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املبعوث الدولي يف موسكو اليوم وواشنطن تأمل من مؤمتر اسطنبول خطة توافقية

أنقرة و«اجمللس الوطين» يلتفان على مهمة أنان

تعرضت مهمة مبعوث
ّ
األمم املتحدة واجلامعة
العربية إىل سوريا كويف
انان إىل حماوالت عرقلة
جدية أمس االول ،متثلت
يف مسعى وزير اخلارجية
الرتكي امحد داود اوغلو
يستعد الستضافة
الذي
ّ
سمى «مؤمتر اصدقاء
ما ُي ّ
اسطنبول
يف
سوريا»
يف االول من نيسان
املقبل ،اىل التشكيك يف
جدوى التعامل مع النظام
السوري قائ ًال إن استمراره
«مستحيل وضد املنطق
والتاريخ».
الوطين
«اجمللس
أما
السوري» املعارض فقد
تولىّ
من جهة أخرى،

رفض البيان الرئاسي
الصادر عن جملس األمن
قبل يومني والذي يدعو
اىل وقف العنف من كل
األطراف واىل اطالق حوار
حيث
شامل،
سياسي
وصفه بأنه مينح النظام
لقمع
إضافية
«فرصة
االحتجاجات».
ويف تطور الفت ،هدد
حزب العمال الكردستاني
انقرة بتحويل كل املناطق
إىل
باألكراد
املأهولة
«منطقة حرب» ،إذا دخلت
إىل
الرتكية
القوات
سوريا ،فيما أعلنت موسكو
أنها ستستقبل انان غدًا،
قبل أن ينتقل إىل بكني.
قال
طهران،
ويف

BONUS
NOKIA

BLUETOOTH HEADSET

Driving School

صالون تزيني رجـّالي للبيع
عمره  3سنوات
3 Year Old Shop, New & Modern
زبائن الصالون يف ازدياد
ومدخوله يف تحسن مستمر
يقع يف قلب سوق تجاري كبري
املدخول السنوي  235ألف دوالر
ملن يهمه االمر االتصال بـ طوني:
0416554842

0405 600 833

عرض مغري لوقت
محدود يف فر ع
مرييالندز
التفاصيل صفحة 19

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

قرب حمطة القطار

قرب حمطة القطار

www.arabickaraoke.com.au
Mobile Sam : 0402 483 265

لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من
حسم

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

14 Smart St,
Fairfield

والشحن جمانا داخل إسرتاليا

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

% 20

خربة طويلة  ..خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة

كاريوكي عربي

2012

*Terms & Conditions: Offer available when you connect to any 24 month $49 or above Optus or Virgin Mobile Plan. No rainchecks. Offer only available at
TeleChoice Merrylands. Please see in-store for full details. Offer ends 31/03/2012.

نفتح من الـ  5،00صباحا لغاية الـ  10،00ليال
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 NDSالتسعرية العاملية $499
FFER E
وملدةOحمدودة فقط $399
ARCH
أسعارنا31 M

9760 1388

جديد أفران ياغونا فرع فريفيلد ..بيتزا على أنواعها

124 Highland Ave,
Yagoona

تصويب مسارهما قبل
فوات األوان ،ولعل اإلشارة
األبلغ اىل املأزق القائم
يعكسها مزاج الرئيس
نبيه بري يف هذه األيام،
حيث ظهر امام زواره أمس
وقد فقد شهية الدفاع
عن احلكومة ورئيسها،
بعدما كان متخصصًا يف
إزالة احلواجز اليت تعرتض
طريقهما ،مبا أوحى وكأن
آبار صرب رئيس اجمللس
تكاد جتف وهو يراقب
التباطؤ يف إجناز الكثري
من التعيينات ،ويف قطع
األشواط املطلوبة حنو
تأمني اجلهوزية الضرورية
لبدء رحلة التنقيب عن
النفط ،فيما يلمح العماد
ميشال عون اىل «أوراق

مستورة» سيكشف عنها
املناسب،
الوقت
يف
لفضح ما خفي حتى اآلن،
قاصدًا يف رسالته املرمزة
هذه وجهة معروفة.
ويف ظل هذا املناخ ،طار
أمس االول اجتماع اللجنة
الوزارية املعنية ببواخر
إنتاج الطاقة ،كما طار سعر
صفيحة البنزين  500لرية
إضافية ،ودخل مرسوم
تشكيل هيئة ادارة قطاع
البرتول يف اختبار جديد،
فيما بقيت رئاسة جملس
القضاء األعلى تنتظر حكما
سياسيا باالفراج عنها.
الزميلة «السفري» سألت
الرئيسني نبيه بري وجنيب
ميقاتي عن امللفات العالقة

أكثر من  1400اغنية بالعربية و 1400باإلنكليزية

TeleChoice Merrylands

ع
جنات ..

تلفون 87308300 :تلفون97938333 :

Photos for illustration
purposes only.

Kiosk K103 Stockland Merrylands

اآلن  ....يف فريفيلد

فرع فريفيلد

بري  :احلكومة تقضم رصيدنا  ...ولن أمحي أحداً

LY
OFFER FOR A LIMITED TIME ON

للبيع

فرع ياغونا

ميقاتي :يعرف «البري وغطاه»  ...ولد ّي حل للكهرباء

بات واضحًا ان العالقة
باسم
املتحدث
وزارة يف سوريا وحتاشي أي
االكثرية
مكونات
بني
اخلارجية اإليرانية رامني
تسرع وإجراء ينطوي على
ّ
تعاني من خلل متفاقم،
مهمانربست ،تعقيبًا على تدخل».
ينعكس بشكل متصاعد
األنباء
وكالة
بيان جملس األمن حول وذكرت
احلكومة
إنتاجية
على
سوريا ،إن «إيران تدعم القطرية (قنا) إن رئيس
وعلى ملفات حيوية عدة
أي مشروع ال ينتهك احلكومة وزير اخلارجية
حماصرة يف حقول األلغام
السورية» .القطري الشيخ محد بن
السيادة
السياسية وحقول النيات
وأضاف إن «إيران تتجاوب جاسم بن جرب تسلم
املبيتة ،كما هي حال
مع املشروع الذي يتضمن رسالة من وزير اخلارجية
بواخر الكهرباء «املتبخرة»،
مطالب الشعب السوري السعودي األمري سعود
ورئاسة جملس القضاء
وتطبيق اإلصالحات املعلنة الفيصل ،نقلها السفري
األعلى اليت طال انتظارها
من قبل الرئيس السوري السعودي لدى قطر أمحد
املناسب،
للشخص
(بشار األسد) ومسؤولي بن علي القحطاني «تتعلق
واحملروقات امللتهبة اليت
احلكومة السورية وإرساء بالعالقات الثنائية بني
كل
أسعارها
جتاوزت
الشقيقني وسبل
 MONTHهذا
األمن واالستقرار يف
WHEN
YOU
CONNECT
البلدينTO
ANY 24
اخلطوط احلمر.
وتطويرها».
الوطين تعزيزها
PLANللحوار
البلد وميهد
$49
OR
ABOVE
OPTUS
OR
VIRGIN
MOBILE
وأمام هذا الواقع ،أصبحت
وشدد داود اوغلو ،يف
وشدد على «ضرورة
فيه».
ّ
ّ
األكثرية وحكومتها حباجة
اعتماد اخليار السياسي فيينا ،حيث التقى نظريه
اىل «صدمة سريعة» تعيد
ملعاجلة الوضع احلالي
التتمة صفحة 17
وتتيح
دمهما،
جتديد

PARS

فران ياغونا للم
أ
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االعالن
يف فرع
فريفيلد

نؤمن طلبيات كافة
املناسبات بأسعار
مدروسة

سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث
ويلز HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا

مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142
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اعالنات

بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!
تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع
مجموعات كبرية من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية

 Intervisionتقدم لك جهازاً مع تركيب بقيمة  499دوالراً

هذا الجهاز يوفر لكم أكثر من  230قناة عربية وأكثر من  29محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشتكم

 Intervisionيف ملبورن الشهر املقبل

www.intervisiontv.com.au
$499
أكثر من  29حمطة راديو عربية
Installed

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة
نقدم لكم أكثر من  230قناة فضائية مجاناً من الشرق األوسط.
متتعوا مبئات القنوات الفضائية العربية ذات النوعية العالية على شاشة تلفازكم من
خالل االنترنت.
تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات العربية ترضي جميع أفراد العائلة.
لالستفسار وملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بنا
Intervision
على أحد األرقام التالية:
قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6
روني 0 4 2 9 5 8 5 8 5 8
املكتب 0 2 8 8 8 3 2 7 2 2

We can offer you
unlimited local
calls and unlimited
Internet at ADSL2+
speed for $65
a month.

مطلوب موزعون للبيع وتقنيو
تركيب ،نوفر التدريب املطلوب.

شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية

Specialise in IT computer, wireless,
Telecommunication and networking
service as well as onsite repairs.
we can also provide you with Satellite
Antenna and free to air solution.

*Box Delivered only, no installation included
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لبنانيــات

رئيس وزراء جورجيا زار بعبدا وعني التينة واجرى حمادثات يف السراي:

ندرس امكان نقل الكهرباء اىل لبنان عرب تركيا باسعار خمفضة جدا
اعلن رئيس وزراء جورجيا نيكا
غيلوري انه سيدرس امكان نقل
الكهرباء من جورجيا اىل لبنان عرب
تركيا حيث يتم بناء خط المداد
الكهرباء اىل تركيا ،وباسعار
خمفضة جدا مع احملافظة على
البيئة.
وكان رئيس الوزراء اجلورجي
الذي وصل اىل لبنان امس
االربعاء زار امس االول رئيس
اجلمهورية العماد ميشال سليمان
يف قصر بعبدا يرافقه وفد
رمسي وسفري بالده يف لبنان
وتناول
اريستايف،
زوراب
البحث العالقات بني البلدين
واهمية تعزيزها لكال اجلانبني يف
شتى اجملاالت .وال سيما منها
االستثمارية واالقتصادية.

ويف عني التينة

وزار الرئيس غيلوري والوفد
رئيس جملس النواب نبيه بري
يف عني التينة حبضور مسؤول
العالقات اخلارجية يف حركة أمل
الوزير السابق طالل الساحلي
علي
االعالمي
واملستشار
محدان .وجرى البحث يف تعزيز
العالقات والتعاون بني لبنان
وجورجيا السيما على الصعيد
االقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اجلورجي
دعوة رمسية لربي لزيارة
جورجيا ،وأكد حرص بالده على
فتح آفاق التعاون الثنائي بني
البلدين على الصعد كافة،
مبديا االستعداد الختاذ كل ما
يلزم لفتح االسواق اجلورجية
للتجار اللبنانيني ولتطوير تبادل
االستثمارات وتسهيل اعطاء
التأشريات او إلغائها وإمكانية
فتح خط لطريان الشرق االوسط
بني لبنان وجورجيا ،وتوفري سبل
التعاون السياحي بني البلدين
وعدم ازدواجية الضرائب .كما
أكد استعداد بالده للتعاون مع
لبنان يف جمال الكهرباء خصوصا
انها من اكرب الدول املنتجة
للكهرباء.

حمادثات السراي

وثم انتقل رئيس احلكومة
اجلورجية اىل السراي حيث
استقبله الرئيس جنيب ميقاتي
يف الباحة الداخلية ،وعزفت
موسيقى قوى االمن الداخلي
النشيدين اجلورجي واللبناني،
ثم عرض الرئيسان ثلة من
سرية حرس رئاسة احلكومة،
وأدت هلما التحية ،بعدها صافح
الرئيسان كبار املستقبلني من
اجلانبني ،تقدمهم الوفد اجلورجي
املرافق لرئيس احلكومة .وضم
اجلانب اللبناني وزير اخلارجية
واملغرتبني عدنان منصور ،وزير

الداخلية والبلديات مروان شربل،
وزير االقتصاد والتجارة نقوال
حناس ،األمني العام لرئاسة
جملس الوزراء سهيل بوجي،
مستشار الرئيس ميقاتي السفري
زهري محدان ،ومدير مكتب رئيس
احلكومة الدكتور مصطفى اديب،
إضافة اىل الوفد املرافق لرئيس
وزراء جورجيا.
بعد ذلك التقطت للرئيسني
الصور التذكارية ،ثم عقدا
حمادثات ثنائية أعقبتها حمادثات
موسعة مبشاركة الوفدين.
ثم عقد الرئيسان ميقاتي
وغيلوري مؤمترا صحافيا مشرتكا،
حتدث يف بدايته الرئيس ميقاتي
فقال :أرحب برئيس الوزراء
السيد نيكا غيلوري يف زيارته
للبنان .خالل حمادثاتنا ،تناولنا
املواضيع اليت تهم البلدين،
ومرة أخرى يتأكد لي دور لبنان
الفاعل يف املنطقة .كما تطرقنا
اىل العالقات الثنائية وكيفية
تطويرها ،وكانت لرئيس الوزراء
بعض املالحظات .ومن القرارات
اليت اختذت يف هذا اللقاء رفع
القيود عن التأشريات للبنانيني
الراغبني يف زيارة جورجيا،
وذلك تشجيعا من رئيس وزراء
جورجيا للسياحة ولرجال األعمال،
وسنتابع البحث بعد ظهر اليوم
إلستشراف الطرق الكفيلة بتنمية
هذه العالقات ،ولكي يكون لبنان
دائما على أفضل العالقات مع
كل الدول ،كما تعهدنا بذلك يف
كل املواقف واملراحل اليت مرت
بها حكومتنا.
ثم حتدث رئيس وزراء جورجيا
فقال :دولة الرئيس ،امسحوا
لي أوال أن أشكركم على حفاوة
إنها
والضيافة.
االستقبال
الزيارة األوىل على هذا املستوى
بني بلدينا ،وآمل أن أستضيقكم
بدوري يف جورجيا يف أي
وقت ترونه مناسبا ،وسيكون
من دواعي سروري اللقاء بكم
برفقة رجال أعمال لبنانيني يف
جورجيا ،وقد نعقد عندئذ مؤمترا
لرجال االعمال .أعتقد أن أمام
بلدينا فرص تعاون كبرية يف
املستقبل ،وقد تطرقنا اىل إمكان
توقيع اتفاقية مكافحة االزدواجية
الضريبية بني بلدينا واتفاق رفع
تأشريات من قبلنا أمام املواطنني
اللبنانيني ،إضافة اىل تسهيالت
سياحية يف املستقبل وتوقيع

أضاف :يف هذه املواضيع هناك
فرصة جيدة للتعاون يف جمال
القطاع اخلاص :السياحة والقطاع
املصريف والطاقة والزراعة.
هذه القطاعات يشتهر بها رجال
األعمال اللبنانيون يف أرجاء
العامل ،ولديهم فرصة للقيام
بأعمال يف جورجيا .كما حبثنا يف
امكان فتح سفارات بني بلدينا يف
املستقبل ،وهذا أمر نتطلع اليه،
النه يوفر بيئة مناسبة بني بلدينا
للسياحة والقطاع اخلاص ورجال
االعمال وللتعاون مستقبال.
كما نأمل توطيد العالقات بني
بلدينا يف التجارة واالستثمارات
والسياحة والسياسة أيضا.
هل أنتم مهتمون بالتعاون مع
لبنان يف جمال الطاقة؟
 إن قطاع الطاقة يهمين كثريا،وخصوصا أنين كنت وزيرا للطاقة
يف جورجيا على مدى أربع سنوات،
وأفهم هذه القضية جيدا ،وأعتقد
أن هناك فرصة كبرية للتعاون،
لسبب بسيط ،فإن جورجيا غنية
باملوارد اهليدروليكية ،وحنن
نستخدم حاليا  18يف املئة منها
فقط ،ونرى اليوم العديد من
رجال االعمال يف العامل يأتون اىل
جورجيا وينشئون أنابيب للطاقة
اهليدروليكية لتصدير الكهرباء
من جورجيا اىل تركيا واىل دول
جماورة أخرى ،وسندرس امكان
نقل الكهرباء من جورجيا اىل
لبنان عرب تركيا ،وميكن أن يتم
ذلك عرب سوريا أو عرب أنابيب
حتت املاء .هناك فرصة كبرية
يف هذا االطار ،وخصوصا أنه
يتم بناء خط المداد الكهرباء
بني جورجيا وتركيا ،وهناك
بالتالي فرصة لتصدير الكهرباء
بأسعار خمفضة جدا مع احملافظة
على البيئة من جورجيا عرب تركيا
اىل سائر دول املنطقة مبا فيها
لبنان .إذا هناك فرصة جيدة
للتعاون وإنشاء االعمال وفرصة
إسرتاتيجية لكال البلدين.
كيف تقومون األوضاع يف
املنطقة؟
 إن سوريا تشكل مصدر قلقللجميع ،ليس فقط جلورجيا ولكن
للعامل كله ،وآمل أن يتوقف ما
جيري يف سوريا قريبا .إن الوضع
حاليا ليس االفضل ،ونأمل أن
يتحسن يف وقت قريب.

خريس :اجليش قلب الوطن ورمز وحدة البالد وسيادتها
أكد عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب علي خريس يف احتفال

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مديرة التسويق :مرياي رياشي عالقات عامة :أكرم املغوّش
مدير التحرير :سامي مظلوم
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تأبيين يف بلدة بدياس لعدد من
شهداء البلدة الذين قضوا يف
مواجهات مع العدو االسرائيلي
ان اجليش اللبناني هو قلب
الوطن النابض وهو رمز وحدة
وسيادتها،
وقوتها
البالد
وسندافع حنن كحركة امل عنه
كمؤسسة وطنية حامية للوطن
اىل جانب املقاومة يف أدق
واخطر املراحل ،ونذكر الذين
يستهدفون اجليش اليوم،
بالعام  1978عندما انشق
العميل سعد حداد ووقف
اجليش اللبناني يف كوكبا
وارزون ومل يستكمل مهامه،
فاملناطق اللبنانية كلها مباحة
للجيش اللبناني لتنفيذ ما ميلي
عليه ضمريه الوطين .

 19سفرياً اوروبياً التقوا عون :ذكّرناه باحرتام لبنان التزاماته
لبى سفراء  19دول أوروبية
من اصل  23سفريًا معتمدًا لدى
لبنان دعوة رئيس «تكتل التغيري
واالصالح» النيابي ميشال عون اىل
لقاء يف مقره اخلميس ،يف حضور
النائب ابراهيم كنعان واملسؤول
عن العالقات الديبلوماسية يف
«التيار الوطين احلر» ميشال دي
شادارفيان.
وأعلنت سفرية االحتاد االوروبي
اجنلينا اخيهورست ،بعد اللقاء
انه اتسم بـ «األجواء اجليدة جدًا،
ودار نقاش طويل وعميق ومفند
وصريح ،وتناولنا مواضيع عدة
ومهمة جدًا .وشددت للعماد
عون على ان لبنان شريك مهم
لنا ،ونشجع هذا البلد على القيام
بإصالحات سياسية ،إدارية،
اقتصادية واجتماعية».
وأضافت« :نعتقد ان لبنان
يف ضوء التطورات يف البالد
اجملاورة ،عليه ان حيول التحديات
اىل فرص ،على أن يكون متقدمًا
يف تركيز دميوقراطية صلبة ومنو
اقتصادي واجتماعي دائم .وحنن
واعون الوضع احلساس الذي
يتخذه لبنان جتاه جاره السوري
والتطورات فيه ،وذكرنا بتمنياتنا
أن يبقى لبنان حيرتم التزاماته
جتاه اجملتمع الدولي ،ال سيما
جتاه األوضاع يف سورية واحملكمة
الدولية والقوات الدولية العاملة
يف اجلنوب».

عون شرح وجهة نظره
ملكافحة الفساد

وأشارت اىل ان احلديث تركز
على «التطورات اإلقليمية ال سيما
ما يدور اآلن يف سورية ،على
أن تستتبع مبساعدة الالجئني
السوريني وعدم رفض املعارضني
السوريني .وذكرنا أيضًا بوجهات
نظرنا جتاه ما حيدث يف سورية،
ومسعنا وجهة نظر العماد عون
وشرحه املفصل لكل األمور بشكل
شفاف وكل ما يتعلق مبحاربة
الفساد ،وهذه نقاط نشاركه
الرأي فيها ،وهي مسؤولية
مشرتكة جلميع املسؤولني يف
لبنان ،وكان فحوى الكالم غنيًا
جدًا من كل وجهات النظر.
وحتدثنا يف النظام اللبناني جلهة
قانون اإلنتخاب ،وأخذنا رأي
العماد عون يف هذا املوضوع».

وعما اذا تطرق البحث اىل امور
اقتصادية ،قالت« :حبثنا يف هذا

املوضوع يف شكل طويل ألنه
موضوع مهم جدًا».

فايز غصن :زيارتي اليران قد تكون حركت املساعدات
اكد وزير الدفاع الوطين فايز
غصن أن كالم منتقدي اجليش
اللبناني «ال يصدر عن اشخاص
يؤمنون بتاريخ لبنان ومستقبله»،
وأضاف »:أن هؤالء عليهم رؤية
ما يريده الناس قبل التهجم على
اجليش ،وبدل زجه بأمور خارجة
عن املنطق ،فليهتموا مبطالب
الشعب» ،وأشار إىل أن هذا
الكالم «خارج عن املألوف العام،
وخارج عن املألوف اإلنساني»،
وأستغرب وزير الدفاع الدعوة
إىل فتح معركة خميم نهر بارد
ثان «  ،وشدد على أن «هذا كالم
مرفوض نهائيًا ،وال ميكن قبوله
حتت أي سقف».
ّ
وذكر غصن يف حديث اىل قناة
املنار بالتهجم السابق عليه عندما
تكلم عن وجود عناصر لتنظيم
«القاعدة» يف لبنان ،وقال إنه
كان «املضطهد األول يف البلد،
فيما كان يقول أمرًا يهم الوطن،
وسالمة املواطن» ،وتساءل عن
أسباب حديثهم اليوم عن وجود
خاليا يف املخيمات ،واعترب أن
اكتشاف اخللية السلفية يف
صفوف اجليش تؤكد ما كان نّبه
اليه.
وكشف وزير الدفاع أن زيارته
األخرية إىل إيران «قد تكون
حركت الدول األخرى ملساعدة
لبنان عسكريًا» ،وأمل «ممن وعدوا
مبساعدة لبنان أن يعطوا ما وعدوا

به» ،وأكد الوزير غصن على وجود
الدعم الشعيب الكامل الذي تتميز
به املؤسسة العسكرية».
استقبل وزير الدفاع الوطين فايز
غصن السفري الربازيلي لدى
لبنان باولو روبريتو دو فانتورا
وكان عرض للتطورات الراهنة
يف لبنان واملنطقة والعالقات
الثنائية اضافة اىل التعاون بني
البلدين وسبل تعزيزه وتطويره
يف اجملاالت كافة.
والتقى الوزير غصن وفد
اهليئة االدارية لرابطة خمتاري
مدينة بريوت ومت عرض شؤون
املختارين يف بريوت خصوصا
ولبنان عموما .الوفد عرض مسألة
استفادة املختار من تقدميات
الضمان االجتماعي بعد االنتهاء
من واليته وطلب من الوزير
غصن دعم هذا الطلب الذي
يضمن للمختار حياة كرمية بعد
انتهاء الوالية.
من جهة اخرى اجرى الوزير غصن
مع امني عام احلزب الشيوعي
اللبناني خالد حدادة جولة افق
تناولت التطورات يف لبنان
واملنطقة .وقد نوه حدادة بالدور
الذي يؤديه اجليش اللبناني يف
محاية االمن واالستقرار وصون
السلم االهلي.
واستقبل الوزير غصن ايضا
مفوض احلكومة لدى احملكمة
العسكرية العسكري صقر صقر.

مكتب بهاء احلريري  :مشاركة ديون يف مؤمتر
ايباك مت دون علمنا

اصدر املكتب االعالمي للشيخ
بهاء الدين احلريري بيانا اوضح
فيه :ان مشاركة مديرة مركز
رفيق احلريري للشرق االوسط
«ذي اتلنتيك كونسيل the
 »atlantic councilيف الواليات
املتحدة االمريكية ميشال ديون
يف مؤمتر منظمة االيباك مت من
دون علمنا.
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لبنانيــات
األسري يؤيد دخول اجليش اىل خميم عني احللوة للقبض بالقوة على رئيس «الشبكة التكفريية»

«فتح االسالم يرى ان «األسري وجعجع باتا وجهني لعملة واحدة» وطال اهل املخيك بالنزول اىل الشارع للتظاهر

شغل أمن احلدود اللبنانية ــ
السورية والوضع يف خميم عني
احللوة القيادات األمنية اليت عقدت
اجتماعات لدرس اسرتاتيجية
عمالنية ــ إمنائية لضبط احلدود
وتطويق ذيول اعتداءات متظاهرين
فلسطينيني على اجليش يف حميط
املخيم وتوضيح إجراءاته األخرية.
وفيما بقيت امللفات احلكومية
اخلالفية على حاهلا ،بانتظار انتهاء
التقارير يف بعضها واالتصاالت
اجلانبية حول بعضها اآلخر ،تقدم
املشهد األمين على السياسي
أمس االول ،وحتديدًا اإلشكاالت
املتتالية يف خميم عني احللوة
والتوترات على احلدود الشمالية.
يف خميم عني احللوة ،تكثفت
االجتماعات لتطويق ذيول التوترات
اليت شهدها أخريًا وتعرض بعض
الشبان الفلسطينيني لعناصر
حاجز اجليش على مدخله.
وترأس حمافظ اجلنوب نقوال
ابو ضاهر اجتماعًا جمللس األمن
الفرعي حضره رؤساء الوحدات
االمنية والعسكرية يف احملافظة،
وتركز البحث على الوضع يف خميم
عني احللوة والتعرض حلاجز اجليش
اللبناني املثبت على مدخله.
وشددوا على إيالء وضع املخيم
العناية الشديدة ،مؤكدين أن
«االجراءات اليت يتخذها اجليش
اللبناني هي لصاحل االخوة
وسالمتهم»،
الفلسطينيني
ومشددين على ان «االعتبارات
االمنية تستدعي اختاذ هذه
اإلجراءات ،ألن األمن اللبناني

واألمن الفلسطيين هما خط أمحر
لدى اجليش».
وهذا املوضوع ،إضافة إىل
الدعوات إىل تكرار جتربة نهر
البارد يف عني احللوة ،كانت حمور
لقاء يف جمدليون بني النائبة بهية
احلريري وجلنة املتابعة املوسعة
للقوى والفصائل الفلسطينية يف
املخيم.
وإثر اللقاء أوضح أمني سر اللجنة
عبد مقدح انه «جرى التأكيد على
رفض املساس باجليش اللبناني
الوطين احلامي للسلم األهلي
والقضية
للمقاومة
واحلافظ
الفلسطينية وممنوع املساس
به اطالقا» ،مشددًا على رفض
«التصرحيات اليت تطلق من هنا
وهناك بأن يكون هناك نهر بارد
ثان يف املخيمات».
وفيما لفت قائد الكفاح املسلح
حممود
العميد
الفلسطيين
عيسى «اللينو» إىل «سلسلة من
االستهدافات شهدها خميم عني
احللوة مؤخرا» ،مشريًا إىل أن
«هناك من حاول أن يغري بوصلة
حركة الشباب يف طلباتهم احلقة»،
أكد مسؤول حركة «محاس» يف
صيدا وسام احلسن أن املخيم
«يف عني العاصفة ،ويف دائرة
االستهداف ملا ميثل من رمزية
للشتات الفلسطيين وباعتباره
عاصمة الشتات» ،مشريًا اىل أن
الغاية شطب حق العودة.
كذلك حبث املدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم يف
مكتبه ،مع وفد من الفصائل

الفلسطينية ضم مسؤول القيادة
العامة ابو عماد رامز مصطفى
ومسؤول «اجلهاد اإلسالمي» ابو
عماد الرفاعي ومسؤول حركة
«محاس» علي بركة ،يف الوضع
الفلسطيين عموما والوضع األمين
يف خميم عني احللوة خصوصًا،
باالضافة اىل مسرية القدس،
واتفقوا على استكمال البحث يف
اجتماعات الحقة.

استنكار مواقف األسري

من جهة أخرى ،أثارت مواقف إمام
مسجد بالل بن رباح الشيخ امحد
األسري يف املقابلة اليت أجرتها
معه صحيفة «الوطن» القطرية
استنكارًا واسعًا يف خميم عني
احللوة ،خصوصًا جلهة تأييده
دخول اجليش إىل املخيم للقبض
بالقوة على رئيس «الشبكة
التكفريية» اليت اكتشفها اجليش،
وختوفه «من وصول اإلسالميني
إىل احلكم يف دول الربيع العربي،
حيث األرضية غري مهيأة حلكم
إسالمي».
ويف هذا السياق ،استنكر شيخ
مقرب من تنظيم «فتح اإلسالم»
ّ
رفض ذكر امسه يف حديث
لـ»األخبار» ألبريوتية ان «يطلق
األسري تسمية شبكة تكفريية على
جمموعة أفرادها مسلمون» ،مشريًا
إىل أن «األسري و(رئيس حزب
القوات اللبنانية مسري) وجعجع
باتا وجهني لعملة واحدة» .وطالب
أهالي املخيم بالنزول إىل الشوارع
للتظاهر ضد الشيخ الصيداوي.

واعترب أن «األسري مدين باعتذار
علين للشعب الفلسطيين».
بدوره ،اعترب عضو اللجنة الشعبية
يف املخيم عدنان الرفاعي أن
«الكالم املنقول مردود مجلة
وتفصيال» ،واستنكر يف اتصال
مع «األخبار» اهلجمة «املسعورة
اليت تستهدف املخيم» ،مستغربًا
ما أدىل به األسري عن ختوفه من
وصول اإلسالميني إىل احلكم،
وتساءل« :ماذا يكون الشيخ
األسري ..أهو إسالمي أم غري
ذلك؟» .واعترب أن مهامجة املخيم
مقدمة ملشروع تهجري وتوطني.

توضيحات األسري

واتصلت «األخبار» البريوتية بالشيخ
األسري الستيضاحه عن صحة ما
ّ
ُنسب إليه،
فأكد الشق املتعلق
بتخوفه من وصول اإلسالميني
ّ
«جتنبًا إلحباط الساحة اإلسالمية
جمددًا» ،مكررًا القول أنه «يف حال
فشل اإلسالميني يف احلكم فإن
الناس سيعتقدون أن اإلسالم قد
فشل ،وهنا تكمن اخلطورة».
ويف ما يتعلق بدخول اجليش
بالقوة إىل املخيم ،اعترب أن ما ُنقل
عنه كان استنتاجًا ،لكنه قال« :إذا
كان هناك دليل واضح على تورط
أفراد اجملموعة اإلرهابية بهجمات
حمتملة ضد اجليش ،فأنا مع عالج
هذا امللف بالطرق املناسبة»،
مشريًا إىل أنه يؤيد «دخول
اجليش إىل كافة املخيمات لكن
ضمن سياق بسط سلطة الدولة
على مجيع أراضيها» ،مشددًا على
ضرورة معاجلة املأساة املعيشية
اليت حيياها الفلسطينيون يف
املخيم.
وبعيدًا عن موضوع الشبكة ،رأى
األسري أن من «واجب الدولة
الضرب بيد من حديد ملواجهة أي
حماولة لإلخالل باألمن».

احلدود من جديد

أما يف الشأن احلدودي ،فقد
ترأس وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل اجتماع اللجنة التقنية
لضبط احلدود املشرتكة بني لبنان
وسوريا ،يف حضور املديرين
العامني لقوى األمن الداخلي اللواء
أشرف ريفي ،واألمن العام اللواء
عباس ابراهيم ،رئيس جلنة مراقبة
وضبط احلدود العميد الركن
مانويل كرجيان ،املدير العام
للجمارك باإلنابة شفيق مرعي
ومستشار وزير الداخلية والبلديات
العميد بيار سامل.
وصدر عن االجتماع بيان اوضح
أن اجملتمعني ناقشوا «بعض
األمور العمالنية املتعلقة بالقوى
األمنية املنتشرة على احلدود
اللبنانية لناحية تنفيذ املهام
وتوزيع العديد وإدارته .وحبثوا
موضوع االسرتاتيجية املتكاملة
لضبط احلدود من الناحيتني
العمالنية واالمنائية ــ االقتصادية،
والتعديالت املقرتحة من قبل
األجهزة املعنية بهذا املوضوع».
واتفقوا على عقد جلسات الحقة
إلمتام املسودة النهائية هلذه
االسرتاتيجية ليصار اىل عرضها
على جملس الوزراء.
ميدانيًا ،شهدت منطقة وادي خالد
على احلدود اللبنانية السورية
هدوءًا حذرًا بعد ما شهدته املنطقة
أالربعاء من إطالق نار طاول
اجلانب اللبناني.

سليمان إلزالة العراقيل من طريق العمل احلكومي

سليمان مستقب ً
ال عسريي (داالتي ونهرا)

أمل الرئيس اللبناني ميشال
املعوقات
بـ»إزالة
سليمان
والعراقيل من أمام العمل
احلكومي ،كي يتسنى للحكومة
االهتمام بشكل أكرب باملشاريع
االمنائية واحليوية».
ولفت سليمان يف مناسبة اليوم
العاملي للمياه ،اىل أهمية احلفاظ
على هذه الثروة اليت أنعم اهلل بها
على لبنان ،مشريًا اىل أن املياه
هي «العنوان الكبري لصراعات
القرن احلادي والعشرين» ،مشددًا
يف هذا اإلطار على «أهمية وضع
اخلطة اإلسرتاتيجية الوطنية لقطاع
املياه اليت توازي بأهميتها ثروة
النفط والغاز ،موضع التنفيذ ،نظرًا
اىل أن املياه تشكل أحد أقانيم
احلياة ،ونظرًا اىل ما هلذه الثروة

من دور يف حياة البشرية».
وعرض سليمان مع رئيس كتلة
«الوفاء للمقاومة» النائب حممد
رعد ،التطورات السياسية على
الساحتني الداخلية واالقليمية.
وحبث مع السفري السعودي لدى
لبنان علي بن عواض عسريي
العالقات الثنائية بني البلدين
وسبل تعزيزها يف خمتلف
اجملاالت .وتطرق اللقاء اىل
االوضاع االقليمية الراهنة .وكان
عسريي زار سابقًا الرئيس السابق
للمجلس النيابي حسني احلسيين.
اىل ذلك ،غادر الرئيس امني
اجلميل اىل بارىس ،يف وقت
غادر رئيس «جبهة النضال
الوطين» النيابية وليد جنبالط اىل
اسطنبول.

الصفدي لـ «اجلديد» :التباين تقين مع ميقاتي
أكد وزير املال حممد الصفدي
أن ال تباين يف السياسة مع
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي،
لكنه حتدث عن «تباين تقين يف
أكثر من ملف».
ولفت الصفدي يف حديث
لقناة «اجلديد» ،إىل أنه ينتظر
إعادة مشروع موازنة  2012من
رئاسة الوزراء إىل وزارة املال،
مشريًا إىل أن «تغيريًا حصل يف
الرواتب واألجور ،وهذه الزيادة
ستكون قيمتها كبرية حبدود ألف
ومخسمئة مليار لرية ،وبالتالي
هناك حاجة إلعادة درس املوازنة
ألن النفقات زادت».
ّ

وأوضح الصفدي وجود جلنة
لبحث ملف استئجار بواخر
إنتاج الطاقة تألفت بطلب من
رئيس الوزراء وبرئاسته وفيها
ثالثة أعضاء ،هم وزراء الطاقة
واملال والبيئة ،مضيفًا «أعتقد
أننا قمنا بواجبنا من ناحية
التقييم ،وهناك شركة عاملية
ّ
كل وزير
ساعدتنا ،كما أن
انتدب شخصًا ملعاونته ،وقد
أمتمنا عملنا كام ًال ،لذلك ال نقبل
أن خيرج أي فرد من اللجنة أو
حتى رئيسها بتقرير منفصل إىل
جملس الوزراء حول عمل اللجنة،
فهذا غري مقبول».

مراد« :سوريا أنهت احلسم العسكري وهي اآلن يف
مرحلة التطهري»

أكد الوزير والنائب السابق عبد
أن مرحلة الركود
الرحيم مراد ّ
مستمرة اىل حني
يف لبنان
ّ
تبلور الوضع السوري ،الفتًا اىل
«وجود فريقني ،األول يراهن
على بقاء سوريا وانتصارها على
ضدها ،بينما
املؤامرة اليت حتاك
ّ
الفريق اآلخر يراهن على سقوط
نظام االسد ،وهذا جيعل الوضع
اللبناني يف حالة مراوحة منذ
حواىل السنة».
وتابع مراد ،يف حديث اىل موقع
«ليبانون فايلز»« :من الناحية
السورية
امليدانية ،أنهت احلكومة
ّ
ّ
يسمى باحلسم العسكري ،ومل
ما
ّ
ّ
املسلحون موجودين يف
يعد
حمددة ،ومل يبق
معينة
بقعة
ّ
ّ
أمام اجليش السوري إال التطهري
ومالحقة العابثني باألمن ،إنمّ ا
ّ
يتطلب هذا األمر مزيدًا من
إن هناك مساع
الوقت ،ويقال ّ
روسية باجتاه الواليات املتحدة
ّ
األمريكية لضبط حلفائها العرب،
ّ
لوقف تأزيم االمور يف سوريا،
ولذا ندعو السوريني اىل أن

يطووا صفحة املآسي ،والوصول
اىل تسوية واتفاق ّ
خيفف االحتقان
ويوقف نزيف الدماء».
متخوفًا
وحول ما إذا ما كان
ّ
«أن
من الفتنة ،لفت مراد اىل ّ
عناصر الفتنة موجودة يف لبنان،
وتبدو واضحة يف خطابات
التجييش املذهيب ،من قبل من
لكن هؤالء
يهدد حلفاء سوريا،
ّ
ّ
القوة لإلخالل باألمن،
ال ميلكون
ّ
إال ّ
أهلية،
أختوف من حرب
أنين ال ّ
ّ
ألن قوى الثامن من آذار واجليش
ّ
اللبناني لن يسمحوا ألحد بالعبث
بالوضع األمين ،ويف حال فعل
أحد ذلك سيدفع الثمن غاليًا».
«إن املستقبل
وتابع مراد:
ّ
السياسي للبنان مرهون بعمل
احلكومة ،اليت من غري املقبول
أن تستمر على هذا املنوال،
بالبت
وهي مطالبة سريعًا
ّ
مبوضوع التعيينات ،ومبوضوع
والتعيينات
الزور
الشهود
االدارية ،كما هي مطالبة بعقد
ّ
النيابية
الوزارية
االجتماعات
ّ
ّ
أسبوعي».
بشكل
ٍ
ّ
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الفاتيكان من مواقف البطريرك
مطر ينفي استياء
ÍäaÎå@…ﬂ@إىل
böÎ¸a@üã«Î@ÂÌäã0a@Úib‘„@áœÎ@›j‘né
Ï‡‰€a@çÓ–•Î@Ú„åaÏæa@ﬁÎb‰m@szj€a@Zá–ó€a
الشاملة
السالم واحملبة والعدالة
 ندعو:الراعي
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وقيمتها إذا مل تكن يف حالة
، مصدره حمبة اهلل اآلب،عيد
 وشركة الروح،ونعمة املسيح
.القدس
<l^ÚÈ7] <^„È÷c <k◊ëÁi
<:÷]
 وهو،األحد
 إن.5
<Í÷^€√÷]
<Å^†˜]قداس
<ƒ⁄ <ÌËÅ^íjŒ˜]
،)10 :1(رؤيا
»< الربH›^√÷]
«يوم
<Ì√€j•
<Ì⁄Á”£] <^È¬]Å
:≈< الثالثةÊÜé÷]
< بعناصرهÏÖÊÜï
يصنع العيد
<ƒËÜä÷]
<±]
< اخلبز:÷]
^<كسرË^ñœ÷]
،كلمة اهلل
<ã≥
<Ì¢^√⁄مساع
<ª
،^<ودمهëÁí}
جسد الرب
<قداسÏ^Èu
أي
<Ì⁄á˘]
<∞ﬂõ]Áπ]
<الروحيةki^eاخلريات
وتقاسم
<^f◊�⁄
<:÷] <ÌÈÒ^eÜ„”÷]
من سر
.^< أخويةv◊⁄Ê
واملادية مبحبة
<Ó◊¬
<∞Èﬁ^ﬂf◊÷
<^Èâ^â]
»«يوم الربJ‹„i]^€jﬁ]<Õ¯j}]
القربان ولقاء
،· املسيحيةÊ^√j◊÷<›^i<|^ÈiÖ]
نستمد ثقافتنا
<‰u^ÈiÖ]
<2¬
<‘÷Ñ“
¬‡< ننشرها
<اليتÖ^íœ÷]
حضارتنا
� ونصوغ
<Í÷^€√÷]
<∞e<·Ê^√j◊÷<›^j÷]
<رسالتناÅ^†˜]
وجنعلها
،ونربي عليها
<ÌËÅ^íjŒ˜]
<l^ÚÈ7]Ê
ويف كل جمتمع
،]÷√^›<بيئتنا
يف
<—¯õ] <Á‚Ê <l]á^Èj⁄˜] <≈^�Œ <Ì¢^√⁄
< والعاملÓ◊¬
^< لبنان€„ﬂÈe
 يف:^—<فيهÀi˜]Ê
نعيش
<Ì“3éπ]
<ÿ“^éπ]Ê
<ÏÅ^¬cÊ<·Áﬁ^fÈ÷<»ﬂËÇﬁ]Üe<≈ÊÜé⁄
 من.اإلنتشار
^< وبلدانË^ñœ÷]
،العربي
مطر
<‘÷ÉÊ<Íœ�ﬂ⁄Ê<Í¬ÁïÁ⁄<ÿ”ée
<Ç√Ë
<ÎÑ÷]
<—Áäj÷]
<Ü„ç
<—¯õ]
ندعو
واحلضارة
الثقافة
هذه
اىل ذلك أوضح رئيس
<ÿ€¬<ÌŒÖÊ<Ì∆^Èë<Ó◊¬<ÿ€√÷]<2¬
<HÍﬁ^ﬂf◊÷]
<Å^íjŒ¯÷
<^€„⁄
<]Ü⁄]
والعدالة
واحملبة
السالم
إىل
للموارنة
بريوت
اساقفة
JÌ⁄Á”£]<±]<^„µÇœj÷<Ì“3é⁄
<ƒ⁄<^ﬂi^¬^€jq]Ê<^ﬂi]^œ÷<ƒe^jﬂâÊ
ونشجب
وندين
،الشاملة
ردا على
ً املطران بولس مطر
<^ﬁÇ“_وحقد
<VŸÁœ÷^e
<Ü„ç<Ç√e<ÅÁ√ﬂ÷<HÌ√eÖ˜]<]ÖáÁ÷]
< ما يثار عن استياء الفاتيكانãÈÒÜ◊÷
واعتداء على
‹<عنفj}Ê
كل
<Íi^œÈ⁄ <ãÈÒÜ÷] <Ì÷ÊÅ <^œ◊÷ <ª <≈]Üâ˜] <ÏÖÊÜï <Íi^œÈ⁄
 ونرفض أي من مواقف البطريرك املاروني،حياة أي إنسان
<:÷] <Ÿ^€¬˜] <ÏÖÁë <ª <‰√ïÁ÷ <ã◊.] <ÿÈ√Ài <^Èu] <ÏÅ^¬]
 مار بشارة بطرس الراعي أن.حتريض عليه واصطفاف فيه
<]ÖáÁ÷] <ƒ⁄ <^‚4ñ† <‹jÈâ <^€Èâ<˜Ê<Í¬^€jq˜]<ÎÅ^íjŒ˜]
إن صدى صوت اهلل يف وصيته «الفاتيكان له موقف معروف
<Ü€ni <·] <ÿ⁄] <Ó◊¬ <∞Èﬂ√π] <ƒqÜπ] <ÿ”éË <ã◊.] <]Ñ‚ <·]
،» وليس كيانا صامتا وكتوما،«ال تقتل» يهز ضمائرنا
<Å^íjŒ˜]<ºÈéﬂj÷<˜^√ ]<^ﬁÅÁ„q <ÿ£ <ÿn⁄˜] <·^”π]Ê <0^í÷]
ووصية املسيح األخرية متأل قائال «اذا كانت هذه معلومات
JÍﬁ^ﬂf◊÷] <Ì÷ÊÇ÷] <∞e <Ì”Ò^é÷] <^Ë^ñœ÷]
.» فليدل مبصادرها،»أحبوا بعضكم بعضا:قلوبنا
JŸ^€√÷]Ê<ÿ€√÷]<h^eÖ]Ê
ÔÁjÀ÷]<Ö]Å<Ç Ê
»ولفت يف حديث لـ»املنار
،)12 :15كما أنا أحببتكم» (يو
<]Ç Ê<Ì⁄Á”£]<ãÈÒÖ<ÿfœjâ]<^€“ <ª <HÍi^œÈ⁄ <ãÈÒÜ÷] <ÿfœjâcÊ
< اىل ان «ما يريده الراعي منذHÎÇÀí÷]
املسيحية ماثل
ودستور
<Ÿ^π]حياتنا
<V]ÖáÊ
<ÖÁñu
<›^√÷]<ÜËÇπ]<‹ï<ÔÁjÀ÷]<Ö]Å<‡⁄
< وصوله اىل السدة البطريركيةHå^©
«طوبى لفاعلي
أمام
<ÏÖ^rj÷]Ê:أعيننا
<Å^íjŒ˜]
<›^é‚<'Èé÷]<ÌÈ⁄¯â˜]<Õ^ŒÊ¯÷
< ورفضã◊.]
متزيق االمة
‡< هوäu
أبناء اهلل
<t^£] فإنهم
<∞äu ،السالم
<Ì¬]Öà÷]
<ÎÖ]Å˜]
<Áñ¬عدم
<HÌÀÈ◊}
مذاهب
'< اىلÈé÷]
الصفوف
بعثرة4 June
:5يدعون»(متى
<]Ç Ê2011
<ÅÁf¬.)9<ÎÅ^
<Ìu^Èä÷]Ê
<H^e^f÷]
<Õ^ŒÊ¯÷
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< مشرفاÌ⁄^√÷]
< ليسl^Œ¯√÷]
< الن هذاÜËÇ⁄Ê
< تتناحرìÈ}]3÷
 احلاضر،يسوع
الرب
‡< أيها⁄
.6
<ÌÈﬁ^ﬂf◊÷]
<ÌÈ√€¢]
<'Èé÷]
الوحدة والتوافق
< لنا وهمه هوÌÈ√€¢]
 أظهر،القربان
يف سر
معنا
<ãÈÒÖ <Ìâ^ÒÜe
<á^Èj⁄˜]
JÎÜíπ]<ÎÅ^ç
.» بني مجيع مكونات الوطن،نفسك لنا يف صباح كل يوم
 كما ظهرت،ويف كل يوم أحد
للتالميذ على شاطىء حبرية
 وافتح عقولنا وقلوبنا،طربية
مثل يوحنا الذي كنت
لنعرفك
JÇÈeÜ¬<ŸÖ^ç
الكنيسة
<رعاةÜËáÁ÷]
< علمxïÊ]Ê
.حتبه
<t^£]
<∞äu
<روحكH‰iÖÅ^«⁄
< بهدايةÔÇ÷،وكهنتها
<·_
<H‡äu
< يرمون±]
—< وأينÜ�i
 كيف،القدوس
<ò√e
<≈^€jq˜]
ليجتذبوا
،االجنيل
شباك
<Ì„¢<ÌÈ√€¢]<‹„i<:÷]<g÷^�π]
،< إليكÌ◊v◊uÊ
،�^¬„‹<الناسŒ
 كل،الناس
<ò√e
<ÜËÁ�i
<والطريقl]Ö]áÁ÷]
احلقيقة واحلياة
واىل
<p¯n÷]
<ƒ⁄ <ΩÊÜé÷]
<كهنتناƒ⁄
عائالت
]·< بارك
.القويم
<ÏÖ]áÊ
<‹„◊“^é⁄
<^€◊¬
<ÿ£]
<lÑ}_،وأهلهم
<Ì¬]Öà÷]
< عيد±]
„^<فرحœËÜõ
ليعيشوا
. ومثاره يف بيوتهمJÌ¢^√π]Ê
الكهنوت
<^œ◊e
Üéi <VŸ^œاجملد
<ÇÈeÜ¬
<^⁄_
^< إليكﬂوالتسبيح
فنرفع
<ÏÇ¬
<ª <^ﬂnùÊ
<ãÈÒÜ÷]
،القدوس
وروحك
< أبيكÌ÷ÊÅ
واىل
<‹„Ë <≈ÁïÁ⁄
<^‚áÜe_وإىل
<ƒÈï]Á⁄
.» آمني،االبد
اآلن
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 وكان،سر القربان هو العيد
منه وبه عيد العائلة واجلماعة
<gÈ® <Ì⁄Á”£] <ãÈÒÖ.املؤمنة
<å_Ö
 أنتم، أيها الكهنة األحباء.4
<ŸÊ˜]<ã⁄_<Î]Üä÷]<ª<Íi^œÈ⁄
،’< هذا العيدÖ^ç<H^¬^€jqc
مؤمتنون على
<Ÿ^π]<ÜËáÊ<V‰È
املؤمنة ومع
اجلماعة
حتيونه مع
<Å^íjŒ˜]
<ÜËáÊ
<HÎÇÀí÷]
<Ç€¶
حتتفلون بسر
< كلÏÖ^rj÷]Ê
عائالتكم
<‹“^uÊ
<å^©مرة
<˜Áœﬁ
،اليومي
القربان يف قداسكم
JÌ⁄¯â<ö^ËÖ<·^ﬂf÷<ÕÜí⁄
،»الرب
< «يومÜËáÁ÷]
وخباصة يف
<Ç√e
<ÎÇÀí÷]
<Ÿ^ŒÊ
، ففي كل مرة.كل يوم أحد
<ovf÷]<ŸÊ^ﬂi<≈^€jq˜]<·c<V^œ◊÷]
<^⁄Á€¬
<ƒïÁ÷] <ª
،<األزليÎÅ^íjŒ˜]
املسيح الكاهن
هو
<^‚É^°]
<gq]Á÷]
 يقدم،أيديكم
< وعلىl]]Üq˜]Ê
بواسطتكم
<≈ÁïÁ⁄<±]<Ì
^ذبيحة فداء عنïc<HÁ€ﬂ÷]<àÈÀvj÷
ذاته اآلن وهنا
<‹„i
<ÔÜ}]ويبسط
<ƒÈï]Á⁄Ê
<Ìﬁá]Áπ]
للمؤمنني
،انسان
كل
J∞ﬂõ]Áπ]
وهنا مائدة جسده ودمه
اآلن
<ÜËáÁ÷]<Íi^œÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<ÿfœjâ]Ê
 فيكون.حلياتهم وحياة العامل
<HÇ“_<ÎÑ÷]<Ö^íœ÷]<·^ﬁÇ¬<–e^ä÷]
.العيد
<·]
<H^œ◊÷]
<Üm]
<‰¬áÊ
<·^Èe
 من أبناء،< من املسيحينيª
كم
<·^“
<Íi^œÈ⁄
<^œ◊÷]
،كنيستنا
<يفãÈÒÜ÷]
<وسواهاƒ⁄
رعاياكم
<ƒ⁄<^ﬂïÜ√jâ]<ÇŒÊ<J^ﬂeÊ<]Ü€n⁄
 بغيابهم،هم خارج هذا العيد
<‹„i
<^Ë^ñœ÷]
<ÿ€•
< يوم:÷]
،»الرب
«يوم
<يف‰j÷ÊÅ
عنه
<Ö^m˚] <±] <Ì ^ïc <∞Èﬁ^ﬂf◊÷]
األحد؟ وهلذا زاغوا عن احلق
<ÌÈâ^Èä÷] <l^ ¯~◊÷ <ÌÈf◊ä÷]
 وعن احملبة وحرية،والعدل
<^€Èâ <˜Ê <Í◊}]Ç÷] <ƒïÁ÷] <Ó◊¬
 وباتوا مرتهنني.أبناء اهلل
JÎÅ^íjŒ˜]
 وليسوا.ألهوائهم ومصاحلهم
<ÏÖÊÜï <Ó◊¬ <Ö^íœ÷] <ÅÇçÊ
يف عيد! انتم وحنن وكل رعاة
<Íâ^â]<–◊�ﬂ€“<Ö]Üœjâ˜]<4 Ái
،الكنيسة حنملهم بصلواتنا
<HÌËÅ^íjŒ˜] <Ì◊r√÷] <ºÈéﬂj÷
بالكلمة
جاهدين
ونعمل
<ÎÑ÷] <ÅÁ“Ü÷] <ÿæ <ª <^ëÁí}
إىل
إعادتهم
على
،واملثل
<Ñﬂ⁄ <ÌÈ◊}]Ç÷] <—]Áâ˜] <‰éÈ√i
 ليكونوا،»الرب
«يوم
فرح عيد
<≈^ïÊ˜]
<]Üq <‡⁄
<Ì◊ËÁõ
<ÏÇ⁄
العيد
بدورهم امتدادا هلذا
JÌÈeÜ√÷]<Ìœ�ﬂπ]<ª<ÌeÜ�ñπ]
،وجمتمعاتهم
عائالتهم
يف
<Ö^íœ÷]
<ÔÇe] <HÌÈﬁ^m
<ÌÈu^ﬁ <‡⁄
،ومسؤولياتهم
<أعماهلم‰u^ÈiÖ]
ويف
<ÏÅ^Ëá
<›ÁâÜ⁄ <Üéﬂ÷
<مع مجيعÌ«Èí◊÷
عالقاتهم
ويف
<ÌÈÒ^ïÜ÷]
<^œ Ê <ÖÁq˜]
تفقد رونقها
 فاحلياة.الناس
Melbourne



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

<ªÊ <ÌÈÒ^¥˜]Ê <ÌÈ¬^€jq˜]Ê
<≈^ïÊ˜]
<∞ä†
<ÌÈÀÈ“
<‹Ò]Ç÷] <ÂÇÈ“`iÊ <HÌÈéÈ√π]
<Í¬^€jq˜] <Çœ√÷] <≈ÁïÁ⁄ <Ó◊¬
<Å^íjŒ˜] <ÌÈ€ﬂiÊ <HoËÇ£]
<ÅÁ€√÷] <Â2j√Ë <ÎÑ÷] <;õÁ÷]
<HÍﬁ^ﬂf◊÷] <ƒ€jr€◊÷ <ÎÜœÀ÷]
<ÎÅ^íjŒ˜] <Ö]Á£] <±] <^È¬]Å
<^Èu] <Ÿ¯} <‡⁄ <Í¬^€jq˜]Ê
JÎÅ^íjŒ˜]<ã◊.]<ÿÈ√ÀiÊ
<ÿ√q <ÏÖÊÜï <’ÜËÜ�f÷] <Ç“]Ê
<Ì⁄Ç} <ª <Íâ^Èä÷] <ÿ€√÷]
<HÍ¬^€jq˜]Ê<ÎÅ^íjŒ˜]<·`é÷]
<ÎÅ^íjŒ˜] <Ö]Á£] <±] <^È¬]Å
<^Èu] <Ÿ¯} <‡⁄ <Í¬^€jq˜]Ê
<ÎÅ^íjŒ˜] <ã◊.] <ÿÈ√ÀiÊ
JÍ¬^€jq˜]Ê

.ترأس البطريرك املاروني األمهات وعيد القديس يوسف
مار بشارة بطرس الراعي إنا نتمنى لكل أم وأب العمر
،والنعم
اخلري
وفيض
< ظهرÍﬁÊÖ^π]
’<من بعدÜËÜ�f÷]
< اخلامسةkÀ÷
عند
<^„ﬂ¬
<Ó◊~jﬁ
<˜ <·]
<g´الطويل
<ke]Ám <Ö^⁄
عليهم
اهلل
وأنعم
›< وقد سبقÇ¬<±]<Í¬]Ü÷]<åÜ�e<ÏÖ^ée
امس االول اخلميس قداسا
<—¯�ﬁ˜]<Ì�œﬁ<·Á”i<·]<g´Ê
 وهي، من عائلتهمJƒÈ€r◊÷
< بكاهنT
وتكريم
االمهات
<عيد^œe
ملناسبة
<∞e <¯�√⁄
<Ö]Á£]
<á]Áq
،املسيح
بها
خص
حب
التفاتة
كهنة االبرشية البطريركية يف
<·] <ŸÊ^u <ÍvÈäπ] <·] <Ç“]Ê <Í“Ü”e<Ö]Áu<·]<]2j√⁄<Ö]É]<MPÊ
÷‘<بيت منÑ“Ê
األزلي كل
القيامة يف
كنيسة
<H‹◊äπ]
<HÂÇuÊ الكاهن
<èÈ√Ë <الصرح
^�Èâ^Èâ <ãÈ÷
<!] <hàu
<ƒ⁄
عائالتكم
فأصبحت
.بيوتكم
عظة جاء
والقى
<xrﬂi <% <Ì÷Å^√π] <ÂÑ‚
<‡”÷Ê <Ì÷Ê^õ
<·^”⁄
<ÿ¨،البطريركي
<˜ <Á‚Ê
.»< كهنوتيةèÈ√÷]
”^·< «عائلة⁄
< لقبÿvj÷
< حتملl]4È«i
»اخلبز وناوهلم
»أخذ:فيها
<H’3éπ]
<±] يسوع
<Ö^ç]Ê
<JÖ]Á£]
اإلهلية
الذبيحة
هذه
نقدم
)13 :21
(يو
<ÍÈvÈä⁄ <Ó◊¬ <Õ^}] <˜ وإذ
<^ﬁ] <‡⁄Ê <·^ﬂf÷ <ª <k◊íu
<ÌËÖÑq
نرفعها
فإننا
·< معÁﬁ^Œ
القائم من
.1
<ª
<ÎÜ´
<^⁄،بيوتكم
<ÿæ <ªكهنة
<—Üé÷]
<±] يسوع
<ÏÅÁ√÷]الرب
<gÈ√π]
ومن أجل
،أجلكم
< منÌœ�ﬂπ]
÷‘< إىل اهللÉÊ
<—Üé÷]
<Ó◊¬
<ªÁ} <^¥]
اإلنسان
حاضر ابدا مع
<JÍe^~jﬁ˜]
<MURL املوت
<›^√÷]
<]Ç Ê <‰÷^fœjâ]
 فرحJ‰È€◊ä⁄Ê<‰ÈÈvÈä≤<‰◊“
 لكي يعم،< عائالتكمÌe^œﬁ
‡< سر⁄
بواسطة
< الكنيسةŸ¯}
ومع
<^√È∂
<Í¬]Ü÷]املسيح
<^¬ÅÊ <gÈœﬂ÷]<gÒ^ﬁ<Ìâ^ÒÜe<‡ËÖÜ-]
∞< خدمةÈﬁ^ﬂf◊÷]
 وجتعل،حياتكم
 على أيدي كهنة،القربان
<;õÁ÷]<—^nÈπ]<±]<ÏÅÁ√÷]<±]
< كهنتكم من عائالتكم كنائسÓœ÷]<ÎÑ÷]<‡ËÇ÷]<Üë^ﬁ<ÇÈ√â
 إن ظهوره على.العهد اجلديد
<g´Ê
<Á‚يشع
<·^ﬂf÷
<·˜  يكشف،طربيهV^„È
<Ÿ^Œ<Ì€◊“
< اإلميانHƒÈ€r◊÷
فيها ومنها
،بيتية
حبرية
شاطئ
<ÂÑ‚
<å^ÈŒ
<·]،باملسيح
<ŸÁœﬁ <˜احلي
<·] <^ﬁÜøjﬁ]
<HÌ�f«÷]
<gu^ë
<^Ë
الثابت
والرجاء
انه معنا وإىل جانبنا يف جهود
<ÌÚ
<Ê]<–ËÜÀ÷]<]Ñ‚<‹rù<Ì÷ÊÇ÷]
<Çœ
<HÏÖ^éf÷]
<ÂÑ‚
<¯ËÁõ
الشاهدة
واحملبة
،“^·< بنعمته
 يف اخلدمة،احلياة والرسالة
JÌﬂÈ√⁄ <±]
<Ìq^uاحلياة
<ª <∞Èﬁ^ﬂf◊÷]
<ÿ“
عائالت
ونذكر
.حلضوره
،العائلية
 يف،الكهنوتية
<VŸ^Œ
<!] <hàu
<ƒ⁄ <Ö]Á£]
<‡¬Ê <ÅÁ√È
<H0^í÷]
<Í¬]Ü÷]
<]Ñ‚
لريعاها
املتزوجني
الكهنة
 ويف حياة،يف جمتمعاتنا
<ÿ¨
<–◊�ﬁ] <ÎÑ÷]
<±] الكنيسة
<‹„ñ√e
وتسهر ˜<عليها
^<بعنايتهﬁÖ]Áu
√‹< اهللﬂËÊ
< وسطHÏ4ø£]
،ورسالتها
<ãÈ÷<Á‚Ê<HÖ]Á£]<Ì÷Ê^õ<·^”⁄
<·^⁄˜^e
<Ü}˚]
، أم الكهنة،< أمنا العذراء مريمÎÑ÷]
، فإذا آمنا به.„‹< العاملñ√e
حبر هذا
<:÷]
<:÷]<ÏÅ^√ä÷^eÊ<HÂÊÇœj ]
< كماÍ“Ü”eÊ
.<وتشفعهاH^Èâ^Èâ
]< حنانهاÖ]Áu
< بوافرlÜ
وجهودنا
عضدنا وبارك أعمالنا
<ÌœÈœ£] <ŸÁœi <ÌäÈﬂ”÷] <ÿn≥ <Ht^Èä÷] <‡‚Ê <·] <Ç√e <‹„ﬂ⁄
 نذكر مرضاكم ملتمسني هلم،وأتعابنا فتكثر وتنجح وتثمر
<Ó◊¬ <ÖÊ^vjﬁ <‡©Ê <HÌÈ¬ÁïÁ≤ <Jt^√ﬂ÷] <Ó◊¬ <h^ÒÑ÷] <Üm^”iÊ
،كما فعل عندما أجرى الصيد الشفاء والتقديس يف آالمهم
Vp¯m<Ω^œﬁ <‡⁄<Ün“]<‹”÷<Í�¬]<·^ﬂf÷<Ç•
 وحنن يف عشية عيد القديسة،العجيب وبارك اخلبز والسمك
JÌ÷ÊÇ“<·^ﬂf÷<·^È“<IM <Ì€√ﬁ <ì◊~π] <‘vﬂ⁄ <›ÁË <HÏÜ⁄
 ونذكر أيضا.بقوة خبز القربان الذي ما زال رفقا رسولة األمل
<H·^ﬂf÷<Å^ÈuÊ<;õÁ÷]<—^nÈπ]<IN <HÌâÇœπ] <‰ïÖ`eÊ <‰e <·^µ˜]
بشخص الكاهن «يأخذه ويباركه موتاكم الذين سبقونا إىل بيت
<Ìq^u <ÓœfÈâÊ <·^“ <·^ﬂf÷ <·˜ <ÔÁœj÷]<gﬁ^q<±]<’^�¬]<›ÁËÊ
 ليشملهم،ويناوله للمؤمنني واملؤمنات اآلب يف السماء
JÍeÜ√÷]<%^√◊÷ <ÏÁœ÷] <H‹„e <›]àj÷˜]Ê <Ì¬^�÷]Ê
 ويكونوا لكم ولنا،برمحته
.»العامل
من أجل حياة
<Ìq^u<Á‚<ÎÑ÷]<·^ﬂf÷<Ì÷^âÖ<IO <·^“<‹“Ê<HÌ
Ü√π]Ê<Ì¬^ré÷]Ê
.شفعاء
خري
اهلل
عند
مجيعا
اليوم
نكرم
أن
يسعدنا
.2
<±]<ƒ◊�jﬁ<‡©Ê<HÍeÜ√÷]<%^√◊÷ <·^“Ê <H]4ée <ÎÊ]Ç÷]
<‘iÁë
القربانية
الكاهن
خدمة
.3
يف
وعائالتهم
وأهلهم
الكهنة
<^ﬂÈ◊¬Ê <HÌËÁœ÷] <Ì÷ÊÇ÷] <›Á„À⁄ <]4é⁄Ê <^ËÅ^‚ <4ﬂ÷] <‘◊œ¬
واحد من
^<هذا⁄
.العائلة
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ يف
عيد
بنياباتها
أبرشيتنا
<›^ÈŒ
<ÿŒÜ√Ë
<ÿ“
<‰q]Áﬁ
<·] <·]<g´<oÈu<±]<k◊ëÊ<Óju
٢٠١١
٤ البطريركية ﺍﻟﺴﺒﺖ
٢٢ ﺻﻔﺤﺔ
هيأها
اليت
العشرة
املواضيع
واجلبه
وصربا
جونيه
الثالث
<·] <^ﬂÈ◊¬ <g´Ê <HÌ÷ÊÇ÷] <ÂÑ‚
J·Á”i
يف
للعائلة
احلربي
اجمللس
رعية
األخرية
هذه
ضمن
ومن
<Ì÷ÊÇ÷] <ÔÁjä⁄ <Ó◊¬ <·Á”Ë <Ÿ]á<^⁄<·^ﬂf÷<HÌ�f«÷]<gu^ë<^Ë
ونشرتها بالعربية اللجنة
،روما
عيد
ملناسبة
،زغرتا
إهدن
Jã”√÷]<ãÈ÷Ê <‡⁄<‰e<ºÈ†<Ãë]Á√÷]Ê<Ü�}<ª
<HÌeÁj”π] <Ì ^ví÷^e <Å^ç]Ê
<Í“ <^„€¬Å <±] <Ì÷ÊÇ÷] <^È¬]Å
<ÌÈ⁄¯¬˜] <l^äâˆπ] <Ü�ñi <˜
<·^e <‡⁄ˆﬁ <^ﬂﬁ˜ <HŸ^ÀŒ˜] <±]
<^⁄ <– Ê <Óœfi <ÌeÁj”π]Ì€◊”÷]
<ÇŒ <gj“ <^⁄ <·^e <^⁄ÁË <ÿÈŒ
Jgj“
<ƒâÁπ] <ÍvÈäπ] <^œ◊÷] <‡¬Ê
<ª <où <ÎÑ÷] <Í“Ü”e <ª
<’ÜËÜ�f÷] <Ÿ^Œ <h^~jﬁ˜] <·Áﬁ^Œ
<ÌÈ¬Áﬁ <Ó◊¬ <·^“ <àÈ“3÷] <·]
<^„ﬂä£<ÌœËÜõ<ÿñ ]Ê<HÿÈn€j÷]
<HÌÀë^ﬂπ] <Ó◊¬ <Ìø ^-]Ê
<kvj <l^¬^€jq˜] <ÂÑ‚ <ÌrÈjﬁÊ
<ŸÁu <ê^œﬂ÷]Ê <Ö]Á£] <h]Áe]
<‡⁄Ê <Hÿñ ˜] <h^~jﬁ˜] <·Áﬁ^Œ
<Î] <]ÖÁ÷] <±] <ÏÅÁ√÷] <gÈ√π]
<ª<·˜<MURL<›^√÷]<·Áﬁ^Œ<±]
<ÌËÖÑq <l]4È«i <k◊íu <·^ﬂf÷
<JÏÇ√ë˜] <ÿ“ <Ó◊¬ <l]ÖÁ�iÊ
<Íç <ÿ“ <ª <‹„π] <VŸ^ŒÊ
JÖ]Á£]Ê<ê^œﬂ÷]
<ÿ“ <Í¬]Ü÷] <’ÜËÜ�f÷] <ƒïÊÊ
<^„e <›Áœi <:÷] <l]Ö]Á£] <sÒ^jﬁ
<Ì ^“Ê <·^ﬂf÷ <Ì⁄Ç} <ª <Í“Ü”e
<·] <áÁ´ <˜ <VŸ^ŒÊ <Õ]Üõ˜]
<MPÊ <T <∞e <¯�√⁄ <Ö]Á£] <ÓœfË
JÖ]Éa
<Ì¢^√⁄ <ÏÖÊÜï <Ó◊¬ <à“ÖÊ
<ÌËÅ3π] <ÌËÅ^íjŒ˜] <≈^ïÊ˜]
<xfë]<Íﬁ^ﬂf◊÷]<g√é÷]<o◊m<·˜
<]É]Ê <HÜœÀ÷] <º} <ÔÁjä⁄ <k†
<›¯”÷] <Ó◊¬ <Ì¢^√π] <lÜíjŒ]
<g√é÷] <–ù <ÌµÜq <ÂÑ„ <ºœ
<Ì÷ÊÇ÷]<±]<]Çﬁ<‰qÊÊ<JÍﬁ^ﬂf◊÷]
<Ì⁄á˜] <ÕÜ√ﬁ <V¯Ò^Œ <ÌÈﬁ^ﬂf◊÷]
<‡”÷Ê <H%^√÷] <^7 <öÜ√jË <:÷]

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

Global Marble Australia

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

األسقفية للعائلة واحلياة يف
 استعدادا للقاء العائالت،لبنان
قداسة البابا
السابع مع
<Ãœi
<˜] <Ì÷ÊÇ÷]
<Ó◊¬العاملي
<g´
 يف،عشر
بندكتوس
<∞È√i
<ÿ“السادس
<›^⁄] <^„◊€¬
<ÿ�√iÊ
 ايار30
ميالنو
<ƒ◊�jﬁ
<^ﬂﬁ]من
<±] بايطاليا
<]4é⁄ <HÎÖ]Å]
 ضمن،2012
إىل
<ÌÈ¬ÁïÁ⁄
<ÏÜu <Ìحزيران
^ví“ 3<‹”È÷]
:موضوع عام هو «العائلة
<^ﬂe<ª<‹‚^äiÊ<ÌœÈœ£]<›Ç°
.»والعيد
العمل
<ª <^ﬂ÷á˜ <! <Ç€£]Ê
<·^äﬁ˜]
هو كل
«يوم الرب» الذي
<±]<Ì
^ví÷]<ÌËÜù<ƒj€jﬁ<·^ﬂf÷
 هو يوم عائالتكم،أحدJ^⁄<Çu
يوم
 إذ، يوم العيد فيها،الكهنوتية
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مقاالت

«حرب آخرين» بدماء السوريني!
«فحارب وسامل إن أردت فإمنا
أخو السلم يف األيام مثل احملارب»

ادمون صعب

أبو العالء املعري

سياسة النأي بالنفس اليت يبدو انها أراحت احلكومة
ألنها منحتها أعذارًا كثرية للتقاعس وعدم الفاعلية،
بل انعدام املسؤولية ،وأبلغ دليل على ذلك فضيحة
اللحوم واملواد الغذائية الفاسدة اليت كانت تقدم إىل
اللبنانيني يف السوبر ماركت واملطاعم والفنادق ،من
دون حسيب او رقيب ،هذه السياسة مل تنسحب
على اللبنانيني ،على خمتلف فئاتهم واجتاهاتهم.
إذ هم مل يستطيعوا ان ينأوا بأنفسهم بإزاء آالف
الضحايا األبرياء من السوريني الذين يدفعون منذ
سنة ،ويوميًا ،ضريبة املطالبة باحلرية والدميوقراطية
والكرامة والعدالة وحقوق اإلنسان ،من أرواحهم
ودمائهم وأرزاقهم.
وأيا تكن مواقف بعض اللبنانيني من النظام السوري،
فإنهم ال يستطيعون إال التعاطف مع الضحايا ،وهم
يف النهاية جريان هلم وإخوان ،وأهل وأحباء وشركاء
متضامنون يف السراء والضراء.
إال أن التعاطف وحده ال يكفي ،خصوصًا عندما يكون
يشجع على القتل ويضغط يف اجتاه الفنت
هناك من
ّ
واحلروب األهلية ،وهنا يأتي الدور اللبناني يف النظر
اىل السوريني كشعب واحد ال كمجموعة قبائل ،كما
هم اللبنانيون ،حبيث حتزنهم الضحية بصرف النظر
عن هويتها السياسية او الطائفية او املذهبية.
وهنا أيضًا يأتي دور الرفض للنأي بالنفس يف درء
األخطار اليت يتعرض هلا الشعب السوري ،وعدم
حتريض فئة فيه على فئة أخرى ،ال باسم السياسة،
وال باسم الدين ،والعمل على احتضان اهلاربني من
جحيم القتل والقصف والدمار ،من جانب اللبنانيني
كافة ،مسلمني ومسيحيني ،من دون تفرقة يف
املذاهب وامللل ،ألن اإلنسان السوري مل يبخل يومًا
باملساعدة واالحتضان على اللبنانيني ،على اختالف
طوائفهم ومشاربهم ،خالل سنوات الشدة بني
 1975و ،1990وأخريًا يف حرب متوز  2006حيث لقي
اهلاربون من جحيمها احتضانًا سوريًا كام ًال.
ومن احملزن ان جيد السوريون «الالجئون» إىل لبنان
مالذًا لدى فريق سياسي وطائفي من اللبنانيني،
سواء يف الشمال او يف البقاع ،بينما املأمول
واملرجتى ان يكون االحتضان وطنيًا وإنسانيًا ،ال
طائفيًا وال مذهبيًا.
كما ان الدولة اليت بددت أجهزتها أيام احلكومات
احلريرية اهلبات واملساعدات وتورطت يف فضيحة
الـ 11مليار دوالر ،مدعوة اليوم إىل عدم النأي
بالنفس يف توفري األموال الالزمة هليئة اإلغاثة ،بغية
تقديم املساعدات الغذائية والطبية وحتى الرتبوية
للسوريني الذين عربوا احلدود إىل لبنان« ،عراة،
حفاة» أحيانًا ،حاملني الضروري زادًا للطريق على
أمل أن جيدوا لدى إخوانهم يف الطرف اآلخر ،العون
واإليواء ،مدركني حراجة الوضع اللبناني ومقدار تأثره
باألحداث يف بالدهم.
ولقد كان َ
األوىل باللبنانيني املنقسمني على أنفسهم
منذ ما قبل اندالع األحداث السورية ،وقد زادت هذه
األحداث من تباعدهم جراء املواقف املختلفة منها،
سواء دعمًا للنظام او وقوفًا مع املنتفضني وحتى
مدهم باملال والسالح والدعم السياسي واملعنوي،
كان األوىل بهم ان جيدوا يف احملنة السورية حافزًا
التوحد على األقل حول إغاثة النازحني
هلم على
ّ
ّ
املوحد ملساعدة
تعذر اجلهد
وإسعافهم ،إذا كان
ّ
الشعب السوري يف اجللوس حول طاولة حوار شبيهة
بطاولة الطائف او ما شابهها ،بدال من العمل يف
اجتاه تسعري نار الصراع الداخلي واملساهمة يف

مطلوب للعمل
مطلوب امرأة للعمل يف مساعدة
سيدة على العناية واالهتمام بزوجها
املسنّ يف منطقة كامبسي
لالتصال بـ ايلي0424530202 :
او جو0410651556 :

ما يؤدي إىل متزيق اجملتمع السوري وتهديد وحدة
الدولة واألرض والكيان ،ما يثلج صدور أعداء سوريا
والعرب ،ويف مقدمهم إسرائيل وأمريكا ومن وراءهما
من عرب وعجم.
وإذا كان النأي بالنفس قد جنح إىل اآلن يف احلؤول
دون امتداد نار احلرب السورية إىل لبنان ،فإن هذا
األمر قد ال يدوم طوي ًال ،وسيهدد الوحدة الوطنية يف
الدرجة األوىل ،ويزيد حدة االنقسام بني اللبنانيني.
كذلك ستتهدد الوحدة ،من جانب التكفرييني
وأمثاهلم الذين اخرتقوا اجليش ،إذا استمر الرافضون
للحوار برفض اجللوس حول الطاولة اليت دعاهم
إليها الرئيس ميشال سليمان ،مع ان األوضاع باتت
تفرض احلوار ،على ان يكون أمامهم بند واحد ،ليس
سالح «حزب اهلل» ،وال االسرتاتيجية الدفاعية ،بل
الصراع على سوريا ،ودور لبنان يف املساعدة على
تقريب احللول وختفيف آالم السوريني.
وجيب أال يكون هناك خالف بني اللبنانيني حول
سبل ختفيف آالم الشعب السوري ،بإشعاره بأن
الشعب اللبناني بكل فئاته متعاطف معه ومع حقه يف
اإلصالح واحلرية والدميوقراطية وحماربة الفساد .وان
موجه إىل اإلنسان السوري الذي يسقط
هذا التعاطف ّ
منه العشرات يوميًا ،جراء ّ
تعنت السلطة وشراستها،
وتشرذم املعارضة وتعرض صفوفها الخرتاقات
مسلحة من أطراف خارجيني سياسيني وخمابراتيني
معظمهم ال يريد اخلري لسوريا.
وانه ملخجل ان يكون املوضوع السوري عنصر خالف
تهز املأساة السورية
وتباعد بني اللبنانيني يف حني ّ
ضمائر الغرباء واألجانب أمثال األمني العام لألمم
املتحدة بان كي ـ مون الذي قال أول من أمس،
وهو يف زيارة إلندونيسيا« ،ان الوضع يف سوريا مل
يعد حمتم ًال ،وال مقبو ًال ،وان الوقت يكاد ينفد ،إذ
ان دقيقة او ساعة واحدة ستعين املزيد من القتلى»
الذين جتاوز عددهم خالل سنة مثانية آالف.
وإذا كان بان كي ـ مون دعا األسرة الدولية إىل
«التوحد» .وأضاف« :إن كنا عاجزين عن التوصل
ّ
إىل قرار يف األمم املتحدة ،فهذا ال يعين ان معاناة
الشعب السوري جيب ان تتواصل» ،فإنه من املخجل
ان يبقى التباعد واالنقسام والنأي بالنفس قاعدة
التعامل بني اللبنانيني.
ويزداد خجلنا ،من اللبنانيني والعرب ،لرتكهم سوريا
حترتق ،وال من يساعد او يسعف ،بل هناك من يصب
املصور
الزيت على النار ،عندما نقرأ رواية خروج
ّ
الفرنسي وليم دانيال والصحافة اجلرحية من جريدة
«الفيغارو» اديت بوفييه من باب عمرو إىل لبنان عرب
أنفاق أبرزها قسطل مياه مهجور بقطر  160سنتيمرتًا،
وممتد على مسافة أربعة كيلومرتات داخل األراضي
السورية.
فقد أبلغ دانيال جملة «تايم» بعد خروجه اىل لبنان
ثم مغادرته إىل فرنسا مع بوفييه« :ان ما يقلقين
وجيعلين غري مرتاح هو ان حمنة أربعة صحافيني
غربيني ،اثنان منهم قتال يف قصف باب عمرو ،قد
أثارت اهتمام العامل ،بينما مئات من سكان باب عمرو
قد لقوا حتفهم من دون ان يهتم أحد بأمرهم .كما
تستمر اجملزرة يف أماكن أخرى من سوريا».
ويف شهادة بشجاعة الشعب السوري وصالبته،
قال دانيال« :ان القصة احلقيقية ليست حنن .انها
الشعب السوري .وهي ،ويا لألسف ،قصة ال ميكن
ان تروى بكاملها ،وحيث احلداد على الضحية يعاقب
بالقتل».
انه يقول لنا ان قيمة اإلنسان العربي هي على
احملك!
ومع احتمال حتول أحداث سوريا إىل ما يشبه «حرب
آخرين» على أرضها ،تتواجه فيها دول كربى بالواسطة
على حساب دماء السوريني وأرواحهم وأرزاقهم،
نتذكر حرب فيتنام وتباهي القائد األمريكي اجلنرال
وليم وستمورالند ،لدى سؤاله ماذا يفعل  600ألف
جنرب أسلحتنا اجلديدة»!
عسكري أمريكي هناك« :اننا ّ
ثم قول أحد ثوار الفيتكونغ الذي ُسئل عن سر
العمليات االنتحارية اليت خيوضها الثوار ضد القوات
األمريكية« :إذا ما قضيت يف عملية ضد احملتل
األمريكي ،فإنين ال أخسر إال وزني على القبان .إذ
ال قيمة لإلنسان ،إذا ما ُحرم من العدالة والكرامة
والسيادة واالستقالل».
فحتام ستبقي النعامة اللبنانية رأسها مدفونًا يف
الرمل؟

البطريرك الراعي سنة أوىل:

مهمة شاقة وحتامل متواصل
بطرس عنداري

منذ عام كامل وبعد انتخاب البطريرك بشارة
الراعي بعدة ايام ،كتبنا مقا ً
ال نشرته الصحف
احمللية وصحيفة «النهار» البريوتية وصحيفة
«القدس العربي» يف لندن وصفنا فيه جميء
الراعي بطريركًا للموارنة باالخرتاق الفاتيكاني
حنو انفتاح جديد للمسيحية العربية طال انتظاره.
وتوقعنا يف حينه العراقيل والتحامل الذي ينتظر
القادم اجلديد مذكرين بقول للراحل الكبري االب
ميشال احلايك الذي صرخ قبل ثلث قرن« :ان
االزمة املارونية قضية كبرية محلها رجال صغار
فأسقطوها وأسقطتهم» .ومل يعجب البعض ما
توقعناه من البطريرك اجلديد ووصفه بالقامة
الروحية الوطنية الثقافية اليت طال انتظارها.
بعد مرور عام كامل على اجللوس ،تبدو
الصورة اكثر وضوحًا وقد ساعدت على بلورتها
القوى واالصوات اليت انتقلت بالربيع العربي
وانتفاضاته اىل كهوف تورابورا حيث امتزجت
متنيات الظواهري بادعاءات القرضاوي وآل
الشيخ وصو ً
ال اىل حترشات الشهال ورضوان
السيد االستاذ اجلامعي حيث مل يغب عن السمع
سوى صوت شاكر العبسي.
ان كل ما يقال ويشاع حول مواقف وأقوال
البطريرك الراعي يف الداخل اللبناني والعربي
ليس اكثر من جدول صغري قياسًا مبا خططه
اخلارج فور انتهاء زيارة باريس الرمسية اليت
قال فيها الراعي ما مل تسمعه فرنسا او تتوقعه
من بطريرك ماروني وهي اليت تعترب نفسها «األم
احلنون» وتنتظر ان تتلقف بكركي خطها الذي
اصبح متوازيا مع خط الغطرسة االمريكية.
أحدثت زيارة باريس ضجة فرنسية  -امريكية
صامتة مل يتسرب منها سوى القليل حيث تورط
عدد من السياسيني واالعالميني اللبنانيني بشن
احلمالت العنيفة على البطريرك ُ
ونسبت اليه
عبارات وأقوال مل ترد على لسانه .وأرسلت
جهات معينة يف لبنان اكثر من وفد اىل باريس
للحصول على تسجيالت صوتية للمؤمتر الصحفي
الذي عقده البطريرك بعد لقاء ساركوزي ،ومتكن
احد هذه الوفود من احلصول على نص حمضر
لقاء الراعي  -ساركوزي الذي مل يتضمن االسرار
واملفاجآت.
وقد ُأرسلت هذه الوفود بعد ان كتب الربوفسور
انطوان فليفل الذي حضر املؤمتر الصحفي
بكامله مقا ً
ال نقل فيه حرفيًا ما ورد على لسان
البطريرك املاروني ،وجاء يف مقال فليفل:
«مل يربر الراعي أبدًا بقاء سالح حزب اهلل ومل
يدافع عنه ،لكنه عرض ثالثة مربرات موضوعية
يستعملها احلزب لتربير حمافظته على سالحه من
دون ان ينقضها او يعتربها ضال ً
ال ،فحزب اهلل
حسب الراعي يعتقد ان سالحه ال يزال ضرورة
ألن جزءًا من جنوب لبنان ما زال يرزح حتت
االحتالل االسرائيلي والن واقع وجود الالجئني
الفلسطينيني على ارض لبنان مع اسلحتهم
موضوع جيب معاجلته بعودتهم اىل ارضهم الن
اجليش اللبناني ليس مسلحًا بالشكل املناسب
للدفاع عن لبنان»( .انتهى االقتباس).
أين هي نقاط االنفجار اليت أثارت باريس
وواشنطن اليت سارعت رئاستها اىل اصدار
بيان استنكرت فيه كالم الراعي؟ ...لقد تأكد
بعد احلصول على حمضر لقاء الراعي  -ساركوزي
ان البطريرك قال يف حضرة سيد اإلليزيه ما
يلي« :لقد تركتم اسرائيل جامسة على صدورنا
ومل تطالبوها باحرتام الشرعية الدولية وقرارات
جملس االمن وخاصة القرار  ٤٩١الذي يعطي
الفلسطينيني حق العودة اىل ديارهم».
انه من غري املسموح ان يقول بطريرك ماروني
ما مل ُيسمح به للرؤساء اللبنانيني والعرب.
كيف جيرؤ بطريرك عربي مهما عال قدره ان
يقول ان اسرائيل جامسة على صدورنا وان
يتجنب مهامجة حزب اهلل وسالحه كغطاء ملهامجة
املقاومة والدعوة اىل اسقاطها ،وكيف يطالب

بتنفيذ القرار  ٤٩١ويتهم اسرائيل بعدم احرتام
الشرعية الدولية؟
تسرع البطريرك الراعي يف كشف أوراقه
هل
ّ
وآرائه اليت هي آراء الفاتيكان ،كما ورد يف
االرشاد الرسولي وتوصيات السينودس من
اجل لبنان ( ،)٥٩٩١اليت ما زالت حربًا على ورق
ومل ّ
يطلع عليها سوى قلة قليلة؟
نرى انه مل يتسرع بل بدأ رسالته منذ اليوم
االول وهو يدرك أبعاد ما قاله ويقوله دائمًا...
ولكن الذين اعتادوا على جعل بكركي حائط
مبكى ومالذًا للفاشلني ،صدموا بالتوجه اجلديد
وكان عليهم االنتظار ملعرفة ردات فعل
الفاتيكان على مسرية البطريرك اجلديد.
ان انفجار االحداث واالنتفاضات يف عدة بلدان
عربية وخاصة سوريا ،أحدث اضطرابًا يف مسار
احلياة السياسية يف لبنان والشرق االوسط،
ومن صميم واجبات القائد املسيحي العربي
االول ( ليس عدديًا) ان يبدي خماوفه مما
جيري بعد جتربة تهجري مليون مسيحي عراقي،
وستزداد هذه املخاوف بعد تهجري عشرات
االلوف من مسيحيي محص ال سيما بعد وفاة
املغفور له قداسة البابا شنودة الثالث حكيم
احلكماء الذي قد حيدث غيابه فراغًا خميفًا يف
هذه احلقبة احلرجة من تاريخ مصر والعرب.
ان احلملة على البطريرك الراعي مربجمة ومدعومة
من اخلارج مبيزانية سخية حيث تتحرك القوى
السياسية واالعالمية دفعة واحدة عند كل
مشوهة.
مروية
اشاعة او
ّ
ّ
ففي لقاء أجراه غبطته مع وفد من وكالة
رويرتز االعالمية انتقد النظام السوري ووصفه
بالديكتاتوري والذي عانى منه اللبنانيون كثريا
ومتنى اخلري للشعب السوري وعودة السالم
ووقف سفك الدماء.
وعند احلديث عن هيكلية االنظمة العربية قال
الراعي ان دولة هلا جملس نيابي ودستور
وقوانني جزائية واجرائية وتسمح حبرية املعتقد
هي اقرب اىل الدميقراطية من غريها .وقد
فهم الكثريون ان اشارة البطريرك هذه رمبا
تستهدف االنظمة العربية اليت ال دستور هلا
وال قوانني مدنية وال جمالس منتخبة وال تسمح
حبرية العبادة واملعتقد وحترم املرأة من أبسط
حقوقها ،ورمبا كانت هذه الظنون اليت مل تعلن
يف ّ
حملها.
كان آخر ما مسعناه ان فضيلة شيخ االزهر
الشيخ امحد الطيب لن يستقبل البطريرك الراعي
بناء على متنيات يوسف القرضاوي الداعية
التحريضي الذي يعترب ان معايدة املسيحي
يف عيده كفرًا وضال ً
الُ ..
ونقل ان القرضاوي
اتهم البطريرك باختاذ مواقف معادية لالسالم.
ان اتهامات القرضاوي ليست هامة ،بل االهم
منها اذا استجاب شيخ االزهر املعروف بانفتاحه
ومسو معرفته لرغبات ذلك الذي نصب نفسه..
«إمام أئمة العامل».
يف اواخر العام املاضي كتبنا حتلي ًال خاصًا
حول هذا املوضوغ لعدد من الصحف واملواقع
االلكرتونية قلنا يف نهايته ان احلملة اليت
تستهدف البطريرك ورسالته ما زالت يف
أوهلا ورمبا تتصاعد يف االشهر والسنوات
القادمة...
فهل حنن على حق يف توقعاتنا؟ ..انها ثورة
مفاهيم جديدة على بكركي ان ختوضها ،وثورج
املفاهيم دونها املصاعب ورمبا األهوال .وما
نسمعه ونقرأه على املواقع االلكرتونية من
بذاءات وشتائم حيمل البعض على الظن ان
حربًا جديدة ستندلع داخل لبنان .لقد نقل عن
ناشط بدوي بارز عامليًا قوله ان َد ْخل العرب
يتجاوز  ٠٠٧مليار دوالر سنويًا يكفي جزء يسري
منها الخذ مجيع العرب اىل حيث تشاء البداوة
السلفية ،ولكن حلم الشيخ الواهم سيتحطم ولو
بأمثان باهظة.
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لبنانيات

لو مل يكن اكتشاف اخللية التكفريية مي ّسهم النتظروا التحقيق قبل الشروع مبهامجة اجليش

العماد عون بعد اجتماع التكتل :الدوران حول موضوع البواخر جيعلنا نشكك بغايات املعرقلني
اجتماعه األسبوعي يف الرابية،
حتدث بعده العماد ميشال
عون اىل الصحفيني عن أبرز
املواضيع اليت حبثت ،وعايد
أمهات لبنان مبناسبة عيد األم.
العماد عون انتقد املماطلة
املستمرة من قبل رئيس جلنة
الطاقة ،يف موضوع استرياد
السيارات العاملة على الغاز
واملازوت ،وجدد التأكيد يف
موضوع ال  11مليار عدم
القبول حبلول غري شفافة ال
تقدم حسابات كاملة.
ّ
وردًا على سؤال عن الذين
ينتقدون اجليش على خلفية
اكتشاف اخللية التكفريية ،
اعترب أن هناك ارتباطًا بني من
يهاجم اجليش وبني هذه اخللية
معتربًا أن من بدأ مبهامجة اجليش
بد وانه شعر ان املوضوع
ال ّ
ميسه وإال لكان انتظر التحقيق
ّ
يف القضية.
وعن املماطلة يف استقدام بواخر
الكهرباء ،لفت اىل أن الدوران
حول هذا املوضوع بعد انتهاء
العمل على التصنيف الشركات
يعطي أفكارًا سيئة عن غايات
املماطلني.
نص احلديث:
ويف ما يلي ّ
أه ًال وسه ًال بكم،
تناولنا يف لقائنا اليوم عدة
مواضيع اوهلا ما يتعلق بالقضية
اليت لن تنتهي على ما يبدو،
وصارت مسلس ًال متواص ًال،
وأعين بها السيارات العاملة
على الغاز وعلى املازوت ،فبعد
ُ
أن املشروع ُأ ِ
رسل
أن أنِبئنا ّ
أن
ّ
إىل جملس النواب ،تبينّ
رئيس جلنة ّ
الطاقة واألشغال ال
يزال حمتفظًا به ،وعقد جلسة
اليوم وسيعقد جلسة أخرى
الحقًا للموضوع نفسه ..يبدو
الرجال
ّ
أن الكذب هو فع ًال ملح ّ
وعيب على من يصدق ،ينطبق
َ
ّ
الشعيب اليوم على
املثل
هذا
طريقة العمل يف جملس ّ
النواب
وأحيانًا يف احلكومة.
حبثنا كذلك موضوع احلسابات
وال 11مليار ،وهنا أيضًا
«مشروع رايح ومشروع جايي»،
توصلنا اىل صيغة
بينما كنا قد
ّ
ّ
ّ
ّ
اليت
الصيغة
أنها
واتفقنا
ّ
سنسري بها ،حصلت مداخالت
أخرى ،نأمل أن حُنسم ّ
ألننا لن
نرتاجع عن املوضوع« .ما حدا
ّ
يعذب حالو» بأمٍر آخر ،لن نقبل
ٍ
قطع
إال حبسابات كاملة تبينّ
َ
احلساب وكل شيء ،أي جيب
أن تكون ّ
جدًا.
شفافة ّ
ّ
وهناك قضية األغذية اليت
الشعب ّ
ّ
اللبناني ،نسأل
تسمم
ّ
وزارة اإلقتصاد عن دورها يف
هذا املوضوع ،محاية املستهلك
حنميه
ممن؟ أصبح علينا أن
ّ
َ
ليس فقط من األسعار بل
السموم ّ
من
اليت يأكلها .تبينّ
ّ
أن املسألة بهذا احلجم الكبري
ّ
موجودة يف لبنان ما يعين
أن هناك غياب مطلق لوزارة
ّ
ّ
يتعلق بهذا
اإلقتصاد يف ما

املوضوع.
ٍ
نتحدث عن
جهة أخرى،
من
ّ
موضوع اعتماد ب 8900مليار
لرية ،وال تزال موازنة عام
 2012غري منتهية بعد ،ال زلنا
ّ
متأخرين مبوازنة عام ،2011
واآلن مبوازنة ال ،2012أين
أصبحت املوازنة؟! هل اعتادوا
على أن ينجزوا املوازنات بعد
نهاية العام؟! كل هذه األمور
مسؤولية وزراء يف احلكومة
يتوجب عليهم إجناز
كان
ّ
رئيس
ومسؤولية
عملهم،
احلكومة أيضًا.
ّ
حبثنا أيضًا قضية البواخر اليت
ّ
تولد الكهرباء .على ما أعرف
ّ
أن مرحلة تصنيف الشركات
قد انتهت ،وكان سيصدر
ّ
الشركات
تفاهم كي تبدأ هذه
بالعمل يف أقرب ما ميكن،
ألنها حتتاج اىل الوقت .األزمة
الصيف ،قد
ستأتي مع بداية
ّ
تتمكن سفينة واحدة من أن
السفينة
تصل «على الوقت»،
ّ
ّ
ّ
تتطلب وقتًا أكثر ،بني
الثانية
األربعة أشهر والعشرة أشهر.
أنهينا
إذًا ،حسب علمي ،لقد
َ
غرينا ال يزال
املشروع بينما
ُ
الدوران
يدور حوله .وهذا
ّ
سيئة ّ
ألننا أصبحنا
يعطينا أفكارًا ّ
معتادين على طريقة العمل هنا،
ونعرف ّ
أنه عندما حيصل دوران
ٍ
قضية ما تكون هناك غايات
يف
أخرى ،غري املعلنة .نتمنى أن
ُيَبت هذا األمر بسرعة ّ
ألنه يف
ُ
ّ
الصرب ويكشف
ينفذ
النهاية
ّ
املستور.
ويف نهاية اللقاء ،هناك ما هو
مفرح ،فيوم غد هو عيد األم،
نتمنى لألمهات عيدًا سعيدًا
يكون
وحياة هانئة ،ونتمنى أال
َ
أمهم
حيبوا ّ
األبناء عاقني بل أن ّ
وأباهم ويعرتفوا هلما دائمًا
باجلميل.
عن

أسئلة

أجاب
ثم
ّ
حافيني:
ّ
الص ّ
جتدد احلملة
س :كيف قرأت
ّ
ّ
النّواب على
من قبل بعض
ّ
خلفية
اللبناني على
اجليش
ّ
اخللية اليت
إلقاء القبض على
ّ
كانت تستهدف اجليش؟
اخللية يدفعهم
ج :إنتماؤهم هلذه
ّ
ّ
يتعرض هلا.
كل من
ملهامجة
ّ
السؤال هو :ما هو إرتباط من
اخللية؟ لو
يهاجم اجليش بهذه
ّ
مل يكن مرتبطًا بها ملا هاجم،
ّ
التحقيق
ولكان انتظر نتائج
سلبية ليعطي
إجيابية كانت أم
ّ
ّ
رأيه باملوضوع .من هاجم شعر
جد
وكأنه مسؤول .املوضوع ّ
بسيط .هل تستطيعون أن
تدافعوا عن أمٍر معينّ ٍ إن مل
ميسكم
أن هذا األمر
تشعروا ّ
ّ
شخصيًا؟
ّ
س :مبوضوع الـ 11مليار
دوالر ،هناك كالم يقول ّ
إنكم
ٍ
إنتخابية
لغايات
تستعملونه
ّ
مبوضوع إنتخابات العام .2013
ما تعليقك على هذا الكالم؟
جيد .حنن نستعمله إلنتخابات
جّ :
العام  .2013فليمنعونا عن

إستعماله
ويقروا املرسوم .األمر
ّ
بغاية البساطة( .ضاحكًا).
حتدثت
السفنّ ،
س :يف مسألة ّ
ٍ
تعودنا
وحنن
غايات أخرى،
عن
ّ
على جرأتك .ما هي هذه الغايات
ومن املستفيد؟

ّ
شك
لدي %1
ج :لربمّ ا ال يزال
ّ
ّ
اتكلم قبل أن
وال جيوز أن
ّ
أغطي املوضوع  .%100هناك
والقصة ،وإن
أمران :اهلدف
ّ
ّ
حنقق اهلدف سأطلعكم على
مل
أما إذا ّ
حققنا اهلدف،
ة،
القص
ّ
ّ

تنتفي
القصة .فليأخذوا املزيد
ّ
من الوقت.
احلر ّ
متهم
التيار الوطين
س:
ّ
ّ
اليوم بالكثري من األمورّ .
متهم
بالفساد ،بالعمالة ...حنن نرى
ّ
اإلتهامات على األرض.
هذه
َ
ّ
اإلتهامات؟ هل ُيطلب
مل هذه
األقلية اليوم مهامجة
من
ّ
احلر بهذا الوقت
التيار الوطين
ّ
ّ
ّ
بالذات؟ وملاذا؟
ج :قد يرشقون باحلجارة،
ولكن حجارتهم ال تطالنا .حنن
موجودون فوق سقف أسلحتهم.
يطلقون الكثري من النريان فيما
ّ
بالتحليق وال
تستمر
طائرتنا
ّ
حنب دائمًا
نشعر بنريانهم .حنن
ّ
أن نغين أغنية صباح واليت
تقول« :منيح ان حكيوا فيك
منيح ومنيح ان حكيوا جتريح،
إنت منيح بتبقى منيح ويا جبل
يهزك ريح « .من يستطيع ان
ما ّ
يهزنا؟ راسنا مرفوع ،صدورنا
ّ
مكشوفة ومجيع أوراقنا ّ
شفافة.

ّ
يوجه لنا االتهام ندعوه
كل من ّ
ملواجهتنا إىل احملكمة ،وهذه
جدل
ألي
األمور ليست حباجة
ٍ
ّ
إعالمي .من يستطيع أن يواجهنا،
ّ
ّ
وبالنسبة
فليدعنا إىل احملكمة.
ّ
األزقة ،وهم
ملن يعيشون يف
بأغلبهم من دون تربية ،فمن
ّ
املؤكد ّ
أنهم يسمحون ألنفسهم
بشتم االخرين من دون أن
يكون لديهم سبب وجيه لذلك.
ّ
إتهاماتهم هذه هي عبارة عن
ألنهم يعرفون ّ
وقائية ّ
أننا
حرب
ٍ
ّ
سنصل إليهم اليوم أو غدًا أو
ٌّ
وكل بدوره.
بعد غد،
ً
السفن أيضا ،هل
س :مبسألة ّ
أن ّ
خطة الرئيس ميقاتي
رأيتم ّ
حتدث عنها إلستقدام
اليت
ّ
ّ
توفر فع ًال
الكهربائية،
البواخر
ّ
الدولة كما قال؟
على ّ
جّ :
توفر على الدولة؟! ّ
كلما زاد
اإلنتاج يف لبنان مع التعرفة
الدولة خسائر وال
حتمل ّ
احلاليةّ ،
ّ
ّ
توفر عليها.

«رفيق احلريري» يف اللوبي اإلسرائيلي!
أهم مؤمتر أمريكي للوبي اإلسرائيلي يف الواليات املتحدة
هو
ّ
األمريكيةُ ،يعقد سنويًا مبشاركة رؤساء وشخصيات إسرائيلية
وأمريكية رفيعة ...لكن هذا مل مينع «مركز رفيق احلريري للشرق
ميوله بهاء احلريري ،من املشاركة فيه جنبًا اىل
األوسط» ،الذي ّ
جنب مع جنراالت احلرب اإلسرائيليني
صباح أيوب
عز غليان الشارع العربي ،قرر بهاء
قبل حنو  ٦أشهر ،ويف ّ
متفرج على األحداث ،التزامًا مببدأ «لوال
احلريري ألاّ يبقى جمرد
ّ
شباط ما يف ربيع» الذي ظهر الحقًا يف محلة  14شباط اإلعالنية.
فأطلق مركز دراسات باسم والده الرئيس رفيق احلريري حتت
جناح أحد أبرز مراكز األحباث األمنية واالسرتاتيجية األمريكية ــ
األطلسية.
مرة جديدة ،أنه خمتلف عن إخوانه.
أثبت،
فهو
بالرضى،
شعر بهاء
ّ
فهو ليس سعد ،الذي انزلق يف متاهات السياسة اللبنانية
وفشل فيها ...وهو ليس رجل أعمال ووريث أموال فحسب ،بل
أيضًا باستطاعته أن يدخل عامل املراكز السياسية ــ االسرتاتيجية،
ويشارك يف نشر التحليالت وتعزيز املعرفة السياسية على نطاق
دولي ــ أطلسي.
لكن يبدو أن من ّ
فضل إلقاء اخلطابات يف نيويورك ال يف الطريق
املرة ،ووصل يف طموحاته اىل أكرب
اجلديدة .رَّ
«كب الفشخة» هذه ّ
لوبي إسرائيلي ــ أمريكي يف الواليات املتحدة .كيف؟
يوم  ٢١أيلول  ٢٠١١أعلن بهاء احلريري ،خالل حفل عشاء يف
نيويورك ،إطالق ومتويل «مركز رفيق احلريري للشرق األوسط»،
التابع ملركز األحباث والسياسة العامة األمريكي« ،ذي أتالنتيك
كاونسل» .The Atlantic Council
حتدث بهاء عن
مكسرة،
إنكليزية
ويف كلمته الرمسية ،بلغة
ّ
ّ
«الفخر والسرور اللذين كانا ليعرتيا رفيق احلريري لو ّ
متكن من
مشاهدة الثورات العربية اليت انطلقت من تونس ومصر» ،متوقفًا
يف حديثه عند «الكرامة» اليت «أرادها رفيق احلريري للبنانيني
وللشعوب العربية» ،ومؤكدًا أن «استعادة القيادة األمريكية
واألوروبية أساسية لنجاح عملية االنتقال يف الدول العربية».
يف  ٥آذار  ،٢٠١٢أي بعد ّ
أقل من  ٦أشهر على إطالقه ،شارك
«مركز رفيق احلريري» يف مؤمتر «جلنة الشؤون العامة األمريكية
اإلسرائيلية»  ،AIPACوهو أبرز مؤمتر سنوي أمريكي داعم
َّ
ممث ًال
إلسرائيل ولسياساتها وسياسييها .اسم رفيق احلريري،
مبركزه ،حضر إذًا منذ أسبوعني ،كـ «زميل» مشارك لبنيامني
نتنياهو ،وشيمون برييز يف مؤمترهما .ومديرة املركز ميشيل
ديون ،اختارت أن تتقاسم جلسة حوارها مع جنرال احلرب
اإلسرائيلي ميخائيل هريزوغ ،ليناقشا وضع مصر ومستقبل
املنطقة .وديون مل حتضر املؤمتر بصفتها الشخصية ،بل كمديرة
لـ «مركز رفيق احلريري للشرق األوسط» ،حبسب ما هو مذكور
يف برنامج املؤمتر على موقعه اإللكرتوني.
ما هو «مركز رفيق احلريري للشرق األوسط» إذًا؟ ومن ّ
ميثل؟

وما دوره؟
يف املبدأ ،هو جزء من الربامج العشرة اليت تنضوي حتت مركز
يعرف عن
ّ
أم امسه «ذي أتالنتيك كاونسل» .واألخري هو ،كما ّ
نفسه« ،معهد هدفه تعزيز التعاون األطلسي واألمن الدولي».
املعهد الذي حيتفل هذا العام بالسنة اخلمسني على تأسيسه،
جيدد اهتمامه بـ «مستقبل حلف مشال األطلسي ،واالستقرار
املالي وأمن الطاقة ومكافحة التطرف والعنف»« .مركز رفيق
األم اىل
احلريري» هو املمثل ملنطقة الشرق األوسط يف املعهد ّ
أي منها اسم
جانب مراكز متثل أفريقيا وآسيا (اليت ال حيمل ّ
شخص أو رئيس).
وبينما ينظم «ذي أتالنتيك كاونسل» مؤمترات حول «الدبلوماسية
األمريكية يف إيران» و»االسرتاتيجيات الدفاعية العاملية»
و»التحديات اجلديدة حللف مشال األطلسي» و»مشاكل الطاقة
واألسواق املالية العاملية» ،يتخصص «مركز رفيق احلريري»
يف قضايا الدول العربية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا،
اليت تشهد فرتات انتقالية مثل اليمن ،وليبيا ،والبحرين ،ومصر
وتونس .وبعد االطالع على مضامني معظم تلك اجللسات ،يتبينّ
أن اجلامع بينها هو حتقيق املصاحل األمريكية واألطلسية املالية
واألمنية والسياسية يف تلك الدول ...فمثال آخر طاوالت احلوار
اليت ّ
نظمها مركز احلريري كانت بعنوان «األوضاع االقتصادية يف
الدول االنتقالية واملبادرات األمريكية يف التجارة واالستثمار»،
وأخرى حبثت «الدعم العسكري والتعاون األطلسي يف ليبيا
وتونس ومصر» ،وأخرى بعنوان «يد إيران يف املشرق» ...ومعظم
تضم مسؤولني يف احلكومة األمريكية واقتصاديني
تلك اجللسات
ّ
وخرباء يف التنمية أو األمن أو العسكر ،كما يوضح املوقع.
فمن يدير «مركز رفيق احلريري للشرق األوسط»؟
امسها ميشال ديون ،عملت يف «مكتب االستخبارات واألحباث»
التابع لوزارة اخلارجية األمريكية ،ويف البيت األبيض كمتخصصة
يف شؤون الشرق األوسط ،كما شاركت يف «مهمات خاصة»
تابعة لـ «جملس األمن القومي» ،وعملت يف السفارة األمريكية
يف القاهرة ،ويف القنصلية العامة يف القدس احملتلة .وقبل
االنتقال اىل مركز رفيق احلريري ،كانت تشغل منصب كبرية
باحثي مركز «كارنغي» للسالم الدولي.
ّ
تسلمت ديون ،بعد مسرية طويلة وخربة مصقولة يف
هكذا،
اجملال االستخباري واألمين ،إدارة مركز رفيق احلريري ،املمول
من ابنه بهاء .وها هي ديون ،بصفتها اجلديدة ،حتمل املركز اىل
أي تردد أو اعرتاض من عائلة احلريري.
مؤمتر «أيباك» من دون ّ
من هي «أيباك»؟
ميكننا االكتفاء بالتعريف الذي تنشره هي عن نفسها على موقعها
اإللكرتوني« :حنن حركة من الناشطني امللتزمني بأمن إسرائيل
ومحاية املصاحل األمريكية يف الشرق األوسط وحول العامل.
أولويتنا السعي لتبقى الواليات املتحدة وإسرائيل قويتني
تتعاونان معًا عن قرب».
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مجاعة اإلخوان قد ترشح خريت الشاطر للرئاسة املصرية

معارضو جلنة إعداد الدستور يقيمون دعوى قضائية ضد املشري طنطاوي
ورئيسي الربملان وجملس الشورى

أقام الدكتور جابر نصار أستاذ
القانون الدستوري يف جامعة
القاهرة ،دعوى قضائية ،ضد
كل من املشري طنطاوي بصفته
رئيس اجمللس األعلى للقوات
املسلحة والدكتور حممد سعد
الكتاتين رئيس جملس الشعب،
والدكتور أمحد فهمي رئيس
جملس الشورى ،لوقف قرار
تشكيل جلنة تأسيس الدستور
اليت أقرها اجمللسان باختيار 50
عضوًا من الربملانني ومثلهم من
خارج الربملان.
وقد تقدم نصار بالدعوى بصفته
وكي ًال عن  ١٦شخصية عامة
وفقهاء دستوريني .واستندت
الدعوى على أن قرار تشكيل
اجلمعية التأسيسية لصياغة
الدستور خمالفًا للمادة  60من
اإلعالن الدستوري وألحكام
العليا،
الدستورية
احملكمة
وطالبت بإلغاء القرار.
ومن جهة اخرى ،قال مصدر
من مجاعة اإلخوان املسلمني يف
مصر ان اجلماعة تدرس الرتاجع
عن قرارها السابق بعدم ترشيح
أحد قيادييها للرئاسة املصرية،
تغي رأيها يف هذا الصدد،
وقد رّ
فيما ذكرت تقارير صحافية يف
القاهرة ان اجلماعة قد ترشح
خريت الشاطر نائب املرشد
العام لإلخوان املسلمني لرئاسة
مصر.
وقال عبد املنعم عبد املقصود
حمامي اإلخوان :اننا نسري يف
اجراءات اعادة النظر يف األحكام
الصادرة ضد الشاطر ،وإذا
سقطت هذه األحكام كما حدث
مع متهمني آخرين يف نفس

القضايا فعندها جيوز للشاطر
الرتشح للرئاسة ،لكننا نسري
يف هذه اإلجراءات سواء ترشح
الشاطر او مل يرتشح .واضاف
عبداملقصود ان اجلماعة جيوز هلا
ان ترشح شخصًا من داخلها اذا
رأت ان يف ذلك مصلحة للبالد،
خاصة مع تغري طبيعة األجواء
السياسية يف اآلونة األخرية.
وقال مصدر من اإلخوان ان
جملس شورى اجلماعة هو الذي
اختذ القرار السابق بعدم الدفع
مبرشح للجماعة يف انتخابات
الرئاسة ،وهو ايضًا صاحب قرار
الرجوع عنه ،وهذا ما سيتحدد
بالفعل يف اجتماع جملس شورى
اجلماعة اجلمعة اليوم.
وصرح حممود حسني األمني
العام ل اإلخوان املسلمني بأنه
حاولنا اقناع اكثر من شخصية
عليها التوافق بالرتشح للرئاسة
إال انهم رفضوا ،رمبا خوفًا من
املرحلة او هناك ضغوط متت
ممارستها عليهم .واضاف هناك
مؤامرة على التيار اإلسالمي
وعلى مصر كي ال حتكم نفسها
بنفسها ،وتظل تابعة هلذا
الطرف او ذاك ،وان حماوالت
إلعادة النظام على الشكل الذي
كان عليه قبل الثورة ،مشريًا
اىل ان األزمات اليت نعيشها
مفتعلة ومصطنعة ،وهدفها
دفع اإلخوان والبلد كلها اىل
تقبل اي نتيجة واي مثرة للحفاظ
ّ
على األمن.
مرشحو احتاد الكتاب
من ناحية اخرى ،تقدم احتاد
كتاب مصر امس االول اىل
جملس الشعب بقائمة ترشيحاته

لعضوية اللجنة التأسيسية
للدستور واليت تضم عشرة
من كبار الكتاب واملفكرين من
اعضاء االحتاد.
ومن ابرز الذين اختارهم االحتاد
لعضوية اللجنة التأسيسية
للدستور ،الروائيون بهاء طاهر
ومجال الغيطاني والشاعر امحد
عبد املعطي حجاز اىل جانب
الناقد صالح فضل واملفكر
سيد ياسني ورئيس االحتاد
نفسه حممد سلماوي.
وكان سلماوي قد صرح بان
احتاد الكتاب له موقف من
طريقة تشكيل اللجنة وان
االحتاد قد اصدر بيانا سابقا
يرفض فيه مشاركة اعضاء
الربملان يف اللجنة ،ويدعو
لتشكيلها من ممثلي النقابات
واالحتادات والتجمعات املهنية
املختلفة اليت متثل اطياف
اجملتمع وفئاته.
واشار سلماوي اىل ان الدساتري
تكتبها عقول االمم وليس
نوابها يف الربملان .وجلنة
دستور  ١٩٥٤اليت مل يزد عدد
أعضائها عن  ٥٠عضوا ،اال انها
ضمت نسبة كبرية من االدباء
واملفكرين .ومن بني هؤالء،
طه حسني وامحد لطفي السيد
وعبد الرمحن بدوي وفكري اباظة
وغريهم.
واضاف سلماوي ان احتاد
كتاب مصر الذي يزيد اعضاؤه
على  ٣٠٠٠عضو ميثل ضمري
االمة وعقلها املفكر ،وال جيوز
عدم مشاركة هؤالء يف جلنة
وضع الدستور بنسبة تتوافق
مع مكانتهم الثقافية والفكرية.

ROMEN SHOES
Owner wishes to retire

We have a wide range of italian and australian shoe
lasts,suitable for any kind of footwear and boots .Some
available with italian insoles and leather soles,also we have
four sets of cowboy boots lasts,all come with insoles and
sole knives. Variety of good leather .Leather sewing machine. Variety of sewing machines, italian finishing machine. Patch Singer machine.
The lasts will be sold in sets with knives.Steel and timber
shelving.
No reasonable offer will be refused.
Hurry and make an offer
We also have four blocks of italian natural cork,plus mixed
cork.

201 PARRAMATTA ROAD FIVE DOCKS,NSW2046

Tel: 97471768 Fax:97452494

هلامشي حيمّل القوات األمنية مسؤولية وفاة أحد حراسه

املالكي يتهم ضابطني من قادة اجليش بتدبري تفجريات

اتهم رئيس احلكومة العراقية
نوري املالكي ،اثنني من كبار
قادة اجليش العراقي بالوقوف
وراء االنفجارات اليت وقعت
يف العراق ،الثالثاء املاضي،
وأوقعت حنو  60قتي ًال وأكثر من
 200جريح.
ونسبت صحيفة املدى العراقية،
إىل املالكي قوله خالل لقائه
صحافيني عراقيني إن تفجريات
الثالثاء يف العراق وراءها
ضابطان كبريان يف اجليش
العراقي .وأضاف لن يكون يف
العراق استقرار أمين  %١٠٠ما
دام يوجد شركاء يف العملية
بقضايا
متهمون
السياسية
إجرامية ،وذكر أنه ال بد من
تطبيق القانون العراقي حبق أي
جمرم مهما كانت صفته .وقال
املالكي ،إن العملية السياسية
يوما
ماضية ،والعراق يشهد
ً
ً
حتسنا
بعد يوم
كبريا يف مجيع
ً
النواحي ،وأن القمة العربية
ستعقد يف وقتها احملدد
مبشاركة الزعماء العرب وهذا حبد
ذاته إجناز للحكومة.
أعلنت مجاعة متشددة تنضوي
حتت لواء بتنظيم القاعدة
مسؤوليتها عن موجة من
التفجريات يف أحناء العراق،
كانت تهدف إىل تقويض خطط
احلكومة لتأمني القمة العربية
املقبلة ،حسبما ذكرت شبكة سي
ان ان االمريكية .وأعلنت دولة
العراق اإلسالمية ،وهي مجاعة
تضم تنظيم القاعدة يف العراق،
مسؤوليتها عن التفجريات اليت
قتلت  45شخصا وخلفت مئات
اجلرحى يوم الثالثاء ،يف بيان
نشر على موقع لشبكة تنظيم
القاعدة.
وملناسبة الذكرى التاسعة للغزو
األمريكي للعراق ،قال البيان
إن اهلجمات كانت منسقة نفذها

األسود يف بغداد واحملافظات
األخرى يف وقت واحد .وكان من
املفرتض أن اهلجمات تستهدف
اخلطة األمنية حلكومة احلمقى
داخل املنطقة اخلضراء ،يف
التحضري الجتماع الطغاة العرب
يف بغداد ،حسبما ذكر البيان،
يف إشارة إىل انعقاد القمة
العربية يوم  29آذار.
والغت حمكمة اجلنايات املركزية
العراقية تهما باالرهاب ضد
النائب السابق مشعان اجلبوري
املقيم يف سوريا ،مؤكدا عودته
قريبا لالستقرار يف بغداد جمددا
بعد رفع احلجز عن ممتلكاته،
حسبما اعلن اجلبوري.
وقال اجلبوري من دمشق ذهبت
بنفسي اىل بغداد وحضرت يف
حمكمة اجلنايات املركزيه طوعيا
والغيت مجيع املذكرات والتهم
اليت رفعت ضدي .واضاف
متكنت من الدفاع عن نفسي
وخاصة عقوبه سجين خلمسة
عشر عامًا والغيت تلك االحكام
وجمموعه اخرى من التهم اليت
وجهت ضدي ،وفق املادة الرابعة
من قانون مكافحة االرهاب.
واكد حصوله على قرار قضائي
برفع احلجز على ممتلكاته .وقال
سأعود اىل مكان اقاميت يف
بغداد مطلع الشهر املقبل بعد
انتهاء القمة العربية بعد ان
استعدت منزلي املغتصب من
قبل وزير الداخلية السابق جواد
البوالني.
وكانت وزارة اخلزانة االمريكية
اعلنت يف  ،٢٠٠٨انها مجدت اموال
جنرال يف اجليش االيراني وثالثة
عراقيني يعيشون يف سوريا
وايران بينهم مشعان اجلبوري
وقناة الزوراء التلفزيونية اليت
كانت تبث من سوريا وميلكها
اجلبوري الذي تشتبه بتمويله
العنف يف العراق.

ويعارض اجلبوري مشروع تأسيس
االقاليم اليت يدعمها بعض
السياسيني العراقيني .وقال ان
عودتي للعراق تهدف للتصدي
ملشاريع االقلمة وتقسيم العراق
ونهبهم
الفاسدين
وكشف
ملقدرات العراق.
واتهم نائب رئيس اجلمهورية
العراقية طارق اهلامشي املطلوب
قضائيا ،قوات االمن بالتسبب
بوفاة احد عناصر محايته املوقفني
منذ ثالثة اشهر لدى السلطات،
اثر تعرضه للتعذيب.
ونقل بيان عن اهلامشي صدر
مساء امس األول انعي لكم
وفاة عنصر احلماية عامر سربوت
البطاوي  ٣٣عاما متأثرا بالتعذيب
الذي تعرض له بعد اعتقاله.
واضاف ان جثة البطاوي سلمت
االحد املاضي اىل ذويه ،بعد
احتجاز دام ثالثة اشهر ،فقد
خالهلا مايزيد على ستني
كيلوغراما من وزنه.
والبطاوي متزوج ولديه ثالثة
اوالد ويسكن قضاء املدائن
جنوب ،وفقا للبيان .واشار
البيان اىل ان شهودا عيان
ذكروا ان البطاوي كان ينزف
من فمه وكافة خمارج جسمه
مع وجود ندب وقرح يف اماكن
عديدة وحساسة من جسمة،
نتيجة االساليب الوحشية اليت
استخدمت معه يف التحقيق.
لكن مسؤوال امنيا عراقيا رفيع
املستوى نفى ان يكون البطاوي
تعرض للتعذيب ،موضحا انه
تويف الصابته مبرض مزمن.
واكد جملس القضاء االعلى
العراقي ان التقرير الطيب يؤكد
ان وفاة احد عناصر محاية نائب
رئيس اجلمهورية طارق اهلامشي
املطلوب قضائيا جاءت اثر
مرضه ،وليس جراء تعذيب كما
ادعى اهلامشي.

C G M Steelwork
لسائر حاجاتكم من أعمال احلديد واألملنيوم
للمنازل واملشاريع التجارية من شبابيك وأبواب
ودرابزين وجسور حديدية لألبنية
اتصلوا بالسيد شبلي
املعلوف لتحصلوا على
تسعرية جمانية
********
صدق يف املعاملة ...
خدمة سريعة
واستقامة يف العمل

13 Yennora NSW 2161
Postal Address: 3 Baker St
Merrylands NSW 2160
Mobile: 0414 369 848
Factory: 02 9681 7188
Facsimile: 02 9681 6027

Email: charlesmalouf@optusnet.com.au
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العرب والعالم

مقتل املشتبه به يف هجمات تولوز بهجوم للشرطة الفرنسية والقاعدة تتبنى االعتداءات
قتل الشاب الفرنسي الذي
يشتبه بارتكابه ثالث هجمات
اوقعت سبعة قتلى بينهم ثالثة
عسكريني وثالثة اطفال يهود
يف جنوب غرب فرنسا ،صباح
امس االول خالل هجوم للشرطة
ختلله اطالق نار كثيف بعد
حماصرة منزله لقرابة  ٣٢ساعة.
وانتهت املواجهة قرابة الساعة
 ١١،٣٠امس بعد حصار حول
الشقة اليت حتصن فيها املشتبه
به حممد مراح  ٢٣عاما مع
اسلحته ،وهو املعروف بسوابقه
وحتوله اىل جماهد اكد انه تصرف
بناء على تعليمات من القاعدة.
وبعد ساعات من االنتظار ،اتت
النهاية سريعة :مسعت ثالث
انفجارات اقتحم بعدها بدقائق

شرطيون من وحدة النخبة الشقة
اليت تقدموا داخلها خطوة خطوة
قبل ان يداهموه يف احلمام ،كما
روى وزير الداخلية كلود غيان.
وقاوم مراح مرتكب اجلنح
والذي يشتبه يف انه منفذ
هجمات مونتوبان وتولوز اليت
راح ضحيتها ثالثة عسكريني
واربعة يهود .ومسع اطالق نار
كثيف بلغ  ٣٠٠رصاصة.
ويف نهاية االمر قتله شرطيون
بينما كان حياول الفرار من
شرفة شقته وهو يواصل اطالق
النار .وصرح مصدر من الشرطة
نقال عن وزير الداخلية الفرنسي
كلود غيان ان املشتبه كان قد
مات عندما وقع ارضا .وكان
غيان اعلن يف وقت سابق ان

جممع الكنيسة القبطية خيتار اسقف
البحرية ملنصب قائم مقام البابا
ذكرت وكالة أنباء الشرق
األوسط املصرية الرمسية ،امس
االول ،أن الكنيسة القبطية يف
مصر ،اختارت األنبا باخوميوس
رمسيًا ليتوىل منصب قائم مقام
البابا ،بعد أيام من رحيل البابا
شنودة الثالث.
وقالت الوكالة :اختار اجملمع
القبطية
للكنيسة
املقدس
األرثوذوكسية باإلمجاع نيافة
مطران
باخوميوس،
األنبا
ومشال
ومطروح
البحرية
إفريقيا ،رمسيًا ،ليتوىل منصب
قائم مقام البطريرك.
وأشارت الوكالة إىل أن اجملمع
أرسل خطابًا رمسيًا إىل املشري
حممد حسني طنطاوي ،رئيس
اجمللس العسكري ،الذي حيكم
مصر ،بهذا املضمون.

واختذ القرار خالل اجتماع اجملمع
امس يف الكاتدرائية املرقسية
يف العباسية حبضور أكثر من
 110أساقفة هم قوام اجملمع،
وذلك وفق القواعد اليت حددتها
الئحة عام  1957عند خلو كرسي
البطريرك.
وقالت الوكالة وحبث اجملمع
أسس اختيار جلنة ال 18اليت
ختتص بتلقي طلبات الرتشيح
ملنصب البابا ،وتتكون من تسعة
أساقفة ،وتسعة من أعضاء
اجمللس امللي ،والشخصيات
العامة.
وكان كل من األنبا موسى واألنبا
يؤانس ،عضوا اجملمع ،قد نفيا
يف وقت سابق إجراء أي تعديل
على الالئحة املنظمة النتخاب
البطريرك ،وفقًا للوكالة.

املشتبه به عثر عليه ميتا ارضا
بعد ان قفز من نافذة شقته.
وخالل اطالق النار اصيب
شرطي جبروح ،حبسب مصدر
من الشرطة.
وقد تبنت جمموعة تابعة لتنظيم
القاعدة اهلجمات اليت نفذها
فرنسي جزائري االصل يف
جنوب غرب فرنسا ،وذلك يف
بيان نشر على االنرتنت .وقال
البيان الذي حيمل توقيع سرية
طارق بن زياد كتيبة جند اخلالفة
انه يف يوم الثالثاء  ١٩اذار
انطلق احد فرسان االسالم اخونا
يوسف الفرنسي يف عملية هزت
اركان الصهيو صليبة يف العامل
كله.
من جهته ،قال مدعي باريس
فرانسوا موالن ان حممد مراح
منفذ اعتداءات تولوز جنوب غرب
فرنسا صور اهلجمات الثالثة
اليت ارتكبها يف  ١١و ١٥و١٩
آذار وقتل فيها سبعة اشخاص
ووضعها على االنرتنت .وعثرت
الشرطة يف حقيبته على الكامريا
اليت استخدمها وشاهدت لقطات
واضحة متاما حبسب املدعي.
واوضح املدعي ان الفرنسي
اجلزائري االصل البالغ من العمر
 ٢٣عاما قال فعال انه وضع
اشرطة الفيديو عن هجماته لكن
ال نعلم اين وال كيف وال متى.
واشار املدعي اىل ان مراح
حتدث اثناء تطويق املبنى
الذي كان يتحصن فيه واوضح
مساره والتزامه وتدريبه داخل
القاعدة يف املنطقة الباكستانية
االفغانية يف وزيرستان.
وصرح الرئيس الفرنسي بعد
انتهاء املواجهة ان مواطنينا
املسلمني ال عالقة هلم بالدوافع
اجلنونية الرهابي ،وتعهد اختاذ
اجراءات جنائية ملكافحة حماوالت
نشر العقائد املتطرفة سواء على
االنرتنت او يف رحالت او حتى
يف السجون .وقال ساركوزي

يف كلمة يف قصر االليزيه
بثها التلفزيون واالذاعة من
اآلن فصاعدا اي شخص يطلع
على مواقع على االنرتنت متجد
االرهاب او تدعو اىل الكراهية
جزائيا.
سيعاقب
والعنف
واضاف ان اي شخص يسافر
اىل اخلارج ليتابع نشاطات
نشر عقائد تؤدي اىل االرهاب
سيعاقب جزائيا.
ويف الساعات االخرية للحصار
اليت ارادت السلطات ان تقبض
يف نهايته على املشتبه به حيا،
تساءلت الشرطة عما اذا كان ال
يزال حيا الن اي اتصال مل يتم
خالل الليل .وكان غيان كرر
صباح امس لدينا اولوية هي ان
يتمكن من االستسالم لنسلمه اىل
القضاء وبالتالي القبض عليه
حيا .وتابع الوزير ان املشتبه
به وبعد ان اعلن مرتني االربعاء
انه يريد االستسالم ووافق على
التكلم مع الشرطيني دخل يف
منطق القطيعة واعلن حتى انه
يريد املوت والسالح يف يده.
وطوال احلصار الليل قام
الشرطيون على فرتات حمددة
بتفجري عبوات قوية بالقرب
من نوافذ الشقة بهدف حرمانه
من النوم وتثبيط عزميته .ويف
الوقت نفسه كانت الشرطة
حترك شعاعا ضوئيا على واجهة
املبنى الذي قطعت عنه املاء
والغاز والكهرباء .وحاولت قوات
النخبة مرات عدة دخول الشقة
واصيب شرطيان اخران جبروح.
وكشف مراح خالل مفاوضات
مع الشرطة انه منفذ هجمات ١١
و ١٩اذار يف تولوز ومونتوبان
اليت قتل فيه ثالثة عسكريني
من اصل مغاربي وثالثة اطفال
واستاذ يف مدرسة يهودية.
وكان مراح يستعد لقتل اثنني
من الشرطة وعسكري اعتبارا من
االربعاء ،حبسب مدعي باريس
فرانسوا موالن.

فتح باب الرتشيح جلائزة امللك فيصل
العاملية للعام 2013

امللك
مؤسسة
اعلنت
فيصل اخلريية يف اململكة
العربية السعودية عن فتح
باب الرتشيح جلائزة امللك
فيصل العاملية للعام 2013
.
ومتنح جائزة امللك فيصل
العاملية يف مخسة جماالت
اإلسـالم،
خدمة
هي:
اإلسالمية،
والدراسات
واللغة العربية واألدب،
والعلوم.
والطب،
خدمة
جائزة
وباستثناء
اإلسالم ،يتم حتديد موضوع
كل جائزة سنويًا ويراعى
يف اختيار موضوعات جائزة
الطب مواكبتها لالجتاهات
العاملية احلديثة يف جمال
البحوث الطبية.
ومت حتديد موضوعات اجلائزة
للعام  2013كالتالي :
 خدمة االسالم الدراسات اإلسالمية -الدراسات اليت تناولت
الفقه اجلنائي اإلسالمي.
 اللغة العربية وادابها اجلهود املبذولة منأو
العلمية
املؤسسات
األفراد يف تأليف املعاجم
العربية
 الطب  -العوامل الوراثيةللبدانة
 -العلوم – الفيزياء

ميكن
حول
للمعلومات
على
باالطالع
للراغبني
معلومات اضافية تشمل
مراحل االختيار ،املوضوعات
و الرتشيح ،التقدم بطلبات
الرتشيح.
املوقع
اىل
الدخول
االلكرتوني اخلاص باجلائزة
وهو :

http: / / www. kff. com/
KFIP/KFIPIndex. /AR01
html
علما بأنه جيب أن تصل
مجيع متطلبات الرتشيح
المانة اجلائزة قبل تاريخ
الثالثاء  10مجادى اآلخرة
1433هـ املوافق  1أيار
(مايو) 2012م على العنوان
التالي:
األمانة العامة جلائزة امللك
فيصل العاملية  -مبنى
اخلريية  -طريق امللك فهد
22476
بريد:
صندوق
الرياض 11495
اململكة العربية السعودية
)1( 4652255
هاتف:
(+)966
فاكس)1( 4658685 :
(+)966
بريد إلكرتونيInfo@kfip. :
org

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

أجبان،ألبان ،كبيس ،معلبات ،بهارات ،زيوت ،تمور،
عصري ،شاي ،ماء زهر ،ماء الورد ،مساحيق غسيل،
لوحات فنية ،هدايا وغريها ...
الخضار والفواكه طازجة يوميا من املاركت

أسعار مهاودة

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

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

مقابل 77 Waterloo Rd,
كنيسة P u n c h b o w l
مارشربل
9750 3300
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اسرتاليات

Australian News

اوفارول :اعتقال نايدن اظهر مهارة بالي ترفض االذعان الستطالعات الرأي

وكفاءة الشرطة

هنأ رئيس والية نيو ساوث
ويلز باري اوفارول الشرطة
يف القبض على مالكومل نايدن
املطلوب
الرجل رقم واحد
للمثول امام العدالة.
وقال السيد اوفارول امس
االول اخلميس ان «اعتقال
مالكومل نايدن هو دليل على
متاسك وقوة ومهارة شرطة
نيو ساوث ويلز».
(عناصر
«انهم
واضاف
الشرطة) من بني األفضل يف
العامل ،وأعماهلم بني عشية
وضحاها جعلت هذه الوالية
أكثر أمنا».
وكان قد ألقي القبض على
نايدن ( 38عاما) بعد منتصف
ليل االربعاء بقليل بعد ان
ضرب ضباط من وحدة
العمليات التكتيكية ووحدة
الكالب طوقا على ملكية خاصة
قرب غلوسسرت يف الشمال
االوسط من الوالية.
وكان نايدن ،وهو عامل
(قصابّ ،
حلام)،
مسلخ سابق
ّ
قد اختفى من منزل جديه يف
غرب دابو منذ عام .2005
فقبل أيام من اختفائه ،عثر على
قريب له ( 24عاما) ،والوالدة
كريسيت سكولز مقتولني خنقا
يف غرفة النوم يف املنزل.
وهو أيضا مشتبه به باختفاء
قريبة آخرى له هي التيشا
(،)Lateesha Nolan
نوالن،
وباالعتداء اجلنسي على فتاة
عمرها  15عاما يف دابو يف
عام .2004
ويف كانون الثاني /ديسمرب
تصدر
من العام املاضي،
ّ
نايدن عناوين الصحف بعد زعم
اطالقه النار على ضابط شرطة
خالل غارة على موقع ختييم
ٍ
ناء بالقرب من بلدة صغرية
يف نويدوك ( )Nowendocيف
مشال الوالية.ومنذ إطالق النار،
شارك حوالي  50عنصر شرطة
يوميا بالبحث عن نايدن.
وقال رئيس والية نيو ساوث
ويلز باري اوفارول «يف حني
أن اعتقاله استغرق وقتا أطول
مما كان يأمل اي شخص ،فان
ما يظهره هذا االعتقال هو أن
شرطة نيو ساوث ويلز يف غاية

املهارة والكفاءة والقوة».
اما زعيم املعارضة جون
روبرتسون فقال ان جهود
الشرطة املتواصلة ادت اىل
تقديم نايدن للعدالة.
فقد صرح السيد روبرتسون
لراديو ماكواري امس االول
اخلميس قائال «بعد العمل
الشاق الذي قاموا (عناصر
الشرطة) به وعلى مدى فرتة
طويلة من الزمن متكنوا من
القبض على شخص اظهر كم
من الصعب القبض عليه وكان
املطلوب رقم واحد للعدالة يف
اسرتاليا».
واضاف يقول «لكن جهودهم
الشاقة امثرت وسنرى اآلن
مالكومل نايدن ميثل امام عدالة
نظامنا القضائي».
وقال وزير الشرطة يف نيو
ساوث ويلز مايكل غاالتشر ان
اعتقال نادين جاء بعد عدة أيام
من البحث الصعب واملكثف
للشرطة يف أحناء الوالية.
وقال السيد غاالتشر لراديو
اي بي سي امس االول
اخلميس «اصيب لنا عدد من
ضباط الشرطة جبروح ،كان
لدينا حادث سري مميت،
حادث اطالق نار يف جنوب
غرب سيدني ،وبطبيعة احلال،
فإن التحقيق ال يزال مستمرا
يف وفاة مأساوية لشاب يف
أعقاب استخدام مسدسات
الصعق».
واضاف يقول «النتيجة اليت
حصلنا عليها الليلة املاضية
(ليلة االربعاء) كانت نتيجة
رائعة بالنسبة للشرطة والعمل
الذي اجنزوه».
وقال رئيس بلدية غلوسسرت
شاير جيف سالك ان القبض
على نايدن سيكون موضع
ترحيب من قبل السكان.
وصرح لراديو ايه بي سي
قائال «لقد كان يف اجلزء
اخللفي من اذهان اجلميع أن
ليس
يف املنطقة شخصا
لطيفا وحنن سعداء جدا بتمكن
الشرطة من القبض عليه».
وهنأ الشرطة على جهودهم،
قائال انهم أصبحوا جزءا من
اجملتمع احمللي.

هولدن تقرر البقاء يف اسرتاليا بعد
صفقة بـ  200مليون دوالر
سوف تعلن شركة هولدن لصناعة
السيارات عن انها ختطط للبقاء
يف أسرتاليا ملدة عشر سنوات
أخرى على األقل بعد احلصول
على حزمة دعم بقيمة أكثر من
 200مليون دوالر.
فقد ذكرت مؤسسة فريفاكس
ان رئيسة الوزراء جوليا غيالرد،
ورئيس جملس ادارة هولدن
مايك ديفرو ،رئيس والية جنوب
اسرتاليا غاي ويزيريل ورئيس
احتاد عمال التصنيع االسرتالي
مدرب إيان جونز سيجتمعون يف
كانبريا اخلميس (أمس االول)

لالعالن عن ذلك.
وكانت شركة هولدن لصناعة
السيارات قد عانت كغريها
من الشركات من ارتفاع قيمة
الدوالر وزيادة تكاليف اإلنتاج.
باغالق
الشركة
وهددت
عملياتها االسرتالية بالكامل
إال إذا التزمت احلكومة باعطاء
حزمة مساعدة اضافية بعد عام
.2015
ُ
وذكر أن السيد ديفرو تعهد
بابقاء عمليات هولدن يف
اسرتاليا حتى عام  2022على
االقل.
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آنا بالي

تتظاهر رئيسة والية كوينزالند
آنا بالي بالشجاعة ،على األقل
يف العلن ،رغم استطالعات
الرأي اليت تتوقع ان تلحق
هزمية نكراء حبزب العمال يف
انتخابات الوالية اليوم السبت.
وقالة اآلنسة بالي لتلفزيون
اي بي سي «أنا أعرف ما تقول
استطالعات الرأي لكن ما زال
يفصلنا عن صناديق االقرتاع
يومان او ثالثة» .
«لدي فريق من
واضافت تقول
ّ
الناس الذين لديهم جوع للقتال
وتشتعل قلوبهم محاسة».
وقالت رئيسة الوالية ان
فريقها كرئيسة للوالية كان
عمله «صعبا جدا» يف األزمة
املالية العاملية والفيضانات
واألعاصري اليت حتدث فيما
والية كوينزالند تستعد جمددا
للوقوف على قدميها.
وقالت اآلنسة بالي «مل يكن
ذلك سهال يف الثالث سنوات
اليت قضيتها رئيسة للوالية».
زعيم
ان
تقول
وتابعت
املعارضة طوني ابوت يتوقع
انتخابات والية
ان جتري
كوينزالند على خلفية ضريبة

الكربون «اخليالية».
وقالت رئيسة والية كوينزالند
انه يف األسابيع اخلمسة
والنصف من احلملة مت ذكر
هذه املسألة ست مرات بدل
قضايا املدارس واملستشفيات
والطرق.
واعرتفت انها اختذت خيارا
صعبا باالجتاه حنو اخلصخصة
ولكن كان عليها اختاذ هذا
القرار البقاء كوينزالند والية
عاملة.
ويف انتقادها القوي لزعيم
ائتالف االحرار الوطين يف
كوينزالند كامبل نيومان ،قالت
اآلنسة بالي كان من املهم
تفحص التربعات املقدمة لتمويل
محلته االنتخابية اليت ال تزال
قيد التحقيق من قبل مفوضية
مكافحة الفساد والرشوة يف
الوالية.
وقالت انها مل ترتاجع عن
طرح االسئلة حول التربعات
للسيد نيومان لكنها اقرت انها
استخدمت لغة قوية جدا عندما
قالت يف برملان كوينزالند
أنه قد ينتهي به املطاف يف
السجن.

زيادة صادرات التعدين ستعوض النقص
يف تراجع اسعار السلع االسرتاتيجية
أسرتاليون
مسؤولون
قال
االربعاء إن قدرة بالدهم على
زيادة صادراتها من الفحم وخام
احلديد والغاز الطبيعي سوف
تعوض أي تراجع يف أسعار
هذه السلع االسرتاتيجية.
وتوقع مكتب اقتصادات املوارد
الطبيعية والطاقة األسرتالي
وصول صادرات أسرتاليا من
املعادن ومصادر الطاقة إىل
 225مليار دوالر أسرتالي عام
 2016مقابل  190مليار دوالر
أسرتالي العام املاضي.
وقال كونتني غرافتون املدير
التنفيذي للمكتب إن الغاز
الطبيعي املسال سيكون جنم
صادرات أسرتاليا من املوارد
الطبيعية حيث من املتوقع
زيادة صادراته بنسبة %200
تقريبا إىل  60مليون طن عام
 ، 2016كما ستزيد عائداته
ثالت مرات لتصل إلي  30مليار
دوالر اسرتالي .
وأضاف غرافتون إنه يتوقع

زيادة قيمة صادرات خام احلديد
بنسبة  %62خالل الفرتة نفسها
يف حني يتوقع زيادة صادرات
الفحم املستخدم يف صناعة
احلديد والصلب بنسبة %47
وفحم حمطات الكهرباء بنسبة
 %65والنحاس بنسبة %77
واأللومنيوم بنسبة .%29
يأتي ذلك فيما يتوقع أغلب
احملللني تراجعا بسيطا يف
أسعار هذه السلع مع تراجع
الطلب العاملي ولكن قلة من
احملللني هم الذين يتوقعون
تراجعا حادا يف األسعار.
كان انتعاش أسعار هذه السلع
نتيجة الطلب القوي من جانب
الصني قد أدى إىل وصول
التجارة األسرتالية إىل أفضل
حاالتها منذ  150عاما.
وقد أعلنت رئيسة الوزراء
األسرتالية جوليا جيالرد عن
خطط الستثمار  400مليار دوالر
يف جمال إنتاج هذه السلع.
املصدر( :د ب أ)

توجيه  10خمالفات باعطاء منح
أللبانيز ووزراء فيدراليني آخرين

أعطى وزير البنية التحتية
الفيدرالي أنطوني ألبانيز ،أكثر
من  31مليون دوالر يف شكل
منح لناخبيه أو ضد مشورة
يعد خرقا للقوانني
إدارته ،فيما ّ
احلكومية.
فقد
مسى املدقق الفيدرالي
ّ
العام ،إيان ماكفي 11 ،وزيرا
وسكرتريا برملانيا حتدوا وخالفوا
القوانني احلكومية.
واظهر بيان املدقق ،الذي ُق ّدم
لربملان االربعاء ،ايضا ان وزيرة
العائالت واإلسكان واخلدمات
اجملتمعية وشؤون السكان
ماكلني،
جيين
األصليني،
وافقت مباشرة على  14منحة
تبلغ قيمتها أكثر من  730ألف
دوالر ،يف حني كان عليها ان
تسأل وزير املالية لالشراف
على قراراتها.
وكان وزير املالية السابق
ليندسي تانر قد أنشأ قواعد
االبالغ عن املنح عام 2008
بعد اتهامات االئتالف مبخالفة
برنامج الشراكات اإلقليمية.
ويف إطار القوانني احلكومية،
ال ميكن للنائب اعطاء املوافقة
على منح ملشاريع يف منطقته
االنتخابية اخلاصة كما ال ميكنه
املوافقة على أموال ضد نصيحة
إداراته قبل احالة هذه القرارات
إىل وزير املالية ونيل املوافقة
عليها.
فقد دقق مكتب السيد ماكفي
حبواىل  800منحة على مدى أكثر
من  18شهرا يف عامي 2009
و 2010ووجد أن وزراء وافقوا
على  33مشروعا يف دوائرهم
االنتخابية اخلاصة دون ابالغ

وزير املالية ،و  11منحة ضد
نصيحة اداراتهم ومكاتبهم.
ومع ذلك ،اتهم السيد ماكفي
يف جزء من تقريره رداءة نوعية
بعض املوظفني احلكوميني حيث
جاء يف التقرير ان «القضية
كانت أوجه التقصري
األهم
الواسعة النطاق يف إحاطة
صانعي القرارات الوزارية».
ومن بني قرارات السيد ألبانيز
كانت املوافقة على انفاق 18
مليون دوالر جلسر فوق نهر
ايناسالي ( )Einasleighيف
مشال والية كوينزالند .مع أن
دائرته حذرت من انفاق املنحة،
فان جملس الوزراء قال ان
املنطقة كانت عرضة للكوارث،
وهذا اجلسر من شأنه أن يقلل
من خطر حدوث فيضان عزل
اجملتمع.
ووجه للسيد ألبانيز ،النائب
ُ
عن  Grayndlerيف نيو ساوث
ويلز ،أيضا حتذير من اعتماد
منحة  10مليون دوالر جمللس
مدينة بريزبن ،لكنه جادل أن
هذا املشروع غري احملدد لديه
«القدرة على املساهمة يف
حتفيز اقتصادي كبري».
وقررت جلنة احلسابات العامة
نشر بيان السيد ماكفي االربعاء
ملصلحة الشفافية واملساءلة''.
اما نواب املقاعد اخللفية
االخرون ،احلاليون والسابقون،
الذين انتهكوا وخالفوا القوانني
فهم تانيا بليربسك (،)Plibersek
بيل شورتن ،مارك أربيب ،نيك
شريي ،كايت اليس ،لوري
فريغسون ،غاريت بيرت ،طوني
بورك وروبرت ماكليالند.

اميرسون يأمل بتعزيز صادرات املواشي اىل اندونيسيا
حتدث وزير التجارة كريغ
اإلحتماالت
عن
اميرسون
املستقبلية لتجارة حلوم البقر
االسرتالية مع اندونيسيا يف
وقت ما زالت جاكرتا تعاقب
منتجي املواشي االسرتاليني
بفرض حصص استرياد صارمة
للمواشي االسرتالية.
ففي حديث له بعد اجتماعه
مع نظريه االندونيسي ،غيتا
ويرجوان ،تكلم السيد اميرسون
تصور إمكانات واحتماالت
عن
ّ
التجارة مع اندونيسيا يف
يوم قد يأكل فيه الفرد
االندونيسي  20كيلوغراما
من حلم البقر سنويا وهذه
الكمية هي  10مرات اكثر من
االستهالك احلالي.
ولكن ال اميرسون وال ويرجوان
متكن من إعطاء أي راحة بال
او اطئنان ملنتجي املاشية
ستتم
بانه
االسرتاليني
اعادة النظر باخلفض اهلائل
بصادرات املواشي االسرتالية
اىل اندونيسيا من قبل وزير
الزراعة سوس وونو بالرغم
من طلبات والتماسات إعادة
النظر.
وال تزال وزارة الزراعة
االندونيسية تصر على أنها
ستسمح باسترياد  283ألف
رأس من املاشية و  35ألف
طن من حلوم البقر املوضبة
بالصناديق فقط سنويا وذلك

باخنفاض أكثر من  50يف املئة
عن األعداد السابقة.
وبدأ النقص يف حلوم البقر
وارتفاع اسعارها بالظهور يف
السوق اإلندونيسية ،حيث
حيذر البعض من أن البالد
سوف ختلو قريبا من حلوم
البقر يف األعياد الدينية.
وقد أثار السيد اميرسون هذه
املسألة مع نظريه االندونيسي
ويرجوان ،وكذلك فعل وفد من
منتجي حلوم األبقار االسرتالية،
حيث وعد الوزير االندونيسي
بأن يكون له «حديث» مع وزير
الزراعة ملعرفة ما اذا كان
ميكن التوصل اىل حل.
واجلدير بالذكر ان العالقة
التجارية اليوم بني البلدين
هي حبدود  13.8مليار دوالر
فقط.
ولتليني هذه العالقة ،أعلن
السيد اميرسون عن برنامج بـ
 20مليون دوالر يقوم مبوجبه
علماء اسرتاليون مبساعدة
 75ألفا من صغار املزارعني
االندونيسيني ،الذين ينتجون
 90يف املئة من حلوم البقر يف
البالد ،ملضاعفة اإلنتاج وذلك
وتقنيات
تربية
باستخدام
تغذية أفضل.
وتصر احلكومة االندونيسية
على خفض واردات اسرتاليا
يف حماوالت لتحقيق االكتفاء
الذاتي يف انتاج حلوم البقر.
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اسرتاليات

غيالرد :حنن ننظر ملصلحة غالبية الشعب
األسرتالي..وانقضى زمن احلصول على
األموال بسهولة!!

غيالرد « :نحن نهدف أن يستفيد غالبية الشعب ولكن يف هذا الجانب من الربملان
يهدفون إىل إفادة عدد قليل بدافع املصلحة»
قامت جوليا غيالرد رئيسة
احلكومة الفدرالية بالربط بني
فرض ضريبة التعدين وبني رفع
مهارات القوة العاملة ،يف حماولة
منها إلنهاء اجلدل االقتصادي.
وكان جملس الشيوخ قد أقر
مشروع ضريبة التعدين االثنني،
لذلك الصراع
واضعا نهاية
الطويل الذي استغرق عامني،
وقالت غيالرد معقبة على تطورات
األحداث « :السؤال األهم يكمن
يف مع من نقف؟ ،وما هي
على
للحصول
استعداداتنا
االستفادة األكرب من الضريبة؟،
مضيفة أن احلكومة تقف يف
صف األغلبية ،وأضافت « :يف
هذا اجلانب من الربملان يقفون
مع أقلية ذات مصلحة».
وبدأت تصورات ضريبة التعدين
وقتما كان كيفن راد رئيسا
للحكومة الفدرالية ،إال أن غيالرد
قامت بتخفيفها السرتضاء عمالقة
التعدين.
وجبانب وضع ضريبة الكربون،
فإن إعادة التفاوض حول ضريبة
التعدين ،و ضمان مرورها يف
الربملان كانت أهم تعهدات
غيالرد يف يونيه عام  2010بعدما
فقد كيفن راد كرسي رئاسة
احلكومة.
وسوف تبدأ ضريبة إجيار موارد
التعدين يف األول من يوليو،
ومن املتوقع أن توفر ما يناهز
 10.6مليار دوالر إبان السنوات
الثالثة األوىل لتطبيقها.
ومن املتوقع أن متول الضريبة
جمموعة من االجراءات تصب يف
صاحل ازدهار التعدين ،وتتضمن
تقليل التخفيضات الضريبية
على شركات التعدين من % 30
إىل  ،%29مع اعفاءات ضريبية
للشركات الصغرية ،وزيادة يف
خمصصات التقاعد من  %9إىل
 %12قبل عام .2020
جاء ذلك يف الوقت الذي يعارض
فيه االئتالف ضريبة التعدين
والسبل اليت ستوجه إلنفاقها
فيما عدا زيادة خمصصات
التقاعد.
وسوف تكلف الزيادة يف
خمصصات التقاعد  12.6مليار

دوالر يف الفرتة بني -2013
 ،2019وإذا مت انتخاب االئتالف
عام  ،2013سيتعني عليه توفري
 3.5مليار دوالر خالل أربعة
سنوات للوفاء بتلك الزيادة،
الذي حدث داخله انقسامات
متعددة حول األمر.
ومل يبد السناتور الليربالي
آرثر سينودينوس محاسا كبريا
للقانون اجلديد إال أنه قال« :
حسنا ،اآلن بعد إقرار القانون،
مضطر أن أوافق عليه».
ومن املنتظر أن تواصل احلكومة
ضغوطها على االئتالف للموافقة
على تقليل التخفيضات الضريبية
والذي
الكبرية،
للشركات
سيناقش يف مايو املقبل.
وكان توني أبوت زعيم االئتالف
الفدرالي املعارض قد وعد بزيادة
الضرائب على أكرب  3200شركة
مبقدار  % 1.5لتمويل برناجمه
بشأن خطة أجازة الوالدين،
رغم أنه كان قد وعد من قبل
بتخفيض الضرائب على كافة
الشركات مبقدار .% 1.5
من جانبه ،رفض جو هوكي ،وزير
اخلزانة يف حكومة الظل استبعاد
االئتالف
مساندة
استمرار
للزيادة اليت سبق اإلشارة إليها،
على الرغم من تصرحيات السيد
سينودينوس بأنه ال يستطيع
ختيل الظروف اليت ميكن خالهلا
أن يرفع االئتالف من الضرائب
على أكرب  3200شركة.
كما وعدت غيالرد أمس الواليات
بزيادة  1.75مليار دوالر على
مدى اخلمس سنوات القادمة،
إلحداث تعديالت على التعليم
املهين وقطاع التدريب لزيادة
مهارات القوة العاملة.
وأضافت غيالرد أن زمن احلصول
على األموال بطرق سهلة قد
انقضى ،وأن العامل اآلن أصبح
أكثر تقشفا ،ولن يفلح فيه إال
ذوي املرونة والذكاء ،وأضافت:
« النمو لن يأتي بسهولة ،حتى
أن كل  %1زيادة يف الدخل
القومي سيتم الوصول إليها بعد
مشقة وعناء».
ترمجة العنكبوت االلكرتوني
املصدر سيدني مورنينغ هريالد
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موظفو مكتب الضرائب األسرتالي يتطفلون على أربع جامعات أسرتالية يف قائمة أفضل  100جامعة
السجالت الضريبية لنجوم اجملتمع!!
ذات مسعة عاملية

برز يف اآلونة األخرية تصرفات
خاطئة من قبل مسؤولي مكتب
تتمثل
األسرتالية
الضرائب
يف دخوهلم دون تصريح على
امللفات الضريبية واملعلومات
الشخصية لبعض الشخصيات
العامة مثل العيب الكرة،
وجنوم الفن ،وزوجات سابقات
لبعض موظفي مكتب الضرائب
األسرتالية.
كما تتضمن حاالت إساءة
استغالل السلطة بني موظفى
مكتب الضرائب األسرتالي بعض
حاالت الغش والتطفل ،واليت
تضاعفت خالل العامني األخريين،
حسبما كشفت احصاءات مكتب
الضرائب األسرتالي.
وتكشف الوثائق أيضا عن
وجود  389اتهامات بالغش
وسوء السلوك الوظيفي ملوظفي
املكتب ،من بينها التطفل بشكل
غري شرعي على ملفات ضريبية،
حيث ضبط  50حالة من هذا
النوع من بداية العام املنصرم
حتى شهر يونيو ،بينما مل تزد
احلاالت عن  24قبل عامني من
هذا التاريخ.
وجاءت تلك األرقام لتضحى مبثابة
جرس إنذار للمطالبة بضرورة
تشديد الرقابة على موظفي
مكتب الضرائب األسرتالي،
الذين ميتلكون سلطة اخلوض يف
الشؤون الشخصية لألسرتاليني
بشكل يفوق سلطة الشرطة
ذاتها.
من جانبه ،أكد متحدث باسم
مكتب الضرائب األسرتالي أن
املكتب أحال ثالثة موظفني إىل
مدير النيابة العامة للكومونولث
خالل العام املاضي حتى شهر
يونيو للفصل يف توجيه اتهامات
جنائية هلم ،مردفا أنه مت فصل

ستة موظفني آخرين أثناء العام
بسبب جتاوزات وظيفية ،بينما
استقال مثانية موظفني.
ويف ذات األثناء ،مت تنفيذ
اجراءات إدارية تأديبية ضد49
موظفا خمالفا ،تتضمن اخطارات
بانتهاكات وظيفية ،وخصومات
مالية وغريها.
وتظهر األرقام أن عام 2011
شهد  187اتهاما ملوظفني بدخول
دون تصريح على السجالت
الضريبة للمواطنني ،وأضاف
املتحدث الرمسي أنه خالل الثالث
سنوات املاضية ،كان هنالك
 468حالة تطفل على السجالت
الشخصية الضريبية ،إال أنه مل
يعط أية تفصيالت حول ماهية
األشخاص الذين مت الولوج على
بياناتهم الضريبية.
من جهته ،قال كريس سيغ
املراجع السابق مبكتب الضرائب
األسرتالية « :ترتبط معزم
التجاوزات على حد فهمي
بالفضول الذي يعرتي بعض
املوظفني ملعرفة الدخول املالية
وعناوين الشخصيات األسرتالية
البارزة ،إال أنها تتعدى يف بعض
احلاالت لتشمل االبتزاز ،وبيع
األسرار الشخصية ،أو تعقب
رفيقة سابقة بعد االنفصال»،
مضيفا أن املكتب يتحتم عليه
وضع سياسات أكثر حزما جتاه
ظاهرة التطفل.
وأضاف أن يف إحدى احلاالت
قام موظف بالدخول على امللفات
السابقة
لزوجته
الضريبية
ورفيقها اجلديد ،ثم سرعان ما
اتهم الرفيق اجلديد بعدم تقدميه
اقرارات ضريبية.
ترمجة العنكبوت االلكرتوني
املصدر الدايلي تلغراف

دخلت جامعة سيدني ضمن أربع
من اجلامعات األسرتالية قائمة
أفضل  100جامعة ذات مسعة
عاملية ،وفقا للرتتيب الفرعي
عام  2012الذي أصدرته جملة
التاميز للتعليم العالي.
واحتلت جامعة سيدني املركز
ال  ،50مما يعد تقدما بالنسبة
للعام املاضي ،إال أنها جاءت
خلف جامعيت ملبورن واجلامعة
اللتني
األسرتالية
الوطنية
احتلتا املركزين  43و  44على
التوالي ،كما حققت جامعة
كوينزالند تقدما لتحتل ترتيبا
بني السبعني والثمانني.
اجلامعات
متكنت
وبذلك
األسرتالية األربع من حتسني
مراكزها مقارنة بالعام املاضي،
بينما هيمنت اجلامعات األمريكية
والربيطانية على املراكز العشرة
األوىل ،عدا مركز واحد احتلته
جامعة يابانية ،وتبوأت جامعة
صدارة
األمريكية
هارفارد
القائمة ،وحلت جامعة كامربدج
ثالثا ،بينما احتلت جامعة طوكيو
املركز الثامن.
ويف قائمة أفضل اجلامعات
أداء ،احتلت جامعتا ملبورن
واجلامعة الوطنية األسرتالية
 ANUاملركزين  37و  38على
التوالي ،حمققني التقدم األكرب
بني اجلامعات األسرتالية بينما
مل يكن أداء جامعيت سيدني
وكوينزالند مضاهيا لسمعتهما
إذ احتلنا املركزين  58و
 74على التوالي يف قائمة
األفضل أداء.بينما متكن معهد
كاليفورنيا للتكنولوجيا من
اقتناص املركز األول يف قائمة
اجلامعات األفضل أداء.
من جهته ،قال حمرر اجمللة
فيل باتي ،إن وضع أسرتاليا
يف قائمة أفضل اجلامعات
ذات السمعة العاملية يعترب خربا
جيدا ألسرتاليا ،بينما اخنفض
ترتيب بعض اجلامعات العاملية
املميزة ،مضيفا أن وجود ثالثة
من اجلامعات األسرتالية بني
اخلمسني األوائل دليل واضح

على الصعود يف املكانة اليت
حتققها اجلامعات األسرتالية
على املستوى الدولي ،يف
الوقت الذي تعاني فيه جامعات
منافسة يف الواليات املتحدة
وبريطانيا من تقهقر واضح.
ومشل االستطالع ما يربو عن
 170ألف أكادميي من  137دولة
حول أفضل املؤسسات التعليمية
يف جماالت اختصاصهم ،قبل
أن يصدر الرتتيب النهائي
التقليدي للمجلة يف أكتوبر
القادم.
وأضاف السيد باتي أن هذا
الرتتيب يعد ترتيبا فرعيا من
الرتتيب العاملي النهائي ،إنه
جمرد استطالع سريع غري معمق
لرأي األكادمييني ،يف أفضل
اجلامعات مسعة.
وأضاف أن سيمون مارغينسون
األكادميي جبامعة ملبورن ساعد
اجمللة كثريا يف تطوير طريقة
تقديم اجلامعات بشكل أكثر
شفافية.
وأضاف أن الرتتيب الرئيسي
الذي تنشره اجمللة يف أكتوبر
يعتمد على  13معيارا لألداء،
أبرزها التأثري البحثي ،واالنتاج
البحثي.
وتنشر جملة تاميز للتعليم
العالي ثالثة قوائم لرتتيب
اجلامعات ،تعتمد األوىل على
حجم االجنازات فيما يتعلق
باألداء ،بينما القائمتان األخريان
تعتمد على الرتتيب األكادميي
العاملية،واليت
للجامعات
تعدها كل من جامعة شنغهاي
جياو تونغ الصينية ومؤسسة
 Quacquarelli Symondsلرتتيب
اجلامعات.
وأضاف الربوفيسور مارغينسون
أنه من املهم جدا فصل قائمة
أفضل اجلامعات مسعة عن
املعايري األخرى اليت جيرى
االستفتاء على أساسها ،ألن
هنالك العديد من الطالب يلتحق
اجلامعات وفقا لسمعتها.
ترمجة العنكبوت االلكرتوني
املصدر سيدين مورنينغ هريالد

القبض على امرأة كونت شبكة دعارة من ثالث فتيات حتت السن!!

ختشى الشرطة من تورط العديد
من املراهقات الصغريات يف
شبكة دعارة أطفال يف سيدني
 ،حيث مت اكتشاف أن إحدى
الفتيات التم مت اغراؤها ملمارسة
الدعارة يف السيارات والفنادق
الرخيصة مع الزبائن ال يتعد
عمرها  13سنة.
وقام ضباط شرطة من وودفيل
بإلقاء القبض على امراة يف
الثانية والعشرين من عمرها يف
 ،Warwick Farmجنوب غرب
املدينة  ،يف حوالي الساعة
الثامنة والنصف صباح اجلمعة،
ومت اتهامها بالسطو املسلح
واغراء مراهقات حتت السن
ملمارسة الدعارة.
من جهتها ،قال املفتش
داني دوهرتي مدير إدارة
اجلرائم بليفربول إن املرأة
تنتقي ضحاياها من املراهقات
الصغريات الالتي ال جيدن
مأوى سوى الشوارع واملالجئ،

الشرطة تقبض على امرأة يف أعقاب تحقيقات حول الضلوع يف شبكة دعارة لفتيات
تحت السن

وأضاف « :هؤالء الصغريات
يستجنب بدافع الصدمة والرعب،
ولكنين أحثهن على االتصال
بالشرطة اليت ستقدم هلن كل
الدعم املمكن».

وتشتبه الشرطة يف أن املرأة
متكنت من اغواء ثالثة فتيات على
األقل يف شبكة العهر اليت بدأ
نشاطها منذ ثالثة شهور ،ودأبت
املرأة املتهمة على االتصال

بزبائنها هاتفيا ،والرتتيب معهم
ملقابلة الفتيات يف السيارات
والفنادق الرخيصة.
وأضاف دوهرتي « :إنه ألمر
مؤسف للغاية عندما جتد امرأة
يف الثانية والعشرين من عمرها
تتكسب على حساب فتيات ال
يتعد عمرهن  13عاما».
وحتاول الشرطة معرفة الكيفية
اليت كانت تعلن بها املرأة عن
شبكة الدعارة ، ،كما اتهمت
الشرطة املرأة بالضلوع يف عملية
سطو مسلح ألحد األشخاص يف
فرباير.
ومت رفض طلب املرأة باخلروج
بكفالة ،ومن املقرر أن متثل
أمام حممكمة باراماتا يوم السبت
لتحديد إمكانية اإلفراج املؤقت
بكفالة حلني موعد حماكمتها.

ترمجة العنكبوت االلكرتوني
املصدر الدايلي تلغراف
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد االتصال بـ مرياي على الرقم0478 165 625 :
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
9743 8897
*Hollands *Rollers
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143
تسعرية مجانية

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :
753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill

0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

لصاحبها رومانوس اسكندر
لدينا أجود أنواع اللحومات الطازجة يومياً
غنم  ..بقر ..ماعز

نبيع بالجملة واملفرق

NSW 2197

مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة

ملحمة النجوم

نلبي طلبات املالحم واملطاعم
أسعار مهاودة جداً
زورونا مرة لتزورونا كل مرة

خدمة ممتازة  ..نظافة تامة ..صدق يف املعاملة
Shop 3 / 120 Rawson Rd, Greenacre NSW
Tel: 9796 1326 - Mob: 0405 333 336

BG

Lic: 185750C

Glass & Glazing

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك
والخ ّفان وغريهما
اتصلوا بصاحب الخربة
فهد أبو ملحم على الرقم
0407 666 190

For all your glazing needs

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
**Shower screens* Tables tops
Splash Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار:

0407 666 190

PERFECT INCOME TAX P / L
ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed
Manager
)(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة
124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

للخياطة الرجالية

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

نستعمل أجود أنواع
األجواخ احمللية والعاملية
أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد بموعد مسبق)
Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
51 Philip St, Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر
لألفراد والشركات
نضمن أكرب مردود ضريبي بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضريبي

صفوت عرفان

يف جميع حاجاتكم الضريبية
)(Bell Tower Centre
Unit 24 / 191 Parramatta Rd,
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozmail.com.au
EAGLE VALE INSURANCE SERVICES

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب
وصب الباطون وإلجراء الزيادات
(الزودات)

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
PH: 02 9709 2267
Fax: 02 9707 3213

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

*تعويضات أرباب العمل
للعمال
*التأمني لدى البدء بتأسيس
مصلحة
*تأمني مصلحتكم ضد الغري
*التأمني لدى بناء املنزل

نفتح أيام السبت بموعد مسبق
نصائح مختصة من شركة AMP
165C Wattle Street Bankstown
Call us Today: 02 9707 3077 - Mob: 0414 309 360
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الشعب األسرتالي عاشق للتسوق رغم نقص
احتفاالت مثرية مبرور  80سنة على الشرطة تقتل رجال يف سيدني
املوارد املالية وخبري اقتصادي يؤكد العكس!! تأسيس كوبري سيدني هاربور العريق!! بعد سرقته عبوة بسكويت!!

كشف استطالع حديث أنه رغم
الوضع املالي املتأزم لدى
العديد من األسرتاليني ،إال أن
حب التسوق ال يزال مرتسخا
داخلهم ،وحسب االستطالع
الذي أجراه معهد ويستباك
ملبورن آلراء املستهلكني ،فإن
 %43من املشاركني يؤمنون
بأن األوضاع املالية للعائالت
قد ساءت خالل العام املاضي،
يف الوقت الذي قال  %19فقط
إنها حتسنت.
وردا على سؤال عما إذا كان
الوقت مناسبا لشراء إحدى
األدوات املنزلية الرئيسية،
أجاب  %50باملوافقة بينما قال
 %27إن الوقت غري مناسب.
ويف معرض إجابتهم على سؤال
عما إذا كان الوقت احلالي
مناسبا لشراء سيارة ،قال %44
من املشاركني يف االستطالع
إن الوقت املناسب ،بينما قال
« ال»  ،% 22وأشار  %48منهم
إىل أن الوقت الراهن مناسب
لشراء منزل جديد ،بينما قال
 %28إنهم ال يستطيعون شراء
منزل حاليا.
من جانبه ،فسر بيل ايفانز كبري
االقتصاديني مبعهد ويستباك
هذا التناقض بني حب التسوق
ونقص املوارد املالية بقوله:
« عندما سألنا املشاركني عما
إذا كان الوقت احلالي مناسب
للشراء ،أجاب الكثري بنعم ،ألن
األسعار تعد رخيصة مقارنة
بالدوالر املرتفع ،ولكن هذا ال
يعين بالضرورة إقدامهم على
الشراء الفعلي».
وأضاف « :لقد اكتشفنا أن
حجم الشراء الفعلي يتناسب
مع إحساس املواطنني بنقص
املوارد املالية» .
وتظهر أحدث احصاءات التجزئة
أن معدل اإلنفاق ينمو بنسبة
 % 0.1يف الشهر ،وهو يقل
كثريا عن معدل التضخم.
وأظهرت االحصاءات حجم خيبة
األمل اليت شعرت بها متاجر
شهرية مثل ديك مسيث و JB

 Hi-Fiجراء االخنفاض يف معدل
املبيعات.
وعلى الرغم من الصعود يف
األجور ،واالستقرار الذي يشهده
معدل البطالة ،إال أن د 0ايفانز
يعتقد أن انهيار أسعار املنازل
وسوق األسهم جيعل العائالت
تشعر باخلوف والتوتر.
لديك
وأضاف « :إذا كان
الكثري من الديون ،فإنك تشعر
باالستقرار عندما تكون سعر
أصول ممتلكاتك جيدة ،ولكن
عندما متر أسعار تلك األصول
حبالة تذبذب وعدم استقرار،
ستشعر باخلوف ،وتكون أقل
استعدادا لإلنفاق».
واخنفض مؤشر الثقة لدى
املستهلك بنسبة  % 7.7ليصل
إىل  ،96.1وفقا لالستطالع
الذي مت اجراؤه هذا الشهر،مما
يعكس حالة التشاؤم اليت
تسيطر على املستهلكني.
واستطرد ايفانز أن تصرفات
البنوك واملخاوف االقتصادية
العاملية قللت من التأثري
اإلجيابي ملا أقدم عليه بنك
االحتياط الذي قلل من الفوائد
على القروض يف نوفمرب ،من
العام املاضي ،مضيفا أن
الضعف يف سوق العمل يلقى
بظالله السلبية أيضا على الرغم
من عدم ظهور ذلك يف معدالت
البطالة ،وأوضح « :العام
املاضي كان مروعا بالنسبة
للوظائف ،وهي املرة األوىل
منذ عام  1992اليت نفشل فيها
يف توسيع معدل الوظائف ،إال
أن السبب الوحيد لعدم ارتفاع
معدل البطالة ،هو أن عمال
ال
وقطاع التصنيع
البناء
يضيفون ملعدل البطالة».
كما أظهر االستطالع حذرا كبريا
يف كيفية إدارة املدخرات ،حيث
قال  %5فقط من املشاركني
إن سوق األسهم هو املكان
املالئم لالستثمار ،مقارنة ب
 %12العام املاضي.
ترمجة العنكبوت االلكرتوني
مورنينغ
السيدني
املصدر
هريالد

توصيات بتخفيف الروتني املعقد لألطباء األجانب يف أسرتاليا!!

حثت جلنة برملانية على ختفيف
القواعد الصارمة املفروضة على
من اخلارج
األطباء القادمني
ألسرتاليا  ،وأوصت مبنح بعض
املرونة يف الزمن املسموح
للتأهيل والوصول ملستوى
الطالقة يف اللغة اإلجنليزية.
وكانت جلنة الصحة مبجلس النواب
قد أصدرت تقريرا عقب حتقيق
مطول حول العقبات اليت تعرتض
اآلالف من األطباء األجانب،
ومحل التقرير اسم «Lost in the
.»Labyrinth
وذكر التقرير أنه على الرغم من
ضرورة وصول أسرتاليا لالكتفاء
الذاتي يف عدد األطباء إال أنها
سوف تعتمد على األطباء األجانب
يف وقت ما.
وأوصى التقرير أن يتم إعطاء
األطباء األجانب أربعة سنوات
للوصول للمستوى املطلوب يف
اللغة اإلنكليزية ،وهو ضعف

املدة الزمنية املتاحة هلم اآلن.
وطالب التقرير أيضا مبراجعة قرار
تعليق عمل األطباء األجانب عشرة
سنوات قبل االستعانة بهم لسد
النقص يف املناطق املختلفة.
من جهته ،قال فيين جوشي
رئيس مجعية تدريب األطباء
األجانب األسرتالية إن التقرير
يقرتح حتسينات لنظام معاملة
األطباء الوافدين اليت وصفها
بالغري منظمة والفوضوية.
يأتي ذلك يف الوقت الذي أكد
فيه ستيف جورجاناس نائب
جنوب أسرتاليا ،الذي رأس جلنة
التحقيق إن الرتكيز األساسي
لعمل اللجنة انصب على قطع
الروتني الغري ضروري يف
عمليات تسجيل األطباء األجانب
مع ضمان احتفاظهم مبستوى
طبى مرتفع.
مورنينغ
السيدني
املصدر
هريالد

راقصا اإليقاع غوستن ديبولي ومونيكا كرونريت ينضمان الحتفاالت مرور  80عاما
على إنشاء الكوبري

رغم أن معظم من بلغوا
الثمانني من العمر متقاعدين
عن العمل إال أن األمر خيتلف
بالنسبة جلسر سيدني هاربور
الذي ال يزال يعمل بكل نشاط
وحيوية رغم مرور  80عاما على
تأسيسه ،يف  19مارس عام
.1932
وأصبحت العروض اليت يتم
فيها استخدام األلعاب النارية
يف احتفاالت العام اجلديد
على اجلسر العتيق من الرموز
اليت تدل على حيوية ومجال
سيدني.
ويعرب اجلسر ما يربو عن 150
ألف سيارة يوميا ،ويتسلقه
اآلالف من السائحني سنويا.
واستغرق بناؤه ستة أعوام،
حيث مت االستعانة ب  14ألف
عامل لبناء أكرب جسر معدني
مقوس يف العامل ،بطول
 1149مرت ،وصممه الدكتور
املهندس جون جوب كرو
برادفيلد ،وضباط مؤسسة نيو
ساوث ويلز للخدمات العامة،
ويبلغ امتداد تقوسه 503
مرتا ،ويسمح مبرور السفن
اليت ال تتجاوز طوهلا  49مرتا،
ويزن اجلسر املعدني 52800
طنا.
وأثناء عمليات تشييد اجلسر،
كان هنالك شعور بالقلق من
عدم التقاء قوسى اجلسر ،إال
أن التقاءهما أثار العديد من

إمارات التعجب.
وتوافد على سيدني ما يناهز
مليون شخصا عام 1932
حلضور االفتتاح العظيم الذي
شهد قص الكابنت فرانسيس
دي غروت شريط االفتتاح
مستخدما سيفه ،مما أحدث
جدال كبريا ألن الربوتوكول
مينح جلون النج رئيس حكومة
نيوساوث ويلز آنذاك حق
قص الشريط.
وأقيمت احتفالية مبناسبة
ذكرى تأسيس اجلسر يف
منتزه برادفيلد يف ميلسونز
بوينت أول أمس حيث مت
عرض بعض السيارات ذات
الطراز القديم ،مع استعراض
مالبس ذات طابع كالسيكي،
مع جتمع العديد من األشخاص
الذين ميثل هلم اجلسر العديد
من الذكريات احلميمة ،من
بينهم السيد بيرت احلفيد
األكرب ملصمم اجلسر الدكتور
برادفيلد ،الذي قال إن جده
كان يسري عام  1893مع
زوجته ،وأخذ يتأمل ما حوله
ثم قال« :هنا املنطقة اليت
جيب أن يبنى فيها اجلسر»،
أي أن فكرة بناء اجلسر العتيق
راودت املصمم قبل ما يربو
عن  30عاما من بنائه.
ترمجة العنكبوت االلكرتوني
املصدر الدايلي تلغراف

أفادت التحريات أن الرجل
الذي لقى مصرعه بعدما
صوبت الشرطة حنوه مسدس
صاعق ،يف أحد أكثر شوارع
سيدني ازدحاما فقد حياته
بسبب عبوة بسكويت.
وكانت الشرطة قد اشتبهت
يف كون الرجل ضالعا يف
حادثة سرقة أحد املتاجر وبعد
الساعة اخلامسة والنصف فجر
األحد ،أوقفت الشرطة الرجل
يف شارع  Pitt Stيف منطقة
األعمال املركزية بسيدني ،ألن
أوصافه تطابقت مع أوصاف
مشتبه به بالسطو على متجر
 City Convenienceجبوار شارع
كينج .King St
وبعد أن فشلت الشرطة يف
إخضاع املتهم عرب استخدام
قامت
الفلفل،
رشاش
باستخدام السالح الصاعق،
وتوقف الرجل عن التنفس
وفشلت حماوالت إسعافه.
من جهته ،قال شريف الغازو
مدير متجرCity Convenience
إن رجال دخل املتجر طالبا
محايته من شخص يريد قتله،
وعندما رفض موظف املتجر
إسعافه ،هرب على التو ،بعد
أن أخذ عبوة بسكويت ،يف
طريقه للخروج ،مضيفا أنه
مل يكن يرغب يف املال ولكن
يف محايته.
بينما قال مواطن من شارع
 Pitt Stيدعي دانيت إنه مسع
سارينة سيارة الشرطة ،وخرج
ليستطلع ما حيدث ،مؤكدا أنه
مل ير واقعة صعق الرجل،
إال أنه رأي الشرطة حياولون
إسعافه ملدة  10دقائق قبل
وصول سيارة اإلسعاف .
ويتم التحقيق يف احلادث
عرب فرقة جرائم القتل ،ومل
يوضح مارك والتون مساعد
مفوض الشرطة بنيو ساوث
ويلز عما إذا كان الرجل
مسلحا وقت احلادث ،أم

كان حتت تأثري املخدرات،
مشريا أنه يتم اآلن معرفة كم
الشحنة الصاعقة اليت تلقاها
الرجل قبل موته ،مشريا إىل
أن ارتباط الرجل بالسطو مل
يتضح بعد.
ومن املقرر أن يتم الكشف
ماهية القتيل،
رمسيا عن
وسط استنتاجات الشرطة
بكونه قادما من أمريكا
اجلنوبية ،وطالبت الشرطة
باملساعدة العامة لكشف
حقيقة شخصية الرجل الذي
كان معتدل البنية ،يبلغ
طوله  178سم ،يف منتصف
العشرينات من عمره ،ذي
عني بنية وشعر بين ،وكان
يرتدي بنطال جينز أزرق.
وتعد الواقعة الثانية يف فرتة
وجيزة فيما يتعلق باستخدام
الشرطة للسالح الصاعق بعد
أن استخدمته يف إخضاع رجل
دخل يف مشادة مع حارس
أمن يف شارع أوكسفورد يف
دارلينغهرست.
من جانبه أبدى كامريون موريف
رئيس جملس نيو ساوث
ويلز للحريات املدنية قلقه
من استخدام الشرطة املفرط
للصواعق ،واصفا حادثة قتل
الرجل بالغري مقبولة ،مطالبا
بتقنني استخدام السالح
وصفه
الذي
الصاعق،
بالسالح املميت.
وأضاف السيد موريف« :
تلك هي احلادثة اخلامسة اليت
تقتل فيها الشرطة مشتبه
فيهم باستخدام األسلحة
الصاعقة منذ مت إدراجها،
بينما دافع باري أوفاريل
رئيس حكومة نيو ساوث ويلز
عن استخدام السالح الصاعق،
واصفا إياه بالبديل اجليد عن
األسلحة املميتة ،دون أن
يعلق على احلادث األخري.
ترمجة العنكبوت االلكرتوني
املصدر الدايلي تلغراف

اجتاه لالكتفاء ب  80ساعة تدريب للحصول على رخصة احرتاف القيادة يف نيو ساوث ويلز
لن حيتاج احلاصلني على رخصة
تدريب قيادة سيارات سوى
إمتام كورس يبلغ زمنه  80ساعة
حول القيادة بشكل آمن ،حتت
إشراف مدرب لقيادة السيارات،
يتمكنون بعدها مباشرة من
احلصول على رخصة احرتافية
ملمارسة القيادة ،حبسب اقرتاح
تنظر يف شأنه حكومة الوالية.
وبعد يوم من كشف صحيفة
الدايلي تلغراف ،أن حكومة
والية نيو ساوث ويلز وافقت
على اقتطاع عدد ساعات
التدريب للحصول على رخصة
قيادة احرتافية من  120ساعة
إىل  100ساعة ،عملت الصحيفة
أن هنالك خططا الختزاهلا مبقدار
 20ساعة أخرى ،وهو ما يقلل
احلمل على عائالت متدربي
القيادة .

وسوف تقوم هيئة مستقلة
لسالمة الطريق وخرباء تعليم
القيادة بدراسة االقرتاح ،أثناء
تطوير كورس القيادة اآلمنة،
قبل تقديم التقرير النهائي
للحكومة.
وكان قرار ختفيض الزمن الالزم
للتدريب على القيادة للحصول
على رخصة قيادة السيارات
االحرتافية قد القى ترحيبا
من معلمي قيادة السيارات
واملتدربني الشباب.
ويف عام  ،2011قامت الشرطة
بتغريم  12093من متدربي
القيادة ،من بينهم 2341
خمالفات جتاوز السرعة احملددة،
و 3856خمالفات عدم إظهار
رخصات تعليم القيادة ،و1134
خمالفة للقيادة رغم إيقاف
الرتخيص أو غري مؤهلني.

من جانبه ،قتا وزير الطرق
دونكان جاي إن كورس القيادة
اآلمنة ،سوف حيد من خمالفات
جتاوز السرعة بتعليم الشباب
اجتاهات وسلوكيات جديدة
تتعلق بالقيادة الصحيحة ،معربا
عن التزام احلكومة بتخفيض
حوادث التصادم واإلصابات
السائقني
بني
واخلسائر
الشباب.
يأتي ذلك يف الوقت الذي قال
فيه ستيفن أوسليفان مدير «
مدرسة ترينت لتعليم قيادة
السيارات» « :يف الوقت احلالي
يتعني على املتدرب القيادة ملدة
 120ساعة دون وجود اشرتاطات
حول ما جيب فعله خالل هذه
الساعات ،جيب أن يرتكز األمر
على مهارات القيادة ،واكتساب
معلومات ،وليس جمرد عدد من

الساعات».
بينما قال املتدرب الشاب
جاكوب باندر 18 ،سنة ،والذي
قضى  30ساعة يف فرتة تدريبه
إنه سوف يأخذ كورسات القيادة
اآلمنة يف حالة إقرارها ،مضيفا
أن  100ساعة قيادة أكثر
واقعية ،وسيساعد على ختفيف
العناء عن والديه ،مضيفا أنه
يشعر بالسعادة ألن كورس
األمان املقرتح سريكز على
سلوك واجتاهات السائقني.
ويف ذات السياق ،قال جيف
ماسون الذي علم أبناءه اخلمسة،
من  31-19سنة ،قيادة السيارات
إن تغيري سلوك السائقني سيحد
كثريا من احلوادث القاتلة.

ترمجة العنكبوت االلكرتوني
املصدر الدايلي تلغراف
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مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
اخلطي للحصول على اجلنسية األوسرتالية

كيف ميكننا أن حندد مدة صالحية التأشرية وتاريخ انتهائها؟

من املهم جدًا أن حندد مدة
صالحية التأشرية وتاريخ
انتهائها عند قدومنا إىل
اسرتاليا وذلك لالحتفاظ
بوضع قانوني وشرعي يف
مجيع األحيان وخالل فرتة
أقامتنا فيها  .إذًا -إذا
كان لدينا اإلملام بتحديد
املذكورة،
األمور
هذه
ساعتئذ ال نكون عرضة
للحجز من قبل دائرة اهلجرة
ً
أوال والسجن أو االحتجاز
املؤقت الحقًا يف مراكز
االحتجاز العائدة هلا.
كيف ميكننا أن حندد مدة
صالحية التأشرية ؟
من
لقد حدد جدول 2
تشريعات اهلجرة لعام 1994
مدة صالحية التأشرية .إذا
نظرنا إىل عدة مناذج عائدة
لعدة انواع من التأشريات
نرى (وعلى سبيل املثال)
هؤالء املرادفات اليت حتدد
مدة صالحيتها كما هي
مبينة أدناه :
I
Holder to “travel
to, enter and remain in
Australia until 4 June
.2008
Holder to “travel
2
to, enter and remain in

Australia until 12 months
from the date of first entry
. to Australia

يف هذه احلالة ،وإذا راجعنا
فقرات 1و 2أعاله نستطيع
حتديد مدة صالحية التأشرية
على الشكل التالي:
حلامل
حيق
1التأشرية بأن يسافر ويدخل
إىل اسرتاليا ويقيم فيها
لغاية  4حزيران . 2008
حلامل
حيق
2التأشرية بأن يسافر ويدخل
إىل اسرتاليا ويقيم فيها
حتى انتهاء  12شهرًا من
تاريخ دخوله إىل اسرتاليا.
كيف ميكنين حتديد تاريخ
انتهاء التأشرية؟
ال شك بأنه جيب على
كل حامل تأشرية التأكد
وبشكل دائم بأن التأشرية
اليت حيملها هي صاحلة
بوضع
االحتفاظ
لغاية
قانوني وشرعي .من اجلدير
التنبه بأنه عند انتهاء تاريخ
التأشرية أي بعد الساعة
5
مساء من تاريخ اليوم
ً
املدون على النموذج العائد
هلا ،يصبح الشخص الذي
حيمل التأشرية املذكورة
مقيمًا يف اسرتاليا بشكل
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*املحامية بهية ابو حمد*
وقانوني”
شرعي
“غري
ناهيك إىل تعرضه لالحتجاز
والسجن من قبل دائرة
مبوجب
وذلك
اهلجرة
صالحيات أعطت هلا يف بند
 189من قانون اهلجرة لعام
 1958والتشريعات املماثلة
له لعام .1994
وعالوة على ذلك لقد
الرتمجة
قوانني
حددت
وإرشادات
1901
لعام
معنى
اهلجرة املتسلسلة
كلمة) شهر( على الشكل
املبني أدناه:
“الشهر هو فرتة زمنية
تبدأ يف بداية اليوم االول
املوافق من كل شهر من
األشهر االثين عشر وتنتهي
فورًا عند بدء أول نهار من

الشهر القادم”.
واجلدير بالتوضيح بأنه إذا
كان الشهر قد ابتدأ يف
أول نهار من شهر كانون
الثاني فأن نهايته تكون
عند انتهاء آخر نهار من
الشهر املذكور.
إذًا ،بالرجوع إىل الفقرات
“ ”1و” ”2أعاله فمن الواضح
بأن تاريخ انتهاء التأشرية
يكون على الشكل التالي
يف حال قدم حاملها إىل
اسرتاليا بتاريخ  4حزيران
:2007
1 4حزيران
للفقرة األوىل.
2 3حزيران
للفقرة الثانية.

2008
2008

4. Anzac Day is named
after
1) the Australian and New
Zealand Army Corps
2) the Australian and New
Zealand Army Corpse
3) the leader of the First
Fleet, Captain Anzac
4) the Australian and
New
Zealand
Army
Corporation
5. Who signs all Bills
passed by the Australian
Parliament,
thereby
?granting Royal Assent
1) Queen
2) King
3) Governor-General
4) Prime Minister of
Australia

1. There is a Governor in
each of the states
)1
Yes,
except
in
Queensland and Western
Australia
2) Each state has two
Governors
3) Yes, it is correct
4) No, there is only one
Queen’s
representative
and that is the GovernorGeneral.
2. Local governments are
responsible for
1) street signs, rubbish
collection,
building
permits, animal control
)2
bridges,
police,
employment, drains
3) animal control, rubbish
collection, schools, road
traffic control
4) road traffic control,
air safety, caravan parks,
bridges
3. The
Capital
of
Queensland is
1) Brisbane
2) Melbourne
3) Adelaide
4) Perth

إجابات صحيحة

Correct answers:

I Question 1 : 3
II Question 2 : 1
III Question 3 : 1
IV Question 4 : 1
V Question 5: 3

التحريات ترجح االنتحار يف قضية قتيل منزل أنتوني غالوب ..واملنتحر كان يعرف فتاة من العائلة!!

تعتقد الشرطة بوجود شبهة
انتحار يف مقتل رجل أعزب،
 32سنة ،حيث أطلق الرصاص
على نفسه داخل منزل املليونري
انتوني غالوب بسيدني املعروف
بانتمائه ألسرة بالغة الثراء.
وحتاول الشرطة حاليا كشف
ماهية العالقة بني عائلة غالوب
وبني الرجل ،وأسباب زيارته
ملنزل املليونري غالوب يف
ويست رايد ،وملاذا قتل نفسه
يف محام املنزل.
وقال متحدث باسم الشرطة:
« سنعيد اجراء مقابالت مع
الشهود خالل األيام القليلة
القادمة ،ونأمل أن نعرف العالقة
بني الرجل وعائلة غالوب مع
بداية األسبوع القادم ،وهنالك
توقعات بأن الرجل كان على
صلة بفتاة من أسرة غالوب،
وهو ما حناول التوصل إليه».
وأضاف املتحدث « :نضع يف
اعتبارنا أيضا أن السيد غالوب
رجل أعمال ميتلك استثمارات
ضخمة ،وهو ما جيب وضعه يف
احلسبان».
وحتاول الشرطة أيضا معرفة
كيف وصل الرجل إىل شارع
وينبورن مساء األربعاء ،وهو
ما يعترب مفتاحا أساسيا يف
التحقيقات.
سجالت
الشرطة
وفحصت
السيارات املوجودة يف مكان
احلادث إال أنها مل جتد عالقة
بني القتيل وأي من تلك
السيارات.

شخصي.

ترمجة العنكبوت االلكرتوني

املصدر الدايلي تلغراف

تناول الفيتامينات دون ضرورة يسبب السرطان واملوت املبكر!!

فريونيكا غالوب وزوجها أنطوني غالوب على موقع «فايسبوك»
وأضاف متحدث باسم الشرطة:
« سنحاول معرفة كيف وصل
الرجل للمنزل ،وما هي الظروف
اليت دفعته للذهاب ملنزل
غالوب».
يأتي ذلك يف الوقت الذي
تأكدت فيه املباحث من إقدام
الرجل على إطالق الرصاص
على نفسه يف منزل السيد
غالوب بعد حوالي  30دقيقة من
وصوله.
ومت استدعاء الشرطة للمنزل يف
متام الساعة  8.45يوم احلادث
لتجد جثة الرجل مسجاة يف جناح
باملنزل ،مصابا بطلق ناري يف
رأسه ،مع سالح ناري عيار .22
يأتي ذلك يف الوقت الذي كان
قد ُ
شيد فيه سرادق يف الفناء
اخللفي للمنزل استعدادا حلفل
زفاف شقيقة السيد غالوب.

وأفادت تقارير أنه مت مساع
أصوات شجار أواضطراب قبيل
احلادث مباشرة.
وقال مقرب من عائلة غالوب
إن السيد غالوب يشعر بصدمة
كبرية جتاه ما حدث  ،وأضاف:
« لقد كان توني يتحدث للرجل،
الذي بدا عليه االضطراب وأخرج
مسدسه وقتل نفسه فجأة».
وأضاف صديق العائلة أن السيد
طوني جنح يف حتقيق جناح هائل
يف جمال االستثمارات املالية،
على مدى العشرين سنة األخرية،
مضيفا أن توني له عالقات عمل
متعددة مع اجلالية اللبنانية،
ومتكن من تكوين ثروة كبرية،
على الرغم من تعثراته املالية
يف الفرتة األخرية ،مستنتجا أن
يكون دافع احلادث متعلقا بعمل
توني االستثماري وليس بدافع

قال خرباء يف جامعة نانسي
الفرنسية إن املتناولني للمكمالت
الغذائية دون ضرورة ،هم أكثر
عرضة للتعرض ملخاطر السرطان.
وكشفت دراسة أخرى مت نشرها
« Archives of Internal
يف
 »Medicineأن النساء الالتي
اعتدن تناول الفيتامينات يوميا،
يصبحن أكثر عرضة للوفاة بسبب
السرطان وأمراض القلب واألوعية
الدموية مع تقدم العمر.
وبينما تستفيد فئة معينة مثل
األطفال والنساء احلوامل من بعض
املكمالت الغذائية ،فإنها تشكل
خطرا على هؤالء الذين ليسوا يف
حاجة ماسة إليها.
وقال أندريه فاالنيت مدير قسم
التغذية العالجية يف مستشفى
بريدجبورت األمريكية « :إذا كنت
تتناول طعاما صحيا ،وحصل
جسدك على كل العناصر الغذائية
الالزمة ،فال حتتاج إذا ملكمالت
غذائية».
إن اإلفراط يف الفيتامينات
القابلة للذوبان يف الدهون أمثال
فيتامينات  Aو Dو  Eو  Kيزيد
نسبة ختزينها يف األنسجة الدهنية
للجسد ،مبا يؤدي ملشاكل صحية
متعددة ،تتضمن الكسل والسبات
والغثيان واإلمساك ومشاكل يف
الكلى والنزيف املتزايد.

أما الفيتامينات القابلة للذوبان
يف املاء مثل بي وسي فتحمل
خطرا صحيا أقل ،حيث يقوم اجلسد
بإفرازها ،إال أنها متثل عبئا ماليا
متزايدا ،ففي الواليات املتحدة
يتناول نصف البالغني مكمالت
غذائية يومية بتكلفة تناهز 32.2
مليار دوالر سنويا وفقا جمللة
.Consumer Reports
من جهتها ،قالت كارين نوفاك
خبرية التغذية يف معهد فينسينت
الطيب يف بريدجبورت « :دائما ما
يقال أن األمريكان يفرزون البول
األكثر تكلفة يف العامل» ،منوهة إىل
شغف األمريكان بتناول املكمالت
الغذائية وهو ما يتناقض مع
ضرورة األكل بتأني ،باإلضافة إىل
أن اجلسد حيتاج املواد الغذائية من
مواردها الطبيعية لتضحى فائدتها
أكثر كفاءة.
وأضافت« :ال جيب أن يعتمد
الناس بشكل مطلق على املكمالت
الغذائية ،إنه من األفضل اتباع
نظام غذائي متوازن ،يعتمد على
الفواكه واحلبوب واخلضروات،
العناصر
للحصول على كافة
الغذائية املطلوبة.
وحتتاج بعض فئات اجملتمع
للحصول على املكمالت الغذائية
الضرورية خصوصا النساء احلوامل،
مثل جولي غاباي اليت نصحها

األطباء بأخذ فيتامينات غذائية
مكملة من حامض الفوليك واحلديد
والكالسيوم وفيتامني دي.
وميكن لألطفال وكبار السن
املكمالت
من
االستفادة
الغذائية ،حبسب تصرحيات جورج
فريدريكس ،مدير األدوية العالجية
يف مؤسسة « »Northeast Health
للرعاية الصحية يف نيويورك،
مضيفا أن فيتامينات ايه وبي
وسي والكالسيوم واحلديد عناصر
وبالنسبة
لألطفال.
ضرورية
للمسنني ،يعد الكالسيوم وفيتامني
دي من العناصر الضرورية.
ويعد ضوء الشمس من العناصر
الطبيعية يف اإلمداد بفيتامني
دي ،وأضاف فريدريكس أن
الصيف ال ميثل مشكلة يف احلصول
إذ يتوافر
على فيتامني دي
ضوء الشمس  ،بينما يتناقص
معدل ضوء الشمس يف الشتاء
مما يفضل أخذ مكمالت غذائية
لتعويض النقص يف فيتامني
دي.
ومع ذلك ،إذا قررت تناول
املكمالت الغذائية فمن األفضل
البحث عن أيهما أنسب ،مع ضرورة
استشارة الطبيب.
ترمجة العنكبوت االلكرتوني
املصدر السيدني مورنينغ هريالد
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اسرتاليات

حتول إجيابي مدهش ملدرسة
غرانفيل بعد حادثة طعن
الطالب العام املاضي!!

تحول مدهش...آدم االحمد وعلي عامود يصنعان القهوة

23 March 2012

عندما طعن طالب مدرسة
غرانفيل العليا العام املاضي
يف ملعب املدرسة ،بدا ذلك
وكأنه تلطيخ لسمعة املدرسة
اليت اعتربت إحدى أكثر
املدارس عنفا يف سيدني،
إال أن مديرة املدرسة ليندا
أوبراين قالت إن املدرسة
غريت انطباع العنف الذي
ارتسم يف خميلة الكثريين
جتاهها ،عرب منهج يضم
املوسيقى والرقص ،كما
أصبح الطلبة هم من يديرون
املقهى املدرسي.
وتعرتف د0أوبراين  ،اليت
متتهن منصب مديرة املدرسة
منذ عام  ،2008إنها مدافعة
شرسة عن املدرسة ،إال أنها
أكدت حتسن سلوك الطالب
منذ حادثة الطعن اليت وقعت
يف شباط /فرباير من العام
املنصرم.
وحول الطالب الضحية11 ،
سنة ،والذي مت طعنه العام
املاضي ،أوراقه ملدرسة
أخرى ،يف الوقت الذي مت
فصل الطالبان اجلناة ،وأحيال
إىل الشرطة.
وأضاف مديرة املدرسة« :
لقد كان احلادث مروعا حبق،
وأعتقد انه أوضح للطالب
عاقبة التصرف على حنو
خاطئ يف املدرسة».
ويأتي سلوك الطالبان على
عامود 17 ،سنة ،وآدم االمحد،
 16سنة ،مثاال للتغيريالذي
حل بطالب املدرسة ،حيث
إدارة
بنشاط
ميارسان
مقهى املدرسة ،من الساعة
الثامنة صباحا حتى الساعة
الثامنة والنصف صباحا،

ويتناوب على إدارته طالب
متطوعني حتت إشراف أحد
املدرسني ،ويقدم اختيارات
متعددة للفطور الصحي ،مثل
الساندويتش احملمص الذي
يبلغ مثنه  2دوالر ،كما أنه
مينع الطالب من التسكع أمام
احملالت يف تلك الفرتة.
وأضافت د 0أوبراين أن
إنشاء املقهى من بنات أفكار
املعلمة نرييسا روديغيز،
ويتم إدارته باملشاركة مع
مقاهى مورغان وغراند فيل
و  RSLاليت متد املقهى
باحتياجاته .
وآدم
على
تكريم
ومت
جملهوداتهما الكبرية ،يف
املهرجان األول جلوائز NAB
املدرسية ،إذا فازا باجلائزة
األوىل وحصل كل منهما على
جهاز آي باد ،بينما حصلت
املدرسة على  2000دوالر
مكافأة.
من جهته قال على إنه يعتقد أن
املقهى أدخل مشاعر السعادة
داخل نفوس الطالب ،حيث
يدخلون املقهى مباشرة بعد
عبورهم بوابة املدرسة لتناول
فطورهم.
وأشرفت د أوبراين اليت
الدكتوراه
رسالة
كانت
اخلاصة بها تعتمد على
تأثري املوسيقى والرقص
يف املاسك االجتماعي على
إنشاء منهج تروحيي للطالب،
شامال حصص البيانو ورقص
اهليب هوب ،وفرقة موسيقى
عربية.

31 January 2012

ترمجة العنكبوت االلكرتوني
املصدر الدايلي تلغراف

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي
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Australian News

األرز األبيض يسبب اإلصابة مبرض السكر حماكمة االسرتالية ريبيكا هيلني بتهمة
من النوع الثاني واألرز البين أكثر أمانا!! اقتحام منزل واغتصاب رجل مبمارسة
اجلنس الفموي رغما عنه!!

قال باحثون إنهم وجدوا عالقة
ما بني االستهالك العالي لألرز
األبيض وما بني مرض السكر من
النوع الثاني.
وقال فريق الباحثني من مدرسة
هارفارد للصحة العامة « :ما
وجدناه هو عالقة قوية بني األرز
األبيض ومرض السكر من النوع
الثاني وخصوصا بني سكان آسيا
الذين يستهلكون مستويات عالية
من األرز».
واستطرد فريق البحث« :جيب
توخي احلذر وضبط نظام التغذية،
ألن اخلطورة ال تقتصر على
استهالك نوع معني من الطعام،
ولكنها تشمل نظام االستهالك
الغذائي ككل».
وأضاف فريق البحث متحدثا
إىل دورية « British Medical
 »Journalالربيطانية أن الرابط
بني األرز األبيض ومرض السكر
مت اكتشافه وفقا ألربع دراسات
سابقة ،مت تنفيذها يف الصني
واليابان وأسرتاليا والواليات
املتحدة ،مشريا إىل أن تلك
الدراسات مشلت مراقبة طريقة
غذاء  350ألف شخص عرب جدول
زمين من عمر الرابعة إىل الثانية
والعشرين ،وأسفرت نتيجتها عن
إصابة ما يربو عن  13000شخص
مبرض السكر من النوع الثاني.
وكشفت الدراسات اليت مت
اجراؤها يف الصني واليابان ،أن

هؤالء الذين يأكلون كميات أكرب
من األرز تزداد نسبة إصابتهم
مبرض السكر مبقدار  %55من
الذين يتناولون األرز مبقدار أقل.
بينما قلت النسبة إىل  %12يف
الواليات املتحدة وأسرتاليا اليت
تقل فيهما نسبة استهالك األرز.
وكان املشاركون يف الدراسة يف
القطرين األسيويني يأكلون ما
بني  4-3طبق أرز يوميا ،يف حني
اعتاد املشاركون يف الواليات
املتحدة وأسرتاليا تناول طبق أو
إثنني أسبوعيا.
ويعد األرز األبيض هو نوع األرز
املهيمن على مائدة الكثري من
سكان العامل ،ويكتسب مظهره
الالمع بعد عمليات التقشري
والطحن ،لتضحى حبة األرز حمملة
بنسبة كبرية من النشاء.
على اجلانب اآلخر حيتوي األرز البين
على نسبة اكرب من األلياف النباتية
واملاغنسيوم والفيتامينات ،وذات
مؤشر أقل من األرز األبيض لنسبة
السكر يف الدم.
إال أن اخلبري الغذائي كي صن
قال إنه مل يتسن احلصول
على تفاصيل كاملة حول قائمة
االطعمة اليت تناوهلا املتطوعون
جبانب األرز ،إال أنه قال إن هنالك
أدلة قوية على العالقة بني مرض
السكر واستهالك األرز.
ترمجة العنكبوت االلكرتوني
املصدر www.news.com

Daily Market Update

املتهمة ريبيكا تغادر املحكمة بعد إنكارها التهم املنسوبة إليها
باقتحام منزل رجل وممارسة الجنس الفموي معه دون موافقته.

Sino-European risk rout

النقابات تضغط لزيادة أجور العمال
املنخفضة  68سنتا لكل ساعة عمل!!

من املقرر أن تضغط النقابات
لزيادة األجور األسبوعية ل 1.4
مليون عامل من الذين حيصلون
على احلد األدنى لألجور مبعدل 26
دوالرا أسبوعيا.
يأتي ذلك يف الوقت الذي يقدم
سكرتري
فيه جيف لورانس
اجمللس األسرتالي للنقابات
طلبا ملنظمة
املهنية ACTU
العمل العادل األسرتالية من أجل
زيادة أجور العمال ذوي األجور
املنخفضة إىل 615.5دوالرا
أسبوعيا بدءا من متوز /يوليو
.2012
وقال السيد لورانس أن الزيادة
البالغة  68سنتا لكل ساعة عمل،
سوف تساهم يف إنقاص الفجوة
بني العمال ذوي األجور املنخفضة
وباقي العمالة.
وأضاف يف بيان« :إن هنالك
 1.4عامل الذين حيصلون
على أجورهم بنظام املكافآت،
وهم يشكلون واحدا من كل

ستة عمال ،يستطيعون بالكاد
تلبية احتياجاتهم ،رغم أنهم
يعيشون يف أسرتاليا اليت يعد
اقتصادها مثار حسد من الدولة
املتقدمة».
واستطرد « :ليس من العدل
متاما أن ينخفض احلد األدنى من
األجور بنسبة أقل من متوسط
األجور ،حتى أن قوة الشراء
بالنسبة لذوي األجور املنخفضة
أصبحت أقل من معدهلا اليت
كانت عليه عام .»2005
ويف العام املاضي ،حاول اجمللس
األسرتالي للنقابات املهنية أن
يدفع لزيادة أجور العمال املنخفضة
مبعدل  28دوالرا أسبوعيا ،إال أن
منظمة العمل العادل األسرتالية
وافقت فقط على ختصيص زيادة
قدرها  19.40أسبوعيا ،ليصبح
األجر األسبوعي هلؤالء العمال
.$589.30
ترمجة العنكبوت االلكرتوني
املصدر www.news.com

تشهد هذه األيام حماكمة األسرتالية
ريبيكا هيلني ايلدر 39 ،سنة،
املتهمة باقتحام منزل رجل واغتصابه
عنوة عقب ممارسة اجلنس الفموي
معه دون رضاه.
وأنكرت ريبيكا التهمتني املوجهتني
إليها باقتحام منزل بطريقة غري
قانونية واغتصاب رجل .ومثلت
املتهمة أمام احملكمة بأديليد
االربعاء.
وتكشف الوثائق أن الواقعة
حدثت يف شهر سبتمرب من العام
املنصرم.

و توجه النيابة لألسرتالية ايلدر اليت
تقطن يف باركسايد تهمة اقتحام
منزل الرجل الذي يقطن فيه بشكل
سليم قانونا ،وال ميكن الكشف عن
ماهية الرجل وفقا ألسباب قانونية.
ومن املعروف أن ممارسة اجلنس
الفموي مع رجل دون موافقته يعادل
تهمة االغتصاب يف نظر القانون.
وقرر القاضي واين شيفيل خروج
املتهمة بكفالة حتى جلسة االستماع
الشهر القادم.

ترمجة العنكبوت االلكرتوني
املصدر الدايلي مايل

مؤسسة التعليم بنيو ساوث
ويلز تدفع ماليني الدوالرات
تعويضا ألسرة طالب منتحر!!

ستأخذ عائلة مراهق نيوساوث
ويلز اليكس ويلدمان الذي
أقدم على االنتحار عقب تعرضه
ألعمال بلطجة ،تعويضا مباليني
الدوالرات بعد تسوية القضية
القانونية املرفوعة ضد مؤسسة
التعليم يف نيو ساوث ويلز.
وكان املراهق اليكس قد
انتحر يف سن الرابعة عشر عام
 ،2008عقب سلسلة من أعمال
عنف وبلطجة تعرض هلا يف
مدرسة كادينا العليا يف مشال
الوالية.
ويف عام  ،2010أثبت طبيب
شرعي أن البلطجة اليت تعرض
هلا املراهق كانت عامال أساسيا
يف إقدامه على االنتحار.
غاسنت كيلي وزوجها بيلي
كيلي يف حمكمة الطب الشرعي
أثناء حتقيقات
يف غليب
وفاة ابنها اليكس ويلدمان
الذي تعرض ألعمال بلطجة
يف مدرسته ،وقتل نفسه على
إثرها.
وأثبتت التحريات وقتها أن
املراهق تعرض للكم يف الرأس
بشكل متكرر ،قبل يومني من
انتحاره ،وهو االعتداء الذي مت
تصويره بواسطة طالب آخر عرب
املوبايل.

Overnight Market Wrap

كما أشارت التقارير إىل أن
اليكس تعرض العتداءات أخرى
يف ذات اليوم الذي أقدم فيه
على االنتحار.
وبعدما كشف التقرير الشرعي
عالقة البلطجة حبادثة االنتحار
رفعت أسرة اليكس قضية
قانونية ضد مؤسسة التعليم
يف نيوساوث ويلز.
الطالب املنتحر اليكس ويلدمان
الذي تعرض للبلطجة
وذكرت تقارير أن القضية
قد مت تسويتها بعدما وافقت
دفع مبلغ
مؤسسة التعليم
التعويض ،حيث قال متحدث
رمسي باسم مؤسسة التعليم إن
املؤسسة تقدم خالص تعازيها
لعائلة اليكس وأصدقاؤه ،
واصفا احلادث باملأساة ،إال
أنه مل يذكر بالتفصيل املبلغ
الذي ستدفعه املؤسسة مقابل
التسوية.
وتتزامن تسوية القضية مع
اليوم الوطين ملناهضة البلطجة
والعنف ،وهي محلة تدعمها
احلكومة لزيادة الوعي مبخاطر
البلطجة يف املدارس.

A Sino-European rout across risk assets overnight as poor manufacturing PMI readings for
China and Europe helped offset yet another round of strong US economic data. Even if the data
following it had been strong, markets were in for a tough day from the outset with HSBC's flash
ترمجة العنكبوت االلكرتوني
 manufacturing PMI gauge for China falling unexpectedly to 48.1 in March. While Asia's responseاملصدر السيدني مورنينغ هريالد
to the data was indifferent, presumably on hope of increased stimulus from the PBoC, markets
elsewhere were hammered with losses accelerating further following the release of flash PMI
figures for Europe. Not even another strong decrease in initial jobless claims in the States could
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نيو ساوث ويلز تطلب مهاجرين جددا رغم إعالن
بوب كار السابق أن سيدني كاملة العدد!!

أعلن رئيس حكومة نيو ساوث
ويلز السابق بوب كار ذات يوم
أن سيدني أضحت كاملة العدد
مكتظة بقاطنيها ،إال أن حكومة
أوفارول اآلن ترغب يف أن
تفتح األبواب للمهاجرين ذوي
املهارات ،والطالب الراغبني يف
استكمال دراساتهم.
وتأمل احلكومة ان تكون تلك
اخلطوة ،جزءا من اسرتاتيجية
من شأنها أن تنعش التطور
االقتصادي.
من جهته ،قال أندرو ستونر
وزير التجارة واالستثمار إن
احلكومة سوف ختفف من شروط
االستثمار املتعلقة باملستثمرين
أسرتاليا
داخل
األجانب
وامللزمني باستثمار ما بني750
ألف دوالر و 1.5مليون دوالر
يف أسرتاليا.
وأضاف أن مناقشات سيتم
عقدها مع الكومنولث حول
تقديم تأشرية جديدة جيعل
االستثمار يف نيو ساوث ويلز
أكثر جاذبية ،وتقليل قواعد
اإلقامة املؤقتة  ،اليت تشرتط
اإلقامة فرتة حمددة ،باإلضافة
إىل تسهيل املهمة على رجال
األعمال املهاجرين إىل أسرتاليا
مبد فرتة إقامتهم من 8 -4
سنوات.
ووفقا لالسرتاتيجية اجلديدة،
سوف يتسع نطاق تعريف كلمة
سندات
استثمارات ليشمل
واالستثمارات
،Waratah
املشابهة ،واليت تأمل احلكومة
يف أن تساعد يف متويل البنية
التحتية للوالية.
وأضاف السيد ستونر أن نيو
ساوث ويلز سوف تتعاون مع
فكتوريا واحلكومة الفدرالية
لتبسيط اجراءات التأشرية،
وتوسيع حق العمل للطالب
األجانب.
وسوف يؤدي احلد من الروتني
املفروض على الطالب األجانب
إىل منح حافز كبري للمزيد من
الطالب األجانب للدراسة يف

أسرتاليا.
ومن املقرر أن تضغط حكومة
نيو ساوث ويلز على احلكومة
الفدرالية ملنحها نصيبا أكرب من
التأشريات اليت تدعمها الوالية
من  % 11إىل  ،%30وهو ما
سيزيد من قدرة االستيعاب
السنوي لوالية نيو ساوث ويلز
إىل  7200من املهاجرين املهرة،
لسد العجز يف الوالية ورفع
كفاءة النشاط االقتصادي.
وأضاف ستونر « :رغم أن بوب
كار أعلن من قبل أن سيدني
أصبحت ممتلئة متاما ،إال أن تلك
املدينة كانت وال تزال موطن
جذب عرب العامل ،وبغض النظر
عن الظروف اليت قال خالهلا
بوب كار تصرحياته عندما كان
رئيسا للحكومة ،فنحن حريصون
على مناقشة املسألة مع احلكومة
الفدرالية ،وحتديدا مع وزير
اهلجرة كريس بوين».
وأضاف ستونر « :إن جذب
املزيد من املستثمرين األجانب
إىل نيو ساوث ويلز ذات
أهمية هائلة ،حيث حيضرون
ومعهم خربات واتصاالت دولية
ومهارات قادرة على إنشاء
استثمارات ناجحة.
باري أوفاريل من
ويعد
املدافعني بشدة عن مصطلح «
أسرتاليا الكبرية» ،وقبل انتخابه
رئيسا حلكومة نيو ساوث ويلز،
نبذ أوفاريل إعالن السيد كار
بأن سيدني أضحت ممتلئة
متاما ،وفسر أوفاريل معارضته
بقوله إن اهلجرة وزيادة السكان
للتنمية
األفضل
السبيل
االقتصادية ومشؤوعات البنية
التحتية.
من جهته ،أعلن ستيفان
كارترايت الرئيس التنفيذي
لغرفة قطاع األعمال يف
نيوساوث ويلز إنه يؤيد اجتاه
احلكومة جبلب املزيد من العمالة
املهرة لنيو ساوث ويلز.
ترمجة العنكبوت االلكرتوني
املصدر سيدني مورنينغ هريالد
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أسرتاليا حتتل ترتيبا متقدما يف قائمة أسعار
الطاقة يف العامل!!

يدفع األسرتاليون يف فواتري
الطاقة  %130أكثر مما يدفع
الكنديون ،وفقا ألحد األحباث
اجلديدة ،ومن املتوقع أن
تزيد أسعار الطاقة بنسبة
 %250عندما يبدأ تأثري ضريبة
الكربون.
ويزعم البحث املنتظر أن
يتم نشره يوم األربعاء أن
الرسوم اليت تتكبدها العائالت
األسرتالية أكرب بنسبة  %70من
املتوسط األمريكي ،ويتوقع أن
تصعد النسبة إىل  %160خالل
عامني ،كما أن قيمة الفواتري
يف اليابان وبريطانيا وفرنسا
وأيرلندا ونيوزالندا تقل عن
قيمتها يف أسرتاليا.
وسوف يستغل نتائج التقرير
الطاقة
مستهلكي
احتاد
األسرتالية ،الذي يضم أكرب
 100مؤسسة مستهلكة للطاقة
من بينها  ،BHPو  ،RailCorpو
متاجر كولز ،وبنك الكومونولث
وجملس مدينة برزبني ،حيث
يطالب بضرورة تعديل أسعار
الطاقة الباهظة ،كما يدحض
التقرير املزاعم الواهية اليت
تقول بأن أسعار الكهرباء يف
أسرتاليا رخيصة نسبيا.
وكان وزير الطاقة مارتني
فريغسون قد صرح مؤخرا بأن
األسرتاليني يدفعون أقل من
متوسط قيمة فواتري الطاقة يف
دول منظمة التعاون والتنمية
 ،OECDمعتمدا على وثيقة
«الطاقة يف أسرتاليا ،»2012
اليت أصدرها مكتب املوارد
واقتصاديات الطاقة التابعة
للوزارة منذ ثالثة أسابيع ،إال أن
الوثيقة استخدمت أسعار الطاقة
من عام .10-2009
من جهته ،أخرب رومان دومانسكي
املدير التنفيذي الحتاد مستهلكي
صحيفة
األسرتالية
الطاقة
الديلي تلغراف بأن املعلومات
اليت بنيت عليها الوثيقة قدمية،
وأضاف « :يف عام 11-2010

ارتفع سعر الفواتري بنسبة
 ،%16وصعد السعر يف نيو
ساوث ويلز بنسبة .%23
وسوف يقل متوسط تكلفة
فواتري الكهرباء السنوية لعائلة
يف نيو ساوث ويلز إىل أقل
من  $ 700بدال من ،$ 1700
يف حالة االعتماد على األسعار
الكندية.
واستطرد السيد دومانسكي:
« مع تطبيق ضريبة الكربون
يف يوليو ،سوف تزيد أسعار
الكهرباء للحد الذي يالمس
األسعار الباهظة يف أملانيا
والدامنرك باعتبارهما الدولتان
األكثر غالء فيما يتعلق بفواتري
الكهرباء» ،وذكر التقرير أن
أسعار الطاقة يف أسرتاليا
زادت بنسبة  %40منذ عام
 ،2007متوقعا أن تزيد بنسبة
 % 30جمددا خالل العامني
القادمني.
كما وجد التقرير أنه بفرض
االعتماد على أسعار العمالت
يف  ،2007فإن أسعار الطاقة
يف أسرتاليا تفوق مثيالتها
يف اليابان والواليات املتحدة،
ومتوسط السعر يف االحتاد
األوربي ، .وقارن التقرير
بني أسعار  92والية  ،يف
أكثر من  35دولة ،من بينهم
كافة الواليات واألقاليم يف
أسرتاليا ،حيث احتلت والية
نيو ساوث ويلز املركز الرابع
خلف الدامنرك وأملانيا وجنوب
أسرتاليا ،بينما جاءت فكتوريا
يف الرتتيب اخلامس ،وغرب
أسرتاليا السادس ،وإقليم
العاصمة األسرتالية يف املركز
.21
وفسر مدير الطاقة اليسون
بول اعتماد مكتب املوارد
واقتصاديات الطاقة على أرقام
ترجع لعام 2009لعدم وجود
احصاءات حديثة
ترمجة العنكبوت االلكرتوني
املصدر الدايلي تلغراف

جائزة تقديرية من اجمللس
التجاري االسرتالي العربي لشركة
 IPSللخدمات االمنية اخلاصة

السيد ايهاب مطر وبيده الجائزة

تسلم رجل االعمال السيد
ايهاب مطر جائزة تقديرية من
اجمللس التجاري االسرتالي
العربي لألداء املتفوق واملميز
لشركة  IPSللخدمات االمنية
اخلاصة للعام .2011
وقد تسلم السيد مطر اجلائزة
يف احلفل السنوي الذي أقامه
اجمللس مساء السبت يف 17
اجلاري يف صالة ال لونا يف
بانكستاون.
IPS
ويعمل يف شركة

للخدمات االمنية اخلاصة،
اليت ميتلها الصديق ايهاب
مطر ،عدد كبري من االشخاص
وتنتشر مكاتبها يف سيدني
وملبورن وبريزبن.
أسرة اهلريالد تتقدم من
ايهاب
السيد
الصديق
مطر بأحر التهاني مبناسبة
فوزه بهذه اجلائزة متمنية
له ولشركته املزيد من
النجاحات..
والف مربوك.

ساللة جديدة من بكرتيا السعال الديكي تغزو أسرتاليا!!

ظهرت ساللة جديدة شديدة
اخلطورة من البكرتيا املسببة
ملرض السعال الديكي قادرة
على مقاومة اللقاح األسرتالي
ضد املرض ،مبا ينذر بانتشار
كبري للمرض واستمرار الوباء
الذي بدأ منذ عام  ،2008حبسب
ما كشف عنه حبث جديد قام به
علماء من سيدني ،حيث يطرح
تساؤالت بشأن برنامج التطعيم
القومي.ووجد علماء متخصصون
يف علم امليكروبولوجي من جامعة
نيو ساوث ويلز ساللة جديدة
من بكرتيا السعال ،قد زادت
إىل  %86من العينات اليت مت
أخذها من أشخاص مصابني جراء
وباء السعال الديكي الذي بدأ
عام .2008
وعلى الرغم من وجود تلك
السالالت اجلديدة للبكرتيا مع
بداية األلفية الثالثة ،فإنها
كانت مسؤولة فقط عن %31
من العينات اليت مت مجعها بني
عامي  ،2007-2000مبا يوحي

أن تلك الساللة قد زاد نشاطها
بشدة ومل يعد اللقاح قادرا على
التغلب عليها.
من جهته ،قال ريتينغ الن،
من مدرسة التكنولوجيا احليوية
والعلوم اجلزيئية البيولوجية أن
الفرتة اليت تفشى فيه وباء
السعال الديكي أدت إىل نشاط
السالالت اجلديدة ،حيث شهد
عام  2011إصابة ما يربو عن 13
ألف مبرض السعال الديكي وهي
النسبة األكرب لإلصابة باملرض
يف أسرتاليا.
وكانت مستشفى األطفال يف
ويستميد قد عاجلت  76طفال من
مرض السعال الديكي عام 2011
مقابل  47خالل عام  ،2010بينما
عاجلت مستشفى سيدني لألطفال
 34طفال عام  2011مقابل 16
العام املاضي.
وكان لقاح جديد ضد املرض قد
بدأ استخدامه يف أسرتاليا يف
عام  1997بعد خماوف من اآلثار
اجلانبية اليت كان يسببها اللقاح

القديم ،إال أن هنالك خماوف
بأن يكون هذا العقار اجلديد
قد تسبب يف دب النشاط يف
أوصال الساللة اجلديدة.
وحذر الن الدول األخرى اليت
تستخدم العقار اجلديد من
تغيريات يف ساللة بكرتيا
السعال الديكي ،وأضاف « :ال
يزال هذا اللقاح هو أفضل الطرق
ملنع عدوى السعال الديكي ،إال
أنه يبدو أن تأثريه ضعيف ضد
الساللة اجلديدة ،حنن حنتاج لعمل
تغيريات يف اللقاح ذاته».
بينما قال بيرت ماكلينرت مدير
املركز الوطين ألحباث التحصني
ولقاحات األمراض إنه بدأ
مشروعا مع الربوفيسور الن
للتوصل ألي عالقة بني شدة
اجلديدة
والسالالت
املرض
مناديا بضرورة التأكد أن هنالك
شيئا ما خمتلفا يف تلك السالالت
املتحولة.
وكان مرض السعال الديكي
منتشرا بشدة يف تسعينيات

القرن املنصرم عندما كانت
لقاحات التحصني أقل كفاءة.
وأضاف الدكتور بيرت أن اللقاح
عاجز عن جمابهة احلاالت الشديدة
من املرض ،مقرتحا إعادة تقديم
اجلرعة التعزيزية من اللقاح
لألطفال الذين يبلغون شهرهم
الثامن عشر لكبح درجة انتشار
املرض.
وقالت متحدثة باسم وزارة
الصحة والشيخوخة إن حاالت
اإلصابة مبرض السعال الديكي
تضاعفت سبعة مرات منذ ،2007
وأضافت أن حماوالت الدكتور
الن وباقي فريق البحث لرصد
نشاط السالالت اجلديدة من
البكرتيا ذات أهمية شديدة.
مستشاري
أن
واستطردت
التلقيح بالوزارة يراجعون مواعيد
التطعيم ضد مرض السعال
الديكي ،لتحديد عما إذا كان
األطفال يف حاجة جلرعة جديدة.
ترمجة العنكبوت االلكرتوني
املصدر سيدني مورنينغ هريالد
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تتــمات

انقرة و «اجمللس الوطين»...
(تتمة املنشور على الصفحة )1

النمساوي ميكائيل شبيندلغر قبل اجتماع لوزراء خارجية االحتاد
األوروبي يف بروكسل ،على ضرورة وضع «خطة عمل دولية إلنهاء
املأساة اإلنسانية» يف سوريا .وقال «إضافة إىل رسالة مشرتكة
جيب أن نضع خطة عمل مجاعية» .وأضاف «ما زلنا نعتقد أن سوريا
تسعى إىل كسب الوقت ،وجيب علينا القيام بشي لوقف هذا
العنف .وحتى تنتهي هذه املأساة اإلنسانية جيب أن نتحرك معًا»،
معتربًا أن «النداءات وحدها ال تكفي».
وكان جملس األمن اعتمد بيانًا أالربعاء يطالب السلطات السورية
واملعارضة بان تطبق «فورًا» خطة انان حلل األزمة ،ويتضمن حتذيرًا
ينص على أن جملس األمن «سينظر
مبطنًا باختاذ إجراءات دولية حيث
ّ
يف اختاذ تدابري أخرى» إذا مل يتم االلتزام بتطبيق خطة انان.
وقال داود اوغلو ،خالل حفل استقبال يف السفارة الرتكية يف
فيينا« ،ال أعتقد أن هذا النظام ميكن أن يبقى خبصائصه .انه ضد
املنطق والتاريخ ،وجمرى التاريخ» .وأضاف إن «نظامًا يقاتل ضد
شعبه حماو ً
ال احلفاظ على الوضع القائم ال ميكن أن يبقى».
ورأى داود اوغلو انه لو أن األسد بدأ تطبيق إصالحات قبل سنة
«لكان أمامه فرصة اكرب ،لكن بعد أن قتل هذا العدد من األشخاص
فإن جناحه يف إقناع شعبه أمر صعب حقًا ،بل شبه مستحيل».
واعترب أن «احلكومة السورية فقدت كل شرعيتها ،وان األسد نكث
بكالمه أكثر من مرة» .وقال «يف شباط (املاضي) وعدتنا دمشق
بأن أعمال العنف والفظائع ستتوقف ،لكن منذ ذلك احلني ارتكب
املزيد من الفظائع».
وأعلنت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية األمريكية فيكتوريا نوالند
أن وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون ستشارك يف مؤمتر «أصدقاء
سوريا» يف اسطنبول يف األول من نيسان املقبل .وأضافت إن
«املؤمتر املقبل سيبين على اجلهود السابقة إلنهاء العنف ،وسريكز
على إيصال املساعدات اإلنسانية وإطالق العملية السياسية الرامية
إىل حدوث انتقال سياسي يف سوريا» .واعتربت أن «خطة انان
املؤلفة من ست نقاط تدعم هذا التوجه» .واضافت «لذلك فإننا
نتطلع اىل االجندة اليت ستضعها احلكومة الرتكية لتعميق وتوسيع
التوافق على اخلطة املستقبلية ،ونتوقع أن متثل االمم املتحدة
كذلك يف هذه االجتماعات».

اجمللس الوطين

وقال رئيس اجمللس الوطين السوري برهان غليون لوكالة «فرانس
برس» إن البيان الرئاسي جمللس االمن «ميتاز بأنه موقف مشرتك
للمجتمع الدولي ،لكنه ال يستجيب للحاجات احلقيقية للشعب
السوري .الشعب السوري يتوقع اجراءات على مستوى املأساة
اليت يعيشها» .واضاف «انها خطوة اضافية يف عملية الرد األوسع
ضد نظام االسد .لكنها ليست على مستوى املأساة .جيب ان
تصدر تصرحيات وقرارات اكثر قوة».
وقال عضو املكتب التنفيذي للمجلس الوطين السوري مسري نشار
إن البيان الرئاسي جمللس األمن حول سوريا «يف ظل استمرار
عمليات القتل اليت تقوم بها قوات بشار األسد ،يعطيه فرصة
إضافية لالستمرار يف سياسة القمع يف حماولة إلنهاء ثورة الشعب
السوري» .ورأى أن «املطلوب من جملس األمن قرارات رادعة
وحامسة للنظام ،يكون جوهرها وقف عمليات القتل املستمر اليت
ترتكبها قوات األسد ،واجملازر اليت يتعرض هلا الشعب السوري».
وتابع «نعتقد أنه على بشار أن يتنحى ليفتح الباب أمام حلول
سياسية جتنب سوريا كارثة احلرب األهلية اليت بدأت تلوح يف
األفق».
«الكردستاني»
وهدد حزب العمال الكردستاني احلكومة الرتكية بتحويل كل
املناطق املأهولة باألكراد إىل «منطقة حرب» إذا دخلت القوات
الرتكية إىل سوريا.
وكان رئيس الوزراء الرتكي رجب طيب أردوغان قال ،األسبوع
املاضي ،إن إقامة «منطقة آمنة أو عازلة» داخل سوريا من اخليارات
اليت جيري حبثها إذا تدفق عدد ضخم من الالجئني السوريني إىل
تركيا.
وقال الرجل الثاني يف «الكردستاني» مراد قره يالن إن تركيا متهد
ّ
لتدخل يف سوريا .ونقلت وكالة أنباء «فرات» املقربة من
األرض
احلزب عن قره يالن قوله إن «الدولة الرتكية ختطط لتدخل ضد
شعبنا» .وأعلن بوضوح أنه «إذا تدخلت الدولة الرتكية ضد شعبنا
ستتحول إىل منطقة
يف كردستان الغربية فإن كردستان كلها
ّ
حرب».
ويستخدم القوميون األكراد اسم «كردستان الغربية» لإلشارة إىل
املناطق الكردية يف مشال شرق سوريا ،بينما يقصدون بكردستان
كل املناطق الكردية يف تركيا والعراق وسوريا وإيران.
موسكو
أعلن نائب وزير اخلارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن انان
سيزور موسكو هذا األسبوع ،على أن يتوجه بعدها إىل بكني.
ونقلت وكالة «إيتار تاس» عن مصدر دبلوماسي روسي قوله إن
انان سيصل إىل موسكو يف  24آذار (اليوم) ،على أن يلتقي
املسؤولني الروس يف اليوم التالي.
وأعلن بوغدانوف أن وفدًا من املعارضة السورية سيأتي إىل موسكو

قريبًا ،مشريًا إىل إمكانية لقائه بوزير اخلارجية سريغي الفروف.
وقال «إنهم مستعدون للمجيء اليوم .هذا الوفد سيمثل هيئة
التنسيق الوطنية ،املعارضة يف الداخل ويف اخلارج .وأتوقع أن
يلتقي وزير اخلارجية».
وأعلن املبعوث اخلاص للرئيس الروسي إىل إفريقيا ميخائيل
مارغيلوف أن «روسيا تعترب سوريا مفتاح االستقرار يف الشرق
يسر موسكو هو بدء الغرب باإلصغاء إىل
األوسط» .وقال إن «ما
ّ
وجهة نظرها» ،مشريًا إىل أن «ذلك مسح بإقرار البيان الرئاسي يف
جملس األمن».
وأعربت وزارة اخلارجية الروسية ،يف بيان ،عن أملها يف أن «يكون
بيان جملس األمن دعمًا ملهمة انان فرصة إلحالل السالم يف
سوريا» .وكررت أن «موسكو تدعم نشاط انان ،وتأمل بأن تساعد
خرباته ومسعته الدولية يف إعادة سوريا إىل وضعها الطبيعي».
وأضافت إن «موسكو تدعو كل األطراف السورية إىل التعاون مع
املبعوث اخلاص ،وتدعو أعضاء األسرة الدولية إىل املساعدة يف
إجناح بعثته املهمة».

بان كي مون وجوبيه

وأعرب األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون ،يف بيان ،عن
أمله أن تسجل وحدة جملس األمن «منعطفًا يف رد اجملتمع الدولي
على هذه االزمة».
وقال بان كي مون ،يف كواالملبور عاصمة ماليزيا ،إن «جملس
االمن بعث برسالة واضحة اىل سوريا إلنهاء العنف والدعوة إىل
بدء حوار بني احلكومة واملعارضة» .واضاف «بتعبريات واضحة ال
لبس فيها ،دعا جملس األمن إىل إنهاء فوري لكل أعمال العنف
وانتهاكات حقوق االنسان» .وتابع «إنه طالب بالوصول اآلمن
للهيئات اإلنسانية وحوار سياسي شامل بني احلكومة وكل أطياف
وشدد على أن «أحدًا ال يبحث اخليار العسكري»
املعارضة السورية».
ّ
حلل االزمة.
وأعرب وزير اخلارجية الفرنسي أالن جوبيه عن أمله يف ان يتيح
البيان الرئاسي التوصل اىل وقف إلطالق النار يف سوريا .وقال
إلذاعة «اوروبا »1-إن «املوقف الروسي شهد حلحلة ،ألننا متكنا
أخريًا من تبين نص باإلمجاع يف جملس االمن الدولي سيتيح النان
ان حيصل على وقف الطالق النار ،وانتم تعلمون ان فرنسا يف
طليعة الدول املتلزمة يف القضية».
وقال وزير اخلارجية األملاني غيدو فسرتفيله إلذاعة «دويتشالند
فونك» إن بيان جملس األمن مساهمة مهمة يف حل األزمة يف
سوريا .واضاف «ال ميكن لألسد أن يعتمد على اليد الروسية احلامية
يف العنف املرتكب ضد شعبه ،وميكن أن يؤدي هذا إىل تسارع
عملية تآكل النظام».

ميدانيات

أعلن منشقون عن اجليش «تشكيل جملس عسكري يف دمشق
وريفها عشية الدعوة اىل التظاهر يف ما أطلق عليه اسم مجعة «يا
دمشق قادمون» .وأعلن «العقيد املنشق» خالد حممد احلمود ،يف
شريط فيديو بث على االنرتنت« ،تشكيل اجمللس العسكري يف
دمشق وريفها ليكون هذا اجمللس الراعي لشؤون وأعمال كتائب
اجليش السوري احلر يف هذه املنطقة».
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان ،يف بيانات« ،قتل 62
شخصًا ،أكثر من نصفهم من املدنيني» .وأوضح أن « 35شخصًا
قتلوا يف عمليات عسكرية يف حمافظات محاه ومحص وادلب
ودرعا» ،مشريًا اىل ان «اشتباكات عنيفة ادت اىل مقتل  18جنديًا
و 9منشقني يف درعا ومحص ودير الزور».

انقرة و «اجمللس الوطين»...
(تتمة املنشور على الصفحة )1

وحقيقة ما جيري ،فكانت الردود اآلتية:

لدي احلل للكهرباء
ميقاتيّ :

قال الرئيس ميقاتي للزميلة »السفري» إنه مل يدع اللجنة الوزارية
املعنية مبلف بواخر الكهرباء اىل االجتماع أمس االول ألنه أصبح
مقتنعا باستحالة التوصل اىل مقاربة مشرتكة للموضوع« ،وبالتالي
فقد وجدت انه ليس من املفيد االستمرار يف استهالك الوقت
وعقد اجتماعات غري منتجة ،بعدما استنفدت اللجنة احلد االقصى
املمكن من النقاشات والطروحات ،من دون التوصل اىل وضع
توصيات مشرتكة».
وأوضح أنه بصدد وضع اللمسات األخرية على تقرير سريفعه
للحد من أزمة
تصوره للخيارات املتاحة
متضمنًا
اىل جملس الوزراء
ّ
ّ
ّ
«وليتحمل جملس الوزراء جمتمعًا مسؤوليته يف اختاذ
الكهرباء،
ّ
القرار املناسب بعدما يناقش كل اآلراء ،وأنا لست بصدد أن
أستأثر بأي قرار أو أن أفرض رأيي على أحد».
سيدرج على جدول أعمال جلسة
وأشار ميقاتي إىل أن تقريره الذي ُ
االربعاء املقبل ،سيتضمن كل اإليضاحات املطلوبة حول أسباب
حتفظه على بواخر الكهرباء ،كاشفًا عن انه سيقرتح ح ًال بدي ًال ميكن
تنفيذه بوقت سريع ،شرط أن تكون النيات سليمة.
وعما ميكن ان تفعله احلكومة للحد من االرتفاع الكبري يف أسعار
احملروقات ،اعترب ميقاتي ان «ارتفاع االسعار عاملي ،وليس كل
شيء يف يدنا ،وإذا كان البعض يريد ان نلغي الرسم املتبقي على
صفيحة البنزين وقيمته أربعة آالف لرية ،فليؤمنوا مداخيل بديلة

للخزينة ،ألن إلغاء الرسم من دون إجياد إيرادات موازية ،سيعين
وقف اإلنفاق والرواتب والزيادات ..فهل هذا هو املطلوب؟».
ولفت االنتباه اىل ان جملس الوزراء سيبحث يف شراء باصات
جديدة لتفعيل النقل املشرتك ومساعدة املواطنني على حتمل عبء
أسعار احملروقات.
وردًا على سؤال حول تعليقه على تلويح الرئيس نبيه بري بعقد
جلسة نيابية ملساءلة احلكومة إذا مل تنجز املطلوب منها يف ملف
هيئة إدارة قطاع البرتول قبل بداية الشهر املقبل ،أجاب :لو كان
أحد آخر غري الرئيس بري ينتقد لتفهمت األمر ،أما هو فيعرف
«البري وغطاه» ..لقد وضع جملس شورى الدولة  51مالحظة على
مشروع تشكيل اهليئة وكان ال بد من ان نأخذ ببعضها وهلذا تأخر
إقراره ،وبالنسبة اىل تعيني أعضاء اهليئة ال ميكن ان يتم ذلك
بطريقة مسلوقة وحنن حددنا مهلة شهر حتى حيصل التعيني وفق
اآللية املوضوعة.
بري املمتعض:
لن أمحي أحدًا
يف املقابل ،قال الرئيس نبيه بري ان إقرار جملس الوزراء مرسوم
تشكيل هيئة إدارة قطاع البرتول ال يكفي لتجنيب احلكومة جلسة
املساءلة النيابية ،ألنه ال يفي بكل ما كانت احلكومة قد تعهدت
به جلهة إقرار املرسوم وتعيني أعضاء اهليئة ووضع آلية املناقصة
قبل نهاية آذار احلالي ،مشريًا اىل ان «املطلوب بإحلاح استكمال
اخلطوة األوىل اليت متت ،باستعجال إجراء االمتحانات واختيار
االعضاء ،ثم طرح املناقصة قبل انقضاء املهلة احملددة ،وإال فان
جملس النواب سيؤدي واجبه يف مساءلة احلكومة وحماسبتها ،وأنا
لن أمحي أحدًا».
واستهجن بري التباطؤ الشديد يف إجناز التعيينات ،ومن بينها
ما يدخل يف مالك رئاسة جملس الوزراء ،وسأل :بعد مضي قرابة
عشرة اشهر على تشكيل احلكومة ،ملاذا مل يتم ملء الشواغر
الكثرية يف اإلدارة ..ماذا كانوا يفعلون؟ وأضاف :لكن يبدو أن
من ال يستطيع أن يعني يف عشرة ايام ال يستطيع ان يفعل ذلك
يف عشرة اشهر ،علمًا ان هناك آلية موجودة ،تتيح لألكفأ يف
كل طائفة ان يصل اىل املركز الذي يستحقه ،وبالتالي فإن كل
التعيينات ُيفرتض أال حتتاج اىل أكثر من شهر إلمتامها ..فماذا
ينتظرون؟
واستغرب بري اخلفة يف التعاطي مع مسألة تعيني رئيس جملس
القضاء األعلى ،برغم االهمية االستثنائية هلذا املوقع ،الفتًا االنتباه
اىل ان اجمللس العدلي مل يعد مبقدوره ان جيتمع ،ومدعي عام
التمييز اقرتب من نهاية واليته.
وإذ أكد بري دعمه إلضراب احملامني احتجاجًا على هذا الواقع ،
قال :لو كنت وزيرًا للعدل الستقلت ،ولو كنت حماميًا ممارسًا
لطالبت بالدعوة اىل إضراب مفتوح وليس ليوم واحد فقط ،الن
الوضع مل يعد مقبو ً
ال وجيب وضع حد للفراغ املؤذي يف أحد أهم
املراكز القضائية .وأشار اىل انه يف أسوأ أيام احلرب األهلية مل
تصل االمور اىل هذا السوء« ،وعندما توليت وزارة العدل كنت
ال أمتكن من الوصول اىل قصر العدل بسبب خطوط التماس كما
كانت هناك قطيعة بيين وبني الرئيس أمني اجلميل ،ومع ذلك
حافظت على وضعية القضاء وتركت جمللسه األعلى ان يدير األمور
كما لو أنه الوزير ،وليس أنا».
ونبه بري اىل ان احلكومة تأكل رصيد األكثرية ،معتربًا ان الرئيس
جنيب ميقاتي يعرف جيدًا ما إذا كانت حكومته تنجز أم ال ،ومالحظًا
ان الكل بدأ بالشغل االنتخابي« ..والظاهر ان املرحلة هي مرحلة
حارة كل مني إيدو إلو».
«التيار احلر» ..مرتاب
وبانتظار ما سيحمله تقرير الرئيس ميقاتي بشأن الكهرباء ،أبلغت
مصادر قيادية يف التيار الوطين احلر «السفري» ان هناك قطبًا
خمفية تكمن يف موقف رئيس احلكومة الذي تبدل من احلماسة
الكبرية القرتاح استئجار البواخر اىل سلبية مفاجئة يف التعاطي مع
هذا االقرتاح ،معتربة أن عدم دعوته أعضاء اللجنة الوزارية املختصة
اىل االجتماع أمس االول ،كما كان مقررًا ،يعطي إشارة واضحة اىل
وجود أمر مريب يف سلوك ميقاتي حيال هذا امللف.

شربل يرتأس جلنة ضبط احلدود
ترأس وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل ،أمس االول
يف مكتبه يف الوزارة ،اجتماع اللجنة التقنية لضبط احلدود املشرتكة
بني لبنان وسوريا ،يف حضور املديرين العامني لقوى االمن الداخلي
اللواء اشرف ريفي واالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،رئيس جلنة
مراقبة وضبط احلدود العميد الركن مانويل كرجيان ،املدير العام
للجمارك باالنابة شفيق مرعي ومستشار وزير الداخلية والبلديات
العميد بيار سامل.
وعرض اجملتمعون التطورات امليدانية على احلدود الربية بني لبنان
وسوريا ،ومتت مناقشة بعض االمور العمالنية املتعلقة بالقوى
االمنية املنتشرة على احلدود اللبنانية لناحية تنفيذ املهام وتوزيع
وإدارة العديد.
وتطرق اجملتمعون اىل موضوع االسرتاتيجية املتكاملة لضبط احلدود
من الناحيتني العمالنية واالمنائية  -االقتصادية ،والتعديالت
املقرتحة من قبل االجهزة املعنية بهذا املوضوع.
ومت االتفاق على عقد جلسات الحقة إلمتام املسودة النهائية العائدة
هلذه االسرتاتيجية ليصار اىل عرضها على جملس الوزراء.
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وفـــاة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
«يا ايتها النفس املطمئنة ارجعي اىل ربك راضي ًة مرضية فادخلي يف عبادي وادخلي جنتي»
صدق اهلل العظيم

بمزيد من االسى واللوعة ورضاء بقضاء اهلل ننعي اليكم وفاة املأسوف على شبابه

االستاذ الجامعي الفقيد الغالي املغفور له

الحاج الدكتور محمد موسى حمـّود (ابو علي)
والده :املرحوم الحاج موسى الشيخ حمـّود (ابو ناصيف)
والدته الحاجة أمينه مهـنـّا حمـّود (أم ناصيف)
زوجته :الحاجة فاطمة عناني حمـّود
أوالده :نورما ،رنا ،ليلى ،أمرية ،أرجوان وعلي
أخوته :الحاج ناصيف والحاج عبد الحسن واملهندس علي وحسني وماجد والحاج مالك والحاج محمود.
أخواته :الحاجة إنصاف والحاجة إلطاف والحاجة فاطمة
انتقل الفقيد اىل رحمته تعاىل صباح يوم الجمعة الواقع يف  2012 - 3 - 23وستقام عن روحه الطاهرة مجالس العزاء والتعازي
وذلك أيام الجمعة والسبت واألحد واالثنني تمام الساعة السادسة مساء يف منزل شقيقه الحاج ناصيف على العنوان التالي:
29 North Street Bexley
وستقام ذكرى مرور أسبوع على وفاته يوم األحد املوافق 2012-4 - 1
تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا على العنوان التالي:
Coronation Hall, 23 Barden St, Arncliffe NSW
اآلسفون آل حمـّود وعموم أبناء كونني  -جبل عامل (جنوب لبنان)
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء.
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WHEN YOU CONNECT TO ANY 24 MONTH
$49 OR ABOVE OPTUS OR VIRGIN MOBILE PLAN
عرض مغري فقط يف
 مرييالندزTelechoice=
اغتنموا هذه الفرصة واستفيدوا
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31 هذا العرض ينتهي يف
2012 آذار

TeleChoice Merrylands

Kiosk K103 Stockland Merrylands

9760 1388

*Terms & Conditions: Offer available when you connect to any 24 month $49 or above Optus or Virgin Mobile Plan. No rainchecks. Offer only available at
TeleChoice Merrylands. Please see in-store for full details. Offer ends 31/03/2012.
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مناسبات

العروسان جورج ابراهيم ونينا نصـّور قلبان أحبّا فتكلل حبهما بالزواج

*العروسان جورج ونينا يوقعان على وثيقة الزواج*

*والدا العريس ووالدا العروس مع العروسني*

*العروس نينا تتوسط شقيقها جايسن ووالدتها انطوانيت
ووالدها موريس نصور وجوي نصور ،وروني وزوجته لينا*

*جدة العروس الهام قزي وجدها الياس قزي*

* العريس جورج ابراهيم يتوسط كريستني ايشو ووالدته
فيفيان ووالده ميشال وشقيقته شانتيل ابراهيم*

* العروسان جورج ونينا يف صورة تذكارية مع االشابني
واالشبينات*

*العروسان يقطعان قالب الحلوى يف صالة البلفيو يف
بانكستاون*

*العروس نينا مع االشبينات ناتالي قزي ،روىل نصور ،تانيا
ضوميط ،ليليان ابراهيم وانجيلينا قزي *

يتفيأ قلبان شجرة احلب ويعيشان حتت
ما أمجل احلياة عندما
ّ
ظالهلا بفرح وأمل ووفاء.
العروسان الشاب املهذب جورج ابراهيم واحلسناء املصون
نينا
نصـور تعرفا اىل بعضهما فدخل كل منهما اىل قلب
ّ
اآلخر وتعاهدا على السري مشوار احلياة سوية يتشاركان حلو
ومرها.
احلياة
ّ
والن احلب بني احلبيبني ال يكتمل ويثمر اال بالزواج قرر
جورج ونينا االرتباط االبدي فوقفا يف  29كانون الثاني امام
مذبح الرب يف كنيسة مار شربل يف بانشبول ليعلنا انهما
قررا ان يكونا زوجا وزوجة.
دخل العروسان الكنيسة كأمري وأمرية ..العروس بدت
كفراشة رائعة بل كحمامة بثوبها االبيض اما العريس فبدا
كأمري على حصان ابيض ،وعلى يد الكهنة اآلباء الكرم
وطربيه
ورحال تقبال سر الزواج املقدس باالجابة بـ «نعم»
ّ
على سؤال االباء هلما ما اذا كانا يريدان بعضهما زوجا
وزوجة بشهادة االشابني بيرت ايشو وروبرت االتلي وجورج
نصـور ورميون زغيب ودانيال منكاريوس واالشبينات روال
ّ
نصـور وتانيا ضوميط وليليان ابراهيم واجنيلينا قزي اما
ّ
نصـور وحامال
حاملتا الزهور فكانتا صوفيا ايشو وايالنا
ّ
اخلوامت فكانا جاميي وبسام قزي.
وكانت فرحة والدي العروس الصديق موريس وعقيلته
نصـور ووالدي العريس ميشال وليليان ابراهيم
انطوانيت
ّ

وجدا العروس الياس واهلام
ّ
قزي ومجيع آل ابراهيم وقزي
واالهل واالقارب كبرية ال
توصف بفرحة العروسني
جورج ونينا.
وبعد االكليل توجه اجلميع اىل
صالة البلفيو يف بانكستاون
اذ كانت بانتظارهم فرحة
عامرة حيث دخل العروسان
اهلتاف
وسط
الصالة
والتصفيق
على
فح ِمال
ُ
االكتاف ليسود جو من الفرح
والسعادة.
حتدث يف هذه املناسبة
الفريدة كل من والد العروس
نصـور ووالد العريس ميشال ابراهيم وجد العروس
موريس
ّ
الياس قزي واالشبني بيرت ايشو وكانت كلمة للعريس جورج
حتدث فيها عن مزايا عروسه وشكر والديه وعلى تربيتهما
وسهرهما عليه كما شكر والدي العروس على هذه الزهرة
الرائعة معاهدا اياهما على ان يكون هلا الزوج املخلص
واحملب معتربا اياهما مبثابة والديه.
قدم املناسبة الفنان ايلي فارس واحياها فنيا املطربان حلود

* العريس جورج ابراهيم يتوسط االشابني بيرت ايشو ،جورج
نصور ،روبريت االتلي ،ريمون زغيب ودانيال منكاريوس* ،
احلدشييت وغازي نصوح فانعقدت حلقات الدبكة والرقص
ومتايلت اخلصور لتزرع الصالة فرحا وبهجة.
ويف املناسبة قطع العروسان قالب اخللوى وسط اهلتاف
والتصفيق والتمنيات للعروسني حبياة زوجية سعيدة.
أسرة «اهلريالد» اليت تربطها عالقة صداقة باهل العروسني
نصـور تتقدم من
وخاصة والد العروس الصديق موريس
ّ
اجلميع بأحر التهاني متمنية للعروسني السعادة والتوفيق.
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املركز
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اعـالنات

380 Lt
Refrigerator
Primera Series

NOW
$650
• Stainless Steel Look refrigerator
• Multi Flow Cooling System
• Full No-Frost System
• Reversible doors
• Quick Freezer Compartment
• Interior Light in both Fridge & Freezer
• Freezer Door Racks
• Humidity Controlled Vegetable Crisper
Bins
• Twist Ice Trays and Storage Bin
• Nett Total Volume 380lt
Square basin and wall mixers

NOW $85 EA

“Building or Renovating
HB are people to see”
حمالت هوشر اخوان للتجهيزات املنزلية
900
Frameless
Shower
Screen

NOW
$450
• 900mm x 900mm x 1950mm
• 10mm thick tempered glass
(toughen glass)
• Includes hinges, brackets,
‘L’ handle, and 2 x corner
shelves.
• Complies with Australian
standard
• 12 months warranty
Solid Doors

RRP $480 NOW $210

Shadow Line Vanity
750mm

NOW
$240
• Finger Pull with
polyurethane cabinet
and ceramic top.
• Dimensions: 750mm
x 460mm x 540mm

Lex Toilet Suit

NOW
$250
• Available S or P Trap
• Soft Close Seat
• Back To Wall
• 4.5 Litre- 3 Litre Dual Flush
• 4 Star
Multi-function Shower Unit

• With square wide lever handle.
• Solid brass construction with
chrome ﬁnish.
• Australian Standard, 4 star
water rating (6.9L/min).
• WELS approved.
• Comes with 5 years
manufacturer’s warranty on
cartridge.

Calida Privacy Set
Complete
12 years warranty

WAS $490

NOW $290
• Square or Round
• Solid Brass Rail
• Australian Standard, 3 star
water rating

Double Loaded 60 x 60
Porcelain Floor Tiles

FROM $14

Laminate Timber
Flooring

NOW FROM $13

RRP $73.00
NOW $48

Top
Brands
and Lowest
Prices
األسعار
بأرخص
أشهر املاركات

“Building or Renovating HB are the people to see.”

واحد
سقفbuilding
جتدونه حتت
وجتديد منازلكم
ماحتتاجونه
كل
All your
or renovating
needsلبناء
under
one roof.
باملفرق
للتجارة
زوروا أحد
Come
and والبيع
see our
tradeمراكزنا
and retail
centres.

546-556
Woodville
Road,
GuildfordNSW
NSW2161
2161
546-556
Woodville
Rd, Guildford
Phone:
87245900
5900 Fax:
(02)
Phone:: (02)
02 8724
Fax::
028724
87245911
5911
Website: www.hbhome.com.au
www.hbhome.com.au Email:
sales@hbhome.com.au
Website::
Email::
sales@hbhome.com.au

L2426016-221111
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مرايا العقل

األحد الرابع :هل لدى الكنيسة شيئاً تقوله؟
أسرتاليا :تقييم موحد لطاليب اللجوء القادمني
« يا معلم قد قدمت اليك ابين به روح أخرس جوا وحبرا...وتسليم العراقي ميثم راضي
« (مرقس )31 -17 :9
املرتوبوليت بولس صليبا

الشاعر السيد أمحد احلسيين
اذا ما النور يوما قد غشانا
الزمانا
يقتحم
العقل
وساد
الليالي
نواجزها
عن
وبانت
املهانا
املرة
كأسها
فتسقي
ُ
العدل
متام
النوايا
فلسفة
ُ
املكانا
يأوي
ال
الظلم
وقبح
ُ
حبلم
مرايا النفس كم جادت
ٍ
شقاها اجلهل اذ طالت لسانا
جتلى
اميانا
اخللق
فحسن
ُ
اخللق
وسوء
أتانا
قد
كفر
ُ
ٌ
الغوالي
حميطات
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من ديوان الغدير

قدم ابنه املسكون بروح أخرس إىل يسوع.
خيربنا إجنيل اليوم عن أب ّ
و
فيزبد
الذي حيثما أدركه ميزقه
يصر بأسنانه و ييبس .إنك أملي
ّ
األخري .أرجوك أن تشفيه .سأل يسوع األب « :كم من الزمان منذ
أصابه هذا ؟»  .أجاب الوالد« :منذ صباه».
سأتكلم اليوم عن األوالد .إنه موضوع مهم ليومنا ،ألننا نرى بأعيننا
الكثري من األوالد يعيشون حياة ال اهتمام ،حياة الكحول و املخدرات،
حياة القتل و السرقة .و آخرون يعيشون حياة الرياضة و الكمبيوتر
و التلفزيون ،و ال من مكان لكلمة اهلل و لألخالقيات و املبادئ يف
حياتهم.
ماذا لدى الكنيسة لتقوله عن األوالد؟ و هل حيق هلا أن تتكلم عنهم؟
سأتكلم ليس عن األوالد و لكن عن الوالدين أو ًال .أما الكنيسة فلها
كل احلق للتكلم عن األوالد الذين هم يف الواقع أوالدها بالدرجة
األوىل.
أو ًال :ما هي الكنيسة؟ إنها األم الشاملة لكل املسيحيني ،تلدهم،
تغذيهم ،و تدربهم ليصبحوا مؤمنني و حيصلوا على اخلالص .يسمي
القديس باسيل الكبري الكنيسة « األم املغذية و األم األوىل للجميع «.
ملاذا؟ ألن رحم الكنيسة هو النبع حيث
نتكون كبشر و منه نأتي إىل
ّ
العامل .الكنيسة هي « املغذية « اليت تغذينا بالقرابني املقدسة .جسد
و دم السيد املسيح هما
املن السماوي ،الطعام اإلهلي الذي يبقى
ّ
إىل األزل .الكلمة اإلهلية النازلة من الروح القدس هي املاء احلي اليت
تسقي نفس اإلنسان .إنها األم احملبة ،اليت تغمر ،تعزي ،تغذي ،ترشد
وتضحي؛ األم اليت هي الدواء البيلسان للمرضى ،للعراة و الشاذين.
لكن و قبل أن يذهب الولد إىل املدرسة ،يسكن أو ًال يف بيت ،مع
أهل .فوالدته ليست كوالدة احليوان .يقول الكتاب املقدس (تكوين
 :)26 :1و قال اهلل « نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا »...و يأتي
اإلنسان عاديًا و غري مؤهل أن يواجه احلياة و األعداء الطبيعيون؛ لذلك
يخُ لق حباجة إىل محاية .و ِ
يلد و عيناه إىل العلى بينما احليوانات تولد و
أعينها إىل األرض .و حياته ال تنتهي يف القرب ،لكنها تنتقل إىل أحضان
احلياة األزلية« .خلق اهلل اإلنسان ليكون عادم الفساد» .و اإلنسان
يفكر .يتذكر املاضي و يستعمل خربته منه ليبين مستقبله .و حتى
يصبح الطفل يف مرحلة التفكري ،أي النضوج ،حيتاج إىل توجيه مباشر
و مساعدة .قبل كل شيء آخر حيتاج إىل مساعدة أمه؛ و بعدها تأتي
مساعدة أبيه .ليس هناك من صورة أفضل من صورة أم ترضع طفلها
و هي تنظر اليه نظرة حب و حنان ،و تغذيه حبليب األمومة و احلياة و
األزلية .تقدم األم لطفلها أو ًال الغذاء اجلسدي و الروحي و الوالد يبدأ
فيما بعد برتبية ،صقل وتعليم الطفل .الطعام يكفل منو الولد اجلسدي؛
الصقل يساعد تكوين النفس و التعليم يساعد على تكوين الشخصية.
فإذا اهتم الوالدين بالغذاء اجلسدي فقط ،سينمو الولد بأعصاب قوية
تقود إىل دماره .سيصبح حيوانًا مفرتسًا ،ال يعيش يف الغابة و لكن
يف اجملتمع حيث يسرق السيارات ،و يشعل النار يف األرزاق ،يضرب
و يقتل اخل ...صحيح اجلسد و مريض الشخصية.
يركز الوالدين يف السنوات األوىل على صحة أوالدهم اجلسدية.
فيعتربوا سبب تقدمهم .هذا ما قصده القديس غريغوري النصيصي،
عندما كتب « :فمن موقد نار العائلة يكسب اإلنسان نار القداسة « .و
الرسول بولس يف  (1كورنثوس  )9 :3يقول« :فإننا عاملون مع اهلل،
و أنتم فالحة اهلل ،بناء اهلل.»...
-2فإذا كان املسيحيون بناء اهلل ،الشبيبة يف سنواتها األوىل ،هم أساس
ذاك البناء .مع العلم بأن أساسات البناء األوىل هو املسيح « .ال
يستطيع إنسان أن يضع أسسًا غري اليت وضعها السيد املسيح «.
اإلميان باهلل أو ًال .على الوالدين أن يعلموا أوالدهم ال كيف يصبحون
أغنياء يف و للعامل ،و لكن كيف يصبحوا أشخاصًا فاعلني بتصرفات
حسنةَ .م َثل الوالدين هو املعلم األول .ال َي ْقبل و يتعلم األوالد من ما
يسمعون فحسب ،و لكن من ما ينظرون و ِّ
يقلدون.
بعد حياة العائلة ،يدخل الولد إىل حياة الكنيسة .سوف لن أدخل يف
موضوع املدرسة .يقول أحد املتخصصني بأن « املدرسة أصبحت بؤرة
الثورة و الفوضى» .مل يعد التلميذ فيها شخصًا ،بل رقمًا .ليس من
اهتمام شخصي باألوالد .يدخن تالمذة السنة األوىل والثانية حبضور
معلميهم بدون أي خجل أو خوف .لذلك تقع على عاتق الكنيسة مسؤولية
مضاعفة .الكاهن هو أب و بنفس الوقت معلم الديانة .ماذا فعل أب
الولد يف إجنيل اليوم؟ أخذ ابنه املريض إىل املسيح .على
والدي أوالد
ّ
اليوم أن يفعلوا ما فعله والد هذا الصيب .أن يأخذوا أوالدهم إىل
الكنيسة ،اليت هي مستوصف خاص .إذ عندما نأخذ ولدًا إىل الكينسة
تضمها إىل نعمته .يذهب الولد إىل
فإن يد اخلالق متتد و تأخذ بيده و
ّ
الكنيسة بوضع و خيرج بوضع آخر .الكنيسة هي صندوق النعمة اإلهلية
الذي تعطي منه ألولدها ما حيتاجونه ،باألسرار .األهل الذين يأخذون
أوالدهم إىل بالط الرب مباركون ،فعوضًا من أخذ أوالدهم كل نهار أحد
إىل الكنيسة يأخذونهم للرياضة ،للرحالت ،للعمل يف املطاعم و اخل...
سيبكي هؤالء الوالدين يومًا بعد أن يصبح ال نفع من البكاء .علينا أن
نعرف بأن األوالد بدون املسيح ،معرضون لكل أنواع الشرور .لذلك
فإن بعض الوقت ال زال متاحًا أمامكم جللب أوالدكم إىل الكنيسة:
كما فعل والد ذاك الصيب الذي أخذ ولده املريض إىل الشايف اإلهلي،
يسوع املسيح.

آمني

سوف يتعرض طالبو اللجوء الذين
يصلون أسرتاليا على مراكب
الالجئني لنظام تقييم مماثل هلؤالء
القادمني عرب طائرة بداية من يوم
السبت القادم ،مما يعد مبثابة
إزالة ملا أطلق عليه» خطة احمليط
اهلادي» والذي قدمته حكومة
هاورد.
وسينطبق القرار اجلديد أيضا على
حوالي  1300طالب جلوء وصلوا
قبل موعد التفعيل
ألسرتاليا
الرمسي للقرار يف  24مارس
القادم ،حبسب تصرحيات مؤسسة
اهلجرة.
وكانت حكومة هاورد قد قدمت عام
 2001نظاما مستقال لطاليب اللجوء
الذين يصلون على مراكب ،ويف
كانون /ديسمرب  ،2010أصدرت
احملكمة العليا حكما يقضي بأحقية
طاليب اللجوء القادمني على مراكب
أن يلجأوا للقضاء األسرتالي للتظلم
من تقييم وزارة اهلجرة.
ووجدت احملكمة الفدرالية العام
املاضي ،أن  %24على األقل
من القرارات اخلاصة بتقيم طاليب
اللجوء القادمني عرب مراكب هي
قرارات خاطئة استندت على حتيز
صارخ ملراجعي وزارة اهلجرة ،ويف
األسبوع املاضي ،أصدرت احملكمة
الفدرالية حكما بعدم وجود حدود
زمنية للفصل يف تظلمات طاليب
اللجوء.

من جهته ،قال بول باور الرئيس
التنفيذي جمللس شؤون الالجئني
األسرتالي« :متتلك أكثر أنظمة
العامل تعقيدا بشأن طاليب
اللجوء» ،مضيفا أن العودة لعملية
تقييم موحدة سيزيد من مصداقية
القرار بشأن طالب اللجوء.
يأتي ذلك يف الوقت الذي قال
فيه وزير اهلجرة كريس بوين أن
رفض الربملان خلطة مراكز طاليب
اللجوء خارج أسرتاليا ،جيعل من
عملية فصل الالجئني القادمني عرب
مراكب غري ذات جدوى.كما سوف
تتسع املعايري اليت مينح على أثرها
طالب اللجوء تأشرية اإلقامة ،بداية
من  24آذار /مارس.
ويف ذات األثناء ،قضت حمكمة
نيوزالندية بتسليم املتهم ميثم
راضي املولود يف العراق إىل
أسرتاليا بعد تورطه يف تنظيم
رحلة املركب  SIEV Xاليت غرقت
يف املياه الدولية ألندونيسيا عام
 2001أثناء طريقها إىل أسرتاليا،
حاملة العديد من طاليب اللجوء
الذين مات منهم  350ضحية إثر
غرق املركب ،وكانت أسرتاليا قد
طلبت تسليمه باعتباره أحد ثالثة
رجال قاموا بتنظيم رحلة املركب
املنكوب.
ترمجة العنكبوت االلكرتوني
املصدر سيدني مورنينغ هريالد

 %63من الطالب األسرتاليني يذهبون ملدارسهم بسيارات خاصة!!
كشفت احصاءات حديثة أن أطفال
أسرتاليا ضمن قائمة األكثر
وركوبا لسيارات خاصة
تدليال
يف العامل ،حيث قالت دراسة إن
 %60منهم يتم توصيلهم من
وإىل املدرسة ،بينما تناقص عدد
األطفال الذاهبني للمدارس سريا
على األقدام ،أو عرب دراجة ،أو عرب
وسائل مواصالت عامة إىل أدنى
مستوياته.
وأظهر املسح الذي قامت به
مؤسسة «»Heart Foundation
الطالب
يذهب
كيف
حول
األسرتاليون من وإىل املدارس
االبتدائية والعليا حتوال كليا يف
وسائل املواصالت املستخدمة
خالل األربعني عاما األخرية.
وكانت دراسة أجراها املكتب
األسرتالي لإلحصاءات عام 1970
قد أوضحت أن  %84من طالب
والعليا
املدارس االبتدائية
واجلامعات األسرتالية يذهبون من
وإىل مؤسساتهم التعليمية سريا
على األقدام أو عرب الدراجة ،أو
مستخدمني وسائل مواصالت
عامة ،بينما بلغ نسبة مستخدمي
السيارات  %16فقط ،إال أن
الدراسة اجلديدة كشفت أن %63
يستخدمون سيارات خاصة.
ومتنح تلك الدراسة اجلديدة دليال
دامغا حول األسباب اليت جعلت
أسرتاليا حتتل مركزا متقدما ضمن
قائمة أكثر شعوب العامل بدانة.
وقال  %63من ال 1000
املشاركني يف الدراسة إن أبناءهم
يستخدمون السيارات يف الذهاب
من وإىل املؤسسات التعليمية،
بينما قال  %25إن أبناءهم
يذهبون سريا على األقدام ،و21
 %عرب املوصالت العامة ،و% 11
عرب الدراجات و %3عرب وسائل

أخرى.
من جهتها ،قالت الدكتور جان
جريارد اخلبرية يف تعزيز الصحة
جبامعة ديكني إن النتائج أوضحت
أن األطفال األسرتاليني ضمن
وركوبا
قائمة األكثر تدليال
لسيارات خاصة يف العامل.
وكان خوف اآلباء على أبنائهم أهم
األسباب اليت تدفع اآلباء لعدم
السماح ألبنائهم بالذهاب للمدارس
عرب الدراجات ،حيث قال  %51من
املشاركني إن مربر رفضهم يرجع
إىل « أسباب أمان شخصية»،
وعرب  %50عن خشيتهم من خماطر
املرور ،و %44عن خوفهم من
التقاطعات وعبور الطريق.
وأضافت الدكتور جريارد أن بعض
هذه املخاوف اليت تنتاب اآلباء ال
تستند على براهني سليمة ،قد
تستند على مساع أنباء اختطاف
األطفال يف الربتغال أو الواليات
املتحدة أو اململكة املتحدة ،إال أن
ذلك احلرص الزائد ليس مربرا على
اإلطالق.
من جهتها ،قالت لني روبرتس
الرئيسة التنفيذية ملؤسسة هارت
اليت قامت باالستطالع إن ثلثي
اآلباء املشاركني أكدوا أنهم
سيسمحون ألبنائهم للذهاب إىل
مدارسهم عرب الدراجات يف حالة
وجود طرق آمنة ،وطالبت ببناء
طرق خمصصة للدراجات منفصلة
عن الطرق العادية ،واصفة ذلك
بأنه سيصب يف صاحل حتسني
املستويات الصحية ،وأضافت
أن توسيع نطاق ركوب الدراجات
سيقلل من معدل البدانة لدى
األطفال وحيد من االنبعاثات
الكربونية الضارة.
ترمجة العنكبوت االلكرتوني
املصدر سيدني مورنينغ هريالد
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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

Hatem

Hatem

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

@IPS@@Â‹»m
Electrical
 حاتمContracting
كانت ومازالت شركة
@¿@@Security
الكهربائية
للتمديدات
k÷]á^⁄Ê<kﬁ^“
ÊäÏj‹ﬂ
كانت وما زالت تقدم أفضل
@#by@Ú◊ãí@
@bÁÜaá»néa@Â«
الخدمات على أنواعها
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
املؤسسة تضم فريقا كامال من
@Âﬂ@·ÿmbuby
االختصاصيني يف التمديدات
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
الكهربائية ألكرب املؤسسات واملنازل السكنية
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<يفÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
 كفالة.. صدق يف املعاملة.. خدمة سريعة
@äb»édi@@Úñb©a
العمل
<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜
Úèœb‰ﬂ
FFF

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

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ
 ساعة يف اليوم24/24 نعمل

@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
@األرقام#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على
03
9391
0686
TُeTel/Fax:
l/Fax:
03
9391
0686
Mb: 04
1794949
9650650
Mob:
0417

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺑﻴﺘﺰﺍ ـ ﺑﺎﺳﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

LA MIRAGE

ال مرياج

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

9305 4855 :للحجز واالتصال
:العنوان

HUME HWY
SOMERTON

 خدمة ممتازة-  نظافة تامة- لقمة شهية
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن
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حبضور رمسي وشعيب كبري غصت به كنيسة سيدة لبنان وباحتها على وساعتهما

املونسنيور جو طقشي ترأس قداسا اهليا مبناسبة مرور  30سنة على رسامته كاهنا

املونسنيور جو طقشي

االخت سالم معوض تقرأ الرسائل

شقيق املونسنيور طوني طقشي يقرأ الرسائل

لدى رسامته كاهنا على يد املطران خليفة

اخوية العذراء

املونسنيور طقشي يتوسط مدير البنك العربي يف فيكتوريا نعيم ملحم
وجون ديكس من القناة التلفزيونية السابعة

لويس فليفل ،املونسنيور طقشي ،املونسنيور توما ،طوني حلو ،النائب
نزيه االسمر والقنصل العام قسطون

من اليسار :القنصل قسطون وعقيلته والنائبة مارلني كريوز والقنصل
الفخري اللبناني السابق لويس فليفل وعقيلته

لويس فليفل يعطي الكاس للمونسنيور طقشي

عائلة املونسنيور طقشي من سيدني من اليسار :طوني وعقيلته،جورج
مارون ،املونسنيور جو وشقيقتاه شريلي وماري وجورج طقشي

املونسنيور جو طقشي ..ثالثون سنة خادما ملذبح الرب
وألخيه االنسان ..نعم هذا هو الراعي الصاحل واخلادم
االمني لربه ورعيته.
وعند الساعة احلادية عشرة من قبل ظهر يوم االحد املاضي
ترأس املونسنيور طقشي القداس االهلي يف كنيسة سيدة
لبنان املارونية يف ملبورن وعاونه كهنة الطائفة وذلك
مبناسبة مرور ثالثني سنة على رسامته كاهنا حيث ضاقت
كنيسة سيدة لبنان على وساعتها والباحة الواسعة احمليطة
بها باحلشود اليت جاءت من كل حدب وصوب للمشاركة يف
هذه املناسبة.
ومن بني الذين شاركوا النائب نزيه االمسر والسيدة عقيلته
والنائبة مارلني كريوز والقنصل الفخري السابق لويس
فليفل وعقيلته وقنصل لبنان العام يف فيكتوريا هنري
قسطون وعقيلته ونعيم ملحم مدير البنك العربي وعقيلته
والراهبات واخوية احلبل بال دنس وقدس االب رحال رئيس
دير مار روكز الدكوانة وهيئات سياسية وحزبية وفكرية
ورؤساء واعضاء جمالس بلديات وروز بيوض واحملامية
جانيت عيد وسيدات جمتمع وعدد كبري من فعاليات اجلالية
اللبنانية وحشد من املواطنني .ومن سيدني حضر اشقاء
وشقيقات املونسنيور طقشي جورج طقشي وعقيلته وطوني
طقشي وماري وشارلي طقشي.
وبعد تالوة االجنيل املقدس القى املونسنيور طقشي كلمة

املونسنيور طقشي يقطع قالب الحلوى بمناسبة مرور  30عاما على رسامته
شكر فيها الرعية على تعاونها الدائم طيلة  30عاما كما خص
بالشكل االستاذ لويس فليفل صاحب االيادي البيضاء يف
بناء هذه الكنيسة الذي ساعد يف قسط كبري من بنائها
ويف هذه املناسبة تربع االستاذ فليفل مببلغ مليوني دوالر
المتام ترميم هول الكنيسة كما شكر كل من قدم دوالرا
واحدا شاكرا الذين عملوا على اجناح هذا اليوم.
ويف هذه املناسبة كان ال بد للمونسنيور طقشي من ان

الراهبات االنطونيات :االخوات سالم معوض ودعد قزي وليلى اسكندر
وفلورانس دحدح
يستذكر املغفور له املونسنيور بولس اخلوري الذي خدم
الرعية ردحا طويال من الزمن وقال حنن اليوم نكمل مسرية
البناء ونتابع الطريق اليت سار عليها.
واضاف يقول حنن اليوم مع الرهبان والراهبات واملخلصني
من ابناء الرعية نتابع املسرية من اجل حتقيق هدف ابناء
الرعية.
كما القى االستاذ فليفل كلمة حتدث فيها عن مناقبية
املونسنيور جو طقشي.
وبعد القداس اقيم كوكتيل يف هول الكنيسة شارك فيه
اجلميع ثم تقبل سيادته تهاني احلضور الذين متنوا له رتبة
عالية يف القريب العاجل.
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33 - 37 High.St. Preston Vie 3072
Tel: 0394844999 Fax: 0394844566

Akkar Bakery
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للمناقيش واللحم بعجني والجبنة
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لالتصال
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استمعوا إىل اذاعة مرحبا
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جميع أنواع
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ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﳳ
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عبوشي
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ﻋﺎﻟﻢالتصوير
يف عامل
األول
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻋﺎﻟﻢ
ﳲ
ﺍﻻﻭﻝ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
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ﺍﻻﻭﻝ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻋﺎﻟﻢ
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ﺍﻻﻭﻝ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻋﺎﻟﻢ
ﳲ
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أعياد
عمادات
- زواج
- خطوبةـ
ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﻋﺎﻣﺔ
ﺣﻔﻼﺕ
-ﻣﻴﻼﺩ
ﺃﻋﻴﺎﺩ
ﻋﻤﺎﺩﺍﺕ
ﺯﻭﺍﺝ
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ﺣﻔﻼﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ
-ﺃﻋﻴﺎﺩ ﻣﻴﻼﺩ
ﻋﻤﺎﺩﺍﺕ ـ
ﺧﻄﻮﺑﺔـ ـ ﺯﻭﺍﺝ ـ
املناسبات
وجميع
وخاصة
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ﻭﺟﻤﻴﻊ
ﺍﳴﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﻭﺟﻤﻴﻊ
ﺍﳴﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﻭﺟﻤﻴﻊ
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ﻭﻣﻜﺎﻥ
ﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻱ
ﳲ
ﺧﺪﻣﺘﻜﻢ
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ﳲ
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Melbourne

عمادة التوأم جوليان واريانا مسعود

* األب لوشيانو يمسح املريون املقدس على جبني الطفلني*

*والدا الطفلني شربل وجيني مسعود*

*األب لوستيانو مع العراب و العرابة جو واستفاني كاتانيا*

*العراب والعرابة فيليب وكاميال بورتولني ووضع املريون*

*العراب والعرابة مع األب لوشيانو*

*داخل الكنيسة عائلتا مسعود وبرصونا*

*الطفالن مع والديهما*

*الوالدان مع طفليهما املعمدين جوليان وأريانا مسعود*

يف اجواء من الفرح والسعادة وحبضور اهل واقارب واصدقاء
الوالدين شربل وجيسي مسعود متت عمادة التوأم جوليان
واريانا مسعود حفيدي مسؤول مكتب اهلريالد يف ملبورن
الزميل كميل مسعود والسيدة جيزيل عقيلته.
وقد متت العمادة عند الساعة الثانية من بعد ظهر االحد املاضي
يف كنيسة مار انطونيوس يف منطقة هوسم احدى ضواحي
مدينة ملبورن حيث قام مبسح الطفلني باملريون املقدس
حضرة االب اجلليل لوشيانو خادم رعية مار انطونيوس.
كان عراب الطفل املالك جوليان السيد فيليب والسيدة كاميال

بورتولني وعراب الطفلة املالك اريانا السيد جو والسيدة
استيفاني كاتانيا.
وبعد الكنيسة انتقل اجلميع اىل احدى الصاالت يف منطقة
ايبينغ حيث كانت بانتظارهم حفلة عامرة غنية باملأكوالت
الشهية شرب فيها اجلميع خنب الطفلني املالكني جوليان
واريانا ومتنوا هلما عمادة مباركة وعند الساعة احلادية عشرة
ليال تقبل الوالدان التهاني كما تقبل التوأم قبالت احلضور
الذين متنوا هلما حياة سعيدة ومديدة يف كنف الوالدين
الكرميني والف مربوك.

يغرس أرزة مبشاركة
سفري لبنان ُ
رئيس الربملان األسرتالي

ٌ
كبري يف الربملان الفدرالي
إحتفال
أقيم صباح االثنني
ٌ
األسرتالي يف كانبريا مبناسبة زرع أرزة لبنانية يف احلديقة
فع فيها العلم
املؤدية اىل املدخل الوزاري للربملان اليت ُر َ
اللبناني إىل جانب العلم األسرتالي إستعدادًا هلذا احلدث.
وقد قام السفري اللبناني الدكتور جان دانيال باإلشرتاك
مع رئيس جملس النواب األسرتالي السيد بيرت سليرب
ورئيس جملس جلنة الصداقة األسرتالية اللبنانية النائب
الفدرالي داريل ملحم بزرع األرزة يف حضور عدد من النواب
والصحفيني وجمموعة من أصدقاء لبنان والقنصل ماهر
فشدد السفري
اخلري .وقد ألقيت كلمات بهذه املناسبة،
َّ
اللبناني جان دانيال يف كلمته على أهمية األرزة يف تاريخ
لبنان واليت هي رمز للتأصل يف األرض
ورمز للوطن .
ٌ
دالالت تؤكد على متانة
وأن غرسها يف الوقت احلاضر له
ٌ
العالقات الطيبة بني أسرتاليا ولبنان ،كما أن زيارة فخامة
رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان املرتقبة
اىل أسرتاليا سوف تعطي دفعًا جديدًا هلذه العالقات املتينة
والروابط التارخيية.
حتدث
أما رئيس الربملان األسرتالي السيد بيرت سليرب فقد َّ
عن دور املغرتبني اللبنانيني اإلجيابي يف أسرتاليا وقال أنه
سيزور لبنان قريبًا.
أما النائب الفدرالي داريل ملحم فاستذكر أيام هجرة أهله
من لبنان عام  1926وأعطى حملة عن مراحل تلك اهلجرة ،كما
الفعال الذي يلعبه املغرتبون اللبنانيون يف
شدد على الدور
ّ
ّ
اجملتمع األسرتالي .ويف اخلتام ،التقطت الصور التذكارية
ِّ
املبشر
مع منظمي اإلحتفال واملشاركني حتت رذاذ املطر
باخلري ،يسقي األرزة الصغرية لتكرب وترسخ اجلذور بني
أسرتاليا ولبنان.
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متفرقات
ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

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

PH: 0419 247 261 - 02 9682 3269

ليالي السهر وامجل املناسبات يف مطعم
جان شاهني

اليابان تبتكر جهاز جيرب «املثرثرين» على السكوت!
أطلق مبتكران اهلاويان يف اليابان ،اسم "مشوش الكالم" ،على
جهاز إلكرتوني اخرتعاه ،حيث إن استخدامه جيرب األفراد املثرثرين
على السكوت
خاصة الطالب املشاغبني يف املدارس وداخل أماكن العمل املليئة
بالضوضاء.
اليابان تبتكر جهاز جيرب
وطبقًا ملا نقلته صحيفة "املصري اليوم" املصرية ،فإن اليابانيان
كازوتاكا كورهارا وكوجى تسوكادا ،حصال على براءة اخرتاع جهاز
جديد إلجبار األفراد الذين يتميزون بكثرة الكالم وإحداث ضوضاء
على السكوت ،إضافة إىل إمكانية استخدامه يف عالج األشخاص
الذين يعانون من التلعثم حيث ميكنهم اجلهاز من حتسني طرق
النطق.
ويعمل اجلهاز من خالل تصويبه من مسافة  30مرتا على األفراد
املراد إجبارهم على السكوت بواسطة ميكروفون يقوم بالتقاط
مصدر الضوضاء وبعد ثانيتني يقوم بتوجيه نفس أصوات الضوضاء
باجتاه حمدثها ،وهو ما يطلق عليه علميا اسم املالحظات الصوتية
املتأخرة ،سيجربه على السكوت نتيجة إلحساسه بشعور مزعج وغري
مريح عند مساع صدى صوته.

بعد خسارته أكثر من  100ألف يورو ...فرنسي
يقاضي الدولة ألنها مل حترمه من املقامرة
تقدم فرنسي يعمل يف منصة للبرتول بدعوى ضد الدولة الفرنسية،
ألنها مل تطبق اإلجراء املتخذ حبقه ملنعه من لعب «البوكر» من خالل
املواقع
اإللكرتونية املخصصة للمقامرة عن بعد .وخسر املدعي أكثر من 100
ألف يورو ،خالل السنوات الثالث األخرية ،بسبب إدمانه الدخول إىل
تلك املواقع.
ومنذ ربيع  ،2010يسمح القانون الفرنسي باملقامرة عرب «اإلنرتنت».
لكن السلطات تعتمد الئحة بأمساء املقامرين الذين خيسرون كل ما يف
حوزتهم من أموال على موائد القمار وال يستطيعون تسديد التزاماتهم.
وهناك مدمنون على ألعاب احلظ يبادرون إىل الطلب بإضافة أمسائهم
إىل القوائم ألنها الوسيلة الوحيدة لردعهم عن املقامرة.
بعد خسارته أكثر من  100ألف يورو ...فرنسي يقاضي الدولة ألنها
مل حترمه من املقامرة
وحيصل جوليان ،صاحب الشكوى البالغ من العمر  26عاما ،على
مرتب جيد من عمله .لكنه ،حسب أوراق الدعوى ،مر بأزمات مالية يف
السنوات األخرية ،أي منذ أن عرفت قدماه طريق كازينوهات القمار.
وملا أصبح اللعب مباحا على الشبكة يف فرنسا ،وللتخلص من تراكم
الديون ومن اخلالفات مع شريكة حياته بسبب إدمانه «البوكر» ،تقدم
أوائل العام املاضي بطلب رمسي لوضع امسه على قوائم املمنوعني
من املقامرة اليت تهدف إىل محاية املتورطني بها والراغبني بالتوقف
عنها .وحسب القوائم ،فإن مواقع اللعب ترفض دخول أصحاب األمساء
املمنوعة وقبول بطاقاتهم االئتمانية.
وألن حليمة تعود إىل عادتها القدمية ،جرب جوليان بعد شهر من

وين بدك تسهر هالسبت؟ ولو عم تسأل وين! يف غري مطعم
جان شاهني ..ولكن احلجز ضروري.
يتوافد عشاق السهر وحمبو الكيف واالنشراح ورجال االعمال
والعائالت يف نهاية كل اسبوع اىل مطعم جان شاهني ليعيشوا
امجل حلظات الفرح والكيف واالنشراح مع الربنامج الشرقي
اجلميل على انغام الفنان جورج خوري واملطرب نسيم سعد
والراقصة اللولبية سحر واستقبال الوجه البشوش اجلنتلمان
جان شاهني واخلدمة السريعة املمتازة من الديناميكي حممد
رائد احلركة واالدارة الساهرة على راحة الضيوف.
وهكذا تكثر املناسبات السعيدة من اعياد ميالد واعياد زواج
وتكريم وعمادات ووداع العزوبية وغريها حيث يتمتع الساهرون
باخلدمة املميزة واللقمة الشهية واالرغيلة اللذيذة والكاس يدق
الكاس حتى الصباح.

تعزية

يتقدم املصور اراكس عفيف نقفور بأحر التعازي القلبية من
آل حامد عامة ومن رئيس مجعية حبنني املنية الصديق مصطفى
حامد خاصة لوفاة شقيقه الفقيد سعيد حامد سائال اهلل ان
يتغمد الفقيد بواسع رمحته وجيعل مثواه الفردوس االعلى وان
يلهم ذويه الصرب والسلوان ..وانا هلل وانا اليه راجعون.

ذلك ،الدخول إىل أحد مواقع لعب
«البوكر» ،بامسه الصريح ،ووجد
الطريق مفتوحا أمامه ومل يرفض
املوقع بطاقة االئتمان اخلاصة به.
ويف أقل من سنة كان املقامر قد
خسر  40ألف يورو .فهل الذنب
ذنبه أم ذنب الدولة اليت مل
تردعه؟
اجلواب عن السؤال هو ما نظرته
احملكمة اإلدارية ملنطقة «بو»،
جنوب غربي فرنسا ،األسبوع
املاضي وأصدرت قرارا غري
مسبوق بإدانة التأخري يف اإلجراءات
اإلدارية ألجهزة وزارة الداخلية،
وطلبت التسجيل الفوري للمدعي
على قوائم املنع .ويف اجللسة
وصف حمامي جوليان موكله بـأنه
«يعاني من حالة إدمان خطري»،
وكان ينتظر من الدولة أن تقوم
بواجبها وحتميه من نوازعه .أما
حمامي وزارة الداخلية فقال ،إن
إجراءات املنع تأخذ وقتا لتطبيقها
وال ميكن زج أي اسم بشكل فوري
يف القوائم .وأضاف احملامي ،أن
اسم املدعي قد أخذ مكانه بني
املمنوعني فعال ،لكنه كان يدخل
على مواقع إلكرتونية غري مرخصة.
بعد احملكمة مباشرة ،جرب جوليان
املقامرة اإللكرتونية واستطاع فتح
حساب مببلغ  80يورو ،لكن املوقع
أوقف عملية اللعب ،مما يشري إىل
أن احلكم قد دخل حيز التنفيذ.

JUDGES' MOSQUE VISIT
RECOGNISED BY PARLIAMENT
Labor MLC Shaoquett Moselmane yesterday
met with the Chief Justice of the NSW Supreme
Court, The Honourable Tom Bathurst QC, and
personally thanked him for his bridge-building
visit to Auburn Gallipoli Mosque in February this
year.
The visit marked the commencement of the legal
year.
Mr Moselmane presented Justice Bathurst with
a copy of the motion he moved on March 14 in
Parliament thanking him and his colleagues for
their inclusive gesture towards people of Islamic
faith.
"This initiative was a fantastic way to foster a
relationship of cooperation and understanding
between the Australian Islamic community and
the judiciary," Mr Moselmane said.
"It sends a message to all Australians of the
Islamic faith that the legal system in NSW remains
impartial and understanding of communities and
"faiths.
Chief Justice Bathurst was joined on his visit by
16 members of the State judiciary, and two federal
Court judges, the NSW Law Society President
Justin Dowd, Auburn MP Barbara Perry, and the
State Attorney-General Greg Smith.
The visit on February 9 was a joint initiative of
the Chief Justice of NSW, Tom Bathurst, the Law
Society of New South Wales and the Muslim
Legal Network.

بادارة السيد
سام كوره
0418 240 850

 7أيام يف
األسبوع و 24
ساعة
ويف جميع مناطق
سدني

من اليسار اىل اليمني :مارتن كول ،راي سابا (بلوزه) ،سام كوره (حدشيت)،
جان خوري (وادي قنوبني) ،رالف شيبان (حدث الجبة) وبول لحود (كفرصغاب)

أول شركة لبنانية يف اسرتاليا لالهتمام بوفياتكم
*خدمة الوفاة باملستشفى *تأمني لقمة الرحمة * *اهتمام بالغ بمراسم الدفن*
سيارات فخمة * شراء املدافن *متطلبات الكنيسة * أكاليل الزهور * ارسال
الجثمان إىل الخارج
222 Sydney St, Chatswood
P:02 9413 2722- F:2711 9413

*
*
*

101 South St, Granville
P:02 9637 0322- F:0377 9637

sam@libertyfunerals.com.au
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إنّا هلل وانّا اليه راجعون

رئيس مجعية مرياطة يف سيدني حممد عمر وعقيلته يرزقان مبولود (حممود امحدي)

مبزيد من االسى واللوعة ورضاء بقضاء اهلل ننعي اليكم وفاة
املأسوف على شبابه

احلاج الدكتور حممد موسى محود

الذي توفاه اهلل صباح اجلمعة (امس) يف  23آذار .2012
وستقام عن روحه الطاهرة جمالس العزاء مساء اجلمعة
والسبت واالحد واالثنني (23و  24و 25و 26اجلاري) ابتداء
من الساعة السادسة وذلك على العنوان التالي:

29 North Street Bexley
ولكم األجر والثواب

انعم اهلل على السيد حممد عمر رئيس مجعية مرياطة اخلريية
يف سيدني والسيدة عقيلته مبولود امسياه حممود امحدي
وهو باكورة زواجهما وقد ولد واحلمد هلل بصحة جيدة.
وقد اقام السيد حممد عمر وعقيلته (عقيقة) مبناسبة والدة
الطفل املالك دعوا اليها االهل واالصدقاء من ابناء مرياطة
واجلالية العربية.

قداس وجناز االربعني عن نفس
املرحوم وجيه عويس

يقام قداس وجناز االربعني عن نفس

2WAY TOWING
SERVICES

الفقيد وجيه عويس
الزميل اكرم املغوش واسرة اهلريالد يتقدمون من الصديق
حممد عمر (ابو حممود امحدي) والسيدة عقيلته واهله بأطيب
التهاني باملولود احلبيب جعله اهلل من ابناء احلياة والسالمة
متمنني ان نرى له اخوة واخوات ان شاء اهلل والف مربوك.

من بلدة رشعني وذلك يف متام الساعة السادسة من مساء
اخلميس املوافق يف  29آذار اجلاري يف كنيسة سيدة لبنان
يف هاريس بارك.
الداعون يف اسرتاليا
ولداه طوني والبري عويس ،شقيقه روميو عويس وعائلته
وعموم االهل واالقارب.
الدعوة عامة

لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب
البحرية يف سائر أنحاء سدني
اتصلوا بــ آرثر0414419090 :
خدمة على مدار الساعة  7أيام يف األسبوع
معاملة صادقة ودقة يف املواعيد
أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن

LEBANESE CONSULTATIVE
COMMITTEE
2012 MEETING DATES
PARLIAMENT OF NEW SOUTH WALES
MACQUARIE STREET, SYDNEY
1.
Wednesday 23rd MAY 2012
WARATAH ROOM 6.30 P.M. – 8.30 P.M.
2.
Wednesday 20th JUNE 2012
WARATAH ROOM 6.30 P.M. – 8.30 P.M.
3.
Wednesday 22nd AUGUST 2012
WARATAH ROOM 6.30 P.M. – 8.30 P.M.
4.
Wednesday 24th OCTOBER 2012
WARATAH ROOM 6.30 P.M. – 8.30 P.M.

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

* خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول

فريد جان دكان
97505588

* نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف

50 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Parliament trims prison year,
OKs transport allowance

Lebanon>s Parliament convenes in Beirut, Lebanon, on Thursday

BEIRUT: Lebanon’s Parliament passed a draft
law Wednesday that
shortens the annual
prison calendar from 12
months to nine and another law authorizing the
Cabinet to set a transportation allowance for
employees.
The law to shorten the
prison calendar and by
extension commute the
sentences of most inmates, part of the government’s reform plan
to improve prison conditions, excludes inmates
sentenced to death or
life in prison, as well as
repeat offenders.
Lawmakers from the Kataeb bloc and the Democratic Gathering headed
by MP Marwan Hamadeh
opposed the law.
Prior to its approval, inmates at Beirut’s largest
prison, Roumieh, briefly
protested in a bid to
pressure lawmakers to
pass the law.
The 128-member Parliament also passed a longawaited draft law on the
transportation allowance
prepared by both Future
Movement MP Nabil de
Freij and Free Patriotic
Movement MP Ibrahim
Kanaan.
De Freij had expressed
hope earlier Wednesday
that Parliament would
pass the draft law, adding that he has reached
an agreement with Kanaan on the proposal.
“[I hope] that the formula
for the transportation
allowance will be lucky

today and win approval
by Parliament and that it
does not take a political
turn,” de Freij told Voice
of Lebanon Radio Station.
“We have reached an
agreement with Ibrahim
Kanaan regarding the
draft law and it has been
handed to Parliament
Speaker Nabih Berri and
we hope it will be discussed today,” de Freij
added.
Both Kanaan, a Free Patriotic Movement MP,
and de Freij had forwarded two urgent draft laws
allowing the government
to set transportation fees
for employees last month
after then-Labor Minister
Charbel Nahhas refused
to sign a decree allowing
the government to set
the transportation allowance, arguing that Parliament had to first pass a
draft law.
Nahhas later resigned
over the matter and acting Labor Minister Nicolas Fattoush signed the
decree.
During last week’s parliamentary session, lawmakers could not agree
on either proposal,
prompting Berri to task
Labor Minister Salim Jreissati along with de Freij
and Kanaan with merging
the two draft laws in time
for endorsement during
this week’s session.
Under the current law,
the transportation allowance is not calculated
under the end-of-year
service indemnity.
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World News

French police lay siege to
shooter’s residence

TOULOUSE, France: Riot
police started an assault on
an apartment building late
Wednesday, laying siege to
a gunman who boasted of
bringing France “to its knees”
by carrying out an Al-Qaedalinked terror spree that killed
seven people.
Hundreds of heavily armed
police, some in body armor,
surrounded the five-story
building in Toulouse where
the 24-year-old suspect,
Mohamed Merah, had been
holed up since the pre-dawn
hours.
“I confirm that the assault has
started,” a police source told
Reuters. The deputy mayor of
Toulouse Jean-Pierre Havrin
confirmed that negotiations
had ended and the assault
had begun.
As midnight approached,
three explosions were heard
and orange flashes lit up the
night sky near the building.
Authorities said the shooter,
a French citizen of Algerian
descent, had been to Afghanistan and Pakistan, where
he claimed to have received
training from Al-Qaeda.
They said he told negotiators
he killed a rabbi and three
young children at a Jewish
school on Monday and three
French paratroopers last
week to avenge the deaths
of Palestinian children and to
protest the French army’s involvement in Afghanistan, as
well as a government ban last
year on face-covering Islamic
veils.
“He has no regrets, except
not having more time to kill
more people and he boasts
that he has brought France to
its knees,” Paris Prosecutor
Francois Molins told a news
conference.
The standoff began when a
police attempt at around 3
a.m. to detain Merah erupted
into a firefight. Three police
were wounded, triggering onand-off negotiations with the
suspect that lasted into the
night.
As darkness fell, police cut
electricity and gas to the
building, then quietly closed
in to wait out the suspect.
Authorities were “counting on his great fatigue and
weakening,” said Didier Martinez of the SGP police union,

adding the siege could go on
for hours. Street lights were
also cut, making Merah more
visible to officers with night
vision goggles.
Merah espoused a radical
brand of Islam and had been
to the Afghanistan-Pakistan
region twice and to the Pakistani militant stronghold of
Waziristan for training, Molins
said. He said the suspect had
plans to kill another soldier,
prompting the police raid.
The gunman’s brother and
mother were detained early in
the day. Molins said the 29year-old brother, Abdelkader, had been implicated in a
2007 network that sent militant fighters to Iraq, but was
never charged.
French President Nicolas
Sarkozy, who has played up
nationalist themes in his bid
for a second term, vowed to
defend France. “Terrorism
will not be able to fracture
our national community,”
Sarkozy declared Wednesday.
Sarkozy’s office said President Barack Obama called
him Wednesday to express
condolences to the families
of the victims and praise
French police for tracking
down the suspect. The statement said France and the
United States are “more determined than ever to fight
terrorist barbarity together.”
An Interior Ministry official,
speaking on condition of
anonymity, said Merah had
been under surveillance for
years for having “fundamentalist” Islamic views.
During the standoff, police
evacuated the five-story
building, escorting residents
out using the roof and fire
truck ladders. The suspect’s
apartment was on the ground
floor of the postwar building,
locals said.
Those slain at the Jewish
school, all of French-Israeli
nationality, were buried in
Israel on Wednesday as relatives sobbed inconsolably.
Palestinian Premier Salam
Fayyad denounced killings at
the Jewish school and condemned the link to Palestinians. “It’s time for criminals
to stop using the Palestinian
cause to justify their terrorist
actions,” he said.

32 صفحة

Diaspora helps boost aggregate demand in Lebanon
Byblos Bank headquarters is seen in Beirut, Lebanon, Tuesday,
June 28, 2011. (Mahmoud Kheir/The Daily
Star)
BEIRUT: Foreign financial inflows to Lebanon
have fueled an increase
in aggregate demand in
the country, the World
Bank has said.
It added that these inflows are related to
regional oil wealth, to
the attractiveness of
the country’s real estate and banking sectors as safe heavens
in times of crisis, and
to the large Lebanese
diaspora, as reported
by Lebanon This Week,
the economic publication of the Byblos Bank
Group.
The World Bank said
that foreign capital inflows have fueled an
increase in consumption, which averaged
100 percent of GDP
between 1997 and
2009, and provided resources for investment
in both physical and
human capital equivalent to 24.7 percent of
GDP on average in the
1997-2009 period.
The World Bank said
foreign financial inflows to Lebanon depend on key external
and domestic factors.
It said that oil prices
constitute a key direct
and external determinant of foreign inflows,
as a 1 percent increase
in oil prices led on average to a 0.32 percent
increase in bank deposits over the 19742010 period.
It added that the accumulation of foreign
currency reserves constitutes a key indirect
domestic determinant
of foreign inflows, as
a 1 percent increase

in reserves in a year
would lead to a 0.54
percent increase in deposits in the following
year.
It noted that the spread
between
domestic
creditor rates and international
interest
rates, lagged dollarization, and the exchange
rate regime, also contribute to the level of
capital inflows to Lebanon.
Further, the World
Bank noted that foreign inflows helped
improve the efficiency
of the banking sector
in all aspects related to
processes, practices,
and regulations.
It noted that the stabilization of the exchange
rate and the accumulation of reserves
are among the policy
choices that helped secure financial inflows
into the banking sector and were, in turn,
reinforced by these inflows.
The World Bank also
identified the role of
banking intermediation as one of the major channels through
which foreign inflows
affect short-term economic fluctuations.
It noted that a $1 million change in lending led to a change
in short-term GDP by
$1.3 million over the
1988-2009 period.
In parallel, the World
Bank pointed out that
foreign inflows had
at least one negative ramification. The
World Bank said that
the availability of foreign inflows helped finance the large fiscal
and current account
deficits, thereby encouraging authorities
to delay important
structural reforms.
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Parliament passes sentence reduction law 30-kg bomb found near Fatah

BEIRUT:
Parliament
passed Wednesday a
long-awaited draft law to
reduce prison sentences
and another one allowing
the government to set the
transportation allowance,
which was at the center
of a conflict that led to the
resignation of the labor
minister.
The two draft laws were
passed with relative ease
during the session’s first
10 minutes.
According to the law, a
prison year will be nine
months. Inmates sentenced to life in prison or
to death, along with those
convicted of repeating the
same crime, will not benefit from the law.
As for inmates sentenced
to less than one year, each
month will be counted as
20 days.
As MPs discussed the
draft legislation, inmates
of the country’s largest
prison in Roumieh staged
riots to press for its endorsement and families
of prisoners gathered at
Riad al-Solh Square near
Parliament to push for its
passage.
The Kataeb (Phalange)
parliamentary bloc, Future Movement MPs and
lawmakers from Walid
Jumblatt’s Democratic
Gathering opposed the
law.
MPs also endorsed a law
that allows the Cabinet
to set a transportation allowance for employees,
merging two draft laws
by Future Movement MP
Nabil de Freij and MP Ibrahim Kanaan, from Michel
Aoun’s Change and Reform parliamentary bloc.
Kanaan and de Freij forwarded the urgent draft
laws to Parliament last
month after then-Labor
Minister Charbel Nahhas
refused to sign a decree
allowing the government
to set the transportation
allowance, arguing the
Parliament had to first
pass a draft law.Nahhas

resigned later in February
over the matter.
Kanaan expressed his
reservations because the
law doesn’t stipulate that
the allowance be calculated as part of the endof-service indemnity, as
mentioned in his original
draft law.
The legislature also enacted a law to provide free
books for public school
students up to grade 9,
who will no longer be saddled with an annual cost
of LL200,000-300,000.
An urgent draft law to install underground electric
lines in Metn was the subject of a lengthy discussion by MPs. The draft
law, proposed by 10 MPs
from March 14, proposes
using underground lines
instead of the government plan to install high
tension lines, which has
angered residents of the
area.
Energy Minister Gibran
Bassil defended the plan,
saying that reports by
the World Health Organization and other bodies
have failed to prove that
health risks are involved.
But most March 14 MPs
were unconvinced, as
Beirut MP Ammar Houri
asked: Who would be
held responsible in the
future if residents of the
area developed cancer?
Berri postponed the discussion for MPs to “calm
down.”
Another debate broke out
as MPs tackled the endorsement of funding $1.9
billion in infrastructure
projects for 2007 to 2013.
The original law covering
the works was passed in
1993, with 2003 as the
scheduled completion
date.
Sidon MP Fouad Siniora
called for an additional
$100 million to continue
works on stretches of
highway between Beirut
and the Syrian border
in the north, prompting
other MPs to make simi-

lar demands for highway
projects in their districts.
Baabda MP Ali Ammar
urged MPs not to open
a “bazaar” for additional
demands.
Mikati said that $1.1 billion
had already been spent
out of the $1.9 billion.
“There was delay because
the Council of Development and Reconstruction
is looking for foreign rather than treasury funds,”
he said, calling for enacting the law with the alloca-

tion of the additional $100
million for the North Lebanon highway. Parliament
passed the draft law with
Mikati’s amendments and
for a period of 10 rather
than seven years.
Separately, lawmakers
amended a draft law by
moving Alphabet Day
from March 8 to March 11.
The original government
plan angered women’s
groups, since March 8 is
International Women’s
Day.

Mikati objects to leasing
electricity-generating barges

BEIRUT: Prime Minister
Najib Mikati voiced his
concern Wednesday over
the Energy Ministry’s proposal to lease electricitygenerating barges, saying
that such a matter cannot
be resolved via political
channels.
“I object to the proposal
of electricity-generating
barges because many deficiencies have obstructed
the path [of leasing the
ships],” Mikati said on his
Facebook page.
Leasing the barges has
been under study by a ministerial committee headed
by Mikati and including
Energy and Water Minister Gebran Bassil who has
been pressuring the Cabinet to approve the proposal in a bid to partially
resolve the country’s electricity problem.
The committee is tasked
with looking into the country’s electricity sector.
Bassil’s proposal is one of

several options Lebanon is
considering to boost electricity production which
currently stands at below
1,500 MW per day while
demand exceeds 2,400
MW.
Mikati also said that there
will be “no political deal”
over such an issue, which
equires “transparency and
credibility.”
He also said that the proposal should be carefully
studied given that it would
cost the treasury more
than a billion dollars in five
years.
“The cost of leasing the
ships costs $450 million
and the price of fuel is no
less than $550 million,” he
added.
In comments published
Wednesday, Mikati told AnNahar that he was not convinced that the proposal
would guarantee sufficient
electricity.
The issue, however, is becoming political as head
of the Change and Reform bloc MP Michel Aoun
warned Tuesday that “patience has limits,” adding
that when the time is right,
he would comment on the
matter.
Several reports have indicated that Mikati would
reject leasing electricitygenerating ships given his
view that their high cost
outweighs the benefit.

official’s home in Ain al-Hilweh

Members of the Fatah-dominated Palestinian Armed Struggle showing the bomb and the cellphone detonator that were
found at the refugee camp of Ain al-Hilweh on Wednesday,
March 21, 2012. (Mohammed Zaatari/The Daily Star).

A bomb estimated to contain 30 kilograms of TNT, was
found near the home of a Fatah official in the Palestinian
refugee camp of Ain al-Hilweh on Wednesday, March 21,
2012. (The Daily Star/Mohammed Zaatari)

SIDON, Lebanon: A bomb
estimated to contain 30 kilograms of TNT and set to
blow up by remote control,
was found Wednesday near
the home of a Fatah official
in the Palestinian refugee
camp of Ain al-Hilweh.
Head of the Fatah-dominated
Palestinian Armed Struggle
in Ain al-Hilweh Brig. Gen.
Mahmoud Issa, better known
as Lino, told The Daily Star
that bomb was discovered at
6:30 a.m. near his home in
the camp on the outskirts of
the southern city of Sidon.
Col. Qotaiba, commander
of the Palestinian Armed
Struggle in Sidon, said three
mortar shells were found inside the bomb that was concealed in a paint bucket.
Qotaiba, who also is an explosives expert, said he

safely defused the explosive
device.
He said the bomb, which was
set to explode at 2:00 p.m.,
was attached to two cellphone detonators.
“The planned explosion was
aimed at causing heavy damage given the timing which
coincides with the end of the
school day,” Qotaiba told
The Daily Star.
He pointed to the presence
of several schools in addition to a daycare facility
and a motherhood center in
the vicinity of Lino’s house
where the bomb had been
planted.
This is not the first attempt
on the Fatah official’s life.
Amer Fustoq, Lino’s bodyguard, was shot and killed
in Ain al-Hilweh’s vegetable
market in Dec. 2011.
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World unites on Annan Syria plan

The resolution was unanimously passed by the 15-member council.

AMMAN: The United Nations Security Council, including Russia and China,
threw its weight Wednesday behind efforts by Kofi
Annan to end the bloody
conflict in Syria, providing
a rare moment of global
unity in the face of the
yearlong crisis.
In a statement approved
by all its 15 members, the
council threatened Syria
with unspecified “further
steps” if it failed to comply with Annan’s peace
plan, which calls for a
cease-fire and demands
swift access for aid agencies.
Although the original
statement was diluted at
Russia’s demand, editing
out any specific ultimatums, the fact that all world
powers signed up to the
proposal dealt a serious
blow to President Bashar
Assad as he battles a popular uprising.
“To President Assad and
his regime we say, along
with the rest of the international community: Take
this path, commit to it, or
face increasing pressure
and isolation,” U.S. Secretary of State Hillary Clinton said in Washington.
Adding to the pressure,
European Union governments are set to impose
sanctions against Assad’s
wife Asma Friday, EU diplomats said, meaning that
she will no longer be able
to travel to the EU or buy
from EU-based shops in
her own name.

The sanctions, which still
need formal approval from
ministers, come after the
British-born former investment banker became the
focus of media attention
when a trove of emails obtained by Britain’s Guardian newspaper appeared
to show her spending tens
of thousands of dollars on
Internet shopping sprees
while Syria descended
into bloodletting.
The U.S. and Britain also
accused Iran of shipping
weapons to Syria, saying they are being used
by the Syrian government
against its own people.
U.S., British and French
diplomats at a U.N. Security Council briefing on the
reported sanctions violations by Tehran voiced
alarm over reports from
governments that Iran
has been violating U.N.
sanctions and is illegally
supplying weapons to Assad’s government for its
bloody yearlong crackdown on pro-democracy
protesters.
“We are alarmed that a
majority of the violations ...
involved illicit transfers of
arms and related material
from Iran to Syria, where
the Assad regime is using
them to violently repress
the Syrian people,” U.S.
Deputy Ambassador to the
United Nations, Rosemary
DiCarlo, told the council.
Iran and Syria have denied
charges of arms trade.
At least 8,000 people have
died in the revolt, accord-

ing to U.N. figures.
Violence has intensified in
recent weeks as pro-government forces bombard
rebel towns and villages,
looking to sweep their
lightly armed opponents
out of their strongholds.
Assad’s forces have
chalked up a string of
gains as they turned their
firepower on areas held
by rebels. But the fighting
shows no sign of abating
and analysts expect the
insurgents to change their
tactics and adopt guerrilla
warfare.
The British-based Syrian Observatory for Human Rights said 21 civilians were killed in Syria
Wednesday, the majority following government
shelling on towns in Syria’s central Homs province.
The army fired mortars
into the Khalidiya district
of Homs city, while artillery targeted the rebel
town of Rastan, north of
Homs city. Video also
showed shelling of the
ancient Apamea castle at
Qalat Mudiq, near Hama.
Opposition activists said
the army used tanks, artillery and anti-aircraft guns
on the Damascus suburbs
of Harasta and Irbin early
Wednesday, which were
retaken from rebels two
months ago but have seen
renewed insurgency in recent days.
The official Syrian news
agency SANA reported the
funerals of seven security

force members killed in
the fighting.
Reports from Syria cannot be independently verified because officials have
barred access to rights
groups and journalists.
Russia and China, competing with Western powers for influence in the
Middle East, previously
vetoed two U.N. draft resolutions that would have
condemned Damascus
and have resisted calls
from Western and Arab
states for Assad to stand
down. But faced by growing global outrage at the
bloodshed, the two countries agreed to a so-called
“presidential statement.”
They are generally nonbinding documents, but
do require unanimous
support in the Security
Council.
Russia, one of Assad’s
few remaining allies,
praised the document as
pragmatic. “The most important thing is that there
are no ultimatums ... and
no suggestions as to who
carries more blame,” Foreign Minister Sergei Lavrov said.
The accord came a few
days after Annan, a former U.N. secretary-general, told the Security
Council that Damascus’s
response to his plans for
peace were disappointing
and he had urged the international community to
lay aside its divisions.
His proposal, spelled out
in the U.N. statement, tells
the Syrian government to
cease troop movements
in population centers
and end the use of heavy
weapons in such areas.
It also calls for the government and opposition
to hold talks to secure a
peaceful settlement. Assad has not rejected the
proposals but has challenged their feasibility
and asked who can speak
for the splintered opposition.
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Geagea says Aoun bloc
corrupt, incompetent
BEIRUT: Lebanese Forces leader Samir Geagea
launched a scathing attack
against the Change and Reform bloc, saying that its
ministers in government
were corrupt.
“The thing that saddens me
the most these days is that
those who spoke diligently
about corruption for the
past 20 years proved to be
the most corrupt in Lebanon’s history after taking
charge of sensitive ministries in the government,”
Geagea told a delegation of
doctors in Meerab, north of
Beirut.
During his chat, Geagea
listed what he said proves
the inability of Change and
Reform bloc ministers,
headed by Free Patriotic
Movement MP Michel Aoun,
to run government institutions.
“How is it possible that after months of the Energy
Ministry claiming that the
project to lease electricitygenerating ships has been

finalized, the ministerial
committee headed by the
prime minister that studied [the project] said that
it would cost the treasury
tens of millions [of dollars], even hundreds of millions?” Geagea asked.
He added that the delay
in approving the proposal
has doubled the electricity problems faced by the
country.
He also directed questions
at ministers of the bloc regarding what he described
as the deteriorating condition of cell phone lines and
the a delay in civil service
appointments that has “partially paralyzed the work of
the government.”
“How does the Change and
Reform bloc explain the
delay in approving a state
budget? Or the overspending of budgets?” Geagea
asked.
The LF leader also said that
when put to the test, ministers of the rival bloc failed
to produce tangible results.

Army arrests 2 alleged
smugglers in Baalbek
BEIRUT: The Lebanese
Army arrested two people
in the Baalbek village of
Nahleh for allegedly attempting to smuggle drugs,
chemical products for manufacturing explosives and
cigarettes, according to a
statement issued Wednesday.
An army patrol arrested two

men who, using animals,
were trying to smuggle out
of the country around 40
kilograms of marijuana,
150 kilograms of chemical
products and cigarettes.
The army confiscated the
items and questioned the
suspects before handing
them over to judicial authorities.

Expired medicine found in Sidon, Zahle trash containers
BEIRUT: Boxes of expired
medicine were found dumped
in Sidon and outside a town
in Zahle Wednesday, as Lebanese authorities continue
their crackdown on spoiled
food items and other unsafe
goods.
About 100 small boxes containing a variety of expired
medications were discovered by scavengers sifting

through a trash container in
a Sidon neighborhood, while
other boxes were found in
the city’s landfill.
Members of the Internal Security Forces were called in
and a probe was launched
into the two incidents.
Similarly, 25 boxes of expired medicine, mainly cough
syrup, were found outside the
Zahle town of Majdal Anjar.
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UN chief: Syria unrest could have global impact

The U.N. Security Council. (AP/Seth Wenig)
BEIRUT: The “extremely
dangerous” conflict in
Syria could have global
repercussions, U.N. Secretary-General Ban Ki-moon
said Wednesday, as fresh
violence erupted and an
al-Qaida-inspired group
claimed responsibility for
two suicide bombings in
Damascus.
The uprising that began a
year ago has transformed
into an armed insurgency
that many fear is pushing
the country toward civil
war. Because of Syria’s
close alliances with Iran
and the Lebanese militant
group Hezbollah, there
are deep concerns that
the violence could spread
beyond the country’s borders, especially if other
nations arm the rebels or
send in their own troops.
“We do not know how
events will unfold,” Ban
said during a speech in
the Indonesian capital,
Jakarta. “But we do know
that we all have a responsibility to work for a resolution of this profound and
extremely dangerous crisis ... that has potentially
massive repercussions for
the region and the world.”
His comments came as
the previously divided U.N.
Security Council united
to approve a nonbinding
statement calling on the
Syrian government and
opposition to immediately
implement proposals by
international envoy Kofi
Annan to end the blood-

shed.
Syrian activists reported
shelling by government
in forces in hotspots including the central province of Homs, and fighting
between army defectors
and soldiers in Damascus
suburbs.
Large-scale
bombings
near government security
buildings in the capital,
Damascus, and the northern city of Aleppo have
added a new and increasingly deadly element to
the revolt.
U.S. intelligence officials
have pointed to al-Qaida
in Iraq as the likely culprit, raising the possibility
its fighters are infiltrating
across the border to take
advantage of the turmoil.
In a statement posted
Wednesday on a militant
website, an Islamist group
called the Al-Nusra Front
to Protect the Levant
claimed responsibility for
twin suicide bombings in
Damascus on Saturday.
The blasts, which targeted
the air force intelligence
building and the criminal security department,
killed at least 27 people,
the state-run news agency
said.
“It’s looking more and
more like Al-Nusra is just
a front for AQI in Syria,” a
U.S. official said Wednesday, speaking on condition
of anonymity to discuss
matters of intelligence.
The Associated Press
could not verify the au-

thenticity of Wednesday’s
Al-Nusra statement, which
said the attacks were in
retaliation for the Syrian
regime’s shelling of residential areas in opposition strongholds in Homs,
Idlib, Hama and Daraa.
“We tell the (Syrian) regime to stop the massacres against the Sunnis,
otherwise, you will bear
the sin of the Alawites,”
the Al-Nusra Front said.
“What is coming is more
bitter and painful, with
God’s will.”
Al-Qaida supporters are
largely Sunni Muslim extremists. Syria’s military
and political leadership
is stacked heavily with
members of the minority
Alawite sect, an offshoot
of Shiite Islam to which
Assad and the ruling elite
belong.
The group also has
claimed responsibility for
earlier suicide attacks.
Sunnis make up the majority of Syria’s 22 million
people, as well as the backbone of the opposition.
Al-Qaida’s involvement
could further fuel sectarian tensions unleashed by
the uprising.
The U.N. estimates that
more than 8,000 people
have been killed since
the uprising began last
March.
The Syrian revolt started
with mostly peaceful protests against the government, inspired by the Arab
Spring uprisings across

the region. But the regime
cracked down violently,
opening fire on demonstrations and rounding
up thousands of protesters. Assad has justified
the crackdown by saying
terrorists and foreign extremists are driving the
revolt.
The opposition denies
that, saying some army
defectors and others have
been forced to take up
arms because of the ferocious crackdown.
The nonbinding statement
approved by the 15 Security Council members
spells out Annan’s proposals, which include a
cease-fire first by the Syrian government, a daily
two-hour halt to fighting to
evacuate the injured and
provide humanitarian aid,
and inclusive Syrian-led
political talks “to address
the legitimate concerns of
the Syrian people.”
In a bid to win support
from Russia and China,
which have twice vetoed
European and U.S.-backed
resolutions
condemning Assad’s crackdown,
France watered down the
statement to eliminate
possible consideration of
“further measures” that
could include sanctions
or military action.
Instead, the presidential
statement now asks Annan to update the council
regularly on the progress of his mission and
says that “in the light of
these reports, the Security Council will consider
further steps as appropriate.”
A presidential statement,
which needs approval
from all council members,
becomes part of the council’s permanent record. It
is stronger than a press
statement, which does
not. But unlike resolutions, neither statement is
legally binding.
Secretary of State Hillary
Rodham Clinton commended the council’s

unanimous support.
“The council has now
spoken with one voice,”
said Clinton, who had lambasted Russia and China
for vetoing two tougher
U.N. resolutions on Syria
in recent months. She said
the statement demands
“the beginning of a Syrian-led political process to
address the legitimate aspirations of all the Syrian
people that will lead to a
democratic transition.”

Despite the diplomatic
push, both the regime and
the opposition have ruled
out dialogue while the violence continues.
The U.S. and many European and Arab countries
have closed their embassies in Damascus while
the violence continues. On
Wednesday, Japan temporarily closed its embassy
in Syria, said Masaru Sato,
an official at the Foreign
Ministry in Tokyo.

BAGHDAD:
Al-Qaeda’s
front group in Iraq claimed
responsibility Wednesday
for a wave of attacks that
killed 46 people across the
country this week. It added
that the violence exposes
how weak government security is ahead of the upcoming Arab League summit in Baghdad.
The attacks Tuesday struck
Shiite pilgrims in the holy
city of Karbala, set cars on
fire near a police headquarters in Kirkuk and targeted
security forces and government officials in Baghdad.
In all, insurgents struck
eight cities in just under
six hours, killing 46 people
and wounding 200.
The statement by the Islamic State of Iraq, posted on a
militant website Wednesday, said its “Sunni lions”
targeted the plan of the
“fool government preparing” for the summit.
“Within a few hours, all the
security measures adopted
by the Shiite government
have collapsed and the
enemy was taken by surprise,” the statement said.
“Several government and
security headquarters were
attacked.”
The government vowed not
to be scared off from hosting the summit – the first
to take place in Iraq since
1990 and a chance to prove
it is moving toward normalcy after years of war.
The attacks were not entirely unexpected: Govern-

ment and security officials
have warned for weeks
that Al-Qaeda and Sunni
sympathizers would try to
thwart next week’s Arab
League summit by sowing
fear about Baghdad’s stability. Plans for the capital
to host the meeting last
year were postponed, in
part because of concerns
about security.
Last week, the government
said it would deploy an unprecedented number of security forces to protect the
capital for the meeting. An
estimated 26,000 police officers and soldiers – including more than 4,000 from
Iraq’s north and south – are
expected to be deployed in
Baghdad.
But citizens and lawmakers
have questioned whether
the capital will be safe during the Arab meeting.
Extremists have launched
large-scale attacks in Iraq
every few weeks for nearly
a year. The violence now
is nowhere as frequent as
it was during the tit-for-tat
sectarian fighting a few
years ago. But the attacks
appear to be more deadly than they were before
American military’s withdrawal in late December.
Assailants killed a Shiite
mother and her three children Wednesday in the
Zafaraniyah neighborhood
in southeastern Baghdad,
slitting their throats after
breaking into the family’s
home.

Al-Qaeda claims responsibility for Iraq attacks
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Naden capture shows police Albanese, 10 others breach rule on grants
skill - O’Farrell
Bill Shorten, Mark Arbib,
The Infrastructure Min- dited about 800 grant- accountability’’.
NSW Premier Barry
O’Farrell has congratulated police on capturing the
state’s most wanted man,
Malcolm Naden.
“The arrest of Malcolm Naden is a testament to the
NSW police force’s tenacity and skill,” Mr O’Farrell
said on thursday.
“They are among the best
in the world and their
actions overnight have
made this state a safer
place.”
The 38-year-old was arrested just after midnight
(AEDT) on thursday after
officers from the Tactical
Operations Unit and Dog
Unit surrounded him on
a private property near
Gloucester in the state’s
mid north.
Naden, a former abattoir
worker, has been on the
run since disappearing
from his grandparents’
home in west Dubbo in
2005.
Days before he left, his
24-year-old cousin and
mother of two Kristy Scholes was found strangled
in the home’s bedroom.
He is also a suspect in the
disappearance of another
of his cousins, Lateesha
Nolan, and for the indecent assault of a 15-yearold girl in Dubbo in 2004.
In December last year,
Naden made headlines after allegedly shooting an
officer during a raid on a
remote campsite near the
small town of Nowendoc
in the state’s north.
Since the shooting,
around 50 officers have
been involved day in, day
out in the hunt for Naden.
“While it may have taken
longer than everyone
hoped, what this arrest
shows is that the NSW
Police Force always gets
their man,” Mr O’Farrell
said.
Opposition Leader John
Robertson said the police’s sustained efforts
would mean Naden

would be brought to justice.
“After all their hard work
and over a lengthy period
of time they have managed to capture someone who has shown how
difficult he is to capture
and why he was Australia’s most wanted criminal,” Mr Robertson told
Macquarie Radio today.
“But all their hard work
has paid off and we will
now see Malcolm Naden
brought to justice before
our court system.”
NSW Police Minister Michael Gallacher said Naden’s capture came on
the back of several tough
days for police across
the state.
“We had an number of
police officers injured,
we had a fatal motor vehicle accident, we had
a shooting in southwestern Sydney and of
course, the continuing
investigation into the
tragic death of the young
man following the use of
the Taser,” Mr Gallacher
told ABC radio on thursday.
“To get this result last
night was a fantastic result for the police and
for the work they have
done.”
The mayor of Gloucester Shire Council Geoff
Slack said Naden’s capture would be a welcome
relief to residents.
“It’s been in the back of
everybody’s mind that
someone is in the area
that maybe is not a nice
person and we are very
pleased that the police
have been able to bring
it to a head,” he told ABC
radio.
He congratulated police
for their effort, saying
they had become part of
the local community.
“Quite a few of them have
been in our town now for
some months and virtually have become part of

ister, Anthony Albanese,
approved more than $31
million in grants for his
own electorate or against
his department’s advice,
in breach of government
policy.
The federal Auditor-General, Ian McPhee, has
named 11 ministers and
parliamentary secretaries who defied a policy
designed to eliminate
pork-barrelling.
His statement, tabled in
Parliament yesterday,
also shows the Minister
for Families, Housing,
Community Services and
Indigenous Affairs, Jenny Macklin, directly approved 14 grants, worth
more than $730,000,
when she should have
asked the finance minister to oversee the decisions.
The former finance minister Lindsay Tanner established the grant-reporting
rules in 2008 after accusations the Coalition
rorted the now defunct
Regional Partnerships
Program.
Under Labor’s policy, lower-house ministers can
neither approve grants
for projects in their own
electorate, nor can they
approve funds against
their department’s advice. Instead, these decisions are referred to the
finance minister.
Mr McPhee’s office au-

related briefs, prepared
over 18 months in 2009
and 2010. It found ministers approved 33 projects in their own electorates without telling the
finance minister, and 11
grants against the bureaucracy’s advice.
However, Mr McPhee
blamed in part the poor
quality of public servants’ briefs.
‘’The most significant issue raised by the audit report … was the fairly widespread shortcomings [of]
briefings to ministerial
decision-makers.’’
Among Mr Albanese’s
decisions was approval
of $18 million for a bridge
over the Einasleigh River
in north Queensland. Although his department
advised against the grant,
cabinet said the area was
disaster-prone and the
bridge would reduce the
risk of a flood isolating
the community.
Mr Albanese, the MP for
Grayndler in NSW, was
also warned against endorsing a $10 million
grant for the Brisbane
City Council, but he argued that the unspecified
project had ‘’capacity to
deliver significant economic stimulus’’.
The public accounts committee decided to publish
Mr McPhee’s statement
yesterday ‘’in the interests of transparency and

Holden to stay in Australia after $200m deal

HOLDEN will announce
it plans to stay in Australia for at least another
decade after securing a
subsidy package worth
more than $200 million.
Fairfax reports Prime Minister Julia Gillard, Holden
chairman Mike Devereux,
South Australian Premier
Jay Weatherill and Australian
Manufacturing
Workers Union boss Ian
Jones will be in Canberra
on thursday for the an-

nouncement.
The car manufacturer has
suffered from the high
dollar and rising production costs.
It threatened to shut its
Australian operations altogether unless the government committed to a
further assistance package beyond 2015.
It’s reported that Mr Devereux will pledge to stay
in the country until at
least 2022.

The other frontbenchers, current and former,
who breached the policy
were Tanya Plibersek,

Nick Sherry, Kate Ellis,
Laurie Ferguson, Peter
Garrett, Tony Burke and
Robert McClelland.

Anna Bligh refusing to
give up despite polls

Premier Anna Bligh fights to the end. Picture: Mark
Calleja Source: The Courier-Mail

QUEENSLAND Premier
Anna Bligh is showing
a brave face, at least
in public, despite polls
which predict Labor is
headed for an embarrassing defeat in Saturday’s state election.
“I know what the polls
are saying but we’ve still
got two or three days before the ballot box,” Ms
Bligh told ABC Television.
“I’ve got a team of people who are hungry for
the fight and still have
fire in their belly.”
The Premier said her
term as premier had
been “very tough”, with
the global financial crisis and the Queensland
floods and cyclones happening just as Queensland was getting back
on its feet.
“It hasn’t been an easy
three years to be Premier,” Ms Bligh said.
Opposition Leader Tony
Abbott’s prediction the
Queensland
election
would be fought on the
carbon tax was “fanci-

ful”, Ms Bligh continued.
In the five and a half
weeks of the campaign
the issue had been mentioned only about half a
dozen times.
Instead, the issues were
about schools, hospital
and roads.
Ms Bligh said she had
made a difficult choice
moving towards privatisation but had made the
choice to keep Queenslanders in work.
Of the her strong criticism of Liberal National
Party leader Campbell
Newman, Ms Bligh said it
was important to examine donations made to
his campaign fund which
were still being investigated by Queensland’s
corruption watchdog.
She said she did not resile from asking questions about Mr Newman’s
donations but said she
had used too strong a
language when she said
in Queensland’s Parliament that he may end up
in jail.
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Malcolm Naden arrested: Police capture Australia’s most wanted man

Police arrest Malcolm Naden Picture: Police Source: The Daily Telegraph

One of Australia’s most
wanted Malcolm John Naden. Source: The Daily
Telegraph
AUSTRALIA’S most wanted man, Malcolm Naden,
was captured by police
west of Gloucester without any injuries to the arresting officers, ending a
seven-year search.
The fugitive was found at
a private property 30 kilometres west of Gloucester
with police from the Tactical Operations Unit and
Dog Unit making the arrest
about 12.04am.
Police Commissioner Andrew Scipione said the no
shots were fired during the
arrest and no one was injured.
He thanked locals and said
he hoped the arrest would
“make a significant difference in your lives”.
“Not three months ago I
stood in this room and told
this community that we
would catch this man,” Mr
Scipione said.
Assistant Commissioner
Carleen York said Naden
appeared to be “reasonably healthy’’ and had no
major health difficulties
despite living rough for the
past six years.
He was bitten by a police
dog during the arrest and
a police officer injured his
wrist.
It is believed that covert
sensors installed by police
in the house, which Naden
had previously broken into,
were activated on wednesday at 7.30pm.
Ms York said officers confronted Naden when he

came out of a doorway.
She said Naden allegedly
ran back into the house before tyring to leave through
a back door.
She said a short scuffle
took place before Naden
was arrested.
Officers searched the
house finding a loaded
firearm.
Ms York said Naden is expected to be charged with
murder and the aggravated
assault of a teenager.
She said there were about
45 officers in the area, with
about 25 involved in last
night’s arrest.
“There was every danger
he could reach the rifle the semi-automatic weapon ... but at the time of the
arrest he did not have possession of it’’.
“We have been interested
in this house and many
other houses .. there’s dozens of houses we have visited, spoken to the owners
and been on paths around
the area’’.
“When we got there we saw
there was person on premises and led to the deployment of what was used’’.
He is believed to have been
responsible for “dozens’’
of break and enters over
this six year period on the
run.
At Taree Police Station
where Naden is being held,
there are police officers at
the entrance of the station
and nearby court house
monitoring people coming
and going.
A series of police cars including four vehicles from
the riot and public order

squad arrived earlier on
thursday morning.
Naden’s capture has become the talk of the town
with many residents driving in their cars slowing
past the police station or
sitting across the road
watching the media that
have assembled out the
front.
One car even drove past
the court house beeping
and yelling “yeah”.
Police have cordoned off a
parking area out the front
of the court house especially for the media.
The father of one of Malcolm Naden’s alleged victims was watching a television program when the
phone call came saying
the fugitive was caught.
Mick Peet is the father of
Lateesha Nolan who went
missing seven years ago
with Mr Naden as the prime
suspect.
The police rang while Mr
Peet was watching television with his wife about
2.30am.
“I sort of felt like falling to
the ground on my knees, I
didn’t know what to say,”
he said.
“I had so many questions I
wanted to ask (but) I didn’t
know where to start.”
When he got the news Mr
Peet told police, “Make
sure you hold onto him.
Don’t let him go.”
The moments after the
phone call are a blur for Mr
Peet.
He said, “I just couldn’t
think straight. All the
questions were there, but
I couldn’t get them in the

right order.”
“It’s the best thing that’s
ever happened,” Mr Peet
said. “Justice is served for
my daughter today.”
Mr Peet is now looking for
an element of closure to
his daughter’s death, “we
can get all our answers”.
The father from Innes Park,
Queensland, started a blog
that began with 4000 members and jumped to 24,000
members after the police
officer was allegedly shot
by Naden.
Mr Peet said he was worried the search would drag
on “forever” but understood the police’s frustration in trying to catch Naden.
“I’m just glad we’re on the
road to some kind of recovery to find out what happened to my daughter and
some closure,” he said.
“There’s a lot of family
that’s been affected.”
Mr Peet said Naden’s capture was a “giant step” but
there was still a long road
ahead.
“I don’t know what it’s going to lead to now, we just
have to take one day at a
time,” he said.
“But I’m just glad the
whole seven years of trying to catch the person
that’s wanted for questioning over the disappearance of my daughter has
happened.
“From this day on, we’re
just so glad we’ve got this
major step in retrieving
some information about
my daughter.”
The uncle of one of Naden’s
alleged victims, Kristy Sc-

holes, told 2UE the family were “overwhelmed” by
the news.
“I’ve spoken to family,
they’re well aware of things
now,” Tony Scholes said.
“Right now we’re thinking
about Kristy.”
A full scale search is being performed around the
area to find any other items
Mr Naden may have used
while in hiding.
The arrest ends a multi-million dollar search operation
across the state’s north.
Police Commissioner Andrew Scipione thanked local residents for their assistance and the efforts of
the officers investigating.
“The arrest of this man this
morning marks the end of
a very difficult and lengthy
investigation and search
operation by NSW Police,’’
Commissioner Scipione
said.
“This result could not have
been achieved without
the cooperation of communities in northern NSW
whose assistance and vital information has helped
police over a long period of
time. People in those communities deserve praise for
their assistance and their
perseverance.
“Today’s arrest also is a
tribute to the many different elements of the NSW
Police Force who have
come together and operated in a very tough environment,’’ Commissioner
Scipione said.
“I want to pay tribute to
those people from the Tactical Operations Unit, the
Dog Unit, the Air Wing, our

general duties police and
other specialist units whose
work has been invaluable.
Everyone who contributed
can stand tall.’’
NSW Premier Barry
O’Farrell congratulated the
police force on Naden’s
capture.
“The arrest of Malcolm Naden is a testament to the
NSW Police Force’s tenacity and skill,” Mr O’Farrell
said.
“While it may have taken longer than everyone
hoped, what this arrest
shows is that the NSW Police Force always gets their
man.”
The Commander of Strike
Force Durkin, Assistant
Commissioner
Carlene
York, said police never lost
confidence in their operation.
“We never doubted that we
could get to this point,’’ Assistant Commissioner York
said.
“Our people were operating in extremely difficult
conditions and we had to
adapt our strategies along
the way.
“However, we always understood that every day
brought us closer and that
our tactics would prevail.
This was a game of patience and I am very proud
of everyone involved.
“The fact that we have
made an arrest today without any harm to members
of the public or police officers gives me a lot of comfort.’’
Naden is currently being
questioned by officers
from Strike Force Durkin in
relation to a number of offences including,
- The murder of a 24-yearold woman in Dubbo in
June 2005;
- The disappearance of a
24-year-old Dubbo woman
in January 2005;
- The aggravated indecent
assault of a 15-year-old girl
in Dubbo in 2004;
- The shooting of a police
officer near Nowendoc on
7 December 2011;
- A number of property offences.
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CRUSADE FOR A CHILD UN action on Syria Clive Palmer facing legal
be travelling with closer - Carr
action over CIA claims
an entourage

Member for East Hills, Glenn
Brookes, and Member for Davidson, Jonathan O’Dea, today stood outside the gates of
State Parliament on Macquarie
Street to give their support to
87 year old Mr. Tony Stevens
as he commenced his disability crusade to Federal Parliament, roller skating all the way
to Canberra.
Tony Stevens, whose disabled
son died a number of years
ago, is pushing Greg Mann, a
disabled East Hills local; in his
wheelchair to highlight both
the Federal Government’s lack
of action to introduce a disability insurance scheme as well
as their wasteful spending on
failed endeavours such as the
home insulation scheme.
“The purpose of the disability
insurance scheme is to give the
parents of disabled children the
peace of mind that when they
are not around to look after
their child, funds will be available to ensure that proper and
necessary care continues to
be provided.” Glenn Brookes
said.
“This is such a fundamental human right that Tony has been
fighting for since Gough Whitlam was in office,” he said.
Jonathan O’Dea added, “Mr.
Stevens’ efforts are to be applauded but at the same time
he brings shame upon our Nation by highlighting the fact
that a scheme originally approved in the mid 1970’s languishes on some dusty shelf
in Federal Parliament because
successive governments have
ignored the pleas of Tony and
the parents of other disabled
children.”
“The disability insurance
scheme is not a luxury it is an
obligation. It is that simple.”
Mr. O’Dea said.
Given his age, Mr. Stevens will

of supporters
who will ensure
he completes
his trek to Canberra in time to
launch his new
book, THE LAST
GAMBLE AND
THE YEARS IN
BETWEEN.
A copy of the
book, which is
a semi-autobiographical account of Mr. Steven’s crusade
over the past
forty years, will
be given free of
charge to every member of the
Federal Parliament on Wednesday during the launch.
Mr. Stevens will be greeted
in Canberra by Member for
Hughes, Craig Kelly.
Mr. Kelly, who is the parent of
a disabled child, is a strong
advocate of the disability insurance scheme and has been
supporting Mr. Stevens’ efforts
since the two met during Mr.
Kelly’s election campaign in
2010.
“I am the father of a disabled
son so I perfectly understand
what motivates Tony, because
like him, both my wife and I
are tormented every day by
the thought of what happens to
Trent when we are not around
to provide his care.” Craig Kelly said.
“The Disability Insurance
Scheme is essential and I assure the public that it will be
the central focus of my attention when the Coalition finally
takes the reins of Government
away from the incompetence of
Gillard and Swann.” Mr. Kelly
said.
“But for this Government’s
reckless and wasteful spending we would now have the
resources to fund the disability
insurance scheme,” he said.
“This failure to act, this level
of irresponsible misuse of
taxpayers’ money, will be the
disgraceful legacy left behind
by a disgraced Federal Labor
government.”
Glenn Brookes said, “Tony certainly shows us what it is to be
Australian, with a drive and determination that should be the
envy of people half his age.”
“I wish Tony Steven’s every
success in what will probably
be his last desperate attempt
for the implementation of a
National Disability Insurance
Scheme.” Media: Geoffrey
Grasso 0421 778 671

FOREIGN Minister Bob
Carr believes the chances that the United Nations Security Council
will take action against
Syria have increased.
Russia has revealed it intends to support a resolution endorsing UN and
Arab League peace envoy Kofi Annan>s plan to
settle the year-old Syrian
conflict.
Russia previously has
helped block security
council action against
Bashar al-Assad>s regime, but its latest comments suggest it is now
ready to ramp up the
pressure on its ally to
end its crackdown on
anti-government rebels.
Senator Carr said Austra-

lia wants to see a tough
security council resolution against Mr Assad.
«The chances of that
have been advanced,»
Mr Carr said in Canberra
on wednesday.
«This is a government,
a regime, at war with its
own people and 8000
lives have been lost as a
result.»
Former foreign minister
Kevin Rudd condemned
Russia and China for
using their veto powers
to vote down two earlier UNSC resolutions
against Syria.
Senator Carr said Australia would «politely»
urge Russia and China
to support the new resolution.

Bob Carr warns of environmental disaster in maiden speech

Minister for Foreign Affairs Senator Bob Carr delivering his
maiden speech in the Senate Chamber at Parliament House in
Canberra. Picture: Kym Smith Source: The Daily Telegraph

FOREIGN Minister Bob
Carr has used his maiden
speech in the Senate to
warn of a potential environmental disaster caused
by climate change.
In a wide ranging speech,
Mr Carr addressed everything from multiculturalism to Australia’s place in
the world as a “creative
middle power.”
Mr Carr said he had believed in climate change
since the 1980s and that
the chemical composition
of the atmosphere was
changing and he said “it
is human activity that has

driven this process.”
Good foreign policy would
include protecting oceans,
Mr Carr said.
He told the Senate fish
were getting an osteoporosis style condition in one
affected sea.
Mr Carr moved on to address foreign affairs, referring to the unwitting
burning of Korans by US
personnel in Afghanistan
and the destruction of
graves of Australian soldiers last month in Libya.
He said Australia needed to
strive for an overlapping of
cultures and not a clash.

ACTIVIST group GetUp!
will fund a legal suit
against Clive Palmer after
the billionaire linked environmentalist Drew Hutton
to an alleged CIA plot to
damage the Queensland
coal industry.

Mr Hutton told The Australian Online he had been
bombarded with offers of
financial support and revealed GetUp! had made
an offer this afternoon to
finance his legal case for
defamation.

WA Labor MP John Ford
won’t re-contest
WEST Australian Labor
MP Jon Ford has announced he will not contest pre-selection for the
March 2013 election.
The member for the Mining and Agricultural Region, who has served
the past 12 years in the
WA parliament, said today his focus for the next
12 months would be to
help Labor leader Mark
McGowan lead the party
to victory at the next elec-

tion.
Mr McGowan said Mr Ford
was a greatly admired
and respected member of
the party and had worked
tirelessly for the people of
his electorate.
Mr Ford served as minister for local government,
regional development,
fisheries, employment
protection, Kimberley,
Pilbara, Gascoyne in the
Gallop and Carpenter
governments.

Ministers breached grants
rules, says Auditor-General

EIGHT Gillard government ministers - including cabinet ministers
Anthony Albanese and
Jenny Macklin - awarded more than $8.2 million in grants in their
own electorates without properly reporting

them.
Auditor-General
Ian
McPhee released on
Wednesday details of
33 cases over a twoyear period in which
ministers violated anti
pork-barrelling rules
brought in by Labor.
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“Full citizenship for all people living with a mental illness in Australian society”

- Exciting Mental Health Opportunities!
- Amazing Salary Benefits
- Values based, progressive organisation
Neami is a non-government organisation that has been providing psychosocial rehabilitation to people with a mental
illness for over 20 years. Neami offers a reflective team environment and attractive benefits to all staff and has recently
introduced the Collaborative Recovery Model (CRM) to further its commitment to consumer participation and recovery
through a strengths based approach to service delivery. Working within a recovery based framework, this support is
aimed at assisting consumers to develop independent living skills, a sense of social inclusion, and ownership of their
recovery.
The values, skills, attributes and commitment of our staff are key to Neami’s success and reputation as an organisation
that provides high quality support services to consumers. Neami is strongly committed to further developing and
diversifying its work force. .

Neami currently seeks to employ a
Community Rehabilitation and Support worker within Neami Bankstown
We seek enthusiastic people with integrity, high quality interpersonal skills and the ability to work collaboratively in a
team providing a range of rehabilitation and support services to consumers.

Applications for this role close: Friday 30th March 2012 at 5pm

املعالـِج الروحاني األقوى من اهلند
PANDIT - BABA GURUJI

،املشاكل الجنسية
،املشاكل العائلية
، الطالق،قضايا املحاكم
 املس، االحباط،الهجرة
والتأثري الشيطاني
وغري ذلك

For the first time in Melbourne

:أقرتاحات وحلول لـ

، الزواج،الحب
 أرقام،التعليم
، مجال العمل،الحظ
 مشاكل،املرض
األزواج
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HIGH DEFINITION TELEVISION PROGRAMMING

McDonald’s Rockdale
®

McDonald’s
Rockdale
603 Princes Highway
®

603 Princes Highway

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

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

FAMILY VALUE DINNER BOX™

$19.95

472

43

Connect
At participating restaurants only. ‘Coca-Cola’ and the
Contour with
Bottleus
areon:
registered trademarks of The Coca-Cola Company.

YouTube

Picasa

SHOUTcast

Media Center

At participating restaurants only. ‘Coca-Cola’
and the Contour Bottle
are registered trademarks
of The Coca-Cola Company.
Radio
Video-on-Demand
Movies
TV Channels

TV Series

Pay-Per-View

Media Center

®

Dorakhshan Market.................(+61)397-948-418

Melbourne
Ishtar Persian Bazar............ (+61) 393-549-212
Austech Telecom.................. (+61) 410-514-439
Bamyan Halal Butchers........ (+61) 397-932-636
& Grocery
Sid Satellite ............................ (+61) 415-406-500
Super Gulph………............. (+ 61)398-502-992
J& S Electrical PTY LTD ........ (+61)393-595-678
& Broad Meadows
Belmore
IPTV Techheads .......................(+61) 413240 342
Ann TV .......................................(+61) 400466 484

Perth
City Fresh Supermarket...... (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite.. (+61) 423-631-129
Ariana AFG Satellite ............. (+61) 421-883-650
Adellaid
Persian Grocery...................... (+61) 884-438-599
Mob Tech................................. (+61) 404-541-835
Geelong
Nima Satellite........................ (+ 61) 0401729598
Parramatta
Little Persia............................ (+ 61) 296-301-648

Narre Warren South
Nas Data Communication....(+61) 387-949-876
Botany
3D Thinking........................... (+61) 402-998-494
Brisbane
Afshar Market ....................... (+61) 738-477-396
Basir Satellite...........................(+61) 421-511-234
Aburn
Zam Zam Market (+61) 431-207 576
Southport Gold coast
Sara & sevda ................................ (+61) 756 970014
Persian Supermarket
08-10-0033

Sydney
AVA Satellite........................... (+61) 401-491-546
Super Sahel............................ (+61) 294-176-766
Heshmat Satellite.................. (+61) 400-078-000
Tech Solutions....................... (+61) 402-666-555
Bullono.................................... (+61) 0433008974
Niavaran Market ................... (+61)
® 294771 772
Black Town
Little Parand........................... (+61) 296-761-633
Dandenong

Customer Service:
Tel: +1-416-202-6608

Sales:
Tel: +1-604-293-1000

Fax:1-905-709-1910
info@glarab.com

10-11-0007

agentsupport@glarab.com

