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 425قتيالً وجرحياً  ..وواشنطن ترى بصمات لـ«القاعدة»

اإلرهاب يعصف بصباح دمشق

مهلة ميقاتي يف مواجهة االنسداد احلكومي

يرعى حفلة التيار الوطين احلر يف البلفيو

محاية التخابر ملف جديد بعد الداتا؟
اشاع االنفجاران اللذان
هزا دمشق امس االول
مزيدا من االجواء املشدودة
يف لبنان يف ظل املخاوف
املتنامية من انعكاسات
االزمة السورية عليه يف
جماالت خمتلفة.
الرمسي
لبنان
وسارع

اىل التنديد بالتفجريين،
فاتصل رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان هاتفيا
بالرئيس السوري بشار
االسد ،معتربا ان «استمرار
اعمال التفجري اليت تزهق
ارواح املدنيني االبرياء

التتمة صفحة 31

موسـكو وبكيـن :موقفنـا مـن
سـوريا لـن يتغيـر

خضار وفواكه طازجة  -سمانة عربية وهدايا
179 Merrylands Rd, Merrylands
 Tel; 1886 9760التفاصيل ص8

ويشبه اهلجوم املزدوج
الطريقة اليت يعتمدها
تنظيم القاعدة يف العراق،
حيث فجر االنتحاري األول
سيارة ،وبعد جتمع الناس
والقوى األمنية لتفقد
املكان ،فجر آخر سيارة
حتمل الكمية األكرب من
املتفجرات .وكانت «جبهة
النصرة» ،وهي جمموعة
إسالمية متشددة ،أعلنت
مسؤوليتها عن تفجريات
انتحارية يف سوريا يف
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بإدارة :آدي سركيس
هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.
m. 0425 34 8000
www.easytrainingsolutions.com.au
أدوات صحية  -كهرباء  -ميكانيك-
Plumbing-Electrical
P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160- Carpentry4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
نجارة خشب  -تبليط  -تلييس
 Tiling -Cement Rendering دهان  -تعمري حجارة (بريك) Painting - Bricklaying - Mechanic- Cabinet Maker - Concreting
 تصنيع خزانات  -صب باطون --Demolition and many more
هدم منازل والعديد غريها..
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

We also offer traineeships
benefiting
Trades
Assessment.both employers and workers
Confined Spaces

Y

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training
Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

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

أمس
موسكو،
محلت
ّ
االول« ،بعض الشركاء
األجانب» مسؤولية تصاعد
التفجريات الدموية يف
سوريا ،مؤكدة أنها وبكني
لن تغريا موقفهما من
األزمة ،فيما حذرت واشنطن
«متشددين»
أن
من
حياولون االستفادة من
«الفوضى».
اخلارجية
وزير
وقال
الروسية سريغي الفروف،
بعد حمادثات يف بكني
مع نظريه الصيين يانغ
من
«نطلب
جيتشي،
مجيع األطراف وقف العنف
والتعاون مع أنان» ،مشريا
يف الوقت نفسه إىل أن
موقف موسكو وبكني من
الوضع يف سوريا لن
يتغري.
بعض
«يفعل
وقال
شركائنا األجانب أمورًا
عملية حتى يتفجر الوضع
يف سوريا باملعنى احلريف
واجملازي للكلمة .أقصد
تلك التفجريات» .وأضاف

«زعماء اجملتمع الدولي
هلم تأثري عليها (اجلماعات
أن
جيب
املسلحة).
يستغلوا نفوذهم من أجل
اخلري ال الشر».
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الوزير جربان باسيل اليوم يف سيدني
يصل متام الساعة 11،30
من قبل ظهر اليوم السبت
اىل مطار سيدني قادما
من ملبورن وزير الطاقة
املهندس جربان باسيل
ممثال دولة الرئيس العماد
ميشال عون يف رعاية
حفلة التيار الوطين احلر
يف سيدني اليت تقام مساء
اليوم السبت يف صالة
البلفيو يف بانكستاون.
ويرافق الوزير باسيل
يف زيارته املنسق العام
للتيار الدكتور بيار رفول
ومسؤول االنتشار الدكتور
طارق صادق.
وبعد املطار يتوجه الوزير
جربان باسيل مباشرة اىل

فران ياغونا للم
أ

وزير الطاقة جربان باسيل

اوتيل بارك رويال يف
باراماتا لعقد مؤمتر صحايف
على ان يليب بعد ذلك دعوة
رجل االعمال جورج غصني
الربوفيسورة
وعقيلته
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ع
جنات ..

اآلن  ....يف فريفيلد

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

حسم

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

خربة طويلة  ..خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة

فرع فريفيلد

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

حطام السيارات املحرتقة بعد االنفجارين اللذين هزا منطقة قزاز قرب دمشق صباح امس االول

محالت حمزة للخضار والفواكه
االوىل يف مرييالندز

www.southwestbuilders.com.au

Sydney: Unit 9,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200

Tel/Fax:(03)94659992

سيارتني
ومدارسهم،
حتمالن طنا من املتفجرات
يف دمشق ،ما أدى إىل
جمزرة ذهب ضحيتها 55
من الشهداء ،و 370من
اجلرحى.

خربة طويلة وصدق يف التعامل

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني
e-mail: info@meherald.com.au - e-mail: ads@meherald.com.au
www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 2, 90 Mountview Rd, Lalor VIC 3075

يف هجوم هو االكثر دموية
منذ اندالع االزمة يف
سوريا قبل  14شهرا ،فجر
انتحاريان ،بفارق دقيقة
واحدة ،ويف ذروة خروج
السوريني إىل أعماهلم

نتعهد كافة املشاريع من األبنية
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم
الخريطة إىل تسليم املفتاح

فرع ياغونا

تلفون 87308300 :تلفون97938333 :
14 Smart St,
Fairfield

قرب حمطة القطار

124 Highland Ave,
Yagoona

قرب حمطة القطار

االعالن
يف فرع
فريفيلد

نؤمن طلبيات كافة
املناسبات بأسعار
مدروسة

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من
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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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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لبنانيــات

ميقاتي :اخلارج ال يكرتث ملصاحلنا اجلميل :الجراءات جتعل لبنان دولة قادرة
وعلينا منع اي تدخل يف صنع قراراتنا على استثمار ومحاية ثرواتها النفطية
قال رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي ان اخلارج ال يكرتث
ملصاحلنا ،مشريا اىل انه علينا
منع أي تدخل يف صنع القرارات
الوطنية واحلكومية.
فقد استضافت دائرة العلوم
العامة
واالدارة
السياسية
يف اجلامعة األمريكية يف
بريوت الرئيس ميقاتي ،الذي
ألقى حماضرة بعنوان قضايا
السياسات
نظر:
ووجهات
وصنع السياسات يف اجلمهورية
اللبنانية وحتاور معهم.
وشارك زهاء مئة من طالب
الدائرة وعدد من أساتذتها يف
اللقاء الذي متيز بدرجة عالية من
الصراحة والشفافية.
ورحب رئيس اجلامعة الدكتور
بيرت دورمان بالرئيس ميقاتي،
ووصفه مبثال يقتدي به
الطالب .وذكر أن الرئيس
ميقاتي خريج اجلامعة وعضو يف
جملس أمنائها.
وخاطب الرئيس ميقاتي الطالب
بالعربية العامية مشددا على
أهمية تقبل اآلخر والتعايش
واالعتماد على الذات ،وقال
للطالب :ال تتوهموا أبدا أن
القوى اخلارجية تكرتث ملصاحلنا،
مشددا على أهمية منع أي تدخل
يف عملية صنع القرارات الوطنية
واحلكومية.
وأجاب عن أسئلة عدة عن
العالقات اللبنانية  -السورية،
والقانون
العام،
والنقل
االنتخابي ،والغاء الطائفية
وعدد من املواضيع غريها.

وقال رئيس دائرة العلوم
السياسية واالدارة العامة يف
اجلامعة الدكتور توماس هايس:
لقد تشرفنا باستضافة دولة
رئيس احلكومة األستاذ جنيب
ميقاتي حلوار غري رمسي مع
طالب العلوم السياسية واالدارة
العامة يف اجلامعة األمريكية يف
بريوت.
وأضاف الدكتور هايس الذي
يعلم أيضا مواد يف االدارة
العامة والسياسات العامة يف
اجلامعة أن هذه األنشطة مهمة
ألنها تشجع احلوار املفتوح
واملسؤولني
الطالب
بني
احلكوميني.
وحني سئل عن اخلطط املستقبلية
للدائرة ،قال :ستستمر دائرتنا
يف رعاية أنشطة تشجع طالب
الدائرة على الربط بني ما
يتعلمونه يف الصف مع جتارب
املمارسني على أرض الواقع.
استقباالت
وكان الرئيس ميقاتي استقبل
يف السراي املدير العام ملنظمة
االونروا سلفاتوري لومباردو يف
زيارة وداعية ملناسبة انتهاء
مهماته يف لبنان.
كما استقبل نائبة املدير العام
لصندوق النقد الدولي نعمت
شفيق اليت قالت بعد اللقاء:
كان االجتماع مع دولة الرئيس
خمططاته
وناقشنا
ممتازا،
األمد
والطويلة
املستقبلية
للبنان ،واالسرتاتيجية املتبعة من
قبله ملعاجلة الدين واملشكالت
املتعلقة بالبنى التحتية.

بري التقى وفد البنك الدولي وتلقى
برقية من بوتني
التقى رئيس جملس النواب
نبيه بري يف عني التينة امس
االول وفدا من البنك الدولي
برئاسة املدير التنفيذي الدكتور
مريزا حسن وعضوية مدير ادارة
الشرق االوسط اهلادي العربي
واملستشارة االوىل للمدير
التنفيذي ندى مفرج .وعرض
معهم لبعض مشاريع البنك
الدولي يف لبنان.

وتلقى برقية جوابية من الرئيس
الروسي فالدميري بوتني شكره
فيها على تهنئته بانتخابه رئيسا
لروسيا االحتادية ،قال فيها:
انا واثق بأن عالقات الصداقة
التقليدية الروسية  -اللبنانية
ستستمر باالزدهار ملصلحة
شعبنا ولالستقرار واالمن يف
الشرق االوسط وامتنى لكم
دوام الصحة والنجاح.

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

مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
Contact Info
Printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW
2116

Tel:(02) 8764 8186
Fax:(02) 8764 8062

دعا الرئيس أمني اجلميل احلكومة
اىل تقصري املهل والشروع فورًا
يف اختاذ االجراءات اليت جتعل
من لبنان دولة يف حاليت جاهزية
وقدرة على استثمار ومحاية
ثروتها النفطية دون ابطاء.
فقد استقبل الرئيس اجلميل
امس االول وفدا من نقابات
منشآت النفط يف طرابلس ضم
رئيس نقابة مصفاة طرابلس
امحد فيرتوني ورئيس نقابة
مصب املصفاة بسام عيسى
وأعضاء النقابتني .وأيد الرئيس
اجلميل مطالب النقابتني وحقوق
ّ
العمال واالجراء واملوظفني داعيًا
اىل ايالء هذا القطاع العناية
الكاملة.
بعد اللقاء اعلن عيسى :زرنا
الرئيس اجلميل لوضعه يف
كيفية عمل منشآت النفط يف
طرابلس والزهراني وشدد
الرئيس اجلميل على اعادة
للمنشآت،
الريادي
الدور
ووعدنا ان يكون اىل جانبنا يف

عملية تطوير املنشآت اليت هي
الوكيلة احلصرية للمازوت األمحر
يف لبنان ،واملستوردة الوحيدة
هلذه املادة ،وحنن خنشى ان
تفقد املنشآت هذه احلصرية
بعد الضجة اليت رافقت عملية
توزيع املازوت .ان املنشآت
تقوم بدورها على اكمل وجه
خصوصا يف احملافظة على جودة
املازوت ونوعيته وعلى عدالة
التوزيع ليصل املازوت اىل كل
املناطق اللبنانية.
ودعا عيسى اىل تنفيذ اخلطة
املوجودة لتطوير منشآت النفط،
طالبا من الدولة ان تضع يدها
على قطاع النفط قبيل البدء
باستثمار الثروة البحرية وتأكيد
حصريتها على هذا القطاع تالفيا
لإلحتكار والغش.
وردا على سؤال قال :حنن مع
وزير الطاقة يف اعادة تأهيل
منشآت النفط واعادة العمل
اىل املصفاة لتلعب دورها كما
يف السابق.

النائب فضل اهلل :الجراء االنتخابات
النيابية على اساس النسبية
اعترب عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب حسن فضل اهلل خالل
لقاء سياسي أقامه حزب اهلل
يف حسينية بلدة القماطية ،أن
قانون الستني أعاد لبنان إىل
القرون الوسطى ألنه أنتج جملسا
نيابيا قائما على أساس مذهيب
ومناطقي ،والعودة إليه ستنتج
املزيد من الشرذمة الداخلية
واإلنقسامات ،داعيا اىل إقامة
اإلنتخابات النيابية املقبلة على
أساس قاعدة النسبية إلتاحة
الفرصة أمام إنتاج جملس نيابي
متثيلي حقيقي وسلطة متثيلية
بأكثرية حقيقية متثل اجلميع.
وأشار إىل أن النسبية تتيح
التمثيل الفعلي جلميع الفئات
اللبنانية وال تسمح بإلغاء أحد،

ال طائفة وال منطقة ،الفتا إىل
أنها تتناقض مع عقلية بعض
القوى السياسية اليت ال تزال
عقلية احتكار وتسلط وإلغاء
لآلخر.ورأى أن يف لبنان فريقا
سياسيا يراهن وينتظر سقوط
النظام يف سوريا ليأتي نظام
سياسي بديل يدعمه يف الداخل
ليتمكن من اإلستيالء على
السلطة والتحكم يف لبنان.
وأضاف :أيا تكن املتغريات يف
املنطقة ،لن تتمكن من تغيري
املعادلة السياسية الداخلية
القائمة على توازنات حساسة
ال ميكن التالعب بها ،ألن أي
تالعب بها سيؤدي إىل ما ال
يريده احلريصون على لبنان.

سليمان اتصل باالسد :استمرار التفجري بسوريا ليس وسيلة
صحيحة لبلوغ الدميقراطية
اعترب رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان يف خالل
السوري
بالرئيس
اتصال
بشار االسد أن استمرار أعمال
التفجري يف سوريا والذي
يزهق أرواح املدنيني االبرياء
بشكل أساسي ليس الوسيلة
الصحيحة لبلوغ الدميوقراطية،
الفتا اىل أن السبيل الوحيد
واالمثل هو اجللوس اىل
طاولة احلوار والبحث بهدوء
وعقالنية يف الوسائل احلضارية
الناجعة لتحقيق االنتقال اىل
الدميوقراطية ،ضمن مناخات
تفاهم سلمي يضع مصلحة
سوريا والشعب السوري بكل
مكوناته فوق كل اعتبار.
وتناول رئيس اجلمهورية مع
رئيس جلنة االشغال والطاقة
النائب حممد قباني االوضاع
وامللفات املتعلقة باالشغال
والطاقة اليت تدرسها اللجنة،
متهيدا الحالتها على اهليئة

العامة للمجلس النيابي.
وزار بعبدا وفد من جمموعة
الفطيم االستثمارية برئاسة
رئيس جملس االدارة اياد
ملص ،الذي أطلع الرئيس
سليمان على عدد من املشاريع
االستثمارية الكربى اليت تنفذها
اجملموعة يف العاصمة وبعض
املناطق اللبنانية.
وحبث رئيس اجلمهورية مع سفري
أرمينيا اشوت كوتشاريان يف
العالقات الثنائية بني البلدين
يف كل اجملاالت ،والتعاون
القائم على مستوى املنظمات
الدولية.
وزار بعبدا وفد من أسرة فيلم
تنورة ماكسي عرض للرئيس
سليمان موضوع االنتقادات
واالعرتاضات على الفيلم،
وأكد الوفد أن بعض املشاهد
ال يهدف اىل االساءة مبقدار
ما يستند اىل وقائع قصة
حقيقية.

احلريري ابرق اىل بوتني مهنئا بتنصيبه:

السقاط نظام سالح الوصاية والفساد واالغتيال
جدد الرئيس سعد احلريري دعوته
اىل إسقاط نظام سالح الوصاية
والفساد واالغتيال والتسلط.
وشدد ،يف دردشة عرب موقع
تويرت للتواصل االجتماعي ،على
ضرورة ان نتحلى باالميان ،وقال:
سننتصر ألننا على حق.
وملا سأله احد املتتبعني عن
رأيه يف ازمة االنفاق اليت تواجه
احلكومة اليوم ،خصوصا ان جلسة
جملس الوزراء االربعاء مل تسفر
عن شيء ملموس ،قال :إن حياة
املواطنني ال ينبغي ان تكون
جزءا من صفقات املسؤولني
الشخصية ،كما هي احلال مع هذه
احلكومة.
وردا على سؤال عما اذا كان
يهدف بدعوته اىل اسقاط النظام
اىل التخلي عن نظام الطائف او
تزييت احلركة الشعبية ،أوضح

الرئيس احلريري ان الدعوة هي
اىل إسقاط نظام سالح الوصاية
والفساد واالغتيال والتسلط.
من جهة ثانية وجه الرئيس
احلريري برقية تهنئة اىل رئيس
مجهورية روسيا االحتادية فالدميري
بوتني مبناسبة تنصيبه رئيسا
للجمهورية ،شدد فيها على أن
إعادة انتخابه رئيسا للمرة الثالثة
إمنا تعرب عن ثقة الشعب الروسي
بشخصه.
وقال :امسحوا لي بهذه املناسبة
إن أنوه بدور روسيا احملوري يف
معاجلة األوضاع املتأزمة ،خصوصا
يف منطقتنا ،ملا فيه مصلحة
شعوبنا اليت ترتقب مواقف
مميزة للقيادة الروسية تصب يف
مصلحة املسار الدميقراطي حلراك
الشعوب ،ومبا يساهم يف تدعيم
ومتتني األمن والسالم العامليني.
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لبنانيــات

ئيس وزراء تونس زار سليمان وبري وعقد حمادثات يف السراي:

الثورة استلهمت من لبنان احلرية والتعددية والوفاق واالنفتاح
أكد رئيس وزراء تونس محادي
اجلبالي ان لبنان كان مشعة األمل
بالنسبة اىل الشعوب العربية
واليت أضاءت الظلمات .وأكد ان
حمادثاته لبنان ركزت على تفعيل
االستثمار.
فقد جال رئيس وزراء تونس
الذي يزور لبنان على رأس وفد
للمشاركة يف منتدى االقتصاد
واألعمال على القصر اجلمهوري
يف بعبدا واستقبله رئيس
اجلمهورية العماد ميشال سليمان
وعرض معه العالقات الثنائية
بني البلدين والعالقات العربية -
العربية ،وأشاد رئيس اجلمهورية
باالنتقال السريع اىل الدميوقراطية
الذي حتقق يف تونس.
ثم زار رئيس احلكومة التونسية
والوفد املرافق والسفري التونسي
يف لبنان حممد فوزي بلوط عني
التينة وقال اجلبالي بعد لقائه
رئيس اجمللس نبيه بري :سعدت
بلقاء الرئيس بري رمز وحدة
شعب لبنان العريق يف التوافق
وهذا التوازن مجيل ،ونقلت له
صورة عن وضعنا يف تونس بعد
ثورة اليامسني ،الثورة السلمية،

والتحديات اليت تواجهها ،وهي
حتديات تعتربها طبيعية لثورة
قامت على الكرامة بشقيها
السياسي واالجتماعي ،وقد حققنا
يف تونس خطوات ال بأس بها يف
اجملال السياسي ،وحنن نعاجل
الشق الثاني من الكرامة وهي
العدالة االجتماعية خدمة لشعبنا
وشبابنا .سعدت كثريًا واستفدت
من نصائح وأفكار الرئيس بري،
ملمًا بقضايا وهموم
وقد وجدته ّ
األمة ووضع شعوبنا والقضية
نصحه
وكذلك
الفلسطينية،
والسياحي
التجاري
للتبادل
وكل فرص دعم العالقات بني
الشعبني .وأشكره على هذا
االستقبال وانا سعيد جدًا لتواجدي
يف بريوت ولبنان ،لبنان االنفتاح
واالعتدال ورمز احلرية .فعندما
كانت شعوبنا ومنطقتنا العربية
كلها يف ظلمات االستبداد كان
الشمعة اليت تضيء األمل على
رغم كل املشاكل والصعوبات
اليت حتيط بلبنان ،أكرر شكري
للرئيس بري وجمللس النواب
وللشعب اللبناني.

حمادثات السراي

حردان استقبل وفد حزب اهلل
وتشديد على منع تهريب السالح
استقبل رئيس احلزب السوري
القومي االجتماعي النائب اسعد
حردان ،وفدا من قيادة حزب
اهلل ضم نائب رئيس اجمللس
السياسي حممود قماطي ،النائب
السابق أمني شري والدكتور علي
ضاهر ،يف حضور عضو اجمللس
االعلى يف القومي قاسم صاحل
وعضو املكتب السياسي معن
محيه.
واشار بيان للقومي ان الوفد
نقل حلردان حتيات االمني العام
حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل.
وجرى خالل االجتماع استعراض
لالوضاع العامة ،وتطرق اىل
التفجريات االرهابية اليت ضربت
العاصمة السورية صباح أمس
وسقط بنتيجتها عشرات الشهداء
واجلرحى ،فدان اجملتمعون هذه
التفجريات ،ورأوا فيها ترمجة
ملسار ارهابي هدفه زرع الفوضى
يف سوريا ،وتقويض استقرارها،
مقدمة لضرب استقرار املنطقة
كلها ،واستهداف معادلة الصمود
واملقاومة ضد العدو الصهيوني،
اليت تشكل سوريا مرتكزها،
وإفشال مهمة املراقبني الدوليني
يف سوريا ،واحلؤول دون إمكانية
انطالق حوار وطين شامل تنادي
به القيادة السورية.
وحذروا من استمرار تورط دول
معروفة يف دعم اجملموعات
اإلرهابية يف سوريا ،والذي
يؤدي إىل إراقة دم السوريني،
ودعوا إىل أهمية تشدد الدولة
اللبنانية يف منع تهريب املسلحني
واألسلحة عرب لبنان ،وأثنوا على
جهود اجليش اللبناني يف ضبط

باخرة السالح مؤخرا باإلضافة
إىل شحنات أخرى ،واليت كشفت
مدى تورط بعض القوى الداخلية
والعربية يف التآمر على سوريا عرب
لبنان.
وحيا اجملتمعون أرواح شهداء
جمزرة حلبا وعائالتهم مبناسبة
الذكرى الرابعة للمجزرة وأكدوا
ضرورة حتريك ملف هذه القضية،
لالقتصاص من اجملرمني والقتلة.
وعرضوا االستحقاقات الداخلية
يف لبنان ،ال سيما ما يتصل
املقبلة،
النيابية
باالنتخابات
والقانون الذي جيب ان جترى
على أساسه ،ورأوا ضرورة إجراء
االنتخابات يف موعدها على أساس
قانون مرتكزه الدائرة الواسعة
والنسبية ،ألنه حيقق متثيال عادال
وصحيحا لكل اللبنانيني من دون
استثناء.
وشددوا على أهمية حتصني
الوحدة الداخلية والشروع يف
وضع املرتكزات اليت حتصن هذه
الوحدة.
أمام
اجملتمعون
وتوقف
االستفزازات العدوانية الصهيونية
عند بعض النقاط احلدودية
مع فلسطني احملتلة ،وأكدوا
أهمية مواجهة هذه االستفزازات
واإلعتداءات مبوقف لبناني حازم
يؤكد التمسك حبق لبنان يف
التصدي هلذه االعتداءات ،ويف
حترير ما تبقى من أرض حمتلة
ويف تأكيد حقه باستثمار ثروة
لبنان املائية والنفطية ،انطالقا
من الثقة بعوامل قوة لبنان
املتمثلة بثالوث اجليش والشعب
واملقاومة.

وزار رئيس وزراء تونس بعد
الظهر السراي وعقد حمادثات
مع رئيس احلكومة جنيب ميقاتي
تناولت العالقات الثنائية وسبل
تفعيلها.
وقد وصل الضيف التونسي اىل
السراي قرابة الثانية بعد الظهر
واستقبله ميقاتي يف الباحة
الداخلية ،وأقيمت له مراسم
االستقبال التقليدية ،فعزفت
موسيقى قوى األمن الداخلي
التونسي
الوطين
النشيدين
واللبناني ،ثم عرض الرئيسان
ثلة من سرية حرس رئاسة
احلكومة اليت أدت هلما التحية.
بعدها صافح الضيف التونسي
الوفد اللبناني الذي ضم نائب
رئيس جملس الوزراء مسري مقبل،
وزير االقتصاد والتجارة نقوال
حناس ،وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل ووزير االعالم وليد
الداعوق ،سفري لبنان يف تونس
فريد عبود واألمني العام جمللس
الوزراء سهيل بوجي .كما صافح
ميقاتي الوفد التونسي الذي ضم
وزير االستثمار رياض بالطيب
وسفري تونس يف لبنان حممد
فوزي بلوط.
بعد ذلك عقد الرئيسان ميقاتي
واجلبالي اجتماعا شارك فيه
الوفدان اللبناني والتونسي ،ثم
مؤمترا صحافيا قال يف بدايته
ميقاتي :أرحب بدولة الوزير
األول للجمهورية التونسية السيد
محادي اجلبالي يف لبنان ،وزيارته
هي تأكيد إضايف للعالقة املمتازة
بني الدولتني .أراد ان يكون لبنان
من اوائل الدول اليت يزورها،
ملا ميثله لبنان من قيم احلضارة
واحلريات والدميوقراطية ،كما عرب
عن ذلك يف اجتماعنا .كما أراد أن
تكون زيارته للبنان منطلقا للدعوة
اىل االستثمار يف تونس مبا ميثل
لبنان من لقاء رجال االعمال
واملال العرب .وهو كان دعا
يف كلمته صباحا يف خالل منتدى
االقتصاد واألعمال اجلميع اىل
زيارة تونس واالستثمار فيها.
حتدثنا يف اجتماعنا عن العالقات
الثنائية بني البلدين ،وتطرقنا
اىل مواضيع عديدة ،وخصوصا
يف ما يتعلق باجتماع للجنة العليا
اللبنانية-التونسية ،وقد اتفقنا
على أن يكون االجتماع يف وقت
قريب ،وذلك من أجل حتفيز هذه
العالقات وتوقيع اتفاقية لتشجيع
االستثمار بني البلدين.

استلهمت من لبنان

ثم حتدث رئيس الوزراء التونسي
فقال :تسعدني زيارة لبنان
وتشرفين ،كما يشرف احلكومة
التونسية ذلك ،وهي احلكومة
الشرعية املنبثقة من االنتخابات
التشريعية بعد الثورة اجمليدة،
هذه الثورة اليت استلهمت من
لبنان احلرية والتعددية والوفاق
وهذه
والتسامح،
واالنفتاح
امليزات يف لبنان هي امليزات
نفسها يف تونس يف تارخيها
واحلضارات اليت توالت عليها
منذ ثالثة االف سنة .حنن نشعر
يف تونس برتابط عميق مع لبنان
وبتقارب بني الشعبني اللبناني
والتونسي ،وقد قامت ثورتنا
إلحياء هذه القيم ،قيم احلرية
واالعتدال والتسامح ،لذلك جند
انفسنا قريبني جدا من لبنان
ومن بريوت عاصمة احلرية والفن
الراقي.
أضاف :جئنا لنطالب مبزيد من
التنسيق وتوطيد العالقات يف
اجملاالت كافة ،ووجدنا جتاوبا
كبريا من القيادة اللبنانية ومن
النخبة اللبنانية والشعب اللبناني،
فتونس ،حكومة وشعبا ،متد يدها
اىل شقيقتها ثورة لبنان املستمرة
حنو هذا االعتزاز باالنتماء احلضاري
وحنو بناء جمتمع يقوم على هذه
القيم النبيلة اليت جتمع بلدينا.
كما قال الرئيس ميقاتي ،فقد
تطرقنا اىل الكثري من املواضيع
ونود ان منر اىل عمل فعلي
وميداني من خالل اللجنة العليا
اليت جيب تفعيلها يف أقرب
وقت ،النه ال بد من ان نتطلع اىل
ما يهم شعبينا الشقيقني ،فشكرا
لكم على هذه الفرصة اليت اتيحت
لي لزيارة لبنان.
وردا على سؤال عن أجواء جلسة
جملس الوزراء أمس االول ،قال
ميقاتي :حنن اليوم نتكلم عن
اللبنانية-التونسية،
العالقات
وأريد ان أزيد مجلة رمبا تصلح
ان تكون جوابا عن السؤال،
فخالل منتدى االقتصاد واالعمال
هذا الصباح  -امس االول ،كان
احلديث عن الربيع االقتصادي،
ويف رأيي حان الوقت لالهتمام
باالقتصاد وباألمور اليت تشجع
االستثمار واالقتصاد .ومن هذا
املنطلق كان حبثنا ،وعندما ننظر
اىل اي امور يف لبنان علينا
مقاربتها من ناحية االمناء والتطوير
واالزدهار االقتصادي.

جعجع استنكر خطف االب غاريوس
استنكر رئيس حزب القوات
اللبنانية الدكتور مسري جعجع عملية
خطف الكاهن وليد غاريوس يف
منطقة نبحا ،وقال أنه ال يفرتض
انهاء هذه احلادثة على طريقة
األمن بالرتاضي الذي يعين تنازل
الدولة عن صالحياتها لصاحل
منظمات حملية ،ما يدمرالدولة
وخيالف ميثاق العيش املشرتك.
وحذر جعجع ،يف تصريح ل CNN

بالعربية ،من خطر هكذا حوادث
اليت قد تهدد السلم األهلي كون
املخطوف هو كاهن.
وحسب بيان للدائرة االعالمية يف
القوات دعا جعجع،الذي كان قد
اتصل بالرئيس اللبناني ميشال
سليمان للتداول معه يف حيثيات
القضية ،الدولة إىل القيام
بواجباتها عرب توقيف املتهمني
باخلطف وسوقهم إىل العدالة.

عون عرض االوضاع مع املطران بسرتس
دعا رئيس تكتل التغيري
واالصالح العماد ميشال عون
املرأة اىل رفض الكوتا النها
نصف اجملتمع ولتكن هلا
املناصفة.
فقد استقبل النائب عون يف
دارته يف الرابية ،مرتوبوليت
بريوت وجبل لبنان للروم
الكاثوليك كريللس بسرتس
يرافقه لفيف من الكهنة ،يف
حضور وزير االتصاالت نقوال
صحناوي ،ومت البحث يف امور
روحية وحملية ال سيما االوضاع
يف البالد على الصعيد السياسي
واالقتصادي واالجتماعي.
كما التقى وفدا من جلنة صياغة
املؤمتر االول للمركز العاملي
حلوار احلضارات لقاء برئاسة
مدير العالقات العامة يف
املركز البطريركي االرمشندريت
الدكتور شربل حكيم.
وقد شكر الوفد للعماد عون
حضوره ومشاركته يف املؤمتر،
مؤكدا ان العماد عون أب لكل
مؤمن ولكل عائلة يف هذا
البلد.
ونقل الوفد حتيات بطريرك
املشرق
وسائر
انطاكيا
غريغوريوس الثالث حلام،

مشددا على ان انشاء املركز
املؤمتر
فيه
انعقد
الذي
بعنوان املرأة ودورها يف زمن
التحوالت ،جاء تنفيذا لالرشاد
الرسولي ،وان البطريرك حلام
مصر على ان يبقى للبنان
الدور الكبري يف مجع كل ما
هو خمتلف الن رسالة املسيحية
هي احملبة والسالم.
بدوره ،هنأ العماد عون
البطريرك حلام على هذا املركز
الذي اعترب انه سباق يف مالحقة
حق املراة ودور الكنيسة يف
تهذيب اجملتمع ،وهو خمترب
افكار وتالق.
كما اثنى على املداخالت اليت
وردت يف املؤمتر وخاصة
مداخلة البطريرك حلام من خالل
نظرة الدين املسيحي للمرأة
ومكانتها املستمدة من السيدة
العذراء ،وعلى مداخلة السيدة
رندى بري.
دولة الرئيس العماد
وكرر
عون القول ان على املرأة
اال تقبل بالكوتا النها نصف
اجملتمع بل جيب ان يكون هلا
املناصفة ،كما شدد على اننا
يف حاجة اىل تربية الرجال حتى
نكون منصفني جتاه املرأة.

الوزير جربان باسيل يزور اسرتاليا
لتفقد أبناء اجلالية اللبنانية ومقابلة
املسؤولني االسرتاليني وللتحدث عن مشاريع
كتلة االصالح والتغيري
يقوم معالي وزير الطاقة االستاذ جربان باسيل بزيارة خاصة السرتاليا
حيث يقوم بعدة اجتماعات مع املسؤولني يف الجمعية اللبنانية االسرتالية
املتحدة( ،التيار الوطني الحر يف اسرتاليا) ويقابل املسؤولني االسرتاليني
ويقوم بزيارة الواليات األسرتالية حسب الجدول التالي:
 زيارة ملبورن والية فكتوريا يومي الجمعة  11والثالثاء  15ايار 2012للمزيد من املعلومات حول الزيارة يرجى االتصال بالسيد شربل راضي
.0413416046
 زيارة سيدني والية نيو ساوث ويلز يومي السبت واالحد  12و.2012 -13للمزيد من املعلومات االتصال بالسيد ريتشارد طنوس .0413107531
 زيارة كانربا والية العاصمة الفدرالية كانربا صباح يوم االثنني  14أيار .2012للمزيد من املعلومات اإلتصال بالسيد جوزف درويش .0422587887
 زيارة اداليد والية جنوب اسرتاليا بعد ظهر يوم االثنني  14نيسان . 2012للمزيد من املعلومات االتصال بالسيد جاك رباع . 0419321545

تحدث رئيس التيار الوطني الحر يف اسرتاليا عن الزيارة التي يتفقد خاللها
الوزير جربان باسيل ابناء الجالية اللبنانية والتيار الوطني الحر بحيث
سيتحدث عن مشاريع كتلة االصالح والتغيري التي تؤدي اىل جعل لبنان دولة
املؤسسة بحيث ينعم بهذا البلد كافة اللبنانيني وسوف يضع الوزير باسيل
ابناء الجالية الكريمة امام مسؤولياتهم تجاه ما يجري يف لبنان وخاصة مع
قدوم موعد لالنتخابات اللبنانية املقررة يف العام القادم  2013والتي تعني
انجاح مشاريع التيار الوطني الحر.
اننا نرحب بمعالي الوزير جربان باسيل متمنني له السفر اآلمن واالقامة
الطيبة يف الربوع االسرتالية والعودة الساملة اىل لبنان اغلى االوطان.
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مقاالت

من «يتآمر» على احلريري وجنبالط؟
ادمون صعب

«ما ّ
تكلمت بشيء يف الغضب ،فندمت عليه يف الرضا»
مورق العجلي
ّ
(ابن عربي)
ّ
يكاد اللبنانيون
يتعقدون وهم يشاهدون طوابري املواطنني
يتوجهون إىل صناديق االقرتاع الختيار من سيمثلهم يف
الربملان ،كما يف أرمينيا واليونان وسوريا ،على عالتها ،أو
سيحكمهم ،كما يف فرنسا .وهم إذ ينظرون إىل املستنقع
السياسي يف بلدهم فال جيدون سوى زبد القذارة ،واإلسفاف،
واملنزلقات يف اللسان واالحنطاط يف األخالق.
وقد خالط قرفهم ويأسهم خوف متجدد من فتنة مذهبية يدفع
إليها ،من دون ان يدروا ،أولئك الذين قالوا أخريًا ،انهم عملوا
على «درء الفتنة وجنحنا ،ولسنا أبدًا نادمني» ،إذ ان جمرد
احلديث عن الفتنة ،وإن يف معرض غلبتها ،من شأنه إيقاظها.
ُ
وكلنا نعلم انها وحش مفرتس
فز.
ومدمر ،ال يرحم متى
است ّ
ّ
فقد كانت كافية الستفزاز ذلك الوحش العبارات اليت وجهها
الزعيم وليد جنبالط يف خطابه األخري يف صوفر إىل «حزب
اهلل» من دون ان يسميه« :ما من أحد يتعلم من عرب املاضي،
مبعنى انه ما من أحد مهما فاضت قوته يف هذا البلد ،يستطيع
أن ُيلغي اآلخر .ماذا يريدون؟ االستيالء على كل املقدرات،
مقدرات البالد والعباد ،واإلدارة والقضاء واجليش ()...
وجعلنا مالحق وأذنابا؟».
ومن حسن احلظ ان جنبالط مل يكن يرجتل ،بل كان يتلو
نصًا أعده بنفسه ،وال بد من أن يكون راجعه أكثر من مرة
ليستدرك ،بعدما اعترب أن مثة «مؤامرة إللغائه ،وان القضية
املطروحة انطالقًا من قانون النسبية لالنتخابات ،هي ان نكون
أو ال نكون» ،انه سيتصرف «بهدوء
وترو خارج االنفعال
ٍّ
واهليجان».
ولقد كان كالم جنبالط مستغربًا حيال «حزب اهلل» واملقاومة،
إذ كانت كل املؤشرات تفيد ان ال مشكلة بني جنبالط واحلزب،
وان االختالف يف وجهات النظر بالنسبة إىل الوضع السوري
احنصر يف اإلطار السياسي الذي ال ُيلزم احدهما اآلخر به.
وال نرى انه من املنطق اعتبار «حزب اهلل» مسؤو ً
ال عن الكالم
الذي صدر عن العماد ميشال عون يف االحتفال الذي أقيم يف
الذكرى السابعة لعودته من املنفى ،واعتربه الزعيم االشرتاكي
ّ
«شتام» حبث عن مثيل له للرد عليه
مهينًا له ،واصفًا عون بـ
بأجر فلم جيده «ألن مجيعهم نأوا بأنفسهم».
وكان جنبالط ،رغم غضبه من العبارات اليت وجهها إليه عون،
وهي ُمستنكرة ،يف غنى عن نبش القبور ،ألن هذا يثري امشئزاز
بكركي ،قبل عون.
وما مل يقله جنبالط صراحة عن قانون النسبية ،قاله الرئيس
سعد احلريري يف ذكرى  7أيار ،وزاد عليه رفضه إجراء
االنتخابات قبل نزع سالح «حزب اهلل» ،مؤكدًا «قرارنا ان
نواجه هذه املؤامرة على النظام الدميوقراطي» ،معتربًا ان مثة
من يعمل «من أجل انتخابات وقوانني انتخاب ختضع إلرهاب
السالح».
وخالفًا للظن ان سهام جنبالط واحلريري االنتخابية ستصيب
«حزب اهلل» وعون على أساس انهما يشجعان على اعتماد
النظام النسيب ألنه يصحح التوازن املختل ،كما حيقق التمثيل
ويدخل الندوة الربملانية اجلماعات اليت تتمتع
الصحيح والعادلُ ،
حبضور سياسي ،لكن النظام األكثري واملال السياسي وتزوير
إرادة الناخبني تقصيها عن ساحة النجمة ...بينما الواقع هو ان
سهامهما أصابت رئيس اجلمهورية ،ألنه صاحب فكرة النسبية،
وداعمها،
ومصر عليها .وهو يكرر يف كل مناسبة ان قانون
ّ
الستني «ظامل» ،وان النسبية هي النظام االنتخابي األمثل.
ويف ذهن الرئيس ما قاله أبو الدستور ميشال شيحا يف
حماضرة له عام  1942بعنوان «لبنان اليوم»« ،ان اهلدف
األول واألمسى ألي جملس نواب لبناني ،هو ان يعزز فينا
إرادة العيش املشرتك .ويكون جملسًا يتيح لنا أن ننظر معًا يف
القضايا العامة بروح بعيدة عن املصاحل الطائفية ،املارونية
والسنية ،الشيعية والدرزية ،األرثوذكسية والكاثوليكية
وسواها ( )...مستهدين باحلكمة ،واالعتدال ،ومدركني أهمية
املصلحة العامة ،بعيدًا من االستئثار والتشنج».
إال أن الرئيس الذي يريد أن يرتك أثرًا للتاريخ لدى مروره
يف الرئاسة ،باملساعدة على إقرار أول قانون للتمثيل الصحيح
والعادل للعائالت اللبنانية يف جملس النواب ،جيد نفسه مغلول
اليدين ..خصوصًا بعد دخول املوفد األمريكي جيفري فيلتمان
على اخلط وجولته التحريضية األسبوع املاضي.
اننا أمام مأزق ُيعترب رئيس اجلمهورية حموره الرئيسي ،وهو
صاحب الكلمة الفصل واملطمئنة للنائب جنبالط وللرئيس
احلريري ومن يدور يف فلكهما ،بأن ال مؤامرة عليهما ،وانه
حريص على إيصال كل ذي حق إىل حقه ،بعيدًا من «البهورة»
واالستفزاز والتحريض الطائفي ،واإلرهاب املذهيب.

مواجهة ساخنة بني البطريركيات السورية
والسفارات األوربية بدمشق يف  23آذار 2012
دمشق  ،باريس ـ احلقيقة ( خاص):

كشف مصدر واسع االطالع يف البطريركية األرثوذوكسية يف
سوريا عن مواجهة ساخنة بني البطاركة السوريني من جهة  ،السيما
البطريرك أغناطيوس الرابع هزيم وأغناطيوس زكا األول عيواص،
والسفارات األوربية يف دمشق  ،السيما منها السفارة الفرنسية،
جهة ثانية  ،على خلفية اكتشافهم»خمططا فرنسيا وأوربيا لتفريغ
سوريا من مسيحييها».
وقال املصدر يف حديث مع «احلقيقة» عرب الربيد اإللكرتوني من
البطريركية األرثوذكسية بدمشق إن القضية بدأت الشهر املاضي
حني اكتشف البطاركة أن وزارة اخلارجية الفرنسية  ،ومعها وزارات
اخلارجية الكندية والسويدية واألملانية ،أعطت سفاراتها يف دمشق
توجيهات بـ»منح أي سوري من الطائفة املسيحية تأشرية ( فيزا)
فورا ومبجرد تقدميه طلبا إىل هذه السفارات  ،ودون احلاجة إىل
تقديم أية ضمانات أو مستندات تشري إىل أنه سيعود إىل سوريا
فور انتهاء مدة الفيزا كما جرت العادة».
وبالتزامن مع ذلك  ،يتابع املصدر القول ،قامت وزارات اخلارجية
األربع باالتصال مع رعايا األبرشيات واملطرانيات السورية يف
بلدانها (السويد وفرنسا وأملانيا وكندا) وطلبت منهم إعداد قوائم
بأقربائهم ورعايا كنائسهم يف سوريا ممن يريدون مغادرتهم بلدهم
 ،لكي تقوم السفارات باالتصال بهم ملنحهم تأشرية «فيزا مفتوحة»
 ،أو الطلب منهم مراجعة هذه السفارات للحصول على مثل هذه
الفيزا يف احلال.
وإىل ذلك ،يتابع املصدر ،عمدت احلكومة السويدية مؤخرا إىل
إصدار قرار رمسي يقضي بـ» إعطاء كل مواطن سوري تأشرية (
فيزا) مفتوحة فور تقدمه بطلب إىل السفارة السويدية يف دمشق
 ،لكنها أرفقت القرار بتوجيهات سرية إىل السفارة مل يعلن عنها ،
تطلب من القسم القنصلي يف السفارة عدم تطبيق القرار إال على
املواطنني الذين يصطحبون معهم وثيقة من إحدى الكنائس السورية
تثبت أن مقدم الطلب مسيحي  ....وهو ما يعين أن القرار يهدف
إىل تشجيع املسيحيني إىل مغادرة سوريا  ،وليس منح أي مواطن
سوري  ،بغض النظر عن انتمائه الديين  ،مثل هذه التأشرية بسبب
الظروف اليت تعيشها سوريا».
وقال املصدر « إن الكنائس السورية اطلعت على عشرات اإلفادات
ملواطنني سوريني راجعوا السفارة السويدية بناء على قرار احلكومة
السويدية  ،لكنهم فوجئوا بأن القنصلية طلبت منهم شهادة كنسية
 ،وهو ما ليس منصوصا عليه يف القرار املذكور»!
إضافة لذلك  ،أظهرت التحقيقات واالتصاالت اليت أجراها البطاركة
أن هذه الدول  ،وبشكل خاص فرنسا  ،تريد تفريغ سوريا
من مسيحييها «باتفاق مع عدد من الدول اليت ترعى املنظمات
اإلرهابية يف سوريا  ،السيما السعودية وقطر» ...وهو ما دعا هذه
البطريركيات إىل املبادرة إىل االتصال مع السفارات األوربية يف
دمشق والطلب منها « بشكل صريح  ،وبلهجة قاسية  ،التوقف عن
هذا العمل القذر فورا».
ويؤكد املصدر أن املواجهة األكثر سخونة كانت عرب اتصال هاتفي
بني البطريرك أغناطيوس الرابع هزيم  ،بطريرك أنطاكية وسائر
املشرق للروم األرثوذوكس  ،والسفري الفرنسي بدمشق إيريك
شوفالييه قبل مغادرة هذا األخري دمشق يف السابع من الشهر
اجلاري بيومني  ،حيث مسع السفري « كالما قاسيا جدا من هزيم الذي
حرص  ،رغم مقامه الديين وتهذيبه  ،على إمساع السفري الفرنسي
كالما مل يكن يتخيل أن يسمعه من رجل دين مسيحي يف أي يوم من
األيام  ...فقد اتهم هزيم السفارة الفرنسية والسفارات األوربية
األخرى مبمارسة النخاسة  ،وبأنها تقوم مبا كان يقوم به جتار الرقيق
األوربيون يف أفريقيا حني كانوا يقومون بشحن األفارقة إىل أمريكا
كما تشحن املواشي لتشغيلهم عبيدا يف املزارع األمريكية»!
وقال املصدر « إن األمر الذي كان أكثر إثارة لغضب البطاركة
هو أن وزير اخلارجية الفرنسي آالن جوبيه ونظراءه األوربيني ،
ويف الوقت الذي يسبغون فيه أمام وسائل اإلعالم صفات ليربالية
وعلمانية كاذبة على املعارضة السورية املرتبطة بهم  ،أي اجمللس
الوطين السوري وتوابعه  ،يعمدون خلف األبواب املغلقة إىل حتذير
الكنائس السورية منه ومن سياساته اإلقصائية الطائفية ومن هيمنة
اإلسالميني عليه «!
وكشف املصدر أن عددا من رؤساء األبرشيات واملطرانيات السورية
يف اخلارج  ،وبشكل خاص الكاثوليكية يف فرنسا  ،تورطوا يف
هذه اللعبة مع احلكومة الفرنسية  ،بينما وقفت األبرشيات السورية
األخرى يف السويد وغريها حبزم يف وجه هذا األمر  ،وطلبت من
رعاياها عدم االتصال بأقاربهم يف سوريا لتشجيعهم على ذلك.
لكن األكثر إثارة يف القضية هو ما كشفه املصدر لـ»احلقيقة» عن
قيام البطريركيات السورية بالطلب رمسيا من الرئيس السوري
اختاذ إجراءات حازمة ملنع سفر املسيحيني  ،وعلى رأسها عدم
إعطائهم جوازات سفر ،وعدم منح تأشرية خروج ملن كان لديه منهم
جواز سفر مستخرج يف وقت سابق.
وأكد املصدر أن األجهزة املعنية باشرت فورا بتطبيق هذه التوجيهات
على حنو صارم  ،حيث بات سفر املواطنني املسيحيني متعذرا جدا
إال بالنسبة ملن كان حباجة ماسة وقاهرة للسفر من قبيل العالج أو
الدراسة أو ما شابه ذلك  ،خصوصا يف أوساط الشباب.

لبنانيون يتشوّقون إىل احلرب
بطرس عنداري

قال احمللل السياسي املعروف االستاذ سركيس نعوم لقناة
اجلديد مساء االحد  ٦ايار اجلاري ،ان اللبنانيني متورطون يف
احلرب داخل سوريا وخارجها مهما تظاهروا بالنفي والنكران.
وقال ان تهريب السالح واملقاتلني من احلدود الشمالية مل
يعد سرًا ،ووصف فريق حزب اهلل وحلفاءه باألكثر ذكاء من
اآلخرين النهم يقومون مبساندة احلكم السوري حبماية احلدود
الشرقية  -اجلنوبية ومنع التهريب والتسلل عربها.
وكان مسؤول احد التيارات املعارضة للحكم السوري وقبل
كالم االستاذ نعوم باسبوع ،ناشد اهالي حي الطريق اجلديدة
يف بريوت ان يتذكروا بطوالتهم وتارخيهم اجمليد الن
«اجليش السوري احلر» ينتظرهم ليخوضوا املعارك اىل جانبه
من اجل احلرية والكرامة.
ان من ميتلك الوقت ليستمع اىل التصرحيات النارية ملختلف
الفرقاء السياسيني اللبنانيني يشعر وكأن اجلحافل والفيالق
احلربية ستتحرك بني حلظة واخرى باجتاه دمشق ومحص ودرعا
بعد ان ضجرت من احلروب الكالمية ضد اسرائيل.
ومن طرائف وغرائب الساحة اللبنانية مسعت تصرحيًا بالصوت
حتولن اىل السياسة
العالي الحدى االعالميات البارزات اللواتي ّ
واحالم الزعامة قالت فيه« :ال عدو لي سوى سورياط ..وقد
شكرت اهلل الن الزميلة السابقة ال متلك االساطيل ووحدات
ُ
املدفعية طويلة املدى».
اما استحضار احداث السابع من ايار  2008واثارة ذكرياتها
باساليب مأساوية تؤجج املشاعر املذهبية والغرائزية فكادت
ان حتول اسرائيل اىل دولة «حليفة» بعد ان جتاهلها عشرات
اخلطباء ومتكنوا من اجياد عدة اعداء حيلون مكانها يف الداخل
واخلارج.
ومن الغرائب املذهلة ان نقرأ الصحف اللبنانية من خمتلف
االجتاهات وال جند فيها تعليقًا او نقدًا هلذه املهازل املخزية.
والسبب واضح ومعروف بعد ان تقلصت مصادر التمويل
ومت حصرها جبهة او جهتني متشابهتني تكمل احداهما االخرى
جلميع وسائل االعالم.
طوال اكثر من ثلث قرن شكونا
وتذمرنا من اهليمنة والتدخالت
ّ
السورية ،وها ان الكثريين حياولون اعادتها باالستفزاز
والعنرتيات الرخيصة .فماذا نقول اذا مسعنا فاروق الشرع
او وليد املعلم حيرضان بعض مواطنيهم على دخول لبنان
ومساندة فريق ضد آخر؟
ان االخطر من كل هذا تدفق السالح على لبنان حبرًا وبرًا،
والباخرة اليت صادرها اجليش اللبناني واستوىل على محولتها
مل تكن االوىل ولن تكون االخرية ،واالعتدة احلربية اليت
تدخل الساحة اللبنانية ال تذهب اىل سوريا فقط بل يتم
ختزين كميات كبرية منها على االراضي اللبنانية وخاصة
الشمالية منها حيث حتلم القوى الظالمية والسلفية باقامة
االمارات امتدادًا حملاولة «فتح االسالم» .وليس التحامل
على اجليش ومؤسساته من قبل بعض النواب والسياسيني
وحماولة حجب الرواتب واملخصصات عنهم سوى جزء من خطة
طويلة األمد هدفها إضعاف اجليش اللبناني وإثارة الشكوك
حول ممارسته ومواقفه.
لقد متكن اجليش اللبناني خالل العقد املنصرم من ان يكون
حامي االرض والشعب وصمام أمان الوحدة الوطنية .وهو
يقوم حاليًا جبهود مضنية للسيطرة على احلدود الشمالية
الشرقية مع سوريا ملنع تسلل االرهابيني من تنظيم القاعدة
الذي يبدو انه استأنف ما يشبه التحالف مع الواليات املتحدة.
ومن املعروف ان القاعدة ولدت وترعرعت يف احضان
املخابرات املركزية االمريكية يف افغانستان خالل مثانينيات
القرن املاضي.
ان لبنان ساحة مفتوحة للجميع غربًا وشرقًا ،وتعرب على ارضه
أمور مستغربة .لقد أعلن ان جيفري فيلتمان زار لبنان والتقى
حلفاء واشنطن .ولكن احد اعضاء وفد فيلتمان كان أعلى
منه رتبة وأهمية وأشري اليه بعبارات حمددة ونعين عضو
جملس الشيوخ االمريكي الصهيوني املتشدد جو ليربمان
الطامح السابق للرئاسة االمريكية ،ومل يعلن احد عن اسباب
زيارته عكار ومنطقة احلدود اللبنانية  -السورية.
ومن شدة تشوق بعض اللبنانيني اىل املتاريس والفوضى،
هاجم احد الذين التقوا فيلتمان السياسة االمريكية بذريعة
انها تهادن احلكم يف سوريا مثلها مثل ايران وهو يريدها
ان جتتاح دمشق كما طالب املعارض السوري فريد الغادري
قبل عدة سنوات.
انها بداوة سياسية متوحشة ونزاعات فردية تتهدد الوطن
ّ
الصغري دائمًا وتضعه على
أكف العفاريت .فهل ستتمكن
القوات النظامية ومن يتحالف معها من منع اشتعال النريان
التواقني اىل احلرب وويالتها؟
وحتطيم أحالم
ّ
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لبنانيات

رئيس اجلمهوريّة يتحمّل مسؤوليّة شلل ال ّدولة بعدم توقيعه اعتماد  8900مليار لرية

العماد عون بعد إجتماع التكتّل :نذكّر جنبالط مبا قلناه له سابقاً« :إذا اب ُتليتم باملعاصي ،فاسترتوا»
ّ
ّ
التغيري واإلصالح
تكتل
عقد
اجتماعه األسبوعي يف الرابية،
حتدث بعده دولة الرئيس العماد
ميشال عون اىل الصحفيني
فأعلن عن حل مشكلة زيادة
التعريفات الطبية مببادرة من
وزير العمل ،وجتاوز األزمة بني
املستشفيات واملضمون.
محل
يف املوضوع املالي،
ّ
العماد عون رئيس اجلمهورية
مسؤولية ما سيحصل عند توقف
الدفع يف مؤسسات الدولة
بسبب متنعه عن توقيع اعتماد
 8900مليار لرية لبنانية حبجة
املخالفة الدستورية ،مذكرًا إياه
مر مبخالفات
بأن انتخابه رئيسًا ّ
دستورية .
ّ
ذكر وليد جنبالط الذي
كما
يهامجه مع وزرائه بشكل مستمر
بسبب قانون النسبية بأنه ليس
وحده يؤيد هذا القانون وأن
رئيس اجلمهورية كان أول من
طرحه ودعا اليه .العماد عون
طلب من جنبالط بعض التواضع
وااللتزام باحلقيقة وباالخالق،
مذكرًا إياه بأنه هو من وصف
نفسه بالسارق والكاذب ومل
يتجن عليه أحد.
نص كلمة العماد عون:
ّ
«أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
األسبوعي،
ّ
نبشر اليوم املضمونني ّ
أنه
ٍ
ومببادرة من وزير العمل ُع ِق َدت
جلسة اليوم يف جملس إدارة
ومت خّ
ّ
ّ
اتاذ اإلجراءات
الضمان،
ّ
حلل مسألة زيادة
املالئمة
التعريفات ّ
ّ
الطبية واإلستثنائية،
ما يعين جتاوز أزمة العالقة بني
اخلاصة وبني
املستشفيات
ّ
ّ
يشكلون
املضمونني ،وهم
الشعب ّ
ثلث ّ
اللبناني .لن يقف
املضمون على باب مستشفى
خاص ،وال جيوز أص ًال أن يرفض
أي مستشفى خاص استقبال
ّ
لتلقي العالج .هذا
املضمونني
ُبشرى جلميع املواطنني.
ولكن ،ويف اجتاه معاكس،
ّ
مؤسسة
مت لألسف إقفال 32
ّ
وفد
للمعاقني ،كما زارني
ٌ
ّ
معلمي القسم األساسي،
من
وقالوا لي ّ
إنه منذ مثانية
أشهر مل يقبضوا رواتبهم..
حنمل مسؤولية ّ
كل هذه األمور
ّ
الذي مل ّ
لرئيس اجلمهورية ّ
يوقع
اعتماد  8900مليار لرية لبنانية.
مؤسسات
وبلغين أيضًا من ِقَبل
ّ
الدولة ّ
أنها باتت
ملتزمة مع
ّ
ّ
توقف
مادي بسبب
يف خطٍر
ّ
ألن رئيس اجلمهورية مل
ّ
الدفعّ ،
ّ
يوقع اعتماد  8900مليار لرية
ّ
متنعه
لبنانية .ما هي أسباب
عن التوقيع؟! َفلنذكر األسباب
ً
قصة مبلغ
مباشرة ،مجيعنا نعلم ّ
ال 11مليار دوالر ّ
صِرف
الذي ُ
من دون اعتماد إضايف ،أو
أي م ّربرات
مسوغ قانوني ،أو ّ
ّ
لصرفه ،وفخامته يريد أن جيربنا
يسوي أوضاع
على املخالفة لكي
ّ
السنيورة ومجاعته.
السيد فؤاد ّ
ّ
ال جيوز أن يدفعنا رئيس
القانون
ملخالفة
اجلمهورية

حتت شعار ّ
أنه ال يريد خمالفة
الدستور .مجيعنا نعلم ّ
أنه ويف
ّ
ٍ
ّ
مت انتخاب
حالة استثنائية،
ٍ
ألن
فخامته
مبخالفات دستورية ّ
الوضع كان استثنائيًا .هل جيوز
أن يكون الوضع استثنائيًا أكثر
ّ
بتوقف
مما هو عليه اآلن ،وهو
ّ
الدولة وأكثر من
اإلدارة يف
ّ
ُّ
ّ
كل
الدولة يف
توقف لعجلة
ّ
املؤسسات؟!
ّ
أكرر :إن
إنطالقًا من هنا،
ّ
يتحمل
اجلمهورية
رئيس
ّ
ً
ّ
ألنه يدفعنا
خمالفة دستورية
أمحله مسؤولية
باتجّ اهها ،كما
ّ
السلبيات املالية ّ
ّ
اليت تلحق
كل ّ
الدفع
ألن ّ
باملؤسسات الوطنية ّ
ّ
ّ
كل إنسان
توقف ..على
قد
حتمل مسؤولياته ،وإن مل يكن
ّ
يريد أن ّ
حر ويستطيع
يوقع ،هو ّ
ّ
ولكننا ال
أن يفعل ما يشاء،
يتحمل
الدستور ،وهو من
خنالف ّ
ّ
ّ
كل املسؤولية .وأمحد اهلل على
الشعب ّ
ّ
ّ
اللبناني بات
كل
أن
ّ
جيدًا هذا املوضوع.
يفهم ّ
موضوع آخر،
وباإلنتقال إىل
ٍ
كتبنا يف املاضي مقا ً
ال لوليد
جنبالط قلنا فيه« :إذا ُ
ابتليتم
ّ
ولكنه
باملعاصي ،فاسترتوا»،
رد
مل يسترت ،وإن كان قد ّ
ٍ
بطريقة غري مباشرة .ولكين أريد
أن ّ
أذكره بأن ما قلته ليس من
عندي بل نقلته عنه هو ،فوليد
جنبالط هو من رسم صورته
بريشته ،هو من قال الكالم
ّ
ّ
ُ
حيق
نقلته أنا عنه .وال
الذي
ّ
الطريقة .أنا
يرد بهذه
له أن
ّ
ال أقول كالمًا يتجاوز احلقيقة،
ّ
فكل ما أقوله يندرج حتت سقف
ّ
«شتامًا»
احلقيقة ،ولذلك مل جيد
حتى ولو دفع له ّ
ّ
كل أمواله لكي
يشتمين .فحتى ّ
الشتام يعلم ّ
أنه
يتحمل مسؤولية
ال يستطيع أن
ّ
أن كالمه
شتمه لي ،ألنه يعرف ّ
لن يكون صحيحًا.
إذًا نسألك يا وليد بيك ّ
التحلي
ّ
التواضع ،إذ ال جيوز
ببعض
أن تنتقدني بهذا الشكل غري
املقبول .هناك حدود للعالقة
ّ
تشذ عنها .أنت ووزراؤك
وأنت
تعطون دائمًا دروسًا يف األخالق،
ولكن أسألكم َ
مل تهامجونين
بسبب قانون ّ
أول من
النسبية؟ ّ
دعاني لتأييد القانون ّ
النسيب يف
اإلنتخابات هو رئيس اجلمهورية،
املؤيدين له.
وهو من أكثر
ّ
النسبيةِ ،
ّ
فل َم
يؤيدون
اجلميع
ّ
تهامجونين أنا فقط؟! إن كان
وليد جنبالط يريد املبارزة،
لدي ،وجيب أن نفتح
فال مانع
ّ
املهجرين لنعلم من هم
صندوق
ّ
امل َه ّجرون ّ
ُ
الذين قبضوا أمواهلم.
الصمت
من األفضل لك التزام
ّ
يا وليد بيك .أنت تهيننا وتهني
ّ
ّ
كل ّ
تتكلم .أليس
الناس عندما
من الوقاحة عندما تقول ّ
إنك
سرقت ،وكذبت .جمتمعنا ليس
بالرذائل ّ
اليت تقوم بها.
معجبًا
ّ
نتقبلها حفاظًا على اهلدوء
وحنن
ّ
يف جمتمعنا؛ فعندما تقول أنت
عن نفسك ّ
إنك كذبت فعندها
ّ
حيق لي أن أقول لك ما أشاء.
ّ
حيق لي أن أقول لك ما أشاء

عندما تقول ّ
إنك سرقت ،كما
ّ
حيق لي املطالبة مبحاكمتك ورفع
ّ
تتكلم
إياك وأن
احلصانة عنكّ .
بالسوء ّ
عنا بعد اآلن ،فقد عانينا
ّ
ما عانيناه منك .باملناسبة،
مسعتك أثناء اإلحتفال ،حتيي
القوات ّ
اللبنانية وشهداء
شهداء
ّ
شيء
احلزب اإلشرتاكي ،وهذا
ٌ
حنب هذه املصاحلة،
جيد وحنن
ّ
ّ
حتي األبرياء
ولكن ملاذا مل
ِّ
ّ
الذين ماتوا يف منازهلم بسبب
اعتذرت والقوات
نزاعكم؟! هل
َ
ّ
اللبنانية من هؤالء األبرياء؟!
تعدون أنفسكم
إن كنتم
ّ
رجا ً
وتتحملون مسؤولياتكم،
ال
ّ
الضحايا ّ
ّ
الذين ماتوا يف
أحصوا
منازهلم .هل تعلم من يكونون
هؤالء ّ
الذين ماتوا يف منازهلم
املسيحيون
يا وليد بيك؟ هم
ّ
اجلنبالطيون وقد سقطوا ضحايا
ّ
ألنهم ائتمنوك على حياتهم.
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
الصحافيني:
ّ
ٍ
حكومة حيادية.
س :يحُ كى عن
ما مصري هذه احلكومة؟
ج :حيادية برئاسة فؤاد
السنيورة ،أليس كذلك؟
ّ
س :برئاسة جنيب ميقاتي.
ّ
بالنسبة لي هناك حكومة
ج:
حيادية واحدة ،وهي احلكومة
ّ
قضائي،
بتحقيق
اليت تقوم
ٍ
ّ
وترسل ّ
السرقات إىل وزارة
كل ّ
املال .هكذا تكون احلكومة
احليادية ،وبغري ذلك تكون
ّ
وكل من
السارقني.
حكومة
ّ
السرقات وال
يقف إىل جانب
ّ
يرسلها يكون سارقًا بدوره،
ّ
كالذي سرق األموال.
متامًا
إن  %96من
أستطيع أن أقول ّ
اهلبات ّ
مت صرفها يف املكان
املناسب ،واطالبهم بتربير ذلك،
يتهربون ّ
حتى من
ولكن عندما
ّ
ّ
ّ
الشفهي عن طريقة
التصريح
صرف هذه األموال ،أستطيع أن
إن هناك سرقة .أستطيع
أقول ّ
إن  %96من اهلبات
أن أقول ّ
س َ
رقت أو ُه ِد َرت .هناك
قد ُ
احتمال أن يكون قد ّ
مت صرفها
ّ
ٍ
كل ما نطالب
جيدة.
بطريقة ّ
كيفية صرف
به هو معرفة
ّ
هذه األموال ،وإال ستكون قد
سِر َقت .احلكومة ّ
اليت تصف
ُ
ّ
تغطي املال
نفسها باحليادية ال
ّ
تغطي
السياسي اإلنتخابي وال
ّ
الرشوة ،وتفتح حتقيقًا باألموال
ّ
املفقودة واملسروقة .هذا
هو احلياد! احلياد هو بوقوف
احلكومة إىل جانب احلقيقة.
ّ
نغطي ونكافئ
ال نستطيع أن
ّ
الذين سرقوا .هكذا يكون
احلياد احلقيقي .اإلعتدال هو
ّ
الناس ،عالقة
بالعالقة بني
البشر يف ما بينهم ،إحرتام ّ
حق
وحرية املعتقد ،إحرتام
اإلختالف
ّ
حرية ممارسة حياتهم اخلاصة
ّ
يتعلق
واإلجتماعية .أما يف ما
بالعدالة ،فإن مل يكن اإلنسان
متطرفًا هلاِ ،ليخرج من احلكم! ال
ّ
حيق له الوصول إىل احلكم.
ّ
التكتل األسبوع
س :إجتماع
ّ
ملفات هدر
حتدث عن
املاضي ّ
املال العام ،والوزير باسيل

فتح ّ
ملف ّ
اإلتصاالت .أين أصبح
هذا امللف اآلن؟
ج :امللف هو اآلن برسم
الرأي
احلكومة .بدأنا بإطالع
ّ
العام على األوضاع .قد نستنجد
بالرأي العام ولذلك نطلب
ّ
منه اإلستعداد .لن نتساهل
ٍ
عرف
بأي
ّ
لرية لبنانية مل ُي َ
مصريهاَ ،ولينقلب البلد على
ُ
ّ
ألننا ال نريد
بعضه البعض،
للسارقني .ستصدر قريبًا
بلدًا
ّ
تقارير ديوان احملاسبة ،كذلك
سيتم فتح ملف سوكلني وغريه
ّ
ّ
امللفات .أينما نظرتمُ
الكثري من
ّ
امللفات.
ستجدون
س :ما تعليقك على عملية
خطف األب غاريوس يف بعلبك
وتسليمه حلزب اهلل؟
ج :ليس تسليمه حلزب اهلل.
ُ
اخت ِط َف األب غاريوس ،وحنن
جند ّ
نشكر حزب اهلل ّ
كل
ألنه ّ
أعضائه وأصدقائه للبحث عنه،
فوجدوه وأعاده احلزب .املوضوع
ّ
ٍ
بقضية
يتعلق
فردي وال
طائفية أو مذهبية أو سياسية
ّ
ٍ
بفتاة اختفت ،إذ
يتعلق
حتى.
جلأت إىل األنطج حيث يتواجد
األب غاريوس .هذا هو حجم
احلادثة احلقيقي .أنتم تعرفون
تقاليد أهل البقاع ،وأنا عشت
ملدة مخسة أعوام ،وهم
بينهم ّ
يتحمسون هلذا ّ
النوع من األمور،
ّ
وقد تقع األخطاء يف بعض
األحيان .هذا ّ
كل ما يف األمر.
س :رئيس اجلمهورية يرفض
توقيع اعتماد  8900مليار لرية
إن
لبنانية ،ونستطيع القول ّ
ّ
ألنه ال يوجد
الدولة مشلولة
ّ

أو ً
ّ
ال ،ما هو
احلل خصوصًا
إنفاقّ .
بري علي
ّ
الرئيس ّ
وأن مستشار ّ
ّ
يتعلق
إن املوضوع
محدان قال ّ
مبجلس الوزراء وليس مبجلس
ّ
النواب؟ وثانيًا ،إذا حصل
إصرار على إعادة طرح اعتماد
ٌ
 8900مليار لرية لبنانية مقابل
 11مليار دوالر ،هل من املمكن
أن تنسحبوا من احلكومة؟
حنمله املسؤولية اآلن ،وبعد
جّ :
حنمله
ذلك سنرى ماذا سنفعلّ .
املسؤولية أمام ّ
كل البشر .ال
ألي
نريد أن تقع علينا مالمة
ّ
عمل نقوم به ،إن استقلنا من
ٍ
احلكومة ،أم قمنا بتظاهرات ،أو
إن كان هناك أناس جيوعون..
أن صفة اإللزام
كما
وأكرر ّ
ّ
تقع على رئيس اجلمهورية
بسبب الوضع اإلستثنائي ّ
الذي
أن املواد
مير فيه البلد ،كما ّ
ّ
َ
جدًا،
الدستورية
املخالفة كثرية ّ
ّ
ّ
ّ
تتعلق بصرف
وكل هذه املواد
ّ
الشوائب؟
الدولة! أين
مال
ّ
الرئيس أن
طلبنا من فخامة
ّ
يعطينا أمساء األشخاص ّ
الذين
َ
أعطوه اإلستشارةَ ،فليضعوا
ّ
ويوقعوا
إستشارتهم له أمامنا
ّ
التحدث
عليها إن مل يشاؤوا
صرح
إن فالن
معناَ ،فليقولوا ّ
ّ
ّ
بالتالي
بوجود شوائب ،لتقوم
احلكومة وتطلب من اجمللس
الدستوري إبداء رأيه! احلمدهلل
يوجد لدينا كثريين من ّ
الذين
ومواده
الدستور
يعرفون
ّ
ّ
أي ضغط كما
ومتحررين من ّ
ّ
ّ
ّ
التعبري
أنهم قادرين على
حبرية .ال جيوز ما
عن رأيهم
ّ
حيصل ،إذ يأتي أحدهم ويقول

إن استشارته هي
الصحيحة
ّ
ّ
تعسفية!
واإلستشارات األخرى
ّ
أول بند على جدول
س :على ّ
أعمال جلسة جملس الوزراء يوم
غد مشروع ال 8900مليار لرية
ّ
َ
ٍ
قيل ّ
منقحة من
إنها
بصيغة
ِقَبل وزير املال .ماذا سيكون
موقف وزراء ّ
التكتل غدًا من هذا
املوضوع؟
ج :كال هذه إلضاعة الوقت
وتؤدي بنا إىل خارج منطقة
األمان ،من أجل إقرار القانون
قلت آنفًا على أن
ما جيربنا كما
ُ
ٍ
بطريقة غري مشروعة
نصرف
وأن نربط هذه املسألة بال11
مليار دوالر .إذًا ال ال ال! نرفض
ّ
بالثالثة!! (ضاحكًا)
األمر
سألت ّ
النائب وليد
س :لقد
َ
جنبالط ملاذا مل يعتذر أو مل
املدنيني ّ
الذين سقطوا يف
حيي
ّ
ِّ
والقوات
حرب اجلبل .هل أنتم
ّ
ّ
والسوريون
اللبنانية أو هل أنتم
ّ
يتم ّ
أيضًا َح ّي ُ
الشهداء واملدنيني
ّ
الذين سقطوا يف حرب اإللغاء
ويف حرب ّ
التحرير؟
نتحدث عن جمازر
ج :حنن هنا
ّ
معينة.
حصلت ضمن حقبة
زمنية ّ
ّ
ّ
ّ
لكل تاريخ
تتكلم عن إعادة
أنت
األحداث ّ
اللبنانية .هناك أحداث
حصلت منذ العام  1975وأكملت
ّ
تتطلب
حتى العام  ،1990وهي
املسؤوليات
حتقيقًا كي تحُ ّدد
ّ
ّ
الضحايا
ولنعرف كيف سقطت
نتحدث
ومن الذي أسقطها؟ حنن
ّ
ٍ
حمددة أثارها
مرحلة
هنا عن
ّ
الوزير وليد جنبالط ،واإلجابة
عنها تقع عليه هو وعلى من
قام بها.

دعوة
يتشرف التيار الوطني الحر يف سيدني بدعوتكم للمشاركة يف برنامج نشاطات و لقاءات
وزير الطاقة و املياه جربان باسيل يف سيدني ليومي السبت و األحد  12و  13أيار . 2012
يصل الوزير جربان باسيل يرافقه أمني عام التيار الدكتور بيار رفوّل و مسؤول االنتشار
الدكتور طارق صادق اىل مطار سيدني(الدومستيك) متوجها من ملبورن و ذلك يوم السبت
الواقع يف  12أيار  2012يف تمام الساعة  11:30صباحا.
يتوجه الوزير جربان باسيل بعدها مباشرة لعقد مؤتمر صحايف يف تمام الساعة  1:00و ذلك
على العنوان التالي :
PARKROYAL Parramatta
30 Phillip St, Parramatta, NSW 2150, Australia
Macquarie room.
كما يدعوكم التيار الوطني الحر للمشاركة يف الحفل السنوي الذي يقام مساء السبت  12أيار
 2012الساعة الثامنة مساء» على العنوان التالي:
The Bellevue 2 -10 Restwell Street, Bankstown, NSW, 2200
يشارك الوزير جربان باسيل يف القداس يو األحد الواقع يف  13أيار  2012يف كنيسة سيدة
لبنان هاريس بارك يف تمام الساعة  11:00صباحا على العنوان التالي :
40 -46 Alice St HARRIS PARK, NSW, 2150
يلي القداس لقاء و محاضرة مع أبناء الجالية يف قاعة االستقبال ويتخلل املحاضرة كوكتيل على
شرف الوزير و الحضور.
حضوركم يشرّفنا مع الشكر و التحية.
التيار الوطني الحر سيدني
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العرب والعالم

النائب املصري ابو العز احلريري املرشح للرئاسة :سنقاوم حماولة االخوان املسلمني ابتالع مصر

اعلن النائب املصري ابو
العز احلريري املرشح لرئاسة
اجلمهورية ان مصر امام حالة
خطرية ومؤامرة كربى هدفها
انفجار االمور الخراج اجليش
من العمل السياسي ...االخوان
املسلمون يريدون ابتالع الوطن
وحتويله اىل عزبة هلم .وقال
احلريري ايضا ارفض اي حتالف
مع التيارات اليت تتاجر باسم
الدين ،وال يوجد ما يسمى التيار
الديين ،هناك تيار يستغل الدين
وسنقاومه.
وخيوض النائب ابو العز احلريري
املصرية
الرئاسة
انتخابات
ممث ًال حلزب التحالف الشعيب
االشرتاكي ،واختار شعار معًا
الثورة مستمرة حلملته تعبريًا
عن رفضه ملا آلت إليه ثورة
 25يناير بعد أكثر من  15شهرًا
من اندالعها .وعرف عن احلريري
معارضته الدائمة للسلطة أيًا
كان رأسها ،وبعد الثورة استمر
يف معارضته اجمللس العسكري
الذي يتوىل إدارة شؤون
البالد واعترب أنه يقود الثورة
املضادة.
ولد احلريري يف عام  ،1946وهو
نائب يف جملس الشعب الربملان
عن دائرة غرب اإلسكندرية.
وانتخب نائبًا منذ شبابه ،فكان
أصغر األعضاء يف برملان
عام  .1976واعتقل يف العام
 1981قبل اغتيال الرئيس أنور
السادات بأيام .خاض العديد
من املعارك ضد الشخصيات
واملسؤولني سواء يف احلكومة
أو احلزب الوطين املنحل.
وقد استهل احلريري حديثه
الذي ادىل به يف القاهرة
امس االول ،ونشرته صحيفة
احلياة السعودية ،بالقول حنن
أمام حالة خطرية ومؤامرة كربى
هدفها حدوث انقالب أو انفجار
األمور يف مصر إلخراج اجليش
من العمل السياسي .هم كانوا

يريدون أن خيرج رئيس اجمللس
العسكري املشري حسني طنطاوي
وي ِّ
سلم الكاب إىل نائب مرشد
ُ
اإلخوان املسلمني املهندس
خريت الشاطر.
ما هي فرص فوزك مبنصب
الرئيس؟
 لدي اقتناع بأني سأفوز برئاسةمصر .منذ فزت بأول انتخابات
برملانية ،وأعتقد أنين ممثل
للشعب كله ال دائرتي فقط،
وبالتالي عالقاتي جتاوزت حدود
دائرتي وحمافظة االسكندرية يف
شكل عام .ثم إنين أتعامل منذ
الصغر على اعتبار أنين مواطن
وأحرص على حقوقي كمواطن،
ومن ثم ال أرى أن أي رئيس
أفضل مين يف شيء ،كلنا
متساوون.
مثة استطالعات وتوقعات كثرية
تضعك خارج إطار املنافسة على
املقعد الرئاسي ،ومع ذلك لديك
اقتناع بأنك منافس قوي ،فما
هي معطياتك؟
 خضت  10انتخابات برملانيةأسقطين النظام يف  6منها
وجنحت يف  .4ومعنى ذلك أن
حبل الود موصول بيين وبني
الشارع .كما شاركت يف قيادة
حزب التجمع من العام  1976إىل
العام  ،2011وبالتالي أنا مطلع
على ما حيدث يف الوطن على
مدار الساعة .عايشت كل شرب
يف هذا البلد على مدار  34سنة
وأعرف الوطن كما أعرف منزلي.
لكن خوض انتخابات رئاسية
خيتلف عن انتخابات الربملان،
الدعاية مث ًال يف حاجة إىل إنفاق
ضخم لتعريف كل مواطن بك،
وهو ما قد ال يتوافر لديك.
 الشح املالي يف الدعايةاالنتخابية ميكن أن يكون أمرًا
سلبيًا يف وجهة نظر البعض
لكنه من وجهة نظري أمر إجيابي.
األموال ليست ضرورة للوصول
إىل الناس ،فأنا بينهم قبل

أن أقرر املنافسة على املقعد
الرئاسي ،واالنتخابات بالنسبة
لي هي حلظة مجع الثمار .أنا مثل
الفالح يزرع ويف نهاية املوسم
حيصد .ال أخوض االنتخابات كي
يعرفين الناس ،فأهل أي قرية
أو أي مكان يف مصر يعرفون
من هو أبو العز احلريري .أنا يف
أسوان كما لو كنت يف دائرتي
الصغرية يف االسكندرية .يف
لقاءاتي مع اجلماهري هناك حالة
من املودة واإلعجاب ،ألنين جزء
من وجدان هذا الشعب على مدى
 40سنة ،وأعرف كل مشاكله
وهمومه.
لكن مراقبني يرون أن مزاج
الشارع مييل إىل التيار اإلسالمي
وأنت من أشد منتقديهم؟
 اخلريطة السياسية احلاليةتتحول سريعًا .هل شعبية التيار
الديين ال تزال كما هي بعد أداء
جملس الشعب الذي أرى أنه
ليس جيدًا ،وكذلك اخلالفات
حول تشكيل اجلمعية التأسيسية
يتالعب
البعض
للدستور.
بأصوات الناس يف حالة خيانة
للدين والوطن ،وأسأل التيار
اإلسالمي ملاذا هطلت عليكم
السماء بسيول من األموال؟
وملاذا مل جتتهدوا لصنع صنارة
للناس كي يصطادوا بها
السمك بد ً
ال من املن عليهم كل
يوم بسمكة كي يظلوا يف حاجة
إليكم؟
يف كل انتخابات يثبت الناس
ميلهم إىل التيار اإلسالمي
رغم كل ما يقال عن استغالله
للدين؟
 أرفض التصارع على ابتالعالوطن وحتويله إىل عزبة لإلخوان
والسلفيني ،فهذا أمر ال جيوز،
وقادة هذه اجلماعات جيب أن
يدركوا أن قواعدهم لن تظل
تأمتر بأوامرهم بعد أن يكتشفوا
أن حالة االرتباك السياسي اليت
تعيشها البالد سببها قادتهم.

املالكي :ليس لدينا اي مشكلة مع تركيا وال نريد ان نعاديها

تظاهر عشرات العراقيني امام
القنصلية الرتكية يف حمافظة
البصرة جنوب البالد للمطالبة
بتسليم اهلامشي اىل احلكومة
العراقية .ورفع املتظاهرون
الفتات تطالب واحدة منها اجلارة
تركيا بتنفيذ قرار االنرتبول
وتسلم املتهم طارق اهلامشي.
كما كتب على الفتة اخرى من
اجل استمرار العالقات الطيبة،
واملصاحل املشرتكة بني البلدين
الصديقني ،نطالب بتسليم
املتهم طارق اهلامشي.
وقال رئيس الوزراء العراقي
نوري املالكي ان بالده ال تريد
ان تعادي تركيا اليت ترفض
تسليم نائب رئيس اجلمهورية
طارق اهلامشي املطلوب للقضاء
بتهم ارهاب.
وقال املالكي يف مقابلة مع
حمطة ان ار تي الفضائية
الكردية ستبث يف وقت الحق ان
سياستنا يف العراق اليوم قائمة
على أساس تطوير العالقات
اخلارجية مع مجيع دول العامل.
واضاف ليس لدينا اي مشكلة
مع تركيا وال نريد ان نعاديها
ألنها دولة جارة لدينا معها حدود
ومصاحل مشرتكة ،مشريا اىل ان
ميزان التبادل التجاري معها يبلغ
بني  ١٣و ١٥مليار دوالر.
وتابع شكلنا جلنة مشرتكة عليا
معها وفتحنا مجيع االبواب من
دون قيود أمام شركاتها للعمل
يف عموم العراق .وقال املالكي
يف اللقاء ال نريد معاداة تركيا
وال ايران او امريكا او السعودية
وال أي بلد آخر وماحصل من
مواقف وتصرحيات صدرت من
اجلانب الرتكي ال متت بصلة
لقواعد االحرتام املتبادل بني
الدول.
واعلنت مديرية االمن الوطين

العراقية العثور على جثث
سبعة اشخاص جمهولي اهلوية
يف منطقة صدامية الثرثار ،يف
حمافظة االنبار غرب بغداد.
وقال مصدر يف االمن الوطين
عثرنا على جثث سبعة رجال
جمهولي اهلوية يف منطقة صدامية
الثرثار مشال مدينة الفلوجة.
واوضح ان الرجال معصوبي
االعني ومصابني بطلقات نارية
يف الرأس ،وتركوا يف منطقة
نائية .واشار اىل ان االخبار
وصل من احد رعاة االغنام،
موضحا انه مت تسليم اجلثث اىل
الطب العدلي يف مدينة الرمادي
لغرض اجراء الفحوصات.
واثارت زيارة رئيس الوزراء
نوري املالكي اىل مدينة كركوك
املتنازع عليها ،ارتياح العرب
الذين اشادوا بها واعتربوا
حكومته صمام االمان للوحدة
االكراد
واستياء
الوطنية،
والقائمة العراقية الذين وجهوا
انتقادات هلا.
وقال الشيخ عبد الرمحن منشد
العاصي يف جتمع للعرب يف
مقر اجمللس السياسي العربي
وسط كركوك ان احلكومة
العراقية املنتخبة لديها برنامج
يسهم يف وحدة العراق وضمان
حقوق املواطنة ومعاجلة مصائب
االحتالل ،لذلك حنن نراها اليوم
صمام امان الوحدة الوطنية.
واكد ان احلكومات السابقة
تواطأت ضد كركوك لكن
املالكي اعاد الفرحه لنا مجيعنا
ولقاؤه املثمر مع مجيع مكونات
وطيف وممثلي كركوك كان
مكسبا كبريا .واشاد العاصي
بدور حمافظ ورئيس جملس
كركوك لدعمهم ومساندتهم
الجناح الزياره.
من جانبه ،اعترب القيادي العربي

الشيخ حسني علي صاحل اجلبوري
ان وجود قوات االمن الكردية
االسايش والبشمركة غري قانوني
وال دستوري .واوضح ان هذه
القوات متارس التخويف واالبتزاز
واالغتيال لذا عليهم مغادرة
احملافظة وعلى احلكومة املركزية
العمل على اثبات سلطاتها
واخراج القوات غري الرمسية.
وتابع نرحب مبواقف وتصرحيات
وسياسة رئيس الوزراء بوصفه
كركوك انها العراق وال ميكن ان
تكون اال عراقية وصدقه بعقد
جلسة جملس الوزراء بكركوك.
وانتقد اجلبوري بشدة مواقف
القائمة العراقية اليت حصلت
على دعم العرب يف االنتخابات.
وقال حنن يف كركوك متحابون
ومتعايشون لكن انتم واهمون
وكان االجدر بكم ان تقفوا
لصاحل من انتخبكم ال ملن يقصي
ويهمش ويعتقل عرب كركوك.
وتابع اجلبوري ان زيارة املالكي
ناجحة .فهو صاحب املواقف
والشجاعة على العكس من الذين
ياتون لكركوك وال يسالون عن
العراق وجيتمعون باملطاعم وكان
العرب قد صوتوا هلم ،مشريا
بذلك اىل زعيم القائمة العراقية
اياد عالوي.
وكانت حيدر املال املتحدث باسم
العراقية اعترب الزيارة استفزازا
لالكراد .وقال املال ان انعقاد
جلسة جمللس الوزراء يف حمافظة
كركوك جاء تتوجيا ملعاناة ابناء
وممثلني حمافظات صالح الدين
كركوك ونينوى على مدى عشر
سنوات .واضاف انه واحد من
االجراءات االستفزازية اليت
ميارسها املالكي مع الكرد
واالجراء االستفزازي اآلخر هو
االنتشار املسلح والكثيف للقوات
العسكرية يف كركوك.

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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Ï‡‰€a@çÓ–•Î@Ú„åaÏæa@ﬁÎb‰m@szj€a@Zá–ó€a

bÌÜbón”a@b«b‡nua@ëcãmÎ@ıbnœ¸a@áœÎ@Û‘n€a@Ômb‘Óﬂ äaÏ®
مسؤولة يف جيش الخالص تحاور سيدة تلقت مساعدة من الجيش

جانب من الحضور
املهاجرين من خلفية غري
 كما،ناطقة باللغة اإلنكليزية
تقوم بتأمني الدروس باللغة
 النوادي الرتفيهية،اإلنكليزية
، خدمات التوظيف،لكبار السن
وخدمات الالجئني مبا فيها
ّ
مل مشل العائالت والدعاوى
.القضائية
للت ّربع الرجاء إتصلوا على
13SALVOS
 أوsalvos.org.au أو زوروا
ت ّربعوا يف أي فرع من فروع
 أو أرسلواWestpac بنك
الشيك اىل صندوق الربيد
. يف منطقتكمPO Box 9888
للمزيد من املعلومات عن
The
Salvation
Army=
salvos.org.au زوروا

 حنن نساعد الناس يف- الناس
،التحرر من الضغوط املالية
 والشعور،االضطراب العاطفي
 والتشرد واإلدمان،بالوحدة
.»وقضايا أخرى كثرية
وقال املاجيور وينرتبورن «ويف
،التحديات
مواجهة كل هذه
ّ
نسأل اجملتمع األسرتالي أن
Red يعطي بسخاء دعمًا حلملة
 وذلك لنستمرShield Appeal
يف دعم هؤالء الذين يواجهون
. »املصاعب اليومية
ويساعد جيش اخلالص كل سنة
 يف.أكثر من مليون شخص
أمن قسم
َّ العام املاضي وحده
خدمات املهاجرين والالجئني
6000 املساعدة ألكثر من
.شخص
وتليب هذه اخلدمات حاجات

JÇÈeÜ¬<ŸÖ^ç <l^ÚÈ7] <^„È÷c <k◊ëÁi <:÷] <gÈ® <Ì⁄Á”£] <ãÈÒÖ <å_Ö
<t^£] <∞äu <ÜËáÁ÷] <xïÊ]Ê <Í÷^€√÷] <Å^†˜] <ƒ⁄ <ÌËÅ^íjŒ˜] <ŸÊ˜]<ã⁄_<Î]Üä÷]<ª<Íi^œÈ⁄
<Ì⁄Á”£]
<H›^√÷] <Ÿ^π]<ÜËáÊ<V‰È
<·_
<H‰iÖÅ^«⁄
<ÔÇ÷عريف
<H‡äu <Ì√€j•
وينرتبورن
^<جيفÈ¬]Å
املايجور
’<جيفري ليÖ^ç<H^¬^€jqc
النائب
عساف
املناسبة دانيال
السيد نيهال غوبتا
<ò√e <±] <—Ü�i <≈^€jq˜] <ƒËÜä÷] <≈ÊÜé÷] <ÏÖÊÜï <±] <Å^íjŒ˜] <ÜËáÊ <HÎÇÀí÷] <Ç€¶
<Ì„¢ <ÌÈ√€¢] <‹„i <:÷] <g÷^�π] <ã≥ <:÷] <^Ë^ñœ÷] <Ì¢^√⁄ <ª <‹“^uÊ <å^© <˜Áœﬁ <ÏÖ^rj÷]Ê
<ò√e <Ì◊v◊uÊ <‹„¬^�Œ <ÜËÁ�i <Ì⁄á˘] <^ëÁí} <∞ﬂõ]Áπ] <Ï^Èu
JÌ⁄¯â<ö^ËÖ<·^ﬂf÷<ÕÜí⁄
<p¯n÷] <l]Ö]áÁ÷] <ƒ⁄ <ΩÊÜé÷] <^f◊�⁄ <ki^e <:÷] <ÌÈÒ^eÜ„”÷] <Ç√e <ÎÇÀí÷] <ÜËáÁ÷] <Ÿ^ŒÊ
<ÏÖ]áÊ <ƒ⁄ <‹„◊“^é⁄ <·] <^€◊¬ <Ó◊¬ <∞Èﬁ^ﬂf◊÷ <^v◊⁄Ê <^Èâ^â] <ovf÷]<ŸÊ^ﬂi<≈^€jq˜]<·c<V^œ◊÷]
J‹„i]^€jﬁ]<Õ¯j}] <^⁄Á€¬ <ÎÅ^íjŒ˜] <ƒïÁ÷] <ª
<ÿ£] <±] <^„œËÜõ <lÑ}_ <Ì¬]Öà÷]
·Ê^√j◊÷<›^i<|^ÈiÖ] <^‚É^°] <gq]Á÷] <l]]Üq˜]Ê
JÌ¢^√π]Ê
<^œ◊e <^ﬂ Üéi <VŸ^œ <ÇÈeÜ¬ <^⁄_ <‰u^ÈiÖ] <‡¬ <Ö^íœ÷] <2¬
� <‘÷Ñ“ <≈ÁïÁ⁄<±]<Ì ^ïc<HÁ€ﬂ÷]<àÈÀvj÷
<ÏÇ¬ <ª <^ﬂnùÊ <ãÈÒÜ÷] <Ì÷ÊÅ <Í÷^€√÷]<Å^†˜]<∞e<·Ê^√j◊÷<›^j÷] <‹„i <ÔÜ}] <ƒÈï]Á⁄Ê <Ìﬁá]Áπ]
<‹„Ë <≈ÁïÁ⁄ <^‚áÜe_ <ƒÈï]Á⁄ <ÌËÅ^íjŒ˜] <l^ÚÈ7]Ê <›^√÷]
J∞ﬂõ]Áπ]
<—¯õ] <Á‚Ê <l]á^Èj⁄˜] <≈^�Œ <Ì¢^√⁄ <Ó◊¬ <^€„ﬂÈe <—^Ài˜]Ê <ÜËáÁ÷]<Íi^œÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<ÿfœjâ]Ê
<ÏÅ^¬cÊ<·Áﬁ^fÈ÷<»ﬂËÇﬁ]Üe<≈ÊÜé⁄ <Ì“3éπ] <ÿ“^éπ]Ê <^Ë^ñœ÷] <HÇ“_<ÎÑ÷]<Ö^íœ÷]<·^ﬁÇ¬<–e^ä÷]
<Ç√Ë <ÎÑ÷] <—Áäj÷] <Ü„ç <—¯õ] <‘÷ÉÊ<Íœ�ﬂ⁄Ê<Í¬ÁïÁ⁄<ÿ”ée <·] <H^œ◊÷] <Üm] <‰¬áÊ <·^Èe <ª
<HÍﬁ^ﬂf◊÷] <Å^íjŒ¯÷ <^€„⁄ <]Ü⁄] <ÿ€¬<ÌŒÖÊ<Ì∆^Èë<Ó◊¬<ÿ€√÷]<2¬ <·^“ <Íi^œÈ⁄ <ãÈÒÜ÷] <ƒ⁄ <^œ◊÷]
JÌ⁄Á”£]<±]<^„µÇœj÷<Ì“3é⁄
<ƒ⁄<^ﬂïÜ√jâ]<ÇŒÊ<J^ﬂeÊ<]Ü€n⁄
نيهال ومسؤول يف جيش الخالص
، وينرتبورن،عساف
<غوبتا ووينرتبورنƒ⁄<^ﬂi^¬^€jq]Ê<^ﬂi]^œ÷<ƒe^jﬂâÊ
، لي،شيبا
<Ü„ç<Ç√e<ÅÁ√ﬂ÷<HÌ√eÖ˜]<]ÖáÁ÷] <ãÈÒÜ◊÷ <^ﬁÇ“_ <VŸÁœ÷^e <‹j}Ê <‹„i <:÷] <^Ë^ñœ÷] <ÿ€• <‰j÷ÊÅ
20 واألحد
19 السبت
< للذينÏÖÊÜï
< خاصةÍi^œÈ⁄
< التفاتةÖ^m˚]
< باراماتا±]
<منطقةÌ عن
حضر
أيار وصعوبة القدرة على حتمل
<ª <≈]Üâ˜]
<Íi^œÈ⁄
<ãÈÒÜ÷]
<Ì÷ÊÅ يومي
<^œ◊÷ قاموا
^ïcالنائب
<∞Èﬁ^ﬂf◊÷]
.2012
مايو/ محلة
تكاليف السكن وزيادة تكلفة
وتقديم
وتنسيق
Dr. < ليl^
جيفري
الدكتور
<ã◊.]
<ÿÈ√Ài
<^Èu]بتحضري
<ÏÅ^¬] <ÌÈâ^Èä÷]
<:÷] <Ÿ^€¬˜] <ÏÖÁë
<ª <‰√ïÁ÷
¯~◊÷ <ÌÈf◊ä÷]
< لدىƒ⁄
التربعات
وصرح مدير
.»جيش املعيشة
^< الت ّربع خاصة السيد€Èâ
Geoffrey
MP,
Member
<^€Èâ<˜Ê<Í¬^€jq˜]<ÎÅ^íjŒ˜]
<]ÖáÁ÷]
<^‚4ñ†
<˜Ê Lee,
<Í◊}]Ç÷]
<ƒïÁ÷]
<Ó◊¬
ّ<‹jÈâ جوزيف
الراعية اخلالص
وينرتبورن وأضاف يقول «إننا نرى أيضا
والشركة
عساف
Parramatta
<ƒqÜπ] <ÿ”éË
<ã◊.] <]Ñ‚
<Ü€ni <·]جيف
<ÿ⁄]املاجيور
<Ó◊¬ <∞Èﬂ√π]
ّ<·] 9  يوم األربعاء، for JÎÅ^íjŒ˜]
<·^”π]Ê
<0^í÷] <ÏÖÊÜï
<Å^íjŒ˜]<ºÈéﬂj÷<˜^√
]<^ﬁÅÁ„q <ÿ£ <ÿn⁄˜]
<Ó◊¬
<ÅÇçÊ
Major Jeff Winterburn
بأن املزيد من األفراد وأكثر من أي
. Multicall
Connexions
إطالق محلة
<حفلÖ^íœ÷]
2012 مايو/أيار
<Ì÷ÊÇ÷]
<∞e
<Ì”Ò^é÷]
<^Ë^ñœ÷]
JÍﬁ^ﬂf◊÷]
Ái
ّ
 تشكل وقت مضى مع مستويات عاليةRed Shield Appeal < ومحلة الت ّربع يقوم بتقدميها محلةÍâ^â]<–◊�ﬂ€“<Ö]Üœjâ˜]<4
جيش اخلالص لدى اجملتمعات
JŸ^€√÷]Ê<ÿ€√÷]<h^eÖ]Ê
ÔÁjÀ÷]<Ö]Å<Ç
Ê
<HÌËÅ^íjŒ˜]
<Ì◊r√÷]
<ºÈéﬂj÷
ً
.اإلثنية واإلعالم اإلثين اإلحتفال والت ّربع بها سنويا ومنذ أكثر من الدعم احليوي واألساسي يف من القلق والتوتر واالكتئاب
<ª <HÍi^œÈ⁄
<ãÈÒÜ÷] <ÿfœjâcÊ <ÎÑ÷] <ÅÁ“Ü÷] <ÿæ <ª <^ëÁí}
<]Ç Ê<Ì⁄Á”£]<ãÈÒÖ<ÿfœjâ]<^€“
من واألكثر مدعاة للقلق هم هؤالء
شخصيًا متويل جمموعة واسعة
عساف
ّ  سنة جوزيف15 The السنوي الذي ُيعرف ب
<›^√÷]<ÜËÇπ]<‹ï<ÔÁjÀ÷]<Ö]Å<‡⁄ <HÎÇÀí÷] <Ÿ^π] <V]ÖáÊ <ÖÁñu <Ñﬂ⁄ <ÌÈ◊}]Ç÷] <—]Áâ˜] <‰éÈ√i
الربامج اإلجتماعية يف مجيع أحناء الذين تبدو عليهم وبشكل واضح
. Multicall  وباإلشرتاك معSalvation Army Red Shield
<›^é‚<'Èé÷]<ÌÈ⁄¯â˜]<Õ^ŒÊ¯÷ <Hå^© <ÏÖ^rj÷]Ê <Å^íjŒ˜] <≈^ïÊ˜] <]Üq <‡⁄ <Ì◊ËÁõ <ÏÇ⁄
امليول االنتحارية وهي ظاهرة
. Appeal
.وتهدف احلملة اىل مَجع ما يوازي أسرتاليا
<ÎÖ]Å˜] <ã◊.] <Áñ¬ <HÌÀÈ◊} <‡äu <t^£] <∞äu <Ì¬]Öà÷]
JÌÈeÜ√÷]<Ìœ�ﬂπ]<ª<ÌeÜ�ñπ]
ً مليون دوالرًا على الصعيد وقال «يلجأ الينا يومي81.5 وألقى النائب الدكتور جيفري
 العديد من.أفراد آخذة يف االزدياد
ا
<]Ç Ê2011
<ÅÁf¬ <ÎÅ^ <Ìu^Èä÷]Ê <Ö^íœ÷] <ÔÇe] <HÌÈﬁ^m <ÌÈu^ﬁ <‡⁄
<H^e^f÷]
<Õ^ŒÊ¯÷
Saturday
4 June
Page<Ç∑_
22 <'Èé÷]
وهم األشخاص يف جمتمعاتنا أصبحوا
›< الكلمةÁâÜ⁄
< املناسبةÜéﬂ÷
< هذه‰u^ÈiÖ]
لي يف
كثرية
احتياجات
وجيري
.الوطين
<ìÈ}]3÷اجلزء
<ÌÈﬁ^ﬂf◊÷]
<ÌÈ√€¢]
<‡⁄ <ÏÅ^Ëá
<'Èé÷]
<Ì⁄^√÷]
<l^Œ¯√÷]لديهم
<ÜËÇ⁄Ê الرئيسي
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املخاطر املالية الصعبة من أجل
.»اإلستمرار
،وتابع قائال «وبالرغم من ذلك
جيش اخلالص هو يف وضع فريد
وهو قادر على تلبية احتياجات

Lucky Len . No1
بادارة لطف اهلل حجار
وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات
اليانصيب رابحة املاليني
88735 ألف دوالر و390
 مليون دوالر16دوالرا و
 ألف دوالرصحف200و
-  صب مفاتيح-  هدايابطاقات لكافة املناسبات

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore
Rd, Riverwood NSW 2210
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Are you fed up with your current employer? Broken
<ÅÁ€√÷] <Â
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
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At IPS Security we value our employees and know that
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they are our business.
<^Èu] <Ÿ
As a rapidly growing company, we’re always looking for
JÎÅ^í
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
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continued success-and to our long-standing reputation for
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excellence.
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IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
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suitable to join our team you must:
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Hold a first Aid certificate
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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
Master
License
No: 409566317


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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السبت  12أيار 2012

اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع

موازنة واين سوان اجلديدة أسعدت الفقراء وأغضبت األغنياء
أثارت املوازنة اجلديدة اليت
أعلن عنها وزير اخلزانة
الفدرالي واين سوان الكثري
من اجلدل بعد أن أعلن عن
حتقيق فائض جبانب بعض
أشكال الدعم النقدي والكسر
الضرييب على العائالت ذات
الدخول احملدودة.
إال أن ذلك الفائض جاء على
حساب قطاع األعمال ،حيث مل
تف احلكومة الفدرالية بوعدها
بتخفيض ضريبة الشركات.
وبعد الفضيحتني اليت تتعلق
املتنحي
الربملان
برئيس
بيرت سليرب وعضو الربملان
كريغ
السابق
العمالي
تومسون،استهدفت احلكومة
الفدرالية اسرتضاء الطبقات
الكادحة من الشعب األسرتالي
والذين يطلق عليهم عامة
الشعب الذين يقاتلون من
أجل توفري النفقات الالزمة
الستمرار املعيشة.
ومتكن واين سوان من حتقيق
أكثر وعوده السياسية إثارة
للجدل ،بعد أن متكن من توفري
فائض يف امليزانية يقدر
ب 1.5مليار  $خالل السنة
املالية القادمة ،وهي امليزانية
األوىل اليت حتقق فيها احلكومة
العمالية أرباحا منذ تقلدها
السلطة عام .2007
وقال سوان أثناء إعالنه
للميزانية « :سنوات العجز
بسبب الركود االقتصادي
العاملي قد انقضت ،والقادم
سنوات الفائض املالي يف
امليزانية».
وأشار سوان ضمنيا لضريبة
الكربون معرتفا أن العديد
من املنازل يواجهون ارتفاعا
يف أسعار الكهرباء والبقالة
والبنزين ،إال أن السيد سوان
أكد أم ميزانيته صممت
لتخفيف العبء عن كاهل
العائالت العاملة حيث سيصب
يف صاحلهم فوائد الطفرة يف
امليزانية.
إال أن قطاع الشركات كان

أكثر املتضررين من ذلك،
إذ كانت احلكومة قد اقرتحت
ختفيض ضريبة الشركات من
 %29 -1حبيث يتم متويلها من
أرباح ضريبة موارد التعدين،
إال أن احلكومة الفدرالية قررت
استخدام أرباح ضريبة موارد
التعدين يف متويل برنامج
الدعم والتخفيض الضرييب
الدخل
حمدودة
للعائالت
والعاطلني والذي يقدر تكلفته
ب  3.6مليار  ، $باإلضافة إىل
إسقاط الضريبة عن أصحاب
األعمال الصغرية.
ووجه سوان صفعة قوية على
وجوه مليارديرات التعدين
أمثال أندرو فورست وجينا
رينهارت وكاليف باملر ،حيث
أعلن ما أمساه» اسرتاتيجية
فوائد الطفرة يف
مشاركة
امليزانية» ،حيث ستتشارك
ما يربو عن  1.5مليون أسرة
أسرتالية يف توفري  1.8مليار
 $ختفيضات ضريبية للعائالت
اليت تنتمي للفئة أ الضريبية.
وأضاف سوان « :لقد مت
يف
التخفيضات
رفض
ضريبة الشركات من قبل
معظم الليرباليني واحلزب
الوطين واخلضر ،ومت إعادة
املخصص
التمويل
توجيه
إىل
التخفيضات
لتلك
العائالت واألعمال الصغرية
بطريقة تساهم يف مساعدة
االقتصاد.
ومل تغفل امليزانية اليت أعلن
عنها واين سوان مساعدة
ال  400000أسرتالي الذين
وإعاقات
يعانون من عجز
خصصت
حيث
مستدمية،
احلكومة  1مليار  $لتمويل
اخلطة الوطنية للتمويل ضد
العجز يف مراحلها األوىل ،حيث
يفرتض أن يستفيد من اخلطة
 10000شخص مع بداية يوليو
 ،2013على أن يزيد العدد إىل
 20000شخص منذ منتصف
عام .2014
وكشفت امليزانية عن اجتاه

الربملان يصادق على عالوة طالب املدارس
ستحصل أكثر من مليون
أسرة لديها أطفال اوالد
يف املدارس على مكافأة
الشهر املقبل بعد ان
اقر
ّ
جملس النواب يوم االربعاء
احد االجراءات الرئيسية يف
موازنة يوم الثالثاء.
وسوف تتلقى األسر املستحقة
 410دوالرا يف السنة لكل
تلميذ يف املدارس االبتدائية
و 820دوالرا يف السنة لكل
طالب يف املدارس الثانوية.
وقد عارض االئتالف هذا االجراء
زاعما انه رشوة االنتخابية قد
ال تنفق على التعليم.
وقد غاب زعيم املعارضة
طوني ابوت عن التصويت،

مما جعل احلكومة تفوز بدعم
من النواب املستقلني بـ72
مقابل  69صوتا.
وسيتم دفع املبلغ إىل 1.3
مليون عائلة ذات الدخل
واملتوسط يف
املنخفض
يونيو
حزيران/
منتصف
وستكون على ان يستمر الدفع
على دفعتني يف السنة وذلك
يف كانون الثاني /يناير ومتوز/
يوليو.
وقد ُ
قر تشريع تعديل
أ
ّ
مساعدة األسرة (تدابري موازنة
مكافأة تالميذ املدارس) للعام
 2012يف جملس النواب ،على
ان حيال اىل جملس الشيوخ
للموافقة عليه.
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ختفيضات
إللغاء
احلكومة
ضريبة التقاعد على األثرياء
الذين يزيد دخلهم عن
 $ 300000سنويا ،مبا يصب
يف صاحل  3.6مليون شخص
من ذوي الدخول املنخفضة
الذين سيتمتعون بتخفيضات
أو إعفاء من ضريبة التقاعد.
كما استجابت احلكومة الفدرالية
ملطلب اخلضر بتمويل خطة
رعاية األسنان ،وخصصت
 515مليون  $للحد من قوائم
انتظار احلصول على رعاية
األسنان يف املراكز احلكومية ،
ولتمويل نقل بعض األطباء يف
املناطق اإلقليمية والريفية.
الفدرالية
احلكومة
وكانت
قد أعلنت منذ أسبوعني عن
ختصيص  3.7يف امليزانية
اجلديدة ملساعدة كبار السن
يف أسرتاليا وإعانتهم على
العيش يف منازهلم دون
العرض ألخطار الطرد لعدم
استطاعتهم تسديد القيمة
اإلجيارية.
وبلغت التخفيضات يف ميزانية
الدفاع  5.45مليار  $مبا يعادل
سدس التخفيضات اليت أعلنت
عنها احلكومة.
كما واصلت احلكومة يف
محلتها
اجلديدة
امليزانية
حيث
املناهضة للتدخني،
خفضت اإلعفاءات الضريبية
على السجائر.
بعض النقاط الرئيسية يف
ميزانية 2013 -2012
 ختفيضات ضريبية معتدلةهلؤالء الذين يصل دخلهم
السنوي إىل حوالي $ 80000
سنويا.
 ارتفاع ضمان التقاعد بنسبة.%12
 ختصيص  19.8مليار $لصاحل املستشفيات احلكومية
مع حلول عام .20-2019
 ختفيض املساعدات اخلارجيةلتوفري  2.9مليار .$
 حصول قطاع التعليم العاليعلى  38.8مليار  $عرب أربع
سنوات ،مع دعم إضايف
للطالب املنحدرين من بيئات
فقرية.
ومل حتمل امليزانية أنباء سعيدة
للقطاع البريوقراطي حيث سيتم
االستغناء عن  4000وظيفة يف
قطاع اخلدمات العامة خالل
السنة املالية القادمة.
واستطرد سوان أنه كان
مهما للغاية توفري فائض يف
امليزانية بينما تعاني العديد من
الدول حتديات مالية كبرية.
وأضاف سوان أن األزمة
االقتصادية املالية أفقدت
أسرتاليا دخال ضريبيا يقدر ب
 150مليار  $منذ بدايتها ،إال
أن أسرتاليا جنحت يف التغلب
على الصعوبات وتوفري فائض
يف امليزانية.
من جهته ،قال جو هوكي
وزير اخلزانة يف حكومة الظل

إن فائض امليزانية املقدر ب
 1.5كان ناجتا عن ما أمساه
« طبخ الدفاتر» ،مضيفا أن
حكومة غيالرد سوف تنفق يف
السنة املالية  13- 2012أكثر
مما ستجين ،الستمرارها يف
اإلنفاق على مشروعات مثل
« شبكة الربودباند» واليت
ستستقطع من امليزانية.
وأضاف هوكي إن احلكومة
الفدرالية لو كانت تتعلى
ستدرج
كانت
بالشرف،
مصروفات شبكة الربودباند
الوطنية وهو ما كان سيضع
عجزا يف ميزانيات األعوام
الثالثة القادمة.
وأضاف أن نفقات برناجمي
« العودة للمدرسة» و «
منح الكومونولث للحكومات
احمللية» سيبتلع الفائض يف
ميزانية واين سوان» ،مردفا
أن إلغاء ختفيضات ضريبة
الشركات يعد نكثا جديدا لوعد
من وعود احلكومة العمالية،
حيث قالت جوليا غيالرد
منذ أقل من شهرين « :من
يقف ضد ختفيضات ضريبة
الشركات ،فهو يقف ضد
التطور االقتصادي ،وتوفري
املزيد من الوظائف».
وأردف هوكي أن أسرتاليا تريد
حكومة تبنى مستقبال قويا هلا،
وتقلل من ضغوط النفقات
على املواطنني وتؤمن املزيد
من الوظائف ،إال أن احلكومة
احلالية مفعمة بالفوضى.
بينما عرب العديد من مسؤولي
الشركات وقطاع األعمال عن
إحباطهم من امليزانية اجلديدة،
فقال انيس ويلوكس الرئيس
Australian
ل
التنفيذي
 Industry Groupإن امليزانية
اجلديدة تقوض قدرة قطاع
األعمال على إبرام استثمارات
طويلة األجل الالزمة الزدهار
االنتاج ،ورفع نسبة التوظيف.
بينما طالبت جينيفر ويستاكوت
الرئيسة التنفيذية ل جملس
قطاع األعمال األسرتالي عن
إحباطها من إلغاء التخفيضات
يف ضريبة الشركات.
ورغم سعادة اخلضر بامليزانية
اجلديدة لنجاح ضغوطهم يف
سبيل إلغاء ختفيضات ضريبة
الشركات وجناحهم يف حتقيق
مطلبهم بدعم رعاية األسنان ،
إال أن زعيمة اخلضر كريستني
ميلن انتقدت امليزانية لعدم
اهتمامها بالتعليم بالشكل
الكايف ،زاعمة أن ضغوط
اخلضر ساهمت يف بعض
نقاط امليزانية مثل:
 ختصيص  20مليون $إلنشاء وحدة سكة حديدية
فائقة السرعة.
 ختصيص  54مليون  $لتطويرمادتي العلوم والرياضيات
  40مليون  $لصاحلاملؤسسات الثقافية.

املصدر:العنكبوت االلكرتوني

حكومة غيالرد تدافع عن
خفض املساعدات اخلارجية
رفضت احلكومة الفيدرالية
املزاعم بأنها حنثت بوعدها
بشأن املساعدات اخلارجية وان
ذلك قد يضر مبحاولة اسرتاليا
للحصول على مقعد يف جملس
األمن التابع لألمم املتحدة

(.)UNSC
فقد ختلت احلكومة هذا االسبوع
عن تعهدها بزيادة اإلنفاق
على املساعدات إىل  0،5يف
املئة من جمموع الدخل القومي
اإلمجالي حبدود  ،2015/16يف
حماولة منها العادة الفائض
مرة اخرى اىل ميزانيتها للعام
املالي .13/2012
ودفعت احلكومة العمالية املوعد
النهائي ملدة سنة واحدة اىل
االمام ،لتوفري ما يقرب من
 3مليارات دوالر على مدى
السنوات األربع املقبلة.
وقد اعربت اجلمعيات اخلريية
عن غضبها من هذه اخلطوة
اليت ُأ ِ
علن عنها يف موازنة يوم
الثالثاء ،حيث اشار بعضها
إىل أن ذلك سيعرضها ملعركة
شاقة للفوز مبقعد مؤقت يف
جملس االمن الدولي.
ولدى سؤال وزير اخلزانة يوم
االربعاء عما اذا كانت احلكومة
قبلت هذه احملاولة (احلصول
ّ
على مقعد)قبلة الوداع قال
واين سوان «ال ،ال على
االطالق».
واضاف يقول «اننا نزيد املال
املتاح للمساعدات ،ولكن حنن
نفعل ذلك بوترية أبطأ ،فقط
بوترية أبطأ قليال».
وقال إن موازنة املساعدات ال
تزال تزداد حبدود  300مليون
دوالر إىل حوالي  5.15مليارات
دوالر يف  ،2012/13إال أن
نسبة الدخل القومي اإلمجالي
ستظل ثابتة على  0.35يف
املئة.
وكان إنفاق اسرتاليا على
املساعدات عنصرا رئيسيا يف
محلة احلكومة جمللس األمن
الدولي ،واليت ستبلغ ذروتها
يف التصويت العام يف اجلمعية
العامة لالمم املتحدة يف وقت
الحق من العام اجلاري.

وشعار احلملة هو «اسرتاليا:
حنن نفعل ما نقول».
ووصفت زعيمة حزب اخلضر
كريستني ميلن قرار احلكومة
بالنسبة للمساعدات بانه نكتة.
وقالت اآلنسة ميلن جمللس
الشيوخ «لقد وعدنا اجملتمع
الدولي بان تصل املساعدات
اخلارجية اىل ( 0.5من جمموع
الدخل القومي)حبلول عام 2015
وحنن اآلن ترتاجع عن ذلك».
بدوره وزير اخلارجية بوب كار
اعلن ان مسعة أسرتاليا اجليدة
بني الدول النامية سليمة.
وقال السيد كار جمللس الشيوخ
خالل وقت االسئلة «أعتقد أن
العامل حيرتم األمة ،اليت رغم
ضغوط الوضع االقتصادي،
جتد املال لزيادة ميزانيتها
املخصصة للمعونة كما فعلنا».
وقد وضع حزب اخلضر اللوم
يف التخفيضات على السناتور
كار ،قائال ان سلفه كيفن راد
ملا كان قد مسح ابدا مبثل هذه
اخلطوة.
وقد امتنع السيد راد  -الذي
كان مدافعا قويا عن زيادة
اإلنفاق على املساعدات وأيضا
قاد محلة للحصول على مقعد
يف جملس األمن الدولي -
عن التعليق علنا على هذه
التغيريات.
ودعت مستشارة سياسة إنقاذ
نيكول
األطفال
مساعدات
كاردينال زعيم املعارضة طوني
ابوت الستخدام خطاب رده على
املوازنة بإعادة تعهد االئتالف
بهدف عام .16/2015
لكن املتحدثة باسم حقيبة
الشؤون اخلارجية يف االئتالف
جولي بيشوب قالت ان حنث
حزب العمال بتعهده هذا
العام يعين أنه سيكون من
«املستحيل» حتقيق اهلدف
حبلول عام .2015
وقالت اآلنسة بيشوب ،دون
ان حتدد جدوال زمنيا «ان
االئتالف ال يزال ملتزما ميزانية
املساعدات اخلارجية مبا يعادل
 0.5يف املئة من إمجالي الدخل
القومي».
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Levelمن البنك العربي
العمالت كما وردتنا
%أسعار
+/-

0.47%
0.40%
0.34%
0.85%
0.15%
0.09%
0.12%
0.29%
0.43%
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0.07%
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!#DIV/0
0.16%

0.0047
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0.0019
0.0011
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0.7798
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0.7861
79.97
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع

تفاصيل خطة رعاية األسنان اليت تتضمنها املوازنة
اجلديدة...ووداعا لقوائم االنتظار!!

من املقرر أن تشمل ميزانية
الثالثاء ضخ  500مليون  $يف
قطاع رعاية األسنان ،حبيث
تضمن معاجلة  400000شخص
يف قوائم االنتظار.
كما ستعلن رئيسة احلكومة
الفدرالية جوليا غيالرد عن خطة
مبنح الوالدين ما يناهز $820
لكل طفل يف املدرسة العليا،
و $ 410لكل طفل يف املدارس
االبتدائية ،للمساعدة بنفقات
التعليم.
إزالة
غيالرد
قررت
كما
التخفيضات يف رسوم ضريبة
التعليم واستبداهلا مببالغ نقدية
مباشرة ،بعد أن عجزت  600ألف
أسرة من نيل تلك التخفيضات
يف السنة املالية .2011-2010
كما مت استقطاع حنو 290
مليون  $من برامج صحية
أخرى يف املوازنة اجلديدة
لتعويض الزيادة يف خمصصات
رعاية قطاع األسنان ،وهو ما
يفسر الكيفية اليت تنتهجها
احلكومة يف حماولتها تعويض
عجز امليزانية إىل فائض يف
األرباح.
من جهتها ،قالت وزيرة الصحة
تانيا بليربسك إن الزيادة اليت
ضختها امليزانية اجلديدة يف
جمال رعاية األسنان متنح أمال
هلؤالء الذين انتظروا طويال
يف قوائم االنتظار ،وتتيح
التمتع خبدمات جديدة يف جمال
األسنان تضمن نيل املواطنني
الرعاية األفضل.
ومن املقرر أن يكون أكثر
املستفيدين من خطة دعم قطاع

وزيرة الصحة تانيا بليربسك
األسنان من حاملي بطاقات
االمتياز الذين ينتظرون أدوارهم
يف نظام الرعاية احلكومي.
كما ستعاجل امليزانية اجلديدة
العجز الواضح يف عدد العاملني
يف قطاع رعاية األسنان ،وذلك
بتخصيص  77.7لنقل حوالي
 300طبيب أسنان يف املناطق
الريفية والنائية مع االهتمام
بتجهيز أحدث املعدات الطبية
هلؤالء األطباء.
ووافق اخلضر على التعديالت
اجلديدة إذ كان زيادة ميزانية
قطاع األسنان أحد شروطهم
ملؤازرة حكومة غيالرد عام
 ،2010وقال سناتور اخلضر
ريتشارد دي ناتال إن خطة

رعاية األسنان اجلديدة هي
األبرز خالل العقود األخرية،
فيما يتعلق برعاية األسنان
يف القطاع احلكومي ،متوقعا
أن يتم احلد من قوائم االنتظار
الطويلة.
وسوف تستبدل احلكومة خطة
رعاية األسنان اليت وضعتها
حكومة هاورد واملسماة chronic
 disease dental schemeخبطة
جديدة ذات ضوابط أكثر
صرامة فيما يتعلق بالذين حيق
هلم التمتع بالدعم احلكومي،
وسوف توضح الشهور القادمة
الكيفية اليت ستعمل بها اخلطة
اجلديدة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

املستفيدون واملتضررون يف موازنة العام املالي 13-2012

تعد العائالت األسرتالية
وكبار السن املستفيدين
األكرب من امليزانية اجلديدة
اليت أعلن عنها وزير اخلزانة
الفدرالية واين سوان ،واليت
حققت فائضا  1.5مليار $
للمرة األوىل ،بينما شهدت
ميزانية العام املاضي عجزا
قدر ب  44مليار .$
يأتي ذلك يف الوقت الذي
كشفت فيه امليزانية أن
مسؤولي قطاع األعمال األثرياء
هم اخلاسرون األكرب بعد إلغاء
الوعد بتخيضات يف ضريبة
الشركات واالكتفاء بضريبة
التعدين ،إال أن احلكومة
الفدرالية ألقت الالئمة على
املعارضة واخلضر يف إلغاء
التخفيضات اليت وعدت بها.
ويوفر الغاء التخفيضات يف
ضريبة الشركات  4.8مليار $
خالل األربع سنوات القادمة،
باإلضافة إىل توفري  2.9مليار
 $أخرى من ختفيض املساعدات
اخلارجية.
إال أن التخفيضات األكرب اليت
أعلنت عنها امليزانية مست
بتخفيضات
الدفاع
وزارة
بلغت  5.4مليار  $خالل األربع
سنوات القادمة ،تتضمن 966
مليون  $يف السنة املالية
احلالية.
وسوف تستفيد العائالت
من
ببعض
األسرتالية
األموال اليت وفرتها
هذه
التخفيضات ،إذ سيتلقى
الوالدين الذين لديهم أبناء يف
املدارس العليا دعما إضافيا
سنويا يصل حلوالي ، $ 820
بينما سيحصل آباء وأمهات
أبناء املدارس االبتدائية على

ابوت يسأل احلكومة بشأن الرسوم القانونية لطومسون

اعلنت املعارضة الفيدرالية ان
احلكومة مل تفعل ما يكفي لتنأى
بنفسها عن نائب حزب العمال
السابق كريغ طومسون ،يف
أعقاب الكشف عن دفع حزب
العمال لفواتريه القانونية.
فقد استأجر فرع حزب العمال
يف نيو ساوث ويلز حمامني
يف ايلول /سبتمرب  2011للدفاع
عن السكرتري العام السابق
لنقابة اخلدمات الصحية السيد
طومسون الذي ُو ِجد مذنبا يف
التحقيق الذي قامت به دائرة
التجارة العادلة ( )FWAيف
مكتب النقابة الوطين والذي
استمر لفرتة طويلة.
وزعم تقرير التحقيق ان السيد
يقدر بـ 500
طومسون انفق ما
ّ
ألف دوالر من أموال أعضاء
االحتاد يف الدعاية االنتخابية،
واخلدمات املرافقة ،والوجبات
الفاخرة والسحوبات النقدية مبا
خيالفة قوانني النقابة.
ومل يعمد السيد طومسون ،الذي

يشغل مقعد دوبل ()Dobell
يف نيو ساوث ويلز والذي

طومسون

متت تنحيته جانبا من مؤمتر حزب
العمال يوم  29نسان /ابريل
ليجلس بصفة مستقلة ،اىل
حتديث تسجيل مصاحله املالية
حتى هذا االسبوع.
وقد توقف حزب العمال يف نيو
ساوث ويلز عن دفع النفقات
القانونية عنه يف اواخر نيسان/
ابريل املاضي.
وعادة ما يتم اإلعالن عن اي
مصلحة مادية يف غضون 28
يوما يف حال طرأ أي تغيري يف
الظروف.
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وقالت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد انه كان جيب على السيد
طومسون ان يعلن يف وقت
سابق عن نفقاته القانونية.
وصرحت اآلنسة غيالرد لراديو
اي بي سي يوم امس االول
اخلميس قائلة «أنا أفهم ان
السيد طومسون قام اآلن
بإعالنات مناسبة (عن مصاحله
املادية) ولكن ،بالطبع ،كان
ينبغي االعالن يف الوقت
احملدد».
بدوره رأى زعيم املعارضة طوني

ابوت ان اآلنسة غيالرد مل تربئ،
يف احلقيقة ،السيد طومسون،
الذي قد يواجه دعوى مدنية على
خلفية املسائل اليت وجدتها
دائرة التجارة العادلة.
وقال السيد أبوت للصحفيني
يف كانبريا يوم امس اخلميس
«كيف ميكن لرئيسة الوزراء ان
تدعي املصداقية بانها ليست
هلا عالقة مع هذا الشخص عندما
كان حزب العمال ما زال يدفع
رسومه القانونية؟».
ودعا اآلنسة غيالرد لالدالء
ببيان كامل امام الربملان حول
هذه املسألة.
ويعتزم السيد طومسون اإلدالء
ببيان يدافع عن نفسه يف اجللسة
املقبلة للربملان.
وقال النائب املستقل روب
اوكشوت ،الذي يشكل صوته
دعما حيويا حلكومة األقلية،
انه يتطلع اىل «اجابة شاملة»
من السيد طومسون على تقرير
دائرة التجارة العادلة يف بيانه
امام الربملان احملدد بـ15
دقيقة.

.$ 410
وكان النظام القديم يتطلب
ملء إيصاالت ومناذج وغريها
من اإلجراءات الروتينية ،إال
نظام الدفع للعائالت
أن
املستحقة سيتم بشكل آلي
بداية من الشهر القادم.
و خصصت امليزانية اجلديدة
 1مليار دوالر خالل األربع
للخطة
سنوات القادمة
الوطنية للتأمني على العجز،
تتضمن  84مليون دوالر هذا
العام.
و حظيت رعاية األسنان بدعم
جيد يف امليزانية اجلديدة
بلغ  515مليون  $للمساعدة
يف احلد من قوائم االنتظار
الطويلة  ،وإرسال املزيد من
أطباء األسنان يف املناطق
الريفية واإلقليمية والنائية.
كما سينعم األسرتاليون الذين
يبلغ دخلهم السنوي أقل
من  80ألف  $سنويا على
ختفيضات ضريبية معتدلة،
مظلة الضرائب
كما أن
ستشمل فقط من يتحصلون
على  $ 18200سنويا كحد
أدنى وهو ما يعين أن مليون
أسرتالي لن يعد ملزما بتكبد
ضرائب ،وهو جزء من خطة
ضريبة الكربون.

وبعكس املتضررين من كبار
رجال األعمال ،سوف حيصل
أصحاب األعمال الصغرية على
بعض الدعم ،لتعويض خسائر
األعوام السابقة.
اجلديدة
وكشفت امليزانية
عن االستغناء عن أكثر من
خالل العام
 4227وظيفة
املالي اجلديد.
وأعلنت امليزانية اجلديدة عن
ختفيض يف متويل كل من
جلنة الرياضات األسرتالية،
و
االحصائيات،
ومكتب
املكتبة الوطنية ،واملتاحف،
اجلوية،
األرصاد
ومكتب
أسرتاليا،
أقاليم
ودائرة
والفنون والرياضة.
من ناحية أخرى ،رفعت احلكومة
عدد مستحقي
الفدرالية
الرعاية املنزلية من 40000
إىل  100000عرب ال  5سنوات
القادمة ضمن خطة تتكلف 3.7
مليار  $إلصالحات تتعلق بكبار
السن.
كما خصص  3.6مليار %
المتام االزدواج يف طريق
الباسيفيك السريع ،ولكن
شريطة موافقة حكومة نيو
ساوث ويلز ومساهمتها يف
التطوير.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اوفارول يتعرض لالنتقاد
«الدايلي
صحيفة
ذكرت
تلغراف» الصادرة بسيدني يف
عددها الصادر يوم االحد يف 6
ايار اجلاري على الصفحة ،48
ان عدة وسائل اعالمية صادرة
باللغة العربية ليست راضية عن
الزيارة املرتقبة لرئيس احلكومة
باري اوفارول اىل لبنان ،بتاريخ
 13آيار/مايو اجلاري.
وقالت الصحيفة ،ان رسالة
ِ
أرسلت اىل رئيس الوالية
قد
من قبل جمموعة واسعة من
وسائل االعالم العربية ،تنتقد
السيد اوفارول ووزير شؤون
اجملتمع يف حكومته السيد
فيكتور دومينيللو ،على الدعوة
«املسيئة» هلا للمشاركة يف
الرحلة.
واشارت الصحيفة ،اىل ان

الرسالة اليت نشرت ايضًا يف
«امليدل ايست تاميز» ،اعتربت
بأن العملية املتبعة الختيار قادة
اجملتمع «سخيفة» ،و»صفعات»
من العمليات اليت جتري يف العامل
الثالت ،اليت تركناها وراءنا،
عندما وصلنا اىل اسرتاليا.
وقالت الصحيفة ،ان «الرسالة
اعتربت هذه الطريقة املتبعة
مهينة لكرامة مكتب رئيس والية
نيوساوث ويلز ،وتشري اىل ان
املكتب ،هو بعيد كل البعد ،عما
جيري داخل اجلالية».
انتهى اخلرب
اجلدير ذكره ان العنكبوت
االلكرتوني ووسائل اعالم عربية
اخرى قد بعثت برسالة احتجاجية
ملكتب رئيس الوالية االسبوع
اجلاري.
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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

Lic: 185750C

BG

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

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

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
*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 االتصال بـ داني دكان على:
0414 309 360
شركة AMP
165C Wattle Street Bankstown
Call us Today: 02 9707 3077

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

اسرتاليا يف أسبوع
اخنفاض حاد يف حجم التربعات ....
ومسؤول خريي حيذر األسرتاليني من
التشبه بستيف جوبز البخيل
كشفت إحصائيات ضريبية
أسرتاليا
جديدة أن أغنياء
قللوا بشكل حاد من تربعاتهم
اخلريية ،وأن حوالي  %37من
األشخاص الذين يزيد دخلهم
عن مليون  $وفقا للسجالت
الضريبية ال يدفعون أية
تربعات خريية.
وأظهرت األرقام أن حجم
التربعات الصادرة من أثرياء
أسرتاليا الذين يزيد دخوهلم
عن مليون  $اخنفض من 102
ألف  $عام  08-2007إىل
 $ 27000عام .10-2009
من جهته ،قال أندرو توماس
مدير القطاع اخلريي يف بيت
بربيتوال لالستثمار إن حجم
التربعات اخنفض يف الوقت
الذي زاد فيه احملتاجون ملزيد
من التربعات.
وتكشف إحصائيات مكتب
الضرائب اخلاصة بعام -2009
 10واليت صدرت هذا األسبوع
اختزاال يف حجم التربعات
لدافعي
اخلريية
واألعمال
الضرائب ،واليت يستفيد منها
مؤسسات الرعاية االجتماعية
ومعاهد
واملستشفيات
البحوث ،ومجعيات البيئة،
واملؤسسات الفنية.
واخنفضت العطايا اإلمجالية
لدافعي الضرائب بنسبة 6.3
عام  10-2009مقارنة
%
بالعام السابق ،على الرغم من
صعود متوسط الدخل الضرييب
بنسبة .% 3.7
من جانبه ،قال بيرت وينيك
رئيس اخلدمات اخلريية بشركة

ماير فاميلي « :تدحض هذه
اإلحصائيات األقاويل اليت
تزعم أن األسرتاليني أناس
كرماء».
وأضاف السيد وينكي أن
البعض قد جيادل بأن هذه
حبتة
ضريبية
اإلحصائيات
وال تكشف املقدار احلقيقي
للتربعات ،إال أن ضآلة املبالغ
اليت منحها املتربعون تكشف
األمر بوضوح.
وأضاف السيد توماس أن
البعض يوفر أمواله وال
يتصدق بها رغبة يف توفريها
ألعماهلم اخلاصة واكتناز املزيد
من األموال ،إال أنهم مل جيربوا
متعة مساعدة اآلخرين ،ويفعلون
مثلما كان يفعل ستيف جوبز
مؤسس شركة آبل الذي كان
ينتقد املؤسسات اخلريية.
بينما قال روب ادواردز
الرئيس التنفيذي للمعهد
األسرتالي جلمع التربعات إن
األرقام تعكس التعثر يف
االقتصاد األسرتالي ،مردفا أن
مقدار االخنفاض يف التربعات
خيتلف من والية ألخرى ،ومن
جمال آلخر.
وعلى النقيض قال بروس
هارمر املتحدث الرمسي باسم
منظمة» جيش اخلالص» إن
معادن األسرتاليني النبيلة
تظهر يف أوقات الشدة مثلما
حدث يف السبت األسود
علم  2009أو يف فيضانات
كوينزالند العام املاضي.

املصدر العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع
روكسون تطالب بتعديل قوانني
األمن القومي األسرتالي

املدعي العام الفدرالي نيكوال روكسون
تقوم احلكومة الفدرالية مبراجعة
لقوانني األمن القومي للتأكد من
كونها تليب التهديدات البارزة
مع محاية احلريات املدنية يف
ذات الوقت.
وطلبت املدعي العام الفدرالي
نيكوال روكسون أن تعقد جلنة
الدفاع واألمن املشرتكة جلسات
لتقييم اإلصالحات املمكنة.
وقال روكسون يف بيان نشر يوم
اجلمعة « :جيب أن منضي قدما
يف حماربة اإلرهابيني واملنظمات
اإلجرامية الذين يهددون أمننا
القومي ،باإلضافة إىل ضرورة
التيقن من حتلي من يطبق قوانني
األمن القومي باملسؤولية حبيث
ال خيل باحلريات املدينة».
وكانت قوانني األمن القومي
األسرتالي قد خضعت لتعديالت
يف أعقاب هجمات 11سبتمرب
اليت ضربت الواليات املتحدة،
حيث منحت مؤسسات األمن
واالستخبارات سلطات متزايدة.
وأضافت روكسون أن احلكومة
تقرتح تعديالت على قانون

مقاطعة االتصاالت ،وقانون
األمنية
االستخبارات
منظمة
األسرتالية الذي يرجع تارخيه
إىل عام  ،1979وقانون اخلدمات
االستخبارتية .2001
كما سيتم األخذ يف االعتبار تعزيز
ضمانات محاية اخلصوصية فيما
يتعلق بتوضيح دور الكومونولث
يف مقاطعة اتصاالت املشتبه
فيهم.
وترغب احلكومة يف أن تعد
اللجنة تقريرها مع حلول 31
يوليو القادم.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
انتقد فيه اخلضر عزم احلكومة
على توسيع السلطات األمنية
جمددا رغم قوانني حكومة هاورد
ملكافحة اإلرهاب واليت متثل
انتهاكا حلقوق اإلنسان ،حيث
قالت لي ريانون أن نيكوال
روكسون مل توضح كيفية
التهديدات اإلرهابية
صعود
بالشكل الذي يربر السلطات
املتزايدة لوكالة االستخبارات.

تفاصيل تعديالت األجور
اإلضافية اليت يطالب بها أصحاب
املطاعم األسرتالية

حياول أصحاب املطاعم تعديل
األجور اإلضافية اليت
نظام
حيصل عليها العاملون عند
العمل يف أيام العطلة ،حيث
تضغط املطاعم حبجة أنها تعطل
من إنتاجية تلك املطاعم وتدفع
بعضها لإلفالس.
إال أن تلك احملاوالت قوبلت
بالرفض من نقابة العاملني
يف القطاع ناعتة إياها بكونها
العاملني
حماولة لبخس حق
الذين يتقاضون أجورا منخفضة
أساسا.
وتلزم القوانني احلالية أصحاب
املطاعم دفع أجر يعادل مرة
وربع أجر العامل إذا اضطر
للعمل يوم السبت ،بينما يعادل
مرة ونصف إذا اضطر للعمل
يوم األحد.
بينما ترغب رابطة أصحاب
املطاعم يف تعديل هذه
الضوابط حبيث يعمل العامل
مخسة أيام متتالية ثم إذا عمل
يف اليوم السادس يأخذ أجر
يعادل أجره مرة وربع وإذا
عمل لليوم السابع على التوالي
يتحصل على أجر يعادل أجره
اليومي مرة ونصف ،مع بقاء

عمال اليومية الغري نظاميني يف
احلصول على  %25إضافية يف
كل األيام السبعة.
ويأتي طلب رابطة أصحاب
املطاعم كجزء من مراجعة أوسع
تنفذها دائرة «العمل العادل
األسرتالية»
من جهته ،قال جون هارت
لرابطة
التنفيذي
الرئيس
أصحاب املطاعم األسرتالية
إن األجور اإلضافية تسببت يف
إغالق بعض املطاعم.
من جهته ،قال مايكل باكاش
الذي يدير مطعم للمأكوالت
البحرية يف ساوث يارا إن
التعديالت اجلديدة ال تهدف إىل
خبس العمال حقوقهم ،لكنها
تهدف للمساواة ،فال يعقل أن
يتحصل العامل الذي يعمل يوم
األحد على أجر يفوق العمل يوم
األربعاء على سبيل املثال.
بينما قالت لويس تارانت
يونايتيد
نقابة»
سكرترية
فويس» إن التعديالت تهدف
إىل ختفيض أجور العاملني يف
هذا القطاع ،وخبس ساعات
عملهم اإلضافية.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

مفوضية املنافسة واملستهلك حتقق رمسيا
يف الصعود اجلنوني ألسعار البنزين

املصدر العنكبوت االلكرتوني

متحف باورهاوس يف سيدني يفتتح معرضا ألزياء املرأة املسلمة جتمع بني األصالة واملعاصرة!!
قام متحف باورهاوس االحد
بافتتاح معرضه اجلديد حول
أزياء النساء املسلمات والذي
جيمع بني التقاليد اإلسالمية
يف األزياء مع روح احلداثة
واملعاصرة اليت تتسم بها
سيدني.
وكان بوتيك « بيت احلجاب»
يف بانكستاون ،والذي يديره
املصمم طارق هاوتشر من
أول متاجر األزياء اخلاصة
باملرأة املسلمة ،حيث افتتح
عام  2010يف مركز تسوق
شهري.
وبعد أقل من عامني على
افتتاحه ،وبعد ان قام
طارق بافتتاح فرع آخر يف
ساوث
بنيو
Merrylands
ويلز ،أضحت صفحته على
الفيسبوك جاذبة للكثري من
الزبائن عرب العامل.
وقال طارق 23 ،سنة« : ،
عندما بدأنا كنا تقليديني
للغاية وكانت املالبس اليت
نعرضها واسعة وطويلة ،إال

املصمم طارق هاوتشر صاحب بوتيك « بيت الحجاب» مع مدونة املوضة دلينا داروسمان
أن سوق مالبس احملجبات
حياكي املوضة حيث ترغب
احملجبات يف أن يظهرن أكثر
جماراة للعصر».
وأضاف أن أحد أكثر أزياء
احلجاب العصرية تكمن يف
ما يسمى ب «فستان األزرة»
وهو فستان حيتوي على أزرة

خضراء معدنية يف وجهته
املعدنية ،وتتسابق احملجبات
لوضع أمسائهن يف قائمة
االنتظار ليتمكن من الظفر
بأحد الفساتني.
ويف ذات السياق ،قالت
دلينا دارومسان إنها أطلقت
مدونتها حول أزياء املرأة

املسلمة منذ عامني ،إلثبات
أن املرأة احملجبة ال تقل أناقة
عن األخريات ،وأضافت « :حن
مجيعنا متساوون ..والفارق
يف أننا نرتدي حجابا على
رؤوسنا بينما ترتدي األخريات
وشاحا على رقابهن».

املصدر العنكبوت االلكرتوني

من املقرر أن تفتح مفوضية
املنافسة واملستهلك االسرتالية
()ACCCاحتقيقا رمسيا بشأن
أسعار البنزين ،حيث سرتكز
املفوضية على النظر يف فوائد
املوقع االلكرتوني الذي تضع
فيه حمطات البنزين تغريات
أسعارها بشكل زمين.
وقالت املفوضية إنها قلقة
بشأن بعض بعض التصرفات
اليت تضر بروح املنافسة،
حيث تعمل بعض احملطات إىل
تسريب أسعارها  ،وتنتظر رد
الفعل ثم تتصرف حسب رد
الفعل ،وهو ما يرفع األسعار،
ويقتل املنافسة الشريفة.
من جانبه قال جو دمياسي
املنافسة
جلنة
مسؤول
واملستهلك األسرتالية إن خرباء
املنافسة إن هنالك خلل واضح
يف طريقة عرض أسعار الوقود

مبا خيل بروح املنافسة.
ويأتي التحقيق بعدما تصاعدت
أسعار البنزين حتى المست
مستوى  151.6سنتا لكل لرت
وهو املستوى األعلى من األسعار
خالل ثالث سنوات ونصف.
وكانت احلكومة الفدرالية قد
طبقت حظرا على إشارات
األسعار العام املاضي ينطبق
على البنوك ،ومينع املقرضني
من ايصال معدالت الفائدة ،إال
أن غرايم صموئيل طالب بأن
يتم توسيع نطاق ذلك احلظر،
وأال يقتصر على البنوك.
يأتي ذلك يف الوقت الذي قال
فيه الربوفيسور فرانك زومبو
من جامعة نيو ساوث ويلز إن
التحقيق متأخر وأنه سريكز
على كيفية تأثري موقع مشاركة
األسعار.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

صفحة 14

Saturday 12 May 2012

السبت  12أيار 2012

اسرتاليات

Page 14

Australian News

اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع

إصالحات املقامرة وحرية النشر ومحاية املبلغني احلكومة الفدرالية تستقطع من دعم تربية األبناء وتدعو
عن خمالفات والطاقة النظيفة أبرز قوانني
اآلباء واألمهات لالنضمام لسوق العمل!!
تناقشها دورة الشتاء الربملانية!!

من املقرر أن متضي احلكومة
الفدرالية قدما يف خططها
بتنفيذ ومترير قوانني جملابهة
مشكلة املقامرة ،وذلك يف
دورة الشتاء الربملانية املقرر
هلا أن تبدأ الثالثاء القادم.
يأتي ذلك على الرغم من عدم
حصول احلكومة الفدرالية على
تأييد النائب املستقل أندرو
ويلكي ،الذي قطع التزامه
الكتابي مع احلكومة يف يناير
املاضي.
وتنتظر ثالثة مشاريع لقوانني
تتعلق باملقامرة املوافقة يف
 28يونيو القادم ،حيث تهدف
إىل تقليل األضرار اليت تسبببها
ماكينات املقامرة ،واملشاكل
اليت حتدثها على املقامرين
وعائالتهم.
ومن املقرر أن متر القوانني
يف حالة إقرارها بفرتة اختبار
يف إقليم العاصمة األسرتالية
ملا يسمى « تكنولوجيا االلتزام
املسبق ملاكينات املقامرة»،
على أن متتد لباقي الواليات
يف حالة حتقيق نتائج مرجوة.
وتلزم القوانني كافة ماكينات
املقامرة املصنعة منذ عام 2013
بدعم التكنولوجيا اجلديدة ،منذ

عام  2016-2013حيث ستكون
كافة ماكينات املقامرة جزءا من
شبكة متكاملة لكل والية،على
أن متكث بعض صاالت املقامرة
الصغرية فرتة أطول يف نطاق
التكنولوجيا اجلديدة.
كما حتدد القوانني اجلديدة250
 $كحد أقصى يومي للسحب
من ماكينات ال ايه تي ام
يف صاالت املقامرة فيما عدا
الكازينوهات حبلول األول من
فرباير عام  ، 2013وختصيص
استشاريني نفسيني ملعاجلة
مدمين املقامرة ،مع وضع
حتذيرات الكرتونية حتذر من
تكلفة املقامرة حبلول عام
هيئة
ستتكمن
.2016كما
االتصاالت واإلعالم األسرتالية
من فرض ضوابط جديدة على
املقامرة عرب االنرتنت.
وعالوة على ذلك تتضمن قوانني
أخرى يف دورة الشتاء الربملانية
اقرتاحا باستحداث منصب
املفتش العام لألمن احليوي
وحتسني أنظمة األمن احليوي،
وقانونني آخرين إلنشاء حمكمة
عسكرية منفصلة يف أسرتاليا
حملاكمة مرتكيب اجلرائم اخلطرية
املتعلقة باخلدمات خارج وداخل

أسرتاليا.
ومن ناحية أخرى ،ستتطرق
دورة الشتاء الربملانية لقوانني
تتعلق بالتغري املناخي حيث
يقدم قانون يقرتح إنشاء
للطاقة
متويلية
مؤسسة
النظيفة ،وتزيد من وترية
االلتزام مبعايري كفاءة الطاقة.
ومن املنتظر أن يتم تشريع
مجعيات أسرتالية خريية جديدة
ليست بغرض الربح ،باإلضافة
لبعض التغيريات الضريبية.
ومن املقرر أيضا أن تقدم
احلكومة مشروع قانون حلماية
املبلغني عن املخالفات يف
اخلدمات العامة ،وتوصية بعمل
مراجعة داخلية شاملة يف حالة
خطورة االنتهاكات اليت يبلغ
عنها ،ويف حالة عدم اقتناع
املبلغ عن املخالفات حيق له
طلب مراجعة خارجية من قبل
مدير شكاوى الكومونولث
أو املفتش العام لألمن
األوىل،
واملخابرات.وللمرة
يقدم الكومونولث قانونا ينص
على محاية حرية النشر العام
لوسائل اإلعالم أو أي أطراف
ثالثة أخرى.
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أسواق بريزبن تشهد ظهور تفاح  Kaleiاجلديد
وسط توقعات بأن يكتسح األسواق األسرتالية

سوف يدفع اآلباء واألمهات
الفرادى مثن معركة وزير
اخلزانة يف احلكومة الفدرالية
واين سوان لتوفري فائضا يف
امليزانية ،حيث سيفقدون
كانوا
الدوالرات
آالف
يتحصلون عليها كإعانات
تعينهم على تربية أبنائهم
مبا سيضطرهم للبحث عن
وظائف.
ومن املقرر أن يقوم سوان
يف امليزانية اليت سيعلن
عنها يوم الثالثاء بعمل
تعديالت يف اخلطة اليت
كانت قد وضعتها حكومة
هاورد ،مبا سيؤثر على ما
يناهز  100000شخص ،إال
أن اآلباء واألمهات الفرادى
أكثر من سيصيبهم الضرر
إثر التعديالت اجلديدة.
وسوف يبلغ حجم ختفيضات
إعانات الرعاية بالنسبة لآلباء
واألمهات الفرادى الذين
يعولون أطفال قصر إىل 120
 $كل أسبوعني ،إال أنه سيتم
استثناء من يعول آبناء ذوي
إعاقة أو عائلة كبرية العدد،
أو الذين يتكبدون مصاريف
تعليم باهظة ألوالدهم.
وإبان حكومة هاورد دأب
األشخاص على تلقي إعانات
تربية ألبنائهم منذ منتصف
 2006واليت تتحول إىل إعانة
تسمى « نيو ستارت» عندما
عمر
يبلغ الطفل األصغر
السادسة لآلباء واألمهات

واين سوان
الذين يعيشون معا ،أو عندما
يبلغ الطفل عمر الثامنة لآلباء
واألمهات الفرادى.
إال أن األشخاص الذين تلقوا
إعانات تربية األبناء قبيل 1
يوليو  2006مل تنطبق عليهم
الشروط اجلديدة.
وحدثت محلة كبرية على
العائالت
بعض
قيام
تنطبق عليهم
الذين مل
الشروط اجلديدة بأخذ الدعم
املخصص حتى وصول اإلبن
األصغر لعمر السادسة عشر،
وحبث سوان يف ميزانية
العام املاضي ختفيض سن
االستحقاق إىل  12سنة بدال
من .16

ويف األسبوع القادم ،سوف
تتحرك احلكومة لسد الفجوة
بني هؤالء الذين يتلقون
إعانات الرتبية قبل منتصف
 2006وبعده مبا يوفر للحكومة
 700مليون .$
من جهته ،قال بيل شورتن
وزير التوظيف والقوى العاملة
إنه من املهم أن نقلل من
اعتماد العائالت على اإلعانات
واالرمتاء يف أحضان البطالة
 ،مضيفا أن احلكومة العمالية
تؤمن بضرورة نزول اآلباء
واألمهات سوق العمل ما أن
يبلغ أبناؤهم سن الدخول إىل
املدارس.
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مفاجآت مدهشة يف نتائج استطالع على االنرتنت يكشف أكثر ما يقلق األسرتاليني

أطلقت سلطات كوينزالند نوع تفاح جديدة لتوفري املاليني على املنتجني

من املقرر أن يغزو أسواق
كوينزالند نوع جديد من التفاح
وسط توقعات بأن ينال استحسان
املستهلكني.
ومت إطالق النوع اجلديد الذي
حيمل اسم  Kaleiيف بريزبن يوم
اخلميس بعد  20عاما من برنامج
حتديث السالالت يف أبلثروب
جنوب غرب بريزبن.
واشتق اسم النوع اجلديد من
التفاح من كلمة « حمبوب» حبسب
تصرحيات جون ماكفايغ وزير
الزراعة يف كوينزالند ،الذي قال
إن النوع اجلديد أكثر حالوة من

أنواع التفاح األخرى املوجودة يف
األسواق ،وشبه مذاق النوع اجلديد
مبذاق ال  ،Deliciousمردفا أن
تذوق التفاح اجلديد حلو للغاية.
كما ميلك النوع اجلديد قدرة أكرب
على االحتفاظ بتماسكه بشكل
يفوق أنواع التفاح األسرتالي
األخرى ،إذ تصل إىل ثالثة
أسابيع.
كما أنه يقاوم مرض «جرب التفاح»
وهو أحد األمراض املعدية والذي
يكلف املزارعني األسرتاليني
أكثر من  10مليون  $سنويا ،يف
فاقد االنتاج ومصاريف املبيدات

الكيماوية.
كما أن أهم ما مييز النوع اجلديد
هو عدم اعتماده على طرق
اهلندسة الوراثية يف النمو.
وقالت الدكتورة سيمون ميدلتون
من وزارة الزراعة بالوالية إن النوع
اجلديد ستجعل األموال تتدفق على
مزارعي التفاح يف كوينزالند مبا
يضخ انتعاشا يف قطاع التفاح
الذي يبلغ قيمته حنو  40مليون
 $سنويا.
ومن املتوقع أن يغزو النوع اجلديد
األسواق األسرتالية خالل عامني.
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أن
دراسة
كشفت
األسرتاليني يقضون معظم
أوقاتهم يفكرون يف العمل
أكثر مما يفكرون يف احلروب
أو قضايا البيئة أو السياسية
أو غريها.
ويف الدراسة األوىل من
نوعها حول أكثر ما يقلق
األسرتاليني ،وجد الباحثون
من جامعة ماكواري أن هواجس
املستقبل املهين يشغل
احليز األكرب لألسرتاليني
رجاال ونساء ،باإلضافة إىل
تتعلق
مستقبلية
خماوف
باملستقبل واإلجنازات اليت
يتوقع حتقيقها ،حيث احتلت
أيضا مرتبة متقدمة.
ووجد الباحثون من قسم علم
النفس مفاجأة تتمثل يف
أن القضايا املهيمنة على
اإلعالم مثل السياسة والتغري
املناخي مل تكن يف أولوية
األسرتاليني،
اهتمامات
حيث قالت جينيفر هادسون
األستاذ املساعد يف مركز
الصحة العاطفية إن القضايا
الشخصية اليت تؤثر مباشرة
األسرتاليني
حياة
على

وصحتهم احتلت املراكز
األوىل يف القائمة ،مضيفة
أن كثريا منهم يشعر بالقلق
والعالقات
العمل
جتاه
االجتماعية واملظهر وأمثاهلا
من األمور الشخصية.
وأجريت الدراسة عرب استطالع
على شبكة االنرتنت حيث
سئل األشخاص عن مستويات
القلق اليت يشعرون بها يف
أمور ختص الصحة واجملتمع
والعمل والعالقات ،حيث
أجاب أكثر من  %60من
ال  791امرأة املشاركات
يف االستطالع إن العمل
والدراسة هي أكثر مباعث
قلقهم ،بينما كانت النسبة
لدى الرجال املشاركني يف
االستطالع  %70من مجلة 287
رجل استجابوا لالستطالع.
وقال أكثر من  %80من
واملشاركات
املشاركني
حتت عمر  30سنة أن العمل
والدراسة هما مبعث القلق
األساسي بدرجة ترتاوح بني
التوسط والشدة ،وقال ثلث
احلاضرين إن هذا القلق يؤثر
على النوم واحلالة الصحية

واملزاجية.
واحتل القلق بشأن الوزن
مرتبة متقدمة لدى النساء
املشاركات ،وقال  %60من
النساء إنهن يشعرن بالقلق
من التأثري السليب ملظهرهن
حياتهن
على
اخلارجي
االجتماعية.
من جهته ،قال املدير
التنفيذي للمعهد األسرتالي
ريتشارد دينيس إن النتائج
املنبثقة من مركز األحباث
تشري إىل أن املستقبل
املهين واملتعلقة بالطموح
الشخصي تشكل أكرب نسبة
من اهتمامات األسرتاليني،
مضيفا أن مثة شعور بالقلق
ينتاب األسرتاليني من أن
يعمل اآلخرون أطول وأكثر
جدية مما يعملون.
بينما قالت سارة تشارلزورث
نائبة مدير مركز العمل واحلياة
إن النتائج توضح رغبة النساء
يف تقلد وظائف مستقرة،
وأن طموحهن املهين ال يقل
عن الرجال.
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع
حكومة نيو ساوث ويلز ختصخص عبارات سيدني ووزيرة
النقل تنفي زيادة يف قيمة التذاكر وتعد خبدمات أفضل

قالت حكومة نيو ساوث ويلز
إنه لن حيدث صعود يف أسعار
تذاكر العبارات بعد خصخصة
العبارات يف سيدني ،بل
سيحصل الركاب على خدمات
أفضل حبسب تصرحيات غالديز
النقل
وزيرة
بريجييكليان
يف والية نيو ساوث ويلز
للصحفيني يف سيدني.
وأعلنت بريجيكليان أن مجعية
تضم
متعددة اجلنسيات
 Transfield Servicesو Veolia
 Transdevقد فازت بعقد قيمته
 800مليون  $وتبلغ مدته سبع
سنوات لتشغيل وصيانة خدمات
خدمات العبارات بامليناء.
وسوف يبدأ الفائزون بالعقد
يف تولي إدارة معديات سيدني
يف نهاية يوليو القادم ،قبل
مخسة شهور مما كان متوقعا.
وأضافت وزيرة النقل أن
الركاب سيحظون على خدمات
وجاهزية،
استمرارية
أكثر

باإلضافة إىل زيادة عدد
اخلدمات ،مع التأكيد بعدم
العبارات،
تذاكر
ارتفاع
وأضافت  « :سيحدث العكس،
بأن ينال الركاب خدمات أفضل
لقاء األموال اليت يدفعونها».
يأتي ذلك يف الوقت الذي
قالت فيه بيين شارب وزيرة
النقل يف حكومة الظل لنيو
ساوث ويلز إنه ما فعلته
احلكومة بتوقيع عقد العبارات
مع مجعية متعددة اجلنسيات
يعد أمرا حزينا ،مضيفة أن
عبارات سيدني ختدم  14مليون
راكب سنويا وأضحت جزءا ال
يتجزأ من سيدني.
وعلى النقيض ،أشاد رئيس
منتدى السياحة والنقل جون
لي خبصخصة عمليات تشغيل
عبارات سيدني ،لضخ روح
جديدة يف اخلدمات اليت أضحت
فقرية وتفتقر روح االبتكار.
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إذا سألت الطفل روبن توازون
ملاذا يفتقد وجود األم ،سيجيب
على الفور بأن ذلك يرجع ألن
لديه أبوين ،حيث ولد ألبوين
مثليني ،بعدما قامت امرأة
باستئجار رمحها لوضع البويضة
املخصبة ومن ثم إجناب الطفل.
ويعد روبن مثاال لألبناء الذين
ينتمون ألزواج مثليني يف
أسرتاليا ،ويقول أبواه جايسون
وأدريان توازون إن روبن حييا
حياة سعيدة وصحية ،ويتطور
بشكل جيد.
ولكي يتأكدا أكثر أن ابنهما
على ما يرام اشرتكا يف أكرب
دراسة أسرتالية عاملية حول
األطفال املنتمني ألزواج مثليني
أو متحولني جنسيا أو مزدوجي
اجلنس ،بغرض قياس التطور
الطيب والعقلي واالجتماعي ل
 750طفل ينتمون ل  500عائلة،
وتشمل الدراسة استطالعات
ومقابالت لرصد كفاءة األطفال.
من جانبه ،قال الدكتور سيمون
كراوتش قائد الفريق البحثي من
جامعة ملبورن إن هنالك دراسات
قليلة حول تأثري ظروف العائالت

Australian News

اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع
تفاصيل فضيحة معسكر جامعة غرب أسرتاليا :جنس على
املناضد ومخور وبلطجة وتبول علين!!

فضيحة مدوية تتعلق بجامعة غرب أسرتاليا حول ادعاءات سلوكيات
جنسية غري الئقة وخمور وبلطجة يف معسكر طالبي

تورطت جامعة غرب أسرتاليا
اجليدة
بسمعتها
املعروفة
يف فضيحة تتعلق مبزاعم
ارتكاب سلوكيات جنسية غري
الئقة ومخور وبلطجة يف أحد
املعسكرات اليت حتت إشراف
احتاد طالب اجلامعة.
ومصداقا ملا كشف عنه موقع
«بريث اآلن» فقد أكدت جامعة
غرب أسرتاليا وجود شكوى
مكتوبة تتعلق بانتهاكات خطرية
حدثت يف معسكر طالبي حتت
اشراف احتاد طالب اجلامعة،
وحتديدا يف معسكر نانغا بوش
جبوار دويلنغوب يف فرباير من
هذا العام.
وتأتي الفضيحة بعد ثالثة
أسابيع من تأسيس بعض طالب
جامعة غرب أسرتاليا صفحة على
الفيسبوك دعوا خالهلا العاهرات
لالنضمام إليهم يف حفل مخور
ماجن يف جزيرة روتنست.
وفيما يلي بعض ادعاءات شهود

املدرسون يسخرون من أبناء األزواج الشاذين ويسألونهم عن
أمساء أمهاتهم بلهجة تهكمية!!
املكونة من آباء أو أمهات شواذ
على األبناء ،مضيفا أن معظم
هذه الدراسات أجريت يف
مشال أوروبا والواليات املتحدة،
وركزت على أبناء األمهات
السحاقيات وجتاهلت أبناء اآلباء
اللوطيني أو املتحولني جنسيا أو
ثنائيي امليول اجلنسية.
ورغم أن احلاالت اليت تشهدها
حماكم األسرة تنبئ أن هؤالء
األطفال املنتمني آلباء شواذ
جنسيا أكثر عرضة ملشاكل
نفسية وسلوكية ،إال أنه ال
توجد دراسة تقطع بذلك ،وأشار
الدكتور كراوتش إىل أن هنالك
دراسة صغرية أجريت عام
 2001تتضمن البلطجة والتمييز
املمارس ضد هؤالء األطفال
مبا قد يسفر عن مشاكل عقلية
واجتماعية ،مشريا إىل أن
املدرسني يف كثري من األحيان
ما يدلون بتعليقات تسخر من
هؤالء األطفال ،مثل السؤال عن
اسم األم بشكل ساخر.
وأشار حبث عاملي إىل أن تربية
هؤالء األطفال يف إطار من
املصارحة واملكاشفة بظروف
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ميالدهم وكيفيتها ،تؤدي لنتائج
أفضل من إحاطة األمر بإطار من
السرية والكتمان.
من جهته ،قال جايسون توازون،
 42سنة ،إنه واجه مع رفيقه
املثلي أدريان 39 ،سنة،
مشاكل تتعلق برفض اجملتمع
للعالقة وفكرة أن ينجبا طفال
عرب استئجار رحم امرأة ،وأضاف
أنهما أخذا خطوات عديدة حلماية
ابنهما من أي إساءات ،حيث
أحلقاه مبدرسة تضم العديد
من احلاالت املشابهة ،واعتمدا
على مبدأ املصارحة واملكاشفة،
حيث دأب جايسون عند التعارف
بأشخاص للمرة األوىل أن يقول:
« مرحبا...أنا جايسون..وهذا
هو رفيقي أدريان.......وروبن
جنلنا».
ودعا الدكتور كراوتش املواطنني
إىل االتصال به حول نتائج
الدراسة قائال إنه يأمل يف أن
تقدم معلومات هامة حول هؤالء
األطفال ،السيما يف ظل اجلدل
السياسي الدائر يف أسرتاليا
حول االعرتاف بزواج املثليني.
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عيان حول انتهاكات متعددة
حدثت خالل املعسكر:
 قام الطالب القدامى بإجبارالطالب اجلدد على التقيؤ
وإجبارهم على جترع املزيد من
اخلمور
 ممارسة اجلنس على املناضدباستخدام األوقية الذكرية
 التبول العلينمن جهته ،قال بول جونسوت
نائب مستشار جامعة غرب
أسرتاليا إن الشكوى تضمنت
تعاطي اخلمور ،وسكر مجاعي
وبلطجة وسلوكيات جنسية غري
الئقة ،ناعتا الشكاوى بأنها
تعكس صورة مزعجة غري الئقة
لسلوكيات الطالب اجلامعي،
مضيفا أن اجلامعة لن تتسامح
مع مثل هذه السلوكيات.
وأضاف الربوفيسور جونسون
أن اجلامعة تفكر جديا يف إبعاد
التمويل املالي عن احتاد الطالب
مبا جيعل اجلامعة تضمن نوعية
األنشطة واملعسكرات اليت حتمل
امسها.
كما طلبت اجلامعة من احتاد
طالب اجلامعة أن يلتزم بامليثاق
األخالقي ،وضرورة إقامة كافة
املعسكرات الطالبية يف مواقع
آمنة تتوفر فيه اخلدمات الطبية
رافضة
األخرى،
واخلدمات
إقامتها يف أماكن مثل نانغا
بوش وغريها من األماكن
املنعزلة.
وحظرت اجلامعة على الطالب
اجلدد يف سن السابعة عشر
حضور مثل هذه املعسكرات
إذا مل توضع قواعد منظمة لبيع
اخلمور يف مثل هذه املعسكرات،
وأردفت أنها سرتصد كافة
املعسكرات املستقبلية ،مع
ضمان ختصيص كافة االحتياطات
من إسعاف طيب وغريه.
من جهته استنكر ماثيو ماكنزي
رئيس احتاد طالب جامعة غرب
السلوكيات
تلك
أسرتاليا
ووصفها بالغري الئقة ،مضيفا أن
سلوكيات فئة قليلة من الطالب
ال تعكس سلوكيات أغلبية طالب
اجلامعة ،وتعهد بأن يتخذ االحتاد
اخلطوات الالزمة ملنع حدوث تلك
االنتهاكات جمددا ،بالتعاون مع
إدارة اجلامعة.
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زيادة حجم االستثمار العقاري يف املدن
اإلقليمية لنيو ساوث ويلز
رمبا يندهش مستثمرو سيدني
الراغبون يف التوسع العقاري
عندما يتنامى إىل علمهم وجود
منازل بقيمة أقل من  300ألف
 $يف نيو ساوث ويلز.
التسويق
وكالء
وقال
العقاري يف املناطق اإلقليمية
بنيوساوث ويلز إن هنالك
حالة صعود يف حجم االستثمار
العقاري خارج نطاق ضواحي
العاصمة.
من جانبه ،قال أنغوس رين
الرئيس التنفيذي ملؤسسة»
رين أند هورن» إنه مع
الصعود املتنامي لسعر البيع
العقاري يف أرجاء سيدني ،بدأ
املستثمرون يف االجتاه حنو
املناطق اإلقليمية لنيو ساو ث
ويلز ،مضيفا أن مدن مثل
تاموورث وباثرست ونيوكاسل
وألبوري – وودونغا ونيلسون
باي دخلت بقوة يف بؤرة
اهتمامات املستثمرين.
حديثة
إحصائيات
وتشري
أصدرتها مؤسسة Residex
إن متوسط أسعار العقار يف
املدن اإلقليمية بنيو ساوث
ويلز زادت بنسبة % 6.17
سنويا عرب العشر سنوات
املاضية ،كما زادت أسعار
الشقق بنسبة .6.26
وأضاف السيد رين إن
املستثمرين األذكياء يتجهون
إىل املناطق اإلقليمية اليت
تشهد زيادة مطردة يف
عدد السكان،نتيجة االزدهار
السياحي والتعليمي  ،أو
املدن اليت حققت طفرة جراء
ثروتها املعدنية.
بينما قال جوش كريستني
أحد شركاء مؤسسة & Raine
 Horne Wollongongالعقارية
إن بعض مستثمري سيدني
اجتهوا حنو شراء وحدات
سكنية كاملة يف وولونغونغ
ويقومون بتأجريها ،مضيفا أن
جامعة وولونغونغ اليت دخلت

ضمن قائمة أفضل  10جامعات
أسرتالية جذبت طالب من
كافة دول العامل حنو املدينة،
ومعظمهم يقومون باستئجار
الشقق والعقارات السكنية.
كما أن مدينة  Bathurstاليت
تضم جامعة متقدمة ساد
داخلها حركة التأجري العقاري
بسبب الدور اإلجيابي الذي
لعبته اجلامعة يف الرتويج
للمدينة.
ووفقا لتصرحيات جون فاجان
شريك مؤسسة & Raine
 Horne Bathurstفإن عدد
اشرتاها
اليت
املؤسسات
املستثمرون بغرض التأجري قد
تضاعفت خالل ال  12شهرا
األخرية ،ألسباب أرجعها أيضا
للمناخ اجليد واملوقع املمتاز
الذي يبعد ثالث ساعات عن
سيدني بالسيارة.
كما ساهم تطور الصناعات
األساسية يف بث انتعاش
املدن
عقاري يف بعض
اإلقليمية بنيو ساوث ويلز مثل
مدينة موسويلربوك ،حيث قال
كيفن تيمبسون من مؤسسة
 LJ Hookerالعقارية إن سعر
تأجري شقة بأربعة غرف نوم
جمهزة األثاث وصل إىل 1000
 $أسبوعيا يف موسويلربوك،
كما أن اآلالف من عمال
املناجم يبحثون عن مأوى جمهز
هلم وهو ما أدى النتعاش يف
االستئجار العقاري يف مدن
مثل مدينة موسويلربوك.
من جهته ،قال فرانك ماكلني
وكيل البيع العقاري يف
 Eastbrook Linksإن مستثمري
العقارات يف سيدني قد قاموا
بشراء العديد من العقارات يف
مدينة موسويلربوك بغية تأجريها
بأسعار عالية ،واالستفادة من
أرباح استثمارها على املدى
البعيد.
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والية جنوب أسرتاليا تقرتب من السماح للشاذين
باستخدام تقنية أطفال األنابيب!!
اقرتبت والية جنوب أسرتاليا
من إقرار قانون يسمح باألزواج
املثليني باستخدام تقنية أطفال
األنابيب لإلجناب.
وقدم مشروع القانون الذي
يشمل تعديالت لقانون املعاجلة
اإلجنابية املساعدة عرب أيان
هنرت وزير اجملتمعات احمللية
واالندماج االجتماعي.
وأقر جملس الشيوخ عرب
تصويت حر مبوافقة  12صوتا
ورفض تسعة أصوات ،إال أنه
جيب أن حيظى مبوافقة جملس
النواب الذي تهيمن عليه حكومة
الوالية  ،حتى يدخل القانون
حيز التنفيذ.
يأتي ذلك رغم إعالن املدعي
العام لوالية جنوب أسرتاليا

جون راو ووزير الصحة جون
هيل عن رفضهما للسماح
القانوني باملعاجلات اإلجنابية أو
التبين لألزواج املثليني.
وتأتي تلك التطورات نتيجة
لتوصيات جلنة التنمية االجتماعية
يف مايو من العام املاضي
بضرورة السماح باملثليني
بتبين األطفال واالستفادة من
تقنيات االجناب احلديثة.
وعرب السيد هنرت عن خيبة أمله
جتاه رد الفعل احلكومي الرافض
ملشروع القانون ،مضيفا أن ذلك
ما دفعه لتقديم مشروع قانون
خاص أمام جملس الشيوخ حول
السماح للمثليني باستخدام
تقنية أطفال األنابيب.
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بعد وثائق بن الدن اخلطرية

أمريكا وأسرتاليا توقعان اتفاقية ملكافحة اإلرهاب
كشفت اتفاقية حديثة ملكافحة
اإلرهاب مت توقيعها بني
الواليات املتحدة وأسرتاليا
أن خطر اإلرهاب داخل وخارج
أسرتاليا يبقى قويا وحقيقيا،
وأن احلاجة إىل مزيد من
أضحت
الدولي
التعاون
ضرورية وملحة.
وكانت كل من جانيت نابوليتانو
األمني العام ملؤسسة األمن
الوطين األمريكي ،ونيكوال
العام
املدعي
روكسون
الفدرالي األسرتالي ،ووزير
العدل األسرتالي جاسون كلري
قد وقعوا اتفاقيات مشرتكة
يوم اجلمعة حول مكافحة
اإلرهاب واجلرائم الدولية.
وتأتي تلك اخلطوة يف الوقت
الذي كشفت فيه الواليات
املتحدة بعض الوثائق اليت
عثر عليها يف مقر زعيم
تنظيم القاعدة السابق أسامة
بن الدن يف مقره بأبوت آباد
عقب مقتله على يد فرقة
سيلز األمريكية ،وأظهرت عزم
بن الدن على تنفيذ هجمات
جديدة على أمريكا وحلفائها.
وقالت السيدة نابوليتانو إن
الوثائق تتحدث عن نفسها،
وأضافت « :أعتقد أننا نقدر
مجيعا أن مقتل أسامة بن الدن
كان حدثا بالغ األهمية ساهم
يف احلد من قدرات القاعدة،
لكنه مل يقض عليها نهائيا».
واستطردت يف تصرحيات
كانبريا:
يف
للصحفيني
« حنن نقبع يف غمار عامل
مليء بالتهديدات اإلرهابية
املستمرة».
من جهتها ،وصفت نيكوال
املتزايد
اخلطر
روكسون
أسرتاليا
داخل
لإلرهاب
أن
وأضافت
باحلقيقي،
اإلرهاب
مكافحة
سلطات

أجهضت خطط إرهابية متعددة
داخل أسرتاليا.
وطبقا لالتفاقية املربمة بني
الدولتني ،ستتبادل أمريكا
وأسرتاليا املعلومات األمنية
وتوسيع نطاق املعلومات
حول املتطرفني واجلماعات
املتشددة.
إىل
روكسون
ونوهت
االستخدام املتنامي لالنرتنت
من قبل اجلماعات اإلجرامية
واإلرهابية ،مبا يعضد احلاجة
للتعاون العاملي لدرء خطر
اإلرهاب.
كما أشارت السيدة نابوليتانو

إىل أن التعاون األمريكي
األسرتالي مهم يف مكافحة
جتارة املخدرات.
من جهته ،قال جاسون كلري
إن  %96من عمليات ضبط
املخدرات على حدود أسرتاليا
كانت نتيجة لتبادل معلومات
استخبارتية.
كما حبثت الواليات املتحدة
وأسرتاليا سبل تسهيل السفر
باستخدام
الدولتني
بني
الفحص االلكرتوني جلوازات
السفر مبا خيفض من زمن
انتظار املسافرين.
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يعمد بعض اآلباء يف والية نيو
ساوث ويلز إىل ترك أوالدهم
يف الشوارع واملالعب مبعدل
مخس مرات أسبوعيا ،حيث
يف
بالساعات
يرتكوهم
أماكن ال حتتوي على إشراف
أو مراقبة ،رغبة منهم يف
التملص من تكلفة رعاية
األطفال املتصاعدة.
وزيرة األسرة
وحذرت
وخدمات اجملتمع يف حكومة
الوالية برو غوارد اآلباء من
ترك أبنائهم دون رقابة مبا
يعرضهم ألضرار كبرية قد

إدمان األطفال للمواد اإلباحية ظاهرة تؤرق أسرتاليا
وأضاف السيد ميتيغا أن بعض
جتار اجلنس يستهدفون األطفال
بعرض مسلسالت كارتون جنسية،
وغريها من الوسائل ،مضيفا أنه
عاجل أطفاال يف عمر الرابعة عشر
من إدمان مشاهدة اجلنس،
كانوا يقضون ما يقارب عشر
ساعات يوميا يشاهدون مواد
إباحية ،.مشريا إىل أن وصول
األطفال هلذه احملتويات يف غاية
السهولة ،يف ظل نقص أساليب
محايتهم.
واستطرد السيد ميتيغا أن
يشاهدون
أصبحوا
األطفال
احملتويات اجلنسية يف مدارسهم
ويشاركونها مع أقرانهم ،مردفا
أن عملية إدمان األطفال للمواد
اإلباحية تفوق  10مرات سرعة
إدمان البالغني هلا ،كما قد يتطور
إدمان املشاهدة إىل سلوكيات
إجرامية.
وأضاف أن بعض مدمين مشاهدة
اجلنس من األطفال سرقوا

حمكمة بريزبن تدين امرأة أسرتالية علمت ابنتها كيف
متتع نفسها جنسيا وشاهدت معها فيلما سحاقيا!!
اصدرت احملكمة حكما بسجن أم
عامني مع إيقاف التنفيذ لقيامها
بعرض أفالم جنسية أمام ابنتها
القاصر اليت مل تتعد  14عاما،
كما علمتها كيف متتع نفسها
جنسيا ،بداعي أنها متنحها الثقافة
اجلنسية.
ومنت إىل علم حمكمة بريزبن
أن األم قد تعرت متاما أمام
ابنتها وعلمتها كيف متتع نفسها
جنسيا ،قبل أن تطلب منها فعل
هذه املمارسات ،أثناء العطلة
الدراسية يف يوليو .2008
وقال ممثل النيابة كني سبيناز
أن األم أغوت ابنتها مبشاهدة
فيلم إباحي مدته مخس دقائق
حيتوي على سحاق جنسي بني
فتاتني ،ملبية دعوة زوجها
مبشاهدة الفيلم على جهاز

آباء وأمهات نيو ساوث ويلز يرتكون أطفاهلم
ساعات طويلة دون رقابة

بعضهم يشاهد اجلنس  10ساعات يوميا:
كشف حبث جديد أن بعض
أطفال املدارس يف سن احلادية
عشر يقضون ما يقرب من 10
ساعات يوميا يشاهدون مواد
إباحية حيث سهلت التكنولوجيا
احلديثة وصول املواد اجلنسية
إىل هؤالء األطفال.
وحذر اخلرباء من تفشي ظاهرة
إدمان مشاهدة املواد اجلنسية،
ال سيما أن أجهزة الالب توب
والسمارتفون(اهلواتف الذكية)
أضحت يف متناول اجلميع.
من جهته ،قال روبرت ميتيغا
خبري اإلدمان االلكرتوني إن
االنفجارالذي حدث يف تكنولوجيا
اهلاتف احملمول أدى إىل تصاعد
يف عدد األطفال املصابني
بإدمان املواد اإلباحية.
وتشري النتائج األولية لبحث
أسرتالي حديث إىل أن  %43من
زائري املواد اإلباحية املنتظمني
قد شاهدوا حمتويات جنسية يف
عمر يرتاوح بني  13-11عاما.

الكومبيوتر املنزلي.
وكشفت صحيفة الكورير ميل
يوم اإلثنني املاضي أن األم
اعرتفت بارتكابها التهمتني يف
فورست ليك ،غرب بريزبن ،يف
الفرتة بني  1مايو و 31أغسطس
.2008
كما علم احمللفون الشهر
املاضي أن األم مسحت لزوجها
بابنتيها
بالتحرش اجلنسي
املراهقتني ،مدعيا أنه يثقفهما
جنسيا وحيميهما من االعتداءات
اجلنسية.
وطالب ممثل النيابة السيد
سبيناز بتوقيع عقوبة احلبس
عامني على األم ،إال أن حماميها
متكن من احلصول على إيقاف
تنفيذ كامل حلكم احلبس.
من جهته ،قال احملامي توني
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كيمينز ،احلاضر عن األم ،إن
موكلته مل تكن موجودة إال عندما
طلب منها زوجها مشاهدة األفالم
اإلباحية ،مضيفا أن إقدام األم
لتعليم ابنتها كيف متتع نفسها
جنسيا ،جاء بناء على طلب ابنتها
حول كيفية الشعور باالنتشاء
اجلنسي ذاتيا.
وأصدر القاضي كرينان دورني
حكما بسجن األم  15شهرا مع
إيقاف التنفيذ ،وعامني حتت
املالحظة.
بينما ينتظر زوج األم 51 ،سنة،
أحكام يف  17قضية متعلقة
تهميت
تتضمن
باألطفال،
االستمرار يف عالقة جنسية مع
ابنيت زوجته بني  20مارس 2005
و 8أكتوبر .2008
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كروت ائتمان ،حتى أن بعضهم
يتكبد زهاء  $ 9000نظري الدفع
لالشرتاك يف املواقع اإلباحية،
واالتصاالت اجلنسية.
وقام سائق حافلة أطفال مؤخرا
برتك حافلته بعدما رأى الطالب
يتداولون بعض الصور اجلنسية
هواتفهم ،كما تعرضوا
على
للسائق باإلساءة اللفظية.
بينما ذكر بيان من وزارة التعليم
يزعم أن كامريا مراقبة قد
التقطت فيديو داخل احلافلة،
وأن سلوكيات األطفال مل تكن
سيئة.
يأتي ذلك يف الوقت الذي يروج
فيه وزراء عماليون متواجدون
يف لندن فكرة احلظر
حاليا
األوتوماتيكي للمواقع اإلباحية،
إىل أن يقر البالغ املشاهد للموقع
اإلباحي أنه يرغب يف االستمرار
قي املشاهدة
من جانبه ،قال خبري أمان االنرتنت
جون فيزون إن األطفال بني -7
 17عاما يف خطر شديد وأكثر
عرضة الرتكاب سلوكيات غري
الئقة أثناء جتوهلم عرب االنرتنت،
حمذرا من امتالك األطفال لالنرتنت
يف كل مكان ،وطالب بضرورة
مراجعة الضوابط املنظمة لألجهزة
التكنولوجية كل ستة شهور.
يأتي ذلك يف الوقت الذي قال
فيه كيفن بيتس رئيس نقابة
معلمي كوينزالند إنه على الرغم
من استجابة املدارس ملخاطر
السمارتفون إال أن اخلطر ال يزال
حمدقا ،مطالبا بضرورة تضافر
جهود املعلمني واجملتمع بأسره
لتوجيه الطالب حول كيفية
االستخدام اآلمن لالنرتنت.
من ناحيته،يرى الدكتور أالن
ماكي الذي يقود اسرتاتيجيات
لتحسني
كوينزالند
حكومة
مستوى تعليم الصحة اجلنسية أن
دور الوالدين مهم جدا يف تثقيف
أبنائهم جنسيا بشكل صحيح ،عرب
بناء جدار من التواصل والثقة
املتبادل حول األمور اجلنسية.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تصل إىل املوت.
وخالل العامني املاضيني
مت اكتشاف  561حالة ترك
فيها اآلباء أبناءهم حتت 12
سنة أوقات طويلة يف أماكن
غري آمنة مبا يعرضهم خلطورة
ملحوظة ،حتى أن الشرطة
تدخلت يف  76حالة.
كما يرتك األطفال دون مراقبة
يف مراكز األلعاب ،على الرغم
من القواعد الواضحة اليت
تنص على ضرورة مراقبة
أبنائهم.
وأضافت السيدة غوارد أن
ترك األطفال فرتات طويلة
شائع يف الشوارع ومالعب
الرياضة مثل ملعب الكريكيت
احمللي.
واستطردت« :جيب أن يشعر

اآلباء باملسؤولية جتاه خطورة
ترك طفل صغري يف الثامنة
داخل ملعب بينما يذهبون
للتسوق يف وولورث ،مبا قد
يصيب الطفل بالتوتر والكثري
من الضغوط».
وزيرة
من جهتها ،طالبت
وخدمات اجملتمع
األسرة
يف حكومة الظل باربرا بريي
بسرعة التدخل حلماية األطفال
من أخطار تركهم فرتات
طويلة ،وهو ما علقت عليه
الوزيرة قائلة إن وزارة األسرة
وخدمات اجملتمع تتدخل بالفعل
يف احلاالت اخلطرية ،قائلة إن
عدم وجود الطفل يف املنزل
حماطا برعاية أناس يهتمون به
يعد مبثابة خماطرة شديدة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تأكّد من حصول أمك على االسرتاحة اليت
تستحقها يف عيد األم هذا
يف عيد األم القادم ،ومع
اقرتابنا من ذروة موسم السفر
يف منتصف السنة ،حتث خدمة
 Smartravellerاألسرتاليني على
االهتمام بسالمة أحبائهم بالدرجة
ذكية يف
األوىل واختاذ قرارات
ّ
موضوع السفر ،بصرف النظر
عما إذا كان سفرهم لالستجمام
ّ
أو زيارة األصدقاء واألهل يف
اخلارج.
إن عدد األسرتاليني الذين
يواجهون مصاعب يف اخلارج
ّ
تلقت
يف تصاعد مستمر ،إذ
دائرة الشؤون اخلارجية والتجارة
(Department of Foreign Affairs
201660 )and Trade) (DFAT
طلبًا للمساعدة القنصلية يف
عام  ،2011 – 2010بعد أن كان
 186235طلبًا يف السنة السابقة.
يشمل هذا العدد أكثر من 1200
حالة إدخال إىل املستشفى،
و 1142حالة وفاة ،و 28واقعة
إخالء طيب ألشخاص أسرتاليني
إىل مكان آخر.
وقالت  ،Paula Ganlyالسكرترية
املساعدة للسياسة القنصلية:
«حتث  DFATاألسرتاليني على
جعل  Smartravellerجزءًا ال يتجزأ
من عملية ختطيط الرحالت إىل
اخلارج وإجراء حجوزاتها.
وأضافت« :عيد األم مناسبة
جيدة ّ
تذكر بإجراء االست[عدادات
الالزمة حلماية أحبائنا مع اقرتابنا
من ذروة موسم السفر[ يف
منتصف السنة.
ً
عالة على
أحد أن يصبح
«ال يريد ٌ
أسرته إن هو واجه صعوبات
يف اخلارج ومل يكن قد اختذ
االحتياطات الكافية ،كالتأمني
مث ًال».
واستمتاع
سالمة
لضمان
اإلجازات
لقضاء
املسافرين
باسرتاحتهم خالل منتصف العام،
Smartraveller
خدمة
توصي

ّ
خمطط الرحالت يف
بتسجيل
املوقع www.smartraveller.gov.
ّ
لتلقي آخر نصائح
 ،auواالشرتاك
السفر ،واحلصول على تأمني
السفر املناسب.
وقالت السيدة « :Ganlyإن تأمني
السفر ضروري للغاية حلماية
نفسك وأسرتك خالل وجودكم
يف اخلارج ،خصوصًا عندما يتعلق
الطبية.
األمر بالنفقات
ّ
«والواقع أن تأمني السفر ليس
ّ
إال نفقة إضافية صغرية من
نفقات اإلجازة اإلمجالية ،باملقارنة
مع التكاليف احملتملة اليت ميكن
ٍ
حادث ما».
أن تنشأ عن
وطبقًا للمعلومات املتوفرة لدى
 ،Smartravellerفإن تكاليف
املستشفيات يف جنوب شرق
آسيا تزيد دائمًا على  800دوالر
يوميًا ،بينما ميكن أن تزيد تكاليف
إعادة رفات أحد أفراد األسرة من
أوروبا إذا تويف هناك على 10000
دوالر ،وتكلفة اإلخالء الطيب من
الواليات املتحدة ترتاوح بني
 75000دوالر و 95000دوالر،
وتصل أحيانًا حتى إىل 300000
دوالر؛ ال بل أن الدائرة ّ
تولت
حاالت إخالء طيب من بالي زادت
تكلفتها على  60000دوالر.
ويذكر أن موظفي DFAT
ُ
القنصليني يعملون جاهدين
ملساعدة األسرتاليني الذين
يقعون يف مشاكل يف اخلارج ،إذ
أنهم يعاجلون يف كل عام أكثر
ّ
تشكل
من  20000حالة خطرية
صعوبات أمام األسرتاليني.
للمزيد من املعلومات عن
DFAT
 Smartravellerودور
ّ
تفقد املوقع www.
القنصلي،
.smartraveller.gov.au
تصريح إعالمي من دائرة الشؤون الخارجية
والتجارة
كانبريا ،أسرتاليا –  7أيار/مايو 2012
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مقابالت

اسرتاليا يف أسبوع

اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع

مديرة برامج الشبيبة والعائالت يف مركز تشسرتهيل للجرية لونا حلوي لـ «اهلريالد»:

نساعد املسنني والشبيبة والعائالت وبرنامج « هذه هي احلياة»
جييب على اسئلتكم حول العديد من املواضيع
االنسان االنسان هو الذي
يشعر مع اخيه االنسان
ويحاول مساعدته ليس
بالكالم فحسب بل باألفعال
ايضا ويكرس لذلك الجهد
والوقت وما يملك من معرفة
وخربة.
ومديرة برامج الشبيبة
مركز
يف
والعائالت
تشسرتهيل للجرية Chester
Hill
Neighbourhood
لونا
السيدة
Centre
حلوي هي مثال االنسانة
الناشطة يف العمل االجتماعي
واالنساني همها املساعدة يف
*متى تأسس مركز تشسرتهيل
Chester
Hill
للجرية
 Neighbourhood Centreومن
اسسه؟
 تأسس املركز منذ  43سنة منأعضاء يف اجملتمع وما زال حتى
اليوم ،وتتألف اللجنة االدارية
للمركز من اهالي املنطقة.
* ما هي املناطق اليت يشملها
املركز؟
املركز
خدمات
تغطيتشسرتهيل ،سيفتون ،بريونغ،
فيالوود
بارك،
رجينتس
برامج
وهناك
وباسهيل.
تشمل سائر احناء بانكستاون
وضواحيها.
* ملاذا مت تأسيس املركز؟
 مت تأسيسه ملساعدة اجلناحملنطقة
الشرقي
(الوحدة)
يشمل
الذي
بانكستاون
الضواحي املذكورة اعاله يف
العديد من النواحي.
* ما هي اخلدمات اليت يقدمها؟
 يساعد املركز يف تقديم خدماتطارئة مثل اعطاء مبلغ بسيط
من املال لدفع جزء من فواتري
الكهرباء واملاء كذلك يساعد كبار
السن وخاصة الذين ليس هلم
معيل يعتين بهم ويسهر عليهم.
ومن خدمات املركز مساعدة كبار
السن يف مأوى العجزة وذوي
االعاقات وكذلك العائالت اليت
لديها مشاكل داخلية ،اضافة
اىل برامج ملساعدة الشبيبة مثل
اقامة دورات رياضية وخاصة
ما يتعلق منها بالسمنة والبدانة
وغريها.
كما ان لدينا Rollerskating
 Rinkيف الباحة اخللفية للمركز
نقوم بفتحها امام املواطنني
كما نفتحها مساء كل مخيس
للتدريب على هذه الرياضة
باشراف مدرب خاص.

معلومات.
وللوصول اىل اكرب عدد ممكن
من ابناء املنطقة والجوار
قامت السيدة لونا حلوي
باقامة برنامج اذاعي ّ
يبث عرب

السيدة لونا حلوي

تخفيف االعباء عن الشبيبة
والعائالت ،قدر االمكان،
واالجابة على اسئلتهم يف كل
املواضيع التي تقع ضمن نطاق
عملها ومسؤوليتها واضعة
بني ايديهم كل ما تملك من

اثري اذاعة 2BACR 100.9
 FMكل يوم خميس ويقدم
والنصائح
االستشارات
النفسية والعقلية والربنامج
املقبل يف  17الجاري سيكون
عول االعاقات.
وللتعرف اكثر على السيدة
لونا حلوي ودورها يف مركز
تشسرتهيل للجرية كان ل،
«الهريالد» معها هذا اللقاء:

* السيدة لونا حلوي مع الزميل أنطونيوس بو رزق يف مكتب الهريالد *
* ما هو دور السيدة لونا حلوي
يف املركز؟
 اشغل وظيفة مديرة برامجحيث
Program Manager
أتوىل مسؤولية برامج الشبيبة
والعائالت ،ولدينا برنامج تبث
عرب اثري اذاعة 2BACR 100.9
 FMكل يوم مخيس من الساعة
 12،00ظهرا حتى الواحدة بعد
الظهر يطلق عليه اسم «هذه هي
احلياة» ويتضمن اعطاء معلومات
ومساعدات للمستمعني الذين
بامكانهم ،ضمن الفرتة االذاعية،
االتصال بنا لالستفسار عن اي
امر ال يعرفونه واحلصول على ما
امكن من معلومات.
ففي يوم  19نيسان املاضي
كان املوضوع حول االستشارات
والنصائح النفسية والعقلية.
والربنامج املقبل اي يف  17ايار
احلالي سيكون موضوعه حول
االعاقات.
* من كان وراء فكرة هذا
الربنامج؟
 هذا الربنامج كان مببادرة مينحتسسا من قبلي مبا يعانيه

العديد من العائالت واالفراد
وابناء اجملتمع من نقص يف
املعلومات بالنسبة ملسائل تهم
حياتهم اليومية.
* من يقدم هذا الربنامج؟
 يقدمه املهندس ميشال حلويباشراف مباشر من قبلي.
* كيف يتم متويل املركز؟
تقوم بتمويله دائرة اخلدمات
البشرية يف نيو ساوث ويلز
Department
Of
Human
 Servicesوهناك العديد من
املتطوعني الذين ال يقبضون
اي أجر.
* هل من كلمة اخرية تودين
توجيهها؟
 ادعو ابناء اجلالية الذينلديهم اي استفسار حول اي
امر خيص مركز تشسرتهيل
للجرية واخلدمات اليت يقدمها
لالتصال بي شخصيا على الرقم
 0451124396أو 96449436
والسؤال عن لونا حلوي.
وحنن بدورنا نتمنى لك النجاح
والتوفيق.

غيالرد تصف ابوت باخلادم لألغنياء يف
معركة احلرب الطبقية

عمدت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد اىل تسريع وترية لغة
احلرب الطبقية واصفة طوني
ابوت وحزب األحرار باخلدم
الثرياء البلد.
وفيما أطلق على املوازنة
لقب «موازنة املقاتلني»
ردت رئيسة الوزراء بان
حزب العمال وحده يفهم حمنة
االسرتاليني اليومية.
وقالت اآلنسة غيالرد «حنن
يف حزب العمال لن نعتذر
أبدا على قولنا اننا هنا
خلدمة الطبقتني املنخفضة
من
الدخل
واملتوسطة
االسرتاليني والسيد أبوت هو
هنا خلدمة األغنياء».
احلكومة
استطاعت
وقد
العمالية مترير مكافأة التالميذ
يف جملس النواب ،على الرغم
من حماوالت االئتالف لعرقلة
التشريع.
وقالت اآلنسة جيالرد ان
اقوال االئتالف أنه قد ال
ميكن الوثوق باآلباء لناحية
انفاق االموال على تعليم
أوالدهم  ،بـ «املهينة».
فقد صرحت رئيسة الوزراء
لراديو اي بي سي ،ان السيد
أبوت ،الذي ميثل منطقة من
أغنى مناطق الناخبني يف
البلد ،اتى اىل جملس النواب
أمس (االربعاء) مع بطاقة
عضويته حلزب األحرار يف
جيبه ،واستخدم صوته ملنع
العائالت العاملة من احلصول
على املال الذي حتتاج إليه.
غيالرد
اآلنسة
واتهمت
االربعاء طوني أبوت بانه ليس
على املام مبعاناة االسرتاليني
اليومية ألنه عاش يف منطقة
نورث شور يف سيدني ،مما
أثار سيال من الغضب من
قبل العديد من السكان.
وقالت ان مكافأة طالب
املدارس ،اليت ينبغي ان
متر يف جملس الشيوخ اليوم
دفعة
توفر
(اخلميس)،
نقدية هي  410دوالرات
لتالميذ املدارس االبتدائية
و  820دوالرا لطالب املرحلة
الثانوية.
وقد اعادت احلكومة صياغة
موازنتها بشكل كبري هذا
االسبوع ،مقتطعة التخفيضات
على
املقرتحة
الضريبية
الشركات وانفاق املال على
املساعدات لألسر لتعويض
املخاوف من ضريبة الكربون.
واعلنت اآلنسة غيالرد ان
السيد أبوت ،يف خطاب رده
على املوازنة ،كان عليه ان
يشرح ملاذا كان يريد الغاء
ضريبة التعدين احلكومية مع
رفض الفوائد لألسر.
وقالت «حقا ،قبل أن يقول
أي شيء عن تكلفة املعيشة
الليلة (ليلة اخلميس) ،عليه
ان يشرح لألسر االسرتالية

بانه اذا اصبح يف وقت ما
رئيسا للوزراء ،هل سيقرع
االبواب النتزاع هذا املبلغ
من مدفوعات األسرة واعطائه

جمددا لكاليف (باملر) ،او
منحه جينا (رينيهارت) ،او
تقدميه لبعض اكرب شركات
التعدين يف بالدنا».

األسرتاليون قلقون من مطالبات بتطبيق الشريعة
اإلسالمية داخل أسرتاليا!!

قال عضو برملان فدرالي إن
القضايا اإلسالمية يف اجملتمع
األسرتالي باتت متثل نقطة
باالستماع
مطالبا
ساخنة،
للمخاوف اليت ترتكز على
الشريعة اإلسالمية والنقاب
وغريها من األمور.
وأضاف عضو الربملان الليربالي
روان رامسي قال إن ما يقرب
من  %80من الطلبات املقدمة
حول
فدرالي
حتقيق
إىل
التعدد الثقايف كانت معادية
للمسلمني ،تعكس قلقا من
مطالبا
اإلسالمية،
الثقافة
بضرورة عدم وضع جتاهل تلك
الشكاوى ووضعها يف االعتبار.
ويشغل السيد رامسي منصب
عضو اللجنة الربملانية املشرتكة
حول قضايا اهلجرة واليت تلقت
ما يربو عن  400طلب يتعلق
بالتحقيق الذي جتريه اللجنة حول
تعدد الثقافات.
وأردف عضو الربملان الذي
ينتمي لوالية جنوب أسرتاليا أن
هنالك خماوف بشأن مطالبات
بتطبيق الشريعة اإلسالمية بشكل
حمدود يف أسرتاليا ،وقضايا
أخرى مثل النقاب ومعاملة املرأة
يف اإلسالم.
وأشار إىل أن التقرير النهائي

للجنة حيتاج أن خياطب هذه
املخاوف مع البحث عن طرق
لنزع فتيل التوتر.
وكانت قضية الشريعة اإلسالمية
قد نوقشت يف جلسة برملانية
علنية يف كانبريا.
من جانبه ،قال حممد ساهو
خان ،من مركز بلوستار لتعدد
الثقافات إن هنالك انطباعا سيئا
يتبادر يف ذهن األسرتاليني عند
مساع كلمة الشريعة اإلسالمية،
حيث يعتقدون أنه سيتم إرغام
كل النساء على ارتداء النقاب،
وأن يد السارق سيتم قطعها،
ويتخيلون أن ما تطبقه بعض
الدول من أمور متشددة هو
املفهوم الصحيح للشريعة.
واستطرد السيد ساهو خان أن
املسلمني ال يرغبون يف استبدال
القانون األسرتالي بالشريعة
يودون
لكنهم
اإلسالمية،
االحتكام يف بعض القضايا
إىل مفاهيم الشريعة اإلسالمية
مثل مسألة املرياث اليت متنح
حقوقا متساوية لكافة األبناء
حسب القانون األسرتالي ،بينما
متنح نسبا خمتلفة لألبناء وفقا
للشريعة اإلسالمية.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

قادة الفرع الشرقي لنقابة اخلدمات الصحية
يستعدون لالستقالة
اعلن مسؤول يف نقابة اخلدمات
الصحية ان غالبية املسؤولني
التنفيذيني احملاصرين يف
النقابة يستعدون لالستقالة،
يف وقت تتحرك فيه حكومة
نيو ساوث ويلز لتعيني موظف
حكومي مسؤول عن الفرع.
وقال مساعد سكرتري النقابة
العام بالوكالة جريارد هايز
ان ستة من أعضاء السلطة
التنفيذية الثمانية يستعدون
لالستقالة ،غري ان السكرترية
الوطنية للنقابة كاثي جاكسون
كانت مرتددة يف ترك اللجنة.
حبملتها
مستشهدا
وقال
ملكافحة الفساد يف النقابة
«سيكون هناك شيء حتتاج
كاثي لتحديده وانا أتفق
معها».
وقال السيد هايز ان قادة
الفرع الشرقي للنقابة ميكن أن
يظهروا «بعض النضج وبعض
حبسن النية مع عضويتنا
برتكهم مناصبهم».

وصرح الذاعة اي بي سي
يوم امس االول اخلميس قائال
«أعتقد أن الشيء الوحيد الذي
ميكن القيام به يف هذا السبيل
هو التنحي طوعا من السلطة
التنفيذية ،والسماح ملوظف
باشاعة بعض االستقرار داخل
النقابة».
وقال «ميكننا اختاذ خطوة
مسؤولة بشأن التنحي».
واعلن انه يعتقد ان اعضاء
داعمني
سيكونون
النقابة
لالستقالة.
وكان قد طلب وزير عالقات
مكان العمل الفيدرالي بيل
شورتن اىل احملكمة الفيدرالية
األسبوع املاضي تعيني موظف
يدير شؤون االدارة.
وقال رئيس والية نيو ساوث
ويلز باري اوفارول انه مل
يكن يريد اللجوء اىل شكليات
قانونية لعرقلة ضد النقابة،
ملوحا بتغيريات يف قانون
العالقات الصناعية.
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اسرتاليات

وكالة مرافقة بسيدني تفتح املزاد على عذرية فتاة صينية مقابل  12000دوالر

صورة الفتاة كما وردت يف املوقع
يف فرتة وجيزة!!».
وعرض موقع وكالة املرافقة
صورة للفتاة الصينية الراغبة
يف بيع عذريتها ،لكنه طمس
مالمح وجهها.
من جانبها قالت ميلندا تانكارد
الناشطة يف جمال حقوق املرأة
أن بيع العذرية ،وجذب الفتيات
عرب إغرائهن مبنتجات فاخرة تدل
على نقص األخالقيات لدى
وكالة املرافقة ،مشبهة إياها
بكونها كالنسر الذي يفرتس
ضحاياه من النساء احملتاجات.
وتابعت تانكارد « :تهدف
وكالة املرافقة إىل حتقيق أكرب
قدر من الربح من بيع عذرية
تلك الفتاة دون اعتبار ماذا
ميكن أن حيدث هلا خالل الليلة
اليت ستفقد فيها عذريتها
من الرجل الذي سيظفر
بالعرض».
واستطردت الناشطة « :ال جيب

املصدر العنكبوت االلكرتوني

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200

* ﺣﻠﻮﻳﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﺑﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
* ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤٠ﻧﻮﻋﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻳﻚ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻭﻧﻜﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

* ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٢ﻧﻮﻋﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺘﻲ ﻓﻮﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﳳ ICE-CREAM Cake

* ﻧﺆﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳴﻨﺎﺳﺒﺎﺕ :ﻋﻤﺎﺩﺍﺕ  -ﺃﻋﺮﺍﺱ -ﺧﻄﻮﺑﺔ ﻭﻏﺮﻴﻫﺎ

ﺣﻠﻮﻳﺎﺕ La Galette

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
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تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة  ..اللقمة والخدمة
Ph: 9709 8081

La Galette
Patisserie
àÉﬂ˘È4€=ºLa Galette m_ÈËÿv
Óãÿr
=„

من هو هذا الرجل الذي سيدفع
 $ 12000مقابل هتك عذرية
فتاة يف الثامنة عشرة؟
السؤال السابق كان إعالنا
نشرته وكالة مرافقة Sweet
 ، Girls Premiumحيث عرضت
شراء عذرية طالبة يف املدرسة
العليا ذات جذور صينية.
وأضافت وكالة املرافقة اليت
يقع مقرها يف سيدني « :هذه
فرصة عظيمة ،بداية من 19
مايو ،إنها فتاة عذراء»
وأضافت املتحدثة الرمسية« :
إنها تذهب حيثما كنت وميكنك
قضاء يومني معها ،كما أنها
ليس لديها رفيق ،وتريد
التضحية بعذريتها من أجل
املال».
املرافقة
وكالة
وتوظف
معظم فتياتها من الفتيات
األسيويات الالتي يرتاوح
أعمارهن بني .25 -18
الرمسي
املوقع
ويغري
املكتوب باللغتني اإلجنليزية
والصينية املزيد من الفتيات
باالنضمام لوكالة املرافقة
عرب التأكيد أن العمل يف
مشاكلهن
سيحل
الوكالة
املالية يف فرتة وجيزة قائال:
« هل تريدين توفري الرسوم
الدراسية؟ هل ترغبني يف
ختفيض األعباء املالية عن
كاهل أسرتك؟ هل ترغبني يف
شراء أحدث املاركات العاملية
مثل Louis Vuitton؟ اتصلي
بنا فورا.....سوف نوفر لك
عمال حيل كل مشاكلك املالية

أن تبيع املرأة جسدها من أجل
توفري نفقات التعليم ،أال يهتم
أحد بالسبب الذي جيعلها حتتاج
املال؟ أليس من املفرتض أن
يهتم مدرسوها يف املدرسة
العليا حبالتها وحماولة حل
مشكلتها بشكل أفضل؟».
وتساءلت السيدة تانكارد عن
ماهية الرجل الذي ميكنه قبول
مثل هذا العرض املخزي ،فكيف
يرضى رجل أن يدفع أمواال
مقابل سلب عذرية فتاة.
ويف ذات السياق ،قالت
الناشطة إيفا كوكس إن هذا
اإلعالن يدل على محاقة كل
الضالعني فيه ،وأضافت:
« هنالك شيئ ما خطأ يف
اجملتمع ليسمح مبثل هذه
السلوكيات».
وأردفت أن امتهان الدعارة
مسموح قانونيا لكن ال يصح
أن تبدأ املرأة حياتها اجلنسية
مبهنة الدعارة وبيع عذريتها
على هذا النحو.
بينما علقت نينا فانيل احملللة
لشؤون املرأة على األمر قائلة
إن هنالك ازدواج يف املعايري
فيما يتعلق بعذرية الرجل
واملرأة ،مفسرة ذلك بقوهلا:
« حنن يف جمتمع ال يزال ينظر
إىل عذرية املرأة وغشاء البكارة
على أنه رمز النقاء والطهر ،مبا
مينحه قيمة يرغب الرجال يف
دفع األموال القتنائها ،وكأنها
سلعة سوقية».

169 merrylands Rd, Merrylands NSW 2160

www.lagalette.net.au 02 9637 4441
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Interest free not available online. Available at Domayne® complexes only.

AUBURN

103-123 Parramatta Rd. 8748 4200
(entrance from Station Rd carpark)

Find us on

Facebook

®

228646_AUB

Visit www.domayne.com.au

Domayne® stores are operated by independent franchisees.
Ends 17/05/12. Not to be used in conjunction with any other offer.
Discounts off normal tickted prices.

•NO DEPOSIT •NO INTEREST
• NO REPAYMENTS
*1
UNTIL OCTOBER 2013
FREE

*1. Conditions of No Deposit, No Interest, No Repayments until October 2013: Available to approved customers on single or multiple transactions where the amount financed is $300 or more, on GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge, Gem Visa and GE CreditLine between 03/05/12 and
27/05/12. Offer available on purchases from Domayne franchisees (excludes Apple and Miele products, and online purchases). Offer available on advertised or ticketed price. This notice is given under each of the GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge, Gem Visa and GE CreditLine Conditions
of Use (as applicable), which specify all other conditions for this offer. A $25.00 Establishment Fee for GO MasterCard applies to new applications. The GO Business MasterCard attracts a $40 Annual Fee. Account Service fee of $4.95 per month applies for GO MasterCard, GE CreditLine and Buyer’s Edge,
and $2.95 per month for GO Business MasterCard and other fees and charges are payable. Credit is provided by GE Capital Finance Australia (ABN 42 008 583 588), trading as GE Money. Australian Credit Licence number 392145.
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ذكرى اربعني

ذكرى اربعني االستاذ اجلامعي الفقيد حممد موسى محـّود

الشيخ يوسف نبها

اشقاء الفقيد يتقبلون التعازي عند املدخل

الشيخ عاشور البدري

شقيق الفقيد املهندس علي حمود يلقي كلمة العائلة
اقيمت بعد ظهر يوم السبت يف  5أيار  2012ذكرى مرور أربعني
يوما على وفاة املأسوف على شبابه االستاذ الجامعي املغفور له
الفقيد الحاج الدكتور محمد موسى حمـّود (أبو علي) وذلك يف صالة
Barden Street, Arncliffe 23 ,Coronation Hall
حضر املناسبة ،اضافة اىل عائلة الفقيد واخوته واخواته واالهل
واالقارب ،كل من الشيخ يوسف نبها والشيخ عاشور البدري
والشيخ كمال مسلماني والسيناتور شوكت مسلماني وعدد كبري
من مسؤولي الجمعيات والروابط واالحزاب وابناء بلدته كونني
خاصة والجنوب عامة اضافة اىل الزميلني انطونيوس بو رزق واكرم
املغوش عن جريدة الهريالد.
عرّف املناسبة االستاذ علي عقيل بأجمل ما يكون التعريف ثم قدم
املقرئ علي مسلماني الذي قرأ الفاتحة عن روح الفقيد بنربة شجية
مؤثرة.
ثم ألقى الشيخ يوسف نبها كلمة قيّمة تحدث فيها عن جدلية
املوت والحياة وبأن املوت ما هو اال بداية للحياة الثانية وقال ان
الفقيد واجه املوت دون ان يتذمر او يتأفـّف مستسلما الرادة اهلل
الخالق.
أما الشيخ عاشور البدري فتحدث يف كلمته عن اآلثار التي يرتكها
االنسان وراءه وهي البنون واالعمال ،وقال ان االعمال هي االهم
حيث ان اعمال االنسان هي التي تسبقه فاذا كانت صالحة وحسنة

اشقاء الفقيد وفوقهما صورتا الفقيد محمد موسى حمود والوالد موسى حمود
فتحت امام صاحبها الطريق اىل الجنة اما اذا كانت طالحة وشريرة
فانها تودي بصاحبها اىل الجحيم وان الفقيد عمل يف دنياه الصالحات
ولذلك فان سكناه الجنة.
وتحدث باسم العائلة املهندس علي حمـّود فألقى كلمة مؤثرة جاءت
كالتالي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف الخلق وأعز املرسلني سيدنا ونبينا
محمد وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين..
اصحاب السماحة والفضيلة ...الجمعيات الخريية واالجتماعية..
اصحاب السعادة واعضاء البلديات والهيئات االعالمية..االخوة
املؤمنون واالخوات املؤمنات ..ايها الحفل الكريم ،السالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته..
عدناك يف االربعني ذكرى يا صاحب الذكرى
عدناك يا صاحب النفس املطمئنة بالسالم على روحك األبيـّه
عدناك يا قمر الجنوب وعماد أباته يا صاحب البسمة السجيـّه
عدناك بحزازة بني الخوافق محطم الفؤاد ّ
لجل الرزيـّه
عدناك ايها املستفيض روحا على عجلةٍ لنسلم على طلعتك
البهيـّه
عدناك بدموع االحبة ولوعة الفؤاد ملذوع ًة شوقا لنفسك الزكيـّه
فسالم عليك يا نذر عذاباتنا وحسرة األفئدة وبضعة األم الوفيـّه

سالم عليك يا رائد املجد ومثال األخوّة واألبوة يا قديسا نجيـّا
سالم عليك يا ابن األصالب الشامخة وسليل عطرة الرسول
النديـّه
ً
دونك األنفس فدية والصدرُ فيك خافقٌ بندبةٍ أبديـّه
الشباب أبا عليـّا
ري الشهامةِ وشيخَ
فأنت اوىل من كانت كنيتـُه أم َ
ِ
****
عدت اىل ثراكَ يف كونني يا فارس االغرتابْ
مخ ّلفا يف الجمع لوع ًة تنزف األحبابْ
هلل احبابٌ توسدوا الحشا شموخاً
واودعوا أنساً يف الجوارح ويف كل بابْ
وهاتفُ املنايا يقرع أجراسـَه رعباً
يهزّ الفؤادَ ويـُرهب االصحابْ
وأمرُ املشيئةِ قضا ُء اهلل يف خلقهِ
َ
الخليل عن خ ّله ومن غري حسابْ
يـُردي
ُ
املنون يف وَجـَ ٍل وعلى عجلةٍ
أرداك
كابوس يف ناحية السرابْ
فكأنه صدى
ٍ
وعصي الداء يف احشائك مرتبصٌ
ووجهك اىل العال باسمٌ وضـّا ٌء وانت مصابْ
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ذكرى اربعني

ذكرى اربعني االستاذ اجلامعي الفقيد حممد موسى محـّود

املقرئ علي مسلماني

السيد علي عقيل

الشيخ يوسف نبها والسيد احمد الحسيني والزميالن بو رزق واملغـوش وذوو الفقيد وحضور

املشايخ يوسف نبها وعاشور البدري وكمال مسلماني وذوو الفقيد وحضور

شقيق الفقيد املهندس علي حمـّود والعائلة

العينني
سأبكيك دهراً ريحان َة
ِ
فديتـُكَ بالحَوبا ِء ودونك االنفسُ تـُذابْ
ويحَ الوهن الذي انجز فيك وعيدَهُ
َ
لتحال فوق املحدوبةِ اىل رحاب اهلل ذهابْ
تحطم مـنـّيَ الفؤادُ ّ
لجل رزيةٍ
كسرت قلب االحبـّة وثكلث سرورَ االمّ وااللبابْ
اشتقنا اليك ابا سعيدٍ ابا عليٍّ محمدُ
بضمةٍ بشمةٍ بنظرةٍ تشفيِ الروح والخطابْ
بدار الوحشةِ باسمٌ أنسٌ
فأنت ِ
وفلذاتُ الكبدِ يف لهفةٍ للهفةٍ والف عتابْ
ُ
اآلفل قبل األوان
نعيتك ايها
االكارم بصرخةٍ تُذابْ وتُنابْ
نعيتـُك يا ابن
ِ
أرثيكَ يا فارسَ الغربةِ ورائدَها
بلوعةِ الفراق بثقل الجبال حسر ًة وعذابْ
معاتبني يدَ املنونِ التي أردت إمام صالتنا
املرصود بحرز الجنة وآياتِ الكتابْ
بكى املوتُ خج ً
ال من كفّ االمّ وراحتيها
بكى املوتُ خج ً
دموع االوالدِ
من
ال
ِ
ورفيقة الدرب يف عتاب وعتابْ
صرباً أخي فأنت يف دار البقاء علوّاً
الكوثر وما ٍء الرضابْ
وسؤددا مطهرٌ برذاذ
ِ
فنم قرير العني يا أخي يف جنان الخلدِ
ري الشهامةِ وشيخَ الشبابْ..
يا أم َ
***
وداعا يا أخي ايها الراحل اىل مكان الخطوات األوىل اىل االرض
الواعدة اذ بدا املوعدُ فوق املشاعر والكلمات وكنت راي ًة خـُ ّطت
بأنـَ َفة أُباةِ الجنوب وعـُ ِّلقتْ ابجديتك على أسوار االفئدة
والجوارح.
االرض املاسحةِ أوجاعـَنا تـُزرَع فيها جسدا
عدت اىل حضن
ِ
والقطافُ آتٍ بعد حني لتـُ َ
بعث نورا يف كتاب أشرف الناس
وأكرمهم..

فيا ايها الجنوب الصادق عهدا
يا ذات النصرين وعداً ويا
آية الشهادة أبداً اليك عادت
صريور ُة االمس غداً اىل ترا ِبكِ
كونني فأخفضي له جناحَ ّ
الذل
ِ
من الرحمة يف حزونك وأفسحي
ساح املجد مقعداً
لحبيب
ِ
له يف ِ
االرض ...لحبيب الرتاب جسداً
ومـُطهَّر الروح بني أبطالكِ
العظام شهيدا.
بني شهدائكِ
ِ
فاليوم جاورتَ العال ودنوتَ
مراتبَ االنبياء واالصفياء..
هكذا املوت قد خـُلـِق والكل يف
دنوِّهِ يُردي العقدَ حب ًة حبة اىل
االرض الطيبة صوب محاريثِ
وطيب املثوى فأولئك
األماناتِ
ِ
هم تتوفاهم املالئك ُة الطيبون
بسالم آمنني
ويقولون أُدخلوها
ٍ
ُ
ري حافظ...
واهلل خ ٌ
باسمي وباسم عائلتي آل حمـّود
وآل عناني يف اسرتاليا والوطن
لبنان أتقدم منكم فرداً فرداً
بالشكر ملواساتكم ومؤازرتكم
لنا يف مصابنا االليم هذا
متضرعا اىل اهلل ا ّ
ال يصيبكم بعزيز وان يرحم أمواتكم وأمواتنا وان
يتغمد فقيدنا الحاج الدكتور محمد موسى حمـّود بواسع رحمته
وان يـُدخله فسيح جنانه ويـُسدل على أهله الصرب والسلوان،
ري العاقبة ان الحمد هلل رب العاملني وانـّا هلل وانـّا اليه راجعون..
وخ ُ
والفاتحة.
ويف النهاية تقبل اخوة الفقيد الحاج ناصيف والحاج عبد الحسن

ذوو الفقيد وحضور

ذوو الفقيد وحضور

واملهندس علي وحسني وماجد والحاج مالك ومحمود التعازي.
***
يتقدم اخوة الفقيد وعائلته ،وخاصة املهندس علي حمود بجزيل
الشكر من كل من شاركهم مصابهم االليم بفقدان االستاذ الجامعي
محمد موسى حمـّود طالبني من اهلل ان يرحم أمواتهم وان ال يصاب
احد بمكروه.
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حفل سنوي ناجح ومميز جلمعية سيدة زغرتا يف ملبورن

االب الن فارس يبارك الطعام

رزق الدويهي يلقي كلمته

ريتشارد الدويهي يلقي كلمته

مأمون يونس يقدم الربنامج

جوزيف بو ستوت وعقيلته

القنصل العام قسطون ،النواب نزيه االسمر ومارلني كريوز وسكوت،
الراهبات االنطونيات واالب فارس

الشيخ بشارة طوق والشيخ رزق الدويهي

جوزيف مرشاق وروكز التنوري

جوزيف عبيد واصدقاء

كميل جريج وعقيلته واصدقاء

مدير بنك بريوت سام مسعود واصدقاء

أقامت مجعية سيدة زغرتا يف ملبورن حفلها السنوي وذلك مساء
السبت يف  2012- 5 - 5يف المرياج عروسة الصاالت يف فيكتوريا.
وما ان اعلنت اجلمعية عن موعد احلفلة يف الصحف حتى كانت البطاقات
قد نفدت بالكامل .وقد ضاقت صالة المرياج على وساعتها بالوفود
اليت تقاطرت من مجيع احناء فيكتوريا من ابناء اجلالية اللبنانية الكرمية
بوجه عام وابناء زغرتا الزاوية بوجه خاص الذين لن ينتظروا الدعوات
الرمسية وال غريها ملشاركة اجلمعية يف مناسبتها معتربين ان هذه
املناسبة مناسبتهم مجيعا نظرا ملا للجمعية من احرتام وحمبة لدى ابناء
اجلالية فاجلمعية كانت وما زالت على تواصل مستمر مع اجلالية تشارك
يف كل مناسبة من مناسباتها االجتماعية واخلريية والوطنية وغريها من
املناسبات.
وقد تقدم احلضور الذي فاق الـ  400شخص النائب نزيه االمسر والنائبة
مارلني والنائب رويان سكوت عن منطقة برستون وقنصل لبنان العام
يف فيكتوريا االستاذ هنري قسطون والشيخ بشارة طوق رئيس اجلمعية
اللبنانية االسرتالية فرع فيكتوريا اضافة اىل رئيس واعضاء مجعية
سيدة زغرتا.
كما شارك يف املناسبة الراهبات االنطونيات واالب الن فارس ومجعيات
خريية ومؤسسات وروابط ورؤساء واعضاء بلديات سابقني وحاليني
وهيئات اقتصادية واجتماعية وفكرية ورجال اعالم مقروء ومسموع
وحشد من املواطنني مع عائالتهم.
قدم حلقات الربنامج االستاذ مأمون يونس الذي كان شاخما بأداء الكالم

والنباهة واملعرفة وهو سيد الكلمة وافتتح احلفل بالنشيدين االسرتالي
واللبناني وقدم االب الن فارس ليبارك الطعام.
عريف احلفل الذي رحب باحلضور القى كلمة شكر فيها السيد رزق
الدويهي على دعوته هلذه املناسبة وقال ان رئيس اجلمعية رزق
الدويهي عرف كيف حيافظ على اجلمعية وجيعلها من االوائل اىل جانب
واجبه األخالقي واالجتماعي يف جمتمعه مما جعله ان يصبح رئيسا جلمعية
سيدة زغرتا اليت تعيش عهدا ذهبيا ثم تابع كالمه قائال لقد اعطت رجاال
عظاما يف حقلي الدين والدنيا منهم املكرم البطريرك اسطفان الدويهي
الذي عمل طيلة حياته ضد االكراه بني االديان لقد كان رجال دينيا
ودنيويا مشعا برسالة مل يظفر بها احد رسالة السيد املسيح ورسالة
االنسان.
ريتشارد خوري الدويهي شكر احلضور وقال حنن يف مجعية خريية ال
سياسية وعملنا اخلريي يعود لالعمال اخلريية متمنيا للحضور قضاء
سهرة ممتعة.
الكلمة االخرية كانت لرئيس اجلمعية السيد رزق الدويهي الذي قال:
اخواني اعزائي اصدقائي ايها احلفل الكريم
يسعدني ان اتكلم باسم مجعية سيدة زغرتا الزاوية يف اسرتاليا.
حتية طيبة اىل كل فرد حضر الليلة حامال يف القلب ورود احملبة ومشاعر
الصداقة والتقدير .ان مجعية زغرتا تفتخر بكم وبوجودكم وتطلب من
الرب ان يعوض عليكم وحيفظ عيالكم ،اهال وسهال بكم ...اني اهدني
واقسم باهلل العظيم ليس من السهل االنتماء اىل اهدن اليت اعطت

جمعية القديسة مورا

رزق الدويهي مع النائبني االسمر وكريوز والقنصل قسطون
وما زالت تعطي يف سبيل حرية وكرامة لبنان وحرية املعتقد والتنوع
والعيش املشرتك وهي اليت كللت بعظمائها جمد لبنان.
املكرم البطريرك اسطفان الدويهي ارسى القداسة والعلم والنور يف
قمم جبالنا ..وبطل لبنان يوسف بك كرم قال يوما سأضحي انا ليعيش
لبنان ..والرئيس سليمان فرجنية قال مقولته الشهرية «وطين دائما
على حق» والرئيس الشهيد رينيه معوض قال ابن زغرتا مل ولن يفرط
حببة تراب من ارض الوطن ..وعطاء املفكر املؤرخ االستاذ جواد بولس..
هذا هو تارخينا اجمليد بطاركة ومطارنة وكهنة ورهبان وراهبات ورجاالت
دولة وعلم ومعرفة ويف مقدمتهم املرحوم االب مسعان الدويهي
وتضحياته من اجل ان يبقى لبنان سيدا وان نبقى احرارا يف ارض
جمبولة بدم اجدادنا وختاما اتقدم من مجيع الذين شاركونا يف هذا احلفل
وقدموا الدعم بالشكر ونسأل اهلل ان يعوض عليكم بالصحة ونطلب من
سيدة زغرتا ان حتميكم ومتنحكم طول العمر
ونعيد كل ام معنا الليلة
ّ
وكل امهات العامل ..عشتم عاشت اسرتاليا وعاش لبنان.
صالة المرياج قدمت اشهى االطباق واملشروبات الروحية واملرطبات
واخلدمة املمتازة وكانت ادارتها عينا ساهرة على راحة احلضور وننوه
هنا بالتنظيم الدقيق والرتتيب بفضل القيمني على هذه الصالة الذين
هلم كل احرتام وتقدير من اجلمهور.
فنيا احيا احلفل خنبة من الفنانني فهمي بركات وامحد ابو عيد ومطرب
الشباب لويس كتورة الذين قدموا امجل واروع االغاني احملببة اىل
قلوب اجلميع بينما كانت حلقات الدبكة والرقص الشرقي تتواصل
الكثر من ساعتني ثم جرى سحب تومبوال ووزعت اجلوائز الثمينة على
راحبيها ودامت السهرة لغاية الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل
حيث غادر احلضور شاكرين اجلمعية رئيسا واعضاء على كل ما قدموه
متمنني للجمعية دوام االزدهار والنجاح وكان الشكر الدارة الصالة على
كرمها وخدمتها املميزة.
مجعية زغرتا تشكر مؤسسة افران االرز ومؤسسة فادي الزوقي
ومؤسسة عبال عماد وصالة الالمرياج وبريوت هيلينيك بنك ومؤسسة
روتانا للسياحة والسفر كما تشكر اجلمعية جريدة اهلريالد على دعمها
املتواصل للجمعية.
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بانو سوبرماركت

لجميع حاجاتكم من السمانة
العربية والخضار والفواكه واللحوم
الطازجة يومياً
أجبان ،ألبان  ،قهوة ،بزورات
محمصة يومياً  ،هدايا ،
بهارات ،معلبات  ،زيوت
وغريها ....

خدمة مميزة ...أسعار
منافسة  ..نظافة تامة
Mixed business
for all your daily
needs of: Fresh
Fruits and veggies,
meat and chicken ,
dairies , coffee, nuts, gifts,
spices, etc...

201 Merrylands Rd,
Merrylands NSW 2160
02 8677 3860

تنباك مع ّسل
$9.99
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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


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

@IPS@@Â‹»m
Electrical Contracting
@¿@@Security
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Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
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NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
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Email: employment@ipssecurity.com.au

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ
@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

مؤسسة توتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ

 مأكوالت-  ستايك-  باستا- بيتزا
بحرية

 عاما يف خدمة املجتمع والجالية50

bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

Pizza - Pasta -

..  ابتسامة.. معاملة
.. خربة
Steak - Seafood
 نظافة.. خدمة
ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺃﻛﺮﺒ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية
شهادات ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ
علىـ ﺑﺎﺳﺘﺎ ـ
مؤسسة التوتوس حائزةﺑﻴﺘﺰﺍ
101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053
االمريكية
عاملية من أكرب املؤسسات
Pizza – Pasta – Steak
– Seafood
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112
فيكتورياﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ
توتوس فخر الجالية يف
www.totospizzahouse.com
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مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Electrical Contracting

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

حاتم

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

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم0413805930 :

ال مرياج

كانت ومازالت شركة
للتمديدات الكهربائية
كانت وما زالت تقدم أفضل
الخدمات على أنواعها
املؤسسة تضم فريقا كامال من
االختصاصيني يف التمديدات
الكهربائية ألكرب املؤسسات واملنازل السكنية
خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة ..كفالة يف
العمل

نعمل  24/24ساعة يف اليوم
لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام
Tُel/Fax: 03 9391 0686

Mob: 0417 949 650

LA MIRAGE

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

لقمة شهية  -نظافة تامة  -خدمة ممتازة
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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ŸÓ€@ÍÏ‹y@Ïí@@@@@@@@È√bæa@Í7i@ŸÓ€

ŸÓ‰Ó«@ù�‡ÀÎ@@@@È√bæa@Í7i@lãía
�

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa

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

لصاحبها بشارة طوق وأوالده
نصنع الرغيف اللبناني األصيل
 مجيع أنواع- خبز أمسر وأبيض
<ÍŒ^eÊ<·^ﬂf÷<‡⁄<ÅÖÁjäπ]<·ÁjËà÷]<kËáÊ
املعجنات
ÏÖÊ^.]<·]Ç◊f÷]
 فطاير،زعرت
 مناقيش،حلم بعجني
äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ„
ومجيع
فطاير جببنةبسبانخ
33
- 37 High.St.
Preston Vie
3072
Tel: 0394844999 Fax: 0394844566
أنواع الزيوت خاصة اخلالي من
Akkar Bakery
@äbÿ«@Êaãœc
الكولسرتول
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
لبنان7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
املستورد من
وزيت الزيتون
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛
ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﺬﺓ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
Êaãœ˛
Êaãœ˛
Êaãœ˛
Êaãœ˛
اجملاورة
البلدان
وباقي
 ﺑﺴﻠﻖ4ﻓﻄﺎﻳﺮ
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VIC 3072
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94841288
Zﬁbóm˝€
Ph:
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Tel:
03
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94841288 Zﬁbóm˝€

·ÿmb„˝«¸
@ãÌá∑@ﬁbóm¸a@ÊäÏj‹ﬂ@¿
THORNBURY,
للمعجنات
VIC,اهلدى
3071افران
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-  لحم بعجني- تقدم يوميا املنقوش بزعرت
 بيتزا-  كعك بسجق- فطاير بسبانغ وبجبنة
 سندويشات وجميع-  فطاير لبنانية واجنبية- املعجنات ﻟﺤﻢ ﺑﻌﺠﻦﻴ
- ﺍﳴﻨﻘﻮﺵ ﺑﺰﻋﺮﺘ
ﺗﻘﺪﻡ ﻳﻮﻣﻴﺎ انواع
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سريعة
خدمة
..ﻛﻌﻚ
شهية
 لقمة..ﺑﺴﺒﺎﻧﻎ
ﻓﻄﺎﻳﺮ متنوعة
اطباق
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ﺳﻨﺪﻭﻳﺸﺎﺕ ﻭﺟﻤﻴﻊ
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تامة-ونظافة
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اطلب ما ﺍﻧﻮﺍﻉ
Êaãœ˛
èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èﬂ«i<ÔÇ7]<l¯¶
ﺍﳴﻌﺠﻨﺎﺕ فتجد اكثر
نفسك
تشتهي
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@SUNRISE
BAKE
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باللقمة
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:العنوان
JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
ﺍﻛﺜﺮSYDNEY
ﻧﻔﺴﻚ ﻓﺘﺠﺪ
ﺗﺸﺘﻬﻲ
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Ÿ»ÿ€a
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2340
94841288
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9354
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Coburg
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äÏÇ@Ïu@
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اهلدى
حمالت
VIC,
3071
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93542340
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ملبورن
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

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

العالناتكم يف ملبورن
Abdo
Abdo
Abdo
مبدير املكتبAbdo
االتصال
:الزميل كميل مسعود
0405272581

Åbn–æa@·Ó‹èm@Ûny@ã–®aÎ@¡ˆaã©a@Âﬂ@…Ìäbìæa@
aÏ„c@Úœb◊@áË»n„
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aÏ„c@Úœb◊@áË»n„
Åbn–æa@·Ó‹èm@Ûny@ã–®aÎ@¡ˆaã©a@Âﬂ@…Ìäbìæa@
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ﺍﻧﺤﺎﺀ
ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ
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*ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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Shop
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Shop
1/
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worldmarktravel.net.au
worldmarktravel.net.au
TEL:
9354
2340
ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ
ﻛﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﳴﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
worldmarktravel.net.au *ﻋﻨﺎﻳﺔ
worldmarktravel.net.au
*ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻭﺣﺠﻮﺯﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ
áÓè€a@bËjybó€
ﺍﳳ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ ﺍﻟﺴﻔﺮ
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Director
Director
Director
Director

Mon-Fri: 7am - 6pm
Sat-Sun: 7am - 3pm
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7am
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Melbourne
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3047
9/11-17
PEARCEDALE
BROADMEADOWS
VIC
3047
BROADMEADOWS
VIC
3047
BROADMEADOWS
VIC
3047
BROADMEADOWS
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«Opposite CentreLink»
CentreLink»
«Opposite
CentreLink»
«Opposite
«Opposite CentreLink»
CentreLink»
«Opposite
٢٠١١  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ
٢٣ ﺻﻔﺤﺔ

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

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

Abdo

Director

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

xaÎå ÚÓ«b‡nu¸a@pbﬂá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
ÚiÏ�Ç
ÛmÏﬂ@ÂœÜ

لبنان
استمعوا إىل اذاعة مرحبا
Êb‰j€@bjyãﬂ@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
Êb‰j€@bjyãﬂ@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
صوت التيار الوطني الحر يف
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ملبورن

العيش قرب الطرق الرئيسة قد يق ّصر
عمر الناجني من أزمات القلب
وجدت دراسة جديدة أن
"العيش بالقرب من الطرق
يقصر فرتة
الرئيسة قد
ّ
العيش بعد اإلصابة بأزمة
قلبية ،ويزيد خطر الوفاة
خالل  10سنوات".
وذكر موقع "هلث دي نيوز"
األمريكي أن "باحثني يف مركز
"بيت إسرائيل ديكونيس"
الطيب يف بوسطن وجدوا
أن األشخاص الناجني من
أزمة قلبية والذين يعيشون
بالقرب من الطرق الرئيسة،
يعانون من ارتفاع خطر املوت
ألسباب خمتلفة خالل فرتة 10
سنوات".
ونظر الباحثون األمريكيون
يف حاالت أكثر من 3500
ناج من األزمات القلبية معدل
عمرهم  62عامًا ،فوجدوا أن
"الذين يعيشون على بعد
 330قدما من طريق رئيس،
أكثر عرضة بنسبة %27
للوفاة خالل فرتة  10سنوات،
مقارنة مبن يعيشون على بعد
 3300قدم عن الطريق".
وظهر أن "املرضى الذين
يعيشون على بعد يرتاوح
بني  330و 650قدما من

يسجلون زيادة
طريق رئيس
ّ
يف خطر املوت نسبتها
 ،%19أما من يعيشون
على بعد يرتاوح بني 650
و 3300قدم ،فيزداد لديهم
خطر الوفاة بنسبة ."%13
وسجلت خالل الدراسة اليت
ّ
استمرت  10سنوات ،قرابة
 1100حالة وفاة %63 ،منهم
ماتوا بسبب مرض القلب
والشرايني ،و %12بسبب
السرطان ،و %4بأمراض
ّ
التنفس.
وأوضح املدير يف مركز "بيت
إسرائيل ديكونيس" موراي
ميتلمان ،أنه "نعقتد أن هناك
امللوث
تعرض ملزيج اهلواء
ّ
ّ
قرب هذه الطرق الرئيسة،
وتعرض أيضًا ألشياء أخرى
ّ
مثل الضجيج الشديد أو
اإلجهاد النفسي من العيش
قريبًا من الطريق ،أسهمت
مجيعها يف نتائج دراستنا".
وأشار إىل أن "األشخاص
التعليم
مستويات
ذوي
املنخفض والدخل القليل
هم أكثر عرضة للعيش يف
جمتمعات أقرب إىل طريق
سريع رئيس".

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل  -فيكتوريا
التزاما بإظهار وجه لبنان الحضاري والجمالي املميز أمام املجتمع الدولي
يدعو رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم يف والية فيكتوريا السيد يوسف سابا
مع أعضاء اللجنة التنفيذية
حسناوات الجالية اللبنانية من عمر  17 - 27سنة
للمشاركة يف مسابقة ملكة جمال االغرتاب اللبناني يف ملبورن اسرتاليا
لعام  2012،حيث ستتوج ملكة العام  2012مع وصيفة أوىل وثانية ،يف مهرجان جمالي
وفني بامتياز.
ستتنافس على عرش جمال االغرتاب اللبناني حسناوات من جاليتنا ،يظهرن فيه املستوى
الالئق من الروح الرياضية ،ألن تاج الجمال ليس هدفا بحد ذاته ،إنما الغاية إبقاء اسم
لبنان عالياً.
هذا وسيشرتكن الفائزات يف حفل االنتخابات النهائية مللكة جمال االغرتاب
الذي سيقام يف  11آب  2012يف بلدة ضهور الشوير يف لبنان وسيتم نقل االحتفال من
على شاشةMTV
ملزيد من املعلومات وللمشاركة
يرجى االتصال قبل  3حزيران 2012
على األرقام التالية :سوزان  – 0417 470 243مروى  – 0422 888 564إيف 773 766
 – 0433سندرا 0421 988 016
مع الشكر لرئيس بلدية ضهور الشوير -عني السنديانة األستاذ الياس نقوال بو صعب
أمانة اإلعالم :املهندس أنطوني الحصري

إلعالناتكم يف جريدة الهريالد
يف ملبورن  ،االتصال بالزميل

كميل مسعود
على الرقم
0405 272 581
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الساعة  25يف ملبورن
تأمالت الراعي املجنون
حتية للدكتور علي حيدر
هزني كالم الدكتور علي حيدر رئيس احلزب القومي يف
ّ
استشهاد ابنه امساعيل ورفيقه .الشهيدان الشابان طالبان
جامعيان يف ربيع احلياة املتجددة ..صرعهما رصاص احلقد
واالرهاب االسبوع املاضي على طريق محص مصياف
يف الشمال السوري ..الدكتور حيدر يقول« :ابين قتله
االرهابيون ..فهو شهيد سقط لتحيا سوريا ..وانا مستعد
ألقدم اوالدي وعائليت وذاتي على مذبح اميت وبالدي من
اجل سالم حقيقي لشعيب يف هذه االمة العظيمة اليت كانت
هادية ومعلمة لالمم يف هذا الكون.»..
ّ
تقلد وسام «أبو الشهيد» يقف يف خندق
كبري علي حيدر
حسون اب
أمحد
الكبري
االنساني
ذاك
املفيت الع ّالمة
ّ
الشهيد ساريا ..علي حيدر انت عنوان البطولة املؤمنة
جسدت القسم اخلالد يف حياتك ،يف عائلتك ،يف جمتمعك.
ّ
القسم هو العهد والوعد يقول «ان أختذ تعاليم عقيدتي
هذه اميانا لي وشعارا لعائليت» ..وكان لك شرف املمارسة
واالميان واحلياة...
ّ
الشهداء هم طالئع فجر انتصاراتنا ..أمل يقل ذلك من علمنا
وقفة العز ..بوقفة عزه التارخيية؟
شهداء الواجب الوطين شهداؤنا ،شهداء االنسانية مجعاء..
حتية هلم يف عليائهم ،يف خلودهم ،انهم القيامة احلقة يف
دروب التحرير والنهوض والتقدم ...ولكم ايها الرئيس
االمني وللعائلة الصغرية والكبرية حتية حب ووفاء ..حتية
احلياة ومن اسرتاليا.
***
قبل  15سنة ويف البيت االبيض احملتل من احلركة
فجر سفري سوريا آنذاك وليد
الصهيونية من بابه اىل حمرابه ّ
املعلم ،قنبلة لواء االسكندرون الذي ُأعطي اىل تركيا عام
 1936بصفقة استعمارية فرنسية تركية ...واليوم شعب
اللواء السليب يطالب يف تظاهرة انسانية حضارية يشارك
فيها رجال دين ودولة من كل الطوائف بالعودة اىل سوريا
وتتجاوب مع هذا املطلب االكثرية الساحقة من الشعب
الرتكي ...علمنا مؤخرا ان غبطة البطريرك املاروني بشارة
الراعي غمز بزيارته الرعوية خالل لقائه السيد اردوغان،
مطالبا ب «انطاكيا» لتكون انطاكيا وهي العاصمة االوىل
للكنيسة وتيمنا بها نقول «انطاكيا وسائر املشرق» جلماعة
املؤمنني بالكنيسة الواحدة املقدسة الرسولية ...يدعم
هذا االجتاه حاضرة الفاتيكان واملسيحيون مع كل االحرار
والشرفاء يف هذا العامل ...انه احلق االنساني والنبض
ونيف يتحرك
احلضاري الذي ال ميوت ...بعد سبعني عاما
ّ
الوجدان القومي واالنساني ،ويتوثب مطالبا بالعودة اىل
دورة احلياة مع التواصل الروحي واملادي يف اجلسد الواحد
واالمة الواحدة واجملتمع السوري التالد «ابو احلضارات»
االنسانية وصخرة االميان والوعي يف عاملنا العربي التائه.
من اسرتاليا االمة احلاضنة واحلنونة نرفع الصوت يف وقفة
تضامنية مصريية مع شعب لواء االسكندرون «املسلوب»

قسرا عن ارضه وامه سوريا ...ومع الراعي الصاحل مار
بشارة حنيي املطران حنا اخلوري ،ومفيت اللواء واملناضل
صوان والع ّالمة جوزيف الديك يف املدينة
العقيد امحد
ّ
املقدسة انطاكيا على وقفات العز والبطولة ونؤكد انه ما
من حق يف العامل ميوت طاملا هناك اناس مؤمنون بعدالته
ويطالبون به ،انطالقا من فلسطني املغتصبة ،مرورا
باجلوالن وجنوب لبنان ،وصوال اىل االسكندرون ...انها
يقظة الناس بفعل الوعي االنساني الذي ال ميوت.
***
الياس سلوم شهيد جديد يلتحق جبماعة الشهداء االحياء
االبرار يف مدينة محص السورية .سقط الرجل على
باب بيته برصاصة قناص ارهابي توهم ان محص هي
لالرهابيني ومن يقف معهم وحيميهم ..هؤالء االرهابيون
مل يرمحوا احدا ،يطالبون برحيل كل املسيحيني واملسلمني
الذين يرفضون اعماهلم االجرامية العابثة بكرامة الوطن
واملواطن ...انها املؤامرة الكونية اليت حتركها الصهيونية
العاملية وعمالؤها من صهاينة االعراب احفاد هريودس
القديم واجلديد ...انهم تنني ووباء االنسانية ..لكننا
نبشرهم بأسطورة مار جرجس اخلضر ،الذي قتل التنني
ماضيا وسيقتله حاضرا لتكون لنا وللعاملني حياة طمأنينة
وسالم مع الذات واآلخرين .نتقدم من عائلة الشهيد الياس
سلوم يف الوطن واملغرتبات وخاصة من شقيقه اسكندر
سلوم وعائلته املنفذ العام يف احلزب القومي يف ملبورن
بأحر التعازي ،انه قدر الرجال االوفياء لقضية بالدهم يا
ابا غسان.
***

كلمة يف دمشق

يف دمشق:
جتف السحابة عصرًا
فتحفر بئرًا
لصيف احملبني يف سفح قاسيون
والناي يكمل عاداته
يف احلنني اىل ما هو اآلن فيه،
ويبكي سدى.
ِ
دمشق يا صباح النور،
انت التاريخ واحلضارة واجلمال..
ِ
انت العاصمة االوىل ،أليس كذلك؟ يا دمشق منتصرة انت
على اجلهل يف الداخل وعلى احلقد الصهيوني من اخلارج...
ِ
ِ
انت يسوع وحممد وحكايا العز والبطولة..
انت املبتدأ..
ِ
أنت مقاومة سرمدية تتجدد مع كل شروق ،تعانق الشمس
والقمر والنجوم اىل ابد االنسان...
يسوع غلب املوت وقام من بني االموات ...حممد انتصر
وانت ِ
ِ
انت يا دمشق ستنتصرين
مبوته على اجلاهلية كلها...
على االرهاب اجلاهلي واملنظم..
طرز امساء خيل العرب
يف دمشقُ :ت َّ
من اجلاهلية حتى القيامة
وهذه املرة خبيوط الذهب القاني.

همسة

املطران عطااهلل حنا ..رجل دين من القدس...
ميشي جلجلة املعلم االكرب يسوع املسيح ..اجلميع
يعرف ويسمع ويشاهد عرب الفضائيات هذا الرجل
العظيم.
عطااهلل حنا مطران القدس والديار املقدسة..
مناضل بالكلمة اليت جتسدت انسانا ورسالة
للعاملني ..الكلمة ..الرسالة هي هي هذا الراعي
املناضل يف سبيل السماء واالرض..
ّ
حل ضيفا على الكنيسة
املطران عطااهلل حنا
واجلالية بكل اطيافها يف الواليات املتحدة

االمريكية فهل نراه ضيفا عندنا يف اسرتاليا؟.
نرفع هذه اهلمسة لسيادة املطران بولس صليبا
وللكنيسة االرثوذكسية االنطاكية واليونانية
والروسية..
نرفع كلمتنا واقرتاحنا لكل الشرفاء يف هذه
االسرتالية العظيمة ..فهل ُيدعى الرجل لزيارة
رمسية رعائية اىل اسرتاليا؟
اجلواب عندكم يا اصحاب السيادة ..وعند كل
املؤمنني يف جمتمعنا االسرتالي..
حنن ننتظر!
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ممثلة جزائرية تشعل غضبا على الفيس بوك لظهورها
مبشاهد إباحية يف فيلم فرنسي

فاضحة وتقع يف حب وغرام
.الراقص البطل
وانتقد الكثري من متصفحي
مواقع التواصل االجتماعي
 خصوصا،ظهور صوفيا بوتلة
وأنها ابنة املوسيقار وامللحن
صايف بوتلة الذي كان وراء
جناح مطرب الراي الشاب
 ودخوله العاملية من،خالد
خالل األلبوم الغنائي الشهري
.»«خبتة
وكانت صوفيا بوتلة من
الراقصات الالتي رافقن
ملكة البوب األمريكية مادونا
لسنوات يف جوالتها الفنية
 وانفصلت عنها،والكليبات
 خصوصا،منذ حوالي سنتني
باجلزائري
ارتباطها
بعد
.إبراهيم زيبات
وقالت صوفيا بوتلة يف
تصرحيات للصحافة الفرنسية
مبناسبة الرتويج لفيلمها
«كنت بصدد التحضري لظهور
 لكن،الراحل مايكل جاكسون
 وكنت أتدرب،غيبه
ّ املوت
على الرقصة اليت سيظهر
.»بها يف حفل العودة

.مع البطل وهو راقص أيضا
وطالب الناشطون بضرورة
مقاطعة اجلزائريني املقيمني
يف فرنسا للفيلم يف دور
 ومنع،العرض الفرنسية
عرضه يف اجلزائر ملا به من
.إهانة وخدش للحياء
 «ملاذا قبلت:»وكتب «عماد
صوفيا بوتلة مثل هذا الدور
الذي ال يسيء لشخصها
ولوالدها املوسيقار وامللحن
.»الشهري؛ بل للجزائر كلها
وأضافت «علياء» تنتقد «هل
ألنها تقيم يف فرنسا مسموح
هلا أن تظهر يف مشاهد عارية
.»وجنسية؟
 «جيب:واجته «مهدي» للقول
أن نطلق محلة ملنع صوفيا
،بوتلة من دخول اجلزائر أصال
وليس ملنع عرض الفيلم يف
.»اجلزائر
وتظهر صوفيا بوتلة اليت
جتتمع مع عدد من الراقصني
من خمتلف عواصم العامل
يف مسابقة للرقص اخلاص
،بالشوارع واهليب هوب
وترتدي فيه املمثلة مالبس

عاصفة غاضبة على مواقع
التواصل اإلجتماعي أثارها
ناشطون جزائريون بعد أن
اجلزائرية
املمثلة
ظهرت
صوفيا بوتلة يف فيلم
فرنسي تؤدي فيه مشاهد
، إباحية
وطالبوا بعدم تسويق الفيلم
 بل،أو عرضه يف اجلزائر
ومقاطعة اجلزائريني له يف
 خصوصا وأنها ابنة، فرنسا
املوسيقار وامللحن صايف
بوتلة الذي كان وراء جناح
. مطرب الراي الشاب خالد
املمثلة
مشاركة
أثار
والراقصة اجلزائرية صوفيا
بوتلة يف فيلم تؤدي فيه
مشاهد إباحية غضًبا يف
 وطالب،اجملتمع اجلزائري
ناشطون بعدم تسويق الفيلم
 بل،أو عرضه يف اجلزائر
ومقاطعة اجلزائريني له يف
 خاصة أنها ابنة،فرنسا
املوسيقار اجلزائري الشهري
صايف بوتلة الذي كان وراء
.جناح الشاب خالد
وتشارك الراقصة اجلزائرية
املقيمة يف- صوفيا بوتلة
 يف بطولة الفيلم-فرنسا
الفرنسي الراقص «رقص
 الذي انطلق،»2 الشوارع
عرضه يف دور السينما
الفرنسية منتصف األسبوع
 بعد أن فسخت عقد،اجلاري
تعاملها مع مغنية البوب
.مادونا
وقاد ناشطون على مواقع
»التواصل االجتماعي «تويرت
و»فيس بوك» محلة ملقاطعة
 الذي،متابعة الفيلم الفرنسي
تظهر فيه املمثلة والراقصة
اجلزائرية يف مشاهد إباحية

 سرطان الثدى أشد فتكا بني الرجال:دراسة

األصول االفريقية هم األكثر
عرضة لالصابة باملرض بنسبة
 باملقارنة املريضات% 7.11
يليهم االمريكيني ذوى االصول
 فى%6.3 االسبانية بنسبة
. بني السيدات% 5.4 مقابل
يتم
الرجال
أن
ولوحظ
تشخيصهم فى مراحل متأخرة
باملرض باالضافة إىل كونهم
االكثر سنا حيث يصابوا باملرض
 عاما باملقارنة بنحو63 فى سن
 عاما بني السيدات59

.2012 نهاية
وكانت األحباث التى أجريت
فى هذا الصدد قد عكفت على
 ألف مريض13 عقد مقارنة بني
سرطان ثدى من الرجال وبني
 مليون مريضة سرطان4.1
1998 خالل الفرتة من عام
حيث مت مقارنة حدة2007 وحتى
احلاالت مع األخذ فى االعتبار
عوامل العمر والتدخني والعامل
.الوراثى والبيئة
وأشارت املتابعة إىل أن
املرضى من الرجال ذوى

أظهرت أحدث االحباث الطبية
بأنه على الرغم من ندرة االصابة
بسرطان الثدى بني الرجال
إال أنه يظل االشد فتكا بينهم
باملقارنة حباالت االصابة بني
السيدات وأن احلالة الصحية
للمرضى الرجال غالبا ماتكون
.أسوأ من السيدات املريضات
وكشفت الدراسة الصادرة
االمريكية
عن»اجلمعية
للسرطان»النقاب عن أن إمجاىل
أعداد مرضى سرطان الثدى
من الرجال الذين ينجحون فى
التغلب على املرض يعد قليال
باملقارنة بالسيدات خاصة فى
.حال تشخيصه متأخرا
وأوضحت «اجلمعية االمريكية
للسرطان» فى معرض أحباثها
بأنه على الرغم من عدم دراية
الكثريين من مرضى سرطان
الثدى من الرجال مبرضهم إال
2200 أنه من املتوقع ظهور حنو
حالة سرطان ثدى بني الرجال
هذا العام فى الوقت الذى من
410 املنتظر فيه أن يلقى حنو
رجال حتفه متأثرا باملرض مع
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Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675

صفحة 29

Saturday 12 May 2012

السبت  12أيار 2012

Page 29

متفرقات

ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

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

PH: 0419 247 261 - 02 9682 3269

أمجل املناسبات واحلى ليالي السهر يف مطعم جان شاهني

عائالت ساهرة

مناسبات مختلفة

فراريج الجنة

كل اسبوع يغص مطعم وملهى جان شاهني
يف بانكستاون بوفود العائالت وعشاق
السهر وحميب الكيف واالنشراح لالسرتاحة
من عناء العمل ليعيشوا امجل حلظات الفرح
مع الربنامج الفين الشرقي اجلميل على
انغام الفنان جورج خوري واملطرب نسيم
سعد واستقبال الوجه البشوش اجلنتلمان
جان شاهني واخلدمة السريعة املمتازة
من الديناميكي حممد احلركة رائد احلركة
واالدارة السهرة على راحة الزبائن اىل جانب
العديد من املناسبات السعيدة املختلفة من
اعياد ميالد واعياد زواج وتكريم وخطوبة
وعمادات.
يف اجواء املطعم العامرة احتفلت اآلنسة
نورا بعيد ميالدها ومجعت حوهلا االصدقاء
من مطعم فراريج اجلنة الذين رقصوا وفرحوا

نورا مع األصدقاء
معها ومع اغنية هابي بريث داي قطعت
نورا ودونا قالب احللوى وتقبلتا التهاني
من اجلميع اضافة اىل العديد من املناسبات
السعيدة امضى اصحابها سهرة عرمرمية مع
االركيلة اللذيذة والكاس يدق الكاس حتى
الصباح.

مجعية مرياطة للخدمات االجتماعية
كرمت مجعية مرياطة للخدمات
االجتماعية العميد الركن حممد
اسطنبولي يف لقاء باربكيو
مبناسبة عودته اىل الوطن االم
لبنان واول انطالقها يف اللقاء
االول للجمعية .والعميد اسطنبولي
هو مشرف عام على اجلمعية يف
مرياطة لبنان .واجلمعية مؤلفة
من الرئيس زهري االمحد ،نائب
الرئيس وسيع الغوراني ،امني
الصندوق بديع جودر عجاج ،امني
السر دينا عيوش .مشرف عام
امحد حممود عباس .واجلمعية
هدفها الوحيد خريي ملساعدة
احملتاجني واخلدمات االجتماعية
يف مرياطة لبنان .ابتدأ اللقاء
بالصندوق اخلريي جلمع املال
باشراف العميد اسطنبولي .ثم
التكريم والنشاط االول يف منزل
رجل االعمال السيد زهري االمحد
كما ان اجلمعية تشكر مجيع الذين
ساهموا يف هذا اللقاء واملشروع
اخلريي واملتربعني ونعد اجلميع
بامتام هذا العمل اخلريي،
وشكرا.

مجعية مرياطة تكرم ابنها البار العميد
الركن حممد اسطنبولي
أقامت مجعية مرياطة اخلريية
اسرتاليا حفل عشاء تكرميا
لسيادة العميد ركن ابن بلدتنا
البار حممد مسيح اسطنبولي (ابو
لقمان) هذا وقد لبى دعوة
اجلمعية حشد كبري من ابناء
البلدة يف سيدني وحشد من
أبنائها يف كانبريا باالضافة
اىل الشيخ تاج الدين اهلاللي
مفيت اسرتاليا السابق واجلمعية
االسالمية (االم) ممثلة برئيسها
السيد مسري دندن ومسؤول
اللجنة الدينية احلاج خالد علم
الدين  ،باالضافة اىل ممثلني
عن االعالم العربي يف اسرتاليا:
جريدة التلغراف برئيس حتريرها
السيد طوني القزي ،وممثل
الوكالة الوطنية لإلعالم االستاذ
سايد خمايل ممثل جريدة
اهلرياليد العربية االستاذ اكرم
املغوش ومدير شبكة العنكبوت
االلكرتونية السيد نبيل ضناوي
ونائب رئيس بلدية أوبرن
السيد هشام زريقة وممثلني
عن مجعية املنية ونادي أوبرن
...
بدأ احلفل بتالوة عطرة من
القرآن الكريم تالها احلاج عمر
عباس..
عبداهلل
االخ
احلفل
عرف
ّ
ونوه
الغوراني فرحب باجلميع
ّ
بعمل اجلمعية والغاية من احلفل
وأهداف اجلمعية وانفتاحها
على الشرحية العربية من ابناء
اجلالية.
ثم قدم املتحدث باسم اجلمعية
الرئيس حممد عمر
رئيس اجلمعية حممد عمر الذي
ألقى كلمته بعد ان محد اهلل
وأثنى عليه وصلى على رسوله،
فرحب باسم اجلمعية وابناء
مرياطة يف سيدني بالعميد
ركن وباحلضور امليمون املبارك
،أشاد رئيس اجلمعية بالعميد
وبانفتاحه وسعة صدره وحمبته
زيادة على تواضعه الذي جعل
منه يدخل اىل قلب كل من

العميد اسطنبولي ومحمد عمر والزميالن نبيل ضناوي وأكرم املغوش

العميد اسطنبولي ،ريتشارد طنوس والزميالن مخايل واملغوش
عرفه وعاشره (العميد)
هذا ووجه رئيس مجعية مرياطة
كلمة دعا فيها اجلمعيات
والروابط االجتماعية والنوادي
االهلية بكل شرائحها اىل العمل
من اجل اجلالية العربية وتوحيد
الصف واجلهود يف سبيلها.
ثم دعا ابناء مرياطة لاللتفاف
حول مجعيتهم والعمل من اجل
النهوض بها للعال ومن اجل خلق
رابط اجتماعي جيمع ابناء بلدتنا
يف االغرتاب ،
بدوره شكر سيادة العميد ركن

اجلمعية واملدعوم وعموم ابناء
بلدته على ما القاه من حفاوة
جتاهه ومن كرم ضيافتهم له.
كانت يف نهاية احلفل دردشة
بني ابناء البلدة شارك فيها
اجلميع حبفاوة وشوق.
اجلمعية تشكر سيادة العميد
ركن على تكرمه بقبول الدعوة
وتتمنى له املزيد من التقدم
جبميع اعماله.
رئيس اجلمعية حممد عمر

تصوير اراكس

بادارة السيد
سام كوره
0418 240 850

العميد اسطنبولي يتوسط اعضاء الجمعية

 7أيام يف
األسبوع و 24
ساعة
ويف جميع مناطق
سدني

من اليسار اىل اليمني :مارتن كول ،راي سابا (بلوزه) ،سام كوره (حدشيت)،
جان خوري (راسكيفا) ،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
العميد يتوسط جانبا من الحضور

222 Sydney St, Chatswood
P:02 9413 2722- F:9413 2711

*
*
*

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

تغريد عمر ياسني تتخرج من جامعة "آبل" تكافح التجسس مبطعم ضخم ملوظفيها

سيدني للتكنولوجيا

احتفل رجل االعمال عمر
ياسني بتخرج ابنته تغريد
عمر ياسني من جامعة
سيدني للتكنولوجيا بشهادة
ماجسيرت يف العلوم التطبيقية

والتعليم  ،حيث قامت بتسلم
شهادتها حبضور االهل
واالصدقاء متمنني هلا دوام
التقدم والتألق والنجاح يف
ميادين العلم واملعرفة

للعالقة احلميمة فوائد جديدة ...

أظهرت الدراسات أن ملمارسة
اجلنس فوائد أبعد من اإلحساس
بالقرب من الشريك ،وهي فوائد
هلا دورها يف حتسني الصحة
اجلسدية للناس ،كالشعور بتوتر
األقل والنوماهلادئ ،ختفيف
األمل ،زكام أقل ،والشعور
بالشباب ملدة أطول ،تقليص
عدد أيام الدورة الشهرية،
باالضافة اىل اللياقة وتقوية
القلب.
وأوضحت أن حبثا من جامعة
أن األشخاص
غرب اسكتلندا ّ
الذين جيامعون مرة أو مرتني
على األقل أسبوعيًا ،كانوا أكثر
قابلية على التعامل مع األوضاع
مثل
والضاغطة
اجملهدة
التحدث أمام الناس ،ويعود
ذلك إىل ظهور اإلندروفني
واألوكسيتوسني خالل ممارسة
اهلورمونات
وهذه
اجلنس
تفعل
املسببة للشعور بالراحة،
ّ
مراكز السعادة واملتعة يف
الدماغ ما خيلق شعورًا باإللفة
واإلسرتخاء ،ويساعد يف تفادي
القلق واإلكتئاب.
وأشارت اىل أنه حبسب
الدكتورة سيندي ميستون
مديرة املخترب النفسي اجلسدي
اجلنسي يف جامعة تكساس
فإن "اإلندروفني يريح الفكر
واجلسد ،ويهيئك للنوم العميق
حبسب ،وخالل النشوة اجلنسية
ينطلق هورمون الربوالكتني.
وتعترب مستويات هذا اهلورمون
أعلى بشكل طبيعي خالل
النوم".
وأكدت أن اجلنس يقضي على
أمل الرأس فموجة اهلورمونات
اليت تتدفق مع النشوة اجلنسية
أي نوع من
تساعد يف ختفيف ّ
األمل .وقد أجريت دراسة يف
جامعة إيلينوي اجلنوبية خلصت
أن نصف النساء اللواتي
إىل ّ
يعانني من الصداع النصفي
األنثوي يشعرن براحة منه بعد
بلوغهن الذروة اجلنسية خالل

املعاشرة.
وقد أوضحت أحباث جرت يف
جامعة ويلكس يف بنسلفانيا
أن من ميارسون اجلنس ميلكون
مستويات أعلى من املضادات
اليت تسمى إمييونوغلوبولني،
وتساعد هذه املضادات يف
حماربة االمراض واحلفاظ على
اجلسم آمنًا من نزالت الربد
والزكام.
وكشفت دراسة أجريت يف
امللكي
إدنربغ
مستشفى
باسكتلندا رصدت جلنة من
القضاة مشاركني عرب مرآة من
جانب واحد وتكهنت بأعمارهم.
أن
فتبني من خالل التكهنات ّ
أولئك الذين ميارسون اجلنس
مع شريك دائم  4مرات أسبوعيًا
كمعدل ،نظر إليهم على ّ
أنهم
أكثر شبابًا مبا بني  7إىل 12
عامًا من عمرهم احلقيقي.
باالضافة اىل ذلك ،فإنه عندما
تصل املرأة إىل النشوة اجلنسية
ينقبض رمحها ،وازدياد عدد
هذه اإلنقباضات يساعد يف طرد
الدم واألنسجة بسرعة أكرب ،ما
يساعد بدوره يف إنهاء احليض
بشكل أسرع .ومثل هذا التقليص
أثبت بدوره مساعدته يف تقليل
خطر التهاب بطانة الرحم حبسب
الباحثني يف كلية يال للطب.
إىل ذلك ،تعترب ممارسة اجلنس
من أهم الوسائل الرياضية،
فمعاشرة واحدة قد حترق ما بني
 85إىل  250وحدة حرارية اعتمادًا
على الوقت الذي استمرت
أن
خالله .ويعترب أطباء القلب ّ
النشاط اجلنسي مياثل التمرين
الرياضي املتواضع على جهاز
املشي حبسب دراسة نشرتها
اجمللة االمريكية ألمراض القلب.
وهذا "التمرين اجلنسي" ال حيرق
الوحدات فقط ،بل يساهم أيضًا
يف شد بعض العضالت وخاصة
عضالت املؤخرة والفخذين مع
الدفع الدائم إىل االمام واخللف
خالل العملية.

كشف تقرير عن نية
شركة "آبل" ،عمالق
صناعة التكنولوجيا
إقامة
العاملية،
مطعم ضخم وخاص
فقط،
ملوظفيها
من
للحد
وذلك
التجسس
عمليات
من
أعضاء
على
الشركة ،وتسريب
معلومات للمنافسني.
وجاء يف التقرير ،الذي نشر
على جملة التايم األمريكية ،أن
املطعم سيتكون من طابقني،
بقدرة استيعابية كبرية تصل
اىل حنو  228زائر يف الساعة،
وخصوصًا يف فرتات الغداء.
ونقل التقرير على لسان
املدير املسؤول عن العقارات
واملباني التابعة لشركة أبل،
دان وايزنهانت قوله" :اهلدف
األساسي من وراء إقامة هذا
املطعم ،هو إعطاء املوظفني
شعورًا بالراحة والطمأنينة
ملناقشة والتحدث عن أعماهلم
وأحباثهم خالل فرتة تناول
الطعام ،دون وجود خماوف
من احتمالية تسرب معلومات
ملوظفني آخرين لدى بعض
الشركات املنافسة ،والذي

قداس وجناز السنة
يقام قداس وجناز السنة لراحة نفس

املرحومة نور مسعان املسيح

من املمكن أن يكون جالسًا
جبانبك".
وال تزال املعلومات األخرى عن
اسم املطعم وعدد العاملني
فيه غري متوفرة لغاية اآلن.
ونقل التقرير عن أخبار
مريكوري أن هذه املطعم
العمالق سيتم إقامته على
مساحة تبلغ  21.46ألف قدم
مربع ( حنو  6.5ألف مرت)
داخل نطاق شركة أبل.
وأضاف التقرير أنه لن ُيسمح
ألي شخص بالدخول إىل هذه
املطعم إن مل يكن حيمل
تصرحيًا يثبت أنه يعمل يف
شركة آبل ،كما لن ُيسمح،
سواء لسكان املنطقة احمليطة
أو حتى للسياح ،بالدخول
نهائيًا إىل املطعم.

EMOGENE CONTRACTING TEAM
لجميع حاجاتكم من أعمال صب الباطون على
أنواعه واالسفلت يف جميع املناطق

تسعرية مجانية  ..معاملة ممتازة
وكفالة يف العمل

وذلك يوم االحد يف  2012 - 5 - 20الساعة العاشرة
صباحا يف كنيسة السيدة العذراء للروم االرثوذكس يف
مرييالندز.
الداعون يف اسرتاليا :ابنتها سوزي وشقيقتاها لولو
زوجة يوسف شدياق وميليا ارملة املرحوم ادمون جورج
وعائلتاهما.
يف لبنان زوجها خليل املسيح وأوالدها ابراهيم وفوزي
وجورج املسيح وعياهلم.
بناتها دوللي زوجة كميل روكز اخلوري ورندا زوجة يوسف
املقدسي ومرييانا زوجة نادر الياس وامال زوجة فيكتور
فياض وعائالتهن.
شقيقاتها :ليلى وكفى وسعدى واكتمال ومرتا وعائالتهن
وعموم عائالت املسيح ومسعان وروكز والياس ومقدسي
وفياض ومجيع اهالي عدبل  -عكار يف الوطن واملهجر.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء
الدعوة عامة

بعد وفاته فجأة  ...زوجان يستنسخان كلبهم
بـ155ألف دوالر

مل يستطع زوجان العيش
بدون كلبهما اللربادور بعد
وفاته فجأة مبرض السرطان،
ثروتهم
وضعوا
لذلك
الستعادته مرة أخرى عن
طريق "االستنساخ"!.
بعد وفاته فجأة  ...زوجان
يستنسخان كلبهم بـ155ألف
دوالر
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية فقد أنفق زوجان
"إدغار ونينا أووتو" حوالي
 155ألف دوالر الستساخ
كلبهم الذي تويف يف 2008
بينما كان يبلغ  11عاما فقط،
وعلى الرغم من صدمتهم

أكثر من  30سنة خربة

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

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

عند وفاته إال أنهم احتفظوا
حبمضه النووي ملدة  4سنوات
حتى مسعا عن بدء العمل
بتكنولوجيا االستنساخ.
من جانبه قال "إدغار أووتو"
للصحيفة" :مل نكن نتوقع
منه أن ميوت ،لقد كان
صغريا جدًا".
وتتزايد االنتقادات املستمرة
يف جمال استنساخ احليوانات
األليفة من قبل مجعيات
ألنهم
باحليوان؛
الرفق
يفضلون االهتمام بالكالب
املشردة بالفعل عن اإلسراف
يف إنفاق األموال الطائلة
من اجل استساخ احليوانات
األليفة.

العالناتكم يف اهلريالد
اتصلوا على الرقم:
)02( 87648182

* 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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الوزير جربان باسيل...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
فاديا بو داغر غصني اىل حفل غداء على شرف الوزير الضيف
والوفد املرافق.
ويشارك الوزير املهندس جربان باسيل والوفد املرافق يوم االحد
يف  2012 - 5 - 13يف قداس سيدة لبنان الساعة الـ 11،00
صباحا.
وكان الوزير باسيل والوفد املرافق قد وصلوا اىل ملبورن امس
اجلمعة وتشمل زيارتهم كال من فيكتوريا يوم اجلمعة  11أيار،
سيدني يومي السبت واالحد يف  12و 13ايار ،كانبريا يوم االثنني
يف  14ايار واداليد يوم االثنني يف  14ايار على ان يعودوا اىل
ملبورن يوم الثالثاء يف  15ايار ليغادروا بعدها لبنان.

االرهاب يعصف بصباح...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

الشهور املاضية.
ومحلت موسكو «بعض الشركاء األجانب» مسؤولية تصاعد
التفجريات الدموية يف سوريا ،مؤكدة أنها وبكني لن تغريا موقفهما
من األزمة.
وحذرت واشنطن من أن «متشددين» حياولون االستفادة من
«الفوضى» .وقال وزير الدفاع األمريكي ليون بانيتا إن االنفجارين
يف دمشق حيمالن بصمات تنظيم القاعدة ،ويذكران بتفجريات
«القاعدة» يف العراق قبل سنوات ،مشريا إىل أن «عناصر التنظيم
بدأت تتخذ من سوريا مالذا هلا مستغلة حالة الفوضى اليت تسود
البالد».
واستبعد بانيتا ورئيس هيئة األركان املشرتكة األمريكية اجلنرال
مارتن دميبسي ،عقب لقائهما رئيس أركان اجليش الرتكي اجلنرال
جندت أوزال يف واشنطن« ،اللجوء إىل اخليار العسكري» يف سوريا،
واشارا اىل أن «جمموعات أصولية سنية ،بعضها من العراق ،بدأت
تظهر على الساحة امليدانية داخل سوريا ،وهي ليست مرتبطة
بالضرورة باملعارضة السياسية للنظام السوري».
واعترب مبعوث األمم املتحدة واجلامعة العربية إىل سوريا كويف انان
أن «كل عمل يؤدي إىل تصعيد التوتر ومستوى العنف سيؤدي إىل
نتيجة عكسية بالنسبة إىل مصاحل مجيع األطراف» ،فيما طلب األمني
العام لألمم املتحدة بان كي مون من النظام واملعارضة يف سوريا
«النأي بنفسيهما عن اإلرهاب» ،مشددا على «ضرورة التعاون
الفوري والكامل مع جهود األمم املتحدة اهلادفة إىل إنهاء العنف
وتسهيل عملية انتقال سياسي يقودها السوريون بأنفسهم».
وقال األمني العام للجامعة العربية نبيل العربي إن «من يقفون
وراء اهلجمات حياولون إفشال مهمة املراقبني الدوليني وجر سوريا
حنو االنزالق إىل املزيد من أعمال العنف والقتل وسفك الدماء».
وقال شهود إن انتحاريا فجر سيارة قرب مركز املخابرات السورية -
فرع فلسطني قرب مفرق القزاز يف دمشق عند السابعة و 56دقيقة
صباحا ،وبعد جتمع الناس والقوى األمنية فجر آخر بفارق دقيقة
سيارة أخرى ما أدى إىل جمزرة ذهب ضحيتها  55قتيال ،وأصيب
 ،372غالبيتهم من املدنيني .كما انه توجد اشالء لـ 15جثة.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية ،يف بيان ،أنها «ستالحق هؤالء
اجملرمني القتلة ومن ميدهم أو يؤويهم يف أوكارهم ،ولن تتهاون
يف مالحقة فلول اإلرهاب واستئصال من يعبثون بأمن اجملتمع
السوري لينالوا جزاءهم العادل».
وقال رئيس فريق املراقبني الدوليني يف سوريا اجلنرال روبرت
مود ،خالل زيارة ملوقع التفجريين« ،أدعو اجلميع يف سوريا وخارجها
إىل املساعدة على وقف أعمال العنف هذه» .وأضاف «هذا مثال آخر
على ما يعانيه الشعب السوري من أعمال العنف .لقد شاهدنا هذه
األعمال يف دمشق ويف مدن وقرى أخرى يف سوريا».
وبث التلفزيون السوري صورا من موقع االنفجار تظهر الدمار
ويسمع فيها أشخاص يقولون «هذه هي احلرية
واجلثث واألشالءُ ،
اليت يريدونها» يف إشارة إىل املعارضني للنظام .وأدت قوة
التفجريين إىل تدمري عشرات السيارات وتهشم واجهات املباني
على بعد أكثر من  50مرتا من مكان وقوع اهلجوم.

جملس األمن

واستنكر جملس األمن الدولي بقوة «اهلجمات اإلرهابية» اليت
شهدتها دمشق ،وحث كل األطراف على االلتزام خبطة مبعوث األمم
املتحدة واجلامعة العربية إىل سوريا كويف انان .وقال مندوب
أذربيجان لدى األمم املتحدة اقشني مهدييف ،قارئا من البيان الذي
وافق عليه جملس االمن بامجاع أعضائه« ،استنكر أعضاء جملس
األمن بأشد العبارات اهلجمات اإلرهابية اليت وقعت يف دمشق يف
 10أيار مسببة سقوط العديد من القتلى واجلرحى».
وكان مندوب سوريا لدى األمم املتحدة بشار اجلعفري قرأ خالل
جلسة للمجلس ،الرسالة اليت وجهتها وزارة اخلارجية السورية إىل
رئيس جملس األمن الدولي واألمني العام لألمم املتحدة بان كي
مون ،وأشارت فيها إىل التفجريين االنتحاريني يف دمشق.
وأوضحت الرسالة أن «هذه اجلرائم املتصاعدة تؤكد أن سوريا
تتعرض هلجمة إرهابية تقودها تنظيمات تتلقى دعما ماليا وتسليحا
من جهات أعلنت تأييدها هذه اجلرائم اإلرهابية والتشجيع على
ارتكابها ،كما تقف خلف هذه األعمال اإلرهابية أجهزة إعالمية

حتريضية معروفة تدعو إىل اقرتاف املزيد من هذه اجلرائم وتربرها
وتقدم هلا الدعم اإلعالمي».
وأضافت «اتضح أنه مع كل خطوة إصالحية قامت بها احلكومة ،مبا
يف ذلك اعتماد دستور جديد للبالد جرت مبوجبه انتخابات نيابية،
فإن أعمال اإلرهاب والقتل والتدمري كانت تتصاعد بوترية كبرية،
وتأتي هذه األعمال اإلرهابية األخرية ،وما يواكبها من قتل للمدنيني
وتدمري للمؤسسات العامة واخلاصة واعتداءات منهجية على قوات
حفظ النظام بعد قبول سوريا خطة املبعوث اخلاص لألمم املتحدة
كويف انان ،والتزامها بتنفيذ ما نصت عليه.
ومل تكتف اجملموعات اإلرهابية املسلحة بانتهاك خطة املبعوث
اخلاص والتفاهم األولي الذي مت التوصل إليه بل إنها اعتدت على
موكب رئيس بعثة املراقبني ومرافقيه عندما كانوا يف طريقهم
اىل حمافظة درعا لتنفيذ مهماتهم .ومل تنكر اجملموعات االرهابية
ارتكابها هذه اجلرائم بل اعلن قادتها على خمتلف مستوياتهم
ووالءاتهم أنهم سيستمرون بارتكاب اعماهلم االرهابية وعزمهم
على متابعة انتهاكهم خطة انان ،وحيملون مسؤولية ما حيدث
للحكومة السورية بهدف محاية اإلرهاب ودعما لتلك اجملموعات اليت
تعمل على إفشال مهمة املبعوث اخلاص واالستمرار يف سفك دماء
السوريني األبرياء».
وقالت ان «احلكومة السورية تأمل من جملس األمن حتمل مسؤولياته
يف حماربة اإلرهاب الذي تتعرض له ،والتصدي لتلك الدول اليت
تشجع وحترض على اإلرهاب ،وقد برهنت سفينة لطف اهلل  2اليت
أوقفها اجليش اللبناني على قيام ليبيا وتركيا ،بالتعاون مع دول
أخرى ،بإرسال أسلحة فتاكة إىل اجملموعات اإلرهابية ملمارسة القتل
والدمار».
وأضافت «سوريا ستستمر بتقديم كل الدعم لبعثة املراقبني
ومتكينها من حتقيق مهمتها بنجاح .وتؤكد احلكومة انها على الرغم
من كل هذه اجلرائم اإلرهابية املدمرة فإنها ستمضي قدما يف
مكافحة اإلرهاب ،والدفاع عن شعبها وسيادتها ،واحلفاظ على األمن
واالستقرار فيها».

موسكو وبيكني...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
وأكد الفروف أن «موقف روسيا والصني من األزمة السورية لن
يتغري ،وهو يكمن يف ضرورة وقف العنف بكل أشكاله ومهما كان
مصدره ،باإلضافة إىل تنفيذ اخلطة اليت اقرتحها أنان» .وشدد
على أن «موسكو ترفض قطعًا أي تدخل عسكري يف سوريا ،وان
جملس األمن لن يعطي تفويضًا لعملية من هذا القبيل» .وتابع
حترض
«لألسف ،الدول اليت هلا تأثري كبري على املعارضة السوريةّ ،
اجلماعات املسلحة ،كي ال توافق على حلول وسط واتفاقيات،
وتدفعها لالعتقاد أن العنف سيؤدي يف نهاية املطاف إىل حتمية
التدخل اخلارجي».
وأكد جيتشي ،من جهته ،أن «بكني كانت دائما تعارض أي تدخل
عسكري يف سوريا» ،داعيا «مجيع أطراف النزاع يف سوريا إىل
تأييد خطة أنان وبعثة املراقبـني الدولية».

محاية التخابر...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
ليس الوسيلة الصحيحة لبلوغ الدميوقراطية» ،كما ندد رئيس
الوزراء جنيب ميقاتي بـ «االحتكام اىل العنف الذي مل يكن يوما
ح ًال ألي مشكلة».
ويرجح ان يتطرق االمني العام لـ «حزب اهلل» السيد حسن نصراهلل
اىل االزمة السورية يف ضوء هذين االنفجارين يف الكلمة اليت
سيلقيها مساء اليوم يف احتفال يقام يف الضاحية اجلنوبية يف
مناسبة انتهاء مشروع اعادة اعمار املنطقة اليت دمرتها اسرائيل يف
حربها على لبنان عام  .2006كذلك ترتقب االوساط السياسية ما
سيقوله نصراهلل عن املأزق احلكومي غداة اخفاق جملس الوزراء يف
التوصل اىل حل مللف االنفاق املالي من خارج املوازنة ،خصوصا ان
«حزب اهلل» اضطلع بدور اساسي يف تصلب فريق  8آذار و»تكتل
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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

التغيري واالصالح» حيال املخارج اليت طرحت ،مما ادى اىل تفاقم
املأزق.
وذهبت اوساط سياسية بارزة معنية باالتصاالت اجلارية بني افرقاء
احلكم واحلكومة والقوى السياسية ،اىل القول امس االول ان
املشهد احلكومي بدا غداة جلسة جملس الوزراء امام انسداد خطري
مع تعذر التوافق على اي سبل ممكنة للحل ،فضال عن ان افرقاء
االزمة باتوا اسرى مواقفهم املتصلبة مما يثري شكوكا كبرية يف
لبت هذا امللف واجياد املخارج
جدوى مهلة االسبوع اليت اتفق عليها ّ
املمكنة له.
ولعل ما يؤكد هذه االنطباعات ،ان اي اتصاالت مل جتر امس
االول بني املعنيني على امل معاودة دورة املشاورات واملساعي
ابتداء من عطلة نهاية االسبوع ،علما ان حتالف «امل» و»حزب اهلل»
و»تكتل التغيري واالصالح» ظل متمسكا مبوقفه من ملف االنفاق
املالي والذي جدد يف اجللسة االخرية جمللس الوزراء رفضه اقرتاح
الرئيس ميقاتي باالحتكام اىل قانون احملاسبة العمومية على قاعدة
ان هذا االقرتاح ال يعدو كونه استعادة لآللية غري القانونية اليت
كانت معتمدة يف السابق.
واكدت اوساط السرايا احلكومية ان احلل ال تزال دونه عقبات
على امل ان تكون املهلة اليت حددها رئيس احلكومة حتى جلسة
االربعاء املقبل كفيلة ببلورة املخرج باعتبار ان استمرار التجاذب
ينعكس على الوضع احلكومي وال جيوز االستمرار فيه .واشارت
اىل ان «صرخة» الرئيس ميقاتي يف اجللسة االخرية جاءت على
هذه اخللفية وكانت حلض اجمللس على اخلروج من االزمة وليس
للتهديد ،ولكن ذلك ال حيجب يف املقابل مسؤولية القوى السياسية
حيال امللف املالي بعدما بلغ من اخلطورة حدا يهدد بالشلل على
صعيد تسيري شؤون الدولة.
ويف سياق آخر ،علم ان ميقاتي اعد مرسوما لتعيني قادة وحدات
يف قوى االمن الداخلي وقضى بتعيني العميد جوزف الدويهي قائدًا
لوحدة الدرك االقليمي والعميد ديب الطبيلي قائدًا لوحدة شرطة
بريوت ورفع املرسوم اىل رئيس اجلمهورية لتوقيعه.
يف املقابل ،قال رئيس جلنة املال واملوازنة النيابية النائب ابرهيم
كنعان ،إن «كل االقرتاحات واالفكار اليت تقدم (يف شأن ملف
االنفاق) تدور حول نقطة واحدة هي يف النهاية حماولة لتجاوز
امرين :تقديم موازنة حسب االصول والدستور واعداد حسابات
سليمة ونهائية ومدققة حسب االصول» .ورأى ان «هذا امر ال خيدم
اال منطق التسوية اليت حتاصر جملس النواب واحلكومة من خالل
رفض كتلة املستقبل تأمني النصاب يف جملس النواب لالعتماد
االستثنائي البالغ  8900مليار لرية ومتنع رئيس اجلمهورية من
اصدار هذا القانون مبرسوم ،وكل ما عدا ذلك من افكار واقرتاحات
هو مترير للوقت ليس اال من دون اي فائدة عملية على صعيد حل
مشكلة االنفاق ح ًال جذريًا .اما املواد اليت يستند اليها يف قانون
احملاسبة العمومية فهي ال تشكل حتى نسبة مخسة او ستة يف املئة
من جممل االنفاق املطلوب يف االعتماد االضايف».

داتا

اىل ذلك ،قالت مصادر معنية بقضية داتا االتصاالت إنها تراقب ما
سيسفر عنه طلب جملس الوزراء من وزيري العدل شكيب قرطباوي
والداخلية مروان شربل متابعة هذا امللف مع اللجنة القضائية بعدما
أثار عدم استجابة اللجنة طلبات الداخلية خالفًا آخر داخل احلكومة،
واضافت ان عدم حل هذه املشكلة سريتب مسؤوليات على اجلهات
اليت متنع االجهزة املعنية من احلصول على الداتا يف حماولة اغتيال
رئيس حزب «القوات اللبنانية» مسري جعجع ،واشارت اىل ان
وصول امللف اىل اي مرجعية قضائية سيؤدي اىل طرح السؤال
عمن أمر بوقف تسليم الداتا.
ويف سياق متصل مبلف االتصاالت ،كشفت اوساط نيابية معارضة
انها اطلعت على نص كتاب موجه من وزارة االتصاالت اىل احدى
مديريات الوزارة يتضمن طلبًا لتزويدها نسخة ورقية واخرى
الكرتونية من مواقع العلب اهلاتفية املثبتة يف االبنية والطرق
وارقام اهلواتف املتفرعة منها .وتستعد هذه االوساط ملتابعة هذه
القضية باعتبارها خمالفة لقانون محاية التخابر وتثري تساؤالت عن
اجلهة اليت ستزود هذه املعلومات املتعلقة بتحديد موقع املتصل
عرب خطوط اهلاتف الثابت.
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التاريخ خالد باالبطال

شيخ اجملاهدين االبرار ابو حممد
جواد ولي الدين

الشاعر السيد أمحد احلسيين

متردا
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نار
تهب
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جتددا
والناس تغدو للحياة
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حثيثا
وامش
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حتظ
ٍ
واخرت لنفسك بردة تزهو بها
تعمدا
احلاسدين
شر
تكفيك
ّ
ّ
والطوع من صخب اللئام مذلٌة
توددا
ال خيفق القلب اللئيم
ّ
ان كنت تطمع ان تعيش بنعمٍة
متأسدا
برفق ال تكن
خاطب
ٍ
ّ
فالناس حتما يف الشعور سواسية
ّ
مهندا
ال يرتضي طيب الكالم
متضو ٌع
فالزهر ينمو والشذى
ّ
ومغردا
الهيا
يصدح
والطري
ّ
دع عنك لوم احلاقدين مالما
صائما
لربك
وكن
قواما
ّ
ّ
فال
تظن املرء طوال يكتسي
ّ
ان مل يكن يف فعله مقداما
كرامًة
جد
هيأ
فاهلل
للم ّ
ُ
ّ
ما مل يهيئ للكسول مقاما
فراسًة
الرزين
العقل
ومحل
ّ
االحجاما
علمه
حيمل
مل
ما
ّ
واذ
أحصيت من الرجال عديدها
َ
ارقاما
الورى
دون
لوجدتها
ان مل يكن يف فعله متيقظًا
االوهاما
حامل
دهرا
فيعيش
أعبد اهلك صادقا يف هلفٍة
ْ
ّ
االصناما
حيطم
االله
عشق

من ديوان الغدير

بقلم أكرم برجس املغوّش
شيع آل معروف شيخ الطهارة والتقوى عميد الدوحة التوحيدية
ّ
رئيسها االعلى الشيخ اجملاهد االمني ابو حممد جواد ولي الدين عن
عمر قضاه شيخًا تقيًا ورعًا وقائدًا شجاعًا تسلم راية اهليئة الروحية
العليا لطائفة املوحدين الدروز من شيخ الطهارة والسماحة الطيب
الذكر ابو حسن عارف حالوة مع مشايخ أجالء رفعوا راية التوحيد باهلل
العلي القدير.
وكان صاحب السماحة مدرسة أنعم وأكرم بها من مدرسة روحية
تؤمن بالعقل االرفع ووحدة االديان السماوية كرسالة خالدة....
مدرسة بين معروف اليت انشدها الشعراء واالدباء وصفق هلا اجملد
حيث قال الشاعر الكبري مارون عبود يف ملحمته :
ٌ
				
معرق
قالوا الدروز فقلت جيل
ٌ
املوثق
العقل دين و الوفاء
ُ
بيض العمائم للوغى
واذا مشت
ُ
بريق
حم القضاء فكل شيخ
ٌّ
ميشي الدم العربي يف اعراقهم
ُ
املنطق
صرفًا صراحًا والدليل
ّ
لقد ّ
وتعلم شيخنا الفاضل من احلكمة الشريفة احملبة والتسامح
علم
والغفران الن اهلل حمبة .واثناء العدوان الصهيوني الغاشم على
تصدى شيخنا الكبري وقاد سرايا املقاومة مع املشايخ االجالء
لبنان
ّ
للعدو وعمالئه ومساحته يردد من احلكمة الشريفة قائ ًال :ال ختافوا
عدوكم النه يسلط عليكم وايضّا ال ختافوا من متزيق اقمصتكم اي
ّ
ال ختافوا فناء اجلسد الن احلياة باقية وخالدة كقول اهلل تعاىل:
ربهم
«ال
ّ
حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهلل امواتّا بل احياء عند ّ
يرزقون».
وكان رمحه اهلل ينادي بالوحدة الوطنية قائال :واعتصموا حببل اهلل مجيعًا
عدو واحد هو احملتل الصهيوني.
وال تفرقوا....وليس لنا اال
ّ
نعم كان شيخنا البطل يف الصفوف االمامية للمجاهدين االحرار دفاعًا
عن العرض واالرض ولبنان الشموخ العربي الذي صنع جمده أمراء
لبنان من حبرتيني وتنوخيني ومعنيني و ارسالينيني وسواهم من
قادة وأبطال بين معروف دفاعًا عن احلق وهم يرفعون بيارق النصر
وحيدون:
					
يااهلل على النار هجموا
وعكل جبهة تقدموا
البعيش يقضي ع العدا
البيموت اهلل يرمحوا
ومن الشيخ ابو حممد جواد
ع املرجلي يتعلموا
يف ذمة التاريخ شيخنا البطل ويف باله فلسطني واجلوالن يف جمدل
مشس وبقعاتا وعني قنية ومسعدة ابطال يلبون النداء العادة احلق
املغتصب كما اجلنوب احملرر.
يف دار اخللود يعيش شيخنا البطل ابو حممد جواد ولي الدين مع
الشهداء والصديقني.

"غريمؤهل"
عباس علي مراد
عندما تفجرت العام املاضي قضية جتسس صحيفة نيوز
اوف ذي وورد على اهلواتف يف بريطانيا واليت مشلت
اكثر من ستة آالف شخص وذلك حسب الشرطة الربيطانية
واليت كان بعض افرادها موضع االشتباه يف احلصول على
رشوة من الصحفيني لغض النظر او تسهيل جتاوزات اؤلئك
الصحفيني حبق املواطنني.
اعتقد معظم الناس ان قطب االعالم روبرت مريدوخ سوف
خيرج من القضية الفضيحة مثل الشعرة من العجني كما
يقول املثل العربي ،خصوصا بعدما قدم مريدوخ اعتذارا
علنيًا للشعب الربيطاني الذي اثارت غضبه تلك الفضية.
على الرغم من استقالة موظفني كبارمن املؤسسة االعالمية
ومن ثم اغالقها بالرغم من انها مؤسسة تدر ارباحًا هائلة
وتبلغ قيمة امالكها  250مليون جنيه اسرتليين ،فإن رئيس
الوزراء الربيطاني ديفيد كامريون قد شكل جلنة حتقيق
برملانية لبحث مالبسات وخفايا فضيحة التنصت ،وقد ترأس
تلك اللجنة القاضي اللورد ليفنسون ،باإلضافة اىل ذلك
كان حزب العمال املعارض قد طالب بوضع حد لسيطرة
مريدوخ على سوق اإلعالم يف بريطانيا ووضع قواعد جديدة
لتقليص سلطته حيث تسيطر عائلة مريدوخ على %40من
الذين حيق هلم التصويت يف شركة نيوز كورب اإلعالمية.
مل تنته تداعيات تلك األزمة عند هذا احلد فقد اجربت الفضيحة
مريدوخ على سحب عرضه لشراء كل شبكة بي سكاي بي.
يوم  2012/5/01وجهت اللجنة الربملانية املكلفة بالتحقيق
بالقضية انتقادًا حادًا لروبريت مريدوخ يف تقريرها حول
فضيحة التنصت على اهلواتف ووصفته بأنه غري مؤهل
إلدارة مؤسسة اعالمية كربى ،واضافت اللجنة ان مريدوخ
" يتمتع بقدرة هائلة على التذكر واالستيعاب عندما تناسبه
االمور" ،وكذلك فقد اتهم التقرير صحيفة نيوز اوف ذي
وورد وشركة نيوز انرتناشيونال اليت تشكل جزءا من مؤسسة
نيوز كورب اإلعالمية الكربى بتضليل اعضاء جلنة التحقيق
الربملانية عن حجم التجاوزات واتساع عملية التنصت.
على الرغم من تاريخ بريطانيا االستعماري األسود والذي
اورث العامل معظم املشاكل اليت زرعتها بريطانيا العظمى
من جنوب افريقيا حيث كان نظام الفصل العنصري السابق،
اىل فلسطني اليت سلمها املستعمر الربيطاني للمستوطنني
الصهاينة الذين اقاموا دولة اسرائيل بعدما طردوا السكان
الفلسطينيني من ارضهم ودمروا بيوتهم ونكلوا بهم،
وصوال اىل اهلند وباكستان وغريها من بؤر التوتر حول
العامل اليت يبدو فيها اإلرث الربيطاني واضحًا وليس آخرها
العراق وليبيا وسوريا...
اما عندما يتعلق األمر مبصلحة بريطانيا وشعبها ،فتتعاضد
األيادي من أجل اغالق كل النوافذ اليت حتاول اإلساءة
اىل القيم الربيطانية ،وهنا العربة طبعًا على الرغم من انه
وكما يف كل مكان من العامل فإن السياسيني الربيطانيني
حياولون استغالل اي مسألة من اجل حتسني شعبيتهم ولكن
ليس على حساب مصلحة الوطن والشعب ،وهذا ما اخفق
يف ادراكه القطب اإلعالمي الكبري روبريت مريدوخ ،وهذا
ايضًا ما اخفقت بأخذ العربة منه شعوب وسياسيني ودول
باإلستفادة من التجربة الربيطانية واليت لسنا حباجة اىل
جامعات وحماضرات وكتب ومقاالت لنتعلمها ونتعض بها
النها تبث على مرأى ومسمع من اجلميع.
لذلك حيق للربيطانيني ان يقولوا ملريدوخ انه غري مؤهل رغم
قدرته اهلائلة على اإلستيعاب االستنسابي وما ينطبق على
مريدوخ ينسحب على شعوب ودول ال تزال تنوء حتت اإلرث
االستعماري الربيطاني رغم خروج الربيطانيني من بالدهم
وكما قال اإلمام علي :ما اكثر العرب وما اقل املعتربين.
سيدني
Email:abbasmorad@hotmail.com
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At least 29 killed in Damascus blasts: Syrian health minister

Syrians inspect damages at the site of twin blasts in Damascus on May 10, 2012. (AFP PHOTO/
LOUAI BESHARA)

People and security personnel try to remove a car from an explosion site in Damascus May 10, 2012. (REUTERS/Sana

DAMASCUS: Two powerful
blasts rocked Damascus
killing at least 29 during
morning rush hour Thursday, Syrian health minister
said, as U.N. leader Ban Kimoon warned of a looming
civil war in Syria.
“Two explosions caused
by terrorists took place on
the freeway in the south of
Damascus,” the television
said, adding that the blasts
occurred “as people were
heading to work and children to school.”
The blasts took place in
front of a multi-story security building, the facade of
which was destroyed along
with several surrounding
residential buildings, an
AFP correspondent at the
site reported.
Television showed gruesome images, including the charred hand of
a woman on a steering
wheel, her gold bracelets
dangling from her wrist.
Other burnt and mangled
bodies lay in the street
amid the carcasses of

smouldering vehicles.
There was no immediate
breakdown on the number
of people killed and those
wounded, but state television said most of the casualties were civilians.
A crater three meters (10
feet) wide was caused by
one of the explosions, the
AFP correspondent reported.
Major General Robert
Mood, chief of a U.N. observer mission in Syria,
visited the site to survey
the aftermath, the television said.
The attacks came a day after the Norwegian general
escaped unharmed when
a roadside bomb exploded
as he led a team of U.N. observers into the southern
flashpoint city of Daraa.
Ten Syrian soldiers escorting them were hurt in
Wednesday’s bombing,
according to the latest reports.
Mood said that attack was
“a graphic example of violence that the Syrian peo-

ple” were suffering on a
daily basis.
The blasts come despite a
U.N.-backed ceasefire that
went into effect on April
12 with the aim of ending
14 months of bloodshed
in Syria.
The Syrian Observatory for
Human Rights, a Britainbased monitoring group,
said Thursday’s explosions targeted an intelligence services base in Damascus. It said at least one
of the blasts was caused
by a car bomb.
Damascus has been the
target of a number of
bombs in past months as
President Bashar Assad
faces a revolt against his
regime which his forces
are attempting to crush.
A deadly suicide bombing
at Zein al-Abidin mosque in
the capital’s central Midan
district on April 27 killed
11 people and wounded
dozens, according to a toll
given at the time by state
media.
Commenting
after

A handout picture from the Syrian Arab News Agency (SANA) shows a truck burning at the site
of twin blasts in Damascus on May 10, 2012. (AFP PHOTO / HO / SANA)

Syrians inspect damages at the site of twin blasts in Damascus on May 10, 2012. (AFP PHOTO/
LOUAI BESHARA)

Wednesday’s Daraa attack, U.N. leader Ban Kimoon warned Syria’s government and opposition
there is only a “brief window” to avoid civil war and
indicated the future of the
ceasefire monitoring mission was in doubt.
Highlighting an “alarming upsurge” of roadside
bombs, alongside government attacks, Ban said in
New York that both sides
“must realise that we have
a brief window to stop the
violence, a brief opportunity to create an opening for
political engagement between the government and
those seeking change.”
He also warned that such
bombings cast doubt on
the future of the mission
set up to monitor a truce
brokered by U.N.-Arab
League envoy Kofi Annan
that officially started on
April 12 but has not been
heeded.
The attack was “a testament to the difficulty and

the danger” of the observer
mission, the U.N. chief told
the General Assembly.
Both sides “must realize that we have a brief
window to stop the violence, a brief opportunity
to create an opening for
political engagement between the government and
those seeking change,” he
warned.
If the violence did not
stop, Ban said he feared
“a full-scale civil war with
catastrophic effects within
Syria and across the region.”
The Observatory says that
almost 12,000 people,
mostly civilians, have been
killed in Syria since the
revolt, inspired by Arab
Spring uprisings, broke
out in March last year.
About 800 of them have
died since a U.N.-backed
truce was supposed to
have taken effect on April
12.
The opposition Syrian National Council accused the

regime of being behind the
Daraa blast.
“We believe the regime is
using these tactics to try
to push the observers out
amid popular demands to
increase their numbers,”
SNC executive committee
member Samir Nashar told
AFP.
Annan told the U.N. Security Council on Tuesday
the priority in Syria was
“to stop the killing,” and
expressed concern that
torture, mass arrests and
other human rights violations were intensifying.
Annan plans to visit Damascus for a second time
in the coming weeks, his
spokesman said, though
this depended on events
on the ground.
The envoy said the current
observers on the ground
“have had a calming effect” and the deployment
by the end of the month of
a 300-strong team would
see a “much greater impact.”
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Kesrouan gears up early for 2013 polls New Israeli coalition confronts first challenge

Former Interior Minister Ziyad Baroud. (The Daily Star)

JOUNIEH,
Lebanon:
Though the parliamentary
elections are scheduled
for over one year from
now, electoral maneuvering in the form of discussing likely candidate lists
and potential alliances
is already running at full
steam in Kesrouan.
Sources close to independent politicians in Kesrouan said that a lunch
a few days ago brought
together former MP Mansour Bone and Wissam
Baroudi, an engineer and
newcomer to the political
arena, who is the son-inlaw of President Michel
Sleiman.
The meeting dispelled
reports of a dispute between the two. During the
lunch, they discussed
potential candidates who
could be included on an
electoral list spearheaded
by the two men, as well
as potential alliances that
could be formed.
Bone and Baroudi
touched on the possibility of seeing the list
include, in addition to
themselves, former Interior Minister Ziyad Baroud
and Neamat Frem, who
heads the Association of
Lebanese Industrialists,
leaving the fifth seat for
a candidate who could be
backed by both the Lebanese Forces and the Kataeb [Phalange] Party.
Meanwhile, the path of
former MP Farid Haikal
Khazen, who served with
Michel Aoun’s Change
and Reform Bloc, remains
undetermined.
This attitude complicates
an already tense situation, since Khazen’s re-

lationship with Aoun and
the current MPs in the region cooled after the former lawmaker expressed
his belief that the Free
Patriotic Movement leader and his parliamentary
bloc should be held responsible for the pollution caused by the Zouk
power plant and destructive sand quarries.
Although Aoun’s Change
and Reform bloc took all
five of Kesrouan’s seats
in the 2009 elections,
the Lebanese Forces has
strong support there and
is enjoying a noticeable
increase in popularity.
While support for the LF
is on the rise, if there is
a joint list of independent
candidates and March
14 candidates, the party
could be willing to give
its seat to a Kataeb candidate.
As for the Kataeb, the
party is open to the possibility of cooperating
with the LF to back one
candidate on a joint list of
independents and March
14 candidates. Names
being mentioned for
this spot include Sejaan
Qazzi, Sami Khoueiri,
Shaker Salameh and
Salim Sayegh.
Coming off its electoral
sweep in 2009, the FPM is
nonetheless contemplating making changes to its
ticket for 2013 by replacing one or two names.
Although MP Gilberte
Zouein has become
known for her extremely
rare public appearances
in Parliament, she is unlikely to be replaced due
to the strength of groundlevel support she enjoys

as the representative of a
leading Kesrouan family.
Youssef Khalil, who is
backed by a prominent
family, is likely assured a
slot as is Farid Elias Khazen, whom Aoun considers a key player.
This leaves Neamatallah
Abi Nasr as the weakest
candidate.
There is also the possibility that the FPM will reach
out to the leading independents, Baroud and
Frem.
But it remains unclear
whether they would take
up the party’s offer, and
Baroud is still seen as an
ally of President Michel
Sleiman, a chief target
of criticism by the FPM
leader.
It also remains a possibility that Aoun himself
will not run in the 2013
elections in Kesrouan for
the simple reason that it
is possible he could find
himself the sole winner
on a FPM list. This result
would, despite a personal
victory, show the loss of
popularity his party has
suffered in recent years.
Baroud is taking a cautious approach to the
elections, while for Frem,
adding his name to the
FPM list or a jointly sponsored list would give it
a significant advantage,
meaning that all sides are
vying to lure him to their
side.
Sources close to the president say he could back a
list if it truly advocates
policies that transcend
the current political divide. Otherwise, he will
not give public backing.
Bkirki too has influence in
the coming election, and
many people remember
how then-Maronite Patriarch, Cardinal Nasrallah
Sfeir backed March 14 in
2009, garnering the coalition more votes, though
not victory.
Meanwhile, if the feud between Sleiman and Aoun
continues, Maronite Patriarch Beshara Rai’s position could prove even
more influential, observers believe.

OCCUPIED JERUSALEM:
A controversial practice
that has allowed tens of
thousands of young ultraOrthodox men to avoid
compulsory military service has emerged as a
looming test for Prime
Minister Benjamin Netanyahu’s new coalition government - and one that
could create major mayhem in the Jewish state.
Facing a court-ordered
deadline,
Netanyahu
says he is committed to
obeying the ruling and
overhauling the system.
And backed by his new
coalition partner, Kadima
Party leader Shaul Mofaz,
he is in a strong position
to overcome the objections of an increasingly
agitated ultra-religious
minority that considers
the draft an assault on its
way of life.
The issue of the draft exemptions was a key factor in this week’s Israeli
government shake-up.
Unable to bridge differences between religious
and secular elements in
his coalition, Netanyahu
said Monday he would
hold a new parliamentary
election in September more than a year ahead
of schedule. Then, in a
stunning last-minute reversal, he reached a deal
to bring the centrist Kadima into his government,
shoring up the coalition
and averting the need for
elections.
The new alliance gives
Netanyahu a wide 94seat government in the
120-member parliament,
one of the broadest coalitions in Israeli history.
With Kadima’s backing,
Netanyahu can no longer be held hostage by
smaller parties who had
threatened to bring down
the government over the
issue.
Conscription in Israel is
compulsory, with men
over 18 serving three
years in the military and
women two. Those who
cannot or do not want to
serve can do community
service in schools, hos-

pitals and other public
institutions.
At a news conference
Tuesday, both Netanyahu
and Mofaz said a resolution to the draft debate
would be a main pillar of
the new coalition’s agenda. The Supreme Court
declared the current
system unconstitutional
in February, and has ordered the government to
come up with an alternative by July 31.
That will not be easy.
Lingering rifts inside the
government were evident
on Wednesday, as ultraOrthodox and secular coalition members sparred
over the draft law.
Speaking to the Army
Radio station, lawmaker
Yitzhak Cohen of the religious Shas Party said
“it’s an illusion” to expect a court decision to
force seminary students
to serve in the military.
Moshe Gafni, a leader in
the ultra-Orthodox United Torah Judaism Party,
warned of a brewing “cultural civil war.”
But Foreign Minister Avigdor Lieberman, leader
of the fiercely secular Yisrael Beitenu Party, said
there could be no “foot
dragging” on the matter.
Lieberman’s plan to push
legislation ending the exemptions helped spark
the coalition crisis that
resulted in Tuesday’s
deal.
For now, both Yisrael Beitenu and the ultra-Orthodox factions - which each
control about 15 seats in
parliament - remain in the
coalition, though it’s possible some could defect
as the government moves
forward with new legislation over the summer.
An Israeli official said
that Kadima will lead a
committee to find a legally acceptable alternative to the outgoing system. The official said the
government is committed
to formulating a proposal
by July 31. He spoke on
condition of anonymity
because he was discussing internal government

deliberations.
The official said a final
plan was unlikely to demand that all ultra-Orthodox men enter the military immediately after the
deadline passes. Instead,
he said the plan would
be implemented “incrementally,” and probably
would include an option
to perform civilian national service instead of
joining the army.
Officials also have said
they want to compel Israeli Arabs, most of whom
do not serve in the army,
to do national service in
schools and hospitals in
the comparatively poorer
Arab sector.
The draft privileges for
the religious date back
six decades, when Israel’s founders granted
exemptions to 400 exemplary seminary students
to help rebuild great
schools of Jewish learning destroyed in the Holocaust. The numbers of
exemptions have steadily
ballooned over the years,
and today, an estimated
60,000 religious men of
military age are exempt
from duty, which is otherwise compulsory.
The draft exemptions
have become one of the
most contentious issues
in Israeli society, part of a
broader struggle between
the secular majority and
an ultra-Orthodox minority over the nature of the
country.
Many secular Israelis
have grown increasingly
hostile to what they see
as religious coercion by
the ultra-Orthodox, who
are about a tenth of the
population of nearly 8
million and have pushed
for gender separation in
public places like buses
and sidewalks.
The pattern of dependency in the ultra-Orthodox
sector, where grown men
commonly spend their
day in religious study
while collecting welfare,
has added to the resentment. Studies show almost half of ultra-Orthodox men do not work.
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Abbott queries Thomson legal fees
THE Federal Opposition
says the Government has
not done enough to distance
itself from former Labor MP
Craig Thomson, following
revelations about the ALP’s
payment of his legal bills.
Labor’s NSW branch hired
lawyers in September 2011
to defend Mr Thomson,
a former Health Services
Union (HSU) general secretary who has been caught
up in a long-running Fair
Work Australia (FWA) investigation into the union’s
national office.
The investigation report alleged he spent as much as
$500,000 of union members’ funds on electioneering, escort services, lavish
meals and cash withdrawals
in contravention of union
rules.
Mr Thomson, who holds
the NSW seat of Dobell and
stood aside from the Labor
caucus on April 29 to sit as
an independent, did not update his pecuniary interests
register to record the legal
support until this week.
The NSW ALP stopped paying the expenses in late
April.
Declarations of pecuniary
interest normally must be
made within 28 days of any
change in circumstance.

Prime Minister Julia Gillard
said Mr Thomson should
have made an earlier declaration about his legal expenses.
“I understand Mr Thomson
says he has now made the
appropriate declarations
but, of course, declarations
should be made on time,”
she told ABC Radio on
thursday.
Opposition Leader Tony Abbott said Ms Gillard had not
really disowned Mr Thomson, who may face civil action over the FWA matters.
“How can the Prime Minister
claim credibly that she has
nothing to do with this person when the Labor party is
still paying his legal fees?”
Mr Abbott told reporters in
Canberra on thursday.
He called on Ms Gillard to
make a full statement to parliament about the matter.
Mr Thomson plans to make
a statement defending himself at the next sitting of
parliament.
Independent MP Rob Oakeshott, who holds a vital
supporting vote for the minority government, said he
was looking for a “comprehensive response” from Mr
Thomson to the FWA report
when he makes his 15-minute statement
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Welfare budget costing $5000 a head

THE average single worker is now paying more
than $5000 a year in tax or nearly $100 a week - to
fund the nation’s growing
welfare budget.
And a bigger tax slice of
the weekly paypacket is
going towards paying the
interest bill on the nation’s record $143 billion
net debt.
An analysis of the federal
budget by the Tax Institute
reveals that about 35c in
every dollar collected by
the taxman from the average worker pays for the
welfare of others, up from
33.3c.
Tuesday’s budget papers
show the welfare and social security budget will
leap by $4.8 billion to
$131.6 billion.
The big winners from this
cash splash in Treasurer
Wayne Swan’s so-called
«battlers> budget» are
low- and middle-income
families.
A single person on the average wage of $69,000 will
get a tax cut of $373, but
still pay about $14,557 in
tax.
Their share of the welfare

bill is up by $118 to $5093
and their contribution to
the interest on the nation’s
debt rises by $46 to $270.
But a smaller share of
their tax is going towards
health, education, the
states, defence and transport.
The Tax Institute analysis
shows about $2360 goes
to health, $1144 to education, $834 for defence,
$193 for foreign aid and
$46 - around 13c a day - to
the ABC.
The typical worker cheering for Australia>s athletes
at the London Olympics
has contributed about 3c
a day through the taxes
they pay.
The study shows that a
family on $99,000 with two
children (dad working fulltime earning $69,000 and
mum on a part-time wage
of $30,000) and no child
care costs, will be $679
a year better off from tax
and welfare changes.
They receive $5046 in
benefits such as the private health insurance rebate, family tax benefit
and the schoolkids bonus
- which passed through

parliament last night. But
the family pays $4427 towards the welfare budget.
A family on $150,000
(dad $90,000 and mum
$60,000) and using child
care, will be $1331 better
off than last year.
They get $12,150 in benefits and pay $7634 through
their tax towards welfare.
But a family on $200,000
(mum $120,000, dad
$80,000) gets $11,550 in
welfare - mostly from the
child care rebate - but pays
$14,466 through their tax
for welfare. Overall, their
gain from the budget is
just $6 a year.
Senior tax counsel at the
Tax Institute Robert Jeremenko last night said
the analysis showed the
complexity of the tax system and the «welfare-tax
churn».
«One person’s tax is another person>s handout,»
Mr Jeremenko said.
A spokesman for Treasurer Wayne Swan criticised
the report.
“The story about welfare
spending fails to mention
that ‘welfare and social
security’ includes aged

pensions, payments to
families, carers and veterans’ payments,” the
spokesman said.
However, the Government
did not say any of the information was factually
wrong.
“Obviously the total
amount of payments
grows because the population grows, the economy grows and payments
are indexed upwards as
the economy grows,” the
spokesman said.
Mr Swan’s office said Labor’s “budget discipline
has enabled interest rate
cuts which mean interest
rates are lower than they
ever were under the previous government”.
“Interest rates are now
300 points lower than they
were under Peter Costello.
In addition tax as a share
of the economy is lower
than it was in any year of
the Howard government.
And spending is at historically low levels because of
the $33 billion of savings
the government has found
to return the budget to
surplus,” the spokesman
said.

HSU East leaders prepared to quit - offical New “Mobile Banking” service for
A HEALTH Services
Union official says
most of the executive
of the HSU’s embattled
East branch would be
prepared to resign, as
the NSW Government
moves to have an administrator appointed
for the branch.
The union’s acting assistant general secretary Gerard Hayes said
six members of the
eight-person executive would be prepared
to resign, but outspoken national secretary
Kathy Jackson was
reluctant to leave the
board.
“That would be something that Kathy would

need to identify because I agree with her,”
he said, citing her campaign against corruption in the union.
Mr Hayes said the HSU
East leadership could
show “some maturity
and some good faith
with our membership”
by quitting their posts.
“I believe the only thing
that can be done in
that way is for the executive to voluntarily
stand down and allow
an administrator to get
some stability within
the union,” he told ABC
Radio on thursday.
“We can take the responsible step of stepping down.”

He said he believed
the union’s members
would be supportive of
the resignations.
“I’ve been out amongst
the members consistently over the last eight
months as this debacle
continues to unfold,”
he said.
Federal Workplace Relations Minister Bill
Shorten applied to the
Federal Court last week
to have the branch put
into administration.
NSW Premier Barry
O’Farrell said he didn’t
want a legal technicality
to block action against
the HSU, and flagged
changes to the Industrial Relations Act.

Beirut Hellenic Bank Customer
Tuesday, 8 May 2012
Beirut Hellenic Bank
proudly announces the
launching of its brand
new “Mobile banking”
service. The new service
is a lightweight version
of current Internet Banking interface. The Mobile
Banking service provides additional convenience to customers by
enabling them to access
the most popular functions of Internet Banking
whilst on the move via
their iPhone, BlackBerry, Android and other
smartphones.
Mobile Banking features include checking account balances,
recent transaction his-

tory, transferring money
and making payments
through BPAY to presaved beneficiaries.
“This new and advanced
service puts Beirut Hellenic Bank in line with
the four Major Banks.

Our aim is to give our
customers additional
benefits in order to facilitate their banking needs.
More projects are yet
to come as our professional team is following
the latest in the financial
world to assure that our
clientele will enjoy the
luxurious and favorable
services with us ,” said
James Wakim, Managing
Director & CEO of Beirut
Hellenic Bank.
If you are not already
registered for BHB Internet Banking, visit one
of our branches or you
can contact our helpdesk on 1300 888 700
(Monday-Friday 9:30am
– 5:00pm) to register.
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MORE POLICE OFFICERS
FOR EAST HILLS

Member for East Hills,
Glenn Brookes, today
visited the Bankstown
Local Area Command to
welcome 8 new police officers to our community
following their graduation from the Goulburn
Police Academy last Friday. In total 309 officers
graduated.
“This is fantastic news,
but especially for Bankstown given the level of
crime and drive by shootings in that area.” Glenn
Brookes said.
Although, based upon
statistics issued by the
NSW Bureau of Crime,
there is very little major crime within the East
Hills Electorate; Glenn
Brookes said the additional police numbers
will ensure there is an increased police presence
in making our streets
safe.
“Our local officers do a
fantastic job and I am
thrilled we are getting a
further 8 officers.”
“The NSW Government
committed to recruit an
additional 550 officers
and today is further proof
we are getting on with the
job of delivering.
“We are committed to
providing the NSW Police
Force with the resources
and the powers to continue fighting crime and
making our community a

safer place,” Mr Brookes
said.
Minister for Police and
Emergency
Services
Michael Gallacher said
this graduating class is
made up of individuals
that come from diverse
careers and experiences
with 24 graduates over
the age of 36, bringing
new skills and ways to
look at issues for the Police Force.
“In this group of officers,
there are more than 20
languages spoken with
graduates born across
25 different countries–
reflecting the great diversity of the NSW Police
Force.
“The range of skills, languages, backgrounds
and careers amongst this
class is an important asset to the future of policing in NSW.
“I would also like to thank
the Force for the incredible job they do in serving our local community
and I am thrilled that we
are on the way to boosting numbers right across
NSW,” Minister Gallacher
concluded.
Glenn Brookes said, “I
was glad to take the time
today to warmly welcome
the new officers to our
community.”
Media: Geoffrey Grasso
0421 778 671

Interfaith meeting with Chief Diplomatic Advisor to President of European Parliament - Mr Alexandre Stutzmann

Mr Stepan Kerkyasharian 02 8255 6789 (office) 0404 488 474 (mobile)
The Chair of the NSW Com- the broadcast media, tackling the management of cultural
munity Relations Commission very complex interfaith, po- diversity for the benefit of all
(CRC) Dr Stepan Kerkyashar- litical and sometimes contro- , underwritten by an unwaverian hosted an important versial issues around religion ing commitment to Australia
round table meeting between and culture with the commu- and the rule of law”.
key Australian Religious lead- nity.
Mr Stutzmann was very imers and Mr Alexandre Stutz- “Youth want more transparmann, on Monday May 7 2012 ency, a sense of belonging”
at the office of Department Kastel said, and religious
of Foreign Affairs and Trade leaders agreed that it is a pri- THE federal government has
(DFAT).
ority for interfaith relations rejected claims its broken
Mr Stutzmann is Diplomatic to be centred on targeting promise on foreign aid may
Advisor to the President of young people with messages damage Australia’s bid for
the European Parliament Mr of interfaith harmony, com- a United Nations Security
Martin Schulz and is in charge mon values and sensitivity, Council (UNSC) seat.
of external policies, inter-in- around religious and cultural The government this week
abandoned a pledge to raise
stitutional relations, strategic practices of various groups.
partnerships and transatlan- Sister Farquer, Director of the aid spending to 0.5 per cent
tic relationships with Canada, Catholic Archdiocese of Syd- of gross national income
Austrlalia and New Zealand.
ney said “Sensitivity is a high (GNI) by 2015/16, in a bid to
Mr Stutzmann has a particu- priority in interfaith relations, get its 2012/13 budget back
lar interest in community in- this is what provides individu- in surplus.
terfaith issues and hopes to als with a sense of belonging Labor has pushed the deadlearn more about interfaith within the Australian commu- line back by one year, saving it almost $3 billion over
engagement initiatives in nity”.
Australia, and how these rela- The CRC Chairperson provid- the next four years.
tionships operate in harmony ed all attendees with a copy Charities are outraged by the
in our multicultural society. of Multicultural Advantage move announced in the budHe was also interested in the Action Plan for multicultural- get on Tuesday, with some
development and applica- ism in NSW, and a resource suggesting it will make Austion of multicultural policy in titled Serving in a New Land: tralia’s uphill battle to win a
NSW.
an Orientation and Appraisal temporary seat on the UNSC
Twenty religious and spiritual for Religious Workers coming much harder.
Asked on Wednesday if the
leaders of the Christian, Sikh, to Australia.
Orthodox, Jewish, Hindu, The group discussed the rel- government was kissing
Muslim, and Buddhist faiths evance and effectiveness of the bid goodbye, Treasurer
contributed to the roundtable the Principles of Multicultur- Wayne Swan said, “No, not
discussions.
alism (developed by the Com- at all.
Each religious leader spoke mission and incorporated into “We are increasing the monabout their faith, religious legislation in 2000), and the ey that’s available for aid,
vocation and experience in CRC’s successful approach but we’re doing it at a slowworking with their own com- to community consultation, er pace and only a slightly
munities in Australia, and cultural enhancement and ef- slower pace.”
techniques they have used to fective policy making in multi- The aid budget will still increase by more than $300
bring harmony to groups in culturalism in NSW.
Australia.
Mr Kerkyasharian told Mr million to about $5.15 billion
Rabbi Kastel, Director of the Stutzmann: “The main rea- in 2012/13, but the GNI ratio
Together for Harmony Foun- son multiculturalism has will remain static at 0.35 per
dation talked about his proj- been so successful in NSW is cent.
ect in multifaith education due to the commitment made Australia’s aid spending has
inclusion with Curriculum by migrants to become citi- been a key component of the
in NSW schools and Rever- zens of Australia. This goes government’s UNSC camend Bill Crews, Chairperson hand in hand with the legisla- paign, which will culminate
of The Exodus Foundation, tion developed in NSW which in a UN General Assembly
commented about his char- puts multiculturalism into law vote later this year.
ity work and experience in and provides a framework for The campaign motto is

pressed by what he had heard
from the various interfaith
leaders and the sharing of
ideas on the day and concluded with “I have heard the following powerful words from
this group today - human
beings, love, respect, values,
open our hears and minds,
cooperation”, and on behalf
of the European Parliament
extended his thanks to the
CRC Chair and the religious
leaders for making him feel
welcome in Sydney, NSW.
For more Information: Mr
Warren Duncan 61 2 8255
6711 (office) 0411 117846
(mobile)

Government defends foreign aid cuts

“Australia: We Do What We
Say”.
Australian Greens Leader
Christine said the government’s decision on aid had
made a joke of that claim.
“We have promised in the
international community we
will meet 0.5 by 2015 and
now we’re not going to,” she
told the Senate.
But Foreign Minister Bob
Carr said Australia’s good
reputation among developing nations was intact.
“I think the world respects
a nation that despite the
pressures of the economic
situation finds the money
to increase its aid budget as
we’ve done,” he told Senate
question time.
The Greens have laid the
blame for the cuts at Senator Carr’s feet, saying his
predecessor Kevin Rudd
would never have allowed
such a move.
Mr Rudd - who was a strong
advocate of increased aid
spending and also spearheaded the UNSC campaign
- has declined to comment
publicly on the changes.
Save the Children’s aid
policy adviser Nicole Cardinal called on Opposition
Leader Tony Abbott to use
his budget reply speech to
re-commit the coalition to
the 2015/16 target.
But coalition foreign affairs
spokeswoman Julie Bishop
says Labor’s broken promise this year means it will be
“impossible” to achieve the
target by 2015.
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ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر ”ﺳﺎﺋﺮون ﻋﲆ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد و ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ“
ﺗﺘﴩف ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻴﺪين ﰲ اﻟﺘﻴــﺎر اﻟﻮﻃﻨـﻲ اﻟﺤــ ّﺮ
ﺑﺪﻋﻮﺗﻜﻢ ﻟﺤﻀﻮر اﳌﻬﺮﺟﺎن اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ و ﺣﻀﻮر

ﻣﻌﺎﱄ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺟﱪان ﺑﺎﺳﻴﻞ
ﻣﻤﺜ ًﻼ اﻟﻌ�د ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ و اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء
اﻟﺴﺒﺖ  12اﻳﺎر 2012
8.30PM on Saturday the

12th May 2012

The Bellevue
10 Restwell Street. Bankstown

ﻟﻠﺤﺠﺰ و اﻻﺳﺘﻌﻼمRichard 0413 107 531 - Mohamad 0415 299 299 :
National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ
9721 1611

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au
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FAMILY VALUE DINNER BOX™

$19.95

FAMILY VALUE DINNER BOX™

$19.95
Online

iPhone, iPad, iPod Touch, Android
coming soon!

At participating restaurants only. ‘Coca-Cola’ and the Contour Bottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company.
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Sahibi Supermarket.......................(+61)286-777-927
Dandenong
Dorakhshan Market.......................(+61)397-948-418
Melbourne
Ishtar Persian Bazar........................(+61)393-549-212
Austech Telecom............................(+61)410-514-439
Bamyan Halal Butchers.................(+61)397-932-636
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Super Gulf........................................(+ 61)398-502-992
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Osborne Park Perth
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Perth
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Mob Tech....................................(+61) 404-541-835

Geelong
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Brisbane
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Little Persia..................................(+61)29630-1648
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