املرحلة 

النيابية.
وجدد رفضه ملبدأ حصول أي 

يسمى  ما  على  سياسي  فريق 
حكومته،  يف  املعطل  الثلث 
معتربا أن هذه املمارسة أثبتت 
املاضي،  يف  جدواها  عدم 
ال  ممارسة  أنها  عن  فضال 
هلا،  قانونيا  أو  دستوريا  سند 
مؤكدا متسكه مببدأ املداورة يف 
يسري  الوزارية حبيث  احلقائب 
القوى  مجيع  على  املبدأ  هذا 
ورفضه  واملذاهب،  والطوائف 
مرشحني  احلكومة  تضم  أن 
لإلنتخابات النيابية، مشددا على 
متسكه بالطابع الوطين الوفاقي 
أي  عن  بعيدا  العتيدة  حلكومته 

كيدية أو إستفزاز.
التأخري  أن  إىل  أشار  وإذ 
إىل  عائد  احلكومة  تأليف  يف 
املنسوب العالي من عدم الثقة 
السياسية  القوى  خمتلف  بني 
املوروث من السنوات املاضية، 
أعرب الرئيس سالم عن أمله يف 
خالفاتها  القوى  هذه  تضع  ان 
جانبا يف الوقت الراهن وتعمل 
على تسيري عملية تأليف احلكومة 
لتتصدى للمهمات الكبرية اليت 

تنتظرها.
لن  أنه  سالم  الرئيس  وأكد 
ينتظر طويال لتشكيل احلكومة، 
الرغبة  انعدام  تلمسه  عند  وأنه 
يف تسهيل مهمته فإنه سيتخذ 

املوقف املناسب.
نهاد  االحتاد  رئيس  وكان 
يف  له  كلمة  يف  اكد  نوفل 
بداية اللقاء دعمه ودعم االحتاد 
ومجيع رؤساء وبلديات كسروان 
ملا  سالم  للرئيس  الفتوح   -
ميثل من اعتدال وحكمة. وقال: 
البلديات  ورؤساء  االحتاد  ان 
البلدية  اجملالس  واعضاء 
مستعدون لتقديم اي دعم اىل 
الرئيس املكلف الجناح مهمته.

الصيداوي  الروحي  اللقاء  دعا 
احلكومة  تشكيل  االسراع يف  اىل 
شعور  من  االمر  هذا  يعكسه  ملا 
باالمن واالستقرار لدى املواطنني، 
العمل  السياسية  القوى  وطالب 
على اقرار قانون انتخابي يتوافق 
اللبنانيني وحيقق عدالة  عليه كل 

التمثيل.
اللقاء اجتماعا دوريا يف  وعقد 
دار االفتاء يف صيدا، يف حضور 
والياس  كفوري  الياس  املطارنة 
واملفتيني  حداد،  وايلي  نصار 
عسريان،  وحممد  سوسان  سليم 
وجرى تداول االحداث واملستجدات 

اليت يشهدها لبنان واملنطقة.
اثر االجتماع، استنكر اجملتمعون 
سوسان،  املفيت  تاله  بيان  يف 
يازجي  بولس  املطرانني  خطف 
ويوحنا ابراهيم يف حلب، مطالبني 
وكل  اللبنانية  والدولة  اخلاطفني 
املؤسسات والشخصيات واالحزاب 
بالعمل على اطالق سراح املطرانني 
وسراح كل خمطوف، الن هذا االمر 
السماوية  االديان  كل  ترفضه 
وليست  االنسانية،  االخالق  وكل 
ميثله  وملا  العربية.  قيمنا  من 
ومن  دينية  قيمة  من  املطرانان 

دور يف بناء جمتمعنا العربي.
االسرائيلي  االعتداء  ودانوا 
ارض  كل  وعلى  سوريا  على 
عربية، داعني اجملتمع الدولي اىل 
االسرائيلية  للخروقات  حد  وضع 
االجواء  يف  اليومية  واالعتداءات 
والشواطىء  االراضي  وعلى 

اللبنانية.
السياسية  القوى  وناشدوا كل 
يف هذا البلد، االسراع يف تشكيل 
من  ذلك  يعكس  مما  احلكومة 
كما  واالستقرار،  باالمن  شعور 
السياسية  القوى  كل  ناشدوا 
اجلمهورية  ورئيس  والنيابية 
النيابية  االنتخابات  قانون  اقرار 
اللبنانيني  كل  عليه  يتوافق  مبا 
والدولة  التمثيل،  عدالة  وحيقق 
واملؤسسات  واهليئات  اللبنانية 
االغاثية واالنسانية العربية العمل 
وخدمة  النازحني  مساعدة  على 
شؤونهم، ملا يعانونه من اوضاع 

انسانية وايوائية صعبة للغاية.
الروحي  اللقاء  هذا  ان  واكدوا 
فتنة  كل  لنبذ  موقعا  سيبقى 
وسيعمل  مذهبية  او  طائفية 
ووحدة  اللبنانيني  وحدة  على 
ومؤسسات،  وشعبا  ارضا  لبنان 
صادقة  رمزية  اجلنوب  وسيعطي 
كما  لبنان،  كل  اىل  للمواطنية 
واخواننا  اهلنا  مع  الوقوف  اكدوا 
واقصانا يف القدس ومع كنيسة 
سجينة  كنيسة  فهي  القيامة، 
ظل  ويف  حزينة  االقصى  ومآذن 
الغاشم  االسرائيلي  االحتالل  هذا 
االساءة  عن  يتورع  ال  الذي 
وكل  والدين  واالرض  لالنسان 
املسلمني  لدى  السماوية،  القيم 

واملسيحيني.
واذ اعربوا عن حزنهم واسفهم 
ملا جيري من اعتداءات اسرائيلية 
غامشة يف القدس احملتلة، طالبوا 
واالسالمية  العربية  الدول  كل 
بالعمل على رد  الدولي  واجملتمع 
هذا االعتداء عن اقصانا ومسجدنا 
وساحات القدس الشريفة العظيمة 
اليت اسري اليها وعرج منها رسول 

اهلل اىل السموات العال.
كفوري

اللقاء الروحي طالب بقانون انتخاب توافقي وبسرعة تشكيل احلكومة
كفوري  املطران  حتدث  بعدها، 
اللقاء،  بإسم  اخلصوص  هذا  يف 
على  الروحي  اللقاء  متنى  فقال: 
الشيخ  اجلمهورية  مفيت  مساحة 
الدكتور حممد رشيد قباني ورؤساء 
واجمللس  السابقني  احلكومات 
وعلى  االعلى  الشرعي  االسالمي 

الكرمية  السنية  الطائفة  رجاالت 
صيدا  مفيت  ابقاء  على  العمل 
الشيخ سليم سوسان  واقضيتها 
الفعال  لدوره  نظرا  منصبه  يف 
على  والعمل  الصف  وحدة  يف 
االستقرار ومجع الكلمة وملا ميثله 

من قيمة دينية ووطنية.

االسالمي  الوطين  اللقاء  مّثن 
الوضع  لضبط  املبذولة  اجلهود 
األمين يف طرابلس، مشددين على 
أن تأخذ كل املقررات واالقرتاحات 
تقوم  وأن  التنفيذ،  اىل  طريقها 
األجهزة العسكرية واألمنية بواجبها 
كاماًل، حمذرًا من أن مغامرات حزب 
السالح يف سوريا، ستجّر الويالت 

على لبنان.
فقد عقد اللقاء الوطين االسالمي 
إجتماعه الدوري يف منزل النائب 
حممد كبارة يف طرابلس مبشاركة 
يف  حبث  حيث  اعضائه،  كل 
املستجدات على الساحة اللبنانية، 
سيما  ال  طرابلس  اوضاع  ويف 

األمنية منها.
مّثنوا  بينا  اجملتمعون  واصدر 
لضبط  املبذولة  اجلهود  كل  فيه 
ال  طرابلس،  يف  األمين  الوضع 
سيما االجتماع السياسي - األمين 
احلكومي،  السراي  عقد يف  الذي 
تأخذ  ان  ضرورة  على  مشددين 
كل املقررات واملقرتحات طريقها 
األجهزة  تقوم  وان  التنفيذ،  حنو 
العسكرية واألمنية بواجباتها كاملة 
وان تتحمل مسؤوليتها جتاه ابناء 
املدينة، واال تتهاون مع اي خلل 
امين او اي خمل باألمن او خمالف 
اجلهات  اىل  إحالته  يف  واالسراع 
االمور  ألن  املختصة،  القضائية 
من  بد  وال  يطاق،  ال  حدًا  بلغت 
املدينة  اىل  تعيد  صارمة  تدابري 
على  ابناءها  وتساعد  إستقرارها 
لتعويض اخلسائر  العمل واالنتاج 
خالل  هلا  تعرضوا  اليت  الكربى 

الفرتات املاضية.
إستعدادهم  اجملتمعون  واكد 
للتعاون مع كل اخلطوات اهلادفة 
يف  األمين  الوضع  ضبط  اىل 
عدم  على  مشددين  طرابلس، 
جهة،  اي  فوق  امين  غطاء  وجود 
وان اجلميع جيب ان يكونوا حتت 
جملس  داعني  القانون،  سقف 
اىل  الشمال  يف  الفرعي  األمن 
اجتماع سريع لتنفيذ اخلطوات اليت 

مت االتفاق عليها.
استنكر  ثانية،  جهة  من 

اجملتمعون إصرار حزب السالح على 
تدخله العسكري العلين يف األزمة 
املشاركة  يف  وإمعانه  السورية 
اليت  اجلماعية  االبادة  بعمليات 
والقرى  السوري  الشعب  تطال 
اجملرم،  النظام  ملصلحة  اآلمنة 
مؤكدين ان إستمرار حزب السالح 
يف هذا السلوك االجرامي، يضرب 
هيبة الدولة اللبنانية ومؤسساتها، 
تتغنى  تزال  ما  انها  خصوصا 
بشعار النأي بالنفس الذي ضربه 
حزب السالح بعرض احلائط إلتزاما 
بتنفيذه األجندة الفارسية اهلادفة 
اىل ضرب املنطقة العربية متهيدا 

للسيطرة عليها.
مغامرات حزب السالح

واذ حّذر اجملتمعون من مغامرات 
حزب السالح يف الداخل السوري، 
على  الويالت  ستجّر  انها  اكدوا 
ومؤسساته،  شعبه  وعلى  لبنان 
تتحمل  بان  الدولة  مطالبني 
وان  حيصل  ما  جتاه  مسؤوليتها 
تعمل على محاية لبنان من خمطط 

حزب السالح ومن يقف وراءه.
اجملتمعون  حّذر  ذلك،  اىل 
وغري  املستجدة  احملاوالت  من 
الربيئة العادة إحياء طرح القانون 
امر  اىل  وحتويله  االرثوذكسي 
على  االنتخابات  الجراء  واقع 
على  التأكيد  جمددين  اساسه، 
ان هذا القانون الطائفي املخالف 
من  الطائف،  التفاق  وروحًا  نصًا 
شأنه ان يضرب الصيغة اللبنانية 
العيش  يهدد  وان  بكاملها، 
وان  االهلي،  والسلم  املشرتك 
الطائفية  االنقسامات  يعّمق 
اللبنانيني  يعزل  وان  واملذهبية، 
عن بعضهم البعض، وحيوهلم اىل 

جمموعات متناحرة.
عدالة  حتقيق  ان  واعتربوا 
هذا  من  قانون  يف  التمثيل 
النواب على  بانتخاب  النوع يكون 
حجم  مع  يتناسب  عددي  اساس 
كل طائفة، ألن املناصفة ال تتم 
إال على اساس وطين جامع، وهذا 
طبعا يتناقض مع الطائف وصيغة 

العيش املشرتك.

اللقاء االسالمي مّثن جهود ضبط الوضع بطرابلس :

مغامرات حزب السالح ستجر الويالت على لبنان
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أدعو القادة املسيحيني لاللتفاف حول مشروع اللقاء األرثوذكسي الستعادة احلقوق املسلوبة

العماد عون بعد اجتماع التكّتل: االعتداء على سوريا إعالن حرب، وال جيوز أن تبقى مساؤنا منتزهاً للطريان االسرائيلي
الرئيس  دولة  دان 
االعتداء  عون  ميشال  العماد 
االسرائيلي على سوريا معتربًا 
وشجب  حرب،  إعالن  إياه 
سواء  له  املؤيدة  املواقف 
كانت معلنة أو صامتة. ودان 
أيضًا استباحة األجواء اللبنانية 
يوميًا  »منتزهًا  أصبحت  اليت 
اإلسرائيلي«،  للطريان 
ومنطلقًا لالعتداء على سوريا. 
خلطف  استنكاره  جدد  كما 
ألن  وأسفه  حلب  مطراني 
حبجمه  ُيثر  مل  املوضوع  هذا 
بالصمت  قوبل  بل  الطبيعي 
على  دّل  إن  الذي  املطبق 
باجلرمية.  القبول  فعلى  شيء 

Video
أعلن  أخرى،  ناحية  من 
خطاب  يف  ورد  ملا  تأييده 
ما  يف  اجلمهورية  رئيس 
يتعّلق مبكافحة الفساد و«عزل 
امللفات«،  وفتح  الفاسدين 
متمنيًا عليه املساعدة يف إقرار 
اقرتاح القانون الذي تقّدم به 
واملتعّلق بإنشاء حمكمة خاصة 

باجلرائم املالية.
اىل  لفت  عون  العماد 
املبادئ األساسية اليت حتكم 
نة  العالقات لدى الشعوب املكوَّ
من عدة جمموعات كيانية؛ من 
اخلصوصيات  تكّرس  قوانني 
الكيانية، اىل التمثيل الصحيح 
الفيتو  حق  اىل  مكّون،  لكل 
ُتهّدد يف  عندما  ألي جمموعة 
مواقفه  بأن  وذّكر  كيانها.. 
السين  للمكّون  داعمة  كانت 
عند اغتيال الرئيس احلريري، 
الشيعي خالل حرب  وللمكّون 
اىل  اليوم  أنه  موضحًا  متوز، 
ألنه  املسيحي  املكّون  جانب 

مهّدد يف كيانه.
القادة  مجيع  ودعا 
حول  لاللتفاف  املسيحيني 
األرثوذكسي  اللقاء  مشروع 
املسلوبة  احلقوق  الستعادة 
معلنًا أنه ال يريد شيئًا لنفسه 
ومستعد للتضحية بكل شيء 
يف سبيل إعادة ما ُسلب من 

املسيحيني.
ويف ما يلي النص الكامل 

للحديث:
أهاًل وسهاًل بكم يف لقائنا 

األسبوعي.
اىل  باملعايدة  بداية  أتوجه 
األرثوذكسية  الكنيسة  أبناء 

وأقول هلم: املسيح قام..
واليوم أيضًا تصادف ذكرى 
عودتي من املنفى يف السابع 
 .2005 العام  من  أّيار  من 
ذكرى  هي  الّذكرى  هذه 
وبالنسبة  لنا  بالنسبة  مجيلة 
انتظروا  الذين  احملّبني  لكّل 
عودتنا، كما أّنها ذكرى سيئة 
عودتنا.  من  استاءوا  للذين 
نعلن أسفنا هلؤالء، ولكن مل 
يكن هناك إمكانية لبقائنا يف 

املنفى إكرامًا هلم...
أطلب من اللبنانيني الذين 
مرور  وبعد  اآلن،  يسمعونين 
أن  عودتي،  على  سنوات   8
كان  كيف  منهم  كّل  يتأّمل 

قبل  لبنان  يف  عليه  الوضع 
إن  اآلن  هو  وكيف  عودتي، 
لناحية الكرامة الّشخصّية، أو 
لناحية األمن الّذاتي أو لناحية 
املشاكل اليت ُأثريت، واألهّم 
فليسأل  اإلستقرار..  لناحية 
كيف  نفسه  لبناني  كّل 
استقراره  على  لبنان  حافظ 
املنطقة  كّل  أّن  حني  يف 
وبأعمال  باملشاكل  غارقة 
أّن  املؤّكد  من  التحريض؟! 
عقالء  مسؤولون  لبنان  يف 
الّتدبري،  حبسن  ويتمّتعون 
ولذلك استطاعوا أن حيافظوا 
على هذا اإلستقرار. فليسأل 
كّل لبناني نفسه عن الوضع 
كما  وليحّلل  اليوم،  اللبناني 
يشاء، ولكن يبقى هذا الوضع 

واقعًا حصل يف لبنان.
عرب  رسالة  وّجهنا  باألمس 
اخلطف  أعمال  حول  اإلعالم 
سوريا  يف  حتصل  اليت 
واألعمال اإلرهابّية اليت تقع 
هناك، وخصوصًا على رجال 
مّت  إذ  املسيحيني،  الدين 
اختطاف  ثم  أبوين،  اغتيال 
وعندما  آخرين،  أبوين 
استدعي مطراني حلب ملهّمة 
اإلفراج  بهدف  التفاوض 
مّت  املخطوفني،  األبوين  عن 
ومكانهما  أيضًا،  اختطافهما 
حّتى  جمهواًل  يزال  ال 
الساعة..!! آسف لعدم إثارة 
حلجمه  وفقًا  املوضوع  هذا 
األّول  ليس  ألّنه  الطبيعي، 
حدث  ألّنه  وثانيًا  نوعه،  من 
يف  خيدمان  دين  رجلي  مع 
الّذبائح  ويقيمان  رعّيتيهما 
يناديان  حيث  اإلهلّية 
والسالم.  باحملّبة  ويبّشران 
عن  خيرج  ما  كّل  أّن  يبدو 
احلقد والكراهية غري مستحّب 
باختطافهما.  قاموا  من  عند 
وكان  حصل،  ملا  نأسف 
يأخذ  أن  املوضوع  هذا  على 
املؤامرات  أّن  إاّل  أكرب،  حّيزًا 
أكثر  بالصمت  دائمًا  حتصل 
يستطيعون  ال  بالكالم.  منه 
ولذلك  باجلرمية،  يرّحبوا  أن 

يقابلونها بالصمت.
هؤالء من يلتزمون الصمت 
ولرمّبا  اخلطف  جرمية  حيال 
نفسهم  هم  أيضًا،  اإلغتيال 
حيال  الّصمت  يلتزمون  من 
قضّية الّنازحني إىل لبنان. ال 
يقّدرون أّن هذا العدد الكبري 
قدرة  يفوق  النازحني  من 
نطالبهم  احتماله.  على  لبنان 
أموال  من   %1 بنسبة  فقط 
احلرب  ومصاريف  األسلحة 
نقوم  لكي  يقّدمونها  اليت 
مبساعدة النازحني الذين أتوا 
فقط  نطالبهم  لبنان.  إىل 
بنسبة 1%. نستحّق احلصول 
على مليار واحد من مبلغ مئة 
األسلحة.  على  ُصرف  مليار 
فليتحّملوا الّنتائج اليت ترتّتب 
عن احلرب اليت يقومون بها. 
اإلنسان  حقوق  عن  يتكّلمون 
إستقبال  بضرورة  ويزايدون 
قمنا  لبنان.  يف  الّنازحني 

ولكن  لبنان،  يف  باستقباهلم 
هلم  نؤّمن  أن  نستطيع  كيف 
لقمة العيش؟؟ حنن نعلم أّن 
اليت  واملساعدات  األموال 
اخلريية  اجلمعيات  تستلمها 
النازحني  ملساعدة  والدولية 
زهيدة جّدًا مقارنة باملصاريف 

املطلوبة.
اإلعتداء  أيضًا  ندين 
سوريا،  على  اإلسرائيلي 
ونعتربه مبثابة إعالن حرب ألّنه 
أتى بعد أربعني عامًا من اهلدنة 
األمم  رعاية  حتت  مّتت  اليت 
املّتحدة. هذه الغارة املفاجئة 
مل تكن مرتقبة وإن استعملت 
إسرائيل اإلعالم حتضريًا هلا. 
املؤّيدة  املواقف  نشجب  حنن 
أو من  دوٍل  سواًء كانت من 
مجاعاٍت أو من أفراد، وسواًء 
بالصمت.  أو  باإلعالن  كانت 
بعض  القبول.  يعين  الصمت 
الّدول توّصلت إىل أن تقول 
بالقيام  احلّق  إلسرائيل  إّن 
بهذه الغارة.. ولكن أنا أسأل 
من أين إلسرائيل احلّق بضرب 
سوريا؟؟!! هل هّددت سوريا 
إسرائيل؟؟ هل وقف اجليش 
وأطلق  احلدود  على  السوري 
النار على إسرائيل؟؟ نريد أن 
أساس يكون  أّي  نعرف على 
هي  وما  النفس،  عن  الّدفاع 
مشروعّية إسرائيل يف الّدفاع 
عن نفسها؟؟! قالوا إّن الغارة 
حلزب  صواريخ  استهدف 
هناك  كان  هل  ولكن  اهلل، 
الصواريخ  على  إرسال  جهاز 
اهلل،  حلزب  تعود  أّنها  يبث 
تدّل  الصواريخ  كانت  هل 
نفسها  عن  اإلسرائيليني 
وأنها حلزب اهلل؟؟!!!. هناك 
استهزاء بالرأي العام العامل. 
إلسرائيل  املعطاة  القّوة  هل 
واملدعومة من القوى الغربّية، 
وخصوصًا من أمريكا، تعطيها 
احلّق باإلعتداء وبتربير إعتدائها 
ومزاجّية؟؟!!  كيفّية  بطريقة 

هذا األمر غري مقبول..!!!
ندين  حنن  أخرى،  جهٍة  من 
الّلبنانية  األجواء  استباحة 
يومي  منتزه  اليت حتّولت اىل 
يأتون  اإلسرائيلي،  للّطريان 
يسرحون  هنا!!  ويتسّلون 
لسنا  يوم!  كّل  وميرحون 

نسمع أصواتًا ُمدينة وال حتى 
ُمطاِلبة بإجراٍء معنّي من األمم 
املتحدة! وخصوصًا أّن أرضنا 
أصبحت منطلقًا لإلعتداء على 
بيننا  اتفاقية  هناك  سوريا. 
ال  إنه  تقول  سوريا  وبني 
جيوز استعمال أرض أي دولة 
لالعتداء على األخرى، فكما أّنه 
ال جيوز أن تكون أرضنا منطلقًا 
أيضًا  سوريا،  على  لإلعتداء 
ألرضنا.  تابعة  هي  مساؤنا 
أجواؤنا  تكون  أن  جيب  ال 
اإلنتهاك  هذا  ألحد.  مفتوحة 
على  جيب  وال  باطل  اليومي 
تكتفي  أن  املتحدة  األمم 
اليت  املرات  عدد  بإحصاء 
اخرتق العدو اإلسرائيلي فيها 
أجواءنا.. إذ ما هي اإلجراءات 
املتحدة؟  األمم  تّتخذها  اّليت 
على  يعتمدون  اّلذين  وهؤالء 
تدافع عن  املتحدة كي  األمم 
هلم  األفضل  لبنان،  حدود 
األفضل  نعم،  يسكتوا.  أن 
فلتمنع  يسكتوا..  أن  هلم 
الطريان  أواًل  املتحدة  األمم 
االسرائيلي من اخرتاق األجواء 
على  منها  واإلعتداء  اللبنانية 

جريانه..
اّطلعُت  آخر،  موضوع  يف 
فخامة  خطاب  على  اليوم 
املؤّيدين  من  وأنا  الّرئيس، 
هلذا  شرط  أو  قيد  دون  من 
اخلطاب يف ما يتعّلق بالفساد 
وفتح  الفاسدين  ومكافحة 
أطلب  وباملناسبة  امللفات، 
منه وأمتّنى عليه أن يساعدنا 
القانون  اقرتاح  إقرار  يف 
الّنواب  جمللس  قّدمناه  اّلذي 
إلنشاء حمكمة خاصة وخمتّصة 
اّلذين  املسؤولني،  مبحاكمة 
واقعة  مالية  جبرائم  ُيّتَهمون 
على اخلزينة العامة يف الّدولة 
يف  كانوا  سواء  الّلبنانية، 

احلكم أو يف اإلدارة.
أّنه  نسمع  أن  ننتظر  حنن 
جملس  على  ضغطه  مارس 
كما  األقل  على  الّنواب، 
الّلقاء  قانون  أجل  من  فعل 
هذا  ليقر  األرثوذكسي، 
أّن  ُنَذّكره  كذلك  االقرتاح. 
الّدعاوى  من  الكثري  هناك 
والنائمة  األدراج  يف  القابعة 
الّتفتيش  يف  أعوام  منذ 

بكثري  أهم  وهي  املركزي، 
من اإلّدعاء الفارغ على قضية 
»فاطمة غول«. أكثر من ذلك 
بكثري وهو يعرف ذلك جيدًا، 
وحصل حديٌث بيين وبينه عن 

هذا األمر.
يف موضوع آخر، وهو األهم 
أن  أّود  اليوم،  حديثنا  يف 
املكّونة  الّشعوب  أن  ألفت 
أي  كيانية،  جمموعات  من 
مثل  كيانها،  جمموعة  لكل 
يف  الّلبنانية...  اجملموعات 
مع  جتتمع  وكي  تكوينها 
على  ترتكز  البعض،  بعضها 
هذه  من  أساسية.  مبادىء 
اليت  القوانني  أّواًل  املبادىء 
فلهذه  خصوصياتها؛  تكّرس 
اّليت  قوانينها  الكيانات 
مثل  خصوصياتها،  تكّرس 
قانون الّزواج، قانون األحوال 
اإلرث...  قانون  الّشخصية، 
هذه خصائص للّطوائف حُترَتَم 
ُتَكّرس  خمتلفة  قوانني  وهلا 
خصوصياتها. كذلك جيب أن 
بشكل  اجملموعات  كل  ّثل  مُتَ
على  افرتاء  وأّي  صحيح. 
يشّكل  الّصحيح  الّتمثيل  هذا 
اجملموعة،  كيان  على  خطرًا 
هلا  أيضًا،  احلالة  هذه  ويف 
إجراء  كّل  على  الفيتو  حق 
ميّس بكيانها ويهّدده؛ فلكل 
جمموعة حق الفيتو عندما ُتَهّدد 

يف كيانها..
هلذا  معّرضون  اليوم  حنن 
األمر، وليتذّكر اجلميع أننا كنا 
اجملموعات  جانب  إىل  دائمًا 
عندما  الّلبنانية  الكيانية 
عندما  تهديد.  ألي  تتعرض 
كّنا  احلريري  الّرئيس  اغتيل 
الّشارع  إىل  نزل  من  أّول 
الباقون..  وَتِبَعنا  لإلعرتاض، 
14 آذار الّثورة الّشهرية، حنن 

كّنا املنّظمني هلا.
الّطائفة  مع  وقفنا  لقد 
احلرب  ُشنت  عندما  الّشيعية 
اسرائيل  وهامجت  عليها 
إىل  اليوم  وحنن  اجلنوب. 
لرفع  املسيحي  ن  املكوِّ جانب 
وألنه  عليه  وقع  اّلذي  الغنب 
مهدد يف كيانه، بصرف الّنظر 
إذا كّنا مسيحيني أو ال، ألّن 
ومّثة  للتهميش  معّرٌض  دوره 

اعتداٌء على متثيله وحقوقه.
حنن  املنطلقات  هذه  من 
وماذا  مواقفنا  لنحّدد  ننطلق 
الّلقاء  قانون  يف  نريد. 
األرثوذكسي حنن ال نفرتي على 
أحد، ال نهّدد كيان أحد، وكل 
الكاملة.  حقوقه  ينال  ن  مكوِّ
وال  أحد  على  نعتدي  ال  حنن 
منسُّ خبصائص أحد وال منسُّ 
العكس  على  بل  متثيل،  بأّي 
حنن نصّحح متثيله أيضًا، فلما 
علينا؟!  القائمة  الّضجة  هذه 
مسؤولة،  غري  أحاديث  نسمع 
يعرفون  ال  أناٍس  من  ثرثرة 
لبنان  سوسيولوجية  معنى  ما 
لو  كما  قام،  ماذا  وعلى 
ميّد  كي  سائبًا  مااًل  حنن  كّنا 
اجلميع أياديهم عليه ليسرقوه 

ويستولوا عليه.

ال  كالمًا.. حنن  شبعنا  لقد 
ولسنا  و«كتار«  هنا،  زلنا 
اّليت  الّدرجة  هذه  إىل  أقّلية 
يصّوروننا بها.. لسنا »زغار« 
مُنحى  كي  الّدرجة  هذه  إىل 
فاحلسكة  رويدكم،  بسهولة، 

كبرية ولن ُتبلع.
إذا كان ألحٍد حقُّ اإلعرتاض 
منذ  االنتخابية  القوانني  على 
فهو  اليوم  حّتى   1990 العام 
قانوٍن  أيُّ  ميّر  حنن، حيث مل 
أن أحتّدث  أريد  دستوري. ال 
يطرحونها  اّليت  القوانني  عن 
اآلن واّليت لنا موقٌف منها يف 
وقتها، لذا ال يهّدد أحٌد بقانوٍن 
أو جملٍس دستوري، فالقانون 
اّلذي  الوحيد  الّدستوري 
أصحابها  إىل  احلقوق  يوصل 
قانون  هو   %100 بنسبة 
اإلعتداء  األرثوذكسي.  الّلقاء 
هو  املشرتك  العيش  وضرب 
قانون  أحدهم  يرفض  عندما 
الّلقاء األرثوذكسي كي حيّقق 

مكسبًا له.
يسمح  ال  املشرتك  العيش 
رزق  على  يده  ميّد  أن  ألحٍد 
يكون  أن  يفرض  إمّنا  غريه، 
للحقوق  احرتاٌم متبادٌل  هناك 
ننطلق.  والواجبات، ومن هنا 
املفّكر  بقول  أذّكر  أن  وأوّد 
الكبري ميشال شيحا » كلُّ من 
حياول إلغاء طائفٍة يف لبنان، 

حياول إلغاء لبنان«.
اّلذي  املفّكر  بهذا  اقتدوا 
الكيان  بتأسيس  ساهم 
الّدستور  ووضع  الّلبناني 

الّلبناني األّول.
أّنه  أعلن  اخلتام،  ويف 
أريد  وال  مصلحة  لدّي  ليس 
وليسمعين  لنفسي.  شيئًا 
أحبث  ال  أنا  الّلبنانينب،  مجيع 
عن شيٍء شخصي إمّنا أفّتش 
املسيحيني،  مصلحة  عن 
يصلوا  أن  هي  ومصلحتهم 
يظّلوا  وال  حقوقهم  إىل 
العائلة،  يف  الفقري  الولد 
القادة  لذلك أطلب من مجيع 
يف  يفّكروا  أن  املسيحيني 
املوضوع ويلتّفوا حول قانون 

اللقاء األرثوذكسي.
أنا لست طامعًا حبقوق أحد 
وال  أحدًا  أتزّعم  أن  أريد  وال 
أريد أن أكون يف أّي مرجعية. 
يف  مدرسٍة  من  ختّرجُت  لقد 
على  كنت  فيها  حلظٍة  كّل 
لذا  حياتي،  أفقد  أن  وشك 
ال  األرض  مراكز  مجيع  فإّن 
تساوي شيئًا بالّنسبة إلنساٍن 
كان ممكنًا يف أيِّ حلظٍة له أن 
والعسكر  واهلل  حياته،  يفقد 
أدرى بذلك، كما أّن املقربون 
مين يعرفون كم من مّرٍة نفدنا 
من مؤامرات وحماوالت اغتيال 
يعلم  وحده  واهلل  وإصابات، 
عددها، ومل نرتاجع، فإذا كّنا 
نقبل املوت يف سبيل الوطن 
فأي شيء بعدها ال قيمة له، 
واجلاه..  واملنصب  املال 
اىل  قياسًا  تافهة  أمور  كلها 
احلياة اليت ننذرها يف سبيل 

الوطن. 
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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
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يف  مسؤول  مصدر  كشف 
جملس حمافظة األنبار عن إجراء 
تنسيق بإشراف رئيس احلكومة 
ميليشيات  بني  املالكي،  نوري 
األنبار  صحوة  وقوات  مسلحة، 
االعتصامات  ملواجهة  اجلديدة 
العراق  حمافظات  يف  السلمية 

الغربية.
وقال املسؤول التنسيق بني 
احلق  أهل  عصائب  ميليشيا 
املدعومة من إيران بزعامة قيس 
التيار  عن  املنشق  اخلزعلي 
الصدري، وقائد الصحوة الذي 
احلردان  وسام  املالكي  عينه 
بدال عن أمحد أبو ريشة، ورئيس 
محيد  األنبار  إسناد  جملس 
التخطيط  مرحلة  دخل  اهلايس 
التنسيق  أن  وأوضح  العملي. 
االعتصام  حالة  إلنهاء  يهدف 

بتنفيذ خطط عسكرية.
أبدى  قد  اهلايس  وكان 
استعداده حلرق خيم املعتصمني 
تضم  أصبحت  إنها  قال  اليت 
واخلارجني  القاعدة  عناصر 
مطالب  وسرقت  القانون،  عن 
وأخذت  املشروعة،  املتظاهرين 
ط لإلطاحة بالعملية السياسية  ختطِّ
املالكي  وكان  البالد.  وتقسيم 
رئيس  مشاركة  بعد  قرر  قد 
أبو  أمحد  العراق  صحوة  مؤمتر 
ريشة يف اعتصام األنبار تعيني 
احلردان بداًل عنه، وسط رفض 
اخلطوة  هلذه  احملافظة  أهالي 
حماولة  بأنها  وصفت  اليت 

حكومية لشق وحدتهم.
بينهم  عراقيني   7 قتل  أمنيا 
الكردي  األمن  عناصر  من   3
كما  الشرطة،  عناصر  من  و3 
أمس  آخرون جبروح  أصيب 53 
وقال  متفرقة.  هجمات  يف 
قتل  كركوك  بشرطة  مصدر 

قتلى وجرحى بهجوم انتحاري يف املوصل وسقوط مروحية بعمليات إغاثة يف اجلنوب

حمتجو األنبار: املالكي يستعني بامليليشيات ملواجهة املعتصمني
البشمركة  قوات  عناصر  أحد 
يف  جبروح  آخرون   12 وأصيب 
خة  مفخَّ بسيارة  انتحاري  هجوم 
الكردية.  القوات  استهدف مقر 
شخص  قتل  كذلك  وأضاف 
يف  آخرون   38 وأصيب  آخر 
مفخخة  بسيارة  انتحاري  هجوم 
االحتاد  حزب  مقر  استهدف 

الوطين الكردستاني.
وأفاد مصدر أمين عراقي بأن 
ثالثة من عناصر محاية مستشار 
وأصيب  قتلوا  نينوى  حمافظ 
بينهم  جبروح  آخرين  ثالثة 
تفجري  يف  احملافظ  مستشار 
مركز  املوصل  شرق  انتحاري 
كم   405 حنو  نينوى،  حمافظة 
مشال العاصمة العراقية بغداد.

سيارة  إن  املصدر  وقال 
لدى  امس  ظهر  أنفجرت  مفخخة 
حمافظ  مستشار  موكب  مرور 
يف  حنا  ابراهيم  ماجد  نينوى 
منطقة كوك جلي شرق املوصل، 
من  ثالثة  مقتل  عن  أسفر  مما 
محايته وإصابته وسائقه وطفل 
التفجري.  حلظة  مروره  تصادف 
طوقت  أمنية  قوة  أن  وأضاف 
املصابني  ونقلت  احلادث  مكان 
العالج  لتلقي  املستشفى  إىل 
الطب  دائرة  إىل  القتلى  وجثث 
الشرعي، فيما فتحت حتقيقا يف 
احلادث ملعرفة مالبساته واجلهة 

املسؤولة عنه.
مروحية،  طائرة  وسقطت 
تابعة للجيش العراقي يف ناحية 
شيخ سعد مبحافظة واسط جنوب 

العراق.
وقال مصدر أمين: إن املروحية 
االتصاالت،  أبراج  بأحد  ارتطمت 
إغاثة  بعمليات  قيامها  أثناء 
يف  األمطار  مبياه  للمحاصرين 
املنطقة. وأضاف، أنه مل تتوفر 
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معلومات عن مصري طاقم الطائرة 
واذا ما تسبب احلادث يف خسائر 
بشرية، يذكر أن حمافظة واسط 
املاضية،  األيام  خالل  شهدت 
تسببت  غزيرة  أمطار  موجة 
حبدوث سيول وفيضانات غمرت 
وأصبح  واسعة..  مساحات 
املنطقة  كثرية يف  قرى  سكان 
حدا  مما  باملياه،  حماصرين 
باجلهات املختصة إىل االستعانة 
بطريان اجليش للمساهمة باغاثة 

احملاصرين.
اخلارجية  وزارة  وأعلنت 
احلكومة  أن  امس  العراقية 
مسلحة  جمموعات  بدخول  التقبل 
تستغل  أن  ميكن  أراضيها  إىل 
للمساس بأمن واستقرار العراق 
أو أمن واستقرار ومصاحل دول 
إىل  يستند  موقف  وهو  اجلوار، 
مبادئ القانون الدولي ودستور 

العراق.
وذكر بيان للخارجية العراقية 
أن احلكومة العراقية يف الوقت 
تسوية  بأية  فيه  ترحب  الذي 
للمسألة  وسلمية  سياسية 
حد  لوضع  تركيا  يف  الكردية 
العنف  ودوامة  الدماء  إلراقة 
النهج  وتبين  الطرفني  بني 
الداخلي  النزاع  الدميقراطي حلل 
فإنها وانطالقا من مبدأ السيادة 
اجملتمع  أمن  على  واحلفاظ 
واحرتاما  واستقراره  العراقي 
ملبدأ حسن اجلوار وعدم التدخل 
للدول  الداخلية  الشؤون  يف 
األخرى، التقبل دخول جمموعات 
أن  ميكن  أراضيها  إىل  مسلحة 
تستغل للمساس بأمن واستقرار 
العراق أو أمن واستقرار ومصاحل 
دول اجلوار، وهو موقف يستند 
الدولي  القانون  مبادئ  إىل 

ودستور العراق.

االحتالل  جرافات  هدمت 
 11 االول  امس  اإلسرائيلي، 
منشأة جتارية ومغسلة سيارات 
جنني  غرب  جنوب  برطعة  يف 
والتوسع  الضم  جدار  خلف 
العنصري وأعلنت القرية منطقة 

عسكرية.
وذكرت مصادر أمنية ورئيس 
جملس قروي قرية برطعة غسان 
قبها، أن قوات كبرية من جيش 
بعد  القرية  داهمت  االحتالل 
اجلوانب،  كافة  من  أغلقتها  أن 
وأعلنتها منطقة عسكرية وباشرت 
التجارية  املنشآت  وتدمري  بهدم 
ومغسلة للسيارات وحمليني لبيع 
هذه  وأوضحت  املركبات.  قطع 
املصادر أن هذه املنشآت تعيل 

150 مواطنا.
القوات  هذه  أن  وبينت 
إخطارات  آخرين  جتار   8 سلمت 
من  عرف  التجارية  حماهلم  هلدم 
قبها،  فايز  حممد  أصحابها، 
وحممد إبراهيم قبها، وعادل عبد 
رمضان.  وعوض  قبها،  اللطيف 
رئيس جملس قروي برطعة ندد 
بهذه املمارسات اليت تهدف إىل 
القرية،  أهالي  وتهجري  ترحيل 
عن  عبارة  أصال  هي  واليت 

معتقل.
الفلسطينية  الرئاسة  وأدانت 
بشدة موافقة احلكومة اإلسرائيلية 
استيطانية  وحدة   296 بناء  على 
إيلص  صبيت  مستوطنة  يف 

قرب مدينة رام اهلل.
باسم  املتحدث  واعترب 
يف  ردينة،  أبو  نبيل  الرئاسة 
قرار  امس،  صحايف  تصريح 
بأنه  هذا  اإلسرائيلية  احلكومة 
وجهود  السالم  لعملية  ختريب 
جهود  خاصة  األمريكية،  اإلدارة 
خارجيته  ووزير  أوباما  الرئيس 
الذي يتحرك بشكل  جون كريي 
أن  وأوضح  باملنطقة.  مكثف 

السلطة الفلسطينية تدين موافقة حكومة نتنياهو على توسيع مستوطنة يف رام اهلل

جرافات قوات االحتالل ت هدم حمالت جتارية قرب جنني
بأنه  القرار  هذا  تقرأ  الرئاسة 
رسالة لإلدارة األمريكية وضرب 
لعملية السالم ضمن خمطط كان 
اقتحام املستوطنني  أبرز معامله 
األقصى  للمسجد  األربعاء  أمس 

املبارك.
احلكومة  أن  ردينة  أبو  وبني 
اإلسرائيلية تهدف من وراء هذه 
القرارات جر املنطقة إىل العنف 
وهذا  واالستقرار،  السالم  بدل 
يدلل على أن حكومة نتنياهو غري 
معنية نهائيا بإحالل السالم يف 

املنطقة.
واستنكر رئيس الوزراء سالم 
والعربدة  العنف  أعمال  فياض 
يف  املستوطنون  بها  قام  اليت 
باحات  واقتحامهم  القدس، 
على  واالعتداء  األقصى  املسجد 
على  احملتلة  املدينة  يف  أهلنا 
االحتالل  جيش  ومحاية  مرأى 
على  بدوره  اعتدى  الذي 
واعتقل  والصحافيني  املواطنني 

عددا منهم.
ومّحل فياض، يف كلمة ألقاها 
رام  يف  أوروبا  يوم  ملناسبة 
املسؤولية  االحتالل  حكومة  اهلل، 
هذه  عن  والسياسية  القانونية 
التحريض  وعن  االعتداءات، 
العنصري السافر الذي كان جليا 
لقتل  املستوطنني  دعوات  يف 
العرب، فضال عن رفع رسومات 
تصور هدم قبة الصخرة. واعترب 
التصعيد  أن  الوزراء  رئيس 
القدس  تشهده  الذي  اخلطري 
عام  منذ  احملتلة  أرضنا  وباقي 
باالعتداءات  واملتمثل   ،1967
املستوطنني  قبل  من  اإلرهابية 
وأماكن  العزل  املواطنني  ضد 
االعتداءات  خاصة  عبادتهم، 
األقصى  املسجد  على  املتكررة 
شعبنا  أبناء  وعلى  املبارك، 
بهم،  والتنكيل  املسيحيني 
وحماولة منعهم من أداء شعائرهم 

الدينية يف القدس فقط لكونهم 
استفزازا  تشكل  فلسطينيني، 
والدينية  الوطنية  للمشاعر 
بتدهور  وتنذر  التوتر،  وتؤجج 

خطري لألوضاع امليدانية.
الصيين  الرئيس  والتقى 
الوزراء  برئيس  بينغ  جني  شي 
بكني  يف  نتنياهو  اإلسرائيلي 
الثنائية  العالقات  لتعزيز  امس 

بني البلدين.
أن  قبل  الزعيمان  وتصافح 
الشعب  بقاعة  حمادثات  جيريا 

الكربى.
وتركز زيارة نتنياهو -وهي أول 
إسرائيلي  وزراء  لرئيس  زيارة 
رئيس  زارها  أن  منذ  للصني 
أوملرت  ايهود  السابق  الوزراء 
عام 2007 - بشكل أساسي على 
التجارة. لكن خرباء قالوا إن من 
الوزراء  أن يبحث رئيس  املرجح 
النووي  الربنامج  اإلسرائيلي 
اإليراني مع الصني. ويتوقع ان 
جدول  على  أيضا  سوريا  تكون 

أعمال احملادثات.
ووجهت الصني انتقادا مسترتا 
نتنياهو  وصول  لدى  السرائيل 
التجارية  العاصمة  شنغهاي  إىل 
تعارض  إنها  قائلة  للصني 
استخدام القوة وحثت على ضبط 
وذلك  السيادة  واحرتام  النفس 
ضربات  إسرائيل  شنت  بعدما 

جوية على سوريا.
وقال وزير اخلارجية االمريكي 
االسرائيليني  ان  كريي  جون 
بشأن  جادون  والفلسطينيني 

السعي للسالم.
جيتمع  ان  املقرر  ومن 
الفلسطيين  الرئيس  مع  كريي 
الوزراء  ورئيس  عباس  حممود 
او   21 يوم  نتنياهو  االسرائيلي 
حمادثات  احياء  حملاولة  ايار   22
وقت  منذ  املتوقفة  السالم 

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

حكومة أسرتاليا حتنث بوعد آخر وتلغي 
إعفاءات ضريبية

من املقرر أن تفقد عائالت أسرتاليا 
قطعته  قد  كانت  ثانيا  تعهدا 
نفسها،  على  الفيدرالية  احلكومة 
بتقديم إعفاءات ضريبية كجزء من 

تعويضات ضريبة الكربون.
األسبوع  اإلعالن  قبيل  ذلك  يأتي 
يتوقع  اليت  امليزانية  عن  املقبل 

أن تثري الكثري من اجلدل.
غريغ  املناخي  التغري  وزير  وأعلن 
كومبت إن السعر املتوقع البعاثات 
الكربون عندما تبدأ أسرتاليا تطبيق 
انبعاثات  أسعار  لتعويم  نظام 
يستدعي   2015 عام  الكربون يف 
اإلعفاءات  وعد  إللغاء  احلاجة 
الضريبية اليت مت وضعه كجزء من 
على  الكربون  ضريبة  تعويضات 

العائالت األسرتالية.
إجراء  »إنه  قائال:  كومبت  وتابع 
يف  عنه  اإلعالن  سيتم  منطقي 
امليزانية، سيتم تأجيل تنفيذ تلك 
الذي  الوقت  ذلك  إىل  اإلعفاءات 
يتجاوز فيه سعر الكربون 25.40 

دوالرا لكن طن.
يأتي ذلك ليعد مبثابة الوعد الثاني 
الفيدرالية  احلكومة  نكثته  الذي 
أن  بعد  متتاليني،  يومني  خالل 
أعلنت إلغاء خطة تقديم مساعدات 
 600 إىل  تصل  إضافية  ضريبية 

دوالر للعائالت املندرجة حتت فئة  
.Family Tax Benefit part A

أشار  الذي  كومبت،  إىل  وعودة 
إىل أنه قد يكون هنالك املزيد من 
تعويضات  حزمة  يف  التخفيضات 
ضريبة الكربون، قائال: »ستشمل 
التخفيضات  بعض  امليزانية 
إحداها  عن  أعلنت  األخرى، 

بوضوح«.
الكربون  انبعاثات  سعر  أن  يذكر 
يتسم بالثبات اآلن إذ يتكلف 23 
عرب  دفعها  يتم  طن،  لكل  دوالر 
للبيئة،  تلويثا  األكثر  املؤسسات 
الكهرباء  توليد  حمطات  مثل 

املعتمدة على الفحم.
يأتي ذلك فيما قالت زعيمة اخلضر 
كريستني ميلن إنه من املنطقي أن 
تتغري تعويضات الكربون مع تغري 
»لكن  الكربون، وأضافت:  أسعار 
سيفعل  ماذا  هو  هنا،  السؤال 
توني أبوت يف هذا الشأن إذا فاز 

االئتالف باالنتخابات القادمة؟«.
»عموما  ميلن:  واستطردت 
اخلضر يقفون يف منطقة متوازنة 
املدمرة  املفرطة  املبالغة  ضد 

لالئتالف«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

وزير الخزانة الفيدرالي واين سوان

Australian Newsاسرتاليات

ضرورة  إىل  إحصائيات  أشارت 
تقليل انبعاثات الكربون يف العامل 
قبل  األقل  على   %  50 بنسبة 
التغري  زيادة  لتجنب   ،2050 عام 
بينما  درجتني،  مبقدار  املناخي 
يتطلب جتنب ذلك التغري املناخي 
املتقدمة  والدول  أسرتاليا  يف 
ختفيض  يستلزم  أكرب  جمهودا 
 80 بنسبة  الكربونية  االنبعاثات 

.%
ويستدعي حتقيق ذلك نزع الكربون 
أسرتاليا،  يف  الطاقة  قطاع  عن 
تناولته دراسات عديدة،  ما  وهو 
حول السبل الالزمة لتحقيق ذلك.

احلالية  الكهرباء  أسعار  وترتاوح 
يف أسرتاليا حوالي 60 دوالر لكل 
ميجاوات ساعة، يف سعر اجلملة،  
جبامعة  سابقة  دراسات  وكشفت 
نيو ساوث ويلز أن االعتماد على 
الطاقة النظيفة املتجددة سيتكلف 
لكل  دوالر   173-100 بني  ما 
تكلفة  ،حبسب  ساعة  ميجاوات 

التكنولوجيا املستخدمة.
الطاقة  سوق  هيئة  وقامت 
بإصدار  األسبوع  هذا  األسرتالية 
طاقة   « بعنوان  تقرير  مسودة 
أشارت  حيث   ،%  100 متجددة 
طاقة  على  االعتماد  أن  إىل 
من  متاما  خالي  بشكل  متجددة 
-100 بني  ما  يتكلف  الكربون 

170دوالرا لكل ميجا وات ساعة، 
عرب 4 سيناريوهات، جبداول زمنية 
-40 بني  ترتاوح  بزيادة  خمتلفة، 
ساعة  ميجاوات  لكل  دوالرا   110
أما  اجلملة،  بسعر  يتعلق  فيما 
بالنسبة لسعر التجزئة فإن الزيادة 
لكل  سنتا   11-4 بني  سترتاوح 
التقرير  ولفت  ساعة.  وات  كيلو 
من  أوسع  نطاق  استخدام  إىل 
ما  إنتاج  على  قادرة  التكنولوجيا 
يسمى الطاقة احلرارية األرضية، 

استخدام  يف  الرتشيد  أن  كما 
الطاقة الكهربية يبدو أحد احللول 

تكلفة االعتماد على طاقة خالية من الكربون يف أسرتاليا

اليت تعما جنبا مع جنب مع إنتاج 
عرب  يتأتى  وذلك  نظيفة،  طاقة 
منح حوافز معينة لتقليل استخدام 

الطاقة يف وقت الذروة.
بذل  مطلوبا  يزال  ال  أنه  ورغم 
يف  اجلهود  من  واملزيد  املزيد 
سبيل تشكيل الطاقة النظيفة، إال 
إمكانية  يف  أمال  منح  التقرير  أن 
املتجددة،  الطاقة  على  االعتماد 
بأسعار  الكربوني،  التلوث  ونبذ 
كنا  كما  الغالء  شديدة  ليست 

نظن.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املنافسة ضارية على مقعد ريتشارد طرييه الشاغر!!
اغلق امس االول باب الرتشيحات 
على  التكميلية  االنتخابات  يف 
 ،Northern Tablelands مقعد  
حيث  ويلز،  ساوث  نيو  بربملان 
أكد أربعة ترشيحهم الرمسي على 
املوقع اإللكرتوني للجنة االنتخابية 

بوالية نيو ساوث ويلز.
االنتخابات  جترى  أن  املقرر  ومن 
التكميلية على املقعد يف 25 مايو 
املقعد  أصبح  أن  بعد  اجلاري، 
طربيه  ريتشارد  باستقالة  خاويا، 
ظروف  يف  استقالته  قدم  الذي 

جدلية.
أن  للجنة  الرمسي  املوقع  وأعلن 
خلوض  املرشحني  األربعة  األمساء 
هريمان  العمالي  هم  االنتخابات 
بلدية   رئيس  نائب  بريسدورف 
والوطين   ،Armidale Dumaresq
كاثي  واملستقلة  مارشال،  آدم 
دورا  اخلضر  ومرشحة  نيولسون، 

كوبس.
كما أعلن جيم ماهر رئيس بلدية 
اعتزامه   Armidale Dumaresq
نائبه،  ضد  املقعد  على  الرتشح 

كمستقل.
باستقالة  تقدم  قد  طربيه  وكان 
الوطنيون  سحب  بعدما  مفاجئة 
ترشيحهم له ليمثلهم يف املنافسة 
على مقعد نيو إنغالند الفيدرالي.

وذكرت تقارير أن سبب استقالة 
وسحب  الربملان،  من  طربيه 
يتمثل  له  ترشيحهم  الوطنيني 
دوالر  ألف   50 مبلغ  تلقيه  يف 
من الوزير العمالي األسبق بوالية 
نيو ساوث ويلز ايدي عبيد، لكن 
على  أقدم  يكون  أن  نفى  األخري 

ذلك التصرف.
ويركز مارشال على أهمية العناية 
باخلدمات الصحية وزيادة التمويل 
قال   فيما  للطرق،  املخصص 
فرصة  االنتخابات  إن  بريسدورف 
االنتخابية  الدائرة  تلك  لسكان 
حكومة  إىل  رسالة  إلرسال 
يف  التخفيضات  تنبذ  أوفاريل 
واملدارس  املستشفيات  متويل 

والصناعات األساسية.

بينما أعلن ماهر أن برناجمه يشمل 
السن  وكبار  بالصحة  االهتمام 
وحتسني  اإلقليمية،  والتنمية 
الطرق،  وخدمات  التعليم  مستوى 

من  للحد  صارمة  أطر  ووضع 
اجلرمية.

وركزت مرشحة اخلضر يف براجمها 
على توفري فرص عمل بشكل أكرب، 

ومحاية  السياحة،  على  والرتكيز 
واملسطحات  الزراعية  املناطق 

املائية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

السابقني  الوزراء  دعوة  متت 
وكبار املسؤولني لتقديم تقارير 
إىل جلنة حتقيق برملانية يف نيو 
اختفاء  قضية  حول  ويلز  ساوث 
تعدين  بصفقة  تتعلق   وثائق  

فحم مشبوهة.
يف  الربملانية  اللجنة  وتبحث 
عن  يزيد  ما  حجب  املتسبب يف 
100 وثيقة مهمة منذ 4 سنوات.

عام  أثريت  قد  املخاوف  وكانت 
صفقة  عن  األوىل  للمرة   2009
التعدين املشبوهة، حينما طالب 
كافة  ويلز  ساوث  نيو  برملان 
وزير  بقرار  املتعلقة  الوثائق 
أيان  بالوالية  األسبق  التعدين 
تعدين  رخصة  بشأن  ماكدونالد 

فحم يف »ماونت بيين« .
مت  املاضي،  الشهر  وخالل 
من  وثيقة   124 اختفاء  اكتشاف 
جعل  ما  وهو  اهلام،  امللف  ذلك 
اللجنة تقرر إجراء حتقيقات ملعرفة 

أسباب اختفاء الوثائق.
ودعت اللجنة يف بيان هلا األربعاء 
املاضي الوزراء السابقني والعديد 
يف  للمساعدة  املسؤولني  من 

العثور على الوثائق.
وتبحث مفوضية مكافحة الفساد 
يف مدى استفادة الوزير العمالي 
من  وعائلته  عبيد  ايدي  األسبق 
مشبوهة،  فحم  تعدين  مناقصة 
سربها  معلومات  على  استنادا 
أيان  األسبق  التعدين  وزير 

املصدر: العنكبوت االلكرتونيماكدونالد.

برملان نيو ساوث ويلز حيقق يف اختفاء 124 وثيقة يف قضية فساد

يف  احلاد  النقص  على  للتغلب 
أماكن الدفن يف سيدني، وافقت 
أن  على  ويلز  ساوث  نيو  حكومة 
يف  واملسلمون  اليهود  يتشارك 

مقربة واحدة يف روكوود.
اجلديدة  املشرتكة  املقربة  وحتمل 
اسم cemetery 10 Lot وهي ذات 
 8 إلنشاء  تكفي  هائلة  مساحة 

مالعب للرجيب.
من جانبه، قال يائري ميلر رئيس 
نيو  يف  اليهودي  النواب  جملس 

املباردة  هذه   « ويلز:  ساوث 
أن  ميكن  مدى   أي  إىل  تكشف 
بني  التعاون  أطر  ترسيخ  يتم 
لو  حتى  املختلفة،  اجملتمعات 
وعرقية  دينية  خلفية  ذات  كانت 
إىل  الوصول  ميكن  لكن  خمتلفة، 

أرضية مشرتكة«.
من جهته، قال إمام مسجد الكمبا 
الشيخ حييى الصايف إن عمليات 

الدفن ستبدأ مباشرة يف املقربة
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تدفن اليهود واملسلمني يف مقربة واحدة!!

الشيخ يحيى الصايف إمام مسجد الكمبا مع يائري ميلر املسؤول بمجلس النواب اليهودي

 15 مصري  يكتنف  الشك  بات 
متعلقة  وخداع  نصب  قضية  ألف 
االجتماعي  الضمان  مبستفيدي 
أصدرت  أن  بعد  »سنرتلينك« 
بعدم  يقضي  حكما  العليا  احملكمة 
االعتماد  يف  الكومنولث  أحقية 
االجتماعية  الدعوم  قوانني  على 
األشخاص،  ملالحقة  رجعي.  بأثر 
فيكتوريا  »مؤسسة   رأي  حبسب 

للمساعدات القانونية«
القانونية  املؤسسة  واستخدمت 
قضية األم العزباء كيلي كيتينغ، 
يتعلق  فيما  بالنصب  اُتهمت  اليت 
قضيتها  لكن  اجتماعية،  بدعوم 
وجهت شكوكا يف مدى دستورية 
»قانون احتيال الدعوم االجتماعية، 
يوليو 2011،  الذي مت متريره يف 
والذي نص على تعقب األشخاص 
مارس  منذ  رجعي  بأثر  املخالفني 
أي  جتريم  يتضمن  حيث   ،2000
دائرة  بإخبار  يقوم  ال  شخص 
 14 خالل  يف  االجتماعي  الضمان 
أن  ميكنها  تغيريات  أي  عن  يوما 

تؤثر سلبا على مستحقاتهم.
أن  القانونية  املؤسسة  واعتربت 

الذي يعمل  للجدل  املثري  القانون 
بأثر رجعي، يقوم بتجريم سلوك، 

مل يكن جمرما وقت ارتكابه.
وكانت احملكمة العليا قد أصدرت 
حكما األربعاء املاضي يقضي بأن 
على  االعتماد  الكومنولث ال ميكنه 
مقاضاة   يف  الرجعي  األثر  قانون 

األشخاص.
رفضت   « احملكمة:  وأضافت 
احملكمة العليا باإلمجاع أن شخصا 
فعل تصرفا يف مأمن من القانون، 
بأثر  بعد  فيما  حماسبته  يتم 

رجعي«.

احملكمة العليا األسرتالية: ال مالحقة قضائية بأثر رجعي

أنه  العليا  احملكمة  واعتربت 
الضمان  حمتالي  حماسبة  ميكن 
إخطارا  تلقيهم  عند  االجتماعي، 
االجتماعي  الضمان  دائرة  من 
ينصحهم باإلبالغ عن أي تغيريات 
يتم  حبيث  احمليطة،  الظروف  يف 
تنفيذ  يف  لفشلهم  حماكمتهم 

التوصيات.
القاضية  قالت  جانبها،  من 
كريستني هيلتون مديرة املؤسسة 
القانونية إن احلكم هو نصر رائع.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني



Page 10صفحة 10     

Australian Newsاسرتاليات

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

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

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

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

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

أبوت يأخذ من األغنياء ليمول 
األمهات اجلدد

بلغ عدد األشخاص املشردين 
يف أسرتاليا الذين ال جيدون 
 100 عن  يزيد  ما  هلم  سكنا 
 7000 حوالي  بينهم  ألف، 
الشوارع  يف  ينامون  شخص 
العامة،  واألماكن  واحلدائق 
البحوث  أحد  كشف  حسبما 

احلديثة.
املراجع  أعده  تقرير  وقال 
بالرغم  إنه  الفيدرالي  العام 
من التزام احلكومة بدفع 1.1 
 2008 عام  منذ  دوالر  مليار 
ملعاجلة  تلك املشكلة، إال أن 
عدد املشردين بال مأوى ازداد 

105 آالف أسرتالي بال سكن

بشدة من 90 ألف عام 2006 
إىل 105 ألف عام 2011.

حكومات  أن  واضحا  وبات 
تنفيذ  تستطيع  لن  الواليات 
أعداد  بتقليص  وعودها 
حبلول   %  7 إىل  املشردين 

يوليو العام اجلاري.
وتتضمن أهم أسباب املشكلة 
العنف  أبرزها  طويلة،  قائمة 
العالية  والتكلفة  املنزلي، 
املساكن،  عليها  باتت  الي 
والبطالة، واألمراض العقلية، 
وتعاطي  العائلي،  والتفكك 

املخدرات واخلمور.
األطر  تقوية  التقرير  ونصح 
املستقبلية لنظام التمويل يف 
احلد  بغية  واألقاليم  الواليات 
من الظاهرة اليت باتت تشكل 

إزعاجا كبريا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يواجه زعيم االئتالف الفيدرالي 
ثورة  أبوت  طوني  املعارض 
األعضاء   بعض  من  داخلية 
حالة  يف  اعتزامه  أعلن  بعدما 
الفيدرالية   باالنتخابات  فوزه 
فرض ضريبة 1.5 % على أكثر 
من 3000 شركة كربى، وذلك 
الوالدية  »اإلجازة  خطة  لتمويل 
حتصل  واليت  األجر«،  مدفوعة 
تستقبل  والدة   أي  مبوجبها 
ستة  إجازة  على  جديدا  مولودا 

شهور مدفوعة األجر مقدما.
تلق صدًى  أبوت مل  خطة  لكن 
أصحاب  من  كثري  عند  واسعا 
الشخصيات  وبعض  األعمال، 

داخل  االئتالف.
الليربالي  الربملان  عضو  وقال 
أبوت   خطة  إن  هوك  أليكس 
اقتصادية  سياسة  ليست 
ناجحة، مشريا إىل أن العديد من 

أعضاء االئتالف يعارضونها.
الفعل  ردود  أن  وأضاف 
املقرتحة،  اخلطة  جتاه  السلبية 
كفيلة بإلغائها قبل االنتخابات 
بأنها  إياها  واصفا  القادمة، 

القطرس يف  »طائر  مثل  تبدو 
وفقا   ،« الليربالي  احلزب  عنق 
لتصرحيات أدىل هلا لراديو »ايه 

بي سي« االثنني املاضي.
السؤال هو،   « يقول:  ومضى 
اقتصادية  سياسة  هذي  هل 
احلالي،  الوقت  يف  جيدة 

وإجابيت هي ال«.
اخلطة  عن  أبوت  خطة  وختتلف 
احلكومة  تنفذها  اليت  احلالية 
العمالية، واليت تنص على دفع 
 18 ملدة  أسبوعيا  دوالر   606

أسبوعا.
جيين  العائالت  وزيرة  وقالت 
ماكلني إن اعرتاف رفاق أبوت 
غري  اخلطة  بأن  االئتالف  يف 
عيوب  على  رد  أبلغ  هو  عادلة 

االقرتاح.
من جانبه، قال مالكومل ترينبول 
وزير االتصاالت يف حكومة الظل 
أبوت  إن االئتالف ملتزم خبطة 
اختالفات  وجود  حالة  يف  حتى 
داخل احلزب، مستبعدا أن يتم 

إسقاط تلك السياسة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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رئيس االئتالف الفيدرالي املعارض توني أبوت

اجتاه لتخفيض« تسعرية« التاكسي يف سيدني
تسعرية  تشهد  أن  املنتظر  من 
اخنفاضا  سيدني  يف  التاكسي 
قدمته،  القرتاح  وفقا  ملحوظا 
بصورة مبدئية،  اهليئة املنوطة 
بتحديد األسعار، االثنني املاضي 
خفض  على  االقرتاح  ينص  إذ 
تكلفة ما يقطعه التاكسي لكل 
كم، أو حسب التصنيف الزمين، 
البداية  تكلفة  فقط  عدا  فيما 
قبل أن يبدأ العداد يف القراءة 
الزيادة  واليت ستعرتيها بعض 

يف مقابل ختفيض التكلفة.
االقرتاح  تطبيق  من  ويستفيد 
اخلصوص  وجه  على  اجلديد 
يقطعون  الذين  الركاب  
كيلومرتات أطول، إذ سيحسون 
اإلمجالية   التكلفة  يف  بالفارق 
سيارة  ستقطعها  اليت  للرحلة 
األجرة، بينما لن يشعر بالفارق 
املسافات  ركاب  كبري  بشكل 

القصرية.
ويبدو أن الدافع من وراء تلك 
تشجيع  يف  يتمثل  التغيريات 
قبول  على  التاكسي  سائقي 
ملسافات  الركاب  توصيل 

عزوف  لوحظ  أن  بعد  قصرية، 
معظم السائقني عن ذلك.

املستقلة  احملكمة  وكانت 
أعربت  قد  والتنظيم  للتسعري 
من  الكثري  عجز  من  قلقها  عن 
التاكسي  األشخاص عن ركوب 
مبا  املرتفعة،  تسعريته  جراء 
التعديالت  طرح  منها  استدعى 

اجلديدة.
الذي  البحوث  أحد  وأظهر 
أن  املاضي  فرباير  يف  نشر 
هم  التاكسي  أصحاب سيارات 
من  األساسيون  املستفيدون 

يتضرر  بينما  الركوب،   أسعار 
الركاب.

أسعار  أن  البحث  وكشف 
التاكسي يف سيدني هي األكثر 
ارتفاعا يف أسرتاليا، ومن بني 
األعلى يف العامل إذ تأتي فقط 
ولندن  ستوكهومل  مدن  بعد 

وباريس وأمسرتدام.
حمكمة  تقدم  أن  املنتظر  ومن 
النهائية  توصياتها  التسعري 
يونيو  يف  أوفاريل  حكومة  إىل 

القادم.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

70 مليونريا مل يدفعوا ضرائب يف 2010

الضرائب  مكتب  كشف 
من  أسرتاليا   70 أن  األسرتالي 
منهم  كل  دخول  زادت  الذين 
-2010 عام  دوالر  مليون  عن 
2011 مل يدفعوا ضريبة الدخل.
هذا  يف  السبب  ويتمثل 
معظم  أن  يف  الضرييب  اخللل 
هلؤالء  الضريبية  املستحقات 
تالشت مقابل خصومات ضريبية 
عن سنوات سابقة لعام 2010-
أعلنت  11 ، وفقا لنظام جديد 

عنه احلكومة الفيدرالية.
ومن بني األمور اليت استفاد منها 
اخلصومات  يف  األثرياء  هؤالء 
االستشارات  تكلفة  الضريبية 
ويف  والقانونية  الضريبية، 

عطايا خريية،  وأمور أخرى.
يف  املشكلة  من  جزء  وتتمثل 

فاشلني  السبعني   هؤالء  أن 
يف البيزنس ،  حيث يتكبدون 
العديد من اخلسائر يف أعماهلم، 
بتلك  يتذرعون  جيعلهم  مبا 
الضرائب  من  للتملص  احلجة 

املستحقة.
وأوضحت اإلحصائيات أن واحدا  
قدموا  أشخاص  أربعة  كل  من 
إقراراتهم الضريبية  مل يدفعوا 
 70 أن  والعجيب  ضرائب،  أي 

منهم من املليونريات.
احلكومة  رئيسة  وكانت 
قد  غيالرد  جوليا  الفيدرالية 
أعلنت العام املاضي، عن نظام 
للحصول  طلبات  بتقديم  يسمح 
على خصومات ضريبية ألسباب 

شتى.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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العظيم  املرجاني  احلاجز  يواجه 
شديدا  خطرا  كوينزالند  بوالية 
يهدد  اليونسكو  منظمة  جعل 
بوضعه يف قائمة ستنشر الشهر 
الرتاث  مواقع  تتضمن  القادم  

العاملية املعرضة للخطر.
طال  تقييم  عقب  ذلك  جاء 
األمم  منظمة  أجرته  انتظاره 
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
الدولي  واالحتاد  »اليونسكو« 
 ،IUCN الطبيعة  على  للحفاظ 
اجلمعة  التقييم  نشر  حيث 
اختاذ  جيب  إنه  قائال  املاضي، 
قرارات حامسة لتجنب وضعه يف 
القائمة املشار إليها، يف يونيو 

القادم.
احلكومة  أن  إىل  التقييم  وأشار 
والية  وحكومة  الفيدرالية 

اليونسكو يهدد بوضع احلاجز املرجاني العظيم يف قائمة اخلطر

املاضي  اجلمعة  يوم   شهد 
مثول غريغ كومبت وزير التغري 
الفيدرالية  احلكومة  املناخي يف 
املستقلة  املفوضية  أمام 
ملكافحة الفساد لإلدالء بأقواله 
إنشاء  يؤيد  كتبه  خطاب  حول 

منجم تدريب دويلز غريك.
بارتكاب  متهما  ليس  وكومبت 
على  سريد  لكنه  خمالفات،  أي 
مؤيد  خطاب  حول  استفسارات 
منجم  إنشاء  حول  بكتابته  قام 
بنيو  غريك«  »دويلز  تدريب 

ساوث ويلز.
وحتقق مفوضية مكافحة الفساد 
وزير  بقيام  تتعلق  شبهات  يف 
أيان  بالوالية  األسبق  التعدين 
منجم  رخصة  مبنح  ماكدونالد 
تدريب دويلز غريك إىل بعض 
املستثمرين عام 2008، أبرزهم 
ميتالند،  جون  السابق  النقابي 

دون طرح مناقصة.
ورغم أن املنجم مت الرتويج له 
تدريب،  منجم  جمرد  أنه  على 
كان صفقة  الواقع  يف  أنه  إال 
جتارية مرحبة للغاية جلبت الكثري 
ميتالند  جيوب  يف  األموال  من 

وباقي املستثمرين.

مفوضية الفساد تستجوب الوزير 
غريغ كومبت

اجلدلي  كومبت  خطاب  ويقول 
: » اقرتاح شركة دويلز غريك 
تدريب  منجم  بإنشاء  مايننج، 
هانرت  يف  املواصفات  عاملي 
فالي، سوف يساهم من وجهة 
حتسني  يف  بوضوح  نظري 
مهارات عمال املناجم واحلد من 

خطورة نقص اخلربة«.

غريغ كومبيت

حتسني  يف  فشلتا  كوينزالند 
الصرح  ذلك  يف  املياه  جودة 
أعمال  يوقفا  مل  كما  العظيم، 
التنمية الساحلية اليت تؤثر سلبا 

على احلاجز املرجاني.
يذكر أن تقريرا واحدا نشر عام 
وكان  املياه،  جودة  حول   2011
التقرير الثاني يفرتض أن يصدر 
يتم  مل  لكنه   ،2012 أوائل  يف 

تسليمه بعد.
احلاجز  حالة وضع  أنه يف  يذكر 
املرجاني العظيم يف قائمة اخلطر 
يفقده  ذلك  فإن  إليها،  املشار 
اليت  العاملية  قيمته  من  الكثري 

تتسم بالثبات.
وقالت رئيسة احلكومة الفيدرالية 
جوليا غيالرد إن حكومتها ملتزمة 
احلاجز  منطقة  على  باحلفاظ 
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مت إطالق االسم اجلديد لـ بريوت 
هيلينك بنك وهو »بنك سيدني« 
يوم االثنني 6 أيار، كهوية جديدة 
خلدمة أسرتاليا املتعددة الثقافات 
مما يتناسب مع التطور املتطرد 
على  املصرف  يشهده  الذي 
للعمالء  الشخصية  اخلدمة  صعيد 
املصرفية  التقدميات  والزبائن، 

املرنة واملنتجات التنافسية.

االسرتاتيجي  التغيري  هذا  ويأتي 
الكامل  بريوت  بنك  اقتناء  مع 
بنك«  هيلينك  »بريوت  مللكية 
حقق  قد  املصرف  وأن  سيما 
األرباح  يف  صافية  زيادة 
ويهدف  املئة.   يف   31 بنسبة 
قاعدة  توسيع  اىل  سيدني  بنك 
عمالئه يف مجيع أحناء البالد من 
املصرفية  اخلدمات  تقديم  خالل 
املنتجات  وعروض  الشخصية 

التنافسية.

وجتدر اإلشارة اىل أن بنك سيدني 
هو واحد من أفضل املصارف يف 
أسرتاليا يف حيث  قوة الرأمسال 
والسيولة العالية اليت يتمتع بها 
- حيث ارتفعت من 19 يف املئة 
يف العام 2010 إىل 32 يف املئة 

يف العام 2012.

باباس،  نيكوالس  السيد  وقال 
رئيس جملس إدارة بنك سيدني: 
يعكس  سيدني  بنك  إطالق  »إن 
عالية  خدمة  بتقديم  التزامنا 
اجلودة ومنتجات تنافسية ومرنة 

بنك سيدني... اسرتاتيجية منو طموحة خلدمة اجملتمع األسرتالي
 عرب العالقة املصرفية الشخصية واملنتجات املرنة والتنافسية

األسرتالي  جلميع شرائح اجملتمع 
عالقتنا  إن  الثقافات.  املتعدد 
الشخصية مع أفراد اجملتمع الذي 
خندمه باإلضافة اىل قدرتنا على 
والفعالة  السريعة  االستجابة 
لعمالئنا،  املالية  لالحتياجات 
وتقديم  باملنافسة  لنا  تسمح 
أفضل اخلدمات هلم سواء أكانوا 
أعمال  أصحاب  دولية،  شركات 
جتارية حملية متوسطة أو صغرية 

أو عمالء التجزئة.«
هي  »سيدني  باباس  وأضاف 
معرتف  ووجهة  اقتصادية،  قوة 
متعدد  جمتمع  مع  عامليًا  بها 
إن  باحلياة.  ونابض  الثقافات 
تتماشى  املميزة  الصفات  هذه 
بنك  يكون  بأن  أهدافنا  مع 
سيدني رائدًا يف العامل املصريف 
يريد  من  لكل  وخيارًا  األسرتالي 
املرنة  املصرفية  باخلدمة  التمتع 

وذات الطابع الشخصي«.
ورأى باباس » إن قوتنا املالية 
توسيع  ملواصلة  موقعنا  تضمن 
نطاق أعمالنا اآلن ويف املستقبل، 
باإلضافة اىل مساعدة عمالئنا يف 
تطوير أعماهلم ومشاريعهم وخلق 
فرص العمل يف فروعنا يف مجيع 

أحناء أسرتاليا ».

Everyday Saver Account
وتزامنًا مع إطالق اهلوية اجلديدة 
سيدني  بنك  أعلن  للمصرف، 
عن إطالق حساب مصريف جديد 
 »Everyday Saver Account«
الذي جيمع بني تلبية االحتياجات 

املرجاني العظيم من أجل العامل، 
األسبوعني  »خالل  وتابعت: 
املاضيني، أعلنت ختصيص مبلغ 
200 مليون دوالر إلنقاذ احلاجز 
تصرحيات  حبسب  املرجاني«، 
ملبورن،  يف  بها  أدلت  صحفية 

وتعهدت باملزيد  من الدعم.
الريسا  اخلضر  وطالبت سيناتور 
والعماليني  الليرباليني  ووترز 
قانون يف جملس  مشروع  بدعم 
جلنة  توصيات  جيعل  الشيوخ 

الرتاث العاملي مبثابة قانون.
احلاجز  محاية  أن  وأردفت 
املرجاني العظيم جيب أن يتجاوز 
حدود السياسة، مطالبة بضرورة 
أن تبادر األحزاب بتقديم الدعم 

الالزم.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

للبيـــع

للبيع حمل حلم بعجني ومناقيش وبيتزا جمهز 
بكامل معداته بسعر الكلفة

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

ملن يهمه االمر االتصال على الرقم:

0414600042

مع  للعمالء  اليومية  املصرفية 
حيث  االدخار،  حساب  فوائد 
يستفيد العميل من فائدة بنسبة 
دون  ما  لألرصدة  املئة  يف   4

 .50,000$
احلساب  هذا  أصحاب  وحيصل 

على التالي:
• بطاقة فيزا

سحب أموال غري حمدود وبدون   •
Redi ATM أي كلفة من أي
رسوم على احلساب    $ 0  •

• دفرت شيكات

Terms & Conditions apply. 
Terms & Conditions are available 
in the Product Disclosure 
Statement (PDS). A PDS of this 
product is available from any 
Bank of Sydney branch, online 
or by calling 1300 888 7000.

For further enquiries, please 
contact: 
Soteris Hadjikyriacou 
Head of Marketing, Branch & 
Community Development
Tel: (02) 8262 9170
Email: Soteris.Hadjikyriacou@
banksyd.com.au N i s s r i n e 
Khadra
Marketing & Community 
Relations 
Tel: (02) 8262 9073
Email: Nissrine.Khadra@
banksyd.com.au

مؤيدا  أيضا  كومبت  كان  كما 
الطائر  اإلنقاذ  شركة  الرتباط 
 Westpac Rescue Helicopter
نيوكاسل  وجامعة   Service
وشركة »هانرت فالي للتدريب« 
يف مشروع منجم تدريب دويلز 

غريك.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

السمك يسبح وسط الشعاب املرجانية بالحاجز املرجاني العظيم 
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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

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

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

Sim Card

Saturday 11 May 2013  2013 أيار   11 السبت 

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني

0404 015 551
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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
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بـ  الشهري  ماي  روس  قال 
»النازيني  أشهر  أحد  »اجلمجمة« 
اجلدد« يف أسرتاليا إن السياسية 
تدعم  هانسون  بولني  اليمينية 
تعتمد  اليت  أفكاره  من  الكثري 
تكريس  وعلى  العنصرية،  على 
فكرة أولوية الرجل األبيض ونبذ 
التعددية اليت تتميز بها أسرتاليا، 
الديكتاتور  أفكار  مستلهما 

األملاني أدوولف هتلر.
بأنها  هانسون  ماي  ووصف 
ووعد  جيدة«  دموية  »صديقة 
يف  استطاعته  بقدر  يدعمها  أن 
القادمة  الفيدرالية  االنتخابات 

يف سبتمرب املقبل.
يذكر أن هانسون تورطت مسبقا 
بني  بروابط  تتعلق  فضيحة  يف 
نيشن«  وان  السابق«  حزبها 
واجلماعة  واحدة«،  »دولة  أو 
لسيادة  تكرس  اليت  العنصرية 
 the Ku Klux واحد   فصيل 

.Klan
وقالت هانسون إنها تعرف ماي 
جيدا، لكنها نفت أن تكون داعمة 
وتابعت:  العنصرية،  ألفكاره 
لسياسة  كبري  داعم  أنه  أعلم   «
الرجل األبيض األسرتالي، ولكن 
هذا ال يعين أنين أؤيد سياسته، 

يف الواقع أنا ال أؤيدها«.
وعرب »اجلمجمة« عن فخره الشديد 
وهو  اجلدد  النازيني  أحد  بكونه 

اجلمجمة روس ماي..بوق النازية يف أسرتاليا!!

احلزب  أعضاء   أكثر  كان  الذي 
األسرتالي  الوطين  االشرتاكي 

املنحل حاليا إثارة للشبهات.
القرن  من  السبعينات  ويف 
شابا  اجلمجمة  كان  املاضي، 
حليق  للنازية،  التعصب  شديد 
نازيا،  زيا  يرتدي  متاما،  الرأس 
وتهديد  مهامجة  على  ودأب 
عدة  السجن  أدخله  مبا  خصومه، 

مرات.
يف  باحلبس  اجلمجمة  على  وحكم 

بولني هانسون وروس ماي الشهري بـ »الجمجمة«.
إحدى املرات بعد أن قام بإلقاء 
البيض على ناشطة حقوق املرأة 
تغرميه  مت  كما  غرير،  جريمني 
عبارة  كتابته  بسبب  دوالر   400
شن  كما  اليهود«،  كل  »اقتلوا 
وايتالم  جوف  ضد  شعواء  محلة 
شعارات  مرتديا   1974 عام 

نازية.
غرب  حاليا يف  اجلمجمة  ويعيش 
سيدني، مرتديا تي شريت يروج  
يقوم  كما  هانسون،  لبولني 

موقع  على  املتطرفة  آرائه  بنشر 
»فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 
حيث وضع صورته مع »هانسون« 

كصورة رئيسية.
تعصبا هي  اجلمجمة  آراء  وأحدث 
»أسرتاليا  حزب  ألفكار  تروجيه 
قوارب  تفجري  بضرورة  أوال« 

طاليب اللجوء الغري شرعيني.
بنفسها  نأت  هانسون  أن  ورغم 
قالت  أنها  إال  »اجلمجمة«  عن 
مزعجة  اللجوء  طاليب  مشكلة  إنه 

هل تسمح أسرتاليا حببوب املارجيوانا؟!
كشفت دراسة أمريكية جديدة 
املارجيوانا  حبوب  تناول  أن 
لتخفيف اآلالم أقوى تركيزا من 

تدخينه كمخدر.
املارجيوانا   تناول   أن  يذكر 
به  مسموح  طبية  ألغراض 
 18 يف  املتحدة  الواليات  يف 
األقل،  على   أمريكية  والية 
كندا،  يف  بتناوله  يسمح  كما 
حترم  اليت  أسرتاليا  بعكس 
تعاطي املارجيوانا حتى إن كان 

ألغراض طبية.
وأجرى الدراسة اجلديدة »كلية 
جبامعة  واجلراجني  األطباء 
ذكرا   15 ومشلت  كولومبيا، 
و15 أنثى من الذين يتعاطون 

املارجيوانا بشكل يومي.
يف  املشاركون  وانقسم 
تدخني  بني  الدراسة 
خمدر،  شكل  على  املارجيوانا، 
حبوب  شكل  على  تعاطيه  أو 
وحرص  الدرونابينول،  تسمى 
عدم  ضمان  على  الباحثون 
ألي  املشاركني  تعاطي 
ساعات  قبل  مخور  أو  خمدرات 
ليكتشفوا  االختبار،  إجراء  من 
بشكل  قلل  الدرونابينول  أن  
اإلحساس  من  كفاءة  أكثر 
تدخني  تفوق  بدرجة  باآلالم 

املارجيوانا.

الربوفيسور  قال  جانبه،  من 
مركز  مدير  نامجان  جاك 
الكحوليات  لبحوث  كوينزالند 
واملخدرات جبامعة كوينزالند إن 
البحث اجلديد يزيد من الضغط 
األسرتالية،  احلكومة  على 
تشريعات  يف  النظر  إلعادة 

املارجيوانا.

اليت  الكفاءة  أن  إىل  وأشار 
املارجيوانا  تناول  أظهرها 

كمسكن لآلالم تدعو للتأمل.
بينما اعترب الدكتور مايكل فاج 
نتائج الدراسة باألولية، معتربا 
أنه ال يوجد ما يسرتعي االنتباه 

بشأنها.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني  

روس ماي »الجمجمة« يف صورة ترجع إىل سبعينات القرن املاضي

ألسرتاليا.
غيالرد  جوليا  هانسون  وانتقدت 
الفيدرالية،  احلكومة  رئيسة 
أسرتاليا  أغرقت  بأنها  واتهمتها 

يف الديون.
هانسون  تعلن  أن  القرر  ومن 
املقاعد  من  أي  القادم،  الشهر 
اليت ستختار املنافسة عليها يف 

الرتشح  تعتزم  اليت  االنتخابات 
خالهلا كمستقلة.

وفازت هانسون قبل ذلك مبقعد 
»أوكسلي« كمستقلة، ثم فازت 
كانت  عندما  باملقعد  ذلك  بعد 
قائدة حلزب »One Nation« قبل 

خسارتها املقعد عام 1998.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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حمامية: األسرتالي أسانج حمروم من 
اإلضاءة الطبيعية

موقع  مؤسس  حمامية  قالت 
ويكيليكس الشهري جوليان أسانج 
للمكوث  يضطر  قد  موكلها  إن 
بلندن  اإلكوادور  سفارة  بداخل 

ستة أشهر قادمة على األقل.
اإلنسان  حقوق  حمامية  وأضافت 
شاهدت  إنها  روبنسون  جينيفر 
قبل  املاضي،  األسبوع  أسانج 

سفرها إىل أسرتاليا.
وتابعت: »إنه حياول التأقلم مع 
وضعه الصعب، رغم أنه حماصر 
اإلضاءة  فيها  ينعدم  غرفة  يف 
على  قاربت  ملدة  الطبيعية 

العام«.
  TEDx جاء ذلك على هامش مؤمتر
أقيم يف  والذي  اإلنسان  حلقوق 
دار األوبرا بأسرتاليا، حيث وجه 
عندما قدمت  حارا  احلضور هتافا 
يف  االستقالل  قائد  روبنسون 
مقاطعة بابوا الغربية بيين ويندا، 
واملنفي حاليا، حيث ظهر مرتديا 

زيا وطنيا.
وكان ويندي قد تعرض للسجن 
للتحرر  دعوته  بسبب  والتعذيب 
وهو  اإلندونيسي،  االحتالل  من 
يف  املنفى  يف  حاليا  يعيش 

بريطانيا.
إىل  »حنتاج  روبنسون:  وقالت 
على  للضغط  متزايد  عام  دعم 

احلكومة األسرتالية لتغيري موقفها 
سيادة  دعم  يف  املتمثل  احلالي 
التام  والتجاهل  إندونيسيا، 

النتهاكات حقوق اإلنسان«.
بينما علق ويندا قائال: »من خالل 
الدعم األسرتالي، سوف أستعيد 
شعيب  وسيستعيد  حرييت، 

حريته«.
داميان  البيئي  الناشط  وحتدث 
طالب  حيث  املؤمتر  خالل  ماندر 

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

جوليان أسانج

إطالق  حوادث  ضحايا  عدد  بلغ 
النار يف نيو ساوث ويلز خالل 
آخر 11 يوم 10 أشخاص، يف أحد 

أسوأ مظاهر للعنف املسلح.
سلسلة  يف  الضحايا  أحدث  و 
الثانية  يف  رجل  احلوادث  تلك 
حيث  عمره،  من  واخلمسني 
بينما  الرصاص  عليه  أطلق 
Aarows وهو نادي  كان يغادر 
منطقة   يف  واملخنثني  للشواذ 
سيدني،   غرب  يف   Rydalmere
يف متام  الواحدة ظهر أول أمس 
األربعاء، و تلقى رصاصات يف 
لكنه  والفخذ،  والقدمني  الظهر 

نقل إىل املستشفى.
ويرفع ذلك عدد حوادث إطالق 
النار يف الوالية منذ بداية العام 
أغلبها   ،40 الرقم  إىل  اجلاري  

تركز يف جنوب غرب سيدني.
وقالت الشرطة إنها روعت من 
كثرة حوادث إطالق النار، لكنها 
أشارت إىل أن معظمها حوادث 
منفصلة، ليست مرتبطة ببعضها 

البعض يف معظمها.
مال  احملققني  كبري  وقال 
اجلرمية  »مديرية  رئيس  النيون 
يف  التحقيق  مت   « املنظمة«: 
النار، وحنن  إطالق  كل حوادث 
حوادث  أنها  من  متيقنون 

منفصلة، متت بشكل منعزل«.

الرصاص يدوي يف شوارع نيو ساوث ويلز

واستطرد أنه ليس من احملتمل 
أن يتبع احلوادث األخرية عمليات 
اليت  احلوادث  بعكس  انتقامية، 

تتورط فيها عصابات منظمة.
عالقة  وجدت  الشرطة  لكن 
ورابطا بني حادثني من حوادث 

إطالق النار.
استقبل  أبريل   22 ويف 
رجلني  فريفيلد«  »مستشفى 
النار،  إطالق  جراء  مصابني 
النار  إطالق  مت  بأيام،  وبعدها 
على 4 أشخاص خارج منزل يف  

.Wetherell Park
نيو  بوالية  الشرطة  وزير  وقال 
ساوث ويلز مايكل غاالتشر إن 
عدد  خفضت  الشرطة  عمليات 

أبريل  من  النار  إطالق  حوادث 
2012 إىل ذات الشهر من العام 
اجلاري يف جنوب غرب سيدني 

إىل النصف.
العمالية  املعارضة  قائد  وقال 
جون  ويلز  ساوث  نيو  بوالية 
عدد  وصول  إن  روبرتسون 
 222 إىل  النار  إطالق  حوادث 
منذ تولي باري أوفاريل رئاسة 
حاجة  يعكس  الوالية  حكومة 
تكثيف  من  للمزيد  الشرطة 
انتشارها، معتربا أن »اجملرمني 
يعاملون شوارعنا كما لو كانت 

معارض إلطالق النار«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الشرعي  غري  الصيد  من  باحلد 
لوحيد القرن يف إفريقيا.

موراي  ليزا  املؤرخة  وهامجت 
بقيادة  ويلز  ساوث  نيو  حكومة 
وجود  عدم  بشأن  أوفاريل  باري 
التمويل الكايف ألرشفة السجالت 
احلكومية،  للمشروعات  الرقمية 
واليت تتضمن الصحة والتخطيط، 

وغريها.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

Saturday 11 May 2013  2013 أيار   11 السبت 

املصدر: الدايلي تلغراف
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Electrical Contracting
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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
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

سدني

Master License No: 409566317

ناجي جنار يقرتح منع التجمعات الدينية يف بانكستاون

الليربالي  تصرحيات  تسببت 
بلدية  جملس  عضو  جنار  ناجي 
مشاعر  إثارة  يف  بانكستاون 
حظر  اقرتح  أن  بعد  الغضب 
استخدام  من  الدينية  اجلماعات 
جتمعات  أي  يف  البلدية  مرافق 
واجتماعات دينية، وهو ما أثار 
مطالبات  مع  البعض،  حفيظة 
بضرورة  السياسيني  للقادة 

التدخل ملنع ذلك التمييز.
تلك  بأن  موقفه  جرب  وبرر 
التجمعات الدينية حتدث اختناقا 
على  خطورة  وتشكل  مروريا، 
سري  وحركة  املشاه،  سالمة 
وفاة  إىل  مشريا  السيارات، 
مؤخرا  سيارة  صدمتها  طفلة 
هذه  أحد  بسبب  غريناكر  يف 

التجمعات.
أن  جيب  احلظر  أن  جنار  وتابع 
الدينية،  اجلماعات  كافة  يشمل 
فقط،  املسلمني  وليس 
األمان يف  جرعة  لزيادة  وذلك 

الشوارع.
حتظ  مل  جنار  تصرحيات  ولكن 
املسلمني،  من  الكثري  بإعجاب 
احلظر  ذلك  إن  قالوا  الذين 
يهدف إىل منع اجتماع املسلمني 

يوم اجلمعة.
وبانكستاون بها 15 مرفقا على 
االجتماعات  فيها  تقام  األقل، 
الدينية، مثل قاعة  PCYC يف 

كانبريا تدرس »اختبار الصدق« 
للعمال األجانب!!

اختبار  إجراء  دراسة  حاليا  يتم 
التأشريات  ألصحاب  حقيقة 
حتمل  واليت  املؤقتة  املهارية 
ترغب  حيث   ،visas  457 اسم 
من  احلد  الفيدرالية يف  احلكومة 
بتلك  املرتبطة  التزييف  معدالت 

التأشريات.
على  االستقرار  حالة  ويف 
تطبيقه  فسيتم  االختبار،  إجراء 
إىل  يهدف  خاص  معيار  عرب 
من  النوع  ذلك  استخدام  منع 
التأشريات مللء وظائف ال حتتاج 
ملهارات خاصة،  أو جعلها كباب 
خلفي لنقل العائالت واألصدقاء 

إىل أسرتاليا.
املناقشات  ورقة  وصدرت 
يف  اخلميس،  أمس  احلكومية 
فيه  انتقدت  الذي  الوقت 
السابق  العمالي  الربملان  عضوة 
ماكسني ماكيو تشديد أسرتاليا 
إن  قائلة  األجانب،  العمال  على 
جريان  مضايقة  شأنه  من  ذلك 
النربة   « وتابعا:  أسرتاليا، 
وضرورة  األجانب،  ضد  العالية 
عودتهم خلف الصفوف، وإحالل 
األسرتاليني يف مشهد الصدارة، 
نتائج  تؤدي  قد  أسباب  كلها 

عكسية«.

وتضم ورقة املناقشة 12 معيارا، 
وزير  عهد  يف  دراستها  بدأت 
بوين،  كريس  السابق  اهلجرة 
اهلجرة  وزير  دراسته  واستكمل 
احلالي براندان أوكونر الذي كان 
قضية  ملناقشة  سريالنكا  يف 
طاليب اللجوء الذي يتوافدون إىل 

أسرتاليا عرب مراكب متهالكة.
فإنه  اجلديدة،  للمعايري  ووفقا 
حول  مفصال  تقصيا  سيجري 
التأشرية  لنيل  املرشح  عالقة 
بأي من القاطنني يف أسرتاليا, 

والعديد من املعايري األخرى.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

Saturday 11 May 2013  2013 أيار   11 السبت 

روبرتسون األعلى دخال يف  حكومة الظل بنيو ساوث ويلز
قائد  روبرتسون  جون  أعلن 
نيو  بوالية  العمالية  املعارضة 
ساوث ويلز يف فرباير املاضي 
الصارمة  اإلجراءات  من  جمموعة 
حكومة  وزراء  على  تطبق  حبيث 
من  واليت  بالوالية،  الظل 
مبدأ  وترسخ  تكرس  أن  شأنها 

الشفافية.
ونصت أحد تلك الضوابط اجلديدة 
على أنه منذ أبريل املاضي جيب 
بالوالية،  الظل  وزراء  كل  على 
اليت  لدخوهلم  العلين  الكشف 
حياهلا،  ضرائب  دفع  تستحق 
باإلضافة إىل تفاصيل السجالت 
وأبنائهم  لزوجاتهم  املالية 
الذين مل يستقلوا عن والديهم 
بعد، حبيث يسجل كل ذلك يف 
حكومة  بأعضاء  اخلاص  السجل 

الظل يف الربملان.
اختذها  اليت  اخلطوات  وتبدو 
إلعادة  كمحاولة  روبرتسون 
بناء ثقة الرأي العام جتاه حزب 
العمال بالوالية عقب اهلزة اليت 
تعرض هلا على خلفية حتقيقات 
ملكافحة  املستقلة  املفوضية 
تتعلق  شبهات  حول  الفساد، 
السابقني  العماليني  بالوزيرين 

ايدي عبيد وأيان ماكدونالد.
السجالت  تلك  أول  كشف  ومت 
املالية هذا األسبوع، حيث أشار 
صاحب  هو  روبرتسون  أن  إىل 
أعلى الدخول يف حكومة الظل إذ 
المس دخله املستحق للضرائب 
راتبه  يتضمن  دوالر،   283314
كقائد للمعارضة العمالية ويبلغ 
261750 دوالر سنويا، باإلضافة 
األحد  »نفقات  يسمى  ما  إىل 

الربملانية«.
رون  الثانية  املرتبة  ويأتي يف 

هونيج الذي بلغ دخله الضرييب 
مبلغ   11-2010 عام  السنوي 
إىل  مشريا  دوالر،   273040
به  اخلاص  املالي  التقرير  أن 
لعام 2011-12 مل يصبح جاهزا 
أنه  االعتبار  يف  وباألخذ  بعد، 
يف  »هيفورن«  مبقعد  فاز 
فذلك  إذا  املاضي،  أغسطس 
كشفه  الذي  السنوي  الدخل 
يتحصل  كان  مبا  تتعلق  هونيج 
عليه وقتما كان يعمل كمحامي 

عام.
حيث  من  الثالثة  املرتبة  ويف 
الظل  حكومة  بني  الدخول  أعلى 
يأتي  ويلز،  ساوث  نيو  بوالية 
اسم آدم سريل بقيمة 259393 
سنويا، من راتبه كعضو برملان، 
إىل  اضطر  ولكنه  وكمحامي، 
ترك وظيفة احملاماة بعد أن قرر 
أحد  مجع  جواز  عدم  روبرتسون 

أعضاء حكومة الظل بالوالية بني 
وظيفة  وبني  الربملاني  منصبه 

أخرى.
تعهد  هي  األهم  والنقطة 
الضوابط  باستمرار  روبرتسون 
متكن  حال  الصارمة  اجلديدة 
برئاسة  الفوز  من  العماليون 
يرتأسها  اليت  الوالية  حكومة 

حاليا باري أوفاريل.
باري  اخلطوات  تلك  وتضع 
إذ  حرج  موقف  يف  أوفاريل 
لتطبيق ضوابط مماثلة  تضطره 
على أعضاء حكومته تظهر فيها 

سجالتهم املالية على املأل.
أنه  صرح  قد  أوفاريل  وكان 
أن  إىل  قرارات  أي  يتخذ  لن 
الفساد  مكافحة  مفوضية  تنشر 

تقاريرها.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يصر على الشفافية..جون روبرتسون قائد املعارضة العمالية يف نيو ساوث ويلز 
يصر على ضرورة كشف وزراء الظل دخلولهم الضريبية 

فيها  تقوم  واليت  بانكستاون 
مجاعات إسالمية ومسيحية بعقد 
اجلمعة  يومي  فيها  اجتماعات 

واألحد.
طراد،  قيصر  أنكر  جانبه  من 
خطب  بإلقاء  أحيانا  يقوم  الذي 
اجلمعة،  أيام  القاعة  يف  دينية 
أن تؤثر التجمعات الدينية على 

حركة املرور.
أن  جيب   « طراد:  وتابع 
اإلسالمية  للجماعات  يسمح 
مرافق  يف  اجتماعاتهم  بعقد 
قيمة  دفع  يتم  طاملا  اجمللس 

استئجارها«.
جنار  تعليقات  طراد  ووصف 
بأنها تندرج حتت بند »االنتهازية 

السياسية«.
من جانبه، انتقد العمالي  خال 
بلدية  جملس  رئيس  عصفور 

جنار،  تصرحيات  بانكستاون 
مشريا إىل أنه حياول أن يؤسس 
عنصرية،  جديدة  لسياسات 

مستخدما وسائل اإلعالم.
تصرحيات  أن  عصفور  واعترب 
تعهدات  مع  تتناقض  جنار 
جملس البلدية مبد سكان البلدية 
باملرافق واخلدمات، مشريا إىل 
أن جمتمع بانكستاون قائم على 

فكرة التعددية الثقافية.
ينجذب   « عصفور:  واستطرد 
مهاجرون وطالب جلوء جدد إىل 
ترحب  بلدية  ألننا  بانكستاون 
للجميع  ونسمح  بالتعددية، 
مبمارسة عقائده، واختتم قائال: 
إال نفسه،  آراء جنار ال متثل   «

وال متثل جملس البلدية«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

 قيصر طراد ال يرى سببا وجيها ملنع التجمعات اإلسالمية 
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خضر صاحل: تصريح »جنار« مرفوض 
وعلى البلديات تسهيل ممارسة املسلمني 

وكافة الديانات  لشعائرهم الدينية

جملس  رئيس  نائب  اكد  
كانرتبري خضر صاحل  بلدية 
على دور البلديات يف تقديم 
التسهيالت للجالية االسالمية 
الدينية  اجملموعات  وكافة 
الدينية  شعائرهم  ملمارسة 
بدون أي متييز ، واعرب عن 
بلدية  عضو  لتصريح  رفضه 
بانكستاون من حزب االحرار 
يف  دعا  الذي  جنار  ناجي 
»كانرتبري  لصحيفة  تصريح 
»احمللية  توتش  بانكستاون 
اىل حظر الصالة يف قاعات 
للجماعات  البلدية  ومراكز 
اجلالية  بينها  ومن  الدينية 
اجلمعيات  متهما   ، املسلمة 
اىل  »تلجأ  بانها  االسالمية 
من  )مسلم(  كلمة  اسقاط 
يف  املقدمة  البناء  طلبات 
اجلماعات  هذه  ان  حني 
للصالة«،  القاعات  تستعمل 
تصريح  ان  صاحل   وقال 
وينطوي  مسؤول  غري  جنار 
واضح  عنصري  متييز  على 
وال ينسجم مع واجبات عضو 
اجمللس البلدي املنتخب من 

الشعب . 
اعضاء  ان  صاحل  واشار 
احلضارية  التعددية  جملس 
خالل  اعربوا  كانرتبري   يف 
عن  االسبوع  هذا  اجتماعهم 
العضو  القرتاح  رفضهم 
قرارا  واصدروا   ، االحراري 

اضطر صاحب عقار  يف سيدني 
إىل دفع آالف الدوالرت إلصالح 
عطب يف ماسورة صرف صحي 

خارج حدود منزله.
»صنداي  صحيفة  وعلمت 
الصرف  مواسري  أن   تلغراف« 
من   %  10 حلوالي  الصخي 
خارج  تقع  العقارات  أصحاب 

مدرس يتكبد 11 ألف دوالر إلصالح ماسورة صرف صحي

يؤكد على فتح قاعات بلدية 
لكافة  واستقباهلا  كانرتبري 
االجتماعية  الدينية  االنشطة 
او الرياضية من ضمن انظمة 
بدون  بها  املعمول  البلدية 

أي متييز عرقي او ديين .
بلدييت  ان  اىل  واشار 
هي  وبانكستاون  كانرتبري 
تنوعا  البلديات  اكثر  من 
حضاريا ودينيا وعرقيا على 
واسرتاليا  الوالية  مستوى 
وان اجلالية االسالمية جالية 
املنطقة  هذه  يف  عريقة 
من  كبرية  نسبة  وتشكل 
ان  علينا  وحنن  سكانها 
الديين  التعدد  بهذا  نفتخر 

احلضاري . 
الصوت  اذاعة  وكانت 
قد  سيدني  يف  االسالمي 
رئيس  نائب  استضافت 
بلدية كانرتبري ورئيس بلدية 
عصفور  كارل  بانكستاون 
يف لقاء مفتوح مع االعالمي 
ابراهيم الزعيب  علقوا خالهلا 
حول موجة الغضب اليت عمت 
املواقف  تلك  بسبب  اجلالية 
وعصفور  اعرب صاحل  حيث 
من خالل اجابتهم على اسئلة 
رفضهما  عن  االذاعة  مجهور 
واكد   ، جنار  لتصريح  التام 
هو  جنار  موقف  ان  عصفور 
يعكس  وال  شخصي  موقف 

موقف او سياسة البلدية .

الطاقة الكهرومائية أمل أسرتاليا حنو املستقبل
طاقة  هي  الكهرومائية  الطاقة 
يتم توليدها عندما يسري  املاء 
خاصة،  حمركات  عرب  املتحرك 
يرتاوح  معني،  سدود  ونظام 
بني االرتفاع واالخنفاض وهو ما 

حيوله  طاقة كهربائية نظيفة.
واستأثرت  الطاقة الكهرومائية 
العامل  إنتاج  حبوالي 17 % من 
مع   ،2012 عام  الكهرباء  من 
أربع  أكرب  أن  إىل  اإلشارة 
كهرومائية  طاقة  توليد  حمطات 
 Three حمطة   هم  العامل  يف 
Gorges يف الصني بسعة 18.5 
غيغاوات، وحمطة »ايتابيو« يف 
الربازيل بسعة 14.8 غيغاوات، 
وحمطة جوري يف فنزويال واليت 
تسع 10.1 غيغاوات، ثم حمطة 
بسعة  الربازيل  يف  »توكوري« 

8.4 جيجا وات.
من  أكثر  أسرتاليا  ومتتلك 
الطاقة  لتوليد  حمطة   100
يف  يقع  أغلبها  الكهرومائية، 
وتسمانيا،  ويلز  ساوث  نيو 
وبلغ اإلنتاج السنوي من الطاقة 
عام  أسرتاليا  يف  الكهرومائية 
اإلنتاج  من   % 6 حوالي   2012
 %  0.4 بنسبة  للطاقة،  الكلي 

من اإلنتاج العاملي.
الطاقة  توليد  حمطة  أن  يذكر، 
الكهرومائية األكرب يف أسرتاليا 
 Snowy Mountains حمطة  هي 
بسعة   Hydroelectric Scheme
كلية 3.8 غيغاوات، وهو ما ميثل 
نصف سعة الطاقة الكهرومائية 

يف أسرتاليا.
هنالك ثالثة تصنيفات أساسية 
الطاقة  تكنولوجيات   يف  
»التشغيل  هي  الكهرومائية، 
و«  و«الضبط«  النهر«،  من 
تعتمد  واألوىل  التخزين«،  ضخ 
على تدفق مياه النهر يف نقطة 
يتم  ثم  اجلاذبية،  عرب  مرتفعة، 
حتويلها إىل مولد توربينات، ثم 
اهلادفة  الضبط  تكنولوجيا  تبدأ 
إىل توظيف سد أو أكثر لتخزين 
املخزنة  الطاقة  وتتحول  املاء، 
يف السد إىل الكهرباء، عرب عبور 
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كال عصفور وخضر صالح يف اذاعة الصوت االسالمي

جيعلهم  مبا  عقاراتهم،  حدود 
مدانني لشركة »سيدني ووتر« 
حالة  يف  إصالحها  بتكلفة 

تعرضها للعطب.
وقال املدرس بيل مانثوبولوس 
صاحب العقار  إن حياته انقلبت 
أن اضطر  بعد  على عقب  رأسا 
لدفع 11 ألف دوالر قيمة إصالح 

بكسرها  مقاول  قام  ماسورة، 
طريق  الكابالت يف  أثناء وضع 

ببلدية روزبريي يف سيدني.
ومل يكن املدرس مضطرا فقط 
سباكني  لثالثة  أموال  لدفع 
بل  العطل،  إلصالح  خمتلفني 
مت تهديده بدفع 20 ألف دوالر 
بعد  منزله،  من  والطرد  غرامة، 

انفجار ماسورة الصرف الصحي 
يف منتصف الشارع.

املنزل،  خارج  املواسري  وألن 
العطب  تصليح  تكلفة  فإن  لذا 
على  التأمني  مظلة  تشمله  ال 

املنازل.
سيدني  بلدية  جملس  وهدد 
املدرس بغرامة 20 ألف دوالر، 

 21 خالل  املشكلة  حيل  مل  إذا 
يوما معتربا إياها خطرا بيئيا.

ال   « قائال:  املدرس  وعلق 
عن  مسؤولون  أننا  نصدق 
حدود  خارج  مكسورة  ماسورة 
من  حتى  أمتكن  ال  أنا  املنزل، 
منزلي،  أمام  سيارتي  »ركن« 

فما بالك باملاسورة؟|؟

ووتر  سيدني  شركة   وأجربت 
املدرس مالك املنزل على حتمل 
متلك  من  أنها  رغم  التكاليف، 
مواسري الصرف الصحي، لكنها 
ملعب  يف  باملسؤولية  تلقي 

أصحاب املنازل.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني  

الطاقة الكهرومائية

مرتفعة  نقطة  من  املخزن  املاء 
مولد  عرب  منخفضة  نقطة  إىل 

التوربينات.
الطاقة  ضخ  تكنولوجيا  وأخريا 
نظام  على  تعتمد  الكهرومائية 
يف  أحدهما  سدين،  من  يتكون 
ويف  الثاني،  من  أعلى  نقطة 
خارج أوقات الذروة عندما تكون 
يتم  منخفضة،  الكهرباء  تكلفة 
املنخفض  السد  من  املاء  ضخ 
ارتفاعا،  األعلى  السد  إىل 

مستخدما كهرباء من الشبكة.
الكهرباء  تكلفة  تكون  وعندما 

مرتفعة يف أوقات الذروة، يتم 
األعلى  السد  من  املاء  سريان 

لتوليد الطاقة.
وتأتي أهمية الطاقة الكهرومائية 
على  أسرتاليا  تساعد  أنها  يف 
على  اعتمادها  نسبة  ختفيض 
واليت  الطاقة  توليد  يف  الفحم 
تبلغ 90 % وتتسبب يف الكثري 
من التلوث البيئي ، وهو هدف 
جيب أن تضعه األجيال القادمة 
طاقة  أجل  من  عينها،  نصب 

نظيفة ومتجددة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني  

العمالي  الربملان  عضو  قام 
أندرو لي بإعداد حبث يف كتاب 
املساواة  حول  قريبا  سيصدر 
عنوان  حتت  أسرتاليا  يف 
Battlers and Billionaires  حيث 
بدأ البحث يف مرحلة مبكرة من 
االقتصاد  علم  كأستاذ  حياته 
يف اجلامعة األسرتالية الوطنية، 
البحث  نتائج  حيدث  أن  قبل 
مكتب  إحصائيات  على  معتمدا 
اليت   11-2010 لعام  الضرائب 
املاضي،  األسبوع  نشرها  مت 
فقط   %  1 أن  كشفت  واليت 
على  حيصلون  األسرتاليني  من 
 210100 تتجاوز  سنوية  دخول 
 0.1 وأن  منهم،  لكل  دوالر 

حيصلون  األسرتاليني  من   %
دوالرا   688700 من  أكثر  على 

سنويا.
مطردا  تزايدا  البحث  وأوضح 
للعام  املساواة  عدم  معدل  يف 
رغم  التوالي،  على  الثاني 
األزمة  يف  احندر  قد  كان  أنه 
العاملية املالية، حيث أنه خالل 
عام 2010-11 استأثر حنو 1 % 
فقط من أكثر األسرتاليني ثراء 
على 9.2 % من الدخول، وهو 
 %  8.6 معدل  عن  يزيد  معدل 

عام 2008.
البحث  أندرو لي خالل   ويقول 
العاملية  املالية  األزمة  إن 
عن  احنراف  جمرد  فقط  كانت 

الدول  يف  املدى،  طويل  اجتاه 
العامل،  يف  باإلجنليزية  الناطقة 
معدل  ارتفاعا يف  واليت تشهد 

مثانينات  منذ  املساواة  عدم 
القرن املنصرم«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني  

تزايد الفجوة بني أغنياء أسرتاليا وفقرائها

عضو الربملان العمالي أندرو لي 
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تكتل  لبنان.  يف  السياسي  الصراع  عامل  الكتاب  دخل 
التهام  املستحيل«  »اإلبراء  كتاب  أصدر  واإلصالح  التغيري 
اليوم،  املالية منذ عام 1993 إىل  باملخالفات  تيار احلريري 
اإلبراء«  كتاب  يف  »االفرتاء  بكتاب  املستقبل  كتلة  فرّدت 
الرقم يف  أن  الثابت  يبقى  العوني.  للتيار  االتهامات  لكيل 

لبنان وجهة نظر.
محمد وهبة

مل حيمل كتاب كتلة املستقبل، »االفرتاء يف كتاب اإلبراء«، 
»اإلبراء  كتاب  على  وسياسية  غاضبة  فعل  ردود  سوى 
املستحيل« الذي سبق أن أصدره تكتل التغيري واإلصالح. 
األسبق  احلكومة  رئيس  أعلنه  الذي  »االفرتاء«  كتاب  ولعل 
النائب فؤاد السنيورة أمس، جنح يف منح الكتاب األصلي 
وبعث  سياسيًا،  حيتاجها  اليت  املكانة  املستحيل«  »اإلبراء 
الروح يف أرقامه وادعاءاته اليت وّجهت االتهام حنو حكومات 
احلريري. إذ جاء كتاب السنيورة خاليًا من أي مستند يثبت 
صّحة ادعاءات فريقه، ومل يتمكن من دحض أي كلمة وردت 
ميشال  اجلنرال  لوم  خالل  من  إال  املستحيل«،  »اإلبراء  يف 
عون على حرب »التحرير«. هذه احلرب اليت حاول السنيورة 
استخدامها إلخفاء كل عيوب املالية العامة )اليت أقّرت جبزء 
منها وزيرة املال ريا احلسن يف جلسات املساءلة النيابية(.

مل يكّف تيار املستقبل عن استخدام اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري للرّد على كل ما يثار سياسيًا حبقه. وبعد مرور أكثر 
من 8 سنوات على االغتيال، ال يزال زعماء هذا التيار يلعبون 
على هذا الوتر يف حماولة لإلحياء بأن كل انتقاد هلم يدخل 
عليه  التغطية  حماولة  أو  له  اإلعداد  أو  االغتيال  سياق  يف 
الحقًا. ففي الرسالة اليت أرفقت بكتاب »االفرتاء يف كتاب 
اإلبراء« الذي صدر باسم »كتلة املستقبل النيابية«، كانت 
العواطف والبكاء هما عنصري التأثري األساسي. أوىل كلمات 
الرسالة تبدأ بالشهيد رفيق احلريري، ثم تذهب للتمييز بني 
رثاء الرجل و«حامل الراية«، أي السنيورة الذي أشار إىل أن 
كان  بل  االفرتاءات،  على  الرد  إىل  يكن مييل  »مل  الشهيد 
فها  هو صحيح،  العكس  السنيورة  مع  الرتفع«.  نهج  يتبع 
الرجل  بـ«افرتاءات«. ففي قاموس  ما يصفه  يرّد على  هو 
»الدميوقراطي« جدًا، ال وجود للنقد أو املعارضة. كل ما ُيثار 

هو »افرتاء« و«جتريح« و«محالت ممنهجة«...
ما يرد يف رّد السنيورة أمر مفاجئ؛ ألنه ينطلق من أمرين: 
األمر األول أن اجلنرال ميشال عون دّمر وثائق املالية العامة 
بسبب حرب التحرير، واألمر الثاني متصل أكثر بأن خصوم 
حماولة  خالل  قربه  يف  يستهدفونه  احلريري  رفيق  الرئيس 

إمساكهم باحلكم.
من  والقليل  السياسة  من  الكثري  »املستقبل«  كتاب  يف 
املنشورة  بالصورة  فيه  ورد  ما  تلخيص  ميكن  الوقائع. 
األهلية،  احلرب  أيام  من  هي صورة  األخرية.  على صفحته 
مذيلة بعبارة: »أحد مباني وزارة املالية املدمرة نتيجة حرب 
التحرير«. التدقيق يف الصورة ُيظهر الكثري من الدمار. لكنه 
دمار يف املبنى املالصق ملبنى املالية، وللسيارات املركونة 
بقربه. لكن الفتة »اجلمهورية اللبنانية ــ وزارة املالية« فوق 
العلم  وكما  الزجاجية،  واجهته  كما  سليمة،  املبنى  مدخل 
اللبناني الذي أمامه! املبنى يف الصورة ليس مدمرًا يا دولة 

الرئيس!
الفصول يف الكتاب هي نفسها يف كتاب التيار العوني، 
وهلا العناوين ذاتها، لكن مبضمون خمتلف. يف الفصل األول 
وموازنة   2010 و   1993 بني  »اإلنفاق  بعنوان  الكتاب  من 
الدولة« يقول السنيورة إن التيار الوطين احلّر وحلفاءه أقفلوا 
اجمللس النيابي وعّطلوا إقرار مشاريع املوازنات املقدمة عن 
ميقاتي  جنيب  حكومة  أن  ويضيف   .2010 و   2006 األعوام 
أنفقت 11 مليار دوالر إضافية فوق ما تتيحه القاعدة االثين 
األعوام  موازنات  مشاريع  أصبحت  »أين  ويسأل:  عشرية، 
املريب عن  التغاضي  2013، وملاذا هذا  و   2012 و   2011

املطالبة بها؟«.
ويف موضوع احلسابات املالية النهائية، يرّد »املستقبل« 
عام  منذ  احلكومات  بأن  والتغيري«  اإلصالح  »ادعاءات  على 
1993 إىل اليوم مل متسك حسابات سليمة، فيشري إىل أن 
قطوعات  تعد  مل  العسكرية،  عون  ميشال  اجلنرال  »حكومة 
احلسابات وال حسابات املهمة، فيما قدمت وزارة املال يف 
جملس  إىل  احلسابات  قطوعات  الشهيد  الرئيس  حكومات 
النواب عن األعوام املمتدة بني 1993 و2003... لكن اجلنرال 
ميشال عون من حروباته العبثية، تصّرف بأموال اخلزينة من 
دون حسيب أو رقيب وقام بقصف مباني وزارة املال يف 
مستنداتها  اتالف  إىل  أّدى  ما  وغريها،  بريوت  نهر  منطقة 
وإحراقها، ما أفقد مديرية اخلزينة ومديرية احلسابات القدرة 

»افرتاء« السنيورة على »إبراء« عون

إعداد ميزان دخول«. وكتاب السنيورة يصف تصفري  على 
»مغامرات  بسبب  أمامه  املتاح  الوحيد  احلل  بأنه  احلسابات 

ميشال عون املستحيلة«.
لكن رّد السنيورة يتجاهل ما حصل للمستندات والوثائق 
يوم نقلت من مستودعات الوزارة واحلريق الذي نشب يف 
مستودعات وزارة املال، عندما كان السنيورة نفسه يتوىل 

وزارة الدولة للشؤون املالية.
ويرّبر »املستقبل« وجود سلفات اخلزينة بالشكل الوارد يف 
كتاب »اإلبراء املستحيل« من خالل توجيه اتهام إىل »عون 
ووزرائه بعدم االعرتاض على سلفات اخلزينة اليت أصدرتها 
حكومة جنيب ميقاتي«. يريد القول: لسنا وحدنا املخطئني، 

أنتم أيضًا أخطأمت.
ادعاءات  كل  على  سياسيًا  رّدًا  السنيورة  كتاب  ويقّدم 
»اإلبراء املستحيل«، فيشري يف موضوع اهلبات مثاًل إىل أن 
»60% من اهلبات اليت حصلت عليها الدولة منذ عام 1993 
وال   !»2006 متوز  حرب  نتيجة  اإلعمار  إعادة  كانت ملصلحة 
يكتفي السنيورة بهذا التربير، بل يتهّكم على التيار العوني 
اهلبات  هذه  أن  وفريقه  اجلنرال  يعرف  أال  سؤال:  بتوجيه 
لبنان، ومت  فتحت هلا حسابات حمددة وواضحة يف مصرف 

إنفاقها مبعرفة ومشيئة الواهب؟«.
ويف رّد املستقبل على فصل »الدين العام« الذي حيّمل 
تراكم  مسؤولية  »احلريرية«  تيار  املستحيل«  »اإلبراء  فيه 
هذا الدين، يعيد املستقبل التذكري مبا قام به اجلنرال عون 
»بفضل حروبه العبثية من »إلغاء« و«حترير« تسّلمت حكومة 
الرئيس الشهيد األوىل بلدًا ومؤسسات مدّمرة«، ويشري إىل 
أن أكرب زيادة طرأت على الدين العام هي يف عام 2012 حني 

زاد 4 مليارات دوالر.
ويف موضوع اإلمناء املتوازن، يرد املستقبل بأن ما أنفق 
بني 1992 و2008 على املناطق يبلغ 5 مليارات دوالر... أي 
مبعّدل 312.5 مليون دوالر سنويًا لكل املناطق على مدى 16 
سنة )!(، مشريًا إىل أن نصيب بريوت منها مل يتجاوز 12 

يف املئة.
للرد على احلواالت  اليت يسوقها املستقبل  التربيرات  أما 
مل  قيمتها  أن  فهي  املال،  وزارة  املفقودة يف  والشيكات 
مبا  االتصاالت،  مللف  خمتصرًا  سردًا  يقّدم  ثم  تصرف)!(، 
بأن  يقّر  إذ  معه؛  التعاطي  يف  نظر  قصر  هناك  أن  يوحي 
ملّدة   %20 بنسبة  اخللوي  استثمار  من  الدولة  حصة  تثبيت 
مثاني سنوات جرى »ألن االستثمار يف قطاع اخللوي كان يف 

بدايته وكانت خماطره عالية...«.
الرئيس  مآثر  »من  على  للرد  فصاًل  الكتاب  وخيّصص 
بقضية  له  عالقة  ال  مستشاره  أن  إىل  مشريًا  السنيورة«، 
ألعاب اليانصيب، رغم قرار ديوان احملاسبة الذي أثبت هذه 

العالقة.
الكتاب ليس فيه الكثري، بل هو عبارة عن ردود وكالم 
إذ  أبرزها؛  هو  الردود  آخر  لكن  البيانية،  الرسوم  وبعض 
يوّجه اتهامًا إىل تكتل التغيري واإلصالح بالتوقف عن اهلجوم 
على شركة سوكلني بعدما أبرمت الشركة »عقدًا مع شركة 
ابنة  قبل  من  اململوكة  الشركة  وهي  لإلعالنات،  كلمنتني 

اجلنرال ميشال عون وزوجة الوزير جربان باسيل«.

مل يكن أشّد املتشائمني يتوقع أن يقف تيار املستقبل، بعد أيام، 
أمام استحقاق إقرار قانون انتخابي سينزع منه أكثر من نصف نوابه، 
التّيار  مضاجع  يقّض  األرثوذكسي  القانون  اقرتاح  إقراره.  حال  يف 

األزرق ما استدعى منه استنفارًا على أعلى املستويات إلسقاطه<

عبد الكايف الصمد
يكاد مناصرو تيار املستقبل يف طرابلس والشمال ال ُيصّدقون أن 
ُيقر األربعاء املقبل يف جملس  القانون األرثوذكسي ميكن أن  اقرتاح 
إذا  فكيف  مناقشتها،  أو  الفكرة  تقّبل  حتى  يستطيعون  ال  النواب. 
يكاد  األرض.  على  واقع  إىل  املشروع سيتحّول  هذا  أن  احلال  كانت 
هؤالء يبتلعون ألسنتهم عندما يعلمون أنهم لن يشاركوا يف االنتخابات 
 11 انتخاب  األرثوذكسي، سوى يف  القانون  وفق  جرت  إذا  املقبلة، 
مرشحًا سنيًا، لن يفوز منهم أكثر من 7 يف أحسن األحوال، ألن اقرتاح 
القانون يعتمد النسبية يف حتديد الفائزين. يف دورة انتخابات 2005، 
عاش املرشحون لالنتخابات يف طرابلس والّشمال من غري الّسنة حتت 
غالبيتها ذلك احلني غريزيًا  انتخبت  اليت  الطائفة،  رمحة أصوات هذه 
ومذهبيًا بعد اغتيال الرئيس رفيق احلريري. من نال رضاها فاز ومن 

مل حيصل على أصواتها خسر.

برغم طّي صفحة قانون  الوضع كثريًا،  يتغرّي  أربع سنوات مل  بعد 
على  و2005   2000 دورتي  االنتخابات يف  ُأجريت  الذي  كنعان  غازي 
دائرة  القضاء  مبدأ  واعتماد  الستني  قانون  إىل  العودة  أساسه، ألن 
انتخابية مل يلغيا تأثري الناخب الّسين يف انتخاب أغلب نّواب الشمال. 
الناخبني  الّسنة يف دوائر الشمال شكلوا 53% من جمموع  فالّناخبون 
وفق لوائح شطب 2009، مع أن حّصة الّسنة هي 11 نائبًا فقط من 
أصل 28 أي 39 %، لكن هذا اخللل مل يعاجل، بل جرى استلحاقه خبلل 
آخر، عرب عنه من خالل حتّكم الناخبني الّسنة يف مصري املرشحني من 
باقي الطوائف ورهنهم ألصواتهم، يساعدهم على ذلك اعتماد النظام 
األكثري، ولو طبقت النسبية لكان باالمكان التخفيف من تداعيات هذا 

اخللل.
ففي دوائر طرابلس واملنيةـ ــ الضنية وعّكار مل يكن يف تلك االنتخابات 
صوت يعلو فوق صوت الناخب الّسين، الذي ميثل أغلبية ناخبيها، لدرجة 
أن أي مرشح من الطوائف األخرى، املارونية واألرثوذكسية والعلوية، 
مل حيظ برضى تيار املستقبل عليه كان مصريه الفشل، ومثلهم كان 

مصري املرشحني الّسنة اخلارجني عن دائرة نفوذ التيار األزرق.
أما يف دوائر الكورة وزغرتا، وإىل حّد ما البرتون، فقد كان ألصوات 
النتائج  تبلور  مؤثر يف  دور  األزرق،  للتيار  املؤيدين  الّسنة  الناخبني 
ورسم مالحمها النهائية. وهو تأثري انتخابي يبدو مرشحًا لالزدياد خالل 
السنوات املقبلة. وهذا التأثري مل تنج منه إال دائرة بشري اليت ليس 

فيها إال عدد ضئيل جدًا من الناخبني من غري الطائفة املارونية.
لكن كل ذلك سيصبح من املاضي إذا ُأقر »األرثوذكسي«. عندها 
سيجد مؤيدو تيار املستقبل أن نوابهم احلاليني قد نقصوا، وأن هذا 
النقص سيمتد إىل داخل الطائفة الّسنية، اليت لن تبقى اخليمة الزرقاء 
وحدها فوقها، ما دفع مصدرًا مسؤواًل يف تيار املستقبل إىل القول إن 

»األرثوذكسي إذا ُأقر فسُيطرّي أكثر من نصف نوابنا!«.
على  قادر  غري  نفسه  املستقبل  تيار  سيجد  واألرقام  األمساء  بلغة 
موارنة  أو  نقوال غصن،  أو  رحال  رياض  مثل  أرثوذكس  نواب  فرض 
يف  ونوس،  وبدر  حبيب  خضر  مثل  علويني  أو  حبيش،  هادي  مثل 
دائرتي طرابلس وعكار، يراوح نفوذهم داخل طوائفهم بني 3 و%20 
املسيحية  األقلية  لن يكرتث كثريًا ألصوات  األحوال. كما  أحسن  يف 
أمل  خبيبة  سيصاب  لكنه  حمدود،  تأثريها  ألن  الضنية  ـــ  املنية  يف 
كبرية عندما سيجد أن أصوات األقلية الّسنية يف دوائر الكورة وزغرتا 

والبرتون ستصبح خارج حسابات مرشحيها نهائيًا.
قيمة  يعدون  الذين  النواب  هؤالء  املستقبل  تّيار  خسارة  أن  غري 
مضافة إىل كتلته النيابية، لن تقتصر عند هذا احلّد. اخلسارة الكبرية 
سُيمنى بها داخل الطائفة الّسنية، إذ سيواجه خصومًا لن يقوى على 
حتجيمهم أو إلغائهم كما كان حيصل يف السابق، ولن يعود بإمكانه 
التفّرد أو االّدعاء بأنه املمثل الوحيد لطائفته، وخصوصًا بعد خروجه من 

السلطة وتراجعه خدماتيًا.
يف انتخابات 2009 حصل املرشحون الّسنة املعارضون للتيار األزرق 
على حنو ثلث أصوات الناخبني الّسنة يف لبنان، ما يعين أن ثلث هؤالء 
املرشحني، أي 9 من جمموع 27، قد ضمنوا فوزهم يف االنتخابات إذا 
جرت على أساس »األرثوذكسي«، وأن الوزير فيصل كرامي والنواب 
السابقني جهاد الصمد ووجيه البعريين وعبد الرحيم مراد وأسامة سعد 
مؤيدي  من  ليسوا  أنهم  مع  النيابي  اجمللس  إىل  وسواهم سيعودون 

القانون األرثوذكسي.
مصيبة تيار املستقبل يف هذا السياق ال تتوقف هنا. ففي طرابلس 
اليت بقيت عقدة بالنسبة إليه لعدم قدرته على تطويعها كاملة ويبدو 
ميقاتي  جنيب  الرئيس  مع  التحالف  إىل  اضطر  كذلك،  ستبقى  أنها 
والوزير حممد الصفدي لريحبها انتخابيًا، وهو يدرك بعد خصومته معهما 

أن وجودهما يف الئحة منافسة له ستزيد خسائره.
تيار  ابتزاز  على  ستعمل  اإلسالمية  اجلماعة  أن  ذلك  إىل  يضاف 
املستقبل مقابل حتالفها معه، ألنها ترى أن هلا امتدادًا وسط الّشارع 
الّسين يف كل لبنان، وأن جتيريها هذا االمتداد ملصلحة حتالفها مع 
مقعد  على  اقتصاره  تقبل  ولن  كبريًا،  مثنه  سيكون  األزرق  االمتداد 

للنائب عماد احلوت أو حتى مقعد آخر معه.

املستقبل: »األرثوذكسي« ُيطيرّ نصف نوابنا
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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
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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

!!!!

تــنزيالت لـغاية 50% بــمناسـبة االفـتتاح

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

Next to 
ANzAc St

Saturday 11 May 2013  2013 أيار   11 السبت 

تتوفر لدينا 
تشكيلة 

واسعة جدا 
ومميزة من 
املفروشات 
اخلارجية 
واهلدايا 
بأسعار ال 
تنافس 
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محطات فرح األهل بفلذات أكبادهم كثرية.. محطة الفرح األوىل عندما يبصرون النور وتتواىل محطات فرحهم 
بهم يف النجاحات الدراسية والعملية غري ان محطة الفرح الكربى عندما يرون ابنهم ببدلة العرس امللوكية وابنتهم 

بطرحتها البيضاء كحمامة سماوية.
االحد املاضي يف 5 أيار الجاري كان موعد الصديق جان دكان وعقيلته ناهية مع الفرحة الكربى، فكرب قلبهما 
وارتسمت عالمات السعادة على وجهيهما واصبحت الدنيا يف عينيهما جنـّة من الفرح والجمال وهما يحتفالن بزواج 

نجلهما مارك من عروسه الحلوة ذات الصون والعفاف جوزفني رومانوس.
فأمام مذبح الرب يف كنيسة القديس شربل يف بانشبول وبمباركة االب الفاضل ايلي رحمة وحضور االشابني 
شقيق العريس  فريد الدكان وصهره بول دي انجيليس وابن عمه آدي الدكان واالشبينات شقيقتي العروس ترييز 
وكاثرين وعقيلة شقيقها فيكتوريا رومانوس وبحضور اهل العروسني وجمع غفري من اهالي بلوزة وعشاش  ويف  
سؤال وجهه الكاهن للعروسني: هل تريدان بعضكما زوجا زوجة فأجابا بـ »نعم« ليبدآ معا مشوار الحياة ويتشاركا 

يف السراء والضراء وعال التصفيق والتهاني داخل الكنيسة.
وبعد الكنيسة كان الجميع على موعد يف صالة كالرنس هاوس يف بلمور اذ أقيمت بهذه الرائعة واملباركة حفلة 
عامرة حيث دخل العروسان على قرع الطبول وصوت املجوز وهتاف الحضور الحاشد..  وعلى اصوات املطربني 
وحـُمل خاللها  والجمال  الفرح  من  لوحات  لرتسم  والدبكة  الرقص  حلقات  انعقدت  وفادي عساف  نصوح  غازي 

العروسان على االكتاف كما رقصا معا رقصة الحب واألمل.
بالبنني  مكللة  مباركة  زوجية  بحياة  والتمنيات  والهتاف  التصفيق  وسط  الحلوى  قالب  العروسان  قطع  ثم 

والبنات.
وكانت فرحة الصديق جان الدكان وعقيلته ناهيه كبرية ال توصف وهما يحتفالن بفرحة نجلهما مارك، كما كان 

والدا العروس نورم وهدى رومانوس يف منتهى الفرح.
وخالل الحفلة العامرة ألقيت عدة كلمات بدأها والد العروسني الذي تمنى للعروسني كل الفرح والسعادة وهما 

أفــراح

قــلبان خـفقا بالــحب فجـمعهما الــزواج
مارك الدكان وجوزفني رومانوس يف القفص الذهيب

العروسان وابتسامة نابعة من القلبالعروسان مارك وجوزفني ومشوار حياة جديدة

العروسان مع أهل العريس وصهره واالحفاد

العروسان مع اهلهما واالشابني واالقارب

صورة تذكارية جامعة للعروسني مع اهلهما واالشابني واالقارب

العروس مع والدها نورم ووالدتها هدى والعائلة

العروسان مارك وجوزفني مع والدي العريس جان وناهية وشقيقه فريد وشقيقته كارول
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أفــراح
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وشكر  واخوته  مارك  تريبة  على  وأثنى  الزوجية،  حياتهما  معا  يبدآن 
والديه على هذه الرتبية وقال ملارك انني أرحب بك فردا جديدا يف عائلتنا 

وتمنى للجميع قضاء وقت ممتع.
بعده كانت كلمة والد العريس الصديق جان الدكان وجاء فيها:  

قلوبنا  على  السعيدة  املناسبة  بكم يف هذه  واهال وسهال  الخري  مساء 
جميعا.

انني فخور جدا ان أقف بني عائلتي وشقيقيّ بسام وجوزيف وعيالهما 
وبركة آل دكان الوالدة الفاضلة ام نزيه .. مرحبا بكم جميعا.

انني اتوجه بالشكر الجزيل من اخي الحبيب نزيه وشقيقاتي الحبيبات 
سهام وسالم وفيوليت وعيالهن.

كما اشكر عمي الحبيب جرجس يمني وعائلته الكريمة على االتصاالت 
شكري  وجوزفني..  مارك  الحبيبني  العروسني  مهنئني  بها  قاموا  التي 
الدكتور  املارونية  اسرتاليا  ابرشية  راعي  الجديد  املطران  لسيادة  الكبري 
انطوان طربيه الذي اتصل مهنئا ومعتذرا لسبب وجوده يف لبنان تمهيدا 
االبرشية  مهام  بتسلمه  البطريركي  الصرح  يف  ستقام  التي  لالحتفاالت 
املارونية يف اسرتاليا، باسم العائلة نتقدم بالشكر الجزيل من االب الفاضل 
ايلي رحمة الذي كلل وبارك العروسني، كما اشكر اخواتي راهبات العائلة 

املقدسة املحرتمات ملشاركتنا هذه الفرحة العظيمة.
املسيحي  التجمع  رئيس  وهبه  والي  وصديقنا  الخينا  الخاص  شكرنا 
وعقيلته ويسعدني ان ارحب بالضابطني الكريمني يف قوى االمن الداخلي 
اللبناني املقدم روني البيطار غانم واملالزم جريار الرهبان اللذي لم يتمكنا 

من شاركتنا فرحتنا الليلة الرتباطات أمنية.
الحبيب مارك  ابني  القلبية من  بالتهاني  اتقدم  باسمي وباسم عائلتي 
بنيت  لبناني عريق  التي نشأت وتربت يف بيت  الحبيبة جوزفني  وابنتنا 

اسسه على املحبة والتقوى وااليمان ومحبة اهلل واآلخرين.

وهنا ال بد لي من ان اتقدم بالشكر الجزيل من والديها الحبيبني نورم 
وهدى والجد والجدة الفاضلني رومانوس وتريز.

كلمة السفري نعوم
كما قرأ والد العريس الصديق جان الدكان رسالة تهنئة من سعادة سفري 

لبنان يف كوبا االستاذ روبري نعوم جاء فيها:
نزيه(  )ام  دالل  الفاضلة  واالم  ناهية  واالخت  جان  الحبيب  االخ  اىل 

والعائلة.
أتقدم منكم ومن العروسني الغاليني مارك وجوزفني بأحر التهاني القلبية 
متمنيا لهما اكليال مباركا وزواجا ميمونا وحياة مسيحية صالحة مبنية على 
عائلة  ألشارك  بينكم  اكون  ان  بودي  كان  لقد  والهناء..  والسعادة  املحبة 
الدكان الكريمة بهذه الفرحة العظيمة ولكن شاءت الظروف ان اكون بعيدا 
الكوبية  العاصمة  يف  الجديدة  مهامي  لتسلم  التحضري  بصدد  وأنا  عنكم 

هافانا.
فباسمي وباسم زوجتي غادة وابنتي كلوديا أتقدم بأحر التهاني منكم ومن 
العروسني الحبيبني مارك وجوزفني ومن عائلة رومانوس الكريمة، التي كان 

لي شرف التعرف عليهم خالل وجودي يف اسرتاليا، وألف مربوك..
السفري روبري نعوم

وانتهت املناسبة بكلمة من القلب للصديق جان الدكان جاء فيها: اخواني 
واخواتي، الحياة دون محبة وتضحية ال معنى لها.. هذه املحبة التي جمعت 
وادي  كتف  على  الرابضة  األرز  جارة  بلوزا  من  الكرام  رومانوس  آل  بني 
القديسني وادي قنوبني لكم منا ألف تحية.. تحية من القلب واىل القلب 
اىل جميع ابناء عشاش التي عانت الكثري وما زالت صامدة بسكانها وديرها 
املقدس دير مار جرجس صرح العلم والتضحية.. تحياتي اىل رئيس الدير 
الجليل االب كليم التوني وألف شكر على خدماته الجمة لعشاش  وهنا ال 
بد لي ان اقول: مهما عصفت رياح الغد علينا وبغض النظر عن الجهة اآلتية 

األبد..  منها فعشاش ستبقى متجذرة يف قلوبنا وشامخة يف سمائنا اىل 
شكرا. 

»الهريالد« التي تربطها عالقة صداقة واخوّة بآل الدكان وخاصة والديس 
العروسني  من  التهاني  بأحر  تتقدم  ناهية،  وعقيلته  دكان  جان  العريس 
حياة  وللعروسني  والسعادة  الفرح  دوام  ورومانوس  الدكان  آلل  متمنية 

زوجية سعيدة.

صورة تذكارية للعروسني مع االهل واالقارب والحضور على مدخل الكنيسة بعد اتمام مراسم الزفاف

الجنتلمان فريد جان دكان وخطيبته جوان نيكوالس

العروسان يتوسطان جان وناهية الدكان

العروس توقع على شهادة الزواج امام االب ايلي رحمة ومذبح الرب

العروس ووالدها لدى الوصول اىل الكنيسة العريس مارك يتأبط ذراع عروسه

جان الدكان يتوسط والدته دالل )ام نزيه( الدكان وعقيلته ناهيةوالدا العريس جان وناهية الدكان
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تتوفر لدينا أجبان * ألبان * مكسرات * موالح * زيوت * زيتون * مخلالت * عصائر * حمص 
* فول * تشيبس * خبز * ماء زهر * ماء ورد * برية بافاريا *  عصائر * هدايا وغريها الكثري

سوبرماركت بانو للخضار والفواكه يف مرييالندز
خضار وفواكه طازجة يوميًا من املاركت

 ,Merrylands Rd 201نفتح 7 أيام يف األسبوع
Merrylands

اسعار منافسة  ومعاملة 
جيدة

Saturday 11 May 2013  2013 أيار   11 السبت 

 Walli Asr لحوم طازجة يوميا من ملحمة
املالصقة للمحل

لدينا كباب دجاج - كباب غنم - كباب 
أضنا - بريغر غنم - عيش بخاري - 

كراعني - خبز طازج - تشكيلة واسعة 
من مأكوالت األرز - شورباء - سلطات 
متنوعة - مانتو - عصائر طازجة - قهوة 

- مرطبات وغريها الكثري 

االفتتاح الكبري ملحل ولي اسر  Walli Asr للكباب

Eat In or Take Away

Mob: 0416 492 222 - 0451 386 570

نؤمن طلبيات كافة أنواع املناسبات .. 
توصيالت مجانية

نفتح 7 أيام يف األسبوع من الـ 6 
صباحا حتى الـ 10 لياًل

موقف مجاني للسيارات 24 ساعة

Shop 12 / 203-205 Merrylands Rd(Merrylands Arcade), Merrylands NSW
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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
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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

كفالة  املعاملة..  .. صدق يف  خدمة سريعة 
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

Saturday 11 May 2013  2013 أيار   11 السبت 
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Melbourne

 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 – 

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

تابعوا اعالناتنا

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

Saturday 11 May 2013  2013 أيار   11 السبت 

غدا االحد يصادف عيد االم.
االمهات  فيه  تفرح  الذي  اليوم  هو  هذا 

فرحتهن باوالدهن..
وهل من عظمة اعظم من االم يف الدنيا.

اللسان  على  واعذب  أطيب  كلمة  من  وهل 
تردادها من كلمة امي..

وهل تعيد االم كما جيب وكما ترغب وتريد.
اشهر  تسعة  احشائها  يف  محلتنا  اليت  االم 
الليالي  وسهرت  وحنانها  حبها  وارضعتنا 
النوم  لذة  من  وحرمت  تربيتنا  على  الطوال 

سنني السعادنا.
اذن جيب ان يكون عيد االم من اهم االعياد 

يف حياتنا.
فهي مصدر سعادتنا وهنائنا وهي ينبوع ال 
ينضب من العاطفة واحلنان وهي كل شيء 

عيد االم أمجل االعياد

يف احلياة.
لذلك فان عيد االم ليس باقة زهر نقدمها 
بسطر  معايدة  بطاقة  او  عيدها  يوم  هلا يف 
او سطرين  بل هو بقدر ما حنبها وحنرتمها 
ونسمع كالمها ونعمل بارشاداتها ونصائحها 

اليت تسديها لنا.
فباقة الورد تذبل وبطاقة املعايدة تذهب يف 

اكياس النفايات..
عيد االم يوم ال خنرج من من البيت كبارا اىل 
العمل اوشصغارا اىل املدرسة قبل ان نقبل 

يديها ونأخذ بركتها ورضاها.
هذا هو العيد احلقيقي عند االم اليت زرعت 

وحصدت اضعاف االضعاف..
تبتغيه  الذي  الصحيح  العيد  هو  هذا 

االمهات.

كميل مسعود
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مسعوديـــات

تزيد عن سنة  على املخطوفني ظلما وعدوانا  مرت فرتة 
يف اعزاز كانت كافية الطالق سراحهم من االسر ليعودوا اىل 
بيوتهم وعائالتهم خاصة وان هؤالء ال احد منهم ينتمي اىل 
فئة حزبية او سياسية او غريها امنا هم زوار كانوا عائدين 
من ايران اىل لبنان وال عالقة هلم مبا حيدث يف سورية ال من 

قريب وال من بعيد.
لبنان الرمسي أوفد اىل تركيا وقطر وزير خارجيته عدنان 
منصور ووزير الداخلية مروان شربل ومن ثم الرئيس جنيب 
ميقاتي اكثر من مرة ملعرفة االسباب املوجبة لالعتقال والعمل 
من اجل اطالق سراحهم وعادوا بدون اي نتيجة، اللهم اال 

بتهدئة خواطر اهل املخطوفني.
املؤثرة حلل قضية  الدول  بعض  مع  اتصاالته  لبنان  كرر 
املخطوفني اال  ان حجج اخلاطفني جاءت ان هؤالء ينتمون اىل 
حزب اهلل ولكي يتم االفراج عنهم على السيد حسن نصر اهلل 
ان يعتذر من اخلاطفني لكن السيد حسن نصر اهلل مل يستمع 
اىل مطالب اخلاطفني الن املخطوفني ال عالقة هلم حبزب اهلل 

سوى انهم من الطائفة الشيعية ال اكثر وال اقل.
وبالتالي اىل من يعتذر السيد حسن نصر اهلل؟ هل يعتذر 
اىل عصابات دخلت اىل سورية من كل حدب وصوب لتغتال 
النساء والشيوخ واالطفال وتدمر املستشفيات على من فيها 

وتفجر هنا وهناك.
اخلاطفون جمرمون ايا كانوا ال يعرفون اي معنى لالنسانية 
واملخطوفون ابرياء ال عالقة هلم بالسياسة وال ينتمون اىل 
الطائفة الشيعية  انهم من  اي جهة سياسية وجرميتهم هي 
وكذلك املطرانان اليازجي وابراهيم جرميتهما الوحيدة انهما 
وصدق،  وحرية  صراحة  بكل  هذا  مسيحيتني  طائفتني  من 

فلماذا اللف والدوران!
كله  العربي  والعامل  القطرية  واحلكومة  الرتكية  احلكومة 
فيهم  مبن  املخطوفني  سراح  الطالق  الرمسي  لبنان  جتاهل 

Saturday 11 May 2013  2013 أيار   11 السبت 

تنويه
وقع خطآن يف عدد السبت املاضي يف 

تغطية توقيع الشاعر وسام ريدان ديونه 
»يقظة فكر«.. االول: جاء يف العنوان اسم 

وسم ريدان والصحيح وسام ريدان والثاني 
ورد يف النص اسم قنصل لبنان العام يف 

ملبورن االستاذ غسان الخطيف والصحيح 
غسان الخطيب ولذلك اقتضى التنويه.

 االدارة

اخلاطفون واملخطوفون

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 

املطرانان.
الكالم االخري لوزير الداخلية مروان شربل يف تصريح له عرب 
احدى الفضائيات قال ان اخلاطفني بال مرجعية بدل ان يقول 
ان لبنان مغّيب عن الساحتني العربية والعاملية وقد فشلنا 

وعلى اهل املخطوفني ان يتدبروا امورهم بأنفسهم.
يعين ان كل املسؤولني اللبنانيني الذين ذهبوا اىل تركيا 
وقطر من اجل اطالق سراح املخطوفني ال احد منهم جترأ على 

قول احلقيقة اليت وضعوها يف مكان آخر.
ومل يكتِف لبنان بهذا القدر بل عاد وارسل اىل تركيا للغرض 
نفسه اللواء عباس ابراهيم مدير عام االمن العام الذي عاد 
بانطباعات اجيابية بان االمور ستحل يف وقت  حبسب قوله 
كالزيارات  زيارته  تكون  ان  االكرب هو  اخلوف  ان  اال  قريب 

السابقة اليت قام بها لبنان وكانت كجرعة »مسكنات«.

وهنا نسأل: ماذا لو قام اهالي املخطوفني خبطف ما يتيسر 
هلم من السوريني املوجودين يف لبنان؟

لكن حتى الساعة ما زال اهل املخطوفني يكتفون بالتظاهر 
امام السفارات املعنية بالطريقة السلمية وحنن ال نشجع على 
رد العمل باملثل اذ اننا نشجع على اقفال املصاحل الرتكية 

بدءا بالسفارة اىل اخلطوط اجلوية الرتكية يف بريوت.
أخريا وليس آخرا، اننا نرى ان اخلاطفني جمرمون ال هوية 
هلم وال دين ومرجعيتهم االوىل واالخرية تركيا وقطر وليس 
كما صرح وزير الداخلية مروان شربل وان بقاء هؤالء قيد 
عار  ايضا هي وصمة  واملطرانني  السورية  اعزاز  االسر يف 
ال شرف  اخلاطفني جمرمون  الن  اخلاطفني  جبني  على  ليس 
العار، بل على  هلم ومن ليس هلم شرف ال يعرفون معنى 
جبني املسؤولني يف تركيا وقطر اوال وعلى دول عربية اخرى 
نراه  بكل صراحة  اننا  العربي؟  الربيع  ثانيا.. فهل هذا هو 

خريفا عربيا اصفر!
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يف ندوة فكرية بعنوان: »الصراع على سورية أبعاده اإلسرتا جتية« تنظمتها منفذية ملبورن يف احلزب السوري القومي اإلجتماعي

 د. حجار: ما حيدث يف سوريا يدل على إتساع نطاق إعادة توزيع القوى اجليو سياسية يف العامل
د. ملحم: الصراع على سوريا صراع املصاحل الكربى وأبعادها الدولية صراع على النفوذ واملوارد واملوقع االسرتاتيجي

االمني النكت: الصراع الدائر اليوم هو جزء من صراع أمشل وأعّم يتناول سورية الطبيعية برمتها

على  »الصراع  بعنوان:  فكرية  ندوة  ملبورن  منفذية  نظمت 
سورية وأبعاده اإلسرتا جتية« يف قاعة مكتب املنفذية بضاحية 
برنزويك« شارك فيها كل من الدكتورة شادية حجار، األمني 
السياسية  املندوبية  ناموس  وأدارها  ملحم  أ دمون  الدكتور 

للحزب يف اسرتاليا األمني سايد النكت.
والقوميني،  وفعالياتها  اجلالية  أبناء  من  حشد  الندوة  حضر 
وتقدم احلضور منفذ عام ملبورن األمني صباح عبداهلل وأعضاء 
هيئة املنفذية وعدد من أعضاء اجمللس القومي واملسؤولني. 
وممثلون عن التيار الوطين احلر، حركة امل، احلزب الشيوعي 
املركز  اللبنانية،  الثقافية  اجلامعة  املردة،  تيار  اللبناني، 
مجعية  الفلسطينية،  جاال  بيت  مجعية  العلوي،  اإلسالمي 
النيضة  وجتمع  العكاري،  التجمع  اخلريية،  األسرتالية  عدبل 

النسائي.
انه  على   واشار  باحلضور،  فرحب  النكت  األمني  بداية حتدث 
الدائر  على األرض السورية ثالث منازالت يف طبيعة الصراع 

وال واحَد منها هلا عالقة باإلصالح: 
 

للصراع(  اإليديولوجي  البعد  إديولوجية،)  األوىل:  املنازلة 
من  اإليديولوجي  مشروعهم  لنفاذ  الصهاينة  يبغيها  وجودية، 
الفرات اىل النيل أرضك يا إسرائيل، وألجل ذلك، يبغون حرق 
وتدمري  السوري  واجملتمع  االنسان  تشليع  السورية،  األرض 
وجه  السيف يف  كحد  ووقفت  نهضت  واليت  السورية  الدولة 
الوجودية  احلرب  انها  التوراتي،  العقائدي  مشروعهم  متدد 
اإللغائية تستهدف إلغاء وجودنا وحمو اسم سورية من الوجود، 
ألن السوري نقيض الصهيوني، وهذه احلرب اليت تشن على 
سوريا بأدواتها ومظاهرها، ما هي اال مظهر من مظاهر احلرب 

الصهيونية. 
تتحرك  عربية،  إسرائيلية-  تركية-  إقليمية،  الثانية:  املنازلة 
اليت  السورية   – االيرانية  اإلقليمية  املمانعة  قوة  تدمري  بدافع 
سورية  بطاح  يف  الباسلة  املقاومات  لنهوض  حصانة  وفرت 
حمور  احملور،  هذا  دعم،  وبفضل  حققت،  واليت  الطبيعية، 
اهلزمية  بالتالي،  واحلقت،  المتنا  كربى  اتتصارات   ، املمانعة 
النكراء للكيان الصهيوني الغاصب وربيبته أمريكا، ان كان يف 
حرب متوز اجمليدة ، أو يف صمود غزة الباسل، أو يف إندحار 
إستيقاظ  اإلقليمية،  املنازلة  ناهيك، ويف  العراق،  من  أمريكا 
للحلم العثماني أو األحالم السلفية، وما سيملي، ذلك،  بظالله 

على طبيعة الصراع. 
الذي  املستعمر،  أوروبية:  امريكية  عاملية،  الثالثة:  املنازلة 
سورية  على  دائما  عينه  العامل،  يف  والتحكم  التوسع  يبغي 
الطبيعية، ملوقعها اجلغرايف واهميتها اإلسرتاجتية فكيف وإذا 
متاهت مصلحته واملصلحة الصهيونية، وكيف واذا ما اكتسب 
موقعها اهمية جديدة بالغة اخلطورة نظرا لقبوعه ونفاذه على 
يف  االنسان  حيتاجه  وغاز،  سائل  من  النفطية  الثروات  اكرب 

مساره املتقدم يف الزمن اآلتي..
2

د. حجار
احملنة  أن  إىل  فأشارت  حجار  شادية  الدكتورة  حتدثت  ثم 
مسبوق،  غري  انقساما  أحدثت  وتناقضاتها  امللتهبة  السورية 
على  مشددة  واملثقفة،  السياسية  النخب  إىل  الشارع  تعدى 

األزمة  بتفاصيل  لإلحاطة  الرصني  العقالني  التعامل  ضرورة 
وتداعياتها. واستشهدت الدكتور حجار ب »احملاضرات العشر« 
ألنطون سعاده، لتؤكد أن هناك فرقًا نوعيًا بني التحليل الفكري 
يستغله  اليوم  ما حيدث  أن  إىل  مشرية  السياسي،  والتحليل 
اعداء األمة السورية بهدف زرع الفتنة وشرذمة األمة وتفتيتها، 

وهذا ما حذر منه سعاده.
وقالت: إن اهلزات اجليو سياسية اليت سببها »الربيع العربي« 
أَدْت اىل تصعيد األزمة املتعددة األطراف يف منطقة »الشرق 
الدولي  املعهد  أن  إىل  أفريقيا.ولفتت  ومشال  األوسط« 
للدراسات اإلسرتا جتية يشري بوضوح إىل أن مركز الثقل للتطورا 
ت السياسية يف أزمة الشرق األوسط يرتكز يف سورية. وأن 
حافة  على  »سورية  أن  اعترب  إنكرت«  »نيكل  املعهد  خرباء  أحد 
خطرسيحوهلا اىل معسكر لتدريب جيل جديد من املقاتلني من 

أنصار اجلهاد العاملي«.
وحتدثت حجار عن تقليص نفقات الدفاع يف كربيات دول الغرب 
وتضاعفها يف الدول ذات اإلقتصاد اجلديد ال سيما روسيا – 
والصني، مؤكدة أن الصراع على سورية اليوم يدل على إتساع 

نطاق إعادة توزيع القوى اجليو سياسية يف العامل.
وكشفت حجار عن أن هناك عناصر مسلحة تدربت على أساليب 
القاعدة  إقليم (كوسوفو) وهم من  القتال يف معسكرات يف 
طريق  عن  سوريا  إىل  جاءت  وتونيسية  ليبية  جنسيات  ومن 

تركيا.
األزمة السورية وضعت تركيا يف موقف حرج بسبب  وقالت: 
مع  التارخيية  واإلقتصادية  الديبموماسية  وعالقاتها  موقعها 
سورية. معتربة أن التدخل الرتكي يف سورية قد يشعل املشكلة 

احلادة واملزمنة مع األكراد.
للمشرق  إقتصادية  بوابة  هي  سوريا  أن  إىل  حجار  وأشارت 
العربي، والعالقة اليت اقامتها تركيا مع سوريا وفرت هلا طريقًا 
برية اىل دول اخلليج واألسواق يف سوريا واألردن ولبنان، كما 
وفرت نقل الغاز والنفط برًا من مناطق العرا ق واخلليج إىل 
شرق البحر األبيض املتوسط، وهذا ما تهتم به تركيا كثري اً ، 
ولذلك فإن تورط حزب العدالة والتنمية احلاكم يف تركيا يف 
احلرب ضد سوريا يندرج يف سياق حتقيق املصاحل اإلقتصادية 

من خالل بسط النفوذ السياسي.
وعرضت حجار باسهاب لتقارير دولية تتحدث عن وفرة الغاز 
جناح  أن  معتربة  االخرية،  النفطية  واالكتشافات  املنطقة  يف 
العديد من  العراق  سوريا، يقلق  إيرا ن   أنبوب غاز  مشروع 
البلدان ال سيما قطر و »إسرائيل« اليت تنظر بقلق بالغ لرؤية 
أسواق  اىل  الغاز  لبنان يصدر  العراق  ن   إيرا  حمور سورية  

اإلحتاد األوروبي.
جانب  اىل  قطر.  أمري  وكذلك  بالنار  تلعب  تركيا  وختمت:أن 
نتنياهو وعضوي الناتو فرنسا وأمريكا. فكما أن الغاز الطبيعي 
مّكون سريع اإلشتعال يغذي هذا املزيج اجملنون من اجل الطاقة 
يف املنطقة كذلك النفوس املتأججة باحلقد والتعصب تأخذ من 

الدين قناعا ختتبىء خلفه.
طبيعة  اىل  حبثه  تطرق يف  ملحم   ادمون  الدكتور  االمني  اما 
الهميتها  شرحه  بعد  الطبيعية،  سورية  يف  الدائر  الصراع 
موقعها  ولعظمة  املتنوع  شعبها  ولنسيج  اخلصيبة  البيئية 
هو صراع  على سورية  الصراع  ان  اجليو-اسرتاجتي  اجلغرايف  

املصاحل الكربى وابعادها الدولية، صراع على النفوذ واملصاحل 
اإلقتصادية ومصادر الطاقة وطرق امدادها. فاألطراف املعنية 
بالصراع تتحرك فقط من خالل مصاحلها وأطماعها يف السيطرة 
والغاز  النفط  وأهمها  الطبيعية  وموارده  اخلصيب  اهلالل  على 
واملياه. فالسيطرة على سورية الطبيعية هي مفتاح سيطرة أي 
دولة امرباطورية على العامل بأسره. ولقد قيل انه عندما تفقد 
الدولة األمرباطورية سيطرتها على اهلالل اخلصيب الذي يقع يف 
منتصف العامل والذي يشكل ممرًا هامًا لعمليات التجارة الدولية 
سيطرتها  األمرباطورية  هذه  تفقد  العاملي،  االقتصاد  وحلركة 
العاملية وتصبح دولة عادية. وانطالقًا من هذه املقولة ميكننا 
القول ان الصراع على سورية او باألحرى احلرب الكونية على 
على  والسيطرة  اهليمنة  وأطماع يف  مصاحل  حرب  هي  سورية 
املخزون النفطي والغازي وعلى املواقع اهلامة واالسرتاتيجية. 
الغاز  أي  النظيفة  بالطاقة  الغنية  املناطق  على  صراع  إنه 
السورية.  الشواطى  على  املوجود  منه  اهلائل  املخزون  وعلى 
موقعها  بسبب  فقط  ليس  سورية  على  الكبري  الصراع  فحجم 
على  املوجودة  اهلائلة  الثروة  بسبب  بل  اسرتاتيجي   – اجليو 
الغاز  شواطئها وهذا ما يعطيها مكانة كبرية.. واملعروف ان 
يشكل فعليًا مادة الطاقة الرئيسة يف القرن الواحد والعشرين 
عامليًا  النفط  إحتياطي  تدرجييًا  فيه  يضمحل  الذي  الوقت  يف 
الصراع  هذا  ويف  الكايف.  الضخ  عدم  جراء  سعره  ويرتفع 
حتاول الواليات املتحدة االمريكانية توسيع سيطرتها على جتارة 
ومنعها  الناهضة  الدول  على  اخلناق  بتضييق  العاملية  النفط 
من منافستها وحبصار روسيا وإضعافها من خالل سحب عقود 
الغاز األوروبية منها وإمداد أوروبا بالغاز عرب حلفاءها السعودية 
»ان  ملحم  الدكتور  واضاف  »إسرائيل«  العدو  ودولة  وقطر 
أواًل  وجودها  على  شاملة  حربًا  اليوم  تواجه  الطبيعية  سورية 
ل مشروعًا عنصريًا وإستعمارًا إحالليًا  من قبل كيان غاصب ميثِّ
يستهدُف إجتثاَث وجوِدنا باحلروِب التدمرييِة اليت يشُنها علينا 
وثانيًا من قبل دول عظمى تدعي الدميقراطية والدفاع عن حقوق 
اإلنسان ولكنها يف احلقيقة دول إستعمارية إرهابية عريقة يف 
سورية  وخرياتها..  ثرواتها  نهب  ويف  وظلمها  الشعوب  قهر 
اليوم تواجه تنينًا مفرتسًا يشرئُب برؤوسه املتعددة ليبتلعنا، 
علينا  وينكر  يطاردنا  الفتاكة  املخلبية  املقابض  متعدد  تنينًا 
شعبنا..  حبق  واجلرائم  اجملازر  ارتكاب  عن  يكف  وال  وجودنا 
القادة  يغتال  واألطفال..  والنساء  والشيوخ  الرجال  يقتل 
والعلماء والنخب الثقافية واإلجتماعية.. يشّوه املعامل احلضارية 
ويّدنس املقدسات، حيرق الكنائس واحلسينيات، يفّجر املساجد 
اإلقتصادية  واملؤسسات  احلياتية  املرافق  يّدمر   ، واجلامعات، 
واإلنتاجية ويستولي على املمتلكات.. هذا التنني احلقود غايته 
تصفية املسألة الفلسطينية واإلنتقام من الشام وضرب جيشها 
لوقوفها مع املقاومة يف فلسطني ولبنان والعراق وغايته ايضًا 
القضاء على روح املقاومة يف شعبنا وعلى إرادة احلياة فينا، 
وإخضاع هذه اإلرادة ملشيئته وإمالءاته وهذا ال يتم إال بتخريب 
جمتمعنا وضرب قواه واضعافها عرب التفتيت والتجزئة وإشعال 
نار الفنت الداخلية حتى ال يبقى أي قوة ميكن ان تشكل تهديدًا 

ألمن الكيان الصهيوني«.
وخطة  املعاكس  الرد  عن  باحلديث  ملحم حبثه  الدكتور  وانهى 

املواجهة.

جانب آخر من الحضورجانب من الحضوراالمني النكت يتوسط د. حجار و د. ملحم



Page 28صفحة 28     

ملبورن

Saturday 11 May 2013  2013 أيار   11 السبت 

  أم جترب ابنتها املراهقة على احلمل 
»نيابة« عنها

إعالم  وسائل  نقلت 
حمكمة  بأن  بريطانية 
قضت بعقوبة السجن 
مخس سنوات على أم 
أجربت ابنتها املراهقة 
على التلقيح الصناعي 
لتحقيق حلمها بإجناب 

طفل رابع.

املدهشة  التفاصيل  وظهرت 
قضائية  وثائق  يف  للقضية 
كشفت عنها حمكمة بريطانية 

هذا األسبوع.

بفكرة  األم  ذهن  وتفتق 
عندما  الصناعي،  التلقيح 
سن  بالتبين  ابنتها  بلغت 
13 عامًا، وفشلت حماوالتها 
أجهضت  إذ  عامني،  طيلة 
الفتاة عندما كانت بعمر 14 
عامًا، وبلغ جمموع ما أنفقته 
جممدة  حيامن  شراء  على 
تنجح  أن  قبل  يورو،   2420
يف  ابنتها  حبمل  مساعيها 

سن 16 عاما.

احملكمة،  وثائق  وحبسب 
استسلمت  إنها  االبنة  قالت 
حلبها  نظرًا  األم  ملطالب 
"والدتي  قائلة:  هلا  الشديد 

بأفضل  العزمية وتقوم  قوية 
ما بوسعها إلزاحة ما يعرتض 
على  للحصول  طريقها 

مبتغاها"."

وأدت عدائية األم ومطالبها 
الطفل  والدة  بعد  الغريبة 
إلثارة شكوك الطاقم الطيب 
وقالت  االبنة،  وضع  بعد 
منع  منهم  طلبت  إنها  قابلة 
ابنتها  بني  ترابط  أي  إجياد 
املمرضات  اقرتحت  عندما 
طفلها"،  االبنة  ترضع  بأن 
مضيفة: "ال نريد أي ارتباط 
وإذا استدعى األمر سأقوم أنا 

بإرضاعه بزجاحة احلليب."

القابالت  شكوك  وزادت 
تقدم  وهي  األم  مساع  مع 
اعتذارها البنتها جراء املشاق 
فقاموا  هلا،  تعرضت  اليت 
بإبالغ السلطات اليت اعتقلت 

األم. 

 حمام: سنكشف أفظع أسرار مايكل جاكسون
شركة  حمامي  هّدد 
ملك  عائلة  تتهمها 
مايكل  الراحل  البوب 
بأنه  جاكسون 
"شيئا  سيكشف 

فظيعا."

شركة  حمامي  وقال 
مايكل  حفالت  تنظيم 
السابقة،  جاكسون 
يف   " بوتنام  مارفن 
يف  املرافعات  بداية 
عائلة  رفعتها  قضية 

"ليس  الراحل  البوب  ملك 
عن  للدفاع  حل  من  لدينا 
مصاحل الشركة سوى كشف 
مايكل  أسرار  وأكثر  أعمق 

جاكسون غموضا."

قبل ذلك، محل حمامي عائلة 
جاكسون شركة ''إيه.إي.جي 
احلفالت  لتنظيم  اليف'' 
جنم  وفاة  عن  املسؤولية 
البوب ، وقال هليئة حملفني 
االفتتاحية  املرافعات  يف 
صحة  جتاهلت  الشركة  إن 
يف   ، رمحة  بال  جاكسون 
يستعد  كان  الذي  الوقت 
بها  يعود  مرحبة  لرحلة  فيه 

إىل الساحة الفنية.

احملاكمة يف  أيام  أول  ويف 
اليت  اخلطأ  القتل  قضية 
 ، جاكسون  عائلة  رفعتها 
بانيش  بريان  احملامي  اتهم 
مشاكل  بتجاهل  الشركة 
بها  عرف  اليت  العقاقري 
قدما  للمضي  الراحل  املغين 
اليت  املوسيقية  جولته  يف 
حتقق  أن  املمكن  من  كان 
مبيعات تذاكر بقيمة حنو 450 

مليون دوالر.

جاكسون  والدة  وحتمل 
''إيه. شركة  الثالثة  وأبناؤه 
املسؤولية  اليف''  إي.جي 
القانونية بشأن وفاة املغين 
الشركة  ألن  نظرا  األمريكي 
تعاقدت مع طبيبه الذي تردد 
لتجاهل  لضغط  تعرض  أنه 

تدهور صحة جنم البوب لعدم 
عرقلة احلفالت املوسيقية.

موراي  كونراد  ويقضي 
حكما  حاليا  جاكسون  طبيب 
بتهمة  أعوام  أربعة  بالسجن 
الدرجة  من  اخلطأ  القتل 
هيئة  أدانته  أن  بعد  الثانية 
اإلجراءات  بتجاهل  حملفني 
إعطاء  يف  التقليدية  الطبية 
الربوبوفول  عقار  جاكسون 
التخدير  يف  يستخدم  الذي 
كي  اجلراحية  العمليات  قبل 

يساعده على النوم.

وسيكون على هيئة احمللفني 
الشركة  كانت  إذا  ما  حتديد 
الطبيب  كلفت  اليت  هي 

كوندرا عام 2009.

 إليسا تفاجئ حمبيها: 
أمضيت ليليت مع 
»رجلي الغامض« 

املشاهري  أحوال  حتاط 
العاطفية بالكثري من السرية 
ولكن  االحيان،  معظم  يف 
اليسا  اللبنانية  الفنانة 
اختارت الغموض بدل الكتمان 
وكتبت: "أمضيت ليلة ساحرة 
 Mystery" مع رجلي الغامض
لألحالم  ومستعدة   ،"Man
القمر  وأن  خاصة  اجلميلة 

مكتمل اليوم".

االمر  أبقت  اليسا  ولكن 
ان  حملبيها  فنفت  غامضا 
عنوان   Mystery Man يكون 
كتاب مثال، اال أنها مل تعلن 
االحالم  رجل  فعال  أنه  أيضا 
احلب  معه  تعيش  الذي 

اليوم.

حمبيها  على  إليسا  ورّدت 
االمر  حول  سألوها  الذين 
للغاية  سعيدة  "أنا  قائلة: 
بردود أفعالكم املدهشة، مل 
أختيل أن سعادتي ستسعدكم 
كّل  أحب  فأنا  الدرجة،  هلذه 

شيء".
احلّب  إليسا  تعيش  فهل 

والغرام فعال ؟! 
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢
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اجلالية اللبنانية تشارك عائلة الياس سعود مصابها االليم
اربع سنوات من املرض وهي يف عمر الورود 
وبعد  العمر  من  عشرة  التاسعة  تتجاوز  مل 
استشارات عديدة قام بها اشهر االطباء يف 
الوالدان  استعان  حيث  واسرتاليا  ملبورن 
بأشهر االختصاصيني يف القارة االسرتالية 
دون اي نتيجة محلت نادين صليبها برفقة 
والديها وطافت به وصوال اىل الصني بصرب 
وجلد حمتملة اآلالم واالوجاع وملا بلغت سن 
الثالثة والعشرين كانت مشيئة اهلل سبحانه 
فأغمضت  االطباء  براعة  من  اقوى  وتعاىل 
االسبوع  الرب  اىل  روحها  واسلمت  عينيها 

املاضي يف ملبورن.
يف  واالسى  احلزن  الوفاة  لنبأ  كان  فقد 
قلوب الوالدين الياس وجانيس وشقيقتيها 
نادين  ان  مصدقني  غري  وسالني  جوليات 
زهرة الدار تركتهم وسافرت اىل غري رجعة. 
وقد بكاها االهل واالقارب واالصدقاء وكل 

من عرفها عن قرب.
للفقيدة  اقيم  املاضي  االثنني  يوم  وظهر 

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

الفقيدة نادين سعود اهل واقارب الفقيدة ومشاركون يف الحزن

الحزن والوجوم واالسى على الوجوه

الغالية مأمت حافل شارك فيه املئات من ابناء اجلالية وفعالياتها السياسية واالقتصادية والفكرية والراهبات 
االنطونيات الذين جاؤوا من مجيع احناء والية فيكتوريا للوقوف اىل جانب العائلة يف مصابها االليم.

االب  ثورنبريي قدس  االنطاكية يف  جاورجيوس  القديس  البخور يف كنيسة  ترأس مراسم صالة وضع 
املتقدم يف الكهنة جورج نصر وعاونه كهنة الطائفة.

ثم حتدث االب جورج نصر عن حياة الفقيدة الغالية وقال ان فقيدتنا نادين كانت مؤمنة بربها ومتعبدة 
للعذراء مريم وبهذا االميان محلت صليبها 4 سنوات من اآلالم واالوجاع دون تذمر او تأفف وملا شعرت 
بان ساعة الرحيل قد دنت قالت اسلمك يا اهلل روحي وكأن اهلل سبحانه وتعاىل ال جيرب اال خائفيه، ثم 
بعدها نقل اجلثمان اىل  الكنيسة  التعازي داخل  العائلة  للعائلة كما تقبلت  الكهنة  تعازيه وتعازي  قدم 
مدافن العائلة يف فوكنر وقبل ان ان يالمس اجلثمان الطاهر الرتاب وقف الوالدان وشقيقتاها امام النعش 
يودعونها وبالقلب حرقة وبالعني دمعة وقالوا هلا وسط البكاء والنحيب وداعا يا نادين ولن ننساِك ابدا 

ثم ووري اجلثمان الثرى.
الفقيدة  والد  بالعائلة وباالخص  اخوية  تربطها صداقة  اليت  اسرة جريدة اهلريالد يف سيدني وملبورن، 
الياس سعود تتقدم من كافة افراد العائلة باحر التعازي القلبية الصادقة يف الوطن واملهجر ولفقيدتنا 

الغالية جنات اخللود.
ان عائلة الفقيدة تشكر كل الذين شاركوها هذا املصاب ان كان باحلضور الشخصي او بارسال الزهور او 

عرب اهلاتف طالبة من اهلل ان يكافئ اجلميع باالفراح. 
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كتابات

الناشط بطرس واكيم يكرم االعالمي واملؤرخ سركيس ابو زيد

خالل زيارة املؤرخ واالعالمي املعروف سركيس ابو زيد اىل سيدني قام بتكرميه رئيس اجلمعية 
الزغرتاوية ورئيس رابطة آل كرم الناشط الوطين واالجتماعي ورجل االعمال بطرس واكيم نظرأ 
ملا يتمتع به االستاذ سركيس من رؤية  وطنية وهو ابن مدينته زغرتا وصاحب الكتاب الشهري 
عن البطل يوسف بك كرم واملعروف عن السيد بطرس واكيم حمبته وغريته على اجلاليةكما انه  

اجنب عائلة متعلمة فاعلة يف اجملتمع. 

املؤرخ سركيس ابو زيد يتوسط بطرس واكيم والزميل اكرم املغوش )ارشيف(

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

Saturday 11 May 2013  2013 أيار   11 السبت 

القائد البطل سلطان باشا االطرش..  
زمان يا سلطان 

يف ذكرى القائد اخلالد سلطان باشا االطرش نستلهم 
املستعمرين  بالسيف  قاتل  يوم  ونستحضره  التاريخ 
العثمانني والفرنسيني والصهاينة وانتصر ... نستذكر 
بطوالته ورفاقه االشاوس االحرار شهداء وثوارا  وحنن 
نرى هذا الزمن غري زمانك يا سلطان 0000حيث التخاذل 
الصهيوني  العدو  اىل  والركون  واالستسالم  واخليانة 
مساء  يف  املسخة  راياته  ترتفع  الذي  املاكر   الغادر 
العديد من العواصم العربية.. اين عروبة البطل القائد 
من  امليامني  وصحبه  االطرش  باشا  سلطان  العظيم 

هؤالء املستعربني...

زمان يا سلطان
االتزان... وكان لالتزان معنى فداء  للرجولة معنى  كان 
ولون  الزهر  وعبري  القمر  استدارة  للوطن  وكان  الوطن... 
حرة  املواكب  مشت  يوم  سلطان...  يا  زمان  االرجوان... 
ويف  عنفوان...  عالئم  علىجبينها  الشمس...  باب  تقرع 
وال  بعزة...  حنيا  او  بفخر  منوت  التحدي...  ملعة  عيونها 
ابت  حني  زمان...  سلطان...  يا  زمان  اهلوان...  نرضى 
الشهامة على  املستغيث ان يهان... وحني انفجر الصوت 
تقضي  كذا  موتي   اجلبان...  املستعمر  راس  على  مدويًا 
سلطان...  يا  زمان  سيان...  ضيفي  واهانة  الشهامة... 
الفروسية  ورفاقك  كنت  يوم  زمان...  زمان...  زمان... 
والبطولة واالميان... زمان يا سلطان... يوم  قدت وحدك  
قهرًا  او  تعاليًا  او  تكرًبا  الرجولة  يف  رأت  ما  اليت  الثورة 

النسان... زمان  يا سلطان.. زمان...  

اهالبالطالب امحد مصطفى عجاج 
وصل الطالب امحد مصطفى عجاج  ملتابعة اختصاصه اجلامعي 
وحل مكرمًا يف دارة خالته احلاجه ام امحد زوجة احلاج مصطفى  
خضر صاحب حمالت ابو حسني يف غرانفيل وخاله السيد طارق 
ابراهيم حيث اقاموا له وليمه حضرها اقارب واصدقاء من ابناء 
مرياطه  .الزميل اكرم املغوش واحلاج ابو امحد وعموم االقارب 

يرحبون بالعزيز امحد ويتمنون له النجاح .

فواز  الدكتور  ويبدو  املغوّش  برجس  واالستاذ  االطرش  باشا  القائد سلطان 
كرباج )ارشيف(

غيالرد وابوت.. ولعبة القط والفأر
خالل االسابيع القليلة املاضية فتحت رئيسة الوزراء جوليا غيالرد 
طرحها  خالل  من  تعليمية  منها،  جبهات  عدة  على  االنتخابية  النار 
مشروع االصالح التعليمي يف البالد املعروف »بكونسكي«، وماليًا 
مليار   12 ب  تقدر  العامة  بامليزانية  فجوة   عن  االعالن  مت  حيث 
دوالر. واستمر اهلجوم االنتخابي بإعالن رئيسة احلكومة انها قررت 
ان تطرح مشروع التأمني اخلاص باملعاقني على الناخبني للتصويت 
 14 يف  املقررة  القادمة  الفيدرالية  االنتخابات  انعقاد  عند  عليه 
البيضاء واليت  الدفاعية  الورقة  ايلول، باالضافة اىل االفراج عن 

تتضمن االسرتاتيجية الدفاعية قبل عام من موعدها.
تقديم  عتبة  على  وهي  وغريها  االقرتاحات  هذه  احلكومة  قدمت   
أيار احلالي، وكأنها  امليزانية العامة للعام املالي القادم يف 14 
اي احلكومة تعمل على سحب االهتمام من امليزانية وتشتيت تركيز 
املعارضة  على القضايا املالية املهمة خصوصًا املتعلقة بتمويل 

مشروع االصالح التعليمي واالصالح الصحي املتعلق املعاقني.
الشهر املاضي ،فشلت رئيسة احلكومة جوليا غيالرد باحلصول على 
توقيع رؤساء حكومات الواليات واملقاطعات االسرتالية على مشروع 
كونسكي إلصالح التعليم، وقد تركت غيالرد الباب مفتوحًا امام 
رؤساء الواليات حتى آخر حزيران القادم للتوقيع على االتفاق مع 
احلكومة الفيدرالية، مل تطل فرتة انتظار غيالرد حتى اعالن رئيس 
والية نيوسوث ويلز باري اوفاريل عن توقيع االتفاق مع احلكومة 
الفيدرالية، بذلك تكون غيالرد حققت اول هدف وان كان يتيمًا 
يف مرمى طوني ابوت زعيم املعارضة الذي يعارض املشروع، علمًا 
ان املعارضة اشرتطت ان يوقع مجيع رؤساء احلكومات واملقاطعات 

حتى متشي باملشروع.
 تعرض رئيس والية نيو سوث ويلز النتقادات بعض زمالئه من 

رؤساء احلكومات  لتوقيعه االتفاق مع احلكومة الفيدرالية.
ُيعرف  اصبح  والذي  للمعاقني،  بالتأمني  املتعلق  املشروع  لكن 
باهتمام  واستأثر  املاضي  االسبوع  االبرز  كان  املعاقني  برعاية 
االعالم والقطاعات الصحية واالقتصاديني والرأي العام، خصوصًا 
بعد ان تراجعت رئيسة الوزراء وخبطوة مفاجئة عن قرارها بعرض 
املشروع على الناخبني ،وعلى طريقة ان الغريق ال خيشى من البلل 
حيث ما زالت تعاني من جراء تراجعها عن وعد بفرض ضريبة على 
املديكري  على ضريبة   %0.5 نسبة  زيادة  فرض  الكربون،وقررت 
لتصبح 2% من اجل متويل جزء من املشروع والذي سيكلف حوالي 
15 مليار دوالر سنويًا، وسيبدأ العمل بالزيادة يف االول من آب من 

اللذين  املستقلني  النائبني  اىل  باالضافة  املشروع  يؤيد  اخلضر 
قد  كان  واالخري  وندزر  اوكشوط وطوني  روب  احلكومة،  يدعمان 
اننا لسنا حباجة لطوني  الوزراء عندما قال:  غمز من قناة رئيسة 
ابوت لتمرير املشروع يف جملسي النواب والشيوخ حيث ان احلكومة 

ليست حكومة تصريف اعمال.
وعلى هامش النقاش حول املشروع برز تصريح الرئيس التنفيذي 
بأن  فيه  قال  والذي  بروكس  برني  بالتجزئة  للبيع  ماير  لشركة 
يف  تصرف  ان  ميكن  كان  الضريبة  من  ٌستحصل  اليت  االموال 
اقيم  فقد  تصرحيه  عن  بروكس  تراجع  من  الرغم  وعلى  حمالتنا، 
املوقع  على  عبارات  وظهرت  ماير«  »قاطع  امسه  الكرتوني  موقع 
تقول بأن ماير يضع الربح قبل مصلحة املاليني من االسرتاليني 

الذي قد يستفيدون من املشروع.
املعاقني  حقوق  عن  واملدافعة  الكوميدية  املمثلة  احلملة  وقادت 
زبائنك  وهم  بشر  املعاقني  تقوله:  ما  »أحقًا  قائلة:  يانغ  ستيال 
من  ان  اىل  نشري   .)2013/05/04 5 يف  ه ص  م  )س   « ايضًا 
 220000 حوالي  هناك  املعاقني  رعاية  مشروع  من  املستفيدين 
مستفيد قد يدخلون سوق العمل جمددًا، ويؤمنون زيادة يف الدخل 
القومي بنسبة 1% او 32 مليار دوالر عام 2050 بقيمة دوالر اليوم 

)س م ه ص 5 تاريخ 2013/05/04(.
االهتمام الذي حظي به موضوع رعاية املعاقني يظهر مدى استعداد 
ابناء  من  احملتاجني  جانب  اىل  والوقوف  للتضحية  االسرتاليني 

اجملتمع والذي يعرب عنه يف اكثر من مناسبة.
ال بد من ان نذكر ان بداية املشروع تعود اىل العام 2007 عنذ فوز 
حزب العمال باالنتخابات برئاسة كيفن راد الذي عني بيل شورتن 
سكرتري برملاني خلدمات املعاقني والذي بذل جهدًا كبريًا من اجل 

وضع املشروع حتى وصل اىل خامتته السعيدة.
ويبقى السؤال اذا كان مشروع رعاية املعاقني وصل اىل خامتة 
سعيدة فهل سينعكس ذلك يف استطالعات الرأي لصاحل احلكومة 
تتجاوز 35% من االصوات يف كل  ،واليت حتافظ على نسبة مل 
االستطالعات اليت جرت اواخر العام املاضي واوائل العام احلالي؟ 
الشىء الوحيد املؤكد ان املشروع سوف حيمل بصمة حزب العمال 
ويشكل ارث حسن لرئيسة الوزراء جوليا غيالرد واليت تطمح ايضا 
اىل ترك بصماتها على مشروع كونسكي الصالح  النظام التعليمي 

.
القط  لعبة  تستمر  سوف  االنتخابات  موعد  وحتى  االن  من  اخريًا 

والفار االنتخابية بني كل من رئيسة الوزراء وزعيم املعارضة.
عباس علي مراد سيدني
E-mail:abbasmorad@hotmail.com

التقديرات  العام 2014 وحسب 
الزيادة  هذه  فإن  احلكومية 
دوالر  مليار   3.3 مبلغ  ستؤمن 
 20.4 وحوالي  االول  العام  يف 
مليار دوالر حبلول العام املالي 
2019 )س م ه ص 8   – 2018
عدد 2013/05/02( بذلك تكون 
العمال  وحزب  الوزراء  رئيسة 
اصالح  عملية  اكرب  حققا  قد 
اقتصادي اجتماعي منذ تأسيس 
املعروف  الصحي  النظام 
القرن  مثانينات  يف  بامليديكري 

املاضي .
ومن  الفيدرالية  املعارضة 
احلملة  يف  املشروع  حتييد  اجل 
وبإسم  سارعت  االنتخابية 
زعيمها طوني ابوت اىل الرتاجع 
عن معارضتها للمشروع واعلنت 
ابوت:  وقال  مشروطًا  تأييدًا 
زيادة  لدعم  استعداد  على  اننا 
امليديكري  ضريبة  على  طفيفة 
يف  املشروع  تنفيذ  من  لنتأكد 
اسرع وقت ممكن )س م ه ص 
الشروط  2013/05/03( ومن   8
معلومات  ابوت  وضعها  اليت 
االموال  بقية  تأمني  كيفية  عن 
غري اليت ستؤمنها الزيادة على 
اىل  باالضافة  امليديكري  ضريبة 
ماهية  عن  شرط  هناك  ذلك  
حتديد  ٌستتبع يف  اليت  املعايري 
ونسبة  لألموال  املستحقني 

االعاقة.
موافقة  الوزراء  رئيسة  تلقفت 
ستقدم  انها  واعلنت  املعارضة 
عند  للربملان  قانون  مشروع 
االسبوع  العطلة  من  عودته 
ضريبة  زيادة  اجل  من  القادم 
امليديكري واضافت ان املشروع 

سيتضمن كل التفاصيل.
ال بد من ان نشري اىل ان حزب 

كتب أكرم املغوّش
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تتمــات

نصر اهلل: جاهزون..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

وهي  احلزب،  بلسان  الناطقة  »النور«  اذاعة  النطالقة  الـ25 
لريسم  املقاومة،  اىل  بالنسبة  اخلاصة  رمزيتها  هلا  مناسبة 
مشهدًا إقليميًا جديدًا، انتفت فيه الفواصل واحلدود اجلغرافية 
بني ساحات املقاومة من فلسطني اىل اجلوالن مرورًا بلبنان، 
الشعبية  املقاومة  جانب  اىل  اللبنانية  املقاومة  اخنراط  معلنًا 
استعداد  نفسه،  الوقت  يف  مؤكدًا  اجلوالن،  لتحرير  السورية 
»حزب اهلل« المتالك السالح الكاسر للتوازن يف وجه إسرائيل 
واجلهوزية التامة الستخدامه ملنع سقوط سوريا يف يد املثلث 

األمريكي ـ اإلسرائيلي ـ التكفريي.
وقارب نصراهلل املشهد السوري من زاوية حماولة إسرائيل 
إخراج سوريا نهائيًا من معادلة الصراع العربي ـ االسرائيلي، 
بشدة  منتقدًا  فلسطني،  تتهدد  اليت  املخاطر  على  وركز 
املناسب  الظرف  يتحنينّ  بأنه  واتهمه  الرمسي،  العربي  النظام 
للخالص منها وتقديم املزيد من التنازالت واالمتيازات للعدو 

اإلسرائيلي.
ودعا الشعب الفلسطيين اىل عدم الرهان على هذا النظام 
العربي الذي أصبحت اولويته التنازل عن فلسطني وكيف نقتل 
بعضنا يف سوريا والعراق وكيف ندفع لبنان اىل اهلاوية. وقال: 
ملن يريد ان يبقى املسجد االقصى ألهله وان تبقى املقدسات 
وان  فلسطني  تعود  وان  واالسالمية  املسيحية  الفلسطينية 
ولن  باملقاومة  اال  ذلك  يتم  فال  الفلسطينيني،  آمال  تتحقق 
جتدوا من يقف إىل جانبكم إال من وقف اىل جانبكم خالل عشرات 

السنني.
د نصراهلل الرد السوري على الغارات اإلسرائيلية، ويف  وفننّ
طليعته اختاذ قرار سوري اسرتاتيجي بتزويد املقاومة يف لبنان 
بسالح نوعي مل يصل إليها من قبل، »وهذا الردنّ أكرب بكثري 
القيادة  إعالن  وأيضًا  احملتلة.  من قصف هدف يف فلسطني 
السورية فتح الباب للمقاومة الشعبية يف جبهة اجلوالن«. ومل 
إياه  إمنا تركه مبهمًا واصفًا  الثالث  الرد  يتطرق نصراهلل اىل 
لـ«حزب  العام  االمني  اعلن  ذلك  على  وبناء  الكبرية،  بالقصة 

اهلل« اآلتي:
»اواًل، حنن يف املقاومة يف لبنان نعلن أننا مستعدون ألن 
م أي سالح نوعي ولو كان كاسرًا للتوازن، ومستعدون  نتسلنّ
أن حنافظ على هذا السالح وجديرون بأن منتلك هذا السالح 

وسندفع بهذا السالح العدوان عن شعبنا وبلدنا ومقدساتنا.
ثانيًا، كما وقفت سوريا اىل جانب الشعب اللبناني ودعمت 
مقاومته الشعبية ماديًا ومعنويًا حتى متكنت هذه املقاومة من 
حترير جنوب لبنان، فإننا يف املقاومة اللبنانية نعلن أننا نقف اىل 
جانب املقاومة الشعبية السورية ونقدم دعمنا املادي واملعنوي 

والتعاون والتنسيق من أجل حترير اجلوالن السوري«.
وكان الفتًا لالنتباه ما ذكرته القناة العاشرة يف التلفزيون 
اإلسرائيلي، ليل أمس االول، من أن تل أبيب سرتدنّ بقوة يف 
حال نفذت سوريا تهديداتها بتنفيذ عمليات يف اجلوالن احملتل، 
مشريًة إىل أن تهديد السيد نصراهلل بفتح جبهة اجلوالن »جيب 

التعامل معه جبدية«.
تأليف  ملف  خطابه  نصراهلل، يف  قارب  اللبناني،  الشق  يف 
احلكومة من زاوية خمتلفة عن رؤية الرئيس املكلف متام سالم، 
قبل  من  ي  نّ مسمُ أنه  بتأكيده  الوسطية  صفة  سالم  عن  نازعًا 
»فريق 14 آذار«، مالقيًا بذلك الرئيس نبيه بري بهجومه على 

ون أنفسهم وسطيني. من يسمنّ
احلكومة  املشاركة يف  قد حسم موضوع  كان نصراهلل  واذا 
وضرورتها والدعوة اىل تأليفها سريعًا، فإنه أكد حدود املمكن 
واملقبول يف هذا اجملال متجاوزًا احلديث عن »الثلث الضامن« 
د مستوى الشراكة على أساس متثيل القوى  كتعبري مباشر، ليحدنّ
وفق أحجامها النيابية، على األقل، وليس الواقعية اليت أوحى 

نصراهلل أنها تشي باختالف جوهري عن األحجام النيابية.
وعلى الرغم من توصيفه سالم كشخصية ميكن التعامل معها 
الرئيس  أطلقه  الذي  الوطنية  املصلحة  حكومة  شعار  وتبنيه 
املكلف، اال ان نصراهلل ناقض سالم برفضه العنوان االنتخابي 
ده حلكومته، حتى ولو كان عمر احلكومة اسبوعًا واحدًا،  الذي حدنّ
ملقيًا يف الوقت نفسه املسؤولية على دعاة حكومة التحدي او 
األمر الواقع، اذا قرروا الذهاب اىل خيار كهذا، يف ظل املخاطر 

الكربى اليت يعيشها لبنان واملنطقة.
ويف القانون االنتخابي، اعلن نصراهلل بشكل واضح وقوف 
»القانون االرثوذكسي« بغض  »حزب اهلل« اىل جانب اقرتاح 
النظر عمن يقف معه ومن يقف ضده، اال انه كشف عن ثغرة 
تتمثل يف عدم اتفاق »فريق 8 آذار« و«التيار الوطين احلر« 
حتى اآلن على بديل »االرثوذكسي« يف حال سقوطه بالتصويت 

يف جملس النواب.
اعزاز  ملف خمطويف  يتخذ  ان  أمله يف  عن  نصراهلل  وأعرب 
البقاعية  اللبنانية  املناطق  اهالي  اىل  ه  وتوجنّ إجيابيًا،  مسارًا 
اليت تقصف من اجلانب السوري بالقول »إنكم تتحملون هذه 
هذا  اهلل  شاء  وإن  السوري،  الشعب  يدفعها  اليت  الضريبة 

املوضوع سيعاجل«.

كريي: ال مكان ..
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تتمة املنشور الصفحة االوىل
القصري بريف محص، وهددت احلكومة السورية بالرد فورًا 

على اي هجوم اسرائيلي جديد تتعرض له سوريا.
بأن  جودة  ناصر  األردني  نظريه  لقائه  قبل  كريي  وصرح 
الواليات املتحدة خصصت 43 مليون دوالر من مبلغ املساعدات 
االنسانية اليت قررتها حديثًا وهو 100 مليون دوالر لألغراض 
األردن  يتحملها  اليت  األعباء  على ختفيف  للمساعدة  اإلنسانية 

نتيجة لتدفق الالجئني السوريني إليه.
واشار إىل أنه سيعمل مع جودة حملاولة مجع ممثلي املعارضة 
حل  إىل  توصاًل  املفاوضات  طاولة  اىل  السورية  واحلكومة 
بالرتاضي من كال اجلانبني  لتأليف حكومة انتقالية، مستبعدًا 

أن يكون االسد طرفا يف هذه احلكومة.
وقال انه طلب من السفري األمريكي لدى سوريا روبرت فورد 
متابعة حمادثاته من موسكو واسطنبول، موضحًا أنه يشارك يف 

حمادثات مع املعارضة السورية وصفها بأنها مثمرة جدًا.
وأضاف أنه على اتصال مباشر باألمني العام لألمم املتحدة 
بان كي - مون يف ما يتعلق بعقد املؤمتر الذي مت االتفاق عليه 
مع روسيا حول سوريا، وانه سيعمل مع مجيع األطراف لعقد 
نظرائه يف  معظم  مع  هاتفيا  حتدث  أنه  وكشف  املؤمتر.  هذا 
الدول املعنية، وأن مثة استجابة ورغبة قوية جدًا يف عقد هذا 

املؤمتر.
ورأى ان تسليم روسيا صواريخ اىل سوريا سيؤدي »اىل 
عن  حتدثت  معلومات  على  تعليقا  وذلك  االستقرار«،  زعزعة 
احتمال بيع سوريا صواريخ روسية. وقال يف مؤمتر صحايف 
مشرتك مع وزيرة اخلارجية االيطالية اميا بونينو »ان الصواريخ 
من شأنها زعزعة االستقرار... نفضل اال تقدم روسيا مساعدة« 

اىل نظام االسد. 
االبرهيمي باٍق

بان كي - مون اتصاالت ومشاورات  باشر  نيويورك،  ويف 
حماولة  الدولية يف  املنظمة  ترعاه  مؤمتر  عقد  أجل  من  مكثفة 
جديدة الجياد تسوية سياسية للحرب السورية من طريق توسيع 
اخلاصة  العمل  جملموعة  جنيف  بيان  يف  الواردة  التفاهمات 
سريغي  الروسي  ونظريه  كريي  منه  طلبه  ملا  وفقًا  بسوريا، 

الفروف.
وعلى رغم أن ديبلوماسيًا رفيعًا معنيًا باألوضاع يف سوريا 
ودول اجلوار عرب أمام بعض أعضاء جملس األمن عن اعتقاده 
يتخل  لألزمة يف سوريا«، مل  السياسي غري ممكن  »احلل  أن 
املندوبون الدائمون للدول اخلمس الدائمة العضوية يف اجمللس 
التدهور  يوقف  اخرتاق سياسي  احداث  امكان  »األمل يف  عن 
بدول  حيدق  الذي  البالغ  واخلطر  سوريا  يف  لألوضاع  املطرد 
ونقل  البعض.  أبلغ  كما  واألردن«،  لبنان  وخصوصًا  اجلوار، 
السوريني  الالجئني  تدفق  بسبب  جدًا  قامتة  »صورة  أحدهم 
بالالجئني  املرتبط  العامل  هو  مما  أخطر  عاماًل  جتعلهم  بوترية 
هو  ما  على  الوضع  »استمرار  أن  من  حمذرًا  الفلسطينيني«، 
أن  العلم  مع  البلدان«،  بعض  انهيار  اىل  يؤدي  قد  أشهرًا 
وجودي  خطر  عن  يتحدثون  »صاروا  األردنيني  املسؤولني 

تواجهه اململكة«.
أن  الياسون  يان  املتحدة  لألمم  العام  األمني  نائب  وأعلن 
املمثل اخلاص املشرتك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية يف 
سوريا األخضر االبرهيمي وافق على العودة عن استقالته. وقال 
إن »ما حصل هو اتصاالت مكثفة جدًا خالل الساعات األخرية 
بني األمني العام للمنظمة الدولية ووزيري اخلارجية األمريكي 

والروسي وحمادثات مع االبرهيمي أمس االول وقبله«.
وكان الناطق باسم األمم املتحدة مارتن نيسريكي أفاد أن 
األمني العام أجرى مشاورات هاتفية منفصلة مع كريي والفروف 
للقيام  »مستعدة  املتحدة  األمم  إن  وقال  سوريا.  شأن  يف 
ويشجع  سلمية.  تسوية  اىل  التوصل  يف  للمساعدة  بدورها 

األمني العام بقوة كل األطراف على اغتنام هذه الفرصة«.

 املوقف السوري
ويف دمشق، نقلت الوكالة العربية السورية لألنباء »سانا« 
عن بيان لوزارة اخلارجية واملغرتبني السورية: »إن اجلمهورية 
العربية السورية ترحب بالتقارب األمريكي الروسي الذي برز 
خالل حمادثات وزيري اخلارجية األمريكي والروسي يف موسكو 
بتاريخ 7-5-2013 انطالقا من قناعتها بثبات املوقف الروسي 
الدولي  القانون  وقواعد  املتحدة  األمم  ميثاق  إىل  املستند 
عدم  ومبدأ  الداخلية  الشؤون  التدخل يف  عدم  مبدأ  وال سيما 
التهديد بالقوة أو استعماهلا ضد سالمة األراضي أو االستقالل 
السياسي ألي دولة«. وأضافت إن سوريا« تؤكد أن صدقية 
سوريا  لألزمة يف  السياسي  احلل  تبين  األمريكي يف  املوقف 
واإلرهاب  العنف  لوقف  حلفائها  لدى  اجلاد  سعيها  تكمن يف 
وجتفيف مصادره متهيدا النطالق احلوار السياسي«. واشارت 
اىل ان على اجلميع ان يدركوا أن الشعب السوري وحده« هو 
تدخل  أي  دون  لبالده  الدستوري  والنظام  مستقبله  يقرر  من 
خارجي خاصة أن حكومة اجلمهورية العربية السورية قد خطت 
خطوات يف اجتاه تنفيذ الربنامج السياسي الذي طرحه السيد 
الرئيس بشار األسد واملستند إىل روح وثيقة جنيف من أجل 

اإلعداد لعقد مؤمتر احلوار الوطين الشامل يف دمشق«.
ويف موقف سوري جديد من الغارات اليت شنتها اسرائيل على 

اهداف يف ضواحي دمشق، صرح نائب وزيراخلارجية السوري 
الفرنسية«:  الصحافة  »وكالة  مع  مقابلة  يف  املقداد  فيصل 
اسرائيلي  هجوم  اي  على  فورا  للرد  تعليمات  اعطاء  »مت 
ومؤملا،  قاسيا  سيكون  اسرائيل  على  »ردنا  وقال:  جديد«. 
على اسرائيل ان تعرف ذلك... سوريا لن تسمح يف أي حال 
من االحوال، بان يتكرر ذلك«. ووصف التاكيدات االسرائيلية 
»كاذبة«.  بانها  وايران  اهلل«  »حزب  استهدفت  الطائرات  ان 
للتحقيق  املتحدة  االمم  جلنة  الستقبال  بالده  استعداد  وأبدى 
يف االسلحة الكيميائية فورًا، واكد ان القول عكس ذلك ليس 

سوى »كذبة كربى«.
وبعد يومني من زيارة وزير اخلارجية االيراني علي اكرب صاحلي 
لالردن، يصل وزير اخلارجية الرتكي امحد داود اوغلو اىل عمان 
اليوم يف زيارة تستغرق بضع ساعات يتوقع ان ترتكز على 

الوضع يف سوريا.
ويف برازيليا، اكد الرئيس املصري حممد مرسي الذي يزور 
الربازيل حاليًا، احلاجة اىل التوصل إىل حل دائم للصراع يف 

سوريا.
وقفا  »ندعم  روسيف:  ديلما  الربازيلية  الرئيسة  وقالت 
فوريا وفعاال إلطالق النار. وندعم أيضا بدء عملية سياسية من 

السوريني بتأييد من اجملتمع الدولي«. 

بوتني: لن نسمح..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

االحتاد السوفياتي.
وسارت شاحنات عسكرية تنقل صواريخ اسرتاتيجية وأسلحة 
انتهاء  لذكرى  إحياء  الروسية  العاصمة  قلب  أخرى يف  ثقيلة 
الثانية، وهي مناسبة كان االحتاد السوفياتي  العاملية  احلرب 
السابق حيتفل بها يف التاسع من ايار، ذلك ان وثيقة االستسالم 
وقعت يف وقت متقدم من مساء الثامن من ايار يف برلني، اي 

التاسع من ايار بتوقيت موسكو.
بتوقيت  السادسة  الكرملني،  ساعة  حبسب  العاشرة  ويف 
بالعسكر،  اليت غصت  احلمراء  الساحة  غرينيتش، ساد صمت 
واختذ الرئيس فالدميري بوتني مكانه على املنصة الرمسية بني 
مدعوين، بينهم عدد كبري من احملاربني القدامى الذين علقوا 

كل ما منحوا من ميداليات على صدورهم.
بداية، عرض وزير الدفاع سريغي شويغو القوات واقفًا يف 
سيارة ليموزين سوداء مكشوفة، ووجه حتية اىل آالف اجلنود 
والضباط الذين صاحوا بصوت واحد »هورا«، حتت مساء صافية 

ويف طقس ربيعي.
ان  الدوام  على  »سنتذكر  مقتضبة:  كلمة  بوتني يف  وقال 
روسيا واالحتاد السوفياتي، هما حتديدا اللذان احبطا خمططات 
النازيني القبيحة والدامية ومنعاهم من السيطرة على العامل«. 
وشدد على أن« جنودنا محوا احلرية واالستقالل من مدى دفاعهم 
بتفان عن الوطن، وحرروا اوروبا وحققوا نصرا ستبقى عظمته 
يف الذاكرة خالل دهور«. وأضاف: »سنبذل كل ما يف وسعنا 
كي ال يتمكن احد يف اي مكان بعد االن من بدء حرب. سنفعل 

كل ما يف وسعنا لتعزيز االمن على وجه الكوكب«.
وبعد انهيار النظام السوفياتي عام 1991، اختذت العروض 
تقليد  اىل  عادت  ان  لبثت  ما  روسيا  لكن  تارخييا.  بعدا 
استعراضات القوة اليت حيبذها بوتني واليت بلغت ذروتها عام 
2011 يف مرور 65 سنة على انتصار احللفاء ، إذ دعيت اليها 

للمرة االوىل قوات من حلف مشال االطلسي.
وقبل عودته اىل الكرملني العام املاضي لوالية رئاسية ثالثة 
بعد واليتيه بني 2000 و2008 ثم توليه رئاسة الوزراء، وعد 
بوتني باعادة تسليح روسيا على حنو »غري مسبوق« يف وجه 
الواليات املتحدة مع ختصيص 23 الف مليار روبل )590 مليار 

أورو( خالل العقد احلالي.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس االول توقيف »ارهابي« 
لييب يف جنوب البالد حاول ادخال متفجرات اىل تونس.

التابعة  اإلرهاب  مكافحة  وحدات  »أمكن  بيان:  يف  وقالت 
إلقاء  الوطين  احلرس  وحدات  مع  بالتعاون  العدلية  للشرطة 
كمية  إدخال  مبحاولة  متلبسا  لييب  نفر  على  االربعاء  القبض 
من املتفجرات عرب سواحل مدينة بن قردان« من والية مدنني 
من  االمنية  الوحدات  »متكنت  واضافت:  ليبيا.  مع  احلدودية 
كشف هذا االرهابي بعد متابعة امنية دقيقة واالحباث متواصلة 

بالتنسيق مع اجلهات القضائية«.
 وكشف حمقق طلب عدم ذكر امسه ان الشرطة صادرت حنو 
150 كيلوغراما من مادة »تي ان تي« عثرت عليها يف سفينة 

ليبية رست يف مرفأ الكتف قرب بن قردان.

اعالن اعتقال »ارهابي 
لييب« يف تونس
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 قائمة النجمات األكثر إثارة

لنت جملة FHM يف نسختها 
النجمات  أكثر  عن  العاملية 
وجاءت  العامل،  حول  إثارة 
تصويت  على  بناًء  النتائج 

الناس.

والقائمة تكونت من 100 جنمة 
على رأسها املمثلة األمريكية 

ميال كونيس .

جاءت  الثانية  املرتبة  ويف 
 ، ريهانا  األمريكية  النجمة 
الثالثة  املرتبة  يف  تليها 
االنكليزية  واملمثلة  العارضة 

هيلني فالناغان.

املمثلة  الرابعة  املرتبة  ويف 

الربيطانية ميشيل كيغان 
وعارضة  املمثلة  بعدها 
كيلي  الربيطانية  األزياء 
بروك يف املرتبة اخلامسة 

.

هي   6 رقم  والنجمة 
كيلي  األمريكية  املمثلة 
الفنانة  تليها  كووكو، 
لوت  بيكسي  الربيطانية 
أما  السابعة،  املرتبة  يف 
العارضة  فهي  الثامنة 
أبتون  كايت  األمريكية 
املغنية  والتاسعة   ،
الربيطانية شرييل كول ، 

اليونانية  العارضة  والعاشرة 
جورجيا سالبا .

 مشجعون يرعبون العيب فريقهم بـ »قرب« 
يف أرض امللعب! 

اختذ مشجعو فريق صربي وسيلة 
على  العبيهم  لتحفيز  مرعبة 
الدرجة  لدوري  والتأهل  الفوز 
تتمثل  وهي  البالد،  يف  الثانية 
حبفر "قرب" وسط امللعب ووضع 
لالعبني  وموجهة  واضحة  رسالة 
أو  الثانية..  "الدرجة  تقول: 

هذا".
وفوجئ العبو فريق "مكافا ساباك" 
امللعب  أرض  داخل  حمفور  بقرب 
يف  الفريق  مباريات  إحدى  قبل 
دوري الدرجة الثالثة يف صربيا، 
وقد وضع عليه صليب كشاهد 
مع رسالة شديدة اللهجة تطالب 
الالعبني بالفوز والتأهل لدوري 
سيكون  وإال  الثانية،  الدرجة 

مصريهم الدفن يف هذا القرب.
وفتحت الشرطة الصربية حتقيقًا 
يف احلادث، وتبني هلا أن جمموعة 
من املشجعني املتعصبني تسللوا 
خلسة إىل أرض امللعب وحفروا 
املرتين،  على  يزيد  بعمق  القرب 

نفت  فيما 
النادي  إدارة 
تأسس  الذي 
 1919 عام 
بهوية  علمها 
ص  شخا أل ا
قاموا  الذين 

بهذا الفعل.

ل  قا و
يف  املسؤول 

إنه  يوفانوفيتش  زفن  النادي 
يقوم  أن  تصور  يستطيع  ال 
القرب  حبفر  النادي  مشجعي  أحد 
داخل أرض امللعب، مشريًا إىل 
سنوات  منذ  يصارع  الفريق  أن 
طويلة للصعود ويكون باستمرار 
يف  يفشل  لكنه  قويًا  منافسًا 
نهاية األمر، دون أن خيطر على 
بال مشجعيه حفر قبور لالعبني.

انتاب  الذي  الرعب  أن  ويبدو 
حني  ساباك"  "مكافا  العبو 

مشاهدة القرب والرسالة املوّجهة 
إليهم، دفعهم لتقديم أفضل ما 
على  ساعدهم  ما  وهو  لديهم، 
"رانا  أمام  املباراة  يف  الفوز 
للمركز  الفريق  ليصعد  راسكا" 
الثاني يف جدول الدوري وعلى 
"سلوغا  من  فقط  نقطتني  بعد 
مركز  وهو  املتصدر،  بيرتوفا" 
الدرجة  لدوري  للصعود  يؤهله 

الثانية. 

 أماندا باينز تكشف عن خضوعها جلراحة 
جتميل يف أنفها 

بعدما تصدرت املمثلة األمريكية، 
الصحف  عناوين  باينز،  أماندا 
الفنية بسبب سلوكها املضطرب، 
أقرت النجمة اهلوليودية خبضوعها 

جلراحة جتميل يف أنفها.

على  تغريدة  يف  باينز  وقالت 
التغريد  موقع  يف  حسابها 
املصغر )تويرت( إن »دورية »إن 
تاتش« استخدمت صورة لي منذ 
وأنا  سنوات طويلة يف غالفها، 

أكرهها«.
من  طليب  »سبب  إن  وأضافت: 
عن  التوقف  واملواقع  الدوريات 
استخدام صوري القدمية هو أنين 
بعد  الشكل  بهذا  أبدو  أعد  مل 

اآلن«.
جلراحة  خضعت  »لقد  وتابعت: 
كان  جلد  إلزالة  ألنفي  جتميل 

يبدو كالشبكة بني عييّن«.
أن  أنوي  أكن  »مل  وأضافت: 
أنين  أفصح عن ذلك ألحد، غري 

اجلديدة،  أمجل يف صوري  أبدو 
الصور  باستخدام  أرغب  وال 

القدمية بعد اآلن«.
وأعربت عن شعورها »باالستياء 
من استخدام الدوريات واملواقع 
صورها القدمية«، متسائلة »متى 

ستكف عن ذلك؟«
»لن  إنها  القول  إىل  وخلصت 

جمددًا«،  الشكل  بذلك  تبدو 
للجراحة  »خضوعها  أن  مؤكدة 
كان أفضل ما قامت به لزيادة 

ثقتها بنفسها«.
عناوين  باينز تصدرت  أن  يذكر 
الصحف يف اآلونة األخرية، بعد 
أن قامت بأعمال غريبة، أشهرها 

حالقة نصف شعرها.

لصوص يسرقون 50 ثعباناً يف بريطانيا

اإلذاعة  هيئة  أشارت 
الربيطانية "بي بي سي" إىل 
ان "الشرطة الربيطانية قالت 
ان لصوصًا سرقوا 50 ثعبانًا 
ضخمًا من الساللة امللكية من 

متجر للحيوانات األليفة

نوتنغهام  مدينة  يف 
طول  ويرتاوح  الربيطانية، 
نصف  بني  امللكية  الثعابني 
تعترب  وال  مرت   1.5 و  مرت 

خطرة".
حّثت  "الشرطة  ان  وأضافت 

جتار ومالكي احليوانات األليفة 
الغريبة على االتصال بها يف 
الثعابني  عرض  جرى  حال 

املسروقة للبيع عليهم". 
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متفرقات
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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 11 May 2013  2013 أيار   11 السبت 

يقام قداس وجناز السنة

للمرحوم فريد أنطون رعيش
من بلدة بنشعي قضاء زغرتا وذلك متام الساعة 6 من 
مساء يوم اجلمعة يف 10 ايار احلالي يف كنيسة سيدة 

لبنان يف هاريس بارك.
الداعون: ولده ديغول

ابنتاه ماري رعيش وعائلتها، ليليان رعيش وعائلتها.
شقيقه قبالن رعيش واوالده وعياهلم.

واوالدها  نادر  حنا  يوسف  زوجة  ماري  شقيقته 
وعياهلم.

 سيمون ابن شقيقته املرحومة امالي زوجة خليل جربين 
وعائلته.

طوني  زوجة  رعيش  البدوي  انطوانيت  شقيقه  ابنة 
اسطفان اسطفان من كفرصغاب وعائلتها.

وعموم عائالت رعيش ونادر وجربين واسطفان ومجيع 
اهالي بلدة بنشعي يف الوطن واملهجر.

تقبل التعازي عند مدخل الكنيسة
لنفسه الرمحة ولكم من بعده طول البقاء

الدعوة عامة

قداس وجناز السنة للمرحوم 
فريد أنطون رعيش

قداس وجناز االربعني للفقيد
جورج حنا بشور

يقام قداس وجناز االربعني عن نفس الفقيد
جورج حنا بشور

االحد يف  غد  يوم  وذلك  الكورة،   - كفرحزير  من 
القديس  كنيسة  11 صباحا يف  الساعة  اجلاري   12

نيقوالوس - بانشبول.

الداعون يف اسرتاليا:
وعائلته،  بشور  يعقوب  بشور، شقيقه  حنا  والده 
شقيقاته لور زوجة اميل يونس وعائلتها، لودي زوجة 
طوني سعد وعائلتها، جنوى بشور، جهاد زوجة جورج 
جبيلي وعائلتها، كلري زوجة ادمون طوق وعائلتها، 
غالديس بشور، منى بشور وعائلتها، ابنتا عمه دنيا 
زوجة سامي جبور وعائلتها، كاترين زوجة نزيه عبيد 

وعائلتها.
يف لبنان

عّماه انطون بشور وعائلته ونقوال بشور.
وعموم عائالت بشور وعطاهلل ومجيع االهل واالقارب 

ومجيع ابناء بلدة كفر حزير يف الوطن واملهجر.
الرجاء التربع للكنيسة بدل اكاليل الزهر.

لنفسه الراحة  ولكم من بعده طول البقاء.
تقبل التعازي بعد القداس.

الدعوة عامة
***

جريدة  واسرة  املغوش  واكرم  رزق  بو  أنطونيوس 
وخاصة  بشور  بآل  صداقة  عالقة  تربطها  اليت  اهلريالد 
وشقيقه  والده  من  التعازي  بأحر  تتقدم  يعقوب  شقيقه 
وشقيقاته ومجيع االهل واالقارب طالبة من اهلل ان يكون 
مسكنه يف االخدار السماوية.. رمحه اهلل واسكنه فسيح 

جنانه واهلم اهله وذويه الصرب والسلوان.

 مشكلة الشيب انتهت 
صل  تو
ن  حثو با
ن  وروبيو أ
حل  إىل 
ء  للقضا
على مشكلة 
لشعر  ا
ئب  لشا ا

جيعل 
ص  ألشخا ا
ين  لذ ا

السّن  يف  يتقدمون 
يستغنون عن الصبغة.

وأشار الباحثون إىل أن 
يظهر  الذين  األشخاص 
رؤوسهم  يف  الشيب 
إجهاد  من  يعانون 
فوق  جتمع  عرب  تأكسدي 
يف  اهليدروجني  أكسيد 
مما  الشعر،  بصيالت 
لون  حتول  إىل  يؤدي 
من  أبيض  إىل  الشعر 

الداخل إىل اخلارج.

وأوضح علماء من جامعة 
بريطانيا  يف  برادفورد 
يف  غريفسوالد  وجامعة 
من  متكنوا  أنهم  أملانيا 
جديد  عالج  إىل  التوصل 

األشعة  إىل  يستند 
ُيعرف  البنفسجية  فوق 
املعدل  ببسودوكاتاليز 
ثبتت  أن  سبق  الذي 
معاجلة  يف  فعاليته 
البهاق، وهو مرض يتمثل 
بزوال اللون الطبيعي من 

البشرة.

دراستهم  أن  وأضافوا 
شخصًا   2411 مشلت 
يعاني من البهاق، وأظهر 
إىل  اللون  عودة  العالج 
من  والرموش  البشرة 
الباحثون  وقال  اجلذور، 
إن  فاسيب  دورية  يف 
بالنسبة  العالج  جناح 
قد  أنه  يعين  للرموش 
اللون  إعادة  يف  ينجح 

الطبيعي للشعر.

 مقهى للبكاء اجلماعي يف الصني 
ذكرت صحيفة تشاينا 
ديلي "الصينية" يف 
طبعتها اليت تصدر يف 
تكلفة  أن  كونج  ونج 
تبلغ  املقهى  ارتياد 
50 يوان ما يعادل 6 
ساعة  لكل  دوالرات 
أفضل  تقديم  مع 
للزبائن  املشروبات 

للبكاء. يذهبون  الذين 

أيضا  املقهى  ويوفر 
النعناع  وزيت  املناديل 

املكتئبني  اآلم  لتخفيف 
كما يقدم البصل والفلفل 
الذين  ملساعدة  األمحر 
الدموع. يرغبون يف ذرف 

 بعد أن »ماتت« 11 عاماً.. أمريكية تعود إىل احلياة 
بعد أن اختفت ملدة 11 عامًا 
امرأة  عادت  ميتة،  وأعلنت 
يف  فجأة  وظهرت  أمريكية 

مكتب للشرطة يف فلوريدا.
بعد أن »ماتت« 11 عامًا.. 

أمريكية تعود إىل احلياة
وقال مكتب الشريف مبقاطعة 
إن  فلوريدا،  يف  مونرو 
امسها  من  حتقق  الشرطي 
اسم  حتت  مدرج  أنه  فالحظ 
ومتوٍف  »مفقود  شخص 
ليليتز  يف  األرجح«  على 
املكتب  فاتصل  بنسيلفانيا. 
أن  ليبلغها  ليليتز  بشرطة 

هايست يف عهدتهم.
يف  اختفت  هايست  وكانت 
بعد   2002 شباط/فرباير 
إىل  أطفاهلا  أوصلت  أن 

املدرسة.

جون  الرقيب،  وأوضح 
ليليتز،  شرطة  من  شوفيلد، 
تتطلق  كانت  هايست  أن 
حتاول  وكانت  زوجها،  من 
احلصول على مساعدة مالية، 

غري أنها مل حتصل عليها.
»كانت  أنها  وأوضح 
مستاءة، وتبكي خالل جلوسها 
يف موقف للسيارات، وتفكر 
فيها  سرتبي  اليت  بالطريقة 
أطفاهلا«، عندما اقرتب منها 
عن  وسأالها  وامرأة  رجالن 
الذهاب  حاهلا، ثم طلبا منها 

معهم إىل فلوريدا.
فرت  احلني،  ذلك  ومنذ 
ومل  مشاكلها،  من  هايست 
 11 طوال  بعائلتها  تتصل 

عامًا.
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حقق جوفنتوس تورينو، الذي ضمن احرازه اللقب للمرة الـ 29 يف 
 ،0 تارخيه، فوزه الـ 27 هذا املوسم على مضيفه اتاالنتا برغامو 1 – 
يف املباراة اليت اجريت بينهما يف برغامو وشهدها 14 الف متفرج يف 
املرحلة الـ 36 من الدوري االيطالي لكرة القدم »كالتشيو«. وسجل 

االصابة اليساندرو ماتري يف الدقيقة 18.
وضمن نابولي الثاني مشاركته مباشرة املوسم املقبل يف دوري 
سجلها   0  -  3 بولونيا  مضيفه  على  فوزه  بعد  االوروبي  االبطال 
ايدينسون كافاني من  ماريك هامسيك واالوروغواياني  السلوفاكي 
ضربة جزاء »بناليت« والسويسري بلرييم دزميايلي يف الدقائق 53 
اهلدافني اىل  ترتيب  و63 و67. ورفع كافاني رصيده يف صدارة 

27 اصابة.
وحقق آ سي ميالن الثالث فوزًا نظيفًا على مضيفه بيسكارا الذي 
حيتل املركز الـ 20 االخري 4 - 0 سجلها ماريو بالوتيللي )2( والثانية 
»بناليت« والغاني سولي مونتاري والفرنسي ماتيو  من ضربة جزاء 

فالميين يف الدقائق 9 و57 و33 و51.
وهنا النتائج ونذكر اوال الفريق املضيف:

الثالثاء:
آ أس روما 0 - كييفو فريونا 1

االربعاء:
بيسكارا 0 - آ سي ميالن 4

اتاالنتا برغامو 0 - جوفنتوس تورينو 1
بولونيا 0 - نابولي 3

انرتناسيونالي ميالنو 1 - الزيو روما 3
بالريمو 2 - أودينيزي 3

مسبدوريا جنوى 1 - كاتانيا 1
سيينا 0 - فيورنتينا 1

تورينو 0 - جنوى 0
كالياري 0 - بارما 1

وهذا ترتيب فرق الطليعة:
1 - جوفنتوس تورينو 86 نقطة من 36 مباراة )68 - 20(.

2 - نابولي 75 )70 - 33(.
3 - آ سي ميالن 68 )65 - 38(.

4 - فيورنتينا 64 )66 - 43(.
.)42 5 - أودينيزي 60 )52 – 

اسبانيا
يف مباراة متقدمة من املرحلة الـ 36 من الدوري االسباني »ليغا«، 
حقق ريال مدريد الثاني وحامل اللقب فوزا كبريا على ضيفه ملقة 
الف   72 وامام  مدريد  يف  برنابيه«  »سانتياغو  ملعب  على   2  -  6
رونالدو  والربتغالي كريستيانو  البيول  راوول  للفائز  متفرج. سجل 
لوكا  والكرواتي  بنزميا  كريم  والفرنسي  اوزيل  مسعود  واالملاني 
مودريتش واألرجنتيين أخنل دي ماريا يف الدقائق 3 و26 و33 و45 
 ،22 الدقيقة  يف  »بناليت«  جزاء  ضربة  رونالدو  وأهدر  و90،  و63 
وللخاسر  مدريد،  ريال  مع   200 الرقم  اصابته  سجل  انه  العلم  مع 
الباراغواياني روكي سانتا كروز وفيتورينو انطونيس يف الدقيقتني 
15 و36. وطرد احلكم العيب ملقة سريجيو سانشيز واالرجنتيين مارتن 

دمييكيليس يف الدقيقتني 21 و73.
ويف مباراة متقدمة من املرحلة عينها، فاز أتلتيكو مدريد الثالث 
»بااليدوس« يف فيغو  على مضيفه سلتا فيغو 3 - 1 على ملعب 
وامام 18 الف متفرج وضمن مشاركته مباشرة يف دوري اجملموعات 
يف دوري االبطال االوروبي املوسم املقبل. سجل للمضيف األرجنتيين 
اوغوستو فرنانديز يف الدقيقة 84، وللضيف الربازيلي دييغو كوستا 
وخوان فرانشيسكو خوانفران والكولوميب راداميل فالكاو غارسيا يف 

الدقائق 47 و66 و86.
وبات ترتيب فرق الطليعة كاآلتي:

1 - برشلونة 88 نقطة من 34 مباراة )105 - 37(.
2 - ريال مدريد 80 من 35 )95 - 36(.

3 - اتلتيكو مدريد 72 من 35 )61 - 28(.
4 - ريال سوسييداد 58 من 34 )62 - 43(.

5 - فالنسيا 56 من 34 )58 - 50(. 
انكلرتا

حقق مانشسرت سييت الثاني وبطل املوسم املاضي فوزًا متواضعًا 
على ضيفه ويست بروميتش البيون 1 - 0 يف املباراة اليت اجريت 
بينهما على ملعب »االحتاد ستاديوم« يف مانشسرت وشهدها 46158 
متفرجا وهي مؤجلة من املرحلة الـ 32 من الدوري االنكليزي »برميري 

ليغ«. وسجل االصابة البوسين ايدين دزيكو يف الدقيقة 35.
وعلى ملعب »ستامفورد بريدج« يف لندن وامام 41581 متفرجًا، 
تعادل تشلسي الثالث وتوتنهام هوتسرب اخلامس 2 - 2. سجل لالول 
وللثاني  و39،   11 الدقيقتني  يف  ورامرييس  اوسكار  الربازيليان 
يف  سيغوردسون  غيلفي  وااليسلندي  اديبايور  اميانويل  التوغولي 

الدقيقتني 26 و80.
وعلى ملعب »دي دبليو ستاديوم« يف ويغان وامام 18550 متفرجًا، 
خسر ويغان أثلتيك على ارضه امام سوانسي سييت 2 - 3. سجل 
للخاسر اهلندوراسي روجر اسبينوسا وااليرلندي جيمس ماكارثي يف 

اسبانيا: الربتغالي كريستيانو رونالدو يحتفل باصابته الـ 200 
لريال مدريد يف مرمى ملقة 6 – 2، يف مدريد.

البطوالت األوروبية الوطنية لكرة القدم

200 إصابة لرونالدو ونابولي وأتلتيكو مدريد إىل دوري األبطال

الدقيقتني 45 و53، وللفائز االسباني اخنل راخنل واالسرائيلي ايتاي 
شيخرت واهلولندي دوايت تيندالي يف الدقائق 50 و59 و76.

وبات ترتيب فرق الطليعة كاآلتي:
1 - مانشسرت يونايتد 85 نقطة من 36 مباراة )79 - 37(.

2 - مانشسرت سييت 75 )62 - 31(.
3 - تشلسي 69 )71 - 37(.
4 - ارسنال 67 )67 - 36(.

5 - توتنهام هوتسرب 66 )63 - 45(.
فرنسا

بعدما  فرنسا  لكأس  النهائية  للمباراة  غايار  تونون  ايفيان  تأهل 
تغلب على اف سي لوريان 4 - 0 يف املباراة اليت اجريت بينهما يف 
تونون وشهدها ثالثة آالف متفرج يف الدور نصف النهائي. وسجل 
االصابات ميلوس نينكوفيتش ويانيك ساغبو وكيفن برييغو وجنيب 
باويا يف الدقائق 10 و20 و33 و80. وهي املرة االوىل يصل ايفيان 

تونون غايار اىل نهائي كأس فرنسا.

عّوض االربعاء نيويورك نيكس ثاني املنطقة الشرقية خسارته 
الثالث وتغلب عليه بفارق  انديانا بايسرز  أمام ضيفه  االفتتاحية 
 ،66  – 72 ،42  – 47 ،20 79 )االشواط 29 –  26 نقطة 105 – 
نيويورك  غاردن« يف  »ماديسون سكوير  قاعة  79(، يف   –  105
للدور  املمكنة  السبع  مبارياتهما  ثانية  متفرجا، يف   19033 وأمام 
نصف النهائي للمنطقة من الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة 
كارميلو  للفائز  1. سجل   –  1 فتعادال  آي«،  بي  »ان  للمحرتفني 
نقطة   15 شومربت  واميان  متابعات  تسع  اىل  نقطة   32 انطوني 
وراميوند فلتون 14 نقطة، وللخاسر بول جورج 20 نقطة وديفيد 

وست 13 نقطة اىل ست متابعات.
يف  السبت  الثالثة  مباراتهما  يف  الفريقان  ويلتقي 

انديانابوليس.
وثأر ممفيس غريزليس خامس املنطقة الغربية خلسارته االفتتاحية 
أمام مضيفه أوكالهوما سييت ثاندر بطل املنطقة، إذ أسقطه على 
 74 ،54  – 51 ،23 99 )االشواط 21 –  ارضه بفارق ست نقاط 93 – 
– 69، 93 – 99(، يف قاعة »تشيزابيك انرجي أرينا« يف أوكالهوما 
للدور  مبارياتهما  ثانية  متفرجني، يف   18203 حضور  ويف  سييت 
1. سجل للفائز مايك كونلي  نصف النهائي للمنطقة وعادله 1 – 
26 نقطة اىل 10 متابعات وتسع متريرات حامسة واالسباني مارك 
غاسول 24 نقطة، وللخاسر كيفن دورانت 36 نقطة اىل 11 متابعة 
وتسع متريرات حامسة وديريك فيشر 15 نقطة وزاك راندولف 15 

نقطة.
يف  )اليوم(  السبت  الثالثة  مباراتهما  يف  الفريقان  ويلتقي 

ممفيس.

النتائج
وهنا النتائج ونذكر أواًل الفريق املضيف:

املنطقة الشرقية
انديانا بايسرز 102 نيويورك نيكس 95 – 
انديانا بايسرز 79 نيويورك نيكس 105 – 

تعادل الفريقان 1 - 1
شيكاغو بولز 93 ميامي هيت 86 – 

0 تقدم شيكاغو بولز 1 – 

املنطقة الغربية
ممفيس غريزليس 91 أوكالهوما سييت ثاندر 93 – 
ممفيس غريزليس 99 أوكالهوما سييت ثاندر 93 – 

تعادل الفريقان 1 - 1
بعد   127 ووريورز  ستايت  غولدن   –  129 سربز  أنطونيو  سان 

وقتني اضافيني.
0 تقدم سان أنطونيو سربز 1 – 

برنامج اليوم
وهذا برنامج مباريات اليوم ونذكر أواًل الفريق املضيف:

* املنطقة الشرقية:
شيكاغو بولز. ميامي هيت – 

* املنطقة الغربية:
سان أنطونيو سربز –

غولدن ستايت ووريورز.

مايك كونلي يحتفل بتسجيله نقاطًا ملمفيس غريزليس يف سلة 
أوكالهوما سيتي ثاندر، يف أوكالهوما سيتي.

الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني »ان بي آي«
نيويورك نيكس وممفيس غريزليس 

عادال 1 - 1

تصدر النوس الئحة دور االياب من الدوري االرجنتيين لكرة القدم، 
1، يف  إذ فاز يف املرحلة الـ12 على مضيفه أرجنتينوس جونيورز 2 – 
املباراة اليت أجريت بينهما يف بيونس أيرس. سجل للمضيف ماتياس 
)2( يف  رومريو  وللضيف سيلفيو   ،81 الدقيقة  مارتينيز يف  الفريدو 

الدقيقتني 7 و72.
عن  نقطة  بفارق  نقطة   26 اىل  الصدارة  رصيده يف  النوس  ورفع 
نيويلس أولد بويز املتصدر السابق والذي تراجع اىل املركز الثاني بعد 
2 سجلهما بينيديتو )2( يف الدقيقتني  خسارته أمام مضيفه أرسنال 0 – 

7 و17.
عشر  الثامن  جونيورز  بوكا  ومضيفه  الثالث  باليت  ريفر  وتعادل 
1. سجل للمضيف  والذي مل يفز يف 11 مباراة تواليا يف البطولة 1 – 
االوروغواياني سانتياغو سيلفا يف الدقيقة 39، وللضيف مانويل النزيين 

يف الدقيقة االوىل.
1. سجل  وفاز أتلتيكو رافاييال الرابع على سان مارتن سان خوان 2 – 
للفائز فيديريكو غونزاليز )2( يف الدقيقتني 83 و89، وللخاسر لوكاس 

الندا يف الدقيقة 16.
وهنا النتائج ونذكر أوال الفريق املضيف:

سان لورنزو 2 كويلميس 1 – 
أتلتيكو بلغرانو 1 أونيون سانتا يف 1 – 
كولون سانتا يف 0 غودوي كروز 3 – 

النوس 2 أرجنتينوس جونيورز 1 – 
فيليز سارسفيلد 0 راسينغ كلوب 0 – 

إنديبندينيت 2 تيغري 0 – 
ريفر باليت 1 بوكا جونيورز 1 – 

سان مارتن سان خوان 1 أتلتيكو رافاييال 2 – 
نيويلس أولد بويز 0 أرسنال 2 – 

استوديانتس 0 أول بويز 0 – 
وهذا ترتيب فرق الطليعة:

.)6 النوس 26 نقطة من 12 مباراة )18 –   – 1
.)16 نيويلس أولد بويز 25 )23 –   – 2

.)11 ريفر باليت 22 )15 –   – 3
.)11 أتلتيكو رافاييال 20 )18 –   – 4

.)9 غودوي كروز 20 )14 –   – 5

البطوالت األمريكية اجلنوبية الوطنية لكرة القدم

األرجنتني: النوس تصّدر ترتيب االياب

ريــاضة
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DUBBO National party 
MP and former police 
officer Troy Grant has 
denied using the phrase 
“Catholic mafia” to de-
scribe senior police cov-
ering up child sex abuse 
within the church. 
Police whistleblower De-
tective Chief Inspector 
Peter Fox told a special 
commission of inquiry 
in Newcastle on Monday 
that Mr Grant had used 
the phrase in 2002 or 
2003 while discussing 
problems he allegedly 
encountered with inves-
tigating church-related 
abuse.
Det Chief Insp Fox 
claimed Mr Grant had 
complained that senior 
officers were snowing 
him under with other 
work to prevent him 
completing a prompt 
and thorough investiga-
tion.
But Mr Grant, who took 
to the stand this morn-
ing to give evidence, 
said none of those 

Dubbo National party MP and ex-
cop Troy Grant denies using the 
phrase ‘Catholic mafia’ 

Tax cuts linked to the 
carbon tax will be aban-
doned in next week’s fed-
eral budget, due to a drop 
in the projected carbon 
price.
Climate Change Minister 
Greg Combet confirmed 
on Wednesday that the 
Gillard government would 
‘’defer’’ its plan to in-
crease the tax-free thresh-
old in 2015.
Mr Combet said the 
shelved tax cut would 
have been ‘’in the order’’ 
of $1.59 per week for 
most people earning up 
to $80,000 a year.
As part of its assistance 
to households when the 
carbon tax was intro-
duced, the federal gov-
ernment tripled the tax-
free threshold to $18,200 
in 2012. This was due to 
rise to $19,400 in 2015.
Mr Combet told report-
ers in Sydney that next 
week’s budget would 
revise the carbon price 
forecast - initially put at 
$29 a tonne for 2015-16 
when the local emissions 
trading scheme is linked 
to the European Emis-
sions Trading Scheme - 
down.
The Coalition’s Greg 
Hunt... the carbon tax is 
in “chaos”. 
He said that international 
markets had ‘’severely 
impacted’’ the carbon 
price.
‘’This means it is a lower 
cost to our economy to 
cut pollution,’’ he said.
‘’Because there will be 
no additional anticipat-
ed increase in costs to 
households in 2015-16, 
with a lower carbon price 
forecast, the budget will 
defer an anticipated fur-
ther round of additional 
related tax cuts.’’
Mr Combet said that when 
the carbon price rose 
again in the future, the 
tax cuts would be imple-
mented.
‘’This is a sensible ap-
proach to this particular 

issue,’’ he said.
Mr Combet said that there 
would be more offsetting 
savings “from a number 
of areas” in the budget, to 
make sure that the carbon 
tax package remained 
“broadly budget neutral”.
This comes as the govern-
ment signalled on Tues-
day that the budget faces 
a revenue shortfall of $17 
billion 2012-13 and that 
it would not proceed with 
a promised increase to 
family benefit payments, 
due to start on July 1.
Opposition climate action 
spokesman Greg Hunt 
seized on the news on 
Wednesday, saying the 
carbon tax was in ‘’cha-
os’’.
He told Fairfax Media’s 
Breaking Politics pro-
gram said he was not 
surprised the government 
was clawing back “phan-
tom revenue”.
“This is part of a pattern of 
overstating the revenue, 
spending the revenue be-
fore it’s been received, 
and then discovering af-
terwards that there is no 
revenue,” Mr Hunt said.
“Australians are going to 
pay the price of carbon 
chaos.”
Mr Combet said that 
when the carbon tax was 
introduced it was accom-
panied by a “very signifi-
cant round” of tax cuts, 
increases in family tax 
benefits and the pension.
“All of those measures 
implemented on the 1st 
of July last year will re-
main and they will be per-
manent,” he said.
The government provided 
pensioners and other in-
come support recipients 
with a one-off lump sum 
“Clean Energy Advance” 
payment in May 2012. 
Ongoing carbon tax as-
sistance began for pen-
sioners in March 2013. 
Seniors and family pay-
ments recipients are due 
to start receiving pay-
ments from mid-2013.

Labor abandons promised 
carbon price tax cuts 

claims were true.
“I was well-known within 
the organisation (NSW 
Police Force) ... for not 
being afraid to speak 
up,” he said.
However, he was certain 
he had never uttered the 
phrase “Catholic ma-
fia”, nor did he have any 
reason to.
“It’s one that is obvi-
ously attention grab-
bing and it is one I am 
sure I would remember 
saying,” he said.
He added he never 
encountered any hin-
drance to his investiga-
tions within the police 
force.
His evidence continues.
Yesterday, Det Chief 
Insp Fox told the inquiry 
he started looking into 
allegations of church-
related child sex abuse 
in 2002, with subse-
quent investigations 
uncovering what he be-
lieved to be a cover-up 
by both the church and 
senior police.

Mr Glenn Brookes MP, 
Member for East Hills 
is proud to sponsor the 
“Waterways and Heri-
tage of the East Hills/
Bankstown Area” an ex-
hibition of oil paintings 
by local artist Mr Steve 
Jannar along with works 
from Bing Wu.
“Steve’s art is just 
breathtaking. For those 
who have grown up 
in the area like I have 
looking at these paint-
ings brings a sense of 
nostalgia.” Mr Brookes 
said.
“I have had the honour 
of having a few loaned 
pieces of Steve’s paint-
ings in my office. Not a 
day goes by that some-
one doesn’t comment 

on the realism and 
beauty of his paintings. 
Mr Brookes continued
“Steve’s art showcases 
the beautiful area that 
we live in and it gives 
me great pleasure to 
be sponsor of his ex-
hibition.” Mr Brookes 
added.
The opening night will 
be held at Bankstown 
Paceway on Friday 14 
June 2013 and will be 
continuing over the 
weekend for public ex-
hibition and meet and 
greet with Mr Jannar on 
Saturday 15th from 12 
noon - 4pm and again 
on Sunday from10am - 
3pm.
Media: Jim Daniel 9772 
2774

WATERWAYS AND HERITAGE OF THE 
EAST HILLS/BANKSTOWN AREA

FORMER Howard-era 
industrial relations min-
ister Peter Reith has 
criticised the coalition’s 
new workplace policy as 
a band-aid solution that 
puts off some big deci-
sions.
Mr Reith said the coali-
tion had made a tactical 
decision not to take on 
unions but warned tough 
action “couldn’t be put 
off forever” if higher liv-
ing standards are to be 
retained.
It comes as the head of 
the Australian Industry 
Group labelled the coali-
tion policy, unveiled by 
Opposition Leader Tony 
Abbott on Thursday, as 
“very modest and very 
timid”.
In pitching his new poli-
cy, Mr Abbott said work-
ers could trust a “fair 
minded” industrial rela-
tions system under a co-
alition government, and 
stressed there would be 
no return to the extremes 
of the Howard-era Work 
Choices plan.
Mr Reith said there were 
some positive aspects 
to the policy, including 
restoring the Australian 
Building and Construc-
tion Commission and 
some measures to clean 
up unions.
“But it’s a policy of a 
number of band-aids and 
the big decisions to be 
made have been put off 
for the Productivity Com-

mission four or five years 
away,” Mr Reith told ABC 
radio on Friday.
He was also disappointed 
“nothing was going to be 
done” for the resource 
sector, which had seen 
a big increase in costs, 
some of which could be 
attributed to union mili-
tancy.
Small business also 
hadn’t been offered any-
thing in the way of un-
fair dismissal laws and 
penalty rates, threaten-
ing job opportunities for 
many people, he added.
Ai Group chief executive 
Innes Willox said while 
he wasn’t disappointed 
with the policy, there had 
been room to move fur-
ther.
“I think the ghost of Work 
Choices ... has hung over 
them,” he told ABC ra-
dio.
“It’s not a completely 
wasted opportunity but 
it was very modest and 
very timid.”
He would like to see in-
dividual flexibility agree-
ments given longer dura-
tion and changes to what 
can be negotiated in en-
terprise bargaining.
He also said the Produc-
tivity Commission review 
Mr Abbott flagged should 
look at penalty rates and 
unfair dismissal laws but 
lamented that any pros-
pect for reform had been 
pushed back to 2016 or 
beyond.

Abbott faces criti-
cism over IR policy
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FAMILIES in western Syd-
ney will be among the 
biggest losers from Ju-
lia Gillard’s latest broken 
promise - the scrapping of 
a $600 boost to the family 
tax payment. 
Finance Minister Penny 
Wong yesterday an-
nounced on tuesday the 
government would scrap 
the promised boost, worth 
$300 a year for families 
with one child and $600 
for those with two or more 
children.
She also revealed the 
government was facing a 
$17 billion revenue hole 
this financial year due to 
worsening economic con-
ditions. It came as eco-
nomic forecaster Deloitte 
Access Economics said 
the “magic pudding” had 
collapsed and predicted 
budget deficits through 
to 2015-16.The top 10 
electorates most hurt by 
slashing the family pay-
ment boost are all held by 
Labor and include heart-
land seats such as Ed 
Husic’s western Sydney 
base of Chifley.
Gillard backer Brendan 
O’Connor - who was pro-
moted into Chris Bowen’s 
job of Immigration Minis-
ter following the leader-
ship showdown between 
Ms Gillard and Kevin 
Rudd - was also high on 
the list of beneficiaries, 

Families betrayed by ALP 
promises again 

Prime Minister Julia Gillard / Pic: Ray Strange Source: The Daily 
Telegraph 
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A SYDNEY family earn-
ing $130,000 a year will 
pay $1000 more in annual 
cost-of-living expenses 
next year due to the car-
bon tax and Medicare levy 
increase, Daily Telegraph 
analysis has revealed. 
The only good news is that 
it will be partially offset by 
a surprise interest rate 
cut yesterday, which will 
save about $50 a month 
on the average mortgage 
of $300,000.
In a pre-Budget gift to 
Treasurer Wayne Swan, 
the Reserve Bank dropped 
the official cash rate to 
2.75 per cent - the low-
est in 53 years - against 
a gloomy economic out-
look.
In mixed news for families 
on tuesday, the govern-
ment announced it would 
scrap up to $600 a year in 
promised family tax pay-
ment increases, admitting 
it could no longer pay for 
it, with budget revenues in 
a $17 billion free-fall.
Analysis of the govern-
ment’s figures show many 
Sydney families will have 
their carbon tax compen-
sation payments wiped 
out by the increased 
Medicare levy to pay for 
the National Disability In-
surance Scheme.
It shows a Sydney fam-
ily with two children on 
$130,000 a year will pay 
up to $650 a year in in-
creased Medicare levy 
from 2014 - with a rise 
from 1.5 per cent to two 
per cent.
That is more than double 
the $306 in family assis-
tance paid to compensate 
for families in this range, 
which the government 
admits only covers less 
than half the $735 annual 
increase in cost of living 
caused by the carbon tax.
When the Medicare levy 
hike kicks in from July 1, 
2014, these families will 
be left $1079 per year out 
of pocket, before factor-
ing in savings from the 
interest rate cut.

Families on lower incomes 
will be protected because 
they benefit from a range 
of other payments, such 
as the school children’s 
bonus.
To add to the burden, the 
government announced 
it would scrap family tax 
benefit A from this July - 
worth up to $600 for fami-
lies with two children.
Finance Minister Penny 
Wong announced yester-
day the increased FTB A 
payments would be axed 
due to yet another blowout 
in the Budget bottom line, 
which has gone from $12 
billion to $17 billion within 
a week.The Treasurer’s 
office confirmed The Daily 
Telegraph’s analysis was 
correct, but said families 
on average were $3956 
better off than under the 
Howard government due 
to Labor’s tax cuts over 
the past five years.
And they would still be 
$2571 a year better off 
after the carbon tax and 
Medicare levy rises were 
included.
Shadow finance minister 
Andrew Robb said fami-
lies were paying a “very 
dear price for the Gillard 
government’s gross eco-
nomic mismanagement 
and broken promises”.
“Money is being ripped 
away from families in all 
sorts of ways - so any 
suggestion that house-
holds have been compen-
sated for the carbon tax is 
a complete and utter con,” 
he said.
“People are considerably 
worse off, yet the carbon 
tax keeps driving up the 
cost of living.”
Senator Wong said on 
tuesday: “So this is a dif-
ficult decision but a re-
sponsible decision given 
what has happened to 
revenue.”
The Budget will deliver 
an $11 billion deficit this 
financial year, followed 
by a $13 billion deficit in 
2013-14, Deloitte Access 
Economics says.

Gillard’s new Budget 
pain sours rate cut relief 

as were cabinet ministers 
Craig Emerson and Jason 
Clare.
The Prime Minister re-
fused to answer ques-
tions on tuesday on why 
the promise to help fami-
lies was broken. Her of-
fice said simply: “Eligibil-
ity for Family Tax Benefit 
is based on income, not 
where you live.”
When the boost was ini-
tially announced last 
year as part of Labor’s 
“spreading the benefits of 
the boom” package from 
the mining tax revenue, 
Ms Gillard told parliament: 
“We will continue to work 
with families to help them 
make ends meet.”
It was to start from July 1 
this year and was estimat-
ed to benefit 1.5 million 
families.
Opposition leader Tony 
Abbott said scrapping 
the boost was “further 
evidence Labor can’t be 
trusted” and just another 
broken promise.
“This is yet another ex-
ample of a broken promise 
by Julia Gillard and Wayne 
Swan,” Mr Abbott said.
“If Labor is re-elected any-
thing ‘funded’ by the min-
ing tax will be cut.”
Australian Council of So-
cial Services head Cas-
sandra Goldie said the 
government should have 
looked to save the money 

THE major banks have 
bowed to public pressure 
and immediately passed 
on the full rates relief be-
stowed on borrowers by 
the Reserve Bank of Aus-
tralia on tuesday. 
Three of the “big four” 
banks have said they will 
pass on in full the 0.25 
percentage point cut for 
standard variable home 
loans.
In Sydney, it means hom-
eowners will get almost 
$50 knocked off an aver-
age monthly mortgage re-
payment.
The Reserve Bank 
slashed the cash rate to 
2.75 per cent - the lowest 
in 53 years - as it primes 
the economy to soften the 
impact of the high Austra-
lian dollar.
Further reductions are ex-
pected by economists be-
fore the end of the year as 
the central bank retains a 
clear “easing bias” and 
will need to boost growth 
in the non-mining sectors 
of the economy to offset 
the expected slowdown in 
the mining states of West-
ern Australia and Queen-
sland.
It was the recent low infla-
tion readings that cleared 
the way for action, with 
Reserve Bank governor 
Glenn Stevens saying the 
decision to cut was “ap-
propriate to encourage 
sustainable growth in the 
economy, consistent with 
achieving the inflation 
target”.
However, in a note of 

warning, Mr Stevens high-
lighted that employment 
growth is lagging behind 
the number of new em-
ployees coming on to the 
market every month.
Unemployment is tipped 
by analysts to exceed 6 
per cent before the end of 
the year.
But Mr Stevens was up-
beat that the recent rate-
cutting cycle is starting 
to work, with investors 
chasing higher-risk re-
turns and some increase 
in the “interest-sensitive 
areas of spending” such 
as property and retail.
National Australia Bank 
moved first yesterday, 
cutting its standard vari-
able home loan rate to 
6.13 per cent, and the 
Commonwealth Bank 
quickly followed, cutting 
its rate to 6.15 per cent.
ANZ makes its decision 
“out of cycle” this Friday 
and is expected to follow 
its main competitors.
Young couple Danny and 
Charntell Ciampa, from 
Minchinbury, said they 
welcomed news of the 
interest cut and hoped 
there was more to come 
in the future.
While they miss out on 
the main benefit of the 
rate cut as they are on a 
fixed mortgage with St 
George for another three 
years, it was still a wel-
come result.
“If we were on a variable 
mortgage it would have 
been much sweeter,” Ms 
Ciampa said on tuesday.

Reserve bank bonus in 
time for Mothers’ Day

Danny Ciampa with wife Charntell and daughter Sienna, 4 weeks 
/ Pic: Robert Barker Source: The Daily Telegraph 
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اعــالنات

Chris Bowen MP 
Del�v�r�ng f�r o�r co��nit�

www.facebook.com/chrisbowenmp @bowenchris

Chris Bowen  
Always available to help
Whether it’s securing funding for job seeker services in Fairfield, or assisting  
with Government departments, Chris has always been here to help. 

If you have any issues or Federal Government matters that you would like to discuss with 
Chris, please contact his office on 9604 0710 or by email: chris.bowen.mp@aph.gov.au

On Tuesdays and Fridays, an Arabic speaker  
is available to assist you with translation services.

ADVERTISEMENT

Office: Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road, Fairfield West   
Phone: 9604 0710   Fax: 9609 3873   Mail: PO Box W210, Fairfield West, NSW 2165  
Email: chris.bowen.mp@aph.gov.au   Web: www.chrisbowen.net

Authorised by Chris Bowen MP, Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road, Fairfield West. 

خدمات  يف  ملساعدتكم  العربية  باللغة  متحدث  يتوفر 
الرتمجة يومي الثالثاء واجلمعة من كل اسبوع.

 مبيع بالجملة للبنائني واملتعهدين
لدينا تشكيلة واسعة جدًا من البالط االيطالي واالسباني والدهان 

 والجيربوك وأدوات التلييس ومواد البناء
بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة                              

أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

مالحظة: مالصق ملبنى
E: mohamad@wickedwickerhome.com.au

االفتتاح الكبري 
ملحالت

 LOUIS 
 VALENTINO

  PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

ANZAC ST, GREENACRE 22 نفتح 6 أيام يف األسبوع من ال 6.30 صباحاً حتى 5 عصرًا
لالتصال: 3002 9709 02
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مـــقابلة

هوية  ببطاقة  لنا  هل   *
أوبرن  بلدية  لعضو  خمتصرة 

رجل االعمال سليم مهاجر؟
 - سيدني  يف  ولدت   -
املرحلة  درست  اسرتاليا، 
مدرسة  يف  االبتدائية 
  Bankstown Grammar
 Trinity الثانوية يف  واملرحلة 
أوبرن،  يف   Catholic College
فتلقيتها  اجلامعية  املرحلة  اما 
يف جامعة سيدني حيث خترجت 

باجازة يف اهلندسة املدنية.
* متى بدأت العمل وأين؟

اجلامعة  من  خترجي  فور   -
يف  والدي  مع  العمل  بدأت 
 Sydney Building شركة 
أشغل  حيث    Constraction

فيها منصب املدير.
شركتكم  تأسست  متى   *
وما هي االعمال اليت تقومون 

بها؟
- أسس والدي حممد مهاجر 
الشركة عام 2000 حيث نتعهد 
البناء  ومشاريع  اعمال   كافة 
واملقاوالت الكبرية والصغرية 

يف مجيع أحناء سيدني.
قامت  التزام  هناك  هل   *
به  انوه  ان  توّد  الشركة  به 

وتسلط الضوء عليه؟
- االعمال وااللتزامات اليت 
بينها  من  كثرية،  نفذناها 
 Lidcombe Towers مبنيا  
وهما كناية عن برجني يتألف 
كل واحد منهما من 9 طوابق 
و7  سكنية  شقة   60 ويضم 

حمالت جتارية.
مشاريع  اي  هناك  هل    *
مستقبلية قريبة تود ان تشري 

اليها؟
- اننا بصدد تشييد برجني 
للربجني  حمازيني  آخرين 
عدد  من  ويتألفان  السابقني 

و2 عمال و3 مستقلني و2 من  
.Action Group

معينا  منصبا  تشغل  هل   *
يف البلدية اآلن ام انك عضو 

فقط يف اجمللس البلدي؟
- اشغل مركز نائب رئيس 

البلدية يف الوقت احلالي.
نشاطات  اي  لديك  هل   *

اجتماعية وخريية؟
العمل  احب  بالطبع   -
صميم  من  النه  االجتماعي 
وكون  االنسانية،  الطبيعة 
االنسان خملوقا اجتماعيا فانه 
على  يتقوقع   ان  ميكنه  ال 
عن  عزلة  يف  ويعيش  نفسه 

جمتمعه.
بالعمل  اهتمامي  ان 
الكالم  اطار  تعدى  االجتماعي 
يف  فقمت  الفعل  نطاق  اىل 
مجعية  بتأسيس   2011 العام 
تهتم  اليت  االسرتالي  اجملتمع 
لالبتعاد  الشباب  مبساعدة 
املخلة  واالعمال  اجلرمية  عن 
بالقانون ومساعدتهم لالخنراط 

وسلوك  العاملة  اليد  يف 
الصحيح  االجتماعي  املسلك 
ان  ميكننا  ال  انه  نعترب  الننا 
نبين وطنا صحيحا دون جمتمع 
يكون  ان  صحيح،  وال ميكن 
فرد  دون  صحيح  جمتمع  لنا 
هم  الشباب  ان  ومبا  صحيح، 
مستقبل اجملتمع والوطن فاننا 
نوليهم عناية فائقة فنقيم هلم 
وندوات  توجيهية  حماضرات 
على   تساعدهم  ارشادية 

سلوك الطريق القويم.
تساعد  انك  *ذكرت 
الشباب، فهل هذه املساعدة 
احملاضرات  على  تقتصر 

والندوات؟
االحيان  بعض  يف  نقوم   -
جلمعيات  مادي  دعم  بتقديم 
كما  بالشبيبة،  تهتم  خريية 
وافطارات  صلوات  ننظم  اننا 
مبنى  يف  رمضان  شهر  يف 
حفالت  اقمنا  وقد  اجلمعية. 
تكرميية لشخصيات بارزة مثل  
وسفري  دانيال  جان  السفري 

بنت شركتنا Lidcombe Tower ونتعهد كافة األعمال الكبرية والصغرية
تقيم مجعية اجملتمع االسرتالي ندوات ملساعدة الشباب لالبتعاد عن اجلرمية وتكرم اشخاصا بارزين 
أعد مواطين أوبرن ان أكون صوتهم يف اجمللس البلدي وأبواب مكتيب مفتوحة للجميع 

مدير شركة Sydney Building Constraction نائب رئيس بلدية أوبرن سليم مهاجر  لـ »اهلريالد«:

آمن بأن العلم والثقافة هما السالح األمضى الذي يستعني به االنسان 
يف معارك الحياة لبناء مستقبله وكيانه وليكافح به الجهل..  آمن بالتحصيل 
العلمي والجامعي فجسـّد ايمانه هذا عمال وفعال .. فبعد ان حصل على 
التحصيل  حاليا  يتابع  املدنية  الهندسة  يف  سيدني  جامعة  من  اجازة 
البيئية كما تقدم لدراسة  الهندسة  اينغالند يف  الجامعي يف جامعة نيو 
الدكتوراه )PHD( يف القوانني الضرائبية يف جامعة سيدني.. انه نائب 
 Sydney Building  Constraction رئيس بلدية أوبرن مدير شركة

رجل األعمال السيد سليم مهاجر.
ان  »الهريالد«  لـ  مهاجر  سليم  السيد  قال  العام  العمل  مجال  ففي 
البلدية  لالنتخابات  للرتشح  دفعه  العامة  الخدمة  مجال  يف  للعمل  حبه 
التي جرت عام 2012 كمستقل حيث فاز بعضوية املجلس البلدي يف 

اوبرن.
يقف  ال  االنسان  ان طموح  قال  أبعد  اي طموح سياسي  له  اذا  وعما 
عند حدّ كاشفا انه ترشح كمستقل يف االنتخابات النيابية السابقة غري 

الحظ لم يحالفه.
حـبـّه للخدمة العامة لم يقتصر على العمل البلدي  ألن هناك مجاالت 

نطاق العمل البلدي فقام بتأسيس جمعية املجتمع االسرتالي عام 2011 
التي تقوم بتنظيم محاضرات وندوات ملساعدة الشباب يف االبتعاد عن 

الجريمة وعن االعمال املخلة بالقوانني..
كما قامت الجمعية بتكريم عدة أشخاص بارزين منهم سفري لبنان يف 
كانبريا االستاذ جان دانيال وقنصل عام لبنان يف سيدني االستاذ جورج 
البيطار غانم حيث حضر حفالت التكريم رؤساء واعضاء بلديات ورجال 

دين ورؤساء وممثلو مجالس وجمعيات وشخصيات اجتماعية. 
يف  مدير  منصب  مهاجر  سليم  السيد  فيشغل  االعمال  مجال  يف  أما 
عام  والده  اسسها  التي    Sydney Group Constraction شركة 
بناء   ضمنها  من  والصفرية  الكبرية  االعمال  وتبني  تتعهد  والتي   2000
Lidcombe Tower وهما مبنيان يتألف كل منهما من 9 طوابق ويضم 
7 محالت تجارية و60 شقة سكنية، ومن مشاريع الشركة املستقبلية 
نفسها  باملواصفات  السابقني  للربجني  محازيني  برجني  تشييد  القريبة 

لناحية عدد الطوابق واملحالت  والشقق.
 Sydney Building شركة  مدير  مكتب  »الهريالد«  قصدت 
Constraction السيد سليم  مهاجر وكان لها معه هذا الحوار الشيق:  

حاوره أنطونيوس بو رزق

عضو بلدية اوبرن رجل األعمال سليم مهاجر

الزميل انطونيوس بو رزق يحاور عضو بلدية اوبرن سليم مهاجر

والشقق  نفسها  الطوابق 
واحملالت نفسها.

* ما هو سبب جناح شركتكم 
يف رأيكم؟

- لنجاح اي عمل مهما كان 
مقومات  عدة  تتوفر  ان  بد  ال 
واالستقامة  الصدق  اهمها 
وهذه  واخلربة  واالخالص 
عملنا  يف  اعتمدناها  صفات 

ونسري عليها يف حياتنا.
عضوا يف جملس  كونك   *
سنة  اي  يف  اوبرن،  بلدية 

دخلت اجمللس البلدي؟
- ترشحت للبلدية عام 2012 
بعضوية  وفزت  كمستقل 
اجمللس البلدية وحصلت على 
صوت   1400 على  يزيد  ما 
من  اكثر  اىل  العدد  وارتفع 
احتساب  بعد  صوت   1800

االصوات التفضيلية.
بلدية  بأداء  رأيك  هو  ما 

اوبرن؟
- انين راض متام الرضا عن 
البلدية  به  تقوم  الذي  األداء 
مثاال  االداء  هذا  أصبح  وقد 
بلديات  قبل  من  به  حيتذى 
اليت  املشاريع  لناحية  اخرى 
تنفذها واخلدمات اليت تقدمها 

لسكان املنطقة.
* ما هو عدد الضواحي اليت 

تضمها بلدية اوبرن؟
تضم  اوبرن  اىل  اضافة   -
ليدكمب،  ضواحي  البلدية 
بارك،  رجيينتس  برييلال، 
وينغتون  نيو  سيلفرووتر، 

وسيدني اوملبيك بارك.
*ماذا عن عددالسكان؟

ألف   80 حواىل  يبلغ   -
نسمة.

اجمللس  يتوزع  كيف   *
البلدي احلالي؟

- يتألف من 3 أعضاء أحرار 

غامن  البيطار  جورج  لبنان 
وحضر حفالت التكريم اعضاء 
بلديات خمتلفة ورؤساء وممثلو 
جمالس ومجعيات ورجال دين 

وشخصيات اجتماعية..
اسم مجعية  اخرتمت  * ملاذا 
وانتم  االسرتالي  اجملتمع 

لبنانيون وعرب؟
الن  األسم  هذا  اخرتنا   -
صفوفها  يف  تضم  اجلمعية  
من  اشخاصا  وعضويتها 
عربية  متعددة  جنسيات 
ديانات  ومن  وكورية  وتركية 

ومذاهب خمتلفة.
مهاجر  للسيد سليم  * هل 
اي طموحات سياسية أبعد من 

البلدية؟
- بالطبع، لكل انسان طموح 
وان طموح الفرد ال يقف عند 
وترشحت  لي  سبق  فقد  حد، 
نيو  يف  النيابية  لالنتخابات 
ومل  كمستقل  ويلز  ساوث 

حيالفين احلظ.
احلزبان  عليك  عرض  لو   *

واالحرار  العمال  اي  الكبريان 
فعلى  الئحتهما  على  الرتشح 

اي الئحة ترتشح؟
- أفضل ان أبقى مستقال.

* قلت لنا انك حصلت على 
املدنية،  اهلندسة  يف  اجازة 
طموحات  اي  لديك  فهل 

دراسية أخرى؟
- طبعا، الن العلم هو الكنز 
ما  وبقدر  يفنى،  ال  الذي 
بقدر  بالعلم  االنسان  يتسلح 
ما ينجح يف حياته، فأنا اتابع 
يف  اجلامعي  التحصيل  حاليا 
فرع اهلندسة البيئية يف جامعة 
نيو اينغالند وهذا االختصاص 
له عالقة مبجال البناء، وكذلك 
 )PHD( تقدمت بطلب لدراسة
القوانني  يف  الدكتوراه  اي 
سيدني  جامعة  يف  الضرائبية 

وما زلت انتظر الرّد.
مهاجر  للسيد سليم  * هل 

كلمة أخرية تود توجيهها؟
اليت  االجنازات  كل  ان   -
لوال  لتتحقق  تكن  مل  حققتها 
لي  وعائليت  والدّي  دعم 
واجملتمع  االصدقاء  وكذلك 
أعد  وانين  فيه،  اعيش  الذي 
لي  صّوتوا  الذين  االشخاص 
االنتخابات  يف  ودعموني 
صوتهم  سأبقى  انين  البلدية 
املنطقة  سكان  كل  وصوت 
للدفاع  البلدي  اجمللس  يف 
عن حقوقهم وتقديم اخلدمات 

هلم.
بالشكر  أتقدم  ان  واحب 
من كل الذين وضعوا ثقتهم 
يف  أصواتهم  ومنحوني  بي 
واقول  البلدية  االنتخابات 
مفتوحة  أبواب مكتيب  ان  هلم 
امكانياتي  ملساعدتهم، ضمن 
بشؤون  يتعلق  ما  كل  يف 

البلدية.

االنسان ومجتمعه ووطنه خارج  اخاه  فيها  ان يساعد  االنسان  أخرى على 



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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