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األسد جلنبالط: جتاوزوا خالفاتكم وشكِّلوا احلكومة سريعا.. مدير املـالية يبق »بـحصة احلسابـات واالرتكابات« ويـربـك احلسـن! 

آلية مراسيم التأليف ُتنجز ... ولسليمان »كلمة أخرية«
األكثر  هي  إشارة  يف 
حيال  ووضوحا  صراحة 
لبنان  احلكومي يف  الوضع 
سعد  حكومة  إسقاط  منذ 
أربعة  حنو  قبل  احلريري 
شهر،  ونصف  أشهر 
بالدعوة  دمشق  توجهت 
للتعجيل  اللبنانيني  اىل 
يف  احلكومة،  تشكيل  يف 
وقت توحي كل املؤشرات 
الداخلية بأن حصان التأليف 
قد وصل اىل املربع األخري، 
وأن األعذار »التقنية« باتت 
وأن  املنتفية،  حكم  يف 
امليقاتية  احلكومة  والدة 
»باتت مسألة أيام اذا أمكن 
عقد،  من  تبقى  ما  تذليل 
اال اذا كانت هناك عناصر 
بالتأليف«  تتحكم  خارجية 
مصادر  تعبري  حد  على 

مواكبة حلركة االتصاالت.
فقد أعرب الرئيس السوري 

بشار األسد عن امله يف ان 
يتجاوز اللبنانيون خالفاتهم 
وأن يتم االعالن عن تشكيل 
احلكومة قريبا ملا فيه خري 
اللبنانيني ومصلحتهم. جاء 
كالم األسد خالل استقباله 
امس االول، رئيس »جبهة 
النائب  الوطين«  النضال 
وزير  برفقة  جنبالط  وليد 
حكومة  يف  االشغال 
غازي  االعمال  تصريف 
وكالة  وذكرت  العريضي، 
»تناول  البحث  ان  »سانا« 
اليت  اخلطرية  األحداث 
بسبب  سوريا  تشهدها 
التنظيمات  به  تقوم  ما 
قتل  عمليات  من  املسلحة 
ألمن  واستهداف  وترهيب 
حيث  وشعبها،  سوريا 
عن  جنبالط  النائب  أعرب 
على  سوريا  بقدرة  ثقته 

جتاوز هذه احملنة«.

بريوت  اىل  جنبالط  وعاد 
ايضا  التقى  بعدما  عصرا 
رئيس  نائب  معاون 
اللواء  السورية  اجلمهورية 
وخلص  ناصيف،  حممد 
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<ÇÈä◊÷<^π<‘÷ÉÊ<Ìœ�flπ]Ê<ÏÅÖ_<ÕÜu<ª<^ŒÇë˜]Ê<ÿ‚˜]

JÏÅÇ√j⁄<l^Œ]Çë<‡⁄<ãÈäfiÜ <Áe<åÁ}^e

باخوس بو فرنسيس وعقيلته ناديا يعودان اُّـ اسرتاليا

<ãÈäfiÜ  <Áe <åÁ}^e <ÇÈä÷] <Ö]á <·^flf÷ <ª <‰j⁄^Œ] <Ÿ¯}Ê
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*الزعيم الشاب طوني سليمان فرنجية والسيد باخوس بو فرنسيس**الوزير سليمان فرنجية والسيد باخوس بو فرنسيس*
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EAGLE VALE INSURANCE SERVICES  

Active Insurance Management 
For Your Business 

 
 Workers' Compensation for your Employees 

 Insurance when starting up a Business 
 Public Liability Insurance for your Trade Work 

 Home Construction Insurance  
Your Specialist AMP Advisers 

      165C Wattle Street Bankstown 
Call us Today 

 02 9707 3077 
Mob: 0414 309 360 

email: danny@eaglevaleinsurance.com.au 

ojè€a@@‚bÌc@áÓ«aÏæa@›j‘„ˇ
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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  *الرئيس السوري بشار االسد مستقبال أمس النائب وليد جنبالط يف دمشق*

عنه  صادر  بيان  يف 
اىل  مشريا  الزيارة،  اجواء 
القيادة  مع  التشاور  ان 
املراحل  تناول  السورية 
تأليف  عملية  قطعتها  اليت 
اآلراء  »وكانت  احلكومة، 
ضرورة  لناحية  متفقة 
ملا  تأليفها  يف  اإلسراع 
محاية  يف  دور  من  لذلك 

استقرار لبنان«.
ان  اىل  جنبالط  وأشار 
املشاورات تناولت تطورات 
االوضاع يف سوريا، حيث 
أن  يف  امله  عن  اعرب 
تتخطى سوريا هذه املرحلة 
تارخيها  من  احلساسة 
االصالحات  إقرار  عرب 
الرئيس  أطلقها  اليت 

وحدتها  يعزز  مبا  األسد 
قوتها  وحيصن  الوطنية 
يتحقق  وذلك  ومناعتها، 
من خالل حوار وطين واسع 
جديدة  ملرحلة  للتأسيس 
الرئيسي  عنوانها  يكون 

واإلصالح،  االستقرار 
تدخل  ألي  رفضه  مؤكدًا 

أجنيب يف سوريا.
أهمية  على  جنبالط  وشدد 
االستقرار يف سوريا، اليت 

السورية  األزمة  تفاقمت 
مع  واإلنسانية،  السياسية 
الرمسي  الصمت  استمرار 
حول احللول املقرتحة، ومع 
نزوح املزيد من السوريني 
من بلدة جسر الشغور اىل 
تركيا، اليت جددت إحلاحها 
السوري  الرئيس  على 
ينفذ  لكي  األسد  بشار 
املنشودة،  اإلصالحات 
فيما كانت وزيرة اخلارجية 

ما  تكرر  كلينتون  هيالري 
قاله الرئيس باراك أوباما 
الرئيس  »على  أن  من 
بشار األسد أن ميضي يف 
يتنحى«،  أو  اإلصالحات، 
باتت  »سوريا  أن  معتربة 
مصدرا لعدم االستقرار يف 
أن  إىل  مشرية  املنطقة«، 
سيقوم  الدولي  »اجملتمع 
بالضغط على سوريا لوقف 
)التتمة ص 21(

تركيا تتخّوف من النزوح .. وكلينتون حتذر من عدم االستقرار

 اختبار جديد يف الشارع ... وجملس األمن

املفاوضني  كبري  أبلغ 
صائب  الفلسطينيني 
املسؤولني  عريقات 
التقاهم  الذين  األمريكيني 
يف واشنطن أن خيار طلب 
عضوية دولة فلسطني يف 
»خيار  هو  املتحدة  األمم 

جدي«.
وقال عريقات يف تصرحيات 

االول:  أمس  صحافية 
»التقيت أنا و)الناطق باسم 
الرئاسة الفلسطينية( نبيل 
من  عدد  مع  ردينة  أبو 
األمريكيني  املسؤولني 
التوجه  خيار  أن  وأبلغناهم 
الدولي  األمن  جملس  إىل 
دولة  عضوية  لطلب 

عريقات لواشنطن: طلب االعرتاف بالدولة خيار جّدي

مبادرة أمريكية الستئناف املفاوضات
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 
رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

مدير التحرير: سامي مظلوم
مكتب ملبورن: كميل مسعود

مثة فارق بالغ األهمية والداللة يف جغرافيا االضطرابات بني 
سوريا والدول العربية األخرى اليت عرفت »ثورات« شعبية. يف 
تونس بدأت شرارة االضطرابات يف العاصمة. وبدا واضحًا 
أنها تتجه إىل التمركز فيها، قبل االنتقال إىل مناطق أخرى، 
وإن مل ُتعط الوقت الكايف لبلورة ذلك وتأكيده، نتيجة تكتل 
أكثرية مواقع النفوذ يف النظام ضد بن علي. فبمجرد التقاء 

اجليش و«إخوان« النهضة عليه، رحل سريعًا.
العاصمة.  يف  ولدت  »الثورة«  نفسه.  األمر  كان  مصر  يف 
حتى إنها جعلت من قلبها، »ميدان التحرير«، مركز عملياتها 
بعد  الحقًا،  قيل  إنه  حتى  حركتها.  ومنطلق  قيادتها  ومقر 
سقوط حسين مبارك، إن املناطق األخرى يف األطراف البعيدة 
متباينة  حتى  أو  »الثورة«،  عن  منأى  كانت يف  القاهرة  عن 
على  االستفتاء  يف  حصل  ما  بدليل  وتطلعاتها،  خطابها  مع 

الدستور اجلديد.
لكن يف احلالتني، كان من الثابت أن »الثورة« على النظام 
هي بنت مركزه. وهو ما يدل على »شعبية« احلركة املعارضة 

وعلى انبثاقها من ناس البلد، ومن قلبه.
منذ اللحظة األوىل لبدء االضطرابات يف سوريا، كان مثة مشهد 
آخر، إذ مل تتمركز حركتها يف دمشق، علمًا بأنه مبقاييس ما 
سبق من تصوير وتوصيف، الشام هي قلب النظام هنا، وهي 
مركز ثقله بكل األبعاد. حتى إنها حتتوي مع حمافظتها، أي ريف 
دمشق، على ما يوازي 40 يف املئة من سكان سوريا، أي حنو 
10 ماليني نسمة. وحتى باملفهوم املذهيب واجلماعاتي، الذي 
الرهان على منطقه،  أو  اللعب على وتره  املعارضون  حاول 
هي دمشق املركز والثقل والقلب. ومع ذلك، ال تزال عاصمة 
نسبيًا،  هادئة  االضطرابات  من  أشهر  بعد  السوري  النظام 
وبعيدة عن إمكان حتوهلا مركزًا حلركة »الثورة«. واألمر نفسه 

يصّح على حلب، العاصمة الثانية للبالد.
مهما كانت التفسريات والتأويالت هلذا الواقع، ميكن حياله 
أن يطرح املراقب فرضية أوىل من نوع: ماذا لو كان هذا 
األمر دلياًل أو مؤشرًا أول إىل ما هو غري طبيعي والعفوي، 
وبالتالي »غري شعيب« يف حقيقة تلك احلركات اليت تنّقلت يف 

أكثر من منطقة سورية؟
أين  البحث اآلتية: لكن  الفرضية تقود فورًا إىل نقطة  هذه 

ملاذا مل تنفجر يف دمشق؟
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النائب وليد جنبالط  الوطين  النضال  زيارة رئيس جبهة  أتت 
السوري  بالرئيس  ولقاؤه  االول(   )امس  أمس  يوم  لدمشق 
بّشار األسد ليؤّكدا عدم صّحة النظرّيات اليت باتت تنتشر بني 
العباد عن أن زعيم املختارة بدأ بالتمهيد »لتكويعته« اجلديدة. 
األهم يف زيارة أمس، هو البيان الذي صدر عن وكالة األنباء 
السورّية »سانا«، إذ مل »يكن السورّيون مضطرين إىل إصدار 
بيان إن مل يكن جّو اللقاء ممتازًا« حبسب أحد املطّلعني على 

أجواء الزيارة.
زيارة جنبالط لدمشق كانت مقّررة قبل اللقاء اخلماسي الذي 
سياق  يف  وهي  النواب،  جملس  يف  أمس  من  أّول  حصل 
التنسيق التقليدي بني الطرفني منذ إعادة تطبيع العالقة. لكن 
ال مُيكن أحدًا فصل أجواء اللقاء اخلماسي التفاؤلّية بالنسبة إىل 
»سانا«  نشرته  الذي  األسد  كالم  عن  جنبالط  وزيارة  احلكومة 
وهو أن الرئيس السوري »أعرب عن أمله أن يتجاوز اللبنانّيون 
خالفاتهم وأن يتم اإلعالن عن تشكيل احلكومة اللبنانّية قريبًا 

ملا فيه خري ومصلحة اللبنانيني«.
بعيدًا عن اللقاء مع األسد، فإن نقاشًا مع بعض الفريق احمليط 
بالنائب وليد جنبالط، مُيكن اخلروج من خالله بعنوان أساسي 

حيكم تصّرفات زعيم املختارة: »احلفاظ على السلم األهلي«.
التوازن  القّبان يف  بيضة  اليوم  متّثل  الوطين  النضال  فجبهة 
هو  جنبالط  تصّرف  أساس  فإن  ولذلك  الداخلي،  السياسي 
على  فريق  ملصلحة  كسره  وعدم  التوازن  هذا  على  احلفاظ 
وأهمها  الرجل  ُيعلنها  اليت  الثوابت  ضمن  ومن  آخر،  حساب 
حتالفه مع املقاومة. من هنا، جاء رفضه املشاركة يف اجللسة 
النواب  جملس  لرئيس  جنبالط  أبلغه  موقف  وهو  التشريعّية، 
نبيه بّري منذ أكثر من أسبوع وبّرره بأنه ال ُيريد تعميق الصراع 
السين ـــــ الشيعي. فأي جلسة ُتعقد يف غياب غالبّية النواب 
السّنة عن الربملان برئاسة بّري، ستفتح الباب على مصراعيه 

أمام »املوتورين« لبدء محلة شعواء حلماية الطائفة السنّية.
مع  يرتافق  الشيعي،  ـــــ  السين  التوتر  تفاقم  من  احلذر  هذا 
منسوب مرتفع من التشاؤم عند زعيم املختارة، »وهو املعروف 
بأنه يضع أسوأ السيناريوهات ويتصّرف على أساسها«. وأسوأ 
هذه السيناريوهات هو الفلتان األمين يف ظّل غياب أي مرجعّية 
أمنّية يف البلد، وسفر وزير الدفاع الياس املّر، »وحتّرر« وزير 
بارود من مهماته. ال يعتقد احمليطون جبنبالط  الداخلّية زياد 
بوجود قرار عند أي طرف بالذهاب إىل إشكال أمين، لكن »ال 
أحد يعرف كيف مُيكن أن يتطّور أي حادث يف زاروب هنا أو 

هناك يف ظّل ارتفاع منسوب األحقاد«.
لكن اجلنبالطّيني أكثر من واقعيني: حنن أقلّية ال مُيكنها منع 
هذا االنفجار، ويبدو أن وليد بيك هو مثال صارخ يف الربّية، 
يسمع صدى صوته وحده. وينقل هؤالء عن جنبالط قوله يف 
أحد اللقاءات الداخلّية يف احلزب التقدمي االشرتاكي: »سأبقى 
أدافع عن السلم األهلي حتى لو بقيت وحدي يف احلزب ويف 

البلد«.
إىل جانب رغبة جنبالط يف احلفاظ على التوازن السياسي يف 
البلد من دون كسر فريق من اثنني، فإنه يعمل على توسيع 
قاعدة اخليار »الوسطي«، ومن هنا جاء لقاؤه مع رئيس حزب 
اجلمّيل، خصوصًا  سامي  النائب  وجنله  اجلمّيل  أمني  الكتائب 

سياسي  هجوم  إىل  إضافًة  قّواتّية  مزامحة  يواجه  األخري  أن 
من القّوات خصوصًا على سامي بسبب تواصله وتنسيقه مع 
برأي  اجلمّيل،  كذلك  مناسبات.  عّدة  يف  احلّر  الوطين  التّيار 
اجلنبالطيني، يرغب يف اخلروج من معسكر 14 آذار، وهو أصاًل 
املستقبل  تّيار  بني  املعقود  املاروني  الزواج  من  جزءًا  ليس 

والقّوات اللبنانّية.
وبادر جنبالط جتاه رئيس اجلمهورّية ميشال سليمان لدفعه إىل 
إعادة مجع طاولة احلوار. أبدى سليمان رغبة يف ذلك، طالبًا 
املساعدة من زعيم املختارة الذي أرسل موفدين إىل عّدة قوى 

سياسّية من دون أن جيد صّدى إجيابيًا لدى أيٍّ منها.
هذا يف السياسة الداخلّية، أّما يف امللف االقتصادي واملعيشي، 
على  أسفه  الرجل  ُيكّرر  مأساوي.  الواقع  أن  عاٍل،  فالصوت 
فيه.  السياسّية  األزمة  بسبب  كثرية  لفرص  لبنان  خسارة 
لكن األمر ال يتوّقف هنا، فهناك نزف مالي يف البلد بسبب 
سحب حنو أربعة مليارات دوالر من املصارف اللبنانّية، إضافًة 
إىل أن أغلب الودائع الكبرية جُتّدد أسبوعيًا حبسب ما يقوله 
البلد على شفري اإلفالس. ووزارة  اجلنبالطّيون. ويرى هؤالء 
الصّحة متوّقفة عن الدفع للمستشفيات، وهذا ما سيؤّدي إىل 
توقف املستشفيات تباعًا عن تقديم اخلدمات للمستشفني على 
حساب وزارة الصّحة، إضافة إىل عدم قدرة العديد من إدارات 
اجلنبالطّية  الصرخة  منبع  وهنا  مبهماتها.  القيام  على  الدولة 

األساسّية.
ويف ما خيّص لقاء جنبالط باألسد، مما ال شّك فيه أن جنبالط 
نقل للرئيس السوري خالصة اللقاءات اليت أجراها حول امللف 

جنبالط »ما كّوع«: مع األسد... واإلصالحات
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ثائر غندور
أمريها.  التقى  حيث  وقطر  فرنسا  يف  خصوصًا  السوري، 
وحبسب املعلومات املسّربة من بعض احمليطني جبنبالط، فإن 
اجلواب الذي مسعه زعيم املختارة من أمري قطر عن املوضوع 
السوري كان سلبيًا جدًا، وهو أن الرئيس بّشار األسد طعن 
محد بن خليفة يف الظهر وأنه كذب عليه، ولذلك فإنه يرفض 
أبدًا نقاش دور قطر أو قناة »اجلزيرة« يف ما جيري يف سوريا. 
 14 قوى  عن  ابتعاده  على  جنبالط  القطري  األمري  عاتب  وقد 
آذار، وهو ما رّد عليه زعيم املختارة مذكرًا األمري مبوقف بالده 

يوم كان احلزب التقدمي رأس حربة يف قوى 14 آذار.
ال يتفق احمليطون بوليد جنبالط على توصيف واحد للدور الذي 
يقوم به الرجل يف ما يتعّلق بامللف السوري. الثابت بالنسبة 
مع  التحالف  يف  خطأ  أي  أبدًا  يرون  ال  أنهم  هو  هؤالء  إىل 
دمشق، وأن هذا اخليار أثبت صوابّيته، »وهذا ما نسمعه من 
مجهورنا«. والثابت الثاني، هو أنهم ال يرون أن أحدًا سيستفيد 
نفسه  سريى  البعض  أن  »رغم  السوري،  النظام  سقوط  من 
انتصر، لكّنهم خمطئون حتمًا« يقول أحدهم. احمليطون جبنبالط 
خيتلفون يف ما إذا كان يقوم بعملّية نقل رسائل، أو أنه يشرح 
ملن يلتقيهم وجهة نظره بضرورة دعم اإلصالحات يف ظل حكم 

الرئيس بّشار األسد ألنه ُيشّكل ضمانة للمنطقة.
لكن البعض يؤّكد أن زعيم املختارة مُيارس اللعبة اليت ُيفّضلها 
آل جنبالط، وهي أن يكون ضمن احلدث ال إىل جانبه أو جمّرد 
متابع له، وجنبالط بهذا املعنى هو ضمن احلدث، يسعى إىل 
الدعم لإلصالح يف سوريا، ولذلك هو  الرسائل وتأمني  نقل 

األقدر على توجيه النقد عندما يلزم هذا األمر.

جان عزيز

ظهرت حركات االحتجاج يف سوريا؟ ووفق أي خريطة جغرافية 
مّثلت  نقاطًا مخسًا  أن  يظهر سريعًا  ـــــ سرتاتيجية؟  جيو  أو 
االضطرابات  ثقل  مراكز  التعاقب،  أو  وبالتتالي  أشهر،  منذ 
بانياس  الثانية يف  أوىل هي منطقة درعا.  السورية. نقطة 
وحميطها. الثالثة يف بعض القامشلي ودير الزور. الرابعة يف 
منطقة تلكلخ. واخلامسة واألخرية، أو املنطقة الساخنة راهنًا، 

يف حمور إدلب وادي الشغور.
وال بد للمراقب من أن يطرح السؤال عن املشرتك يف هذه 
النقاط اخلمس. وهو ما يقود اىل مالحظة اآلتي: أواًل منطقة 
درعا، مستها األساسية أنها منطقة حدودية، متصلة عرب معرب 
الرمتا بدولة األردن. املنطقة الثانية بانياس، حدودية أيضًا، 
وإن مبعنى ساحليتها واتصاهلا باخلارج عرب البحر. أما القامشلي 
متوترة  مبنطقة  وحتديدًا  بالعراق،  متصلة  كذلك،  فحدودية 
و«ثائرة« على حكم بغداد، فيما تلكلخ تلتقي مع ما سبقها يف 
حدوديتها املتصلة بلبنان، عرب منطقة وادي خالد، ذات الثقل 
دمشق،  لسلطة  املعارض  واالستخباري،  واألمين  السياسي 
أي  نفسه،  السياق  مندرجة يف  الشغور  وادي  منطقة  لتظل 
كونها منطقة حدودية كذلك، متصلة برتكيا، تركيا نفسها، 
مقر استضافة مؤمترات »اإلخوان« املنتفضني على السلطات 

السورية القائمة.
يف خالصة سريعة، كأن مناطق االضطرابات اخلمس ليست 
الداخل  يف  جسور«  »رؤوس  لبناء  خارجية  حماوالت  غري 
األقل  أو على  خارجه،  السوري، جملموعات جيري ضّخها من 
تلك  املناطق  كأن  أو  حلركتها.  يلزم  مبا  وتذخريها  تزويدها 
تتحدث  اليت  اخلضراء«  »املنطقة  ملفهوم  واقعي  هي جتسيد 
»احلرب  باب  ضمن  العسكرية،  األكادميية  املصنفات  عنها 
التخريبية«، أي قيام منطقة آمنة، متصلة ببعد خارجي معاد، 
الربتقالية«  »املناطق  اجتاه  يف  »التخريب«  حلركة  مقرًا  ُتّتخذ 
احلمراء«  »املناطق  عن  وبعيدًا  أوىل،  مرحلة  يف  املستهدفة 
اخلاضعة لسلطة الدولة املطلوب »ختريبها«، واليت تضم غالبًا 

عاصمة تلك الدولة.
هكذا تبدو صورة ما حيصل يف سوريا اليوم، أقّله مبفهوم 
مجال  أبو  فحسبها  ثورتها،  فلسفة  أما  العسكرية.  العلوم 

وحَسبه والنَسب.
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فرجنية:99 % من عقبات التأليف 
حلت وتبقى رتوش أخرية

النائب  اكد رئيس تيار املردة 
أن 99 % من  سليمان فرجنية 
قد  احلكومة  تشكيل  عقبات 
 ، اخرية  رتوش  وتبقى  حلت 
أتت  اليوم  جلسة  ان  وإعترب 
صدفة  مع جلسة جملس النواب 
اهم  الثماني  اللقاء  عقد  وكان 
وهي  اجمللس  جلسة  عقد  من 
كانت جلسة مصارحة خاصة بني 
جنيب  املكلف  احلكومة  رئيس 
التغيري  تكتل  ورئيس  ميقاتي 
واالصالح النائب العماد ميشال 
اجيابي عند  النفس  عون وكان 

اجلميع.
 »OTV  « لقناة  حديث  ويف 
تعديل  مع  حنن  فرجنية  قال 
اجلمهورية  رئيس  صالحيات 
انتقاصا  ليس  وهذا  وتعزيزها 
البلد  يف  السنة  صالحيات  من 
ضد  أننا  يعين  ال  وتعديلها  
السنة، وإذا هناك خطأ وثغرات 
بينت يف صالحيات الرئيس يف 
بكذا   تعدل  فالطائف  الطائف 
االنتخاب  قانون  مثل  شيء 
وحول وزراء املردة يف احلكومة 
على  باقي  أنا  قال  اجلديدة  
سليم كرم وفايز غصن كوزراء، 
وال مشكلة عند رئيس اجلمهورية 
بهذه  األمساء، وأنا يهمين عندما 
نصل اىل احلل الكبري نتفق على 
الرئيس  ان  واضاف  احلقائب، 
املكلف جنيب ميقاتي مل يطلب 
وزيرين  ليختار  أمساء   6 مين 

بينهم.
املكلف  الوزراء  لرئيس  حيق 
عندما  صالحياته  يستخدم  أن 
يريد وعندما تغلب الثقة تهون 
األسبوع  منذ  وقال   األمور. 
العدل  وزارة  طرحت  األول 
املوضوع، كل  تغري  ثم  للمردة 
واخللفية  العقلية  نفس  شبابنا 
والقناعات والثوابت وكلهم يف 
أن  يستطيعون  عندنا  القيادة 
ولدينا  وزراء«  »سوبر  يكونوا 
جتربة مع يوسف سعادة وهناك 
بقيادة  سعادة  يوسف   100

املردة وعندما ختتار وزير هناك 
حليفك  تبّدي  وأحيانا  املرحلة 
عوامل  هناك  واحيانا  عليك 
يتداخل يف  كله  وهذا  انتخابية 

الرتكيبة احلالية. 
وقال عندما أطلب الرئاسة من 
وأكثر  اياها،  يعطوني  ال  أحد 
يفكر  دماغ من  بال  يكون  واحد 
يكون  بأن  سنوات  ثالث  قبل 
قبل  يتكرر  األمر  وهذا  رئيسا، 
أيام أو أشهر و70% من القرار 
من خارج لبنان ويف الغالب يتم 
وضع املواصفات ثم يتم اختيار 
وانا  أساسها  على  الشخص 
مواصفاتي موجودة إذا انطبقت 
أهال وسهال وإذا مل تنطبق فأنا 
فريق  من  جزء  وأنا  أتغري،  لن 
استمرارية  يؤمن  وما  سياسي 
أن  يهمين  وانا  أدعمه  الفريق 
يكون خطي السياسي قوي يف 

أي مكان أكون.
اطمئنانه   عن   فرجنية  واعرب 
للحل الذي جرى التوصل  اليه 
أنا  وقال  الداخلية،  وزارة  يف 
رفضت الوزارة من أول الطريق 
وضعي  يتم  أنه  اعتربت  ألنين 
مبكان حتقق الناس فيه بطوالت 
الثاني  والشيء  ضهري،  على 
أن سليمان فرجنية مطروح حتى 
بعض  نعم  قلت  ولو  ال  يقول 
الناس قد ترتاجع وأنا لن أكون 
وزيرا جمددا ويف مرات مقبلة قد 
ال أكون نائب، وقد انتقلنا من 
حزبي  واحد  اىل  عائلي   system
ومنطقتنا تؤمن بالعائالت وحنن 
نريد أن خنرجها من العائلية اىل 

العائالت.
كان  اليوم  فرجنية  واضاف  
ترييح  يريد  الكل  ان  واضحا 
ورأينا  احلكومة  وتشكيل  بعضه 
احلكومة  تشكيل  عدم  سلبية 
األكثرية اجلديدة، تشكيل  على 
احلكومة اليوم أصغر من الوضع 
واملنطقة  البلد  يف  العام 
والشعب سبقنا كثريا بالتعالي 

عن هذه املواضيع.
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EAGLE VALE INSURANCE SERVICES  

Active Insurance Management 
For Your Business 

 
 Workers' Compensation for your Employees 

 Insurance when starting up a Business 
 Public Liability Insurance for your Trade Work 

 Home Construction Insurance  
Your Specialist AMP Advisers 

      165C Wattle Street Bankstown 
Call us Today 

 02 9707 3077 
Mob: 0414 309 360 

email: danny@eaglevaleinsurance.com.au 
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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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رئيس جملس النواب العراقي زار 
سليمان وبري وميقاتي

العراقي  النواب  رئيس جملس  برئاسة  عراقي  برملاني  وفد  جال 
بالعالقات  ونوه  اللبنانيني،  املسؤولني  على  النجيفي  أسامه 

اللبنانية - العراقية.
ويف قصر بعبدا، التقى النجيفي الرئيس ميشال سليمان الذي 
رحب بالوفد مؤكدا أن »العالقة جيدة مع العراق«، مبديا »استعداد 

لبنان للتعاون الدائم يف كل احملافل العربية والدولية«.
ويف عني التينة، استقبل بري نظريه العراقي الذي يرافقه وفد 
قوامه 16 نائبا من كتل خمتلفة، يف حضور رئيسي جلنيت الشؤون 
اخلارجية النائب عبد اللطيف الزين وحقوق االنسان النائب ميشال 

العراقية«. موسى واعضاء »جلنة الصداقة الربملانية اللبنانية – 
وأومل  بري لرئيس جملس النواب العراقي والوفد املرافق.

يف  ميقاتي  جنيب  املكلف  الوزراء  رئيس  النجيفي  التقى  كذلك 
فردان، وعرض معه العالقات بني البلدين وأوضاع املنطقة.

 األسد استقبله مع العريضي ومتنى تشكيل احلكومة قريبًا

جنبالط: استقرار سوريا متالزم مع استقرار لبنان
أمل الرئيس السوري بشار األسد 
»أن يتجاوز اللبنانيون خالفاتهم، 
تشكيل  عن  اإلعالن  يتم  وأن 
فيه  ملا  قريبًا  اللبنانية  احلكومة 

خري اللبنانيني ومصلحتهم«.
استقباله  خالل  جاء  األسد  كالم 
الوطين«  النضال  »جبهة  رئيس 
أمس، يف  جنبالط  وليد  النائب 
العامة  األشغال  وزير  حضور 
تصريف  حكومة  يف  والنقل 
األعمال غازي العريضي. وجرى 
اللقاء عرض لألوضاع يف  خالل 

سوريا ولبنان.
السورية  األنباء  وكالة  وأفادت 
»سانا« أن اللقاء تناول »األحداث 
سوريا  تشهدها  اليت  اخلطرية 
التنظيمات  به  تقوم  ما  بسبب 
قتل  عمليات  من  املسلحة 
وترهيب واستهداف ألمن سوريا 
عن  جنبالط  وأعرب  وشعبها«، 
ثقته بـ«قدرة سوريا على جتاوز 

هذه احملنة«.
»التقدمي  للحزب  بيان  وأوضح 
االشرتاكي« أنه »مت أثناء الزيارة 
األوضاع  تطورات  يف  التشاور 
اليت  واملراحل  لبنان،  يف 
احلكومة،  تأليف  عملية  قطعتها 

لناحية  متفقة  اآلراء  وكانت 
ضرورة اإلسراع يف تأليفها ملا 
لذلك من دور يف محاية استقرار 

لبنان«.
التداول يف  »مت  أنه  وأشار إىل 
سوريا،  يف  األوضاع  تطورات 
وليد  احلزب  رئيس  عرب  وقد 
أمله يف أن تتخطى  جنبالط عن 
سوريا هذه املرحلة احلساسة من 
اإلصالحات  إقرار  عرب  تارخيها 
مبا  األسد  الرئيس  أطلقها  اليت 
وحيّصن  الوطنية  وحدتها  يعزز 
يتحقق  وذلك  ومناعتها،  قوتها 
واسع  وطين  حوار  خالل  من 
يكون  جديدة  ملرحلة  للتأسيس 
االستقرار  الرئيسي  عنوانها 
ألي  رفضه  مؤكدًا  واإلصالح، 

تدخل أجنيب يف سوريا«.
»أهمية  على  جنبالط  وشدد 
االستقرار يف سوريا اليت يتالزم 
لبنان،  استقرار  مع  استقرارها 
وهو  الطائف،  اتفاق  نص  كما 
ما حيتم تأليف حكومة جديدة يف 

لبنان سريعًا«.
والتقى جنبالط والعريضي قبيل 
عودتهما إىل بريوت اللواء حممد 

ناصيف.

 بري يدعو اىل جلسة نيابية األربعاء

نبيه  النواب  رئيس جملس  دعا 
بري امس االول اىل جلسة نيابية 
العاشرة والنصف من  تعقد يف 
الواقع  االربعاء  يوم  ظهر  قبل 
لدرس  اجلاري،  حزيران   15 يف 
واقرتاحات  مشاريع  واقرار 
جدول  على  املدرجة  القوانني 

االعمال.

الرئاسة  بري يف مقر  واستقبل 
التينة، سفرية  الثانية يف عني 
لبنان  يف  االوروبي  االحتاد 
اخيهورست، يف حضور  اجنيلينا 
يف  اخلارجية  العالقات  مسؤول 
حركة »أمل« الوزير السابق طالل 
للوضع  عرض  وجرى  الساحلي، 

الراهن يف لبنان واملنطقة.

* بري مستقبال اجنيلينا اخيهورست*

عصر  والنصف  اخلامسة  حيتفل 
اليوم السبت بافتتاح املبنى اجلديد 
األرثوذكس  للروم  عكار  ملطرانية 
السابق  النائب  برعاية  بينو،  يف 
فارس  عصام  الوزراء   لرئيس 
ويقام  جناد،  جنله  سيمثله  الذي 

إجناز الدار اجلديدة ملطرانية عكار وجنل 
فارس يفتتحها السبت يف بينو

مواقف  االول  امس  صدرت 
اجلديدة  االكثرية  يف  قوى  عن 
يف  نوهت  هلا،  مؤيدة  وفعاليات 
النيابي  اجمللس  برئيس  معظمها 
مؤمتره  يف  اطلقه  وما  بري  نبيه 
بعضها  تناول  بينما  الصحايف، 
اآلخر السجال الدائر حول املوضوع 
يف  االضطرابات  اىل  احلكومي، 

سوريا.
إميل حلود  السابق  النائب  وأشار 
آذار ميعن يف  »أن فريق 14  اىل 
التام،  الشلل  يف  البلد  إغراق 
الرئيس  دعوة  من  انزعج  ولذلك 
تعيد  نيابية  جلسة  اىل  بري  نبيه 
بعض الروح اىل املؤسسات، يف 
وقت ختلى رئيس حكومة تصريف 
األعمال عن واجبه الوطين لينصرف 

اىل إدارة شركاته«.
اىل  حلود  أشار  آخر،  صعيد  على 
سوريا،  يف  اجلارية  االحداث  »أن 
معها  الدول  بعض  وتعاطي 
الغرب  يف  البعض  أن  يؤكدان 
يف  املسيحي  للوجود  ال  يأبه  ال 
وال  الشعوب  حلريات  وال  الشرق 
للدميوقراطية، بل ملصاحله اخلاصة 

فقط«.
اجمللس  رئيس  نائب  واعترب 
الشيخ  األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
»املواقف  ان  قبالن  األمري  عبد 
فيها  بري  نبيه  للرئيس  الوطنية 
إرضاء هلل وللبنان وملصلحة شعبه 
ممنوع  فالتحدي  وأمانه.  ومنفعته 
على  والسري  مرفوض  والتعطيل 

الطريق املستقيم مرغوب«.
لـ«حزب  القطرية  القيادة  ورات 
برئاسة  اجتماعها  بعد  البعث«، 
»ان  شكر،  فايز  القطري  األمني 
التحالف  يشنها  اليت  احلرب 
األمريكي والصهيوني ومعه بعض 

على  والعربية  األوروبية  الدول 
شعبها  صمود  سيهزمها  سوريا 

وجيشها وقيادتها«.
الشعيب  »التنظيم  رئيس  وأبدى 
الناصري« أسامة سعد تفاؤله بعد 
»االجواء االجيابية اليت متخضت عن 
اجمللس  يف  جرت  اليت  اللقاءات 
تعودنا  »كما  مضيفًا:  النيابي«، 
النواب  جملس  رئيس  من  دائما 
يصيب  انه  بري  نبيه  االستاذ 
املناسب«.  الوقت  يف  قضايا 
مقر  زيارته  بعد  سعد  وحتدث 
حركة  يف  اجلنوب  اقليم  قيادة 
»أمل« يف النبطية، ولقائه النائب 
هاني قبيسي الذي امل ان »نصل 
حكومة  اىل  العاجل  القريب  يف 

تنقذ لبنان من أزماته«.
يف  القيادية  اهليئة  أمني  ومحل 
حركة »املرابطون« مصطفى محدان 
على الرئيس جنيب ميقاتي معتربا 
اياه »املستفز األول للحالة الوطنية 
أن  متابعا  االقتصادي«،  والشأن 
عليه ان يعلم أن الظروف اليت كلف 
بها ختتلف متاما عن ظروف التأليف 
اليوم. وحتدث محدان خالل لقائه 
اعترب  الذي  هاشم  قاسم  النائب 
ان من املهم وجود حكومة مواجهة 
بانتمائها  معروفة  شخصيات  من 

العروبي واملقاوم.
بـ«املواقف  األحزاب  لقاء  ونوه 
خالل  بري  أعلنها  اليت  املهمة 
مؤمتره الصحايف وخصوصا لناحية 
شباط   14 قوى  هرطقات  تفنيده 
جملس  جلسة  دستورية  عدم  عن 

النواب«.
صور«  علماء  »لقاء  واستهجن 
باالكثرية  يسمى  كان  ما  »موقف 
يظهر  مما  بري  دعوة  من  سابقا 

تناغما مع املصاحل اخلارجية«.

مواقف تنوه باملؤمتر الصحايف لربي

حلود: 14 آذار تشل البلد بالكامل

قداس احتفالي يف املناسبة.
وقد أجنزت اعمال البناء والتجهيز 
بينو  ان  علمًا  فارس،  من  بهبة 
احتضنت مدى سنوات طويلة دار 
املطرانية قبل ان تنتقل اىل مقرها 

احلالي يف الشيخطابا.
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آذار   14 قوى  مواقف  أمجعت 
أمس، على ان لقاء قادة األكثرية 
النيابي  اجمللس  يف  اجلديدة 
االربعاء، »مل يكن صدفة، بل هو 
اىل  تهدف  مدروسة  خطة  نتيجة 
وإعادة  اجلديدة  األكثرية  تعويم 
منيت  اليت  اهلزائم  بعد  تثبيتها 
بها«، مستغربة أن »حياضر رئيس 
يف  بري  نبيه  النيابي  اجمللس 
ال  وحلفاؤه،  وهو  الدميوقراطية، 
سيما »حزب اهلل«، مسؤولون عن 
أصابت  اليت  الكبرية  التشوهات 
الربملاني  الدميوقراطي  نظامنا 
نتيجة التهديد بالسالح«. وسألت 
بري،  الرئيس  يبادر  مل  »ملاذا 
اللبنانيني  اىل  زف  لطاملا  الذي 
يصري  رح  احلكومي  »الفول  أن 
فتيل  سحب  إىل  باملكيول«، 
التشريعية  اجللسة  حول  السجال 
إليها  الدعوة  عن  العزوف  عرب 
جتديده  أن  مؤكدة  جمددًا؟«، 
غري  جلسة  عقد  اىل  الدعوة 
اىل  هروب  »حماولة  دستورية 
األمور  تفاقم  من  تزيد  األمام 

وتضع األلغام أمام اللبنانيني«.
اوغاسابيان

حكومة  يف  الدولة  وزير  رأى 
تصريف األعمال جان أوغاسابيان، 
»صوت  اذاعة  اىل  حديث  يف 
املتوافرة  املعطيات  أن  لبنان«، 
عن لقاء أقطاب األكثرية اجلديدة 

يف اجمللس النيابي »كانت اجيابية 
الرئيس  بقدرة  مرهونة  واألمور 
املكلف جنيب ميقاتي على ازالة 
املخارج  اىل  والوصول  العقد 
ان  مؤكدًا  النهائية«،  والنتائج 
هذا اللقاء »مل يكن صدفة بل هو 
اىل  تهدف  مدروسة  خطة  نتيجة 
وإعادة  اجلديدة  األكثرية  تعويم 
منيت  اليت  اهلزائم  بعد  تثبيتها 

بها«.
فرعون

أشار وزير الدولة لشؤون جملس 
تصريف  حكومة  يف  النواب 
أن  اىل  فرعون  ميشال  األعمال 
يواجه خماطر«،  السوري  »النظام 
التدخل  »رفض  على  مشددًا 
السوري يف شؤون لبنان وعلى 
رفض التدخل يف شؤون سوريا، 
ومع  التعبري  حرية  مع  لكننا 
الدميوقراطي  السياسي  اإلصالح 
العربية، وإذا مل  الدول  يف كل 
مطالب  مع  النظام  هذا  يتجاوب 

الشعب فسيواجه خماطر عدة«.
ورأى أن »مسألة تشكيل احلكومة 
النظام  بيد  تزال  ال  لبنان  يف 
أخذ  النواب  وبعض  السوري، 
إىل  وسلمه  احلكومة  مفتاح 
أو  األخضر  فالضوء  اخلارج، 
كلمة السر مل تأت حتى اآلن من 
واألفخاخ  املخاطر  فيما  اخلارج، 

تزيد يف لبنان«.

حوري
»املستقبل«  كتلة  عضو  رد 
حديث  يف  حوري،  عمار  النائب 
إىل »أخبار املستقبل«، على كالم 
الرئيس بري ان ما ورد يف حمطة 
»كالم  لسانه  عن  »املستقبل« 
النص  »هذا  أن  موضحًا  جمتزأ«، 
الوطنية  الوكالة  يف  موجود 

لإلعالم«.
واعترب أن بري »حتدث يف جملس 
النواب عن املادة 69 من الدستور 
واليت تفتح حكمًا دورة استثنائية 
باعتبار احلكومة مستقيلة«، مؤكدًا 
أن هذه الدورة اإلستثنائية »هي 
ملناقشة البيان الوزاري للحكومة 
ان  اىل  واشار  الثقة«.  ومنحها 
»حديث قوى 14 آذار عن ميثاقية 
)هـ(  الفقرة  يقصد  إمنا  اجللسة 
أن  معتربًا  الدستور«،  مقدمة  من 
آذار هو فريق مأزوم،  »فريق 8 
فقد إنقضت أربعة أشهر ونصف 
تشكيل  من  يتمكن  ومل  الشهر 
حكومة أو مسودة حكومة من لون 
األمام«.  اىل  هروب  وهذا  واحد 
وذكر باملثل القائل: »القلة تولد 

النقار«.
القادري

زياد  النائب  الكتلة  عضو  أكد 
موقع  اىل  حديث  يف  القادري، 
»ناو ليبانون«، أن اجللسة العامة 
وحسب،  دستورية  غري  »ليست 

سائاًل  أيضًا«،  قانونية  غري  بل 
الرئيس بري »أين كانت محاسته 
عندما  تشريعية  جلسة  لعقد 
مشاريع  من  الكثري  هناك  كان 
واقرتاحات القوانني اليت قاربت 
إقرار  إىل  حتتاج  وكانت  الـ12 
ولفت  احلكومة؟«.  استقالة  قبل 
نظر الرئيس بري إىل أن »ما قبل 
بعده  وما  شيء  الطائف  اتفاق 
السلطة  تولي  لناحية  آخر  شيء 

االجرائية«.
احلجار

حممد  النائب  الكتلة  عضو  اعترب 
موقع  اىل  حديث  يف  احلجار، 
إصرار  أن  فايلز«،  »ليبانون 
عقد  على  النواب  جملس  رئيس 
جلسة تشريعية »هو إصرار على 
تأزيم املوقف أكثر فأكثر وحماولة 
هو  مأزوم  موقف  من  للتهّرب 
فريقه  بعدم قدرة  ويتعلق  فيه، 
احلكومة  تأليف  على  السياسي 
وأخذه البلد اىل الفراغ على كل 
املؤسسات«،  وشل  املستويات 
اىل  الدعوة  جتديده  واصفًا 
بأنه  دستورية  غري  جلسة  عقد 
تزيد  األمام  اىل  هروب  »حماولة 
األلغام  وتضع  األمور  تفاقم  من 
أنه  ورأى  اللبنانيني«.  أمام 
»بدل أن يعمل على حّث حلفائه 
مشكالتهم  من  التخفيف  على 
احلكومة  تشكيل  باجتاه  ودفعه 
مكان  اىل  البلد  يأخذ  أن  يريد 
دستورية  غري  أمورًا  ويطرح  آخر 
بإمجاع عدد كبري من املسؤولني 

والدستوريني يف لبنان«.
يوسف

اوضح عضو الكتلة النائب غازي 
صحيفة  إىل  حديث  يف  يوسف، 
»جوقة  أن  الكويتية،  »األنباء« 
الرئيس  مع  تروج  آذار   8 فريق 
السلطة  تفعيل  ملقولة  بري 
التشريعية بهدف تهريب مشاريع 
قوانني يف أوسع عملية استغالل 
اجلمهورية  رئيس  قدرة  لعدم 
اىل  ردها  على  سليمان  ميشال 
احلكومة،  غياب  حبكم  اجمللس 
احلكومة  رئيس  قدرة  ولعدم 
والطعن  عليها  اإلعرتاض  على 
الدستوري«،  اجمللس  أمام  بها 
لوضع  »حماولة  هناك  أن  معتربًا 
سواء  الوزراء  جملس  على  اليد 
إىل  النيابي  اجمللس  دعوة  عرب 
من  أصاًل  هي  قرارات  اختاذ 
اختصاص السلطة التنفيذية، أو 
عرب سعي بعض القوى السياسية 
النافذة اىل إبقاء البالد من دون 
أزمات  افتعاهلا  خالل  من  حكومة 

التأليف«.
حبيش

هادي  النائب  الكتلة  عضو  جزم 
اذاعة  اىل  حديث  يف  حبيش، 
بري  الرئيس  بأن  »الشرق«، 
عقد  ميكن  ال  بأنه  مقتنعًا  »كان 
أو  احلكومة  جلسة يف ظل غياب 
أعمال  تصريف  حكومة  ظل  يف 
على أيام حكومة الرئيس السابق 
فؤاد السنيورة اذ أقفل اجمللس 
على  متمنيًا  سنتني«،  النيابي 
جملس  »يرتك  أن  بري  الرئيس 
وليس  الفرقاء  ليجمع  النواب 
لتقسيمهم«. وتساءل عن »كيفية 
أعمال اجللسة  وضع بري جلدول 
من دون العودة إىل اهليئة اليت 
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صّوتت ضد اجلدول«، معتربًا أنها 
»خمالفة قانونية صارخة«.

جمدالني
شدد عضو الكتلة النائب عاطف 
حمطة  اىل  حديث  يف  جمدالني، 
»االهمية  أن  على  »أو.تي.يف«، 
ليست يف أن تكون أجواء تشكيل 
احلكومة اجيابية، فاملهم الوصول 
اىل التشكيل«، مؤكدًا أن الفريق 
اآلخر »مل ينجح يف تأليف احلكومة 
تتلهى  أطرافه  ألن  اآلن،  حتى 
يف  والوزراء،  الوزارات  بتوزيع 
تفاقم  من  يئن  الوطن  أن  حني 
واالقتصادية  املالية  االوضاع 
وأسف  واالجتماعية«.  واملعيشية 
االكثرية  فريق  من  أحد  »ال  ألن 
الوطن  عن  يسأل  الوهمية 
فريق  أن  مالحظًا  واملواطن«، 
لديه  قدرة  »ال  احلاكم  احلزب 
هّمه  بل  احلكومة،  تأليف  على 
االول واخلري إزاحة الرئيس سعد 

احلريري«.
حبيب

خضر  النائب  الكتلة  عضو  أعلن 
اذاعة  اىل  حديث  يف  حبيب، 
»لبنان احلر«، أنه فوجئ »بإصرار 
جلسة  عقد  على  بري  الرئيس 
الفريق  بأن  مذكرًا  تشريعية«، 
اآلخر »انقلب على تسوية الدوحة 
ومن ثم أسقط احلكومة عن طريق 
مل  اآلن  وحتى  أيضا،  اإلنقالب 
احلكومة«.  تشكيل  من  يتمكن 
الرئيس  من  نتمنى  »كنا  وقال: 
احملوري  الدور  يلعب  أن  بري 
بني مجيع األطراف. فبعد كل ما 
حصل أمس )يف جملس النواب( 

من سيلعب هذا الدور؟«.
زهرا

»القوات  كتلة  عضو  اشار 
زهرا،  أنطوان  النائب  اللبنانية« 
يف حديث اىل »أخبار املستقبل«، 
براعة  من  الرغم  »على  انه  اىل 
الذي  العرض  يف  بري  الرئيس 
قدمه يف قاعة اجمللس النيابي، 
ان  البلد  هذا  يف  ميكن  ال  فإنه 
تسود وجهة نظر واحدة حتى يف 
على  مشددًا  الدستور«،  تفسري 
أن اجمللس النيابي برئاسة بري 

»انقلب على الطائف«.
صانع  »الفاخوري  ان  واوضح 
دينة  يركب  الفخارية،  اجلرار 
حال  وهذه  يشاء،  كما  اجلرة 
دولة الرئيس املشهود له بهذه 
الرباعة اليت ال ينافسه فيها احد 
من  يقلل  ان  احد  حياول  وال 

أهميتها«.
النار  بري  الرئيس  اطالق  وربط 
على »ثورة األرز« برغبته يف »جتنب 
االعرتاف باستمرار االنقسام بني 
ان  له  سبق  ألن  آذار،  و8   14
قال ان هذه اإلصطفافات إنتهت 
يعيد  ان  عنده  سهال  وليس 
معتربًا  بإستمرارها«،  اإلعرتاف 
الطرف  »هو  بري  الرئيس  أن 
ميثاقيًا  معه  للتواصل  األسهل 
وأسهل باب للم الشمل اللبناني 

ومجعه«.
سعادة

»الكتائب  كتلة  عضو  لفت 
سعادة،  سامر  النائب  اللبنانية« 
»أم. حمطة  اىل  حديث  يف 

اجللسة  هدف  أن  اىل  تي.يف«، 
تأليف  خلل  »مواجهة  النيابية 

»على  أن  معتربًا  احلكومة«، 
األعمال  تصريف  حكومة  رئيس 
لبنان  اىل  العودة  احلريري  سعد 
وممارسة عمله«. وشدد على ان 
وحدة  حكومة  هو  به  نطالب  »ما 
اليت  مثل  ليس  ولكن  وطنية، 
سبقت ألن هذا هو احلل من اجل 
انتشال لبنان مما هو عليه، فنحن 
أو  وطنية  وحدة  حبكومة  نطالب 
انقاذ وطين ألننا نرى أن حكومة 
أن  تستطيع  لن  واحد  لون  من 

حتكم البلد«.
علوش

أكد عضو املكتب السياسي يف 
السابق  النائب  املستقبل«  »تيار 
مصطفى علوش، يف حديث اىل 
أن  اللبنانية«،  »القوات  موقع 
يغطي  أن  »يريد  بري  الرئيس 
 8 قوى  خلقته  الذي  الفراغ 
على  القدرة  عدم  خالل  من  آذار 
معارك  خلق  عرب  احلكومة،  تأليف 
وسجاالت جانبية واخرتاع دساتري 
جديدة حتى يتمكن من ان يبقى 
الناهيني  اآلمرين  وفريقه  هو 

على املستقبل اللبناني«.
مراد

»االحتاد  حزب  رئيس  طالب 
يف  مراد،  ابراهيم  السرياني« 
باالكثرية  يسّمى  ما  بيان، 
اجلديدة بـ »االعتذار من الشعب 
اللبناني عمومًا ومن قوى 14 آذار 
خصوصًا بعد الفشل الذريع الذي 
تكّبدته هذه االكثرية الوهمية غري 
املتجانسة يف عدم قدرتها على 
تشكيل حكومة اللون الواحد حتى 
تقاسم  على  خالفها  بسبب  اآلن 
ثروات  ونهب  اجلبنة  قالب 
ومؤسساتها  والدولة  الشعب 
الشرعية وضرب القانون واخرتاع 
مصاحلها  حسب  دستورية  بدع 
أوضاع  اليه  ستؤول  ما  وانتظار 

حليفها النظام السوري«.

ساسني
حزب  رئيس  مستشار  أوضح 
ساسني،  ساسني  »الكتائب« 
يف حديث اىل موقع »14 آذار«، 
»يعين  اجللسة  انعقاد  عدم  أن 
النصاب  تأمني  عدم  صوابية 
مل  أعماهلا  جدول  وأن  خصوصًا 
يكن موضوعا من هيئة اجمللس«، 
مشددًا على »معارضة كل حماولة 
من  التشريعية  السلطة  انتقاص 
أعمال السلطة التنفيذية«. ودعا 
ومن  بالتأليف  املعنيني  األفرقاء 
هموم  »وضع  اىل  عون  ضمنهم 
ومصاحلهم  ومشكالتهم  الناس 
ومؤسسات البلد ضمن أولوياتهم 
هذا  اسم  على  االصرار  قبل 
ميكن  ال  ألنه  ذاك  أو  الوزير 
هي  األفعال  بل  الصمود  لالسم 

وحدها اليت ختلد«.

قاطيشا
يف  العام  السر  أمني  شكك 
العميد  اللبنانية«  »القوات 
يف  قاطيشا،  وهيب  املتقاعد 
»اي.ان.بي«،  حمطة  اىل  حديث 
يف ان »يكون هناك حكومة ألن 
أهداف الفريق اآلخر االسرتاتيجية 
ال تتالقى«، معتربًا أن »حزب اهلل« 
»ولكن  البلد،  أساسي يف  فريق 

مشكلتنا مع سالحه«.
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Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001 
Fax: 9892 4002

Address: 186 -188 Hawksview St,
Cnr of fowler Rd, Guildford NSW 2161

تركيب دواليب 
جديدة ومستعملة
 من ماركات 

Kumho, Michlelin, 
Dunlop, Bridgestone...  

Good yearوغريها

)Wheel Allignment( ميزان اوتوماتيكي
)جنوطة(جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات

 تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

خدمة ممتازة.. خربة يف العمل.. صدق يف املعاملة ودقة يف املواعيد 
قارنوا اسعارنا بغريها واكتشفوا الفرق

لالتصال بـ نزيه:

Saturday 11 June 2011السبت 11 حزيران 2011

 فّضل االمتناع عن التصويت يف جملس األمن إلدانة سوريا

جعجع ينتقد حتّرك بّري: يف غري مكانه وزمانه
انتقد رئيس اهليئة التنفيذية يف 
جعجع  مسري  اللبنانية«  »القوات 
اجمللس  رئيس  حترك  أمس، 
انه  معتربا  بري  نبيه  النيابي 
السائد  الشلل  ظل  »يف  حياول 
يف  ولكن  ما  بتحُرك  القيام 
قد  احلركة  عدم  األحيان  بعض 
حركة يف  من  اكثر  منتجًا  يكون 
مستبعدًا  وزمانها«،  مكانها  غري 
أثر  على  حكومة  تشكيل  »إمكان 
لقاء أقطاب األكثرية اجلديدة يف 
جملس النواب باألمس )األول(«. 
واكد انه »من األفضل ان يبقى 
تشكيل  على  حكومة  دون  البلد 
بها،  ُيفكرون  كاليت  حكومة 
مؤذية  ستكون  انها  باعتبار 

للبلد«.
ورأى خالل دردشة مع االعالميني 
لبنان  امتناع  ان  االول،  امس 
االمن  التصويت يف جملس  عن 
من  »كان  وقال:  افضل.  كان 
لبنان  مندوب  على  املفرتض 
لدى جملس األمن )نواف سالم( 
باحلد  التصويت  عن  االمتناع 
يف  قرار  مشروع  على  األدنى 
يف  القمع  إلدانة  األمن  جملس 

سوريا«.
وأسف »ملا حيصل يف لبنان من 
تشكيل  صعيد  على  إن  أحداث 
احلكومة أم على احلدود اجلنوبية 
لبنان  سُتعيد  اليت  والشمالية 
الوراء«،  اىل  السنني  مئات 
احلالية  »الصورة  ان  اىل  مشريًا 
يف  تقع  بدولة  ُتذكرني  للبنان 
السابع  القرن  يف  الكون  آخر 
وال  باحلضارة  ال  تسمع  عشر مل 
االنسان  حبقوق  وال  باالنسانية 
وال باملواثيق الدولية وكأن هذه 
ُيليه  ملا  وفقًا  تتصرف  الدولة 
تكون  ان  دون  اآلخرون  عليها 

مّطلعة«.
)حلل  الوحيد  احلل  ان  واعترب 
عرب  يكون  املعيشية(  املشكالت 
»تشكيل حكومة تكنوقراط تضّم 
مشاكلنا  ملعاجلة  اختصاصيني 
»الشرخ  من  حمذرًا  اآلنية«، 
نعاني  الذي  الكبري  السياسي 
منه وما ينتج عنه من سلبيات«. 
اللون  »حكومة  ان  اىل  ولفت 
الواحد سُتضر مبصلحة الوطن فال 
أحد بعيد عن أورشليم وستكون 
أسوأ بعشر مرات عّما حنن عليه، 
قد  وطين  احتاد  حكومة  ان  كما 

أثبتت عدم فعاليتها«.
خارجي  خيار  أي  »على  وتساءل 
يعتمد الفريق اآلخر ـ الذي يتألف 
املتناقضات  من  جمموعة  من 
العتيدة«،  احلكومة  لتشكيل  ـ 
اجملموعة  »مشروع  ان  موضحًا 
الفريق ليس  الرئيسية يف هذا 
ان  بل  لبنان  يف  دولة  بناء 
وادارات  األساس  هو  حزبهم 
باعتبار  لدعمه  موجودة  الدولة 
صوت  فوق  يعلو  صوت  ال  ان 

املقاومة«.
 14 فريق  امكانية مشاركة  وعن 
ُأعيد طرح تشكيل  لو  آذار فيما 
حكومة انقاذ وطين، قال: »سنرى 
وعلى  االقرتاح  هذا  مضمون  ما 
احلكومة  هذه  سُتبنى  أسس  اي 
ألنه يف ظل حكومة انقاذ وطين 
بعد  املراوحة  وضع  يف  سنبقى 

التجربة اليت اختربناها«.
وانتقد دعوة الرئيس بري لعدم 

جملس  وحتويل  السلطة  احتكار 
تصريف  جملس  اىل  النواب 
أعمال، معتربًا ان رئيس اجمللس 
دون  بـ«حركة  يقوم  النيابي 
ظل  يف  »حُياول  انه  ولو  بركة« 
هذا الشلل السائد القيام بتحُرك 
ما ولكن يف بعض األحيان عدم 
احلركة قد يكون منتجًا اكثر من 
حركة يف غري مكانها وزمانها«، 
انعقاد اجمللس  حال  »يف  سائاًل 
معينًا  قانونًا  واصداره  النيابي 
حيتاج  أال  عليه؟  سُيصّدق  فمن 
اجلمهورية  رئيسي  تواقيع  اىل 
اذًا  املختص؟  والوزير  واحلكومة 

سنبقى يف حلقة مفرغة«.
وعّما ُيشاع عن كسر اجلليد بينه 
»التغيري  تكتل  رئيس  وبني 
واالصالح« النائب ميشال عون، 
مع  دومًا  مكسور  »اجلليد  اجاب: 
ماًء،  اجلنرال ولكن ال خيرج منه 
ويف األصل ال يوجد تشنج معه 
أو مع فريقه ولكن هناك مواقف 
سياسية متناقضة متامًا وهذا من 

طبيعة العمل السياسي«.
آذار   14 »قوى  ان  على  وشدد 
كانت  ولو  ألحد  خاضعة  غري 
اليت  باملراحل  مررنا  ملا  كذلك 
هذه  »فعالية  عازيًا  بها«،  مررنا 
جهة،  من  جهودها  اىل  القوى 
اآلخر  الفريق  تصرفات  واىل 
على  ومتنى  أخرى«.  جهة  من 
كّل الفرقاء »اعادة القراءة على 
والسيما  املنطقة  اوضاع  خلفية 
لبنان ينتقل من  الوضع يف  ان 

مكان اىل آخر«.
ومل ُيبد جعجع ختوفًا من »انفالت 
أمين سوى بعض العمليات كاليت 
يف  املتحدة  األمم  قوات  طالت 
لبنان ألسباب ال تتعلق بلبنان بل 

مبا حيصل اىل جانبه«.
احلوار  أهمية  على  وأكد 
من  انطالقه  »شرط  السياسي 
كنا  كما  وليس  واضحة  أسس 
طاولة  خالل  السابق  يف  نفعل 
احلوار حني كنا نتعازم ونتبادل 
املعنيني  ان  حني  يف  النظرات 
النقاش مل  األساسيني مبوضوع 
واضحًا  تصورًا  اآلن  اىل  ُيقدموا 
يعتربون  ألنهم  مطالبهم  حول 
ان الوضع احلالي هو أفضل ما 
يكون ومن غري الضروري البحث 
بأي أمر آخر«، موضحًا ان املرحلة 
بشائر  عن  متامًا  »ختتلف  احلالية 
املرحلة املاضية ومل يعد بقدرتنا 
ووسائل  مفاهيم  استخدام 
على  وشدد  السابقة«.  املرحلة 
أهمية »االنطالق من مسلّمة هي 
ان اجلميع جيب ان يكونوا حتت 
سقف الدولة وليس بإمكان أحد 
منا أن ُيسّمي نفسه »مقاومة« اذ 
لبنان  يف  الوحيدة  املقاومة  ان 
اللبناني  الشعب  مقاومة  هي 
ُيعرب  والباقي  واجليش  واحلكومة 
عن مراحل غابرة أدت اىل النتائج 
نستطيع  ال  هنا  ومن  املعروفة، 

ان نستمر على هذا املنوال«.
طرح  من  لبنان  موقف  وعن 
األمن  جملس  يف  قرار  مشروع 

سأل  سوريا،  يف  القمع  إلدانة 
يف  لبنان  باسم  سيصّوت  »من 
جملس األمن؟ فمن املفرتض ان 
لدى جملس  لبنان  مندوب  يتنع 
األمن عن التصويت باحلد األدنى 
املعروف  وضعنا  خلفية  على 
جتاه سوريا وما حيصل فيها من 

أحداث«.
أن  يستطيع  ال  »لبنان  اضاف: 
يف  أجدادنا  بناه  ما  كل  يهدم 
منارة  بلدنا  يكون  ان  سبيل 
والعلم  واحلضارة  الثقافة 
حلظة  يف  لُتنسف  واحلريات، 
مسؤولة  غري  مواقف  فيها  ُيتخذ 
ال نعرف مصدرها اذ من الواجب 
عدم زج أنفسنا يف صراعات ال 
عالقة لنا بها«، مذكرًا ان مندوب 
»جيب  املتحدة  االمم  لدى  لبنان 
اجلمهورية  رئيس  يستشري  أن 
)ميشال سليمان( ورئيس حكومة 
تصريف األعمال )سعد احلريري( 
املسؤولية  عليهما  تقع  اليت 
من  ألنه  اخلارجية  وزير  وليس 

املعروف هو حتت تأثري من«.
ونوه بـ«جهود اللبنانيني املنكبة 
حاليًا على حتضري املناطق كافة 
مستوى  على  كبرية  ملهرجانات 
السياسيني  أن  حني  عاملي يف 
لو  »فح````بذا  آخر  مكان  يف 
النشاطات  هذه  هؤالء  يواكب 

بداًل من عرقلتها«
من جهة أخرى، عرض جعجع مع 
النائب  »املستقبل«  كتلة  عضو 

باسم الشاب التطورات.

األجواء  يزنر  احلذر  يزال  ال 
املتعلقة  املستجدة  التفاؤلية 
عدم  نتيجة  احلكومة،  بتشكيل 
مّت  ملا  الفعلية  الرتمجة  وضوح 
توافق  عن  معلومات  من  تروجيه 
بتوزيع  تتعلق  عدة  امور  على 
ما  بإزالة  وتعهدات  احلقائب 
زالت  ما  فيما  عقبات،  من  تبقى 
ومل  البحث،  قيد  املطالب  بعض 
يتم يف اللقاء الذي مجع الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي مع فيصل 
حبث  االول،  امس  كرامي  عمر 
بتوزير  تتعلق  تفصيلية  امور  أي 
فيصل وال احلقيبة اليت سيحصل 
مطلعني  حسب  جرى  بل  عليها، 
على اللقاء، »حبث يف العموميات 
ومعوقات تشكيل احلكومة«، ومل 
من  يريده  عما  ميقاتي  يفصح 
مبقعد  َيِعدُه  ومل  بالضبط  كرامي 
وزاري، وان كان قد متنى خالل 
اللقاء ان حيصل تعاون بينه وبني 
فيصل، وتردد ان الطابع الودي 
»هو الذي وسم اللقاء بينهما«. ما 
يعين أن املقعد السين السادس 
ان  خاصة  غري حمسوم.  يزال  ال 
ميقاتي ابلغ كرامي »انه مل ينته 
امام  العقد  كل  إزالة  من  بعد 

التشكيلة العتيدة«.
أن  املتابعة  االوساط  والحظت 
وأرسل  سبق  ميقاتي  الرئيس 
باجتاه  اجيابية  اشارة  من  اكثر 
الذي  البيان  اهمها  كرامي،  آل 
اصدره بذكرى استشهاد الرئيس 
فيه  رأت  والذي  كرامي،  رشيد 
عائلة الشهيد لفتة معنوية نوعية 
حنوها، ومشاركة حمامني مؤيدين 
مليقاتي يف االعتصام الذي أقامه 
بذكرى  طرابلس  يف  احملامون 
حماكمة  بإعادة  للمطالبة  الرشيد 
سحب  وايضًا  جعجع،  مسري 
انتخابات  اىل  ملرشحه  ميقاتي 
ملصلحة  طرابلس  حمامي  نقابة 
كرامي.  ال  من  املدعوم  املرشح 
بينه  اخليط  قطع  عدم  يعين  ما 
وبني آل كرامي، لكن يبدو انه ال 
زالت عند ميقاتي اسباب تدفعه 
اىل عدم حسم أمر توزير فيصل 
رمبا ألسباب تتعلق حبليفه النائب 
امحد كرامي، او بطبيعة الرتكيبة 
ظل  يف  يريدها،  اليت  احلكومية 
حتى  التوزير  عدم  خيار  أرجحية 

اآلن من جانب ميقاتي.
اىل  املتابعة  االوساط  واشارت 
مرشح  »ليس  كرامي  فيصل  ان 
االكثرية  مرشح  بل  العائلة، 
ميقاتي  مّست  اليت  اجلديدة 
للمقعد احلكومي السين، وبالتالي 
فهو مطلب سياسي ألن األغلبية 

وزراء  ستضم  للحكومة  املكّونة 
السياسية،  االكثرية  هذه  من 
بعض  متسك  يفّسر  ما  وهو 
اطراف االكثرية ام مل يكن أغلبها 

بتسمية فيصل كرامي«.
اإلغراق  من  احلذر  مؤشرات  ومن 
تشكيل  مبوضوع  التفاؤل  يف 
بعد  موعد  حتديد  عدم  احلكومة، 
ميقاتي  جنيب  الرئيس  لزيارة 
فيما  اجلمهوري،  القصر  اىل 
ذكرت مصادر مقربة من الرئيس 
»ان  ينتظر  أنه  سليمان  ميشال 
بعرض  املكلف  الرئيس  يتفّضل 
الرئيس  التشكيلة احلكومية على 
ليسقط عليها األمساء اليت يرغب 
هذا  ان  اىل  مشرية  بتوزيرها«، 
ما كان حيصل عادة يف تشكيل 
يسّمي  حيث  السابقة،  احلكومات 
اللحظات  يف  وزراءه  الرئيس 
مرسوم  صدور  قبل  األخرية 
ميقاتي  والرئيس  التشكيل«، 
يوافق على هذا األمر ويعترب ان 
حصة الرئيس هي ملكه، علمًا انه 
بات معروفًا ان للرئيس وزيرين: 
ماروني وارثوذكسي، عدا الوزير 
العميد  للداخلية  عليه  املتفق 
املتقاعد مروان شربل )ماروني(. 
كما مل تعرف بعد طبيعة احلقيبتني 
رئيس  على  ستعرضان  اللتني 

اجلمهورية.
ويفرتض بالرئيس ميقاتي معاجلة 
االطراف  لبعض  األخرى  املطالب 
املفرتض مشاركتهم يف احلكومة 
مثل الوزير طالل ارسالن، الذي 
عدا  دولة،  حقيبة  منحه  يرفض 
عن ان ميقاتي يفرتض ان حيسم 
بلقاء مع احلزب السوري القومي 
اليت  احلقيبة  طبيعة  االجتماعي 
سيعطيها للحزب بعد حسم طائفة 
حيث  املفرتض،  القومي  الوزير 
تردد يف هذا اجملال أن احلقيبة 
القومي  نصيب  من  ستكون 
صبحي ياغي)شيعي من البقاع(.

الرئيس  ان  الغموض،  يزيد  وما 
درجات  أقصى  يتبع  ميقاتي 
واتصاالته،  حتركه  يف  السرية 
بعدم  معاونيه  على  عّمم  وهو 
تسريب أي معلومات عن اللقاءات 
من  االنتهاء  حلني  جيريها،  اليت 
حتى  احلكومية،  الرتكيبة  كل 
اخلاصة  جمالسه  يف  يتكلم  انه 
البعض  كان  وإن  بالعموميات، 
يرى أنه يفرتض بالرئيس ميقاتي 
الوقت  املراحل ألن  ان يستعجل 
بدا ينفد أمامه سياسيًا وشعبيًا، 
وهو يدرك ذلك، لكنه يصّر على 
والتعمق يف  احلذر  سياسة  اتباع 

درس اخليارات.

لقاء »ودي« بني ميقاتي وفيصل 
كرامي.. وال وعود

خليفة يزور قباني: اإلسراع باحلكومة
اجلمهورية  زيارته مفيت  بعد  خليفة  جواد  الصحة حممد  وزير  اعترب 
الشيخ حممد رشيد قباني، ان »اإلسراع يف تشكيل حكومة قد يكون 
املخرج السليم إلعادة تواصل املؤسسات وإطالق العمل الرمسي 
السياسية  اخلالفات  رغم  الظروف،  هذه  خصوصًا يف  لبنان،  يف 
الداخلية اليت جيب أن تبقى حمصورة باملفهوم السياسي وال تتعداه 

اىل أي مفهوم آخر ديين أو مذهيب«.
أي  يف  والتعثر  للمؤسسات،  مكّماًل  جاء  الطائف  »أن  اىل  وأشار 
مؤسسة ألي ظرف ال يلغي عمل املؤسسات األخرى، بل املطلوب 

االستنهاض واستخدام أوسع الصالحيات الدستورية فيها«.
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اسرتاليات

<ÌÈπ^√÷]<Ìví÷]<Ì€øfl⁄<kfl◊¬_
<‡⁄ <ÏÖÅ^í÷] <l^¬^√ç˜] <·]
<mobile phones<Ì÷Á€-]<Ãi]Á7]
<…^⁄Ç÷] <·^õÜâ <gfäi <ÇŒ
<›]Ç~jâ] <î^~ç˜] <Ó◊¬Ê
<Ê]<( textingE<ÌÈífl÷]<ÿÒ^âÜ÷]
<‡¬ <pÇvj÷]Ê <≈^€ä÷] <Ïà„q]
<Çv◊÷   free-hands devices < <Ç√e

JöÜ√j÷]<‡⁄
<Ó◊¬ <ÜËÑvj÷] <]Ñ‚ <ÇfljäËÊ
<Ãn”π] <›]Ç~jâ˜] <·`e <Ì÷Å_
<Ïà„q˘]Ê <Ì÷^œfl÷] <Ãi]Á„◊÷
<·_ <‡”µ <ÔÜ}˘] <ÌÈ”◊â¯÷]
<öÜ⁄<Ü�}<ÏÅ^Ëá <±c <ÎÅˆË
<ÿ”ç<Á‚Ê<HDgliomaE <ÍœeÇ÷]

J…^⁄Ç÷]<·^õÜâ<‡⁄<oÈf}
<ÌÈ÷ÊÇ÷] <Ì÷^“Á÷] <krjfljâ]Ê
<Ì√e^j÷] <·^õÜä÷] <pÁvf÷
<·_ < <ÌÈπ^√÷] <Ìví÷] <Ì€øflπ
<l˜^.]<ª<l^¬^√ç˜]<ÅÅÜi
<:÷] <ÌÈäÈõ^fl«⁄ÊÜ„”÷]
<‡⁄»<Ïà„q˘]<ÂÑ‚<ÿn⁄<^‚Ç÷Ái
<ÌflõÜä⁄ <·Á”i <·] <‡”€π]

J«Üéf◊÷
<‡⁄<^π^¬<OM<‡⁄<–ËÜ <–◊õ]Ê
<‹ÈÈœi<Ç√e<ÜËÑvj÷]<]Ñ‚<]Ç◊e<MP
<:÷] <l^â]ÖÇ÷] <‡⁄ <l^Úπ]
<ÌÈfi^õÜä÷]<Üõ^~π]<ª<lÜéfi
<l˜^.]<‡¬<Ì∂^fl÷]<Ì◊€j-]

JÌÈäÈõ^fl«⁄ÊÜ„”÷]
<Ì÷Å_<ÇqÁi< <̃‰fi]<^€◊√÷]<Ÿ^ŒÊ
<l^¬^√ç˜]<·_<t^jfljâ <̃ÌÈ ^“
<Ì÷^œfl÷]<Ãi]Á7]<‡⁄<ÏÖÅ^í÷]
<’^fl‚ <·^“ <‡”÷Ê <H <Ìfl⁄a
<Ÿ^€ju] <Ö^„æ˝ <ÌÈ ^“ <l^fi^Èe

JÌÈ∆^⁄Ç÷]<›]ÖÊ˜^e<^„j◊ë

Œbflá€a@Êb†ãé@kjèm@á”@Ú€Ï‡0a@—maÏ:a@pb«b»ía

<^⁄Çœ⁄ < <·ÊÇ¬^œjπ] <Óœ◊jÈâ
<·ÁeÜ”÷] <ÌfËÜñ÷ <‹„i^ñËÁ√i
<‡⁄ <Ï^À√π] <Ìfj√÷] <ƒÀi3â <^€“
<òÀ~flπ]<ÿ}Ç÷]<ÎÊÑ÷<gÒ]Üñ÷]
<±c <Ö˜ÊÅ <ULLL <‡⁄ <hÜœË <^⁄
<l^ÈëÁj÷]<gqÁ≤<Ö˜ÊÅ<NQHLLL
<‡⁄<·˚] <^„È <Üøfl÷] <ÎÜ´<:÷]

JÅÖ¯È∆<Ì⁄Á”u<ÿfŒ
<^È÷Áq<ÎÖ^éjä⁄<4f“<^¬Å<ÇŒÊ
<åÊÖ <Ä^flπ] <4«j÷ <ÅÖ¯È∆
<ÂÜËÜœi <‹◊â <ÎÑ÷] <HlÁfiÖ^∆
<H^m¯n÷] <›ÁË <Ì⁄Á”v◊÷ <ÍÒ^„fl÷]
<òËÁ√j÷] <‹ËÇœi <·Á”Ë <·_ <±]
<±] <ÿíË <ÎÑ÷] <ÿ}Ç÷] <ÎÊÑ÷
<ª <HÌflä÷] <ª <Ö˜ÊÅ <Ã÷_ <TL
<Ê_ <gÒ]Üñ÷] <l˜Ç√⁄ <·_ <∞u
<ÿ}Ç÷] <ÎÊÑ÷ <Ìfäfl÷^e <^„i^fj¬
<‹„fi_ <‡⁄<Ç“`j◊÷ <4«jjâ<Ó◊¬˜]
<ÏÅ^Ëá <‡⁄ <ÇÒ]Á  <Î_ <]Áœ◊jË <%

JÌfËÜñ÷]<‡⁄<ÌÈÀ√π]<Ìfj√÷]
<ÖÁäÈ Ê2÷] <^ñË_ <ò Ö <^€“
<òËÁ√j÷] <ª <Ω]Ü ˜] <lÁfi^∆
<l]Å^Ëà÷] <gfäe <‡ËÇ¬^œj€◊÷
<l^ç^√π] <ƒ Ç÷ <Ï4}˘]
<ÅÇäi<:÷]<ÌÈëÁj÷]Ê<HÌËÇ¬^œj÷]
<J·ÁeÜ”÷] <Ö^√â_ <≈^ÀiÖ˜ <ºœ 
<òËÁ√i<·Á”Ë<·_<ÓëÊ_<‰fl”÷Ê
<≈^ÀiÖ] <·ÊÅ <Ì÷Á◊Èv◊÷ <gÒ]Üñ÷]
<‡⁄ <±Ê˘] <Ìflä÷] <ª <ÅÁŒÁ÷]
<ÜŒ_Ê<·ÁeÜ”÷]<Ó◊¬<ÌfËÜï<öÜ 
<Çu] <^eÜ„”÷] <Ö^√â_ <≈^ÀiÖ] <·`e

JòËÁ√j÷]<h^fâ]
<l]ÇÒ^¬ <ƒËáÁj÷ <‰j�} <Ö^õc <ª
<ÓëÊ_ <H·ÁeÜ”÷] <gÒ]Üï
<QQ <^�¬^e <lÁfiÖ^∆ <ÖÁä Ê2÷]
<RzO<±]Áu<Î]<l¯Ò^√◊÷<ÌÚπ]<ª

<≈^ÀiÖ] < <ÿæ <ª<Ö˜ÊÅ <l]Ö^È◊⁄
<H <]Ö˜ÊÅNR <·ÁeÜ”÷] <‡õ <Ü√â
<Ö^È◊⁄ <MMHQ <±] <ÏÅ^Ëà÷] <ÿíj÷
<Ìä∏ <ìí~jâÊ <JÖ˜ÊÅ
<òËÁ√j÷]<‡⁄<ÌÚπ]<ª<·Ám¯mÊ
<ÏÇ¬^äπ <Ö˜ÊÅ <Ö^È◊⁄ <OzU <Î]
<ÌÒ^π]<ª<MLÊ<Ÿ^€¬˘]Ê<0^íπ]

JÖ^”je˜]<±c<Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<MzQ
<<lÁfi^∆ <ÖÁäÈ Ê2÷] <‡ç <^€“
<Ÿ^qÖ <Ö^f“ <Ó◊¬ <^¬É˜ <^⁄Ár‚
<s„fi <]ÊÇœjfi] <‡ËÑ÷] <Ÿ^€¬˘]
<Ó◊¬ <ÌfËÜï <öÜÀ÷ <Ì⁄Á”£]
<ãÈÒÖ <‘÷É <ª <^≤ <H <·ÁeÜ”÷]
<^È÷]3â] <ª <Ÿ^€¬˘] <ã◊•
<ã◊•<ãÈÒÖÊ<HÍ÷Å]Üe<›^‚]Ü∆
<<g◊í◊÷<BlueScope<Ì“Üç<ÏÖ]Å]
<ã◊• <ãÈÒÖÊ <Íç]Ü“ <‹Ë]Ü∆
<·ÁjÈ◊Èe <Íe <èj‚ <Íe <ÏÖ]Å]
<ÎÑÀflj⁄ <‡¬<¯ñ <H <Üífi<’^q
<ÿ �Èäπ] <Í√Èf�÷] <á^«÷]Ê <‹vÀ÷]
<ÜíŒ» <]Á√ïÊ<‡ËÑ÷] <l^¬^flí◊÷
<ÿfŒ <«ÌÈi]Ñ÷] <Ìv◊íπ]Ê <Üøfl÷]

JÌÈflõÁ÷]<Ìv◊íπ]
<ÅÖ¯È∆ <ÏÇÈä÷] <k€„i] <^‚ÖÊÇe
<ÜËÜœj÷] <‰ËÁée <lÁe] <ÇÈä÷]
<‹È¬á <Ó◊¬ <^⁄Ár‚ <kflçÊ
<‰jâ^Èâ <lÇœjfi] <ÌïÖ^√π]

JÜç^fπ]<ÿ€√◊÷
<·] <]ÖáÁ÷] <ÌäÈÒÖ <k÷^ŒÊ
<Üç^fπ] <ÿ€√÷] <4e]Çi <Ÿ^€√jâ]»
<ìÈ◊œi <‡⁄ <ÿm^∫ < �‹“ <–Èœvj÷
<ƒ ÜË <·_ <‰fi`ç <‡⁄ <l^m^√ffi˜]
<4√äi <‡⁄ <4n”e <Ün“_ <Õ¯“˜]
<ƒ ÜË <‡÷ <‡”÷Ê <H <·ÁeÜ”÷]
<òÈÀ°<Ê_ <òËÁ√j◊÷ <l]ÇÒ^√÷]
<ÂÑ‚ <‡⁄ <Î_ <ª <ÃÈ÷^”j÷]
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<ÇÈä÷]<Hà◊È‚<käË]<gÒ^fi<‡◊¬_
<›ÁâÖ <·] < <ã“ÊÜe <∞◊∆
<‡ËÑ◊÷ <l]Ö^�œ÷] <Ÿ^€√jâ]
<ÌÈ◊í <Ê]<ÌËÜ„ç<Ü“]Ñi<·Ê3éË
<]Çje]<^„ñÈÀ°<‹jÈâ<ÌËÁflâ<Ê]

Jÿfœπ]<áÁ≥<‡⁄<ŸÊ˜]<‡⁄
<<NLMM<áÁ≥<‡⁄<ŸÊ˜]<‡⁄<]Çje^ 
<Ü“]Ñi <Ö^√â] <òÀ} <‹jÈâ
<h^“Ü◊÷ <l]Ö^�œ÷] <ª <ÜÀä÷]
<<‹øjfl⁄<ÿ”ée<^„fiÁ◊€√jäË<‡ËÑ÷]
<Ü ÁË<^∫<ÌÚπ]<ª<Ì√äi<ÅÊÇù
<ª <]Ö˜ÊÅ <NPL <h^“Ü÷] <Ó◊¬

JÌflä÷]
<·¯¬c<·c»<ã“ÊÜe<ÇÈä÷]<Ÿ^ŒÊ
<‹Èø¬ <`ffi <Á‚ <D^√eÖ˜]E <›ÁÈ÷]
<·^”ä÷] <‡⁄ <Ö^�œ÷] <h^“Ü÷
<·Á◊œjäË <‡ËÑ÷] <∞È◊-]

J«ÌËÇËÇ£]<‘”ä÷]
<à◊È‚ <käË] <gÒ^fi <Õ^ï]Ê
<pÊ^â<ÁÈfi<Ì�}<ÿæ<ª»<ŸÁœË
<›ÁâÖ <òÈÀ~j÷ <ÏÇËÇ¢] <à◊ËÊ
<h^“Ü÷]<‡”µ<l]Ö^�œ÷]<Ÿ^€√jâ]
±]<<East Hills<‡⁄<‡ËÜ ^äπ]
<±] <ÿíË <^⁄ <4 Ái <Wynyard
<Ü“]Ñi<‹„Ò]Üç<ÔÇ÷<l]Ö˜ÊÅ<ML
<]Üç<Çfl¬  $<MNL<ÖÇœeÊ<H<ÌËÜ„ç

J«ÌËÁflâ<ÜÀâ<ÏÜ“Ñi
<ÂÑ‚» <ã“ÊÜe <ÇÈä÷] <Ÿ^ŒÊ
<ÿ√ü <Ì◊Ò^7] <l^ñÈÀ~j÷]
<Ün“] <Ö^�œ÷^e <ÜÀä÷] <›ÁâÖ
<ÕÁâÊ<h^“Ü◊÷<ÌÈ÷Áœ√⁄Ê<¯€†
<º«ñ÷]<ò√e<ÃÈÀ°<ª<Ç¬^äi

Jl¯Ò^√÷]<ÌÈfi]àÈ⁄<Ó◊¬
<VŸÁœË<à◊È‚<käË]<gÒ^fi<ƒe^iÊ
<Í‚<ÌéÈ√π]<ÃÈ÷^”i<≈^ÀiÖ]<·c
<‰q]Ái<:÷]<^u^£c<Ün“˘]<Ì÷`äπ]
<l^ñÈÀ~j÷] <ÂÑ‚Ê <II <Üâ˘]
<ÔÜ}_ <ÏÜ⁄ <Ö˜ÊÇ÷] <ƒñi <ÕÁâ

J‹„eÁÈq<ª
<ÂÑ‚ <‹flj∆_ <·_ <ÅÊ_» <Ÿ^ŒÊ
<käË]<;õ]Á⁄<ƒÈréj÷<ÌëÜÀ÷]
<Ö^�œ÷] <·Á◊œjäË <‡ËÑ÷] <Hà◊È‚
<·Ê3éË <‡ËÑ÷]Ê <‹øjfl⁄ <ÿ”ée
<Ü“]Ñi<]Ê3éË<·]<H^È⁄ÁË<Ü“]Ñi
<ÌÈ◊í  <Ê] <ÌËÜ„ç <Ê] <ÌÈ¬Áfâ_
<ÏÅ^Àjâ˜] <–Èœvj÷ <ÌËÁflâ <Ê_
<l]4 Áj÷] <ÂÑ‚ <‡⁄ <ÔÁíœ÷]
<Ö^√â˜]<ÂÑ‚<·]<^€“<JJÏ4f”÷]
<∞flõ]Áπ]<ƒréi<ÕÁâ<ì}Ö˜]
<<Ÿàflπ]<ª<‹„i]Ö^Èâ<^œe]<Ó◊¬
<Ì◊ËÁ�÷]<ÕÁÀí÷]<‡⁄<ì◊~j÷]Ê

J«∞flm˜]<›^Ë]<Ü“]Ñj÷]<]Üé÷
<Çœ÷<^fl⁄<‡Ë4n”÷]<ÿn⁄«<Õ^ï]Ê
<ÕÁŒÁ÷] <]Üq <Ω^fu˝] <l2j}]
<l^u^fë <Ì◊ËÁõ <4e]Áõ <ª
<ÁÈfi <Ì⁄Á”u <·cÊ <∞flm˜] <›^Ë]
<Ó◊¬ <Ì€€í⁄ <à◊ËÊ <pÊ^â
<ÿ√qÊ<ÌÈœÈœu <l^u¯ë]<–Èœ†
<‹ŒÖ<Ö^È§]<›^√÷]<ÿœfl◊÷<^fl◊Ò^âÊ
<ÂÑ‚Ê <HÌË˜Á÷] <·^”ä÷ <Çu]Ê
<Ü“]Ñj÷] <Ö^√â] <ª<l^ñÈÀ~j÷]
<ÜÀä÷] <‘ç <·ÊÅ <ÿ√rjâ
<ÌÈeÉ^q <Ün“] <ÌËÇËÇ£] <‘”ä÷^e

J«h^“Ü◊÷
<·Ê3éË<‡ËÑ÷]<h^“Ü÷]»<·]<Ÿ^ŒÊ
<Í�«i<:÷]<II<MyMulti<Ü“]Ñi
<l]Ö^�œ÷]Ê<l¯ ^£]<2¬<ÜÀä÷]
<^ñË_ <·ÊÜ ÁÈâ <II <l]Ö^f√÷]Ê
<É] <ÏÇËÇ¢] <l]4√äj÷] <gqÁ≤
<l]Ö˜ÊÅ <U <·ÊÜ ÁÈâ <‹„fi]
<NQÊ <ÌËÜ„é÷] <ÏÜ“Ñj÷] <Ó◊¬
<<ÌÈ◊íÀ÷] <ÏÜ“Ñj÷] <Ó◊¬ <]Ö˜ÊÅ
<ÜÀâ<ÏÜ“Ñi<Ó◊¬<Ö˜ÊÅ<MLL<Ê

J«^ËÁflâ
<ÎÜÀÈq<V{e<Ÿ^íi˜]<Ö^äÀjâ¯÷

0421778671<Áâ]Ü∆

J«—Ü�÷]
<Ó◊¬ <Ü√â <ƒñfi <^flfi]» <k ^ï]Ê
<Ö^f“ <‰√ ÇÈâ <ÎÑ÷] <·ÁeÜ”÷]
<‹„√ Å <gfäe <‡ËÑ÷] <∞mÁ◊π]
<à ]Áu<‹„ËÇ÷<·Á”jâ<<‡€n÷]<]Ñ‚
<o√fflπ]<pÁ◊j÷]<òÈÀ~j÷<’Üvj÷]

J«·ÁeÜ”÷]<‡⁄
<direct-action policy <ÂÅ^œjfi] <ªÊ
<ÖÁäÈ Ê2÷] <Ÿ^Œ <lÁe] <ÇÈä◊÷
<Ó◊¬ <Ïà”iÜπ] <ÌÈ÷˚] <·] <lÁfi^∆
<ÌÀ◊”i<ÿŒ˘]<ÌœËÜ�÷]<ÿn≥<—Áä÷]
direct-Ê <l^m^√ffi˜] <òÀ§<Ì⁄˙÷
<Ì ^œm<'Èâ3e<Üõ^°<<action policy

<ÌËÁÚÀ÷] <0^íπ] <‡⁄ <ÌÈâ^Èâ
<ª<ÿ«◊«ji <·_ <^„fi`ç <‡⁄ <:÷]

JÅ^íjŒ¯÷<ÔÜ}_<l^¬^�Œ
<·ÁeÜ”÷] <4√äj÷ <‰ïÜ¬ <ªÊ
<Ì ^œm <∞e <^Œ^fâ <ÂÖ^fj¬^e
<^È÷]3â] <lÜ}_ <:÷] <ÌÈÒ^€£]
<ª <l^u¯ë˝] <ÿfŒ <ÔÜ}_ <ÏÜ⁄
<Ÿ^Œ <Íï^π] <·Üœ÷] <l^flÈfi^$
<ÿéÀ÷] <·] <lÁfiÖ^∆ <ÖÁäÈ Ê2÷]
<‰fi`ç <‡⁄ <·ÁeÜ”÷] <4√äi <ª
<‡⁄ <Ì◊ËÁõ<Ï3 » <±c <ÎÅˆË <·_

J«Ö]Üœjâ˜]<›Ç¬Ê<Ü ^flj÷]
<‡⁄<^œu<Ï4f”÷]<ÌÀ◊”j÷]<·c»<Ÿ^ŒÊ
-d <{÷<Í€Èøflj÷]<s„fl◊÷<·^¬É˝]<
<^~ÈâÜi<·Á”jâ<Hrect-action policy

J«ÌµÇœ÷]<ÌÈâ^Èä÷]<Ì ^œn◊÷
<l^â^Èâ<·Á“<‰Àâ_<‡¬<hÜ¬_Ê
<^¬ÁïÁ⁄ <Ÿ]ài <˜ <Ä^flπ] <4«i
<^È÷]3â]<ª<Íâ^Èä÷]<›^äœfi¯÷
<·] <Ÿ^ŒÊ <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á÷]Ê

<·]Ç◊e <ª <Ìø ^-] <l^⁄Á”£]
<Õ]Ç‚_ <ƒ⁄ <^⁄ÇŒ <Íñ≥ <ÔÜ}_

Jl^m^√ffi˜]<òÀ}
<ÖÁäÈ Ê2÷] <ÜËÜœi <ÖÊÇë <Ç√eÊ
<lÁe] <ÍfiÁõ <ÇÈä÷] <^¬Å <lÁfi^∆
<ÇËÇvj÷ <Ì◊œjä⁄ <Ìfl¢ <^éfi] <±]
<l^m^√ffi] <òÈÀ° <l^ËÁjä⁄

J^È÷]3â]<ª<·ÁeÜ”÷]
<·] <‡⁄ <ÌïÖ^√π] <‹È¬á <ÖÑuÊ
<Ì÷^äπ]<Ì�◊â<Ñ}`Èâ<|]3Œ˜]
<ÎÇË_<‡⁄<gÒ]Üñ÷]<Ö^√â_<ÇËÇvj÷
<àr¬ <’^fl‚» <Ÿ^ŒÊ <J∞Èâ^Èä÷]

J«^fl‚<ÌÈ⁄^fl÷]<ÌÈõ]ÜœµÇ÷]<ª
<ÿfŒÊ <˜Ê_» <lÁe] <ÇÈä÷] <Ÿ^ŒÊ
<]ÖáÁ÷] <ÌäÈÒÖ <·^  <Íç <ÿ“
<ÖÁ„€¢]<ƒ⁄<<Ì⁄Çœπ]<ª<‡”i<%

J«l^e^~jfi˜]<ÿfŒ<Í÷]3â˘]
<Ì⁄Á”£]<tÊÜ}<ÌÈÀÈ“<Ü„øË<]Ñ‚Ê»
<‰◊“ <Ÿ]ˆä÷] <ŸÁu <ÏÜ�Èä÷] <‡¬

J«Ä^flπ]<4«i
<‹È¬á <ÿë]Ê <H <–u˜ <kŒÊ <ª
<kŒÊ <ª <‰⁄Ár‚ <ÌïÖ^√π]
<ÜËÜœj÷] <·_ <±c<]4é⁄<HÌ◊Úâ˜]
<ÕÁâ<ÌÈ÷]3â˜] <Üâ˘]» <V <Ÿ^Œ
<ÌÀ◊”j÷]<Õ^�π]<ÌË^„fi<ª<ÿ€vji

J«·ÁeÜ”÷]<Ü√ä÷<Ì◊⁄^”÷]
<<·^π2÷] <lÁe] <ÇÈä÷] <Ÿ`âÊ
<]ÖáÁ÷] < <ÌäÈÒÖ<·_<‡”µ<ÃÈ“»
<^„jfËÜï <·] <ŸÁœ÷] <Ì◊ë]Á⁄
J«[ºœ <∞mÁ◊π]<Ö^f“<^„√ ÇÈâ
<∞mÁ◊π]<Ö^f“<[ƒ ÇË<‡⁄»<Ÿ^ŒÊ
<VÍ‚ <ÌœÈœ£]Ê <[Üâ˘] <›_

J»Üâ˘]

@ÚÓ‹ó–€aÎ@ÚÌãËì€a@ã◊aân€a@äb»éa@ùÓ–¶
@paäb�‘€a@Ô�‹‘nèæ@ÚÌÏ‰è€aÎ

<·Êˆç <ÌÚÈ‚ <lÜéfi
<l^⁄Á◊√⁄<^ËÖÁj”Àe<‘◊„jäπ]
<Ó◊¬ <ÌÈeÜ√÷] <Ì«◊÷^e <ÏÇËÇq
<—Áœu<‡¬<ÍfiÊ3”÷˜]<^„√ŒÁ⁄
<HŸ]Á⁄˘] <Å]Å3â]Ê <—Áäj÷]
<^„„q]ÁË <ÇŒ <ÃŒ]Á⁄ <Ìfl€ñj⁄
<]Üée<‰⁄^ÈŒ<^flm_<‘◊„jäπ]

J^„¬^qÖ]<Ê_<ƒ◊ä÷]<ÔÇuc
<ÌÚÈ‚ < �–◊ji <H›^¬ <ÿ“ <ª
<^ËÖÁj”Àe <‘◊„jäπ] <·Êˆç
<:÷] <Ì◊Úâ˘] <‡⁄ <Ì¬Á€•
<^ËÖÁj” <ÌË˜Ê<·^”â<^„uÜ�Ë

Vÿn⁄
<Ÿ]Á⁄˘]<Å]Å3â]<;fl”µ<Ój⁄

[^„j√ Å<:÷]
<^⁄ < �Íç <]Üée <k€Œ <]Éc
<Ó◊¬ <g �qÁjË <ÿ„  <HÜä”fi]Ê

<[‰u¯ëc<Ürjπ]
<�̂ÚÈç<kË3ç]<]Éc<pÇ <̈]É^⁄

<[ÍË_Ö<l4∆<‹m
<‡”Ë<%<]Éc<—Áœu<ÌË_<Í÷<ÿ‚

<[Ÿ^íËc<Í√⁄
<ÏÜËÇ⁄<H·Áfi<4◊“<JÅ<lÅ^ _
<‘◊„jäπ] <·Êˆç <ÌÚÈ‚
<ÕÜ√Ë <˜» <V �Ì◊Ò^Œ <H^ËÖÁj”Àe
<�̂È◊“ <‹„ŒÁœu <Å]Ü ˘] <ƒÈ∂
<]Üée <Ü⁄˘] <–◊√jË <^⁄Çfl¬
<ÃÈñiÊJ«l^⁄Ç§] <Ê_ <ƒ◊ä÷]
<Å]Ü ˘] <‹◊√Ë <˜ <ÇŒ» <V �Ì◊Ò^Œ
<ÔÇuc <≈^qÖc <‹„fi^”⁄de <‰fi_

<^„“¯„jâ]<‡⁄<‹∆Ü÷^e<ƒ◊ä÷]
<–í◊π]<Ì÷]ác<Ê_<^„⁄]Ç~jâ]<Ê_

<J«ÌÈ◊ë˘]<ÏÁf√÷]<‡⁄

<–◊√ji<Ì◊”é⁄<‘ËÇ÷<kfi^“<]Éc
< �ÑÚflÈu<H‰jË3ç]<ÎÑ÷]<sjflπ^e
<Ê_ <‰◊ËÇfi <Ürjπ] <Ó◊¬<∞√jË
<Ê_<‰u¯ë]<Ê_<‘È÷c<‰fl$<ÏÅ^¬c
<J‘Ò^ïÖ˝<Ü}a<ÿu<Î_<‹ËÇœi
<Ó◊¬<|^jπ]<ÿ£]<≈Áfi<ÃŒÁjËÊ

JÌ◊”éπ]<Ì√Èfõ
<·Êˆç <ÌÚÈ‚ <›Çœi <^€“
<l^⁄Á◊√⁄<^ËÖÁj”Àe<‘◊„jäπ]

VŸÁu<xÒ^ífiÊ
ÇËÇrj÷]Ê<^flf÷]

ÌÈ÷^Èju˜]<ÿÒ^âÜ÷]
4q`j÷

l^rjflπ]<Ì⁄¯â
<ŸÁu <l^⁄Á◊√π] <‡⁄ <ÇËà€◊÷
<ÌÈeÜ√÷]<Ì«◊÷^e<—Áäj÷]<—Áœu
ÍfiÊ3”÷˜]<ƒŒÁπ]<ÏÖ^Ëá<ÓqÜ �Ë
wwwJconsumerJvicJgovJ

J<<auKlanguages
<ÌÚÈ„e <Ÿ^íi˜] <‘fl”µ <Ê_
<^ËÖÁj”Àe <‘◊„jäπ] <·Êˆç
<Ó◊¬ <ÌÈfi^• <ÌvÈífi <g◊�÷
<‡⁄ <Ê_ <MOLLQQTMTM <‹ŒÜ÷]
<ÌËÜËÜvj÷]<Ì∂3÷]<Ì⁄Ç}<Ÿ¯}
<‹ŒÜ÷] <Ó◊¬<DTISE<ÌÈ„Àé÷]Ê

JMOMPQL

@÷Ïèn€bi@Úñb©a@Ÿ”Ï‘y@“ã«g
ÚÓiã»€a@ÚÃ‹€bi@fiaÏfl˛a@ÜaÜ6éaÎ

NazihZ@0402 254 834 M@PHZ@9892 4001 
FaxZ@9892 4002

AddressZ@186 M188 Hawksview St~
Cnr of fowler Rd~@Guildford NSW 2161

@kÓ◊ãm
@kÓ€aÎÜ

Ú‹‡»nèflÎ@ÒáÌáu
<pb◊äbfl@Âfl@

Kumhoz<Michlelinz<
Dunlopz<BridgestoneJJJ<<

^‚4∆ÊGood year

DWheel AllignmentEÔÿÓmbflÏmÎa@ÊaçÓfl
l]Ö^Èä÷]<≈]Áfi]<Ì ^”÷<Ì◊€√jä⁄Ê<ÏÇËÇqDÌõÁflqE
l^ËÖ^�eÊ<l^⁄]Ü <gÈ“ÜiÊ<ÌõÁflq<xÈ◊íi<

@áÓ«aÏæa@¿@Ú”ÜÎ@Ú‹flb»æa@¿@÷áñ@NN›‡»€a@¿@Ò5Ç@NNÒåbnø@ÚfláÇ

—ÜÀ÷]<]ÁÀéj“]Ê<^‚4«e<^fiÖ^√â]<]ÁfiÖ^Œ
V‰Ëàfi<{e<Ÿ^íi¯÷
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اسرتاليات

<ÌÈπ^√÷]<Ìví÷]<Ì€øfl⁄<kfl◊¬_
<‡⁄ <ÏÖÅ^í÷] <l^¬^√ç˜] <·]
<mobile phones<Ì÷Á€-]<Ãi]Á7]
<…^⁄Ç÷] <·^õÜâ <gfäi <ÇŒ
<›]Ç~jâ] <î^~ç˜] <Ó◊¬Ê
<Ê]<( textingE<ÌÈífl÷]<ÿÒ^âÜ÷]
<‡¬ <pÇvj÷]Ê <≈^€ä÷] <Ïà„q]
<Çv◊÷   free-hands devices < <Ç√e

JöÜ√j÷]<‡⁄
<Ó◊¬ <ÜËÑvj÷] <]Ñ‚ <ÇfljäËÊ
<Ãn”π] <›]Ç~jâ˜] <·`e <Ì÷Å_
<Ïà„q˘]Ê <Ì÷^œfl÷] <Ãi]Á„◊÷
<·_ <‡”µ <ÔÜ}˘] <ÌÈ”◊â¯÷]
<öÜ⁄<Ü�}<ÏÅ^Ëá <±c <ÎÅˆË
<ÿ”ç<Á‚Ê<HDgliomaE <ÍœeÇ÷]

J…^⁄Ç÷]<·^õÜâ<‡⁄<oÈf}
<ÌÈ÷ÊÇ÷] <Ì÷^“Á÷] <krjfljâ]Ê
<Ì√e^j÷] <·^õÜä÷] <pÁvf÷
<·_ < <ÌÈπ^√÷] <Ìví÷] <Ì€øflπ
<l˜^.]<ª<l^¬^√ç˜]<ÅÅÜi
<:÷] <ÌÈäÈõ^fl«⁄ÊÜ„”÷]
<‡⁄»<Ïà„q˘]<ÂÑ‚<ÿn⁄<^‚Ç÷Ái
<ÌflõÜä⁄ <·Á”i <·] <‡”€π]

J«Üéf◊÷
<‡⁄<^π^¬<OM<‡⁄<–ËÜ <–◊õ]Ê
<‹ÈÈœi<Ç√e<ÜËÑvj÷]<]Ñ‚<]Ç◊e<MP
<:÷] <l^â]ÖÇ÷] <‡⁄ <l^Úπ]
<ÌÈfi^õÜä÷]<Üõ^~π]<ª<lÜéfi
<l˜^.]<‡¬<Ì∂^fl÷]<Ì◊€j-]

JÌÈäÈõ^fl«⁄ÊÜ„”÷]
<Ì÷Å_<ÇqÁi< <̃‰fi]<^€◊√÷]<Ÿ^ŒÊ
<l^¬^√ç˜]<·_<t^jfljâ <̃ÌÈ ^“
<Ì÷^œfl÷]<Ãi]Á7]<‡⁄<ÏÖÅ^í÷]
<’^fl‚ <·^“ <‡”÷Ê <H <Ìfl⁄a
<Ÿ^€ju] <Ö^„æ˝ <ÌÈ ^“ <l^fi^Èe

JÌÈ∆^⁄Ç÷]<›]ÖÊ˜^e<^„j◊ë

Œbflá€a@Êb†ãé@kjèm@á”@Ú€Ï‡0a@—maÏ:a@pb«b»ía

<^⁄Çœ⁄ < <·ÊÇ¬^œjπ] <Óœ◊jÈâ
<·ÁeÜ”÷] <ÌfËÜñ÷ <‹„i^ñËÁ√i
<‡⁄ <Ï^À√π] <Ìfj√÷] <ƒÀi3â <^€“
<òÀ~flπ]<ÿ}Ç÷]<ÎÊÑ÷<gÒ]Üñ÷]
<±c <Ö˜ÊÅ <ULLL <‡⁄ <hÜœË <^⁄
<l^ÈëÁj÷]<gqÁ≤<Ö˜ÊÅ<NQHLLL
<‡⁄<·˚] <^„È <Üøfl÷] <ÎÜ´<:÷]

JÅÖ¯È∆<Ì⁄Á”u<ÿfŒ
<^È÷Áq<ÎÖ^éjä⁄<4f“<^¬Å<ÇŒÊ
<åÊÖ <Ä^flπ] <4«j÷ <ÅÖ¯È∆
<ÂÜËÜœi <‹◊â <ÎÑ÷] <HlÁfiÖ^∆
<H^m¯n÷] <›ÁË <Ì⁄Á”v◊÷ <ÍÒ^„fl÷]
<òËÁ√j÷] <‹ËÇœi <·Á”Ë <·_ <±]
<±] <ÿíË <ÎÑ÷] <ÿ}Ç÷] <ÎÊÑ÷
<ª <HÌflä÷] <ª <Ö˜ÊÅ <Ã÷_ <TL
<Ê_ <gÒ]Üñ÷] <l˜Ç√⁄ <·_ <∞u
<ÿ}Ç÷] <ÎÊÑ÷ <Ìfäfl÷^e <^„i^fj¬
<‹„fi_ <‡⁄<Ç“`j◊÷ <4«jjâ<Ó◊¬˜]
<ÏÅ^Ëá <‡⁄ <ÇÒ]Á  <Î_ <]Áœ◊jË <%

JÌfËÜñ÷]<‡⁄<ÌÈÀ√π]<Ìfj√÷]
<ÖÁäÈ Ê2÷] <^ñË_ <ò Ö <^€“
<òËÁ√j÷] <ª <Ω]Ü ˜] <lÁfi^∆
<l]Å^Ëà÷] <gfäe <‡ËÇ¬^œj€◊÷
<l^ç^√π] <ƒ Ç÷ <Ï4}˘]
<ÅÇäi<:÷]<ÌÈëÁj÷]Ê<HÌËÇ¬^œj÷]
<J·ÁeÜ”÷] <Ö^√â_ <≈^ÀiÖ˜ <ºœ 
<òËÁ√i<·Á”Ë<·_<ÓëÊ_<‰fl”÷Ê
<≈^ÀiÖ] <·ÊÅ <Ì÷Á◊Èv◊÷ <gÒ]Üñ÷]
<‡⁄ <±Ê˘] <Ìflä÷] <ª <ÅÁŒÁ÷]
<ÜŒ_Ê<·ÁeÜ”÷]<Ó◊¬<ÌfËÜï<öÜ 
<Çu] <^eÜ„”÷] <Ö^√â_ <≈^ÀiÖ] <·`e

JòËÁ√j÷]<h^fâ]
<l]ÇÒ^¬ <ƒËáÁj÷ <‰j�} <Ö^õc <ª
<ÓëÊ_ <H·ÁeÜ”÷] <gÒ]Üï
<QQ <^�¬^e <lÁfiÖ^∆ <ÖÁä Ê2÷]
<RzO<±]Áu<Î]<l¯Ò^√◊÷<ÌÚπ]<ª

<≈^ÀiÖ] < <ÿæ <ª<Ö˜ÊÅ <l]Ö^È◊⁄
<H <]Ö˜ÊÅNR <·ÁeÜ”÷] <‡õ <Ü√â
<Ö^È◊⁄ <MMHQ <±] <ÏÅ^Ëà÷] <ÿíj÷
<Ìä∏ <ìí~jâÊ <JÖ˜ÊÅ
<òËÁ√j÷]<‡⁄<ÌÚπ]<ª<·Ám¯mÊ
<ÏÇ¬^äπ <Ö˜ÊÅ <Ö^È◊⁄ <OzU <Î]
<ÌÒ^π]<ª<MLÊ<Ÿ^€¬˘]Ê<0^íπ]

JÖ^”je˜]<±c<Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<MzQ
<<lÁfi^∆ <ÖÁäÈ Ê2÷] <‡ç <^€“
<Ÿ^qÖ <Ö^f“ <Ó◊¬ <^¬É˜ <^⁄Ár‚
<s„fi <]ÊÇœjfi] <‡ËÑ÷] <Ÿ^€¬˘]
<Ó◊¬ <ÌfËÜï <öÜÀ÷ <Ì⁄Á”£]
<ãÈÒÖ <‘÷É <ª <^≤ <H <·ÁeÜ”÷]
<^È÷]3â] <ª <Ÿ^€¬˘] <ã◊•
<ã◊•<ãÈÒÖÊ<HÍ÷Å]Üe<›^‚]Ü∆
<<g◊í◊÷<BlueScope<Ì“Üç<ÏÖ]Å]
<ã◊• <ãÈÒÖÊ <Íç]Ü“ <‹Ë]Ü∆
<·ÁjÈ◊Èe <Íe <èj‚ <Íe <ÏÖ]Å]
<ÎÑÀflj⁄ <‡¬<¯ñ <H <Üífi<’^q
<ÿ �Èäπ] <Í√Èf�÷] <á^«÷]Ê <‹vÀ÷]
<ÜíŒ» <]Á√ïÊ<‡ËÑ÷] <l^¬^flí◊÷
<ÿfŒ <«ÌÈi]Ñ÷] <Ìv◊íπ]Ê <Üøfl÷]

JÌÈflõÁ÷]<Ìv◊íπ]
<ÅÖ¯È∆ <ÏÇÈä÷] <k€„i] <^‚ÖÊÇe
<ÜËÜœj÷] <‰ËÁée <lÁe] <ÇÈä÷]
<‹È¬á <Ó◊¬ <^⁄Ár‚ <kflçÊ
<‰jâ^Èâ <lÇœjfi] <ÌïÖ^√π]

JÜç^fπ]<ÿ€√◊÷
<·] <]ÖáÁ÷] <ÌäÈÒÖ <k÷^ŒÊ
<Üç^fπ] <ÿ€√÷] <4e]Çi <Ÿ^€√jâ]»
<ìÈ◊œi <‡⁄ <ÿm^∫ < �‹“ <–Èœvj÷
<ƒ ÜË <·_ <‰fi`ç <‡⁄ <l^m^√ffi˜]
<4√äi <‡⁄ <4n”e <Ün“_ <Õ¯“˜]
<ƒ ÜË <‡÷ <‡”÷Ê <H <·ÁeÜ”÷]
<òÈÀ°<Ê_ <òËÁ√j◊÷ <l]ÇÒ^√÷]
<ÂÑ‚ <‡⁄ <Î_ <ª <ÃÈ÷^”j÷]

ÊÏqÏ‹æa@êÓ€Î@ãé�̨ a@ÊÏiãÿ€a@ã»é@…œáÌ@Âfl@ZpÏia

CÊÏiãÿ€a@pbõÌÏ»mD@Ú�Ç@Â«@—ìÿm@pÏ„bÀ@Ú‰ß
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<ÇÈä÷]<Hà◊È‚<käË]<gÒ^fi<‡◊¬_
<›ÁâÖ <·] < <ã“ÊÜe <∞◊∆
<‡ËÑ◊÷ <l]Ö^�œ÷] <Ÿ^€√jâ]
<ÌÈ◊í <Ê]<ÌËÜ„ç<Ü“]Ñi<·Ê3éË
<]Çje]<^„ñÈÀ°<‹jÈâ<ÌËÁflâ<Ê]

Jÿfœπ]<áÁ≥<‡⁄<ŸÊ˜]<‡⁄
<<NLMM<áÁ≥<‡⁄<ŸÊ˜]<‡⁄<]Çje^ 
<Ü“]Ñi <Ö^√â] <òÀ} <‹jÈâ
<h^“Ü◊÷ <l]Ö^�œ÷] <ª <ÜÀä÷]
<<‹øjfl⁄<ÿ”ée<^„fiÁ◊€√jäË<‡ËÑ÷]
<Ü ÁË<^∫<ÌÚπ]<ª<Ì√äi<ÅÊÇù
<ª <]Ö˜ÊÅ <NPL <h^“Ü÷] <Ó◊¬

JÌflä÷]
<·¯¬c<·c»<ã“ÊÜe<ÇÈä÷]<Ÿ^ŒÊ
<‹Èø¬ <`ffi <Á‚ <D^√eÖ˜]E <›ÁÈ÷]
<·^”ä÷] <‡⁄ <Ö^�œ÷] <h^“Ü÷
<·Á◊œjäË <‡ËÑ÷] <∞È◊-]

J«ÌËÇËÇ£]<‘”ä÷]
<à◊È‚ <käË] <gÒ^fi <Õ^ï]Ê
<pÊ^â<ÁÈfi<Ì�}<ÿæ<ª»<ŸÁœË
<›ÁâÖ <òÈÀ~j÷ <ÏÇËÇ¢] <à◊ËÊ
<h^“Ü÷]<‡”µ<l]Ö^�œ÷]<Ÿ^€√jâ]
±]<<East Hills<‡⁄<‡ËÜ ^äπ]
<±] <ÿíË <^⁄ <4 Ái <Wynyard
<Ü“]Ñi<‹„Ò]Üç<ÔÇ÷<l]Ö˜ÊÅ<ML
<]Üç<Çfl¬  $<MNL<ÖÇœeÊ<H<ÌËÜ„ç

J«ÌËÁflâ<ÜÀâ<ÏÜ“Ñi
<ÂÑ‚» <ã“ÊÜe <ÇÈä÷] <Ÿ^ŒÊ
<ÿ√ü <Ì◊Ò^7] <l^ñÈÀ~j÷]
<Ün“] <Ö^�œ÷^e <ÜÀä÷] <›ÁâÖ
<ÕÁâÊ<h^“Ü◊÷<ÌÈ÷Áœ√⁄Ê<¯€†
<º«ñ÷]<ò√e<ÃÈÀ°<ª<Ç¬^äi

Jl¯Ò^√÷]<ÌÈfi]àÈ⁄<Ó◊¬
<VŸÁœË<à◊È‚<käË]<gÒ^fi<ƒe^iÊ
<Í‚<ÌéÈ√π]<ÃÈ÷^”i<≈^ÀiÖ]<·c
<‰q]Ái<:÷]<^u^£c<Ün“˘]<Ì÷`äπ]
<l^ñÈÀ~j÷] <ÂÑ‚Ê <II <Üâ˘]
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كيف ستكون ردة فعل جمتمعنا االمريكي
وقتلت  العراقية  املقاومة  من  كومندوس  فرقة  تسللت  اذا   

جورج بوش ورمت جثته يف البحر؟
تشومسكي

نقاوة  عن  تعبرّ  اصوات  اىل  العصر  هذا  يف  االنسان  حيتاج 
يسمع  وعندما  املطلقة..  والعدالة  االنساني  واحلسرّ  الضمري 
ة يعود األمل اىل قلوبهم  مواطنو هذا الزمن صرخة جريئة وحررّ
ويعيش االميان باعتبار االنسان انسانًا مل يتخلرّ عن انسانيته.

يف االسبوع املاضي اعلنت هيئة جائزة سيدني للسالم هلذا العام 
منح اجلائزة للفيلسوف االمريكي البوفسور نعوم تشومسكي 
باجلائزة  الفائز  اسم  اعلنت  وقد  العامل.  ألسين يف  عامل  ابرز 
الصف  من  تعتب  اليت  بشري  ماري  البوفسور  الوالية  حاكمة 
االنسان وحريته  وبالدفاع عن حقوق  العالية  بثقافتها  االمامي 

وكأنها شريكة الفيلسوف االمريكي الذي جياهر بيهوديته.
وكانت جائزة سيدني للسالم منحت سابقًا لشخصيات عاملية 
واسرتالية عدة منها: االسقف االفريقي اجلنوبي  دزموند توتو، 
عامليًا  الشهري  االسرتالي  والصحايف  حنان عشراوي  الدكتوره 
احمللية  اجلهات  بعض  تعارض  ان  يستبعد  وال  بيلجر..  جون 
املعروفة مبناوئتها حلقوق وحريات االنسان منح اجلائزة لرجل 
ر واستاذ  ن من احلصول على تأييد اكثر من عشرين الف مفكرّ متكرّ
يف  بالده  زجرّ  يعارض  بيان  الصدار  امريكي  واعالمي  جامعي 
حروب عبثيه تعرض الواليات املتحدة ملزيد من االخطار واخلسائر 
ة  البشرية واملادية كما انها تعرض العامل بأسره لألعمال اجلنونيرّ

كردة فعل على عمليات القتل اجلماعي.
يوصف تشومسكي انه مكروه يف بالده من قبل الذين يعتبون 
غرار  على  العامل  ليقود  املختار  الشعب  وطن  هي  امريكا  ان 
االعتقاد التوراتي للشعب االسرائيلي.. ولكنه مل ولن يعبأ ألنه 
ميثل قمة العقل والضمري احلررّ ومل يبتعد يومًا عن ساحة الصراع 
والنقد لوقف جنون املغامرات واالجتياحات اليت سورّدت ولطخت 

تاريخ بالده.
ه شابًا يف نضاله وجرأته  انه يف الثانية والثمانني من العمر ولكنرّ
عندما يكتب يف اهم صحف وجمالت بالده قائاًل: » ان جرائم 
زعيم تنظيم القاعدة مت جتاوزها مئات وألوف املرات من قبل 

الرئيس االمريكي السابق جورج بوش..«
لقد اثبت تشومسكي ان بالده تنقسم اىل فئتني متناقضتني 
بالسيطرة  احلاملني  املغامرين  فئة  هي  واالقوى  االوىل  الفئة 
ان  وتعتب  والبشرية  املادية  مبقدراتية  م  والتحكرّ العامل  على 
ل بعمليات القمع والعقوبات  الواليات املتحدة هي الشرطي املخورّ

واالذالل. 
واجلامعيني  واملثقفني  املفكرين  فريق  هو  الثاني  الفريق  اما 
البارزين الذين يرفضون تشويه مسعة بالدهم وتلويث تارخيها 
التشريع  رمز  الكونغرس  جملس  حرب  جمرم  يستبيح  عندما 
والقوانني االول ويقف اعضاؤه اخلمسماية هاتفني له راقصني 
فوق املقاعد 29 مرة خالل 45 دقيقة ال عشر مرات كما قلنا 

االسبوع املاضي.
انه ملن حظ الواليات املتحدة وسكانها الثالمثاية مليون ان يكون 
يشفع  ه  لعلرّ تشومسكي  نعوم  مستوى  من  مفكر  يف جمتمعهم 
الطغيان  رموز  حكامه  بات  الذي  العظيم  اجملتمع  ذلك  بتاريخ 

واالجتياحات كأننا نعيش يف عصر جنكيز خان وهوالكو.
يرفع  انه  نعتقد  الذي  مواقف تشومسكي  ان نستبق  سنحاول 
ة حتركات  صوته حاليًا صارخًا: انرّ الواليات املتحدة تؤيد بشدرّ
الشعب السوري من اجل االصالحات الدميقراطية حتى ولو جرى 
استعمال السالح من قبل الفريقني ولكنها تعتب ان حتررّك ابناء 
اجلوالن الذين طردوا من منازهلم وشردوا منذ 44 سنة، تعتب 

انهم يهددون امن اسرائيل.
ة حول منح  تتوقع االوساط االكادميية والسياسية ان تثار ضجرّ
العاملية خاصة عند حضوره  تشومسكي جائزة سيدني للسالم 
م اجلائزة يف شهر تشرين الثاني القادم. والضجة املتوقعة  لتسلرّ
ستأتي طبعًا من الذين يعارضون احلريات وحقوق االنسان يف 
الوقت الذي يعتبون انفسهم اوصياء على الدميقراطية املبجمة 

وفق تصوراتهم ومصاحلهم.
انرّ عاملًا يعيش فيه امثال نعوم تشومسكي لن يغرق يف الظالم 

ولن تتحكم به شريعة الغاب اىل ما ال نهاية.
جامعة  شهدت  وقد  اسرتاليا  تشومسكي  زار  عامًا   15 قبل 
سيدني آنذاك اكب حشد من املفكرين واملثقفني يف تارخيها 
جتاوز العشرة آالف لالستماع اىل املفكر العاملي وضمري احرار 

العامل.

نعوم تشومسكي: ضمري 
احرار العامل

بطرس عنداري

مل يكن الرئيس نبيه بري حباجة إىل اجللسة النيابية اليت كان دعا إىل 
سياسية  وجتاذبات  وتشنجات  واجتهادات  خالفات  وسط  أمس  عقدها 
وطائفية ومذهبية، وصلت إىل حد حماولة تصفية حسابات قدمية معه، 
لُيظهر حكمته وبراعته يف األداء، ومتسكه باملواثيق والنصوص القانونية 
أخرى،  اعتبارات  أي  على  اللبنانيني  بني  الوفاق  وتغليب  والدستورية، 
وخصوصًا عندما أعلن انه كان سريجئ اجللسة، حتى إن توافر النصاب 
حضور  يعتب  ومذهيب  وطائفي  سياسي  فريق  غياب  يف  هلا،  القانوني 

اجللسة ومشاركته فيها شرطًا أساسيًا النعقادها.
ذلك ان جملس النواب، خبالف جملس الوزراء، ال ميكن ان خُيتزل بنصاب 
يتألف من جمموعات سياسية وطائفية من لون واحد، نظرًا إىل ان اجمللس 
هو املكان الذي تلتقي فيه العائالت السياسية والروحية املتشاركة يف 

عيش مشرتك هدفه األمسى توحيد اللبنانيني وتآخيهم وتوافقهم.
ولقد كانت اجللسة مناسبة للتأمل يف ما ميكن تسميته »الدميوقراطية 
القبلية«، أي النظام القائم على قطع احلوار عند االختالف، والعمل على 

األخذ بالثأر، كما يف النزاعات البدائية للجماعات اخلارجة على القانون.
وجرى أخريًا استنهاض التحقيق يف جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري، 
عن طريق تسريب معلومات حول قرب إعالن القرار االتهامي الذي نام 
الشهر  املتحدة،  األمم  من  املسربة  املعلومات  حبسب  ليصدر،  أشهرًا 
املقبل، مع ما ميكن ان حيدثه من ردود فعل وتداعيات متنوعة قد جتعل 
القرار  قبل صدور  التأليف  جرى  إذا  إال  كان،  خب  املرتقبة يف  احلكومة 
ونالت احلكومة الثقة على أساس بيان وزاري يتصدى لتسييس احملكمة 

ويطالب بإعادة النظر يف االتفاقات املعقودة معها.
موضوع  يف  وأمنيًا  وسياسيًا  نيابيًا  احلريرية  التعبئة  ذلك  إىل  تضاف 
لـ»أوجريو«  العام  واملدير  االتصاالت شربل حناس  وزير  اخلالف بني 
املهندس عبد املنعم يوسف، واستعمال خمتلف أنواع األسلحة يف املواجهة 
مع حناس، مبا فيها العصبيات املناطقية والطائفية واملذهبية. وصواًل إىل 

الصدام مع رئيس اجلمهورية.
لكأن الرئيس احلريري قد قطع اجلسور مع اجلميع، ومل تعد تهمه الدولة، 
حيوية  تعتب  اليت  املواقع  محاية  هو  الوحيد  همه  وان  املؤسسات،  وال 
بالنسبة إليه، مع شاغليها، وخصوصًا يف الداخلية والعدلية، وإن خربت 

البالد.
ومثة من وجد يف ذلك »أمر عمليات« موجهًا إىل مجيع احلريريني يف 
السلطة، وزراء ونوابًا ومديرين عامني، للتمرد على القرارات اليت ال حتمل 
خامتًا أزرق من أجل إرباك احلكومة العتيدة اليت جيري تعطيل تشكيلها، بعد 
حتييد رئيس اجلمهورية إىل درجة تعطيل دوره... انتظارًا لعودة احلريري 
إىل احلكم، رمبا بقرار اتهامي يطول »حزب اهلل« وسوريا معًا، وخصوصًا 

سوريا اليت أدار هلا احلريري ظهره.
حدد  قد  دوتوكفيل  ألكسي  الفرنسي  العدل  وزير  كان  بعيد  زمن  ومن 
القيم الدميوقراطية لدى جولته يف الواليات املتحدة عام 1831 مستكشفًا 
سر الدميوقراطية األمريكية، إذ رأى »ان الطبقات راحت ختتلط، واحلواجز 
وأضواء  تتوزع،  والسلطة  تتقسم،  واألمالك  وتتدنى،  الناس  بني  ترفع 
االجتماعي  الوضع  يصري  وهكذا  تتساوى...  والعقول  تنتشر،  املعرفة 
دميوقراطيًا، ويستوي سلطان الدميوقراطية آمنًا يف املؤسسات كما يف 
التقاليد حيث يكون الشعب قد وضع بنفسه شرعة للحكم، وتوافرت لكل 
فرد حقوقه فانقاد الناس إىل القوانني من دون عناء، واحرتموا سلطة 

احلكومة على انها ضرورية وليست إهلية«.
ولو كان الرئيس سعد احلريري يف بريوت وأصغى إىل ما قاله صديقه 
ى قلبه،  السفري السعودي علي العسريي يف مركز عصام فارس وصفرّ
واحتكم إىل عقله يف استلهام املصلحة الوطنية، ال الفئوية وال الشخصية، 
والتقى  بري،  نبيه  الرئيس  مكتب  إىل  أمس  لكان حضر  يف تصرفاته، 
يف لقاء مصاحلة مع بري والنواب حممد رعد وميشال عون ووليد جنبالط 

وسليمان فرجنية واألمري طالل أرسالن وآخرين خيتلف معهم.
وألن احلريري ُمقاطع للبنان، فإن اللبنانيني يتكلون على السفري عسريي 

السرتجاعه وإقناعه بأن احلل ملشاكل لبنان يكون لبنانيًا أو ال يكون.
لقد أضاع احلريري الكثري من الفرص للوفاء بذكرى والده، وأهمها حتقيق 
الوحدة بني اللبنانيني. وكانت حادثة االغتيال ـ على فداحتها ـ أمثن هذه 
الفرص وأهمها. إال ان األمل مل ينقطع، وأمام احلريري االبن فرصة قريبة، 
قبل القرار االتهامي، للدعوة إىل املصاحلة والوحدة وجتاوز االنقسام الذي 

بلغ حدًا خطرًا على خمتلف األصعدة..فهل يفعل؟

بري يف مواجهة »الدميوقراطية القبلية«
ادمون صعب

ساحة  يف  ميقاتي  جنيب  والرئيس  النيابية  الغالبية  أركان  اجتماع  أوحى 
النجمة، على هامش جلسة عامة للبملان مل تنعقد، بأن الطريق باتت أقرب 
إىل تأليف احلكومة، أو يف أحسن األحوال، عزم هؤالء على التخلرّص نهائيًا، 

يًا، من الُعقد األخرية يف طريق التأليف ورمبا جدرّ
مل ُيفصح فحوى لقاءات وحوارات أجريت بني األربعاء والسبت املاضيني عن 
أن األفرقاء املعنيني والشركاء يف تأليف احلكومة باتوا اآلن أكثر اقتناعًا به، 
أو أوشكوا على إبصار احلكومة الثانية للرئيس جنيب ميقاتي النور. ما إن 

ون أكثر منها إىل الوراء. موا خطوة إىل األمام حتى ُيشدرّ يتقدرّ
عزرّزت هذا االعتقاد وقائع هذين اليومني، كاآلتي:

ل  1 ـــــ األربعاء أول حزيران، ُكِشَف عن توافق شبه نهائي على حقائب تكترّ
التغيري واإلصالح، وهي مثاٍن لعشرة وزراء بينهم اثنان وزيرا دولة، هما 
ار املردة النائب سليمان فرجنية  وزير أرمين واآلخر ماروني ميثل رئيس تيرّ
)النائب سليم كرم(. من احلقائب الثماني اليت أعطيت لتكتل الرئيس ميشال 
عون، تلك اليت كانت حبوزته يف حكومة الرئيس سعد احلريري )االتصاالت 
والطاقة واملياه والسياحة والصناعة(، إىل حقائب العدل والدفاع الوطين 
والعمل والثقافة )بداًل من حقيبة الشؤون االجتماعية الذاهبة إىل وزير درزي 
مي االشرتاكي النائب  ك رئيس احلزب التقدرّ هو وائل أبو فاعور، واليت متسرّ

وليد جنبالط باحلصول عليها(.
كان التوافق على رزمة هذه احلقائب لعون جرى يف اتصاالت مكوكية أجراها 
ولألمني  خليل،  حسن  علي  النائب  اجمللس  لرئيس  السياسيان  املعاونان 
حتى  وبقي  والعماد.  املكلف  الرئيس  مع  اخلليل،  اهلل حسني  العام حلزب 
ذلك الوقت بعض احلقائب، املتفاوتة األهمية، كاإلعالم وشؤون املهجرين 

واالقتصاد، خارج أي توزيع للحصص.
شكوك،  احلكومة  يف  عون  حصص  استقرار  عن  الكالم  شاَبت  ذلك  مع 
ها ما ينقل عن الرئيس املكلف أنه ال يزال يعارض إعطاء عون حقيبيت  أخصرّ
على  اتفاق  حصول  وينفي  بينهما،  ه  خيريرّ وأنه  معًا،  والطاقة  االتصاالت 
إىل  حناس  شربل  الوزير  عودة  عن  ظ  حتفرّ مليقاتي  كذلك  لديه.  إبقائهما 
حكومته، ويوافق على إعادة توزير جبان باسيل، لكن يف حقيبة سوى الطاقة 

واملياه واالتصاالت.
2 ـــــ مساء اجلمعة 3 حزيران، عقد يف قصر بعبدا لقاء بني رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان والرئيس املكلف تناول املراحل األخرية من جهود التأليف. 
يا مرشحني للمقعد املاروني  وأبلغ ميقاتي إىل الرئيس أن عون وحزب اهلل مسرّ
أن  أجل  البستاني من  وناجي  عبيد  السابقان جان  الوزيران  السادس هما 

خيتار رئيس اجلمهورية أحدهما للمقعد املعلق.
ردرّ سليمان، وكان اقرتح يف وقت سابق امسيهما حلقيبة الداخلية يف محأة 
وا لي من داخل بييت؟ ملاذا ال  النزاع بينه وعون عليها: هل يريدون أن ُيسمرّ

ل يف بييت؟ ون لي ابين ويطلبون مين أن أختاره؟ يريدون التدخرّ يسمرّ
أجاب الرئيس املكلف بتأكيد تضامنه مع رئيس اجلمهورية يف موقفه من 
د  ه ميقاتي أيضًا غري مقبول، إال أنه عرضه على سليمان كي حيدرّ طرح عدرّ

موقفه منه.
مع  التعاطي  على طريقة كهذه يف  يوافق  ال  بأنه  اجلمهورية  رئيس  ب  عقرّ
ف احلكومة كما تريدها، وأنا ال أريد أحدًا  تأليف احلكومة، قائاًل مليقاتي: ألرّ
وال حصة. حتى )العميد املتقاعد( مروان شربل الذي هو جزء من اتفاق سابق 
سيجلس إىل طاولة ميشال عون، ال أريد أن حُيَسب يف حصيت. لن أعتبه 

وزيري، وال أريد أن يدرجوه يف حصيت. ليكن حصة كاملة مليشال عون.
قال الرئيس املكلف: ما داما )عون وحزب اهلل( طرحا هذين االمسني )عبيد 

والبستاني(، فلنعد إىل البحث يف حقيبة الداخلية.
ردرّ رئيس اجلمهورية: هل عادت حقيبة الداخلية مطروحة للمناقشة؟

ب الرئيس املكلف: عندما ناقشنا موضوعها وطرح اسم مروان شربل،  عقرّ
استمهلَت 24 ساعة إلعطاء جواب على امسه، ثم قلت ال مانع من املضي يف 

ترشيح مروان شربل، ولكن من ضمن تشكيلة حكومية متكاملة.
قال سليمان: ال أزال على التزامي نفسه من ضمن تشكيلة حكومية كاملة. 
اليوم ال تعرض عليرّ تشكيلة حكومية متكاملة، بل ُيعرض مرشحان مارونيان 
اهما سواي حلقيبة )املقعد املاروني السادس( يفرتض أنها ستكون لي  مسرّ

ون لي االمسني. ي وزيرها. لكنهم يسمرّ وأنا أمسرّ
، من غري أن يفضي سوى إىل خالصة  انتهى حوار الرئيسني عند هذا احلدرّ

مفادها اآلتي:
األخري  املاروني  للمقعد  امسان  له  ى  ُيسمرّ أن  اجلمهورية  رئيس  رفض  ـــــ 
د توزير عبيد والبستاني، يريد أن ينبثق  املعلق خيتار أحدهما. وهو، إذ يؤيرّ

ترشيح أحدهما من إرادته هو، ما دام املقعد سيكون يف حصته.
بأنصاف  احلكومة  تأليف  من  خيرج  كي  سليمان  على  واقع  أمر  فرض  ـــــ 
حصص: نصف حصة يف حقيبة الداخلية، ونصف حصة يف املقعد املاروني 
واحدة  املطاف حصة  نهاية  يعنيان يف  ال  البستاني(،  أو  )عبيد  السادس 
كاملة، بل نصفني من حصتني. أضف إعادة فتح اجلدل واخلالف حول حقيبة 
الداخلية افرتض الرئيس أن التفاهم على شربل وزيرًا هلا قد طوى أزمتها 

الصعبة.
ـــــ شكوك رئيس اجلمهورية يف مساعي تأليف احلكومة وتوجيهها إىل مزيد 
من اإلبطاء. وكان يتوقع أن ال حيمل إليه الرئيس املكلف االمسني يف قصر 
بعبدا، يف إشارة ضمنية إىل رفضه، أي ميقاتي، إياهما سلفًا تأكيدًا على 
ما دام من حصته  اجلمهورية  السادس خيتاره رئيس  املاروني  املقعد  أن 
ل  ع املقاعد املارونية الستة بينه وبني رئيس تكترّ احلصرية يف تسوية توزرّ
التغيري واإلصالح )أربعة لعون وواحد لسليمان ونصف وزير لكل منهما هو 

الوزير التوافقي يف حقيبة الداخلية(.
ـــــ محل امتعاض رئيس اجلمهورية من حماولة حسم املقعد املاروني السادس 
دة اليت يرتئيها األخري  على الطلب من الرئيس املكلف أن يقرتح عليه املسورّ

ف احلكومة كما تشاء. للحكومة اجلديدة، قائاًل له: ألرّ
3 ـــــ قبيل ذهابه إىل عمشيت بعد ظهر السبت 4 حزيران، استقبل رئيس 
لبنانية  تلفزيونية  حمطة  رئيس  هو  املكلف  الرئيس  من  موفدًا  اجلمهورية 
خاصة، إلقناعه مَبن يشاء توزيره يف املقعد املاروني السادس، ومساعدة 
ي العقبات األخرية. ورغب املوفد الزائر يف أن ال يكون  ميقاتي على ختطرّ
احلساسية  تفادي  بغية  جبيل  أو  كسروان  من  السادس  املاروني  الوزير 

الوزير املاروني السادس: ما يريده الرئيـس أو ال يريده

نقوال ناصيف

وتسهيل التأليف.
احلكومة كما  املكلف  الرئيس  ف  ليؤلرّ أي حصة.  أريد  ال  الرئيس:  ردرّ  كان 

يرتئي.
بل  وحده،  السادس  املاروني  املقعد  عند  التأليف  عقبة  تتوقف  ال  ـــــ   4
ية يف احلكومة اجلديدة، بناًء على إصرار  تشمل أيضًا متثيل املعارضة السنرّ
إىل  من طرابلس  عودته  بعد  بها  بادر  متوقعة  اهلل. ويف خطوة غري  حزب 
التمثيل، على  إنهاء اجلدل حول هذا  بريوت، السبت، رمى من خالهلا إىل 
يف  رفيقه  كرامي،  أمحد  النائب  توزير  ميقاتي  اقرتح  متكافئًا،  يكون  أن 
ا  التكتل الطرابلسي، مع ابن عمه فيصل جنل الرئيس عمر كرامي معًا، ممرّ
والوزير حممد  ميقاتي  )إىل  من ستة  أربعة  إىل  ة طرابلس  يرفع متثيل سنرّ
ة البقاع الغربي مقعٌد  ة بريوت أو سنرّ الصفدي(، فيبقى عندئذ لتمثيل سنرّ
واحد، إىل توزير النائب عالء الدين ترو ممثاًل جنبالط ألول مرة مبقعد سينرّ 
د أن الرئيس املكلف فاَتَح حزب  يف حكومة يف املقعد السينرّ اخلامس. وتردرّ

اهلل والرئيس السابق للحكومة يف هذا االقرتاح.
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<HŸÊ˜]<ã⁄]<Ö]É] <T<ÔÁŒ<lÇ“
<ÃÈ÷`j÷ <ÏÇËÇq <≈^ä⁄ <ÅÁqÊ»
<ÂÑ‚<Ü€ni» <·] <ÌÈfl€j⁄ <H«Ì⁄Á”£]
<·] <l2j¬]Ê <J«^e^´c <ÅÁ„¢]
<Ï_Ü¢] <‹„ËÇ÷ <käÈ÷ <ò√f÷]»
<ÿÈ”éi <›ÁâÜ⁄ <Ó◊¬ <ƒÈŒÁj◊÷
<ΩÁ«ï <’^fl‚ < �·˘ <HÌ⁄Á”£]
<]Ñ‚ <‰ �ffli <ÏÖÁøfl⁄ <4∆ <ÌÈqÖ^}
<Õ]àfljâ]Ê<HƒÈŒÁj÷]<›Ç√e<ò√f÷]
<·_<l_ÖÊ<J«ŸÁõ_<kŒÁ÷<îÜÀ÷]
<‰Èffi<h]Áfl÷]<ã◊•<ãÈÒÖ<ÏÁ¬Å»
<HÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q <Çœ¬ <±] <ÎÜe
<Ìv◊íπ <‰jËıÖ <‡⁄ <^€”u <ƒffli

J«^È◊√÷]<·^flf÷
ÎÁâÁπ]

<^ Á÷]» <Ì◊j“Áñ¬ <Ÿ^Œ
<ÎÁâÁπ] <Õ]Áfi <gÒ^fl÷]«Ì⁄Ê^œ€◊÷
<MPÌ¬Á€• <‡éi» <HxËÜíi <ª
<Çï <]Á√ç <Ì◊∑ <l^⁄á˙÷ <Ö]Éa
<˜^€”jâ]Ê <HÎÜe <‰Èffi <ãÈÒÜ÷]
<±c <�̂⁄^¬ <∞jâ <·^flf÷ <ÏÅ^¬˝
<ÂÁ€π] <9flq˘] <Ÿ¯ju˜] <Íï^⁄
< �›^â <òËÁÀje <h]Çjfi˜] <‹â^e
<ŸÊÇ÷] <Ó◊¬ <Ìfl€È7] <ÌÚÈ‚ <‡⁄

J«hÁ√é÷]Ê
<�̂ÀíŒ <Ì◊€£] <‡€ñji» <VÕ^ï]
<Ç¬^ä⁄E <Ì√ËÅÊ <ÏÖ^∆˝ <^ËÇÈ„≥
<4Àä÷]<ÌÈ“4⁄˜]<ÌÈqÖ^§]<ÏÜËáÊ
<Ï4ÀâE <H·^€j◊È  <DÎÜÀÈq
<ª <ÌÈ“4⁄˜] <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á÷]
<ã◊.]<Ó◊¬<Í◊◊ÈfiÁ“<]ÖÁ⁄<D·^flf÷
<ÿéÀ÷<�̂È⁄^œjfi]<�̂ÀíŒ<‹m<Íe^Èfl÷]
<' <ª<·^flf÷<Ω^œâc<ª<ÏÖ^«÷]
<g√é÷]Ê <Ì÷ÊÇ÷] <^ËÖÁâ <hÜï
<Ì⁄^√÷]<ÌÈœäfl€◊÷<gi^”⁄<xj <2¬

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 Sydney Metropolitan area. To 

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

Hold a current NSW Security Licence 
Have dedication, Commitment & Loyalty 

Speak fluent English 
Have excellent presentation  Be reliable

 We have the following security positions available;
 Static positions

Available 7 days/nights
 Patrol positions

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

 Previous Applicants need not apply
 No recruitment companies

 NSW Master Licence Number: 409 566 317

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

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

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

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

<^⁄ <∞Úq¯÷]Ê <∞uá^fl÷] <Ìm^∆˝
<∞ÈflÈ�ä◊À÷] <∞Úq¯÷] <¯}
<Å_Á÷ <·^€j◊È  <Ó√â <‡ËÑ÷]
<`õ]Ái <^⁄Ç√e <ÏÅÁ√÷^e <‹„€◊u
<ÏÅÁ√÷] <–u <Å_Á÷ <`õ]Ái <‡⁄ <‰√⁄
<›¯äjâ˜] <l]Ö^„çc <ª
<ÌÈñœ÷] <Í„fli <Ö^” _Ê <l]ÖÅ^f≤
<Ì¬^∂» <·] <]2j√⁄ <H«ÌÈflÈ�ä◊À÷]
<Í√ä÷] <‡¬ <·]Áji <% <Ö]Éa <MP
<‰j√ŒÊ_ <^⁄Ç√f  <HÌ÷ÊÇ÷] <Ω^œâ˝
<ª <‰jËÜu <Ç �ÈœË <4f“ <‡ËÅ <ª
<‡€ñi <ÌËÅ^íjŒ] <l]Ö^È} <É^°]
<‡√≥ <ku]Ö <HÌÈ÷¯œjâ] <Ìâ^Èâ
<Ì÷ÊÇ÷] <l^äâˆ⁄ <ÃËÁü <ª
<l^“Üç <±c <^7 �Ávj÷ <^„i]Ö]ÅcÊ
<Ì÷ÊÇ÷]<’¯⁄˘]<Ó◊¬<Á�äi<Ìë^}
<±c <k√â <^€“ <J∞flõ]Áπ]Ê
<^ÈéÈ◊È⁄<±]<ÌÈfl⁄_<Ïà„q_<ÿËÁ†
<òËÁœi<ª<‡√≥<ku]ÖÊ<HÌë^}
<Õ]3Œ^e <ÌÈflõÁ÷] <ÏÇuÁ÷] <ãâ_
<—^nÈ⁄Ê <òŒ^flji <l^“^„jfi]
<öÜ√j÷] <2¬ <’3éπ] <èÈ√÷]
<Éc <HÌËÖÁjâÇ÷] <l^äâˆ€◊÷
<ã◊•<±c<Ì⁄Á”£]<Ÿ �Á†<lÅ^“
<Í‚Ê <ÏÅÊÇ¶ <Ì“Üé÷ <ÏÖ]Åc
<]Çj¬˜^e <p¯n÷] <ª^m˘] <ÿ€”i
<ÅÜ€j÷^e <ÌËÖÁ„€¢] <Ìâ^ÒÖ <Ó◊¬
<ÖÊÅ < �ÿç <Ì÷Ê^v≤Ê <Hh¯œfi˜]Ê
<Ω^fude <Íe^Èfl÷] <ã◊.] <Ìâ^ÒÖ
<·Áë <±c <ÌÈ⁄]Ü÷] <^‚ÅÁ„q
<—^£˝] <‡⁄ <ÌÈ√ËÜéj÷] <Ì�◊ä÷]
<‡⁄ <ÓuÜ÷] <ÖÊÇi <Çu]Ê <g�œe
<Â^�}<ƒŒÊ<Ó◊¬<ÃŒÁji<Ê_ <‰÷Áu
<ÌËÅÇ√j÷] <Ì«Èë <òŒ^flË <^≤

J«·á]Áj÷]Ê<Ì“]Üé÷]Ê

·Á¬
<4È«j÷]» <ÿj”i <Áñ¬ <Ç“_Ê
<·Á¬ <·˜a <gÒ^fl÷] <«|¯ë˜]Ê
<H«ÏÜéfl÷]» <ƒŒÁ⁄ <±] <oËÇu <ª
<ÃÈ÷`j÷ <ÏÇËÇq <≈^ä⁄ <ÅÁqÊ»
<ÂÑ‚ <Ü€ni» <·_ <�̂Èfl€j⁄ <H«Ì⁄Á”£]
<±c <�̂j ˜ <H«∞⁄ÁË <Ÿ¯} <ÅÁ„¢]
<—^Ài˜] < �# <^∫ <–◊�fli» <^„ �fi_
<^ŒÜ ˘]<Ã◊jß<∞e<^œe^â<‰È◊¬
<J«Ì⁄Á”£] <ÿÈ”éje <∞Èfl√π]
<ÌËÜn“˘]<ª<–ËÜ < �Î_»< �·_<Ç �“_Ê
<öÊ^Àj÷]Ü}a <–ËÜ  <Î˘ < �4´ <%
<’^fl‚» <‰ �fi] <±] <^j ˜ <H«‰5^e
<Í⁄Á”£]<Ã◊π^e<ovf◊÷<∞ïÁÀ⁄
<–äfli<ÌËÜn“˘]<l^fiÁ”⁄<ÿ“<·_Ê
<ÿí¨<·^“<^€“<^⁄^≥<^„ñ√e<ƒ⁄
<‡©» <^vïÁ⁄Ê <H«–e^ä÷] <ª
<Ó√ä⁄<Ê_<’Ü†<Î_<ƒ⁄<hÊ^rjfi

J<«Ì≥^§]<ª<Ï2√÷]<‡”÷Ê
<áÊ^ü<‡”µ<˜»<‰ �fi]<Ó◊¬<Å �Çç<ÉcÊ
<Ê_ <l]ÖÊ^éπ] <ÂÑ‚ <ª <ÌÈe]Ü÷]
<]Áfl”≥ <]É] <˜]» <VŸ^Œ <H«^‚4∆
<]ÇËÇq <^fÒ^fi <NS{e <·^Èi˜] <‡⁄

«JÌœn÷]<‹‚Ávfl€È÷
<Ö]Éa <MP <–ËÜ » <·_ <·Á¬ <Ô_ÖÊ
<ÅÊÖ^e <DÅ^ËáE <ÜËáÁ÷] <Ó◊¬ <ÜÒ^m
<‰÷<xäµ<·_<‰fl⁄<ÇËÜË<·^“<‰ �fi˘
<^fl“ <^flfi_ <‡⁄ <‹∆Ü÷^e <‰jµÜq <Ö^ma
<Ö]Çë]<ÌÈ◊}]Ç÷] <ÜËáÊ<‡⁄<Ófl€jfi
<«‰ ^”j¬] <ÿfŒ <ÍÀËÖ <–ù <ÌeÁœ¬
<ÜËáÊ <’ÜvjÈâ <Ój⁄» <VŸ^äiÊ
<^fl÷á <˜ <‡©» <V‹j}Ê <J«ŸÇ√÷]
<ÍÒ^ñœ÷] <Ö^äπ] <·˘ <Ö^øjfi˜^e
<ÿ£<ÇÈuÁ÷]Ê<Í√Èf�÷]<Ö^äπ]<Á‚

J«ÌÈñœ÷]<ÂÑ‚

ÈöaãÀc@ÙÜc@Ô◊ãÿi@ıb‘€@Z…v»u@
·Ëflbflc@·Á�äÎ�ÜÎ@µÓzÓèæa@Û‹«@ã�Ç@¸Î

<ÌËÑÈÀflj÷] <ÌÚÈ7] <ãÈÒÖ <Ç“_
<45 <«ÌÈfi^flf◊÷] <l]Áœ÷]» <ª
<ª<ÍfiÊÖ^π]<^œ◊÷]»<·]<Hƒr√q
<Éc <H‰ï]Ü∆_ <ÿ“ <ÔÅ] <Í“Ü”e
<l^Èí~ç <ã◊ü <±Ê˘] <ÏÜ€◊÷
<HÌÈ÷^£] <Ì◊uÜπ] <ª <HÌÈfiÊÖ^⁄
<ª <ŸÊ]Çj �ËÊ <ò√e <ƒ⁄ <^„◊“
<#» <‰fi] <^vïÁ⁄ <H«ÖÁ⁄˘] <Ì ^“
<∞ïÜ¬ <‹ËÇœi <≈^€jq˝] <Ÿ¯}
<Íï]Ö˘] <≈ÁïÁ≤ <�]Çq <∞€„⁄
<HÌ÷ÊÇ÷] <l^äâˆ⁄Ê <l]Ö]Å˝]Ê
<]Ö¸÷ <Í÷Ê_ <ŸÅ^fi <ÔÜq <^€“
<^‚4∆Ê <ƒÈï]Áπ] <ÂÑ‚ <ÿn€“
<ÿ”ée <^„jéŒ^fl⁄ <‡”µ <˜ <:÷]
<·^j¬^â<^„iÇ⁄<Ìä◊q<ª<ÿ⁄^“

J«ÃífiÊ
<∞È ^ví÷]<±]<oËÇu<ª<Ö^ç_Ê
<Í“Ü”e <ª <^œ◊÷] <^„jfi] <Ç√e
<^œ◊÷]» <·] <±] <HŸÊ˜] <ã⁄_
<k◊ �”éi <H�]ÇÈÀ⁄Ê <�̂Èe^´c <·^“
<Í‚Ê <Ì√e^j⁄ <Ìfl¢ <ÂÜm_ <Ó◊¬
<ÌéŒ^fl≤ <Ü€jäi <Í”÷ <ƒ€jrjâ
<Ì÷Ê^õ <Ó◊¬ <kuÜõ <:÷] <ÖÁ⁄˘]
<l^ë¯}<±]<ŸÁëÁ◊÷ <≈^€jq˝]
<^‚ÑÈÀfli <g´ <HÌÈ◊€¬ <l]Á�}Ê
<‡ËÅÁqÁπ]<^ŒÜ ˘]<ÿ“<ÿfŒ<‡⁄

J«≈^€jq˝]<]Ñ‚<ª
<|Ü� �i <%» <‰fi] <±] <kÀ÷Ê
<Í√Èf�÷] <‡⁄Ê <HÌÈ ¯} <l^À◊⁄
<ãÈ÷Ê <^œj÷˝] <Ω^œfle <_Çffi <·]
<·_ <HŸ]Áu˘] <ÿ“ <ªÊ <JÕ¯§]
<Á‚<ÏÇu]Ê<Ì¬^Œ<ª<�̂ËÁâ<·Á”fi
< �ÿu<–ËÜõ<Ó◊¬<›^⁄˘]<±]<ÏÁ�}
<‡÷ <:÷] <HÌÈ ¯§] <l¯”éπ]
<‡⁄<ÿñ _<‡”÷Ê<k�◊ �u<^„fi]<ŸÁŒ_
<‡”µÊ <ã⁄_ <‡⁄ <ŸÊ_Ê <ã⁄˘]

J«Ç∆<›ÁË<‡äu_<·Á”i<·_
<ÅÁqÁ÷] <Ó◊¬ <ÏÖÁ�§] <‡¬Ê
<Çu_<’Ö^ç_<˜»<VŸ^Œ<HÍvÈäπ]
<‹√fi <J≈ÁïÁπ] <]Ñ‚ <ª <ÌË]Çe
<ƒ⁄ <HgÈiÜi <^„⁄à◊Ë <ÖÁ⁄_ <’^fl‚
<‹∆Ü÷^e<]Áœe<∞ÈvÈäπ]<·_<‹◊√÷]
<Ü⁄<Ó◊¬<l]ÖÁ�§]Ê<hÊÜ£]<‡⁄
<’^fl‚ <·] <‘ç <˜Ê <H'ËÖ^j÷]

<V^ÀÈñ⁄ <H«Ì¢^√⁄ <^„⁄à◊i <ÖÁ⁄_
<H∞ÈvÈäπ] <Ó◊¬ <ÏÖÁ�} <˜»
<‹„È◊¬< �Ü⁄<·^flf÷<ª<·ÁÈvÈäπ^ 
<‹„ËÇ÷ <‡”÷Ê <Ìf√ë <Ìflâ <OL
<ÅÁqÁ÷]Ê <ÖÁñ£] <l^⁄Áœ⁄ <ÿ“
<·^flf÷ <ª <ÿ√À÷]Ê <ÿ¬^Àj÷]Ê
<Hÿ”“ <ºâÊ˘] <—Üé÷] <ªÊ
<ãÈ÷Ê<‹„⁄^⁄_<Ÿ]àË<˜<‹‚ÖÊÅÊ

J«‹‚]ÖÊ
<HÃÒ^�÷]<ÿËÇ√i<‡¬<›¯”÷]<‡¬Ê
<ŸÊ^© <·_ <^flÈ◊¬ <g´» <Vh^q_
<Ç√e<�̂ëÁí}<l]Ü«n÷]<Çâ<�̂€Ò]Å
<oÈu <HÌâÖ^€π] <‡⁄ <Ìflâ <NL
<ŸÊ]Çjfi <l]Ü«m <’^fl‚ <·] < �∞fi
<– ]Áj÷^e<^€Èâ<˜Ê<^„uÜ�fiÊ<^„e
<˜Ê<∞Èfi^flf◊÷]<^ŒÜ ˘]<ÌÈœe<ƒ⁄

J«ÂÇuÊ<|Ü�Ë<Çu_
<{÷ <›^√÷] <∞⁄˘] <›¯“ <‡¬Ê
<Üífi <‡äu <ÇÈä÷] <«!] <hàu»
<Vh^q_<H›^øfl÷]<ÜËÁ�i<ŸÁu<!]
<H›ÁÈ÷]<^flnù<≈ÁïÁ⁄<ãÈ÷<]Ñ‚»
<Ì„qÊ <‡¬ <�]ÇÈ√e <ãÈ÷ <Á‚Ê
<ÿ“Ê <HÌÈí~é÷] <^fi] <ÎÜøfi
<HÜËÁ�i <‰⁄à◊Ë <%^√÷] <ª <›^øfi
<ƒÈ∂<ƒ⁄<�]ÖÊ^éi<›à◊jäË<]Ñ‚Ê
<Çu_ <˜Ê <∞Èfi^flf◊÷] <^ŒÜ ˘]

J«‰e<Å]ÜÀfi˝]<ƒÈ�jäË
<Ÿ^.] <ª<|^ä ˝]» <±] <^¬ÅÊ
<›Áœj÷ <Ìflr◊÷] <ÂÑ‚ <ÿ€¬ <›^⁄_
<H«›^⁄˘] <±] <ƒ Çflfi <Í“<^„◊€√e
<ÎÑ÷]<≈^€jq˝]<ŸÇË<˜_»<VŸ`âÊ
<DŸÊ˜]<ã⁄_E<›ÁÈ÷]Ê<�̄ fŒ<ÿíu
<Ó◊¬Ê <ÌÈe^´˝] <l]Á�§] <Ó◊¬
<H«[‹‚^Àj÷] <‡⁄ <ÇËàπ] <–ËÜõ
<ÿ€√÷]<‹jË<ÕÁâ»<‰fi]<±]<]4é⁄
<ÔÜ}_<]ÖÊ<ÏÁ�}<Í◊uÜ⁄<ÿ”ée
<Üøfl÷] <l^„qÊ <gËÜœi <ÿq] <‡⁄

J«ÌuÊÜ�π]<ƒÈï]Áπ]<ŸÁu
<:÷] <›^ŒÖ˘]» <·] <±] <kÀ÷Ê
<·] < �∞fi <ŸÊ]Ç¢] <ª <k⁄ÇŒ
<ÔÁŒ<ª<∞ÈvÈäπ]<≈Á�i<Ìfäfi
<PN <±] <k√ÀiÖ] <Í◊}]Ç÷] <‡⁄˘]
<¯fŒ<kfi^“<^„fi]<‹◊√÷]<ƒ⁄<ÌÚπ^e

J«ÌÚπ^e<OL<{÷]<k†

·]4ä¬
<ÜËÜvj÷] <Ì◊j“«Áñ¬ <Ô_ÖÊ
<·]4ä¬ <Í◊¬ <gÒ^fl÷] <«ÌÈ€flj÷]Ê
<ã◊• <ãÈÒÖ <ÏÁ¬Å <«·]
<Ìä◊q<Çœ¬<±]<ÎÜe<‰Èffi<h]Áfl÷]
<‰jËıÖ <‡⁄ <^€”u <ƒffli <HÌÈ√ËÜéi
<·] <Ç“]Ê<J«^È◊√÷] <·^flf÷ <Ìv◊íπ
<·`é÷^e <;√⁄ <h]Áfl÷] <ã◊•»
<HÔ2“<ÌÈ÷Êˆä⁄<ÿ€vjËÊ <H›^√÷]
<‰È◊µ <^≤ <ÿ€√Ë <·] <‰È◊¬ <g´Ê
<]Ñ‚Ê <H·]ÇqÁ÷]Ê <4€ñ÷] <‰È◊¬
<Ìv◊í€◊÷<ÎÜe<ãÈÒÜ÷]<ÂÇ€j√Ë<^⁄
<ÌŒÇ-] <Ö^�}˜] <ÖÇ÷Ê <Ì⁄^√÷]
<Ÿá^flj÷] <g◊�ji <:÷] <·^flf◊e
<ãÈÒÜ÷] <Ö]ÜŒÊ <Hò√f÷] <^flñ√f÷
<ÌfŒ^n÷] <‰jËıÖ <‡⁄ <ƒfflË <ÎÜe
<·]<±]<^j ˜<H«^„j¢^√⁄Ê<ÖÁ⁄¯÷
<‘ËÜ†<Íñjœi <Ì⁄^√÷] <Ìv◊íπ]»
<ÌÈ√ËÜéj÷]<Ìä◊¢]<ÂÑ‚<2¬<ÖÁ⁄˜]
<^Œ^fâ <ÎÜe <ãÈÒÜ÷] <·^“ <:÷]Ê

J«^„È÷]<ÏÁ¬Ç÷]<ª
h^‚Ê

<ÇÈuÁj÷] <hàu <ãÈÒÖ <ÔÇe]Ê
<›^ÒÊ <–e^ä÷]ÜËáÁ÷] <ÍeÜ√÷]
<ÌÚÈ‚<ÖÅ]Á“<‰Ò^œ÷ <Ÿ¯}<Hh^‚Ê
<{<ÌÈfñ÷]<ª<«Ü£]<;õÁ÷]»<Ö^Èj÷]
<HØπ]<^ñŒ<ÌÚÈ‚Ê<—ÊÑ÷]<{<Ü“Á¬
<Ö^⁄ <ÍfiÊÖ^π] <’ÜËÜ�f÷^e <‰÷ı^Ài
<‰jÈ”È⁄^flËÅ«Ê <Í¬]Ü÷] <ÏÖ^ée
<HÌ¨Üë <ÌœËÜ�e <ÖÁ⁄˙÷ <‰uÜõÊ
<ÏÖÊÜñ÷ <‰uÜõ <Ì„¢ <^ëÁí}
<^flfi] <«VŸ^ŒÊ <H«ÃÒ^�÷] <ÿËÇ√i
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يف  السياسي  احملرر  كتب 
الزميلة »السفري« اللبنانية:

الصالحية«  »تاريخ  انتهى  هل 
الذي  أن  أم  الطائف؟  التفاق 
اإلقليمي  السقف  هو  انتهى 
والدولي لذلك االتفاق؟ أو أن 
ضده  اختل  الداخلي  التوازن 
مبكان  الضرورة  من  فأصبح 

مراعاة هذا التوازن اجلديد؟
قبل حنو 22 عامًا، شّكل اتفاق 
الطائف حمطة حتّول يف لبنان، 
الوضع  مسار  تغرّي  ومعه 
الداخلي من االقتتال والفوضى 
إىل االستقرار والسلم األهلي. 
بإعالن  إيذانًا  الطائف  شكل 
السياسية  املارونية  استسالم 
من  وجوالت  صوالت  بعد 
املعارك دفاعًا عن نظامها منذ 
بعد نصف  ما  االستقالل حتى 

قرن تقريبًا.
ترمجة  »الطائف«  يأت  مل 
سياسي  بنظام  للطموحات 
شعاره  رفعت  لطاملا  متطور 
لبنانية  سياسية  قوى 
املقلب  يف  خصوصًا  وازنة، 
هذه  أن  ذلك  اإلسالمي، 
»احلركة  طليعتها  ويف  القوى 
وضعت  اللبنانية«  الوطنية 
برامج سياسية سقفها األدنى 
وإلغاء  املدنية  الدولة  قيام 
لكن  السياسية.  الطائفية 
وبرغم أن الطائف مل يلّب تلك 
وشّكل  التغيريية،  الطموحات 
لطاملا  لبنانية  لقوى  إحباطًا 
احلرب  يف  حربة  رأس  كانت 
األهلية، إال أن القبول به جاء 
على قاعدة »أهون الشرور« يف 
لبنانية  أخرى،  فرصة  انتظار 
تسمح  ودولية،  واقليمية 
بتطويره عرب إلغاء »االمتيازات 
كّرست  اليت  الطائفية« 
فإذا   ،1943 صيغة  أعراف 
توصد  احملكمة  بـ«األقفال« 
الواردة  التطوير  هذا  »بوابة« 
تنص  اليت   95 املادة  يف 
الوطنية  اهليئة  تشكيل  على 
السياسية،  الطائفية  إللغاء 
القوى  »الفّخ«  هذا  وليقصي 
جمددًا  الالطائفية  احلزبية 
والقوى  الشخصيات  ملصلحة 
السياسية املعربة عن الطوائف 
واملذاهب، ولتكتشف األحزاب 
العلمانية،  وخاصة  اللبنانية، 
ودفعت  احلرب  خاضت  أنها 
أمثانًا باهظة دفاعًا عن الطبقة 
نادت  لطاملا  اليت  السياسية 
»سبب  باعتبارها  بتغيريها 
يف  السياسي  الواقع  ختّلف« 

لبنان.
حلظة  وليد  »الطائف«  جاء 
ـ عسكرية استثنائية  سياسية 
ودوليًا:  وإقليميًا  لبنانيًا 
يتقهقر  اإلسرائيلي  املشروع 
اللبناني  الرهان  لبنان،  يف 
التارخيي على الغرب بال طائل، 
السعودي  ـ  السوري  التفاهم 
الداخلي  الصراع  يتعّزز، 
يتوقف عند خطوط محر ال ميكن 

جتاوزها ، التقاتل املسيحي ـ 
الواليات  أوجه،  يف  املسيحي 
عن  تبحث  األمريكية  املتحدة 
تقّدمها  سياسية  »أمثان« 
الرئيس  قرار  بعد  لسوريا... 
الراحل حافظ األسد االنضمام 
العربي  الدولي  التحالف  اىل 
حتت عنوان حترير الكويت من 

قوات صدام حسني.
مجعت  اليت  اخليمة  تلك  لكن 
ودوليًا  عربيًا  توافقًا  حتتها 
لبنان،  يف  احلرب  وقف  على 
على  وحدها  قادرة  تكن  مل 
احلد  لوال  »الطائف«  إنتاج 
الداخلي  التفاهم  من  األدنى 
أن أي صيغة  عليه، خصوصًا 
جديدة ستؤدي حكمًا إىل طي 
صفحة »املارونية السياسية«، 
ولذلك كان ال بّد من موافقة 
ال  الصيغة  تلك  على  مارونية 
بوابة  من  خروجًا  تعرب  أن  بّد 
بكركي  يف  الروحية  املرجعية 
من  سياسي  فريق  مبؤازرة 
الساحة  على  املتصارعني 
حصل  ما  وهذا  املارونية.. 
للمّرة األوىل منذ الصيغة اليت 
الرعاية  حتت  لبنان  وضعت 
حتديدًا  واملارونية  املسيحية، 
حبر  يف  ألقليتهم  كضمانة 
أنهم  قاعدة  وعلى  إسالمي، 
اجتاهني  يف  تفتح  »بوابة« 
لتكون صلة وصل بني الغرب 
العربي  والشرق  املسيحي 
من  طرأ  ما  برغم  اإلسالمي، 
عميقة  دميوغرافية  متغريات 

يف التكوين اللبناني.
جاءت عباءة البطريرك املاروني 
قبل  اآلتي  صفري  اهلل  نصر 
ثالث سنوات فقط إىل السدة 
للبطريرك  خلفا  البطريركية، 
لتكشف  فقط  ليس  خريش، 
صيغة 1943 يف العراء، وإمنا 
أيضًا لُتدّثر »القوات اللبنانية« 
واضطرارها  ضعفها  زمن  يف 
ملواجهة  »الطائف«  إىل  للجوء 
وجودها  وحلماية  إلغائها  محلة 
مواجهة  يف  ومستقبلها... 
اللدود  املسيحي  اخلصم 

ميشال عون.
»على  الطائف  صيغة  عاشت 
ظّل  يف  عامًا   22 حنو  الورق« 
املباشرة  السورية  الرعاية 
بتفويض  حتظى  كانت  اليت 
عربي ودولي مسح هلا بإدارة 
التوازن الداخلي وضبط إيقاع 
اللبناني،  ـ  اللبناني  االختالف 
عيوب«  بـ«سرت  مسح  ما  وهو 
كان  الذي  الدستوري  النّص 
احلاجة  تفسريه خيضع ملعايري 
الزوايا  تدوير  إىل  السياسية 
»من  اللبناني  الشأن  وإدارة 
خارج النص«، وكان االجتهاد 
على  يطبق  الذي  الدستوري 
على  نقيضه  يطّبق  ما  حالة 
الدستور  ليصبح  أخرى،  حالة 
السياسية...  للحاجة  مطواعًا 
)الرؤساء  »الرتويكا«  فكانت 
»سيبة«  ركائز  أحد  الثالثة( 
الطائف السورية ومعها شريك 

رابع كان جزءًا من املقايضات 
والغنائم وتقاسم اجلبنة، وهو 

الزعيم الدرزي وليد جنبالط.
بل  مقبواًل،  كان  ذلك  كل 
الراعي  سقف  حتت  ومطلوبًا، 
ميتلك  كان  الذي  السوري 
وحده صالحية تفسري »الطائف« 
مبا  االستنسابية  العمل  وآلية 
يف متنه من بنود، فكان عمليًا 
»رئيس جملس إدارة الطائف« 
و«الوكيل  العام«..  و«مديره 
احلصري« إىل أن خرجت سوريا 
التفويض  وُسحب  لبنان  من 
هلا  املمنوح  والدولي  العربي 
ليصبح الطائف من دون »ولّي 
»سّن  الذي مل يبلغ  أمر« وهو 
اخلربة«  »نقص  بسبب  الرشد« 
و«قّلة االستخدام« ويف توقيت 
يف  خبري  إىل  حيتاج  حساس 
للواقع  السياسية«  »احلضانة 

اللبناني.
وفقد  اللبناني،  التوازن  اختل 
الداخلية  حضوره  قوة  الطائف 
اإلسالمي  اإلمجاع  تشرذم  مع 
الطائف  راية  تبق  ومل  حوله، 
أبو  »وادي  فوق  إال  مرفوعة 
ومنهما  بكار،  وعائشة  مجيل« 
اجلديدة  الطريق  إىل  امتدادًا 
وصيدا  بريوت  أحياء  وبعض 
ويف طرابلس وعكار والضنية، 
كما يف بعض املناطق املتفّرقة 

من لبنان.
على  بكركي  دخلت  فجأة 
ألقاها  اليت  فالعباءة  اخلط.. 
سيدها السابق على »الطائف« 
إىل  وحباجة  »رّثة«  أصبحت 
موقعه  غادر  لكنه  جتديد، 
لبطريرك جديد أتى قبل ثالثة 
سحب  ما  وسرعان  أشهر، 
دون  من  العباءة  تلك  أشالء 

استبداهلا بواحدة جديدة...
محاياته:  معظم  الطائف  خسر 
احلماية  العربية،  املظلة 
السورية،  الرعاية  الدولية، 
لكنه  اللبنانية،  الركائز  بعض 
برغم ذلك ما زال مستمرًا حتى 
التعديل.. أو إجياد البديل...

هل  يتقّدم؟  اخليارات  أي 
البحث  أن  أم  الطائف؟  يصمد 
بالتفاهم  النظام«  »تطوير  يف 
بالغلبة،  وليس  واالمجاع 
مبا  للتجديد  خمرجًا  سيكون 
التغيري  أن  أو  القديم؟  حيفظ 
انقالبًا  يشّكل  الذي  اجلذري 
جديد  بـ«طائف«  الطائف  على 
االشتباك  حالة  ظل  ممكن يف 
من  انطالقًا  السياسي 

االصطفاف املذهيب القائم؟
التكتيك  اختالف  يّشكل  رمبا 
النظر  »إعادة  مؤيدي  بني 
حتى  الضمانة  هو  بالطائف«، 
حني  إىل  الستمراره  اليوم 
الرؤى بني هؤالء على  تقاطع 
ملرحلة  موّحدة  اسرتاتيجية 
األكيد  لكن  الطائف.  بعد  ما 
املوضوعية  الظروف  أن 
تنضج  مل  بالطائف  لـ«العبث« 
بعد، خصوصًا يف ظل اختالف 
املطالبني  توجهات  يف  عميق 

البحث.  طاولة  على  بوضعه 
به  يتشّبثون  ال  فالسّنة 
ككتاب منزل، لكنهم يطالبون 
اململكة  ومعهم  أواًل  بتطبيقه 
ومعاجلة  السعودية،  العربية 
إىل  تطفو  اليت  الثغرات 
التطبيق،  مرحلة  خالل  السطح 
املعاجلة  آلية  أن  خصوصًا 
والشيعة  بنوده.  يف  موجودة 
ال  النظام«  بـ«تطوير  املرّحبني 
يغالون يف استهداف الطائف 
مباشرة، وهم معه »حتى اآلن« 
وإمنا  بري(،  نبيه  )الرئيس 
كان  الطائف  أن  يف  يرون 
تغيري  أي  وأن  »صفقة«  نتاج 
»صفقة«،  إىل  حيتاج  فيه 
هذه  تكون  أن  بأس  وال 
»الصفقة« من خالله، فيحصل 
»تبادل« بني تعزيز صالحيات 
إلغاء  وبني  اجلمهورية  رئاسة 
الطائفية السياسية، ألن فكرة 
بشكل  مطروحة  »املثالثة« غري 
جدي، كما أن فكرة املناصفة 
يف كل املواقع مل تعد قابلة 

للحياة.
وأكثرية  املسيحيون،  أما 
املوارنة حتديدًا، فهم يعتربون 
أن االنقسام السين ـ الشيعي 
مينحهم فرصة االنقضاض على 
موقعهم  الستعادة  الطائف 
املميز داخل الرتكيبة اللبنانية 

على مستوى السلطة مع اإلبقاء 
على صيغة املناصفة اليت متنع 

املسيحي من اهلجرة.
بني هذه اخليارات مثة هواجس 
ولو  لتبديدها  حاملوها  يسعى 
اآلخرين..  لدى  خبلق هواجس 
سيل  طرح  ميكن  ومنها 
الوقت  حين  مل  اليت  األسئلة 
ميكن  كيف  عليها:  لإلجابة 
خلق  من دون  الطائف  تعديل 
تؤّسس  السّنة  عند  »نقزة« 
»اإلحباط«  عدوى  النتقال 
إليهم؟ وكيف ميكن أن يشعر 
املسيحيون بعودتهم إىل مركز 
القوي يف السلطة من  القرار 
»نقزة«  ذلك  يشّكل  أن  دون 
ميكن  وكيف  الشيعة؟  عند 
للشيعة أن حيصلوا على حجم 
يناسب حضورهم يف السلطة 
أو  السّنة  استفزاز  دون  من 

ختويف املسيحيني؟
بل إن األهم، هو كيف يبقى 
للحياة  قابلة  صيغة  الطائف 
من دون رعاية ومظلة حتميه؟ 
وكيف ميكن ألي صيغة جديدة 
أن ترى النور من دون »قابلة 
الكافية  اخلربة  قانونية« متتلك 

بالوضع اللبناني؟
هل صحيح القول إن املارونية 
من  أذكى  كانت  السياسية 
السنية السياسية، مبعنى أنها 

وبشراسة  بأسنانها  قاتلت 
عن  دفاعًا  قرن،  نصف  طيلة 
يتسّن  مل  بينما  »نظامها«، 
حتكم  أن  السياسية  للسنية 
أكثر من مخسة أشهر )من متوز 
فؤاد  والية  بدء  تاريخ   2005
السنيورة رئيسًا للحكومة حتى 
يف  الشيعة  الوزراء  اعتكاف 
كانت  نفسه(.  العام  نهاية 
الشهرية  السنيورة  عبارة 
والنائب  خليل  حسني  للحاج 
العائدين  خليل  حسن  علي 
بي  »بي  معربة:  الرياض  من 
بيخليين  ما  احلريري  سعد 
جديد«،  قاهرة  باتفاق  أمشي 
فكان أن سقط اتفاق الرياض 
ودخل لبنان يف نفق أزمة بدأت 
صدور  منذ  فصوهلا  تتوالي 
القرار 1559 وانتهاء التفويض 
لبنان. يف  لسوريا  الدولي 

على  الطائف  أبينا،  أم  شئنا 
طاولة البحث اليوم.. وللبحث 
التوازنات  تصبح  عندما  صلة 
اإلقليمية والدولية قادرة على 
ترمجة نفسها يف لبنان.. ويف 
مطلق األحوال ليس يف األفق 
ما يوحي أن »الطلق« الطبيعي 
قد بدأ، وما زال مبكرًا انتظار 
»طّق مياه الرأس« إيذانًا بقرب 
أو  طبيعي  بـ«طلق«  الوالدة.. 

اصطناعي.

هل حان الوقت لـ«صفقة« تطمئن فريقاً وال ختلق »نقزة« لآلخرين؟
الطائف على طاولة اختبار التوازنات اإلقليمية والدولية اجلديدة
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<Ó√äi<«ÏÖÁq`⁄<Üë^fl¬» <ÅÁqÊ
<HèÈ¢]Ê<g√é÷]<∞e<Ì√ÈŒÁ◊÷
<l]Áœ÷] <ÿ}]Å <Ìflj » <p]ÇucÊ

<J«Ìv◊äπ]
<‰Ò^œ÷ <Ÿ¯} <HÎÊ^�flõ <Ÿ^ŒÊ
<Ífi^n÷] <∞éÈ¢] <Ω^fïÊ <ÏÅ^Œ
<·c <H∞Èfi]ÇÈπ] <o÷^n÷]Ê
<^„⁄^⁄_ <·^“ <Ìv◊äπ] <l]Áœ÷]»
<^flm_ <l]Ö^È§] <‡⁄ <ÇËÇ√÷]
<lÑ°] <^„fl”÷ <HÜË^flË <NQ <ÏÖÁm
<±c <ÕÁŒÁ÷^e <gÒ^í÷] <Ö]Üœ÷]
<‰f÷^�⁄ <;fiÊ <g√é÷] <gfi^q
<·_ <±c <�]4é⁄ <H«Ì¬ÊÜéπ]
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<ÿ”e <k◊⁄^√i <:÷] <Ìv◊äπ]
<Í◊}]Ç÷] <‡ËÇÈ√í÷] <Ó◊¬ <Ì”flu
<9flq_ <ÿ}Çi <Î_ <ƒflπ<ÍqÖ^§]Ê
<ÇËÇ√÷]<É^°]Ê<Å¯f÷]<·Êˆç<ª
<æ^Àv◊÷<4e]Çj÷]Ê<l]]Üq˝]<‡⁄
<gÈiÜi <ÏÅ^¬cÊ <‡õÁ÷] <Ó◊¬
<ÎÇíj÷]Ê <Ì÷ÊÇ÷] <l^ËÁ÷Ê_

<J«‰÷^”ç_<ÿ”e<Å^äÀ◊÷
<Ìv◊äπ] <l]Áœ÷]» <·_ <Õ^ï_Ê
<‡⁄˚]<Ÿ^œjfi˜]<–Èœ†<Ó◊¬<ÿ€√i
<g√ç<ã◊•<Ÿ¯}<‡⁄<Ì�◊ä◊÷
<ÖÁjâÅ<ƒïÊÊ<∞f~jfl⁄<ãÈÒÖÊ
<l]4È«i <p]ÇucÊ <Å¯f◊÷ <ÇËÇq
<‹Èø√÷] <^flf√ç <Ÿ^⁄a <–œ†
<Íõ]ÜŒÁµÇ÷] <ƒ€jr€◊÷ <˜ÁëÊ
<ÿ“ <‰È÷c <ƒ◊�jË <ÎÑ÷] <Ü£]
<Ó◊¬ <�]ÅÇé⁄ <H«‡õÁ÷] <^fle_

<Ü≥ <:÷] <Ìfl‚]Ü÷] <ÕÊÜø÷]» <·_
<ƒÈ€¢] <Ó◊¬ <öÜÀi <Å¯f÷] <^„e
<^⁄Ê<‡õÁ÷]<Ö]Üœjâ]<‡¬<≈^ Ç÷]
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<‡⁄ <ÌÚ  <Î_ <›^Èœe <x€äi <‡÷
<gÈ‚3e <·Áfi^œ÷] <‡¬ <∞qÖ^§]
<Ê_<‹„√ËÊÜiÊ<∞fl⁄˚]<∞flõ]Áπ]
<g√é÷]<ÏÇuÊ<‡⁄<ÿÈfl÷]<Ì÷Ê^¶
<‰È€◊ä⁄ <∞e <ÌfljÀ÷] <p]ÇucÊ
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<‘÷Ñ“Ê <H‰éÈqÊ <g√é÷] <∞e
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<Ì◊uÜ⁄ <’^fl‚ <·Á”i <ÏÖÁm <Î_
<Üí⁄»<·_<±c<]4é⁄<H«ÌÈ÷^œjfi]
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<HÌÈ ^ïc <ƒ Å <ÏÁœeÊ <Üí⁄ <ƒ⁄
<‡⁄<ÿÒ^âÖ<‰qÁÈâ<‰fi`e<Ç¬Ê<^€“
<ƒÈréj÷<ÌÈfiÁËàÀ◊j÷]<‰i]ÁflŒ<Ÿ¯}
<ƒj€j÷] <Ó◊¬ <Í÷^�Ë˝] <g√é÷]
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<^‚Üéfi <Ì÷^âÖ <ª <HÍ¬Å]2÷]
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<à“3i<Ì◊fœπ]<Ì◊uÜπ]<l^ËÁ÷Ê_»
<H«Å¯f◊÷<ÇËÇq<ÖÁjâÅ<Å]Ç¬c<ª
<ƒïÊ <ª <Çf÷]» <·_ <�]2j√⁄
<Üí⁄<ke]Ám<ÅÇ¨<ÇËÇq<ÖÁjâÅ
<^„â^â_<Ó◊¬<ÔÜrj÷<^„i^ËÁ÷Ê_Ê

<J«l^e^~jfi˜]
<æ^À£]»<·_<Ó◊¬<Í¬Å]2÷]<ÅÇçÊ
<;√Ë <˜ <Ö]Üœjâ˜]Ê <‡⁄˘] <Ó◊¬
<ÔÇ√ji <l^âÖ^∫ <›à◊jäË <˜Ê
<Ó◊¬ <‡�f⁄ <Ê_ <xËÜë <ÿ”ée
<H«‹„i^ËÜuÊ <∞ËÜíπ] <—Áœu
<‡⁄˘]<ÏÅ^√jâ]<·ÊÅ»<‰fi_<�]Ç“ˆ⁄
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<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]2÷ <ÿËÁ≥
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J^„Ò^À◊uÊ<ÏÇvjπ]
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<ÿÈe <DÌflr◊÷]E <ãÈÒÜ÷] <Ü”ç_>
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<ÎÑ÷] <H·^eÖÊÅ <Ü≥ˆπ <ÏÜç^√÷]
<Ì√ée <Ü‚^ø⁄ <‡€ñjË <‰fic <k÷^Œ
<HÌÈ⁄^ä÷]<Ï]Å^√⁄Ê<x⁄^äj÷]<›Ç√÷
<k„qÊ<:÷]<l]Å^œjfi˜]<Ç√e<‘÷ÉÊ
<l]Ü≥ˆπ] <ª <ÿÈÒ]Üâc <±c

JÌœe^ä÷]
<·_<>·_<·_<Íâ><Ì”fç<lÜ“ÉÊ
<ÌÈ“4⁄˘] <ÌÈqÖ^§] <ÜËáÊ <Ç¬^ä⁄
<Ì÷^âÖ <‰qÊ <åÁfi^€“^⁄ <ÃËáÁq

<‡¬ <ÄÁÈé÷] <ã◊• <Áñ¬ <±c
<ÌË˜Ê <ª <Íõ]ÜœµÇ÷] <hà£]
<Çfi]2È◊Èq <∞jäËÜ“ <’ÖÁËÁÈfi
<ÏÇvjπ]<l^Ë˜Á÷]<·_<^„È <^„«◊e_

JÜ≥ˆπ]<Ì√õ^œ⁄<›àj√i
<‡�flç]Ê <·c <åÁfi^€“^⁄ <Ÿ^ŒÊ
<]Üqc <Ö]ÜŒ <≈ÊÜé⁄ <Çï <kiÁë
<Ü≥ˆ⁄ <ÔÜ“É <Ìfâ^flπ <l]Ü≥ˆπ]
<›^¬ <Çœ¬ <ÎÑ÷] <ŸÊ˘] <·^eÖÊÅ
<Ì√ée<Ü‚^ø⁄<‡€ñi<‰fi˘><NLLM
<ÌÈ⁄^ä÷] <ÏÅ^√⁄Ê <x⁄^äj÷] <›Ç√÷

J>‘÷É<ÔÜ“É<^Èuc<ÇËÜfi<˜Ê
<ÏÖ]Åc <Ö]Üœe <Çfi]2È◊Èq <kfuÖÊ
<l2j¬]Ê <Ü≥ˆπ] <Ì√õ^œ≤ <^⁄^eÊ_
<Ü≥ˆ⁄ <Çœ¬ <ÏÇvjπ] <‹⁄˘] <Ö^Èj}]
<Ç√e> <’ÖÁËÁÈfi <ª <O <·^eÖÊÅ
<ÏÜç^√÷] <ÔÜ“Ñ÷] <‡⁄ <ºœ  <›^Ë_
<Ìfi^‚c <2€jfâ <MM <l^€r7

J>^“4⁄˘
<ŸÁ◊Ë_<NM<ª<Ü≥ˆπ]<Çœ¬<ƒŒÁjËÊ
<ÌÈ√€¢] <è⁄^‚ <Ó◊¬ <D2€jfâE

JÏÇvjπ]<‹⁄˙÷<Ì⁄^√÷]
<ÏÇ¬Ê <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á÷] <kfi^“Ê
<ª <Ü≥ˆπ] <k√õ^Œ <ÌÈeÜ∆ <ŸÊÅ
<:÷] <l]Å^œjfi˜] <gfäe <–e^ä÷]
<gfäe <ÿÈÒ]Üâ˝ <‰÷¯} <‰qÁi

J∞ÈflÈ�ä◊À÷]<ƒ⁄<^„◊⁄^√i
<ŸÊ˘] <·^eÖÊÅ <Ü≥ˆ⁄ <ÕÜ√ËÊ
<Íπ^√÷] <Ü≥ˆπ]>{e <�̂È5Ö
<ÇŒÊ<>NLLM<ÌËÜífl√÷] <Ìñ‚^flπ
<ÿÈÒ]Üâ˝<Ï4n“<l]Å^œjfi]<‰j◊◊°
<Ç„ç <^€“ <ÅÁqÁ÷] <ª <^„œ£Ê
<Ö^”fic <NLLU <›^¬ <Ífi^n÷] <Ü≥ˆπ]
<ÎÇ∑_ <ÅÁ€¶ <Ífi]ÜË˝] <ãÈÒÜ÷]
<�̂⁄Ár‚Ê <ÌËá^fl÷] <ÌŒÜv€◊÷ <Å^®

JÿÈÒ]Üâc<Ó◊¬<�̂ÀÈfl¬

كلينتون: مساعدو القذايف يناقشون "احتمال انتقال السلطة"

"جمموعة االتصال" متّول الثوار الليبيني
اختذت "جمموعة االتصال حول ليبيا" 
قرارًا دوليًا يقضي بدعم "اجمللس 
اللييب" ومتويله  االنتقالي  الوطين 
ماليًا، يف وقت كشفت واشنطن 
عن أن مقربني من الزعيم اللييب 
اتصاالت  جيرون  القذايف  معمر 
مع عدد من احملاورين املختلفني 

بشأن "احتمال انتقال السلطة".
االول  أمس  الكويت  وتعهدت 
بتحويل 180 مليون دوالر اىل هذا 
الصندوق فورًا، يف حني تعهدت 
فرنسا بتقديم 290 مليون يورو، 
مليون   400 حنو  بتقديم  وايطاليا 

يورو للمعارضة.
ويف أبو ظيب، قال رئيس اجمللس 
"اآللية  إن  غوقة:  عبداحلفيظ 
اجمللس  لدعم  املؤقتة  الدولية 
باتت  لتمويله  االنتقالي  الوطين 
ومت  تفعيلها،  مت  لقد  فعالة. 

االتفاق على هذه اآللية".
عن  كناية  هي  اآللية  وهذه 
سياسية  معايري  حتكمه  صندوق 
عرب  فيه  املساهمة  للدول  وميكن 
والقروض  املساهمات  تقديم 

لدعم اجمللس.
"اجمللس  حتذير  بعد  وذلك، 
االنتقالي" من فشل ذريع إذا مل 
نح الثوار الدعم املالي املناسب  ميمُ
إذ قال  املؤمتر،  قبل ساعات من 
سيكون  الثوار  وضع  إن  غوقة: 
اىل  التوصل  يتم  مل  إذا  "صعبًا 
اتفاق واضح يؤمن التمويل الالزم 
املالية  اآللية  واصفًا  بسرعة"، 
املؤقتة بأنها "معقدة"، داعيًا اىل 

الوصول اىل بديل منها إذا تبني 
أنها ال تؤمن التمويل املطلوب.

ويف السياق نفسه، أكد مسؤول 
"اجمللس  يف  واملالية  النفط 
الوطين" علي الرتهوني أن اجتماع 
ابوظيب سيكون "فشاًل ذريعًا" إذا 
مل يتوصل اىل وضع اآللية لتمويل 
الثوار، مؤكدًا أن الثوار سيبدأون 
قريبًا انتاج حنو مئة ألف برميل من 

اخلام يوميًا.
"فرانس  لوكالة  تصريح  ويف 
خليجي،  مندوب  كشف  برس" 
طريقة  على  االتفاق  سيتم  أنه 
تفعيل اآللية املالية املؤقتة لدعم 

اجمللس.
قالت  االفتتاحية،  الكلمة  ويف 
األمريكية  اخلارجية  وزيرة 
العديد  "هناك  كلينتون:  هيالري 
اليت  املستمرة  املناقشات  من 
من  مقربون  أشخاص  جيريها 
القذايف، وحنن على علم بأن هذه 

أمور من  املناقشات تتضمن عدة 
السلطة"،  انتقال  احتمال  بينها 
واضحة  توجد طريق  "ال  وأضافت 

بعد اىل األمام".
اجملتمع  على  إن  قالت  أنها  غري 
الدولي أن يضمن أنه خالل الشهر 
من  مزيد  جتري  وعندما  املقبل 
احملادثات حول ليبيا يف اسطنبول 
االتصاالت  هذه  مجيع  تكون  "ان 
ألنها  تقييمها  وجرى  فهمت  قد 
جتري مع عدة حماورين". وتابعت 
الكربى  الدول  على  أن  كلينتون 
العمل  "البدء يف  احلني  ذلك  يف 
الضروري  ولكن  متامًا  املختلف 
االنتقالي(  الوطين  )اجمللس  مع 
حتقيق  حملاولة  القذايف  ونظام 

انتقال السلطة" الضروري.
كما أشارت وزير اخلارجية األمريكية 
احلكم  القذايف يف  أيام  "أن  اىل 
معدودة ورحيله عن السلطة بات 
حتميًا". أضافت "يف االأام املقبلة 

سننسق اخلطط العديدة اليت يتم 
مع  وثيق  بشكل  ونعمل  إعدادها 

اجمللس االنتقالي".
وأمام ممثلي حنو 40 دولة ومنظمة 
جملموعة  الثالث  االجتماع  يف 
اخلارجية  وزير  قال  االتصال، 
"إن  فراتيين:  فرانكو  االيطالي 
شارف  ليبيا  يف  القذايف  حكم 
على النهاية.. لقد أثبت الليبيون 
للعامل عزمهم على القتال من أجل 

الدميوقراطية واحلرية".
االنشقاقات  أن  فراتيين  واعترب 
آللة  قوية  "شكلت صفعة  األخرية 
الدعاية يف النظام وأثبتت أنه حتى 
الدائرة الصغرية حول القذايف مل 
السيطرة  على  بقدرته  تثق  تعد 
على البالد"، إال أنه دعا الشركاء 
الزخم  على  "احلفاظ  اىل  الدوليني 
فرصة  أي  القذايف  نعطي  لئال 
للتقدم جمددًا". ولوكالة "رويرتز" 
لألنباء صرح فراتيين: "إن ايطاليا 
ستمد املعارضة مبا يصل إىل 400 
مليون يورو )586.1 مليون دوالر( 
بضمان  ووقود  أموال  صورة  يف 
أضاف  جممدة".  ليبية  أصول 
حنو  وحدها  ايطاليا  يف  "مجدنا 
مثانية مليارات دوالر من األصول 
بل  للنظام  ليست  اليت  الليبية 
وزير  قال  كذلك،  للشعب".  هي 
حممد  الشيخ  الكوييت  اخلارجية 
بالده ستحول  إن  الصباح  السامل 
للمجلس  دوالر  مليون   180 مبلغ 
االنتقالي" باستخدام آلية جديدة مت 

االتفاق عليها لنقل األموال.

موسى مع السالم »لكن ليس بأي مثن«
جلامعة  العام  األمني  أكد 
موسى،  عمرو  العربية  الدول 
النتخابات  ترشحه  أعلن  الذي 
الرئاسة املصرية، يف تصريح 
أمس   »24 »فرانس  لقناة 
انتخابه  حال  يف  انه  االول، 
السالم  حتقيق  على  سيعمل 
والفلسطينيني  إسرائيل  بني 

»لكن ليس بأي مثن«.
موسى  عمرو  السيد  وقال 
تستعيد  أن  جيب  »مصر  إن 
املنطقة  يف  املؤثر  وضعها 
يف  سياستها  تتمثل  وان 

السالم،  حتقيق  على  العمل 
وليس  مثن،  بأي  ليس  لكن 
بالدوران حوله باملشاركة يف 

اجتماعات وما إىل ذلك«.
العمل  »جيب  موسى  وأضاف 
حتقيق  اجل  من  وجدية  بهمة 
إذا  سأفعله  ما  وهذا  السالم 

انتخبت«.
إىل  »احلاجة  أن  وأوضح 
السالم هي أيضا حاجة عادلة 
اجل  من  بالعمل  والتزامنا 
التزام  فلسطينية  دولة  قيام 

ال يتزعزع«.

مّدعون إسرائيليون على »اجلزيرة«
لـن يتمكنـوا مـن مقاضاتهـا

بأن  أمريكية  قاضية  حكمت 
الضربات  من  املتضررين 
شنها  اليت  الصاروخية 
متوز  حرب  خالل  اهلل«  »حزب 
مقاضاة  ميكنهم  ال   ،2006
أساس  على  »اجلزيرة«  قناة 
عمدا  احلزب  ساعدت  انها 
املدنيني«  »استهداف  يف 
سقوط  مبواقع  إفادتها  عرب 

الصواريخ.
واعترب املدعون االسرائيليون 
يطالبون  كانوا  الذين 
بتعويضات قيمتها 1.2 مليار 
القطرية،  القناة  من  دوالر 
الصالحية  منهاتن  حملكمة  إن 
»مواطنني  ألن  القضية  يف 

من  تضرروا  امريكيني 
لكن  الصاروخية«.  الضربات 
اعتربت  وود  كيمبا  القاضية 
ان املدعني فشلوا يف إظهار 
لديها  كانت  »اجلزيرة«  أن 
مساعدة  يف  الواضحة  النية 

»حزب اهلل«.
القضية  يف  واملدعون 
أمريكيون،  مواطنون  هم 
اسرائيليون وكنديون أصيبوا 
عائالتهم  من  أفراد  قتل  أو 
خالل حرب متوز 2006، وقالت 
فقدت  إنها  املدعيات  إحدى 
سقط  صاروخ  نتيجة  محلها 
قرب منزهلا، فيما قال آخر إنه 

»رأى زوجته تتناثر قطعا«.
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اسرتاليات

<ÌÈπ^√÷]<Ìví÷]<Ì€øfl⁄<kfl◊¬_
<‡⁄ <ÏÖÅ^í÷] <l^¬^√ç˜] <·]
<mobile phones<Ì÷Á€-]<Ãi]Á7]
<…^⁄Ç÷] <·^õÜâ <gfäi <ÇŒ
<›]Ç~jâ] <î^~ç˜] <Ó◊¬Ê
<Ê]<( textingE<ÌÈífl÷]<ÿÒ^âÜ÷]
<‡¬ <pÇvj÷]Ê <≈^€ä÷] <Ïà„q]
<Çv◊÷   free-hands devices < <Ç√e

JöÜ√j÷]<‡⁄
<Ó◊¬ <ÜËÑvj÷] <]Ñ‚ <ÇfljäËÊ
<Ãn”π] <›]Ç~jâ˜] <·`e <Ì÷Å_
<Ïà„q˘]Ê <Ì÷^œfl÷] <Ãi]Á„◊÷
<·_ <‡”µ <ÔÜ}˘] <ÌÈ”◊â¯÷]
<öÜ⁄<Ü�}<ÏÅ^Ëá <±c <ÎÅˆË
<ÿ”ç<Á‚Ê<HDgliomaE <ÍœeÇ÷]

J…^⁄Ç÷]<·^õÜâ<‡⁄<oÈf}
<ÌÈ÷ÊÇ÷] <Ì÷^“Á÷] <krjfljâ]Ê
<Ì√e^j÷] <·^õÜä÷] <pÁvf÷
<·_ < <ÌÈπ^√÷] <Ìví÷] <Ì€øflπ
<l˜^.]<ª<l^¬^√ç˜]<ÅÅÜi
<:÷] <ÌÈäÈõ^fl«⁄ÊÜ„”÷]
<‡⁄»<Ïà„q˘]<ÂÑ‚<ÿn⁄<^‚Ç÷Ái
<ÌflõÜä⁄ <·Á”i <·] <‡”€π]

J«Üéf◊÷
<‡⁄<^π^¬<OM<‡⁄<–ËÜ <–◊õ]Ê
<‹ÈÈœi<Ç√e<ÜËÑvj÷]<]Ñ‚<]Ç◊e<MP
<:÷] <l^â]ÖÇ÷] <‡⁄ <l^Úπ]
<ÌÈfi^õÜä÷]<Üõ^~π]<ª<lÜéfi
<l˜^.]<‡¬<Ì∂^fl÷]<Ì◊€j-]

JÌÈäÈõ^fl«⁄ÊÜ„”÷]
<Ì÷Å_<ÇqÁi< <̃‰fi]<^€◊√÷]<Ÿ^ŒÊ
<l^¬^√ç˜]<·_<t^jfljâ <̃ÌÈ ^“
<Ì÷^œfl÷]<Ãi]Á7]<‡⁄<ÏÖÅ^í÷]
<’^fl‚ <·^“ <‡”÷Ê <H <Ìfl⁄a
<Ÿ^€ju] <Ö^„æ˝ <ÌÈ ^“ <l^fi^Èe

JÌÈ∆^⁄Ç÷]<›]ÖÊ˜^e<^„j◊ë

Œbflá€a@Êb†ãé@kjèm@á”@Ú€Ï‡0a@—maÏ:a@pb«b»ía

<^⁄Çœ⁄ < <·ÊÇ¬^œjπ] <Óœ◊jÈâ
<·ÁeÜ”÷] <ÌfËÜñ÷ <‹„i^ñËÁ√i
<‡⁄ <Ï^À√π] <Ìfj√÷] <ƒÀi3â <^€“
<òÀ~flπ]<ÿ}Ç÷]<ÎÊÑ÷<gÒ]Üñ÷]
<±c <Ö˜ÊÅ <ULLL <‡⁄ <hÜœË <^⁄
<l^ÈëÁj÷]<gqÁ≤<Ö˜ÊÅ<NQHLLL
<‡⁄<·˚] <^„È <Üøfl÷] <ÎÜ´<:÷]

JÅÖ¯È∆<Ì⁄Á”u<ÿfŒ
<^È÷Áq<ÎÖ^éjä⁄<4f“<^¬Å<ÇŒÊ
<åÊÖ <Ä^flπ] <4«j÷ <ÅÖ¯È∆
<ÂÜËÜœi <‹◊â <ÎÑ÷] <HlÁfiÖ^∆
<H^m¯n÷] <›ÁË <Ì⁄Á”v◊÷ <ÍÒ^„fl÷]
<òËÁ√j÷] <‹ËÇœi <·Á”Ë <·_ <±]
<±] <ÿíË <ÎÑ÷] <ÿ}Ç÷] <ÎÊÑ÷
<ª <HÌflä÷] <ª <Ö˜ÊÅ <Ã÷_ <TL
<Ê_ <gÒ]Üñ÷] <l˜Ç√⁄ <·_ <∞u
<ÿ}Ç÷] <ÎÊÑ÷ <Ìfäfl÷^e <^„i^fj¬
<‹„fi_ <‡⁄<Ç“`j◊÷ <4«jjâ<Ó◊¬˜]
<ÏÅ^Ëá <‡⁄ <ÇÒ]Á  <Î_ <]Áœ◊jË <%

JÌfËÜñ÷]<‡⁄<ÌÈÀ√π]<Ìfj√÷]
<ÖÁäÈ Ê2÷] <^ñË_ <ò Ö <^€“
<òËÁ√j÷] <ª <Ω]Ü ˜] <lÁfi^∆
<l]Å^Ëà÷] <gfäe <‡ËÇ¬^œj€◊÷
<l^ç^√π] <ƒ Ç÷ <Ï4}˘]
<ÅÇäi<:÷]<ÌÈëÁj÷]Ê<HÌËÇ¬^œj÷]
<J·ÁeÜ”÷] <Ö^√â_ <≈^ÀiÖ˜ <ºœ 
<òËÁ√i<·Á”Ë<·_<ÓëÊ_<‰fl”÷Ê
<≈^ÀiÖ] <·ÊÅ <Ì÷Á◊Èv◊÷ <gÒ]Üñ÷]
<‡⁄ <±Ê˘] <Ìflä÷] <ª <ÅÁŒÁ÷]
<ÜŒ_Ê<·ÁeÜ”÷]<Ó◊¬<ÌfËÜï<öÜ 
<Çu] <^eÜ„”÷] <Ö^√â_ <≈^ÀiÖ] <·`e

JòËÁ√j÷]<h^fâ]
<l]ÇÒ^¬ <ƒËáÁj÷ <‰j�} <Ö^õc <ª
<ÓëÊ_ <H·ÁeÜ”÷] <gÒ]Üï
<QQ <^�¬^e <lÁfiÖ^∆ <ÖÁä Ê2÷]
<RzO<±]Áu<Î]<l¯Ò^√◊÷<ÌÚπ]<ª

<≈^ÀiÖ] < <ÿæ <ª<Ö˜ÊÅ <l]Ö^È◊⁄
<H <]Ö˜ÊÅNR <·ÁeÜ”÷] <‡õ <Ü√â
<Ö^È◊⁄ <MMHQ <±] <ÏÅ^Ëà÷] <ÿíj÷
<Ìä∏ <ìí~jâÊ <JÖ˜ÊÅ
<òËÁ√j÷]<‡⁄<ÌÚπ]<ª<·Ám¯mÊ
<ÏÇ¬^äπ <Ö˜ÊÅ <Ö^È◊⁄ <OzU <Î]
<ÌÒ^π]<ª<MLÊ<Ÿ^€¬˘]Ê<0^íπ]

JÖ^”je˜]<±c<Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<MzQ
<<lÁfi^∆ <ÖÁäÈ Ê2÷] <‡ç <^€“
<Ÿ^qÖ <Ö^f“ <Ó◊¬ <^¬É˜ <^⁄Ár‚
<s„fi <]ÊÇœjfi] <‡ËÑ÷] <Ÿ^€¬˘]
<Ó◊¬ <ÌfËÜï <öÜÀ÷ <Ì⁄Á”£]
<ãÈÒÖ <‘÷É <ª <^≤ <H <·ÁeÜ”÷]
<^È÷]3â] <ª <Ÿ^€¬˘] <ã◊•
<ã◊•<ãÈÒÖÊ<HÍ÷Å]Üe<›^‚]Ü∆
<<g◊í◊÷<BlueScope<Ì“Üç<ÏÖ]Å]
<ã◊• <ãÈÒÖÊ <Íç]Ü“ <‹Ë]Ü∆
<·ÁjÈ◊Èe <Íe <èj‚ <Íe <ÏÖ]Å]
<ÎÑÀflj⁄ <‡¬<¯ñ <H <Üífi<’^q
<ÿ �Èäπ] <Í√Èf�÷] <á^«÷]Ê <‹vÀ÷]
<ÜíŒ» <]Á√ïÊ<‡ËÑ÷] <l^¬^flí◊÷
<ÿfŒ <«ÌÈi]Ñ÷] <Ìv◊íπ]Ê <Üøfl÷]

JÌÈflõÁ÷]<Ìv◊íπ]
<ÅÖ¯È∆ <ÏÇÈä÷] <k€„i] <^‚ÖÊÇe
<ÜËÜœj÷] <‰ËÁée <lÁe] <ÇÈä÷]
<‹È¬á <Ó◊¬ <^⁄Ár‚ <kflçÊ
<‰jâ^Èâ <lÇœjfi] <ÌïÖ^√π]

JÜç^fπ]<ÿ€√◊÷
<·] <]ÖáÁ÷] <ÌäÈÒÖ <k÷^ŒÊ
<Üç^fπ] <ÿ€√÷] <4e]Çi <Ÿ^€√jâ]»
<ìÈ◊œi <‡⁄ <ÿm^∫ < �‹“ <–Èœvj÷
<ƒ ÜË <·_ <‰fi`ç <‡⁄ <l^m^√ffi˜]
<4√äi <‡⁄ <4n”e <Ün“_ <Õ¯“˜]
<ƒ ÜË <‡÷ <‡”÷Ê <H <·ÁeÜ”÷]
<òÈÀ°<Ê_ <òËÁ√j◊÷ <l]ÇÒ^√÷]
<ÂÑ‚ <‡⁄ <Î_ <ª <ÃÈ÷^”j÷]

ÊÏqÏ‹æa@êÓ€Î@ãé�̨ a@ÊÏiãÿ€a@ã»é@…œáÌ@Âfl@ZpÏia

CÊÏiãÿ€a@pbõÌÏ»mD@Ú�Ç@Â«@—ìÿm@pÏ„bÀ@Ú‰ß
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<ÇÈä÷]<Hà◊È‚<käË]<gÒ^fi<‡◊¬_
<›ÁâÖ <·] < <ã“ÊÜe <∞◊∆
<‡ËÑ◊÷ <l]Ö^�œ÷] <Ÿ^€√jâ]
<ÌÈ◊í <Ê]<ÌËÜ„ç<Ü“]Ñi<·Ê3éË
<]Çje]<^„ñÈÀ°<‹jÈâ<ÌËÁflâ<Ê]

Jÿfœπ]<áÁ≥<‡⁄<ŸÊ˜]<‡⁄
<<NLMM<áÁ≥<‡⁄<ŸÊ˜]<‡⁄<]Çje^ 
<Ü“]Ñi <Ö^√â] <òÀ} <‹jÈâ
<h^“Ü◊÷ <l]Ö^�œ÷] <ª <ÜÀä÷]
<<‹øjfl⁄<ÿ”ée<^„fiÁ◊€√jäË<‡ËÑ÷]
<Ü ÁË<^∫<ÌÚπ]<ª<Ì√äi<ÅÊÇù
<ª <]Ö˜ÊÅ <NPL <h^“Ü÷] <Ó◊¬

JÌflä÷]
<·¯¬c<·c»<ã“ÊÜe<ÇÈä÷]<Ÿ^ŒÊ
<‹Èø¬ <`ffi <Á‚ <D^√eÖ˜]E <›ÁÈ÷]
<·^”ä÷] <‡⁄ <Ö^�œ÷] <h^“Ü÷
<·Á◊œjäË <‡ËÑ÷] <∞È◊-]

J«ÌËÇËÇ£]<‘”ä÷]
<à◊È‚ <käË] <gÒ^fi <Õ^ï]Ê
<pÊ^â<ÁÈfi<Ì�}<ÿæ<ª»<ŸÁœË
<›ÁâÖ <òÈÀ~j÷ <ÏÇËÇ¢] <à◊ËÊ
<h^“Ü÷]<‡”µ<l]Ö^�œ÷]<Ÿ^€√jâ]
±]<<East Hills<‡⁄<‡ËÜ ^äπ]
<±] <ÿíË <^⁄ <4 Ái <Wynyard
<Ü“]Ñi<‹„Ò]Üç<ÔÇ÷<l]Ö˜ÊÅ<ML
<]Üç<Çfl¬  $<MNL<ÖÇœeÊ<H<ÌËÜ„ç

J«ÌËÁflâ<ÜÀâ<ÏÜ“Ñi
<ÂÑ‚» <ã“ÊÜe <ÇÈä÷] <Ÿ^ŒÊ
<ÿ√ü <Ì◊Ò^7] <l^ñÈÀ~j÷]
<Ün“] <Ö^�œ÷^e <ÜÀä÷] <›ÁâÖ
<ÕÁâÊ<h^“Ü◊÷<ÌÈ÷Áœ√⁄Ê<¯€†
<º«ñ÷]<ò√e<ÃÈÀ°<ª<Ç¬^äi

Jl¯Ò^√÷]<ÌÈfi]àÈ⁄<Ó◊¬
<VŸÁœË<à◊È‚<käË]<gÒ^fi<ƒe^iÊ
<Í‚<ÌéÈ√π]<ÃÈ÷^”i<≈^ÀiÖ]<·c
<‰q]Ái<:÷]<^u^£c<Ün“˘]<Ì÷`äπ]
<l^ñÈÀ~j÷] <ÂÑ‚Ê <II <Üâ˘]
<ÔÜ}_ <ÏÜ⁄ <Ö˜ÊÇ÷] <ƒñi <ÕÁâ

J‹„eÁÈq<ª
<ÂÑ‚ <‹flj∆_ <·_ <ÅÊ_» <Ÿ^ŒÊ
<käË]<;õ]Á⁄<ƒÈréj÷<ÌëÜÀ÷]
<Ö^�œ÷] <·Á◊œjäË <‡ËÑ÷] <Hà◊È‚
<·Ê3éË <‡ËÑ÷]Ê <‹øjfl⁄ <ÿ”ée
<Ü“]Ñi<]Ê3éË<·]<H^È⁄ÁË<Ü“]Ñi
<ÌÈ◊í  <Ê] <ÌËÜ„ç <Ê] <ÌÈ¬Áfâ_
<ÏÅ^Àjâ˜] <–Èœvj÷ <ÌËÁflâ <Ê_
<l]4 Áj÷] <ÂÑ‚ <‡⁄ <ÔÁíœ÷]
<Ö^√â˜]<ÂÑ‚<·]<^€“<JJÏ4f”÷]
<∞flõ]Áπ]<ƒréi<ÕÁâ<ì}Ö˜]
<<Ÿàflπ]<ª<‹„i]Ö^Èâ<^œe]<Ó◊¬
<Ì◊ËÁ�÷]<ÕÁÀí÷]<‡⁄<ì◊~j÷]Ê

J«∞flm˜]<›^Ë]<Ü“]Ñj÷]<]Üé÷
<Çœ÷<^fl⁄<‡Ë4n”÷]<ÿn⁄«<Õ^ï]Ê
<ÕÁŒÁ÷] <]Üq <Ω^fu˝] <l2j}]
<l^u^fë <Ì◊ËÁõ <4e]Áõ <ª
<ÁÈfi <Ì⁄Á”u <·cÊ <∞flm˜] <›^Ë]
<Ó◊¬ <Ì€€í⁄ <à◊ËÊ <pÊ^â
<ÿ√qÊ<ÌÈœÈœu <l^u¯ë]<–Èœ†
<‹ŒÖ<Ö^È§]<›^√÷]<ÿœfl◊÷<^fl◊Ò^âÊ
<ÂÑ‚Ê <HÌË˜Á÷] <·^”ä÷ <Çu]Ê
<Ü“]Ñj÷] <Ö^√â] <ª<l^ñÈÀ~j÷]
<ÜÀä÷] <‘ç <·ÊÅ <ÿ√rjâ
<ÌÈeÉ^q <Ün“] <ÌËÇËÇ£] <‘”ä÷^e

J«h^“Ü◊÷
<·Ê3éË<‡ËÑ÷]<h^“Ü÷]»<·]<Ÿ^ŒÊ
<Í�«i<:÷]<II<MyMulti<Ü“]Ñi
<l]Ö^�œ÷]Ê<l¯ ^£]<2¬<ÜÀä÷]
<^ñË_ <·ÊÜ ÁÈâ <II <l]Ö^f√÷]Ê
<É] <ÏÇËÇ¢] <l]4√äj÷] <gqÁ≤
<l]Ö˜ÊÅ <U <·ÊÜ ÁÈâ <‹„fi]
<NQÊ <ÌËÜ„é÷] <ÏÜ“Ñj÷] <Ó◊¬
<<ÌÈ◊íÀ÷] <ÏÜ“Ñj÷] <Ó◊¬ <]Ö˜ÊÅ
<ÜÀâ<ÏÜ“Ñi<Ó◊¬<Ö˜ÊÅ<MLL<Ê

J«^ËÁflâ
<ÎÜÀÈq<V{e<Ÿ^íi˜]<Ö^äÀjâ¯÷

0421778671<Áâ]Ü∆

J«—Ü�÷]
<Ó◊¬ <Ü√â <ƒñfi <^flfi]» <k ^ï]Ê
<Ö^f“ <‰√ ÇÈâ <ÎÑ÷] <·ÁeÜ”÷]
<‹„√ Å <gfäe <‡ËÑ÷] <∞mÁ◊π]
<à ]Áu<‹„ËÇ÷<·Á”jâ<<‡€n÷]<]Ñ‚
<o√fflπ]<pÁ◊j÷]<òÈÀ~j÷<’Üvj÷]

J«·ÁeÜ”÷]<‡⁄
<direct-action policy <ÂÅ^œjfi] <ªÊ
<ÖÁäÈ Ê2÷] <Ÿ^Œ <lÁe] <ÇÈä◊÷
<Ó◊¬ <Ïà”iÜπ] <ÌÈ÷˚] <·] <lÁfi^∆
<ÌÀ◊”i<ÿŒ˘]<ÌœËÜ�÷]<ÿn≥<—Áä÷]
direct-Ê <l^m^√ffi˜] <òÀ§<Ì⁄˙÷
<Ì ^œm<'Èâ3e<Üõ^°<<action policy

<ÌËÁÚÀ÷] <0^íπ] <‡⁄ <ÌÈâ^Èâ
<ª<ÿ«◊«ji <·_ <^„fi`ç <‡⁄ <:÷]

JÅ^íjŒ¯÷<ÔÜ}_<l^¬^�Œ
<·ÁeÜ”÷] <4√äj÷ <‰ïÜ¬ <ªÊ
<Ì ^œm <∞e <^Œ^fâ <ÂÖ^fj¬^e
<^È÷]3â] <lÜ}_ <:÷] <ÌÈÒ^€£]
<ª <l^u¯ë˝] <ÿfŒ <ÔÜ}_ <ÏÜ⁄
<Ÿ^Œ <Íï^π] <·Üœ÷] <l^flÈfi^$
<ÿéÀ÷] <·] <lÁfiÖ^∆ <ÖÁäÈ Ê2÷]
<‰fi`ç <‡⁄ <·ÁeÜ”÷] <4√äi <ª
<‡⁄ <Ì◊ËÁõ<Ï3 » <±c <ÎÅˆË <·_

J«Ö]Üœjâ˜]<›Ç¬Ê<Ü ^flj÷]
<‡⁄<^œu<Ï4f”÷]<ÌÀ◊”j÷]<·c»<Ÿ^ŒÊ
-d <{÷<Í€Èøflj÷]<s„fl◊÷<·^¬É˝]<
<^~ÈâÜi<·Á”jâ<Hrect-action policy

J«ÌµÇœ÷]<ÌÈâ^Èä÷]<Ì ^œn◊÷
<l^â^Èâ<·Á“<‰Àâ_<‡¬<hÜ¬_Ê
<^¬ÁïÁ⁄ <Ÿ]ài <˜ <Ä^flπ] <4«i
<^È÷]3â]<ª<Íâ^Èä÷]<›^äœfi¯÷
<·] <Ÿ^ŒÊ <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á÷]Ê

<·]Ç◊e <ª <Ìø ^-] <l^⁄Á”£]
<Õ]Ç‚_ <ƒ⁄ <^⁄ÇŒ <Íñ≥ <ÔÜ}_

Jl^m^√ffi˜]<òÀ}
<ÖÁäÈ Ê2÷] <ÜËÜœi <ÖÊÇë <Ç√eÊ
<lÁe] <ÍfiÁõ <ÇÈä÷] <^¬Å <lÁfi^∆
<ÇËÇvj÷ <Ì◊œjä⁄ <Ìfl¢ <^éfi] <±]
<l^m^√ffi] <òÈÀ° <l^ËÁjä⁄

J^È÷]3â]<ª<·ÁeÜ”÷]
<·] <‡⁄ <ÌïÖ^√π] <‹È¬á <ÖÑuÊ
<Ì÷^äπ]<Ì�◊â<Ñ}`Èâ<|]3Œ˜]
<ÎÇË_<‡⁄<gÒ]Üñ÷]<Ö^√â_<ÇËÇvj÷
<àr¬ <’^fl‚» <Ÿ^ŒÊ <J∞Èâ^Èä÷]

J«^fl‚<ÌÈ⁄^fl÷]<ÌÈõ]ÜœµÇ÷]<ª
<ÿfŒÊ <˜Ê_» <lÁe] <ÇÈä÷] <Ÿ^ŒÊ
<]ÖáÁ÷] <ÌäÈÒÖ <·^  <Íç <ÿ“
<ÖÁ„€¢]<ƒ⁄<<Ì⁄Çœπ]<ª<‡”i<%

J«l^e^~jfi˜]<ÿfŒ<Í÷]3â˘]
<Ì⁄Á”£]<tÊÜ}<ÌÈÀÈ“<Ü„øË<]Ñ‚Ê»
<‰◊“ <Ÿ]ˆä÷] <ŸÁu <ÏÜ�Èä÷] <‡¬

J«Ä^flπ]<4«i
<‹È¬á <ÿë]Ê <H <–u˜ <kŒÊ <ª
<kŒÊ <ª <‰⁄Ár‚ <ÌïÖ^√π]
<ÜËÜœj÷] <·_ <±c<]4é⁄<HÌ◊Úâ˜]
<ÕÁâ<ÌÈ÷]3â˜] <Üâ˘]» <V <Ÿ^Œ
<ÌÀ◊”j÷]<Õ^�π]<ÌË^„fi<ª<ÿ€vji

J«·ÁeÜ”÷]<Ü√ä÷<Ì◊⁄^”÷]
<<·^π2÷] <lÁe] <ÇÈä÷] <Ÿ`âÊ
<]ÖáÁ÷] < <ÌäÈÒÖ<·_<‡”µ<ÃÈ“»
<^„jfËÜï <·] <ŸÁœ÷] <Ì◊ë]Á⁄
J«[ºœ <∞mÁ◊π]<Ö^f“<^„√ ÇÈâ
<∞mÁ◊π]<Ö^f“<[ƒ ÇË<‡⁄»<Ÿ^ŒÊ
<VÍ‚ <ÌœÈœ£]Ê <[Üâ˘] <›_

J»Üâ˘]

@ÚÓ‹ó–€aÎ@ÚÌãËì€a@ã◊aân€a@äb»éa@ùÓ–¶
@paäb�‘€a@Ô�‹‘nèæ@ÚÌÏ‰è€aÎ

<·Êˆç <ÌÚÈ‚ <lÜéfi
<l^⁄Á◊√⁄<^ËÖÁj”Àe<‘◊„jäπ]
<Ó◊¬ <ÌÈeÜ√÷] <Ì«◊÷^e <ÏÇËÇq
<—Áœu<‡¬<ÍfiÊ3”÷˜]<^„√ŒÁ⁄
<HŸ]Á⁄˘] <Å]Å3â]Ê <—Áäj÷]
<^„„q]ÁË <ÇŒ <ÃŒ]Á⁄ <Ìfl€ñj⁄
<]Üée<‰⁄^ÈŒ<^flm_<‘◊„jäπ]

J^„¬^qÖ]<Ê_<ƒ◊ä÷]<ÔÇuc
<ÌÚÈ‚ < �–◊ji <H›^¬ <ÿ“ <ª
<^ËÖÁj”Àe <‘◊„jäπ] <·Êˆç
<:÷] <Ì◊Úâ˘] <‡⁄ <Ì¬Á€•
<^ËÖÁj” <ÌË˜Ê<·^”â<^„uÜ�Ë

Vÿn⁄
<Ÿ]Á⁄˘]<Å]Å3â]<;fl”µ<Ój⁄

[^„j√ Å<:÷]
<^⁄ < �Íç <]Üée <k€Œ <]Éc
<Ó◊¬ <g �qÁjË <ÿ„  <HÜä”fi]Ê

<[‰u¯ëc<Ürjπ]
<�̂ÚÈç<kË3ç]<]Éc<pÇ <̈]É^⁄

<[ÍË_Ö<l4∆<‹m
<‡”Ë<%<]Éc<—Áœu<ÌË_<Í÷<ÿ‚

<[Ÿ^íËc<Í√⁄
<ÏÜËÇ⁄<H·Áfi<4◊“<JÅ<lÅ^ _
<‘◊„jäπ] <·Êˆç <ÌÚÈ‚
<ÕÜ√Ë <˜» <V �Ì◊Ò^Œ <H^ËÖÁj”Àe
<�̂È◊“ <‹„ŒÁœu <Å]Ü ˘] <ƒÈ∂
<]Üée <Ü⁄˘] <–◊√jË <^⁄Çfl¬
<ÃÈñiÊJ«l^⁄Ç§] <Ê_ <ƒ◊ä÷]
<Å]Ü ˘] <‹◊√Ë <˜ <ÇŒ» <V �Ì◊Ò^Œ
<ÔÇuc <≈^qÖc <‹„fi^”⁄de <‰fi_

<^„“¯„jâ]<‡⁄<‹∆Ü÷^e<ƒ◊ä÷]
<–í◊π]<Ì÷]ác<Ê_<^„⁄]Ç~jâ]<Ê_

<J«ÌÈ◊ë˘]<ÏÁf√÷]<‡⁄

<–◊√ji<Ì◊”é⁄<‘ËÇ÷<kfi^“<]Éc
< �ÑÚflÈu<H‰jË3ç]<ÎÑ÷]<sjflπ^e
<Ê_ <‰◊ËÇfi <Ürjπ] <Ó◊¬<∞√jË
<Ê_<‰u¯ë]<Ê_<‘È÷c<‰fl$<ÏÅ^¬c
<J‘Ò^ïÖ˝<Ü}a<ÿu<Î_<‹ËÇœi
<Ó◊¬<|^jπ]<ÿ£]<≈Áfi<ÃŒÁjËÊ

JÌ◊”éπ]<Ì√Èfõ
<·Êˆç <ÌÚÈ‚ <›Çœi <^€“
<l^⁄Á◊√⁄<^ËÖÁj”Àe<‘◊„jäπ]

VŸÁu<xÒ^ífiÊ
ÇËÇrj÷]Ê<^flf÷]

ÌÈ÷^Èju˜]<ÿÒ^âÜ÷]
4q`j÷

l^rjflπ]<Ì⁄¯â
<ŸÁu <l^⁄Á◊√π] <‡⁄ <ÇËà€◊÷
<ÌÈeÜ√÷]<Ì«◊÷^e<—Áäj÷]<—Áœu
ÍfiÊ3”÷˜]<ƒŒÁπ]<ÏÖ^Ëá<ÓqÜ �Ë
wwwJconsumerJvicJgovJ

J<<auKlanguages
<ÌÚÈ„e <Ÿ^íi˜] <‘fl”µ <Ê_
<^ËÖÁj”Àe <‘◊„jäπ] <·Êˆç
<Ó◊¬ <ÌÈfi^• <ÌvÈífi <g◊�÷
<‡⁄ <Ê_ <MOLLQQTMTM <‹ŒÜ÷]
<ÌËÜËÜvj÷]<Ì∂3÷]<Ì⁄Ç}<Ÿ¯}
<‹ŒÜ÷] <Ó◊¬<DTISE<ÌÈ„Àé÷]Ê

JMOMPQL

@÷Ïèn€bi@Úñb©a@Ÿ”Ï‘y@“ã«g
ÚÓiã»€a@ÚÃ‹€bi@fiaÏfl˛a@ÜaÜ6éaÎ

NazihZ@0402 254 834 M@PHZ@9892 4001 
FaxZ@9892 4002

AddressZ@186 M188 Hawksview St~
Cnr of fowler Rd~@Guildford NSW 2161

@kÓ◊ãm
@kÓ€aÎÜ

Ú‹‡»nèflÎ@ÒáÌáu
<pb◊äbfl@Âfl@

Kumhoz<Michlelinz<
Dunlopz<BridgestoneJJJ<<

^‚4∆ÊGood year

DWheel AllignmentEÔÿÓmbflÏmÎa@ÊaçÓfl
l]Ö^Èä÷]<≈]Áfi]<Ì ^”÷<Ì◊€√jä⁄Ê<ÏÇËÇqDÌõÁflqE
l^ËÖ^�eÊ<l^⁄]Ü <gÈ“ÜiÊ<ÌõÁflq<xÈ◊íi<

@áÓ«aÏæa@¿@Ú”ÜÎ@Ú‹flb»æa@¿@÷áñ@NN›‡»€a@¿@Ò5Ç@NNÒåbnø@ÚfláÇ

—ÜÀ÷]<]ÁÀéj“]Ê<^‚4«e<^fiÖ^√â]<]ÁfiÖ^Œ
V‰Ëàfi<{e<Ÿ^íi¯÷
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<ã⁄]<Ö]Éa<‡⁄<Üé¬<ƒe]Ü÷]<ÔÁŒ<lÇ“_
<ã◊.] <ãÈÒÖ <ÏÁ¬Å» <·_ <HŸÊ˜]
<ÿq_<‡⁄<ÌÈ√ËÜéi<Ìä◊q<Çœ√÷<Íe^Èfl÷]
<HÌËÖÁjâÅ<4∆<Í‚<Ì⁄Á”£]<ÿÈ√Ài
<H^ÈfiÁfi^ŒÊ <^Èâ^Èâ <ÌïÁ Ü⁄ <Í‚Ê
<Ö]Éa <T<–ËÜ <Ìf√÷<g√◊Ë<ÎÜe<·_Ê
<^«÷] <Ì÷Ê^¶ <Ÿ¯} <‡⁄ <HÌÈ◊È�√j÷]
<H«Ìn÷^n÷]Ê <±Ê˘] <∞jâ^ÒÜ÷] <ÖÊÅ
<öÁ Ü⁄ <Ü⁄˘]» <·_ <Ó◊¬ <ÏÅÇé⁄
<‡⁄ <lÖÑuÊ <J«^ËÖÁjâÅÊ <^Èâ^Èâ
<ÃÒ^�÷] <—^Ài] <ÿËÇ√i <ª <ovf÷]»
<ÇŒ<‰fi˘<HÕÊÜø÷]<ÂÑ‚<ªÊ<›ÁÈ÷]
<– ]Áj÷]Ê<—^Ài˜]<4È�i<±]<ÎÅˆË
<ÌÀë^flπ]<Ó◊¬<›^Œ<ÎÑ÷]<HÍâ^Èä÷]
<ƒËáÁiÊ<∞ÈvÈäπ]Ê<∞€◊äπ]<∞e

J«l^Èu¯í÷]
èÈfu

<gÒ^fl÷]<«ÿfœjäπ]»<Ì◊j“<Áñ¬<Ô_Ö
<Ì¬]É]<±]<oËÇu<ª<èÈfu<ÎÅ^‚
<‡ËÑ÷] <î^~ç˘]» <·] <H«—Üé÷]»
<ª <ovf÷] <ÏÅ^¬c <≈ÁïÁ⁄ <·ÁuÜ�Ë
<‹„jÈfi <·Á”i <ÇŒ <HÃÒ^�÷] <—^Ài]
<^€“<Íi`i<‡÷<ÌrÈjfl÷]<‡”÷Ê<HÌfläu
<‡© <^e]Áe_ <xjÀfi <ÇŒ <^flfi˘ <H·ÁqÜË
<±] <ÎÅˆi <ÇŒÊ <H^„fl¬ <Ófl∆ <ª
<– ]Áj÷]<ÿ“Ê<ÃÒ^�÷]<—^Ài]<4È�i
<ÌÀë^flπ]<Ó◊¬<#<ÎÑ÷]<HÍâ^Èä÷]
<ƒËáÁiÊ<∞ÈvÈäπ]Ê<∞€◊äπ]<∞e
<·] <±] <^j ˜ <H«l^Èu¯í÷]
<Å]Á⁄<ò√e<4äÀi<Á‚<ÎÖÊÜñ÷]»

J«ÃÒ^�÷]<—^Ài]
<l]Áflä÷] <Ÿ¯} <Ö_ <%» <VŸ^ŒÊ
<Ífi^π2÷] <Í◊€¬ <^„È  <kâÖ^⁄ <:÷]
<ÏÅ^⁄<4äÀi<ŸÁu<·^œÀjË<∞í~ç
<ª<Â4äÀi<Çu]Ê<ÿ”÷<oÈu<HÏÇu]Ê
<‡”µ<˜Ê<HÖÁjâÇ÷]<Å]Á≤<–◊√jË<^⁄
<]ÅÇé⁄<H«ÿ”é÷] <]Ñ„e<ÖÁ⁄˘] <’Üi
<ÌŒÅ^í÷]<ÌÈfl÷]<lÇqÊ<]Éc»<‰fi_<Ó◊¬
<‰È  <ÇqÁË <Ç◊e <ª <èÈ√÷] <ª
<·_ <g´ <Ìvï]Ê <∞fi]ÁŒÊ <ÖÁjâÅ
<l^Èâ^ä£] <‡¬ <]ÇÈ√e <ÿ£] <·Á”Ë

J«ÌÈÀÒ^�÷]Ê<ÌÈf‚Ñπ]
<ÌÈ√ËÜéj÷] <Ìä◊¢]» <·_ <±]<Ö^ç]Ê
<kvfë_<·]ÜËàu<T<ª<^‚Çœ¬<ƒ⁄àπ]
<‡¬ <Üøfl÷] <ò«e <HÌËÖÁjâÅ <4∆
<›Ç¬ <Ê_ <ÌÈe^Èfl÷] <ÌËÜn“˘] <ÖÁñu
<ãÈÒÖ<Ö]Üëc»<^eÜ«jä⁄<H«^‚ÖÁñu
<H^‚Çœ¬<Ó◊¬<ÎÜe<‰Èffi<h]Áfl÷]<ã◊•
<ÎÑ÷]<ã◊.]<gj”⁄<ÌÚÈ‚<≈^€jq]Ê
<ƒËáÁi<‰È <ÇÈ¬_Ê<h]Áfi<Ì√fâ<ÂÜñu
<H∞fi]Áœ÷] <]áÊ^rj⁄ <Ÿ^€¬˘] <ŸÊÇq
<ŸÊÇq <Ó◊¬ <– ]Áj÷] <‹jË <% <oÈu
<ŸÊÇq<ƒËáÁi<ÔÜq<‹m<‡⁄Ê<HŸ^€¬˘]

«‹„q]à⁄<Ó◊¬<Ÿ^€¬_
<Ã÷^} <ÎÜe <ãÈÒÜ÷]» <·_ <Ç“_Ê
<l˜^íi˝] <ÜËáÊÊ <H·Áfi^œ÷]
<hÜï <å^© <ÿeÜç <ÿÈœjäπ]
<¯Ò^äj⁄ <H«ºÒ^£] <öÜ¬ <·Áfi^œ÷]
<›^¬ <ÜËÇ⁄ <Çfl¬ <Ü⁄˘] <ÃŒÁjË <ÿ‚»
<[^ñœ÷]<±]<ŸÁ¨Ê<·Áfi^œ÷]<Ã÷^}
<Ÿ¯©]<±]<Üçˆi<ÏÜ‚^ø÷]<ÂÑ‚<·_

J«Ì÷ÊÇ÷]
ÎÖÁu

<Ö^€¬ <gÒ^fl÷] <Ì◊j”÷] <Áñ¬ <Ö^ç_Ê
<·ÁËàÀ◊i <±] <oËÇu <ª <ÎÖÁu
<Å^œ√fi]» <·_ <±] <H» <·_ <Íe <·_»
<h]Áfl÷] <ã◊. <ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q
<‡⁄<ÇËà⁄<±]<ÎÅˆË<ª¯}<≈ÁïÁ⁄
<ÿæ <ª <ƒËÜéj÷] <·_Ê <H›^äœfi˜]
<^íœfi <;√Ë <Ÿ^€¬] <ÃËÜíi <Ì⁄Á”u
<H^„äÈÒÖÊ <Ì⁄Á”£] <l^Èu¯ë <ª
<·Ê^√j÷]Ê <·á]Áj÷] <_Çf⁄ <ª<˜¯}]Ê

J«l^�◊ä÷]<∞e<^⁄
<gj”⁄ <ÌÚÈ‚ <≈^€jq]» <±] <kÀ÷Ê
<ÿ⁄^“ <ÖÁñu <ª <Íe^Èfl÷] <ã◊.]
<·]<‹„fl⁄<Ìä∏<2j¬]<oÈu<H^„Ò^ñ¬]
<]Áñ ÖÊ<HÇœ√fli<·]<‡”µ<˜<Ìä◊¢]
<ãÈÒÜ÷]<‡”÷Ê<HŸ^€¬]<ŸÊÇq<Ö]ÜŒ]
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<‡©Ê <HÜ}a <Â^ü] <ª <Ç„jq] <ÎÜe
<Ìä◊¢]» <·] <]Ç“ˆ⁄ <H«‰√⁄ <Ã◊j™
<Ã÷^≠<^‚Å^œ√fi] <·]Ê<HÌÈŒ^nÈ⁄<4∆

J«h]Áfl÷]<ã◊.<Í◊}]Ç÷]<›^øfl÷]
ÃâÁË

<Îá^∆ <gÒ^fl÷] <Ì◊j”÷] <Áñ¬ <ÅÇçÊ
<Ìäâˆπ]» <±] <oËÇu <ª <ÃâÁË
<» <·] <Ó◊¬ <H«Ÿ^âÖ˛÷ <ÌÈfi^flf◊÷]
<Ö^fj¬] <ª <Í‚ <l˜^íi˜] <Ì◊”é⁄
<·_ <å^© <ÿeÜç <ÿÈœjäπ] <ÜËáÁ÷]
<·ÁÀæÁ⁄ <«Ê4qÊ]» <ÍÀæÁ⁄ <ÿ“
<H«ÂÜ⁄`e <]ÊÜ≥`Ë <·] <g´Ê <H‰ËÇ÷
<^„◊È«éje <›^„i˝]» <·] <±] <]4é⁄
<4∆Ê <]3 ] <ÎÖÁä÷] <ÿu^ä÷] <Ó◊¬

J«xÈvë
<·_ <Ó◊¬ <—^Ài˝] <#» <‰fi] <xïÊ_Ê
<ÌË^∑ <Ã◊”π] <Á‚ <èÈ¢] <·Á”Ë
<^„äÀfi <Ì€„π^e <›ÁœË <Á‚Ê <Óflfπ]
<‡⁄˘] <ÔÁŒ <^„e <›Áœi <kfi^“ <:÷]
<·]<ƒÈ�jäË<Çu_ <˜<;√Ë<HÍ◊}]Ç÷]
<Ö]Üœe <˜c <ÏÅÁqÁπ] <l]Ç√π] <‘”ÀË
<#»<‰fi]<�]2j√⁄<H«]ÖáÁ÷]<ã◊•<‡⁄
<˜<‡⁄<ÌñËÜ¬<Ì◊ËÁõ<ÌíŒ<Ÿ^√j ]
<å^© <ÜËáÁ÷] <·˘ <ºœ Ê <HÍç

J«∞fi]Áœ÷]<ÌÀ÷^ß<ÇËÜË
<·] <g´ <Ìfl¢ <Î]» <·] <Ô_ÖÊ
<·Á”i<·]<g´<ÿíu<^⁄<ª<–œ†
<Ì÷`äπ]» <·] <�]Ç“ˆ⁄ <H«ÏÇË^¶
<ÔÁœ÷ <›^√÷] <ÜËÇπ] <·] <käÈ÷
<ÍÀËÖ <ÕÜç_ <]Á◊÷] <Í◊}]Ç÷] <‡⁄˜]
<ÿ“ <·] <2j√fi <^flfi˘ <ÿe <HÜ∑_ <º}
<ÌËÜ”ä√÷] <l^äâˆπ] <ÿnµ <‡⁄
<èÈ¢]<ÇÒ^Œ<Ê_<ÍÀËÖ<]Á◊÷] <]Áâ
<‹„fi <̆HÜ∑_<º}<ÍqÁ„Œ<·^q<Å^€√÷]
<˜» <‰fi_ <^vïÁ⁄ <H«^fljË^∑ <·Áfl �⁄ˆË
<ÿæ <ª<ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q <Çœ¬ <‡”µ
<–ËÜÀ÷]<·_Ê<HŸ^€¬_<ÃËÜíi<Ì⁄Á”u
<Ÿ^€¬˘]<ÃËÜíi<ÏÜ” <ò ÜË<Ü}˚]
<^⁄ <ÌrÈjfi <±] <ÎÅˆi <^„fi] <Á÷ <Óju
<·Áñ ÜË<‹„fi˘<ºœ <H^⁄<·^”⁄<ª
<±]<ÎÜËÜ£]<Ç√â<ãÈÒÜ÷]<ÅÁ√Ë<·]

J«ÿ€¬<Î`e<›^Èœ÷]
<ƒ⁄» <Vh^q_ <HŸ]ˆâ <Ó◊¬ <�]ÅÖÊ
<�̂ëÁí}Ê<‡”∫<Íç<ÿ“<Ω¯fflq
<‰√€äfi <^fi_Çe <ÎÑ÷] <Ü⁄Ñj÷] <Ç√e
<ãÈ÷» <‰fi] <Ô_ÖÊ <–ËÜÀ÷] <‡⁄ <‰fl⁄
<Ì„fq <ãÈÒÖ <≈ÁqÖ <ÎÖÊÜñ÷] <‡⁄
<ÇÈ÷Ê <gÒ^fl÷] <«;õÁ÷] <Ÿ^ñfl÷]»
<tÜ≠<·_ <ÿe <HÖ]Éa <MP<±]<Ω¯fflq

J«ÌÈ�âÁ÷]<±]<ÅÁ√ËÊ<Ö]Éa<T<‡⁄
<gÈ®<Ã◊”π]<ãÈÒÜ÷]»<·˘<Ãâ_Ê
<H‰È◊¬ <Çä¨ <˜ <ƒŒÁ⁄ <ª <Íi^œÈ⁄
<]4é⁄ <H«ÌflÈ‚Ü÷] <ƒŒÁ⁄ <ª <Á‚Ê
<ÌflÈ‚Ö <kfi_ <‰÷ <k◊Œ <;fi_» <±]
<– ]Ê<^⁄Çfl¬<HÎÜËÜ£]<ãÈÒÜ÷]<ÿn⁄
<ÏÇuÊ<Ì⁄Á”u<ãÈÒÖ<·Á”Ë<·_<Ó◊¬

J«ÌÈflõÊ
Ì€√õ

<Ÿ^ñfi <gÒ^fl÷] <Ì◊j”÷] <Áñ¬ <Ç“_Ê
<ª <∞È ^vë <ƒ⁄ <^œ÷ <ª <Ì€√õ
<∞⁄˘]» <·_ <HÖ^”¬ <{ <^f◊u <Ìœ�fl⁄
<‡äu <Ç �È �ä÷] <«!] <hàu«{÷ <›^√÷]
<ÜËÁ�je<ÃÒ^ ��÷]<ÿËÇ√i<ºeÖ<!]Üífi
<hÊÜ‚ <Á‚ <Ü⁄˘] <]Ñ‚Ê <H›^ø �fl÷]
<‰fi˘ <H �Í“É <hÁ◊â`e <›^⁄˘] <±c
<àËà√i <Í“Ü”e <|Ü�÷ <;€ï <ò Ö
<·cÊ <HÌ �ËÖÁ„€¢] <ãÈÒÖ <l^ �Èu¯ë
<ÜËÁ�i<·˘<HÏÜç^f⁄<Ç �È �ä÷]<^„◊œË<%
<t^j† <HÌ”Ò^ç <ÌeÖ^œ⁄ <Á‚ <›^ø �fl÷]
<·_ <^vïÁ⁄ <H«ÅÖÊ <Ñ}_Ê <Ö]Áu <±]
<Ì �Èâ^È �ä÷] <Ì �ÈÀÒ^ ��÷] <^«÷c <≈ÁïÁ⁄»
<·Á”Ë <ÇŒ <Ì �Èâ^äu <‡⁄ <‰◊€¨ <^⁄Ê
<gäù<›^ø �fl÷] <ÜËÁ�i <l^€ �◊ä⁄ <‡⁄

J«!]<Üífi<ÌËıÖ
<ª <Ì �È⁄¯¬˝] <ÌÒÇ„ �j÷]» <±] <^¬ÅÊ
<–ËÜ  < �ÿ“ <·˜ <Hl˜^í �i˜] < �Ã◊⁄
<›¯”÷] <Ö]Ü”i <·˘Ê <HÂÁ÷Çe <±Å_
<H≈Ö^ �é÷] <ª<åÁÀ �fl÷] <s �qˆË <‰äÀfi

<ŸÁ◊£] <±c <ŸÁëÁ÷] <—Á√ËÊ
<ÇÈÀπ] <·_ <ÔÜfi <‘÷Ñ÷ <HÌ �È¬ÁïÁπ]
<Ì �Èf√ �é÷] <Ìflï^£] <Ÿ �Ávji <·_ <Á‚
< �–£] <—^œuc <‹¬Å <±c <ÍÀËÖ <]Á◊÷
<ÿq�Ü÷] <]Ñ‚ <Õ^íficÊ <HÌ÷]Ç√÷]Ê
<l]á^®˝] <gu^ë <Há^Èj⁄^e < �;õÁ÷]
<l^”fç <Ãé“ <^„ �€‚]Ê <Ô2”÷]
<HÇu_<á]àÀjâ]Ê<Î �Ç†<·ÊÅ<H¯€√÷]
<^⁄<– Ê<^‚]Ü•<ÖÁ⁄˜]<Ñ}`i<·_<Ó◊¬

J«∞fi]Áœ÷]<Íñjœi
ÎÖÅ^œ÷]

<Å^Ëá <gÒ^fl÷] <«Ì◊j”÷]» <Áñ¬ <Ç“_
<Ö^f}_» <±] <oËÇu <ª <HÎÖÅ^œ÷]
<Íe^Èfl÷] <ã◊.]» <·_ <H«ÿfœjäπ]
<ƒ⁄ <öÖ^√jË <˜ <^≤ <‰äÀfi <ÇÈâ
<›^øfl÷] <l^È÷a <ƒ⁄Ê <ÖÁjâÇ÷]
<‰fi_ <±c <�]4é⁄ <H«Íõ]ÜŒÁµÇ÷]
<Ÿ^€¬˘] <ÃËÜíi <Ì⁄Á”u <ÿæ <ª»
<∞e <·Ê^√j÷]Ê <·á]Áj÷] <_Çf⁄ <xfíË

J«–Èf�j◊÷<ÿe^Œ<4∆<l^�◊ä÷]
<›^øfl÷]Ê <ÖÁjâÇ÷]» <·_ <±c <Ö^ç_Ê
<·^€ �øflË <Íe^Èfl÷] <ã◊r€◊÷ <Í◊}]Ç÷]
<·_ <g´ <oÈù <HƒËÜéj÷] <l^È÷a
<Î_ <ª <ÏÜï^u <Ì⁄Á”£] <·Á”i
<Î_Ö <±c <kÀ÷Ê <J«ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q
<ÊÇf¬ <·Áfi^œ÷] <ÿqÜ÷ <ÎÖÁjâÅ
<ƒËÜéi<˜»<·_<Ç“ˆË<ÎÑ÷]<l]ÇËÁ¬
<J«Ÿ^€¬˘] <ÃËÜíi <Ì⁄Á”u <ÿæ <ª
<h]Áfl÷] <ã◊• <ãÈÒÖ» <·_ <Ô_ÖÊ
<Ìä◊q<±c<‰iÁ¬Çe<ÇËÜË<ÎÜe<D‰ÈffiE
<±c<·^”⁄<‡⁄<›^€j‚˜]<ÿœfi<ÌÈ√ËÜéi
<ÌËÜn“˘] <ÿé Ê <‰◊é <ÌÈ�«j÷ <Ü}a
<H«Ì⁄Á”£] <ÿÈ”éi <ª <ÏÇËÇ¢]
<«‘ËÜ€j÷]»<áÁ <́˜»<‰fi_<Ó◊¬<�]ÅÇé⁄
<–◊§ <�̂Èâ^Èâ <ò√f÷] <^flñ√e <Ó◊¬
<MP <≈^∂]» <Ç“_Ê <J«ÌflÈ√⁄ <–e]Áâ
<]Éc <Ìä◊¢] <·_ <Ö^fj¬] <Ì„¢ <Ö]Éa
<V‹j}Ê<J«ÌËÖÁjâÅ<4∆<Í„ <lÇœ¬
<˜c<H«›Áä¶<Ü⁄_<]Ñ‚Ê<’Ö^éfi<‡÷»
<·Á”Ë <‡÷» <‰fi_ <ÂÅ^œj¬] <ÔÇe_ <‰ �fi_
<]Ñ”‚<Å^œ√fi˜<ÍfiÁfi^Œ<h^ífi<’^fl‚

J«Ìä◊q
]Ü‚á

<«ÌÈfi^flf◊÷]<l]Áœ÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<Ç“_Ê
<oËÇu <ª <]Ü‚á <·]Á�fi] <gÒ^fl÷]
<ÌËÜ£] <{ <·^flf÷ <lÁë» <Ì¬]Éc <±c
<HÕ¯} <ÿí¨<%» <‰fi_ <H«Ì⁄]Ü”÷]Ê
<ŸÊÇq<ÌéŒ^fl⁄<Ó◊¬<—^Ài˜]<‹jË<%Ê
<ã◊•<gj”⁄<ÌÚÈ‚<Ìä◊q<ª<Ÿ^€¬_
<|Üç <ÎÜe <ãÈÒÜ÷]» <·_Ê <Hh]Áfl÷]
<·^“<gj”π]<ÌÚÈ‚<^ñ¬_Ê<H‰i^ÈnÈu
<Ìä◊¢] <ÌËÖÁjâÅ <›Ç√e <‹„Ë_Ö <‹7

J«ÌÈe^Èfl÷]
<^⁄<·¯¬c<Ó◊¬<^flœ ]Ái<^flfi_»<xïÊ_Ê
<‡”÷Ê <HÂÅ^∑ <·]ÊÜ⁄ <ÿÈ⁄à÷] <‰÷^Œ
<Á‚Ê <HŸ^€¬_ <ŸÊÇq <ƒËáÁje <^flÚqÁ 
<ÌÚÈ‚<ª<ÜœË<%<^π^õ<H‘÷Ñ“<ãÈ÷
<ÎÑ÷]<HÍ◊}]Ç÷]<›^øfl◊÷<^œ Ê<gj”π]
<‡⁄ <Ÿ^€¬] <ŸÊÇq <ƒïÁe <x€äË <˜
<gj”π] <ÌÚÈ‚ <ª <‰jéŒ^fl⁄ <·ÊÅ

J«ÂÖ]ÜŒcÊ
<h]Áfl÷] <ã◊• <ƒ€jq] <]Éc» <VŸ^ŒÊ
<MLL <ÜŒ_Ê <ÌÈ√Èfõ <ÕÊÜæ <ª
<xfíË<‹„flÈe<Çu]Ê<‡⁄<ãÈ÷<H·Áfi^Œ
<ÂÜéfiÊ <‰√ÈŒÁi <·ÊÅ <^È◊√  <^fiÁfi^Œ
<Í÷^j÷^eÊ<HÌ⁄Á”£]<ÿfŒ<‡⁄<ÂÑÈÀfliÊ
<gËÜäi<‡⁄<Ì€”£]<Í‚<^⁄<ÕÜ¬_<˜
<:÷]<ÌœËÜ�÷^e<Ÿ^€¬_<ŸÊÇq<|]3Œ]
<g´<^fl◊Œ<^flfi_«{e<]Ü“Ñ⁄<H«[k◊íu
<Ó√äflâ<^flfi_Ê<HÌä◊¢]<Çœ√i<˜<·]
<Ÿ^u<ª<h^ífl÷] <Ÿ^€j“]<›Ç¬<±]
<]Ñ‚ <·˘ <HÏÁ¬Ç÷] <Ó◊¬ <Ö]Üë˝]

J«'ËÖ^j÷]<ª<ÿí†<%<Ìœe^â
ÕÁ◊√π]

<ÃËáÁq <gÒ^fl÷] <Ì◊j”÷] <Áñ¬<kÀ÷Ê
<ƒŒÁ⁄ <±] <oËÇu <ª <ÕÁ◊√π]
<ÌËÜn“˘]» <·_ <±c <H«·Áfi^fÈ÷ <Ê^fi»
<ÖÊÅ <ƒ �È≥ <ª <ÏÜ€jä⁄ <ÏÇËÇ¢]

<·^€È◊â <Ÿ^éÈ⁄ <ÌËÖÁ„€¢] <ãÈÒÖ
<HÍi^œÈ⁄ <gÈ® <Ã◊”π] <ãÈÒÜ÷]Ê
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نواب أمريكيون يدعون تركيا إلرسال "قوات ردع" إىل سورية لوقف اجملازر وإسقاط نظام 
األسد ومنع التدخل العسكري اإليراني

النواب  من  تكتل  دعا 
اجلمهوريني والدميقراطيني يف 
يطالبون  االمريكي  الكونغرس 
فورية  "ردعية  اجراءات  باختاذ 
غرار  على  تكون  ان  بأس  ال 
الدولية   - االطلسية  االجراءات 
ليبيا,  القذايف" يف  معمر  ضد 
"تكرار  اوباما اىل  باراك  ادارة 
ما فعلته الواليات املتحدة يف 
يف  االمن  بتلزيم   1976 العام 
الدموية  حربه  بداية  مع  لبنان 
فتقدم  السورية,  القوات  اىل 
الشعب  امن  تلزيم  على 
احلليف  اىل  الثائر  السوري 
حلف  داخل  القوي  الرتكي 
اجملازر  لوقف  االطلسي  مشال 
وحماكمة  البعث  نظام  واطاحة 

قادته لينالوا جزاء اعماهلم".
وقال الناطق بلسان هذا التكتل 
النيابي االمريكي يف اجتماع مع 
يف  لبنانيني  اغرتابيني  قادة 
واشنطن كانوا مع معظم اعضاء 
التسعينات  يف  التكتل  هذا 
وراء اصدار الكونغرس مشروع 
واعادة  سورية  "حماسبة  قرار 
استقالل لبنان" الذي ادى اىل 
جمللس  الدولي  القرار  صدور 
االمن 1559 الذي اخرج اجليش 
السوري من االراضي اللبنانية 
بعد 26 سنة من االحتالل, "انه 
املتحدة  الواليات  امام  ليس 
املنضوية  االوروبية  والدول 
حتت لواء حلف مشال االطلسي 
طيب  برجب  االستعانة  سوى 
اردوغان وقادة اجليش الرتكي 
يف  لواشنطن  االقوياء  احللفاء 

ردع"  "قوات  الدخال  املنطقة, 
برية تركية اىل املدن والقرى 
الشمالية  السورية  واملناطق 
راهنا  سكانها  يتعرض  اليت 
اجلماعية  االبادة  يشبه  ملا 
كمرحلة  القسرى,  والتهجري 
من  االالف  مئات  النقاذ  اوىل 
املدنيني  السوريني  االبرياء 
والعسكريني, واحلد من تدفق 
هؤالء عما قريب اىل داخل تركيا 
هربا  والعراق  واالردن  ولبنان 

من كواسر النظام القمعي".
االمريكي:  الربملاني  وقال 
اخلطوة  بهذه  القيام  "جيب 
النه  فورا  االنسانية  االنقاذية 
وبطانته  االسد  بشار  ان  يبدو 
املدفع  استخدام  مستمران يف 
املقاتالت  قريبا  ورمبا  والدبابة 
لتحقيق  اجلوية  واملروحيات 
على  القضاء  يف  خططهما 
من  نظامهما  ومحاية  املعارضة 
اليأس  اصابهما  اذا  االنهيار 
وعلى اجملتمع الدولي ان يقدم 
الرتكيني  واجليش  للحكومة 
واملادي  السياسي  الدعم  كل 
لدخول  واالمين  والعسكري 
منعا  اجملازر  ووقف  سورية 
نهاية  يف  ايرانية  لسيطرة 
املطاف على البالد كما تسيطر 
على العراق, وملنع وقوع حرب 
حظوظها  ترتفع  مذهبية  اهلية 
احملافظات  يف  يوم  بعد  يوما 

السورية الشمالية خصوصا".
وكشف النائب االمريكي اللثام 
الكونغرس  من  وفدا  ان  عن 
االيام  خالل  انقرة  سيزور 

على  جولة  بعد  املقبلة  القليلة 
االطلسي  حلف  عواصم  بعض 
خصوصا تلك اليت عارضت حتى 
االن انضمام تركيا اىل االحتاد 
واملانيا  فرنسا  مثل  االوروبي 
كل  نبض  جلس  وايطاليا 
تركيا  "تلزيم  بشأن  االطراف 
السورية  اجملازر  انهاء  مهمة 
ان  دون  من  النظام  واسقاط 
االطلسي  مشال  حلف  يتكبد 
املهمة  هذه  اخذ  عناء  جمددا 
وجتنبا  ليبيا,  يف  كما  بصدره 
العربية  اجلهات  بعض  ملواقف 
والدولية وكذلك اسرائيل اليت 
ال ترغب يف ان ترى نظام االسد 
رحل وحل حمله نظام اخر جمهول 

التصرفات املستقبلية".
عن  االمريكي  النائب  ونقل 
الدفاع  وزارة  يف  اوساط 
قوهلا  )البنتاغون(  األمريكية 
عشرة  دخول  تعارض  "ال  انها 
االف جندي تركي كدفعة اوىل 
االراضي السورية من الشمال, 
وقرية  مدينة   200 حنو  الحتالل 
اللحظة  هذه  يف  االن  معرضة 
والقتل  والقنص  للقصف 
عدد  يرتفع  ان  على  والتهجري 
القوات الرتكية فيما بعد حسب 
ادخال  وان  االوضاع,  تطورات 
احلدود  اىل  تركية  دبابة   500
جوي  غطاء  حتت  السورية 
طول  على  االوضاع  سيحسم 
الشريط احلدودي بعمق يرتاوح 
كمرحلة  كيلومرتا  و20   10 بني 

اولية".
وقال رجل الكونغرس: "ستكون 

الواليات املتحدة ودول اوروبا 
حلكومة  تدفع  الن  مستعدة 
تطلبه  الذي  الثمن  اردوغان 
االمر  وانهاء  سورية  لدخول 
هناك وحنن نعتقد هنا انه اذا 
قد  االيرانيني  فان  ذلك  تأخر 
وحبرية  جوية  قوات  يرسلون 
وبرية اىل سورية النقاذ النظام 
البالد كما هو  على  والسيطرة 
الشيعية  املناطق  يف  الوضع 
العراقية اليت تتجاوز مساحتها 

نصف مساحة البالد".
اجملتمع  نظر  النائب  ولفت 
اليت  الالفتات  اىل  الدولي 
املدن  تظاهرات  يف  رفعت 
والقرى السورية خالل االسابيع 
الالفتات  مثل  املاضية  الثالثة 
ودير  ودرعا  الشغور  يف جسر 
الزور واملدن والبلدات الشمالية 
وهي  تركيا  حدود  من  القريبة 
و"ال  اردوغان"  "شكرا  تقول 
ايران وال حزب اهلل بدنا دولة 
التوجه  عن  تعبريا  اهلل",  ختاف 
الشعيب السوري الكاسح وكأنه 
طلب للنجدة من اردوغان الذي 
دخول  مبهمة  قبوله  ان  نعتقد 
سورية الحالل االمن فيها ملدة 
ال تتجاوز الستة اشهر سيجعله 
منقذ   - ذلك  يعرف  وهو 
املنطقة  يف  السنة  املسلمني 
االيرانية  الشيعية  من  العربية 
والعلوية السورية, كما سيفتح 
االنضمام  امام  الطريق  له 
سنوات  بعد  اوروبا  اىل 
احملاوالت  من  ومريرة  طويلة 

الفاشلة".

غيتس يبّدد املخاوف على اسرتاتيجية األطلسي:
أمريكا لن تتسّرع يف االنسحاب من أفغانستان 

االمريكي  الدفاع  وزير  طمأن 
بالده  أن  اىل  غيتس  روبرت 
من  االنسحاب"  يف  "تتسرع  لن 
أفغانستان، حماواًل تبديد خماوف 
سحب  أن  من  املانيا  حتذير  بعد 
عدد كبري من اجلنود االمريكيني 
عشر  منذ  املستمرة  احلرب  من 
سنني، يقوض اسرتاتيجية حلف 

مشال االطلسي.
الرئيس  يعلن  أن  ويتوقع 
قريبًا  أوباما  باراك  االمريكي 
سيسحبهم  الذين  اجلنود  عدد 
يف متوز من القوة االمريكية يف 
ألف   100 تعد  اليت  أفغانستان 
خماوف  أثار  الذي  االمر  جندي، 
أخرى  دول  حذوه  حتذو  أن  من 
حركة  على  احلرب  يف  مشاركة 
غيتس  حاول  لذلك،  "طالبان". 
لوزراء  اجتماع  حلفائه يف  طمأنة 
الدفاع يف املقر العام للحلف يف 
اليها هذا  بروكسيل اليت وصل 
الثانية  جولته  من  آتيًا  االسبوع 
أفغانستان،  يف  االخرية  عشرة 
قبل أن يتقاعد يف نهاية الشهر. 
وقال للصحافيني: "حتى لو بدأت 
قواتها  خفض  املتحدة  الواليات 
لزمالئي  أكدت  املقبل،  الشهر 

اننا لن نتسرع يف اخلروج ونتوقع 
االمر نفسه من حلفائنا".

للحلف  العام  االمني  وأعرب 
أندرس فوغ رامسوسن عن ثقته 
لن  أمريكية  قوات  سحب  بأن 
البالد  هذه  االمن يف  على  يؤثر 
اليت متزقها احلرب، قائاًل: "أعرف 
ستتخذ  االمريكية  االدارة  أن 
االمين  الوضع  على  بناء  قرارات 

على االرض".
أنه  اال  الرأي،  غيتس  ووافقه 
أننا  ندرك  أن  "علينا  أن  أضاف 
على  مهمًا  عسكريًا  تقدمًا  حنرز 

االرض".
املانيا

 4800 تنشر  اليت  املانيا  وكانت 
حضت  أفغانستان،  يف  جندي 
عدد  سحب  عدم  على  واشنطن 
وزير  وقال  قواتها.  من  كبري 
الدفاع االملاني توماس دمييزيري 
إن بالده تتفهم اخلطوة االمريكية، 
اال "أن لدينا بعض املخاوف من 
االسرتاتيجية  تطبيق  امكان  عدم 
اذا  عليها  املتفق  )االفغانية( 
نأمل  كبريًا...  االنسحاب  كان 
الرئيس  من  معتدلة  خطوة  يف 

االمريكي". 

اليابان تّتجه إىل اقفال املفاعالت النووية
التجارة  وزارة  كشف مسؤولون يف 
ان اليابان رمبا أقفلت كل مفاعالتها 
حبلول   54 عددها  البالغ  النووية 
الذي سيضيف  األمر   ،2012 نيسان 
سنويا  دوالر  مليار   30 من  أكثر 
إذا  البالد  يف  الطاقة  تكاليف  الي 
على  احمللية  السلطات  اعرتضت 
خطط تشغيل احملطات بسبب خماوف 

اذار   11 زلزال  ومنذ  السالمة.  على 
وأمواج تسونامي اليت أدت اىل أزمة 
داي  فوكوشيما  اشعاعية يف حمطة 
السلطات  خماوف  حالت  ايتشي، 
اربعة  تشغيل  اعادة  دون  احمللية 
كان  االقل  على  نووية  مفاعالت 
بعد  العمل  اىل  تعود  ان  متوقعًا 

اخضاعها لعمليات صيانة روتينية.
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1. Who was the first governor 
of the colony of New South 
Wales?

Captain Philip 1) 
Arthur
Captain Arthur 2) 
Philips
Commander John 3) 
Cook
Captain Arthur 4) 
Philip

2. In what year were the 
colonies united into a 
federation of states?

1) 1788
2) 1915
3) 1851
4) 1901

3. The COAG has been set 
up to
1) to review and interpret 
laws
2) collect taxes from citizens 
and businesses
3) organise federal elections

اهلجرة  تقر دائرة  يف كل سنة 
برناجمها للعام القادم ، وتعلن 
عنه خالل اعالن مشروع املوازنة 
الفيدرالي ، وتضعه ايضًا على 
االكرتوني  صفحتها  عنوان 
للقراء  اجملال  افساح  اجل  من 
املذكور  بالربنامج  واملهتمني 
نسخة    . فحواه  على  باالطالع 
لعام  اهلجرة  دائرة  برنامج  عن 
النحو  على  هو   2012  _  2011

املبني ادناه .
من اجلدير التنبيه  بأن دائرة 
اهلجرة قد ادخلت تعديالت 
جذرية على برناجمها لعام2012 م 

كما يلي: 
تأشريات  عدد  زيادة   –  1
 _ طلب   )4050 ب)  “العائلة” 

بنسبة 31.7 % 
 “ تأشريات  عدد  زيادة   _  2
طلب  ب)12000(   “ املهارات 

بنسبة 68% 
زيادة عدد تأشريات “املنح   _ 3

اخلاصة” ب)250( طلب.
التأشريات  عدد  أن  آخر  مبعنى 
 2012 لعام  واملهارات  للعائلة 
عام  عن   9.7% بنسبة  ازيد  قد 

. 2011

ما هو برنامج دائرة اهلجرة لعام 
2012 - 2011

مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان 
اخلطي للحصول على اجلنسية 

األوسرتالية
4) encourage cooperation 
between the levels of 
government

4. The House of Review is 
the same as
1) The High Court
2) The Assembly
3) The Senate
4) The House of 
Representatives

5. How many senators are 
elected from each state?
1) 2
2) 12
3) 1
4) 16

20112012

20112012  
 

 
 

2012

1405031.7

21200068  

3250  
 

20129.72011

إجابات صحيحة
Correct answers to:

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

استعداد سكان فكتوريا  مع 
وشتاء  خريف  شهور  لبداية 
 SunSmart أكثر برودة، حتذر
من  معينة  جمموعات  أن  من 
ذوي  فيهم  مبن  السكان، 
قد  السمار،  شديدة  البشرة 
يكونوا ُعرضة خلطر اخنفاض 

.D مستويات فيتامني
 ،Sue Heward قالت  وقد 
أن   ،SunSmart مديرة 
للخطر  املعّرضة  اجملموعات 
ذوي  األشخاص  تشمل 
السمار،  شديدة  البشرة 
ألمهاٍت  واألطفال  َضع  والرُّ
فيتامني  نقص  من  يعانني 
الذين  َضع  الرُّ )خصوصًا   D
األم(،  حليب  على  يتغذون 
واألشخاص قليلي أو منعدمي 
الشمس  ألشعة  التعرُّض 
يغطني  اللواتي  كالنساء 
أو  دينية  ألسباٍب  أجسامهن 
بفكتوريا  واملسنني  ثقافية، 
يف  املاكثني  واألشخاص 
مؤسسات  يف  أو  بيوتهم 

الرعاية. 
»هذه  قائلة:  وأضافت 
السكان  من  اجملموعات 
أو نقص  معرَّضون الخنفاض 

يف مستويات فيتامني 
تعرضهم  ملراقبة  وحباجة   D
للشمس، خصوصًا خالل فصلي 
اخلريف والشتاء يف فكتوريا.«

»حيتاج األشخاص ذوو البشرة 

نقص فيتامني D:هل أنت يف خطر؟
للتعرُّض  السمار  شديدة 
أو  ثالثة  حبوالي  للشمس 
ذوو  ما حيتاجه  أضعاف  ستة 
البشرة الفاحتة إىل الزيتونية. 
احلصول  يصعب  ما  وكثريًا 
خالل  فكتوريا  يف  ذلك  على 
الذي  الشيء  الشتاء،  شهور 
يضعهم يف فئة أكثر الناس 
فيتامني  نقص  خلطر  ُعرضة 

 .D
 Peter الربوفيسور  وقال 
الطيب  املدير   ،Ebeling
العظام  ترقق/هشاشة  هليئة 
قسم  ورئيس  بأسرتاليا 
التابع  الصماء  الغدد  مبحث 
 University ملبورن  جلامعة 
مبستشفى   of Melbourne

 .Western Hospital
املعّرضني  األشخاص  أن 
لديهم  الذين  أو  للخطر 
مستويات  حيال  خماوف 
أن  جيب  لديهم   D فيتامني 
يراجعوا أطبائهم العموميني. 
مستويات  فحص  وميكن 
فيتامني D عن طريق اختبار 
معاجلة  وتتم  بسيط،  دم 
عن  املنخفضة  املستويات 
لزم  إذا  املكمالت  طريق 

األمر.
Ebeling  وأضاف الربوفيسور

قائاًل: »فيتامني D هام للنمو 
الطبيعي للعظام والعضالت. 
نقص  بني  الربط  مت  وقد 

خطر  وتزايد   D فيتامني 
التصلب  مبرض  اإلصابة 
األنسجة  )تصلب  اللوحيي 
القولون،  د(، سرطان  املتعدِّ
االلتهابات  القلب،  أمراض 
الذاتية،  املناعة  وأمراض 
والتهاب  السكري  كمرض 
أن  إاّل  الرثياني،  املفاصل 
مثة حاجة للمزيد من األحباث 
للوصول إىل دليل قاطع يف 

هذا الصدد.«
تتوفر لدىSunSmart  العديد 
من املوارد اليت حتتوي على 
حول  املعلومات  من  املزيد 
فيتامني D مبا يف ذلك ورقة 
األشعة  بعنوان  املعلومات 
وفيتامني  البنفسجية  فوق 
البشرة  ذوي  لألشخاص   D
باللغات  السمار  شديدة 
العربية،  األمهرية،  التالية: 
النوير، الصومالية،  الدينكا، 
السواحلية،  السودانية، 

التجرينية. 
املعلومات  من  للمزيد 
واملوارد   D فيتامني  عن 
الصحيني  لألخصائيني 
سرطان  مبرض  املختصني 
اجللد، وللمزيد من املعلومات 
البنفسجية  فوق  األشعة  عن 
ألشعة  التعرض  ونصائح 
الشمس، ُيرجى زيارة املوقع 

االلكرتوني:
sunsmart.com.au
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1. The leader of a 
territory government 
is called
1) Minister General
2) Chief Minister
3) Administrator
4) Governor

2. What is the earliest 
age to join the 
Australian Defence 
Force?

1) 22 years
2) 21 years
3) 16 years
4) 18 years
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3. Early free settlers 
came from
1) Great Britain and 
Scotland
2) Great Britain and 
Ireland
3) Great Britain and 
Germany
4) Great Britain and 
New Zealand

4. Which state is the 
second largest?

1) Queensland
2) South Australia
3) Western Australia

I Question 1 : 2

II Question 2 : 4

III Question 3 : 2

IV Question 4 : 1

V Question 5 : 4

4) New South Wales

5. Who are the 
indigenous people of 
Australia
1) European Settlers
2) the Aboriginal 
people
3) Torres Strait 
Islander people
4) the Aboriginal and 

Torres Strain Islander 
people.

  

 

US Initial Jobless Claims W/E 422k 415k 
 Productivity – Revised  Q1 +1.8% +1.7% 
 Factory Orders Apr -1.2% -1.0% 

UK Markit/CIPS Construction PMI May 54.0 53.6 
 

 

 

- Despite a flat reading on SPI futures, the local market will likely open weaker with Dow 
futures currently down 10pts in early Asian trade. With Non-farm payrolls tonight and 
base metals down heavily, any bounce today will be limited in scale.  

- With the USD weaker across the board, we expect the Asian markets to continue with 
this theme with the AUD likely to eke higher throughout the course of trade. Should the 
currency crack the overnight high of USD1.0690, we expect the move to stall yet again 
ahead of strong resistance above USD1.0750. 

- The markets will collectively hold their breath at 10.30pm this evening with the release 
of the all-important non-farm payroll report. Following the poor ADP figure released on 
Wednesday, the markets are now expecting job growth of just 150k in May. However, 
with that report a hit-and-miss release at the best of times, we have little doubt that the 
markets will rally should payrolls print above economic forecasts. Still, should the data 
reflect the figure in the ADP report, expect risk assets to be hit hard as investors start 
to price in the prospect of a double dip recession. 

   Make or break NFP this evening 
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Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 1.0664 0.0045 0.42% 
AUDEUR 0.7361 -0.0045 -0.61% 
AUDGBP 0.6517 0.0015 0.23% 
AUDJPY 86.32 0.39 0.45% 
AUDNZD 1.3073 0.0069 0.53% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 12248.5 -41.6 -0.34% 
S&P500 1312.94 -1.61 -0.12% 
Nasdaq 2773.31 4.12 0.15% 
FTSE 5847.92 -80.69 -1.36% 
DAX 7074.12 -143.31 -1.99% 
Nikkei 9555.04 -164.57 -1.69% 
ASX200 4600.4 -106.9 -2.27% 
Shanghai 2705.18 -38.392 -1.40% 
Hang Seng 23253.8 -372.6 -1.58% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1533.19 -6 -0.39% 
Oil 100.8 1.11 1.11% 
Treasuries AU   10457 #DIV/0! 
3 Year 4.930% 0.02% - 
10 Year 5.240% 0.01% - 
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- A skittish night of trade following the worst selloff seen in nearly a year as hopes for a 
quick resolution over Greek bailout talks were offset by more lacklustre economic data 
and a warning over the perilous state of the US fiscal position. Following the bearish 
ADP report, markets were given further evidence of a weakening in the labour market 
with initial jobless claims falling fractionally to 422k last week. The result was down on 
the 415k pace expected by economists although a slight improvement on the upwardly 
revised 428k seen previously. Adding to the bearish feel, factory orders fell by 1.2pct in 
April (again blamed on the Japanese earthquake) whilst chain-store sales produced a 
mixed performance during the month. With markets already on the defensive following 
that news, investor jitters were further heightened with ratings agency Moody’s warning 
that they may place the United States Aaa rating under review should the negotiations 
over the US debt limit remain unresolved in the weeks ahead. The news ensured most 
risk assets finished lower with stocks and base metals amongst the worst performers. 
Despite those falls, the currency and debt markets took the Moody’s warning differently 
with the both the Dollar and Treasuries weakening following the announcement. 

- Both good and bad news for the Australian economy yesterday, depending if you’re a 
borrower or saver, with retail sales soaring during April. The ABS reported an increase 
of 1.1pct for the month, a sharp reversal of the 0.3pct decline seen in March and the 
0.4pct rise forecast by economists. All sectors except cafes, restaurants and takeaway 
food services recorded gains with the strongest growth coming from department stores 
and “other” retail outlets. On a state-by-state comparison, it was interesting to note that 
those States worst affected by the January floods, Queensland and Victoria, recorded 
the strongest gains with insurance payouts a likely factor in the data outperformance. 
Aside from retail spending, the latest read on international trade was also released with 
the ABS reporting a surplus of $A1.597bn in May. Coming on the back of the strong 
consumption figure in the national accounts, the surge in retail sales increases the 
chance of a rate hike in the months ahead. Whilst we suspect the data was influenced 
by insurance payouts and the April long weekend, the RBA Board has made clear that 
steady rates are dependent upon a continuation of subdued household spending. With 
this data suggesting anything but, a rate increase, most likely in July or August, looks a 
possibility pending no nasty events offshore.  

-    

ABAL Corporate TD Rate Specials (Non-HQLA) 
1 Month: 5.00% 5 Month: 5.40% 
2 Month: 5.05% 6 Month: 5.60% 
3 Month: 5.25% 9 Month: 5.70% 
4 Month:  5.30% 12 Month: 5.80% 
 

     Overnight Data (Nation, Data, Period, Reading, Expected) 

     Looking Ahead 

 

   3 June 2011   
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املاضي  الثالثاء  يوم  اجتمع 
ويلز  ساوث  نيو  والية  رئيس 
مقعد  نائب  مع  اوفارول  باري 
ايست هيلز يف برملان الوالية 
غلني بروكس وممثلني جمللس 
وناقشوا  بانكستاون  بلدية 
يف  احملليني  السكان  بعض 
كيفية امكان استفادة املنطقة 
من قوانني جديدة صارمة لقمع 

الكتابة على اجلدران.
»لقد  اوفارول  السيد  وقال 
اثار معي غلني عدة مرات قبل 
االنتخابات أهمية تضييق اخلناق 
بالكتابة  على على من يقومون 
هنا  أنا  لذلك  اجلدران  على 

لتنفيذ ما وعدت به«. 
واضاف »لقد قدم ائتالف االحرار 
والوطين يف  نيو ساوث ويلز 
ميكن  صارمة  جديدة  قوانني 
الشباب  خسارة  اىل  تؤدي  أن 
على  واجبارهم  القيادة  رخص 
من  والرسوم  الكتابة   تنظيف 

على اجلدران«.
الصادرة  األرقام  »تظهر  وتابع 
ان  اجلرمية  إحصاء  مكتب  عن 
يقومون  الذين  ثلثي  من  أكثر 
مبخالفات  الرسم والكتابة على 

اوفارول وبروكس يعلنان عن قوانني صارمة 
لقمع الرسم والكتابة على اجلدران 

االربعاء  يوم  ظهر  قام 
للظل  اخلزانة  وزير  املاضي 
بزيارة  هوكي  جو  السيد 
بانانيا  يف  التجاري  للسوق 
بعض  على   فيها  جال 
حبضور   واملصاحل  احملالت 
نائب مقعد هيوز الفيدرالي  
مقعد  ونائب  كيلي  غريغ 
نيو  برملان  هيلز يف  ايست 
بروكس  غلني  ويلز  ساوث 
غراسو  جيفري  مكتبه  ومدير 
االعالم  وسائل  وبعض 
العربية  الصحافة  ومتثلت 

جبريدة اهلريالد.
جو  السيد  اطلع  ان  وبعد 
هوكي من اصحاب املصاحل 
اليت  الصعبة  الظروف  على 
ميرون بها قال وزير اخلزانة 
االوضاع  هذه  ان  للظل 
املوازنة  لتأثري  نتيجة  هي 
املصاحل  على  الفيدرالية 

الصغرية.
عن  هوكي  السيد  وحتدث 
باحلكومة  الثقة  فقدان  ان 
الفيدرالية بسبب عدم الثبات 
وسياساتها  قراراتها  يف 
بأعمال  كبريا  ضررا  احلق 

هذه املصاحل.
ان  هوكي  جو  السيد  وقال 
احملالت واملصاحل يف ضاحية 
مثل بانانيا متر بظروف صعبة 
الفيدرالية  السياسات  بفعل 
ومل  هلا  ظهرها  ادارت  اليت 
ا ما تستحق من االهتمام  توهلهِ

يف موازنة ايار املاضي.
للظل  اخلزانة  وزير  وتطرق 
الصغرية  املصاحل  تأثر  اىل 
املتتالية  بالزيادات  سلبا 

ألسعار الفائدة.
هوكي  السيد  تناول  كما 
على  الضريبة  مسائل 
اللجوء  وطاليب  الكربون 
لالنرتنيت   العريضة  واحلزمة 
دافعي  تكلف  اليت   NBN
الشعب  ابناء  من  الضرائب 

حواىل اربعني مليار دوالر.
وجرى بعد ذلك تناول القهوة 

وزير الظل للخزانة جيول على احملالت  يف بانانيا 
للوقوف على مدى تأثرها سلبا باملوازنة الفيدرالية
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سنرتلينك  أن  تعلم  هل 
جمانية  خدمة  لديها   Centrelink
ملساعدتك على إدارة فواتريك؟

 .Centrepay هي  اخلدمة  هذه 
فمع خدمة Centrepay، ميكنك أن 
ختتار إستقطاع مبالغ صغرية من 
 Centrelink سنرتلينك  دفعات 
لسداد  أسبوعني  كل  خاصتك 

فواتريك. 
إنَّ خدمة Centrepay هي طريقة 
العائلية  نفقاتك  إلدارة  رائعة 

املنتظمة، مثل:
• اإلجيار
• اهلاتف

• الكهرباء، والغاز واملاء
• اخلدمات الطبية

• رسوم خدمة رعاية األطفال
• الرسوم املدرسية، والكثري من 

الفواتري األخرى. 
مع خدمة Centrepay، ميكنك أن 
تضمن بسهولة تسديد فواتريك 
ر ما  يف وقتها. بإمكانك أن تقرِّ
هي الفواتري اليت تريد سدادها 
 ،Centrepay خدمة  طريق  عن 
يتم خصمه  الذي  املبلغ  ومقدار 
كل أسبوعني. وميكنك أيضًا يف 
أو  توقف  أو  تبدأ  أن  وقت  أي 
خدمة  مبوجب  إستقطاعاتك  تغري 

 .Centrepay
خدمة  استخدام  يف  للبدء 
التسجيل  بإمكانك   ،Centrepay
املوقع  يف  االنرتنت  عرب 
www.centrelink. االلكرتوني 

باالتصال  هاتفيًا  أو   ،gov.au
اللغات  متعدد  االتصال  مبركز 

 Centrelink التابع لسنرتلينك

على الرقم 131202*، أو بتعبئة 
 Centrepay استمارة استقطاعات
سنرتلينك  مكاتب  من  أٍي  يف 

 ،Centrelink
أو لدى أٍي من وكالء سنرتلينك 
خدمة  مقدم  أي  أو   Centrelink

 .Centrepay مسجل يف نظام
املعلومات عن خدمة  للمزيد من 
موقع  زيارة  ُيرجى   ،Centrepay
www. االلكرتوني   Centrelink
للتحدث  أو   centrelink.gov.au
إىل موظف باللغة العربية، اتصل 

على الرقم 13 1202*. 
* قد تتفاوت أسعار املكاملات 
اخلدمات  مقدمي  ألسعار  وفقًا 
من  اجملراة  املكاملات  اهلاتفية. 
قد  واحملمولة  العمومية  اهلواتف 

تـُفرض عليها رسوٌم أعلى.

إدارة فواتريك جماناً 

اجلدران معروفون لدى الشرطة 
وهم دون سن 18 سنة وأكثر 
من  منهم  املئة  يف   50 من 

الشباب الذكور.
ساوث  نيو  حكومة  ان  وقال 

ويلز  ستقوم:
• جبلب الذين يكتبون ويرمسون 
على اجلدران من األحداث للمثول 
أمام احملكمة جبرم  الكتابة على 

اجلدران؛
• اعطاء احملاكم  صالحية :

وتوقيف  تعليق  وقت  متديد   -
رخص قيادة املخالفني،

اجلدارة  نقاط  عدد  من  احلد   -
لديهم خالل فرتة حمددة،

اجبارهم على تنظيف اجلدران   •
وتنفيذ امر احملكمة  بالقيام باي 

خدمة اجتماعية.
ان  اوفارول«  السيد  وقال 
قيمة  ذات  القيادة  رخص 
واهمية لدى الشباب، وان هذه 
السياسة تصيبهم وتؤملهم يف 
الصميم، لذلك نأمل ان يفكروا 
او  جدار  اي  رش  قبل  مرتني 
سور أو حافلة نقل او مقطورة 

قطار«.
بدوره قال السيد بروكس ان 

جملس بلدية بانكستاون ينفق 
مليون  نصف  من  يقرب  ما 
الكتابة  لتنظيف  سنويا  دوالر 

والرسم على اجلدران.
واضاف يقول »الكتابة والرسم 
على  عار  وصمة  اجلدران  على 
جيعالن  وهما  احمللي  جمتمعنا 

الناس ال يشعرون باألمان«.
هيلز  ايست  نائب  وقال 
»ان  بروكس  غلني  السيد 
حبق  اشد   عقوبات  فرض 
املخالفني وضمان إزالة الكتابة 
حيبطان  سوف  اجلدران  على 
السالمة  وحيسنان  املخالفني، 
العامة ويبنيان جمتمعا فخورا«.

الرسوم  معاينة  وبعد 
على  التشويهية  والكتابات 
 Go Lo حملالت  ضخم  جدار 
مقهى  القهوة يف  تناول  جرى 
اىل  التطرق  جرى  حيث  جماور 
ختص  اليت  املسائل  بعض 
بلدية  شؤون  وكذلك  الوالية 
وخاصة  وسكانها  بانكستاون 
اعمال  ببعض  القيام  لناحية 
مجع حاويات النفايات والقمامة 
حركة  يعيق  مما  النهار  خالل 

السكان احملليني 

 Panania يف  Cafeواملرطبات 

*اوفارول وبروكس وبعض اعضاء بلدية بانكستاون والزميل بو رزق*

*اوفارول وبروكس بشريان اىل الكتابة على جدار   Go Loيف ريفزبي*

*هوكي وكيلي وبعض اصحاب املصالح يف بانانيا*

*هوكي وكيلي وبروكس وحضور يف بانانيا*

*هوكي وكيلي والزميل بو رزق*
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RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

b‡Á7ÀÎ@Êb�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âfl@
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
·z‹fl@Ïia@áËœ@

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

paáÌá‡n€a@Âfl@·ÿmbuby@Úœbÿ€
ÚÓˆbiãËÿ€a@pbzÓ‹ón€aÎ@

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âfl@·ÿmbuby@ãˆbè€
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@fiåb‰‡‹€

k‹�€a@kèy
@Showers Screens~@
@Tables tops~@Splash

back~@Frameless Glass
@Ÿ€à@7ÀÎ@p�̋ 0a@pbËuaÎ@LpbÌaãfl

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

µfldn€a@pb◊ãí@…fl@›flb»n„F@@@@@@Ú�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@
0404015551@Zäb„ãi@Äi@fibóm¸a

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

نخيّط البدالت على قياس الزبون وحسب طلبه
نستعمل أجود االجواخ احمللية والعاملية

أسعار مدروسة.. صدق في املعاملة.. وخبرة في 
العمل

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
51 Phillip St. Parramatta

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

@Û‹«@aÏ‹óma@á€a7:a@¿@·ÿmb„˝«¸
87648186@Zµ‡”ã€a@áya

@Îa
0403482345

<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
@Dl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f÷]

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

·Áõ^f÷]<gë<Ÿ^€¬]<‡⁄<‹”i^q^u<ƒÈ€¢
–õ^flπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áfi]<Ó◊¬<

›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹flb»fl@ÚÓ„b™@Ò7»èm@
<Ï2}<Ìflâ<OL<‡⁄<Ün“]<
ëäbœ@Êbu@Zfibóm˝€

Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: (02) 8704 1490

 Residential *Commercial*
 *Industrial

@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@fib‡«¸a@áË»n„
@ÚfláÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹flb»æa@¿@÷áñ

Zfibóm˝€
0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

  CEDAR DRIVING SCHOOL
paäbÓè€a@ÒÜbÓ”@·Ó‹»n€@åä¸a@Úéäáfl
<Õ^ �ä¬<Íe]<Õ^ �ä¬<ÇÈä÷]<ÏÖ]Å^e<

@Ú‰é@SW@÷Ï–m@Ò5Ç
<ÏÅ^Èœ÷]<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁí£]<ª<Ç¬^äfi

<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]

@Ú‹flb»æa@¿@÷áñÎ@áÓ«aÏæa@¿@Ú�”Ü
åÖ]Çπ]<h�̄ �÷<Ìë^}<Ö^√â]

0407405846@Zfibóm˝€
@97405846@@@@@@@@@@@

@ÚÓjÌãõ€a@pbflá©aÎ@Újéb0a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèflÎ

<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈfl⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñfi
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]

Êbœã«@pÏ–ñ
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

(B.COMM., FTMA, AIM, FTIA)

(Bell Tower Centre) 
Unit 24/ 191 Parramatta Rd.

Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozemail.com.au

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

ZbÓ„aä@ÄÄi@aÏ‹ómaTel/Fax: (02) 9725 7011
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill 

Plazza Bass Hill NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

124 HIGHLAND AVE, 

Yagoona NSW 2199

PH: 9793 8333   Mob: 0414 600 042

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 
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أصدقائي وأحبائي مساء اخلري،
أنا سعيٌد جّدًا بهذا الّلقاء اّلذي يعّمه 
احلياَة  أّن  الّرغم من  الفرح. فعلى 
ومبا  بالقلق  باهلموم،  أحيانًا  مليئٌة 
يكون  دائمًا  ولكن  البال،  يشغل 

الفرح شريَكنا يف متعة الّلقاء.
جبيل،  عن  نتكّلم  أن  أرادنا  إذا   
صى،  َعد وال تحُ فهناك مواضيع ال تحُ
وأياٍم  للياٍل  عنها  نتحّدث  وقد 
احلديث.  ينتهي  ولن  وأشهٍر، 
مواقف  عام،  أالف  ستة  تاريخ 
ميكننا  منوذجي...  جمتمع  مشّرفة، 
أن نقول الكثري عن جبيل. إذا أردنا 
أن نتحّدث عن جبيل ال ستة أالف 
عام ، نراها نشَرت األجبدية هديًة 
للعامل حتى حفَظ حضارَته وثقافَته 
عن  نتحّدث  أن  أردنا  إذا  وعلوَمه. 
جبيل، نراها حصَن املعاندة، مقاتلة 
للّدميقراطية، ال تنحين وال تلتوي. 
سبيل  يف  دائمًا  معانٌد  جبٌل  هي 
احلق. إذا أردنا أن نتحّدَث عن جبيل 
نراها مثال الوحدة الوطنية، فعندما 
مَد فيه  انقسَم اجملتمع الّلبناني واعتحُ
وحدها  جبيل  اهلوية،  على  القتل 
املشرتك،  العيش  مبيثاق  ارتبطت 
وستبقى  عليه  حمافظة  تزال  وال 

منوذجًا للحياة املشرتكة.
هذه جبيل الوفية لتارخيها، الوفية 
إلرثها، واملتطلعة دومًا إىل األمام، 
على  تظّل  حتى  املستقبل،  إىل 
مستوى تارخيها وإرثها. ونريد هلا 
أن تتسّلح بالوعي حتى تظّل مواكبًة 

هلذا اإلرث العظيم.
نبذة  أستعرض  أن  أريد  بداية، 
حاليًا  املبذولة  اجلهود  عن  صغرية 

يف جبيل.
بعد  ومباشرة   ،2005 العام  يف 
يف  جبولة  قمتحُ  اإلنتخابات  
الّلقلوق  إىل  جبيل،  قضاء  قرى 
جبيل  رأينا  والسا...  والعاقورة 
وطرقاتها ال زالت كما تركناها قبل 
أبعد  بل  ال  املنفى  إىل  نغادر  أن 
من ذلك بكثري، ال زالت الّطرقات 
وهذا  الّسبعينيات،  كانت يف  كما 
األمر استوقفين كثريَا، ولذلك منذ 
اإلجتماع األول اّلذي قمنا به كتكتل 
أّنه جيب أن  تغيري وإصالح، نّبهنا 
يكون هناك جهد إلمناء جبيل، ومنذ 
رِجع  نحُ دائمًا  كّنا  حنن  احلني،  ذلك 
احلكومي.  اإلمناء  برنامج  إىل  جبيل 
تدثوا عن مشاريع عديدة، ووعدوا 
يف  يعدونكم  كانوا  بها..  الّناس 
كّل اإلنتخابات أّنهم سيقّرون هذه 
املشاريع، ولكن أين اعتماداتها؟ ال 
يزال  الّصراع وال  بدأنا هذا  يوجد. 
شبكات  بدأت  واليوم  مستمرًا، 
َنّفذ: منها على وشك أن  طرقاتها تحُ
ينتهي، منها قد بدأ، منها سيبدأ.. 
كل ما يلزم الّطرقات جيري بطريقة 
جيدًا احلمدهلل. أما من ناحية اإلمناء 
جبيل،  لرّي  املائية  باملشاريع 
الئق  مبستوى  جبيل  تتمتع  وحتى 
خطة  هناك  باملياه،  الّتموين  من 
متكاملة وقريبًا سيكون لنا لقاء مع 
باسيل  الّطاقة واملياه جربان  وزير 
لكم  يشرَح  حتى  ومعكم  جبيل  يف 
هذه اخلطة بالّتفصيل. ويف مشروع 
سد جّنة، لقد أحُجِنَزت كّل الّدراسات 
الّتمهيدية تقريبًا، وشروط الّتنظيم 
كَتَمل، وأعتقد أّنه قريبًا يف اخلريف  تحُ
يف  ونبدأ  له  الّتحضري  من  ننتهي 
العام املقبل إجناَزه. هذا باإلضافة 
أيضًا إىل مشاريع الكهرباء والّصرف 
الّصحي، وستعرفون عنها كّلها مع 

وزير الّطاقة واملياه قريبًا جّدًا.
األساسي  ملوضوعنا  ننتقل  اآلن، 
نتمكن  حتى  وعيًا  يتطّلبحُ  اّلذي 

الّدولة.   وبناء  مسريتنا  إكمال  من 
د  تعحُ مل  دولَتنا  إّن  فرتة  منذ  قلتحُ 
أصبَحت  بل  سلطويًا  قياديًا  هرمًا 
ملاذا؟  اهلرم،  تدّمَر  لقد  مسّطحًا. 
أحد  ال  حمرتم.  غري  الّدستور  ألّن 
حيرتم الّدستور. الّدستور اّلذي هو 
أهم ركن يف أي دولة دميقراطية، 
اّلذي  األساسي  الّتشريع  ألّنه 
األنظمة  ثم  القوانني  منه  صاغ  تحُ
مل  مؤسسات،  من  تبّقى  ما  وكل 
َرت  مِّ يعد حمرتمًا، أصبَح مسّطحًا، دحُ
األنظمة.  وكذلك  معه،  القوانني 
األمثلة كثرية، ولن نعود إليها كّل 

يوم.
بالّتشريع املالي مل حيرتموا الدستور 
مل  احرتموه.  املوازنات  بتنفيذ  وال 
رَتَم املدة 83 منه منذ عودتنا اىل  تحُ
عن  أعرف  وال  اليوم،  حتى  لبنان 
هناك  ولكن  تسبق.  اّليت  املرحلة 
تصل  مل  الّنواقص،  من  الكثري 
وال  املناسب  الوقت  يف  املوازنة 
خّص  ما  أما يف  واحدة.  مرة  حتى 
املادة 87 عن قطع احلساب، فهو 
 !1993 العام  منذ  موجودًا  ليس 
ولذلك عندما نتكّلم عن اجلمهورية 
من  ضّدها  حنن  فهل  احلريرية، 
قامت  اجلمهورية  هذه  مربر؟  دون 
فيها،  عامة  حماسبة  دون  من 
وحتى اآلن اكتشافات هدر األموال 
اهلبات  ال  جّدًا.  كبرية  وسرقتها 
ِلَم  عحُ القروض  وال  اخلزينة،  دخَلت 
ِرَفت وكيف مّتت مراقبتها،  كيف صحُ
أحُنَهت  أحُعِطَيت  اّليت  الّسلفات  وال 
تساوي  فواتريها  وال  حساباتها، 
هذا  إذًا،  ِرَفت.  صحُ اّليت  أحجامها 
ناحية  من  فقط،  واحدة  ناحية  من 
إدارة  هدر،  إدارة  املالية،  اإلدارة 
الّديون  وصَلت  ولذلك  سرقة.. 

لل65 مليار دوالر.
نرى  القوانني،  تنفيذ  ناحية  من 
خالفًا  مكانهم  يف  ليسوا  موّظفني 
القمة  أعلى  من  ونبدأ  للقانون، 
ونذكر هنا سهيل بوجي إمسيًا ألّن 
إقامته  فمّدة  ِرح.  طحُ قد  املوضوع 
يف القصر احلكومي قد انتهت منذ 
العام 2006، وال يزال يف مركزه. 
ِرَمت  إدارات موجودة داخل الّدولة ححُ
من ميزانيتها، وأحُنِشئت هلا إدارات 
بديلة  حكومات  هناك  كأّن  موازية 
مديرية  مثاًل  منها  بديلة،  وإدارات 
آخر  بفريٍق  جاءوا  لقد  اإلحصاء. 
يف وزارة اإلقتصاد ثّم حّولوه إىل 
قانون. حسب  أي  الّسرايا. حسب 
أي مشروع؟ ال نعلم. ال أحد يقوم 

بوظيفته!
يف  القانونية،  اإلجتهادات  مثاًل 
العام 2005 صدَر عفو عن متهمي 
الّسيد  عن  عفو  وصدر  الّضنية، 
على  أيضًا  وصّوتوا  جعجع  مسري 
ظل  يف  الّدستوري  اجمللس  حل 
د  يعحُ مل  اليوم  مستقيلة.  حكومة 
اجتماع جملس الّنواب دستوريًا يف 
ظل حكومة مستقيلة!! واألشخاص 
هم  دستوريتها  ينكرون  اّلذين 
جلسة  إىل  دعوا  من  هم  أنفسحُ
عند  اخلري  أّن  غريب   .2005 العام 
هم يَرونه  غريهم يَرونه شّرًا، وشرُّ
بهكذا  دولة  بنى  ستحُ كيف  خريًا! 

مفاهيم؟!
الّشعب  توعية  ضرورة  هنا  من 
من  ظّل  يف  يعرف  حتى  الّلبناني 

يعيش.
وال بد أن نسأل عن الّسيادة وعن 
وضرب  اعتقل  اللذين  االستقالل 
أين  تقيقهما،  سبيل  يف  شبابنا 
تلك  كل  أصبَحت  أين  أصبحا؟ 
هم  أحدحُ ّكّلفحُ  يحُ عندما  الشعارات؟ 

من  بالّتنقل  ويبدأ  احلكومة  تأليَف 
بعض  وبزيارة  أخرى  إىل  دولة 
االتصاالت  وجيري  العواصم، 
هي  ما  منه،  يريدون  ماذا  ليسأل 
حتى  أهدافهم  هي  ما  مصاحلهم، 
حيرتمها هلم، نستنتج أّنه ال يتقيد 
بتوجهات  يتقيد  وال  وطنه  مبصاحل 
إىل  يسعى  إمنا  مواطنيه  ومتنيات 
تلبية رغبة اآلخرين، أصحاب الّنفوذ 

عندنا.
رأينا  لقد  ذلك،  إىل  باإلضافة 
)سفرية الواليات املتحدة( الّسيدة 
علنًا  تريد  من  تدعم  كونيللي 
وتزور املوّظفني وتوجه التهديدات 
»إنتبهوا  تولد  أن  قبل  للحكومة 
تكونوا  لن  وإال  ستؤّلفونها  كيف 
ومع  مرتاحني«.  وال  مسرورين 
أو  املكّلفون  يعتد  مل  األسف، 
املمارسة  الّسلطة  يف  املوجودون 
على  يعتاد  ومن  وصاية،  بدون 
الوصاية ال يعود قادرًا على اختاذ 
قرار، ال جرأة عنده ليأخَذ قرارًا. ومن 
نعرف  حياتنا  يف  الكثرية  الّتجارب 
أن رّب العائلة الذي ميلك مؤسسة 
كبرية إذا مل يعّود أبناءه على اخذ 
يف  املسؤوليات  وتمل  القرارات 
العمل خالل وجوده فعندما يتوفاه 
 . وتفلسحُ  مؤسسته  تنهار  اهلل، 
كم شهوٌد على عدد املؤسسات  وكلُّ
ها  اّليت خربت بعد أن ترَكها مؤّسسحُ

مبا فيها األحزاب.
خطرة  املواضيع  هذه  كل  إذًا، 
نعيشها  حنن  واليوم  علينا، 
هو  ذلك  من  واألهم  بتفاصيلها. 
عزوفحُ الّلبنانيني إمجااًل عن الّدخول 
الّسياسي،  العمل  يف  واإلخنراط 
أنفَسهم   يعتربون  من  هناك 
منخرطني بالعمل الّسياسي بينما هم 
متفّرجون ويتابعون من دون ردود 
فعل، وهناك من يعممون الفساد: 
حراميي،  ن  كلُّ ن،  بعضحُ متل  كّلن 
كّذابني«...  ن  كلُّ سّراقني،  ن  كلُّ
»كّلن«  كلمة  تعّمَمت  لقد 
الّذاكرة  حملو  أواًل  من؟  وملصلحة 
وحملو الّنقد اخلالق املوجود يف كل 
ال  وكي  يفكر  ال  كي  مّنا  شخص 
خيتار من هو فعاًل »إدامي« ومن 
هو »غري إدامي« مبمارسة احلياة 
العامة. ولذلك تَرون على القنوات 
الستطالعات  أنواعًا  الّتلفزيونية 
الّرأي، فيجلبون عددًا من األشخاص 
اّلذين يبدأون بشتم  »البسطاء« 
اجلميع فنرى صورَتنا من خالل بعض 
ال  الذين  الّشارع  يف  املوجودين 
وحلاجاتهم،  جلوعهم  سوى  يهتّمون 
بالقادة يف لبنان.  ويعطون رأيهم 
أكثر  يستحّقون  السياسيني  بعض 
يستحّق  ال  ولكن  يقال،  مّما  بكثري 

اجلميع ذلك. 
يعملون  اّلذين  من  أّي  يهبط  مل   
الّسماء  من  العاّمة  احلياة  يف 
حباته  وميارس  املنرب  على  ليقف 

تارخيه يف  منهم  فلكّل  الّسياسّية، 
العمل السياسي ويف الشأن العام،  
وقد خاطبكم ألف مّرة ومّرة، من هنا 
حّية  ذاكرتكم  تفظوا  أن  أسألكم 
قلياًل وأن تسألوا أنفسكم من الذي 
الّصادق  بني  مّيزوا  عليكم.  كذب 
والكاذب. إسألوا أنفسكم من الذي 
أموالكم؟  عن  دافع  ومن  سرقكم 
ظهر  الذي  من  أنفسكم  إسألوا 
الّثراء بعد إخنراطه يف احلياة  عليه 
أنفسكم  على  إطرحوا  الّسياسّية. 
من  األهّم  ولكن  األسئلة،  هذه 
ذلك هو أن تفظوا ذاكرتكم حّية، 
الّذاكرة  هذه  تفظوا  مل  إن  ألّنكم 
ستكّررون األخطاء، الّشعوب اليت ال 
أخطاءها،  تكرر  ذاكرًة مجاعّية  متلك 
عليه  سامح  يحُ أن  ميكن  ال  وهذا 
وبناء  الّتقّدم  ينشدون  مواطنون 

الوطن.
إذًا، الّتهميش الّطوعي الذي يقوم 
ألنفسهم  املواطنني  بعض  به 
بوقوفهم على احلياد، ال يساعد. ال 
جيوز أن نكتفي بالّتصفيق للمسؤول 
قائلني »برافو جنرال، برافو بيك، 
برافو...« جيب أن نكون مقنتعني 
مبساعدته  لنقوم  وبربناجمه  بعمله 

فعلّيًا.
كّل  فقدت  فقد  الّسلطة،  أّما 
األداء  يف  األخالقّية  املعايري 
ذلك.  حنارب  وحنن  الّسلطوي، 
اإلمناء الذي خنّطط له اآلن ال ميّيز 
نبحث  معارض.  أو  لنا  مواٍل  بني 
خّزان  لوجود  األنسب  املكان  عن 
املياه حبيث تصل املياه إىل اجلميع 
أن  ميكن  أين  نبحث  فيه.  ونرّكزه 
يكون الّطريق األفضل الذي يؤّدي 
له. سيمّر على  القرى وخنّطط  إىل 
وكذلك  واخلصم،  الّصديق  الّطريق 
سيشرب  إذ  للمياه،  بالّنسبة  األمر 
أيضًا.  واخلصم  الّصديق  منها 
اليت تكون  العاّمة  هذه هي اخلدمة 
جلميع الّناس وحنن نعمل للمحافظة 
الوالء  من  حّررناها  أن  بعد  عليها، 
الّسياسي. حنن حناول اليوم ترير 
يستطيع  كي  احلاجة  من  اإلنسان 
اإلنتخابّي  بأدائه  حّرًا  يكون  ان 
املفاضلة  الّسياسّية.  وخبياراته 
العاّمة،  الّسياسة  على  تكون  لدينا 
إذ نعمل دائمًا على أن يكون وطننا 
سيدًا، حّرًا، مستقاًل، آمنًا، ومنفتحًا، 
منفتحة  اإلجتماعّية  مكّوناته  فتكون 
ومتناغمة  البعض  بعضها  على 
أن  على  نعمل  كما  بينها،  فيما 
أيضًا،  حميطه  مع  متناغمًا  يكون 
اإلنسان  يعيش  أن  ال يستطيع  إذ 
البلد  أّن  كما  منعزاًل،  قريته  يف 
عن  منعزاًل  يعيش  أن  يستطيع  ال 
اليوم  نعيش  فجميعنا  حميطه، 
لكي  والتناغم  الّتواصل  عهد  يف 

نستطيع أن نبين السالم معًا.
نتمحور،  ال  هنا، حنن  من  إنطالقًا   
باخليارات  أيضًا  نقوم  ال  ولكّننا 

اخلاطئة. حنن نعيش يف بلٍد ال يزال 
مستهدفًا. لبنان مستهدف لتوطني 
الفلسطينّيني. يف الّسابق كّنا نتكّلم 
كثريًا يف حماولٍة مّنا إلقناع البعض 
أّنهم يريدون توطني الفلسطينّيني 
يف لبنان، فيكون اجلواب: »كاّل. 
األمريكّيون قالوا لنا إّنه لن يكون 
هناك توطني يف لبنان«. اليوم، 
احلقيقة باتت معلنة ومؤّكدة من قبل 
الّصهاينة  قبل  ومن  اإلسرائيلّيني 
يرفضون  ومجيعهم  أمريكا،  يف 
حّق العودة للفلسطينّيني. واهلدف 
الّثاني هو املياه احمليطة بإسرائيل 

اليت تريد أن تتغّذى منها.
وسوريا  مستهدفون،  حنن  إذًا، 
مستهدفة، ومن ال يطيع سيحصل 
على الّشغب. حنن نلنا نصيبنا من 
أعمال الّشغب، واليوم الّشغب من 
نصيبنا  نلنا  حنن  سوريا.  نصيب 
لضرب  داخلّية  حماوالت  خالل  من 
خروج  بعد  لبنان  يف  اإلستقرار 
محلة  عن  أتكّلم  وهنا  الّسورّيني، 
نلنا نصيبنا  »فّل« وما جاورها. 
أيضًا من خالل الّتحّرش الذي حصل 
اخلامس  هنا  وأقصد  أّيار،  يف 
نلنا نصيبنا من  أّيار.  والّسابع من 
أرادت  مّتوز وهي حرب  خالل حرب 
طائفّية  حربًا  لبنان  يف  تشعل  أن 
كّل  نتخّطى  أن  إستطعنا  ومذهبّية. 
إىل  اآلن  وصلنا  وقد  األمور  هذه 
مرحلة من اإلستقرار. من املؤّكد أّن 
األمريكّية  للوصاية  الّتابع  الفريق 
ف يف لبنان ولكّنه ال يزال فّعااًل.  ضعحُ
ال يزالون يقومون باملناوشات، وما 
لبنان،  يف  تقيقه  على  يقَووا  مل 
لكي  سوريا  يف  تقيقه  حياولون 
وبعدها  سوريا  لبنان  خّط  يقّسموا 

العراق ومن ثّم إيران.
وهذا  مستهدفني  نزال  ال  إذًا،   
اإلستهداف يأتي من إسرائيل. أنا ال 
أؤمن أّن أمريكا وأوروّيا تستميتان 
على تقيق الّدميقراطّية يف الّشرق. 
العراق  يف  دميقراطّيتهم  رأينا 
أسباب  أصبحت  أين  كذلك  ورأينا 
العراق  يف  كبرية  كذبة  احلرب. 
ثالثة  أو  مليوني  سقوط  سّببت 
ماليني شهيد، وسّببت أيضًا قرابة 
األربعة ماليني يتيم وأرملة، كذلك 
سّببت تهجري مخسة أو سّتة ماليني 
إنسان، تركوا بالدهم متوّجهني إىل 
رئيس  أّما  العامل.  بلدان  خمتلف 
صاحب  وهو  املّتحدة،  الواليات 
الكذبة، فقد أكمل واليته ثّم ذهب 
ولكن  بهناٍء.  ليعيش  منزله  إىل 
الرّتاب؟  تت  دفنه  مّت  إنسان  كم 
وما هو مقدار ما إحرتق من ثروات 
العراق يف احلرب؟ وأين اإلستقرار 
اليوم يف تونس، ويف مصر وليبيا 
والبحرين...،  وسوريا  واليمن 
يف  الكّرة  ألعادوا  استطاعوا،  ولو 
لبنان أيضًا، ولكن الّتجربة القاسية 
اليت مررنا بها أعطتنا املناعة. حنن 
الكالم  ونقول  نتحّدى  أن  نستطيع 
ثقة  لدينا  ألّننا  هنا  نقوله  الذي 
بنفسنا، ولدينا ثقة أيضًا خبصومنا 
خيطئوا  لن  أّنهم  الّسياسّيني 
أّنها  أظهرت  جتارب  إىل  ويعودوا 
وكّلفتنا  لبنان  على  قاسية  كانت 
الكثري من اخلسائر يف األرواح كما 

يف املاّدة.
ويبقى شيٌء أخري نتكّلم به اليوم، 
وهو بيت القصيد يف بناء الوطن، 
أّن  وأعتقد  مّرات  عّدة  وقد ذكرته 
قد  األقّل  على  منكم  كبريًا  قسمًا 
أّن لبنان بلد مسروٌق  مسعه، وهو 
مسروق  لبنان  مكسورًا.  وليس 
هذا  على  من  الكالم  هذا  وأكّرر 

أحجام  نعرف  جبيل.  يف  املنرب 
الّسرقة واهلدر باألرقام، وهنا نثين 
على عمل وزرائنا وعمل جلنة املال 
هذه  كشف  تتابع  اليت  واملوازنة 
حبسبات  ليست  اليت  احلسابات 
أوراق  عن  عبارة  أّنها  إذ  فعلّية 
أرقامًا غري صحيحة،  مسوّدة تمل 
وهنا تكمن الفضيحة الكربى. لذلك 
الكثري من اخلصوم، فمجتمع  لدينا 
باملستفيدين  لبنان  يف  الفساد 
منه قد كربحُ كثريًا، ومبا أن جمتمع 
دائمًا  نتعّرض  فاسد،  الفساد 
املستفيدون  ويكّررها  للّشائعات، 
الفساد، مبن فيهم يف بعض  من 
وحالّيني.  سابقني  وزراء  األحيان 
ما حصل  ذلك  على  مثاًل  وأعطيكم 
فقد  اهلل،  حزب  مع  اإلّتفاق  بعد 
الّصحافّيني يف صحيفة  أحد  كتب 
إّتفاق  هو  اإلّتفاق  هذا  أّن  احلياة 
الّسّنة!!  ضّد  شيعي  ماروني 
وحنن كّنا قد وضعنا اإلّتفاق على 
لقراءته،  اجلميع  ودعونا  الّطاولة 
يريدونها  اليت  الّتعديالت  وإقرتاح 
لكي يصبح هذا اإلّتفاق عبارة عن 
بعيدًا  اجلميع  جتمع  وطنّية  سياسة 
مشاكل  حيّل  ألّنه  الّتنافس،  عن 
جوبهنا  ولكننا  الوطن.  يف  خالفّية 
ذلك  إىل  أنظروا  واآلن  بالرفض. 
أّسس  الذي  الكبري  الوطين  الّلقاء 
كّل  من  بالّرغم  لبنان  إلستقرار 

الّثرثرة وكثرة الكالم. 
 إحدى الّصحف نشرت مؤّخرًا كالمًا 
عن الّسّنة ال أمسح لنفسي تكراره. 
عن  نقاًل  الكالم  هذا  كتبت  وقد 
لساني أنا. قمنا مبا يلزم قانونّيًا، 
إذ قّدمنا شكوى، وأرجو أن يكون 
ألّننا  شكوانا  يسمع  قضاء  هناك 
قدر،  إىل  تّول  أّنه  مؤّخرًا  نرى 
وأرجو أن نقوى على إصالحه قلياًل. 
أّنه  العلم  ومع  ذلك،  من  بالّرغم 
حّتى الّساعة، ما من وثيقة أساسّية 
رجال  بعض  هامجين  شر،  نحُ ملا 
الدين الّسّنة، أصدرت بيانًا طلبت 
احلسنة  الّنوايا  أصحاب  من  فيه 
مّنا  فلكّل  التقدير،  أاّل خيطئوا يف 
مع  نتعاطي  وحنن  حياة،  سرية 
الّطريقة،  بنفس  املسلمني  مجيع 
هم  املسلمون  لنا،  بالنسبة  ألّنه 
الكريم  والقرآن  والّسّنة،  الّشيعة 
لديهم  إذ  املقّدس،  كتابهم  هو 
وحنن  كتابان،  وليس  واحد  كتاب 
أساس  على  املسلمني  مع  نتعامل 
ورد  ما  أساس  وعلى  كتابهم 
الّسينودس،  إىل  رساليت  يف 
هناك  ظّل  ذلك،  من  بالّرغم  ولكن 
مصطادون يف املياه العكرة. أريد 
أتوّجه يف هذه املناسبة بكلمٍة أخرية 
للّسّنة ولن أقول غريها مهما حصل 
الّشيعة،   الحقًا: »أنا تفاهمت مع 
تفاهمت مع املقاومة ضّد إسرائيل 
أكون  وبذلك  الّسّنة،  ضّد  وليس 
قد إحرتمت، أكثر بكثري من بعض 
الّثقايف  تراكمكم  الّسّنة،  أهل 
وإحرتمت  بإسرائيل.  يتعّلق  مبا 
وفلسطني  الفلسطنّيني  تاريخ 
حيّبون  الذين  البعض  من  أكثر 
اليوم.  إسرائيل  مع  يتعاملوا  أن 
األقّل  على  علّي.  تعتدوا  ال  إذًا 
أن  أستطيع  ألّنين  علّي  تعتدوا  ال 
أقول الكثري الكثري، ولكن انطالقًا 
جمتمعي  ولوحدة  لوطين  حمّبيت  من 
اآلن،  بعد  منكم  أّي  على  أرّد  لن 
خرّيمتوني  وإن  ضمريي.  ويكفيين 
فسأختار  ومسعيت،  ضمريي  بني 
ضمريي ولن أهتم ألي شيء يقال 

بعد ذلك«.
عشتم وعاش لبنان. 

تفاهمت مع املقاومة ضد إسرائيل وليس ضّد السنة

العماد ميشال عون يف اللقاء اجلبيلي:ال أؤمن أن أمريكا تستميت لتحقيق الدميقراطية يف الشرق

لبنانيــات
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مقابل مركز الربيد

مقاالت

1 ـ أبناُء البلد 
وهو من جهته رّد عليه، قال: "سأوافق شكلّيًا أّن املاليني 
الديكتاتور  خبلع  مطالبني  الشوارع  إىل  نزلوا  الذين  الثمانية 
وترحيله خارجًا تطهريًا للبالد منه هم ليسوا عدد أبناء البالد 
إنطالقًا من أّن عدد أبناء البالد هو مثانون مليونًا، لكن إسأْل 
وستعلم أّن كلَّ متظاهر يف ميادين التحرير واحلرّية هناك عشر 
أشخاص على األقل يشاركونه آالمه إّنا ظروف حالت دونهم 
والتواجد يف امليادين. إعمل حسابك: مثانية ماليني متظاهر، 
وكّل منهم ميّثل عشر مواطنني، فما هو العدد اإلمجالي احلقيقي 
للمتشّبثني يف ميادين التحرير واحلرّية؟. مثانية بعشرة يساوي 
مثانني، هذا يعين أّن مثانني مليون إنسان عددهم، وبالتالي 
أّن  لي  تقول  قد  باملئة.  مئة  بنسبة  البالد  هم جممل سّكان 
حساباتي غائّية وخاطئة، فإّن الفضائّيات، وهذا معلوم، بّثت 
واحلرّية  التحرير  ميادين  خارج  كانت  أخرى  مجوعًا  هناك  أّن 
البالد  أبناء  من  هي  اجلموع  وهذه  للدكتاتور،  مؤّيدًة  تتظاهر 
أيضًا، فكيف يستقيم احلساب ويكون عدد املتظاهرين ضّد 
ال  األصيل  )اإلعالمي  مجيعًا؟  البالد  أبناء  ميّثلون  الديكتاتور 
الوكيل هو الذي يسأل أسئلة املواطن ال أسئلة امُلعنيَّ يف 
املنصب العام( أقول لك أّن أولئك املتظاهرين خارج ميدان 
عصّيًا  حيملون  كانوا  واإلنسانّية  والعدالة  واحلرّية  التحرير 
وسكاكني وهراوات خمتلطني ببعض الدواب، وبالتالي حتمًا 

هم غرباء. 
***

2 ـ النجدة    
أوراق  وأمامه  "الصحيفة"  يف  مكتبه  خلف  احلليم  عبد  فيما 
حًا باجلائزة  ر اقرتب املصّور عبد السالم ملوِّ وبيده قلم ويفكِّ
عبد  يهتم  )مل  مصري  جنيه  مبئيت  "شيك"  وهي  املصروفة 
احلليم( أسرَع عبد السالم وقال: "أكتْب، إّنه "شيك" سيثري 
ر  شهّيتك على الكتابة، أنا مّلا رأيته شعرُت أّني أريد أن أصوِّ
ر إىل األبد )رأى أّن عبد احلليم ال ُيريد أن يسمع(  وأن أصوِّ

تضّرع وقال: "أكتْب أرجوك، انقذ "الشيك" وانقذنا معًا".
 *

وانكّبت على وجهها دولة األصنام

سأل  احلليم،  عبد  زميَله  جيْد  مل  السالم،  عبد  ر  املصوِّ رجع 
هذا  لك  وترك  "خرج  آسفة:  ترمقه  وهي  قالْت  عنه،  زميلًة 
يغادر كسريًا، مسعها  وهو  وأيضًا،  منها(  )اختطفه  الشيك" 
تقول: "وهو يقول لك أّنه لن يكتب". قال والدمعة يف عينه: 

"وا أسفي، إىل اإلفالس من جديد".  
 ***

3 ـ اهلواء 
سأله: "ما شأنك منحنيًا على عجلة سّيارتي"؟. أجاب: "إّني 
ق ماذا يسمع وفيما يلوح  أتنّشق اهلواء"!. سأله وهو غري ُمصدِّ
فيما  متسائاًل،  أجاب  اهلواء"؟.  هذا  كّل  "وماذا  عاليًا:  بيده 

يلّوح بيده مثله: " أين"؟!.  
 ***

4 ـ جناح فيديو كليب 
باكيًا:  له  قاَل  املاء.  بعِض  عند  تصادفا  التالي  اليوم  ويف 
"يا محاَر احلمري، أنَت محار وأنا مثلك يف اخَللق واخُللق، كيف 
طاوَعك ضمرُيك أن تتسّلل وتغدر بي؟!.  أعطين سّكينًا أريد 
أنتحر". ومسَع رعاٌة، وتسامروا مبا مسعوا يف العشّيات،  أن 
نّظام،  شاعٌر  وقاَم  البلدان،  أبعِد  اىل  ركباٌن  نقَل  وعنهم 
مثله،  عمَل  ن  ملحِّ إىل  ومحَل  وأضاف  وأنقص  وحطَّ  وشاَل 
واملغّنيات،  واملغّنني  واملطربات،  املطربني  استعرضا  ومعًا 
ِمَن  غّنوجٍة  على  أخريًا  العْقُد  ورسى  واملؤّديات.  واملؤّدين 
الغّنوجات: فرعونية العينني، تفاحّية اخلدين، عبلية الزندين، 
مضمومة من فوق إىل حتت. وعملْت فيديو كليب، وتشخلعْت، 
وتأّوهْت، وركلْت كرَة القدم، وقفزْت حبركِة كاراتيه، وعملْت 
حركاٍت سويدّية، وحّقَق الفيديو كليب جناحًا، وأكثر َما انبهر به 
قادٌة، ورؤساء، وزعماء، وملوك، وأكاسرة، وقياصرة، صلموا 
العيون،  ومثلوا  األلسن،  وقطعوا  األنوف،  وجدعوا  اآلذان، 
وبرتوا األيدي واألرجل ِمْن خالف، وُأمِهلوا، ولكْن مل ُيهَملوا. 

  ***
5 ـ الفتى أبو جعدة 

وذرَف الذئُب دموعًا جرْت ساخنة على خّديه ِمْن شّدة أمل ضيِق 
ذئٌب  حيفي.  "يا  له:  وقال  عقُله  سريعًا  وهبَّ  اليد.  ذاِت 
وتبكي؟!. لو مل أعرفك منُذ نشأِتك ألنكرُت أن تكون أنت هو 

أنت. ولو مسع العامِل اجلليل داروين حبكايِتك ألمسك املفتاح 
"أصل األنواع" ورماه بعيدًا. أنَت خسرَت جولة ال احلرب. أليس 
لَك أصدقاء، لطاملا صَدْقَتهم وصدقوك، وجَنْدَتهم وجندوك، 
وعويت هلم ال عليهم؟!. إعِو وانظْر ما سيكون ِمْن شأِنهم". 
مكلوم  فؤاد  ِمْن  وعوى  الصخرة.  على  األغرب  الذئُب  وارتفَع 
به جمتازًا  وطاَر  العواَء  اإلستنجاد. وهّب صدى، ومحَل  عواء 
ِمَن  عصبة  مسامع  يف  استقّر  حتى  وغابات،   وجبااًل  سهواًل 
الذئاب الصناديد، ليس فيهم خؤون أو رعديد. قاَل الفتى 
أبو جعدة: "حبيُبنا، وأخونا، وصديُقنا، يطلُبنا. واخلبِز وامللِح 
الذي بيننا لن يدري إاّل وحنن عنده". وطاروا إليه طرية َنِسر. 
وحّقًا مل يدِر إاّل وهم عنده. واحتضَنهم واحتضنوه، وبّوَسهم 
وبّوسوه، وأنبأهم مبا جرى. وأخريًا قال: "وال بّد هو اآلن يعمل 
ما يروق له ويليق به. يقضم بأسناِنه أزاهَر الناحية، أو جيلد 
بسوط ذيِله بعَض الذباب الضعيف اجلائع، والذي يقتات على 
بعِض بعِض بعِضه". وثارْت ثائرُة الذئاب مّما مسعْت. قاَل أبو 
جعدة، والشرر يتطاير ِمْن عينيه: "دكتاتور؟!. جيب أن نضَع 

له حّدًا، وأن يكون عربة مَلْن يعترب"!.
 ***

6 ـ فايس بوك  
شاخصة  كّلها  العيون  وكانت  باحلضور،  تغّص  القاعة  كانت 
ووقف  العامل،  يف  األّول  البليونري  أصبح  الذي  الصنم  إىل 
شاب يف الصّف األخري وسأله، وبيده ميكرو، عن ماذا يقول 
انتقادات  بشباب "فايس بوك" املتذّمرين، والذين يوّجهون 
ابتسم الصنم غري مصّدق ما يسمع، فمن هم هؤالء  الذعة؟ 
شباب "فايس بوك"؟ إّنهم حفنة من الرعاع الثرثارين. وأشار 
الصنم  وبني  السؤال  بني  تائهني  بدوا  الذين  احلضور  إىل 
الذي، ويا للعجب، يبتسم. قال وهو ُيفي ضحكة: "جتاوبوه 
إيه ده"؟. وكأّنا حبكت الُنكتة، واهتدوا أخريًا، انفجروا ضحكًا 
كيف  معروف  القّصة  وباقي  بأرجلهم.  األرض  تفّحصوا  حتى 
تقّدم شباب "فايس بوك" الصفوف يف امليدان، وكيف كانت 

الثورة، وكيف انكّبت على وجهها دولة األصنام. 
Shawki1@optusnet.com.au

 شوقي مسلماني
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آليات  بابتداع  مشغول  اجلميع 
قبل  سالمة  رياض  والية  لتجديد 
أو،  املقبل،  موعد 31 متوز  حلول 
أقّله، ضمان استمراره يف منصبه 
بل  العتيدة،  احلكومة  تأليف  حتى 
أعلن  ميقاتي  جنيب  الرئيس  إن 
يكون  أن  على  توافقًا  هناك  أن 
احلكومة  قرارات  أول  »التجديد« 

املقبلة
السياسي  الصراع  أطراف  بدت 
اآلن  أولوية  ال  أن  على  جممعة 
رياض سالمة  إبقاء  أولوية  تفوق 
مصرف  حاكمية  رأس  على 
تام،  شبه  االستنفار  لبنان. 
جلسة  مطروحة:  اخليارات  وكل 
الرئيس نبيه  إليها  تشريعية دعا 
جمللس  استثنائية  جلسة  بري، 
الوزراء املستقيل يريدها الرئيس 
أو استعادة عرف  سعد احلريري، 
يفّضله  الذي  اجلّوال«  »املرسوم 
الرئيس ميشال سليمان... ملاذا 
كل ذلك؟ ال أحد يشعر بأنه مضطر 
كأنها  ُتطرح  فاملسألة  لإلجابة، 
ال  وبالتالي  حاصل«،  »حتصيل 
جمال ألي نقاش مهما كان نوعه، 
و«االستقرار«  سالمة  فرياض 
يف  يرّددون  هكذا  صنوان، 

مواقفهم املعلنة.
اجلامع،  املشهد  هذا  خلف  لكن 
الشائعات،  وتكثر  اهلمس  يزداد 
فاإلمجاع على جتديد والية سالمة 
قد  التوالي،  على  الرابعة  للمّرة 
اليت  بالصورة  مكتماًل  يكون  ال 
هناك  ليس  رمبا  عليها.  يبدو 
مبوقفه  اجملاهرة  على  جيرؤ  من 
احلقيقي حلسابات كثرية، أو رمبا 
مل حين األوان ملمارسة االعرتاض 
العلين... وإاّل فما معنى أن يكون 
أزعور  جهاد  السابق  املال  وزير 
رئيس  من  مبّطن  بدعم  مرّشحًا 
رئيس  النيابية،  املستقبل  كتلة 
احلكومة السابق، فؤاد السنيورة، 
مع  توافقه  عدم  خيفي  ال  الذي 
يتوّل  أن  معنى  وما  سالمة؟ 
تصريف  حكومة  يف  العمل  وزير 
الرتويج  حرب،  بطرس  األعمال، 
خلرب مل ينفه رئيس تكتل التغيري 
عون،  ميشال  النائب  واإلصالح، 
املدير  ترشيح  يريد  بأنه  ويفيد 
العام للمالية العاّمة، أالن بيفاني؟ 
وما معنى أن يسافر سالمة نفسه 
إل واشنطن بعد إشاعة معلومات 
عليه،  أمريكي  رضى  عدم  عن 
القرارات  صدور  بعد  سيما  وال 
الكندي  اللبناني  بالبنك  املتعّلقة 
والتأّخر يف إعالن االتفاق النهائي 
جنرال  بسوسييتيه  دجمه  على 
مبلفاته  املتشدد  التدقيق  نتيجة 
وحسابات زبائنه؟ وما معنى أيضًا 
أن يضطر سالمة ال مسايرة تيار 
قانوني  غري  مبوقف  املستقبل 
يرمي ال تقويض صالحيات وزير 
االتصاالت بتحريك حساب الوزارة 
املستقل املفتوح باللرية اللبنانية 
لبنان خالفًا ملطالعة  لدى مصرف 

مديرية الشؤون القانونية فيه؟
أسئلة كثرية تذخر بها الصالونات 
السياسية. البعض يكبت التعبري 
الرجل  من  مرتاكم  غضب  عن 
يف  الكل  وعلى  عليه  احملسوب 
آن، والبعض اآلخر بات يقّر بوجود 
»أخطاء« و«حماباة« و«مصاحل« حتكم 
لبنان،  مصرف  حاكم  سياسات 
كلفة  بأن  مقتنعًا  يزال  ال  ولكنه 
ظل  يف  أكرب  ستكون  »التغيري« 
النظام  يف  املستفحلة  األزمة 
كان  من  وبينهما  السياسي... 
أصاًل يستشعر املخاطر الكامنة يف 

الوضع القائم، إال أنه حيتمي وراء 
عجز مزعوم عن طرح »التغيري« لكي 
ال حُيّمل مسؤولية أي تداعيات قد 
يف  البديل  طرح  جمرد  عن  تنجم 
ظل قوى ضغط قادرة على الدفاع 

عن مصاحلها الراسخة!
يف هذه الصالونات أكثرية تدافع 
ما  فلواله، حبسب  »احلاكم«.  عن 
االقتصاد  اجتاز  ملا  يصّرحون، 
اليت  األزمات  أصعب  اللبناني 
طيلة  والعامل  لبنان  شهدها 
السنوات الـ 18 اليت أمضاها على 
رأس السلطة النقدية واملصرفية، 
مرادفًا  أصبح  »احلاكم«  فاسم 
للثقة واالستقرار، ولذلك ال جيوز 

املس به.
ليس مجيع هؤالء أصحاب مصاحل 
مل  وبعضهم  وشخصية«،  »خاّصة 
وامتيازات  الفوائد  بنعيم  يفز 
التقّيد  عدم  ومنافع  الطرف  غض 
والتسليف،  النقد  قانون  بأحكام 
»احلاكم«  استمرار  يريد  فمعظمهم 
حاكمًا ألنه مل خيترب سواه، خياف 
تسّلم  »احلاكم«  إن  إذ  جيهل،  ما 
منصبه يف عام 1993 إثر فضيحة 
املضاربات السياسية على اللرية، 
معروفة،  4 مصارف  قادتها  اليت 
عمر  الرئيس  حكومة  إلطاحة 
كرامي والتمهيد لوصول الرئيس 
رفيق احلريري ال رأس السلطة 
اإلجرائية. قبل ذلك كانت احلرب 
اليت قضت على   )1990 -1975(
القدرة الشرائية لغالبية املقيمني 
يف هذه البالد، هذا يعين أن كل 
عامًا   36 عمره  يتجاوز  مل  لبناني 
مل حيظ مبعرفة »حاكم« إال رياض 
سالمة، وإذا كانت هناك صلة ما 
للناخبني بهذه املقاربة، فإن كل 
اللبنانيني الذين تقّل أعمارهم عن 
متأّثرة  حياتهم  تكن  مل  عامًا   58
رياض سالمة...  إال  »حاكم«  بأي 
اللبنانيني  من  الساحقة  األكثرية 
مل ختترب إال احلرب ورفيق احلريري 
ما  هذا  رمبا  سالمة،  ورياض 
حمدد:  واحد  خيار  ال  يدفعهم 
أي أمر إاّل احلرب... أي أمر يبدو 
ينتمي  أال  احلرب!  من  أقل سوءًا 
النوع  ذلك  ال  التوصيف  هذا 
من األنظمة االستبدادية اليت ثار 
الناس  خُيضع  أمل  العرب؟  عليها 
بهذه الطريقة: إّما االستبداد وإّما 

حروب القبائل والطوائف؟
هو  سالمة  رياض  يكون  قد 
هذه  يف  األفضل  »احلاكم« 
الظروف، رمبا، لكن أال حيتاج ذلك 
يف  يوجد  ال  إذ  ما؟  برهان  ال 
وتصرحيات  الصالونات  أحاديث 
املعنيني اي برهان على صّحة هذا 
املوقف، هناك الكثري من اإلنشاء 
اجملاني واألوصاف اليت ال حيظى 
أو  املستبّدين  سوى  عادة  بها 
جنوم شّباك التذاكر... لكن ماذا 
اليت  النقدية  السياسة  كلفة  عن 
أرساها احلريري مع سالمة خلدمة 
وطموحات  جدًا  ظرفية  مصاحل 
باالستحواذ على الثروة؟ ماذا عن 
يضطر  اليت  الدوالرات  مليارات 
املقيمون يف لبنان إل تسديدها 
حتسني  حساب  على  سنويًا 
تثبيت  بذريعة  معيشتهم  مستوى 
اقتصاد  يف  اللرية  صرف  سعر 
مدولر كليًا؟ ماذا عن اخلسائر غري 
املعلنة يف ميزانية مصرف لبنان 
كلفة  من  مهمًا  جزءًا  بسبب محله 
خدمة الدين العام؟ ماذا عن إفالت 
الكثري من املصرفيني من العقاب؟ 
ماذا عن بنك املدينة وصواًل ال 
عن  ماذا  الكندي؟  اللبناني  البنك 

تكّبدها  لرية  مليار   1800 حنو 
متعسرة  مصارف  لدمج  املكّلفون 
بعدما  إفالسها  إعالن  وتفادي 
ماذا  املرئي؟  الفساد  فيها  عاث 
وأعضاء  رؤساء  خمالفات  عن 
وكبار  املصارف  إدارات  جمالس 
من   152 املاّدة  ألحكام  املديرين 
وماذا  والتسليف؟  النقد  قانون 
لبنان  مصرف  حاكم  خمالفة  عن 
أحكام  عليها  تنص  اليت  لواجباته 

املاّدة 117 وغريها كثري؟
إمر  النوع  هذا  من  حساب  كشف 
هؤالء،  برأي  فيه،  مرغوب  غري 
رياض  بقدرة  تتصل  فاملسألة 
سالمة على أداء دور »املايسرتو« 
هلا  خيضع  »سيمفونية«  أسوأ  يف 
اللبنانيون منذ اتفاق الطائف حتى 
اتفاق الدوحة، ولذلك فإن األسئلة 
اليت يطرحونها خمتلفة جدًا، فمن 
احلاكمني  نهم  إرضاء  على  يقدر 
السياسيني  ونَهم  اإلثراء؟  ال 
تأبيد  أجل  من  العام  اإلنفاق  ال 
الدولة  واستعمال  سلطتهم 
أن  يستطيع  ومن  ألغراضهم؟ 
يكون مقبواًل من دمشق وواشنطن 
وباريس والرياض وطهران؟ ومن 
للمصارف  يتيح  أن  يستطيع 
دائمًا  األرباح  على حتقيق  القدرة 
ومهما كانت الظروف لكي تستمر 
ـــــ  السياسي  النموذج  خدمة  يف 
اهلجرة  على  القائم  االقتصادي 
والريوع  واالستهالك  والتحويالت 
واإلنفاق  والعقارية  املالية 
وصلت  لقد  التوزيعي؟  العام 
املصرفية  املوجودات/املطلوبات 
ال 122.5 مليار دوالر يف نهاية 
آذار املاضي، أي إل 4 اضعاف 
هذه  ومّولت  احمللي،  الناتج  حجم 
تبلغ  عاّمة  مديونية  املوجودات 
دوالر  مليار   65 من  أكثر  فعليًا 
يف نهاية عام 2010، كما مّولت 
مليار   130 جتاوز  عاّمًا  إنفاقًا 
العقد  ونصف  العقد  يف  دوالر 
املاضيني... إن جمّرد ختّيل حاكم 
اخلارقة  القدرات  بهذه  يتمّتع  ال 
جدًا...  سوداوية  الصورة  جيعل 
برأي  عنده،  ليست  فاملشكلة 
النظام  يف  هي  بل  الكثريين، 
املهيمنني،  وأطرافه  السياسي 
وحده جنح يف التعامل مع األوضاع 
حتى  باستمرارها  ومسح  الشاّذة 
اآلن من دون أن يقتلوا بعضهم 
ميّثل  اليوم  رياض سالمة  بعضًا. 
مضى،  وقت  أي  من  أكثر  حاجًة 
لكن بهذا املعنى حتديدًا. وفقًا ملا 
قاله مصريف كبري متقاعد، نصح 
بـ«أن ال يقف  خاّصة  يف دردشة 

أحد يف مواجهة التجديد للحاكم«، 
وأنت  ذلك  تقول  ملاذا  لكن 
يعد  ومل  القطاع  خارج  أصبحت 
»ما  أجاب:  خاّصة؟  مصلحة  لديك 
عملوا  يّلي  يعمل  بيقبل  حدن  يف 
شبكها  ويّلي  سالمة...  رياض 

خيّلصها«.
وال  سالمة  رياض  فعل  ماذا 

يستطيع غريه فعله؟
ختتلف اإلجابة بني مصريف وآخر، 
هناك  لكن  وأخر،  سياسي  وبني 
اتفاق على أن عدم تطبيق احلاكم 
قانون  من   117 املاّدة  ملوجبات 
النقد والتسليف مسح بإخفاء كل 
احلقائق، فهذه املاّدة تلزم احلاكم 
بتقديم ميزانية املصرف املركزي 
كل  واخلسائر  األرباح  وحساب 
تقرير  بتقديم  تلزمه  كما  سنة، 
ينّفذها  اليت  العمليات  كل  عن 
املصرف، واألهم أنها تلزمه بنشر 
الرمسية.  اجلريدة  يف  التقريرين 
فاحلاكم مل يفعل ذلك منذ توّليه 
أن  علمًا   ،1993 عام  يف  منصبه 
هذه املوجبات، وال سيما املتعّلقة 
 30 ترعاها  املصرف،  بعمليات 
 81 املاّدة  من  القانون  ماّدة يف 
ال املاّدة 110... وهناك اتفاق 
وحده  رياض سالمة  أن  على  آخر 
جيرؤ على اعطاء بنك املوارد مثاًل 
دوالر  مليون   100 بقيمة  قرضًا 
هذا  شروط  استيفاء  دون  من 
وحده  وهو  القروض،  من  النوع 
عملية  من  جزء  متويل  على  جيرؤ 
»هريمس«  املالية  اجملموعة  تفّرغ 
)حنو  عودة  بنك  اسهمها يف  عن 
وحده  وهو  دوالر(،  مليون   150
أحكام  تطبيق  عدم  على  جيرؤ 
القانون على بنك املدينة وشقيقه 
والئحة  الدفع...  عن  املتوقفني 

األمثلة تطول.
حكومة  إسقاط  أن  يف  شك  ال 
سعد  برئاسة  الوطنية«  »الوحدة 
احلريري، أشاع خماوف كبرية لدى 
اليت  اجلديدة،  فاألكثرية  هؤالء، 
التيار  هما  فاعلتني  قّوتني  تضم 
الوطين احلر وحزب اهلل، قد جيّران 
البالد ال تغيريات حتمية، لكونهما 
ترسيم  يف  شريكني  يكونا  مل 
حدود ممارسة السلطة، وال سيما 
ن الوصاية السورية مل تعد تلعب 
دورها السابق يف ترتيب توازنات 
املصاحل داخل هذه احلدود، لذلك 
إسقاط  قبل  الكثريون  سارع 
املخاطر  استشعار  ال  احلكومة 
اليت قد تصيب املصاحل القائمة، 
»احلاكم«  والية  جتديد  وطرحوا 
نهاية  من  وأكثر  اشهر   10 قبل 

مقدمة  احلالية، وكان يف  الوالية 
ميقاتي.  جنيب  الرئيس  هؤالء 
الوزراء  جملس  عمل  تعطيل  لكن 
منع  الزور«  »شهود  ملف  بسبب 
القيام بهذه اخلطوة. ومع اقرتاب 
موعد 31 متوز وعدم جناح الرئيس 
ميقاتي يف تأليف احلكومة اجلديدة 
حتى اآلن، دفع إل البحث احلثيث 
عن اخليارات املمكنة لضمان بقاء 
أي  دون  من  منصبه  يف  سالمة 
انقطاع، فسارع الرئيس نبيه بري 
جمللس  العاّمة  اهليئة  دعوة  ال 
تشريعية  جلسة  عقد  إل  النواب 
اجلاري.  حزيران  من  الثامن  يف 
علي  النائب  تقديم  الدعوة  سبق 
حسن خليل اقرتاح قانون »معّجل 
مكرر« يرمي ال تعديل املاّدة 18 
مبا  والتسليف،  النقد  قانون  من 
و«نوابه«  »احلاكم«  استمرار  يتيح 
تعيني  حني  ال  مناصبهم  يف 
على  آخرين،  ونواب  بديل  حاكم 
غرار ما هو قائم يف املؤسسات 
العاّمة وفقًا لنظرية تسيري املرفق 
العام. ال شك يف أن هذا االقرتاح 
سّجل تراجعًا كبريًا عن الطروحات 
السابقة اليت دعت جملس النواب 
الوزراء  جملس  بدور  القيام  ال 
يف التجديد للحاكم، إال أن اسبابه 
هذا  ال  موجبة  ليست  املوجبة 
والتسليف  النقد  فقانون  احلد، 
العام،  املرفق  استمرارية  يلحظ 
بل ويتشدد يف التحّوط هلا، فهو 
له  واحد  نائب  بتعيني  يكتفي  ال 
أي  مرّقمون،  وهم  نّواب،   4 بل 
إن هناك نائبًا أول، ونائبًا ثانيًا، 
ونائبًا ثالثًا، ونائبًا رابعًا. وهناك 
فحاكمية  الرتتيب،  هذا  من  عربة 
مصرف لبنان جيب أاّل يكون فيها 
اي حال من احوال الفراغ، إذا غاب 
بديل،  دائمًا  هناك  يكون  احلاكم 
وهذا ما تنص عليه املادة 25 من 
تعديله،  املقرتح  نفسه  القانون 
»يف  بوضوح  تقول  املاّدة  فهذه 
حيل  احلاكم  منصب  شغر  حال 
نائب احلاكم األول حمّله ال حني 
تعيني حاكم جديد«. وليس شططًا 
أن يتضمن القانون أحكامًا تفرض 
بالشروط  احلاكم  نواب  يتمّتع  أن 
املطلوبة  نفسها  واملواصفات 
الختيار احلاكم نفسه، كذلك مينح 
القانون اجمللس املركزي ملصرف 
عّدة.  أساسية  صالحيات  لبنان 
صحيح أن معظم هذه الصالحيات 
أو  احلاكم  مبمارستها  ينفرد 
ميارسها من خالل مشاركة شكلية 
جيعل  القانون  لكن  اجمللس،  من 
من هذا السلوك خمالفة تستدعي 

التصحيح ال التكريس.
على أي حال، مل يظهر أن هناك 
من يعرتض على اقرتاح القانون، 
جلسة  يواجه  الذي  فاالعرتاض 
من  الثامن  يف  النواب  جملس 
اقرتاح  من  يتخذ  الشهر، مل  هذا 
ذريعة،  أو  حّجة  أو غريه  القانون 
يف  يشكك  آخر  عنوانًا  اختذ  بل 
العاّمة  اجللسة  انعقاد  دستورية 
حكومة  وجود  ظل  يف  التشريعية 
أن  يف  شك  ال  أعمال،  تصريف 
هناك اجتهادات متناقضة يف هذا 
الشأن، اال أن بعض املعرتضني 
مل يكن هذا موقفهم دائمًا، وهم 

3 أنواع:
والقوات  املستقبل  تيار   -
رأيهما  اذ مل يكن هذا  اللبنانية، 
يف  النواب  جملس  انعقد  عندما 
عام 2005 يف ظل حكومة الرئيس 
عمر كرامي املستقيلة وأقّر العفو 
عن مسري جعجع وبعض احملكومني 

أو املتهمني جبرائم أخرى. وليس 
مستبعدًا أن يكون موقفهما الراهن 
يتصل بنحو أو بآخر باقرتاح القانون 
واقرتاحات  ومشاريع  املطروح 
مع  تتناسب  ال  مطروحة  أخرى 
الراهنة  السياسية  مصاحلهما 
ورغبتهما يف التعطيل، وال سيما 
التشكيك  من  انطلقت  احلملة  أن 
يف دستورية اختاذ جملس النواب 
قرارات تعود صالحية اختاذها ال 
وذلك  حصرًا،  اإلجرائية  السلطة 
إقرار قانون  عندما كان املطروح 
لسالمة  التجديد  على  ينطوي 
وانتقلت  كاملة.  جديدة  لوالية 
احلملة ال التشكيك يف دستورية 
انعقاد اي جلسة تشريعية يف ظل 
حكومة تصريف أعمال، عندما بات 
تشريعي،  بعمل  يتعلق  االقرتاح 
ولو يف الشكل، علمًا بأن الرتكيز 
ال يزال على بنود جدول األعمال 
القانون  اقرتاح  سيما  وال  الـ49، 
بالعفو  املتعلق  املكرر«  »املعجل 
قبل  املرتكبة  اجلرائم  بعض  عن 

.2010/12/31
ميقاتي  املكّلف جنيب  الرئيس   -
الذي مل يكن له موقف سليب من 
اقرتاح القانون عندما توّل شرحه 
واألعمال  االقتصاد  منتدى  يف 
أواخر الشهر املاضي، اذ رأى ان 
هناك أولويتني يف لبنان اليوم: 
لبنان  مصرف  حلاكم  التجديد 
احلكومة،  وتأليف  سالمة  رياض 
وقال حرفيًا »إن التجديد سيكون 
أول قرار تتخذه احلكومة، وهو أمر 
تتشكل  مل  وإذا  عليه،  متوافق 
رئيس  فلدى  بسرعة  احلكومة 
فكرة  بري  نبيه  النيابي  اجمللس 
بتعديل مادة تسمح حلاكم املصرف 
ال  مراكزهم  يف  بالبقاء  ونوابه 
حني تعيني بديل عنهم او التجديد 
 3 يف  أعلن  ميقاتي  لكّن  هلم«. 
حزيران اجلاري أنه يتمنى أن تعلن 
احلكومة قبل جلسة جملس النواب 
ذلك  ألن  حزيران  من  الثامن  يف 
دستورية  حول  السجال  يسحب 
هذه اجللسة، حماواًل عرب التميّن أن 
يرسل رسائل متعددة، أنه يدعم 
أن  يريد  وال  لسالمة،  التجديد 
الذين  مع  التناقض  يتجّرع كأس 
لكنه يف  احلكومة،  لرئاسة  مّسوه 
يف  يستطيع،  ال  نفسه  الوقت 
حساباته، أن يتخذ موقفًا يتناقض 
مع تيار املستقبل يف مسألة ينجح 
مسألًة  بتصويرها  التيار  هذا 

»سنّية«.
الرئيس  موقف  أن  يعين  هذا 
اجللسة  على  املعرتض  ميقاتي 
بالتجديد  له  صلة  ال  التشريعية 
اجللسة،  بدستورية  وال  لسالمة 
جّددت  السابقة  حكومته  أن  علمًا 
له قبل 8 أشهر من انتهاء واليته 

يف عام 2005.
- نوع ثالث عرب عنه إعالن النائب 
األسبق  والرئيس  جنبالط  وليد 
للمشاركة  شرطًا  اجلمّيل  أمني 
أن  وهو  التشريعية،  اجللسة  يف 
يتضمن جدول أعماهلا بندًا وحيدًا 
يرمي ال إبقاء سالمة يف موقعه 

حتى تأليف احلكومة اجلديد.
اجلميع  أن  بري  الرئيس  اعتقد 
أي  عن  مبعزل  للدعوة،  سينصاع 
ما  دستوريتها،  شأن  يف  سجال 
للحاكم«.  »التجديد  عنوانها  دام 
لكن حساب احلقل مل يتناسب مع 

حساب البيدر.

استنفار شامل لبقاء احلاكم رياض سالمة

حممد زبيب

*حاكم مصرف لبنان رياض سالمة *
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Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.
Discounts are off normal ticketed price.

Product offers end 12/06/11.
*1. Terms and conditions apply. See in store for details.

www.harveynorman.com.au
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Come see Okan Genel at Harvey Norman®

@ Domayne® Auburn for a great deal on your
next electrical purchase.

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE® AUBURN NOW OPEN

INTEREST FREE TERMS AVAILABLE, SEE IN STORE FOR DETAILS

AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 9648 5411
Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.)

(Computers/Electrical only)

AUBURN

MASSIVE STOCKTAKE CLEARANCE
HOT PRICES ON ELECTRICAL

UP TO

25%
OFF25

DISCONTINUED AND EX-
DISPLAY DISHWASHERS

25%
OFF25

ALL ENTERTAINMENT
UNITS IN THE

ELECTRICAL FRANCHISE

UP TO

20%
OFF

EX-DISPLAY AND
DISCONTINUED COFFEE

MACHINES

UP TO

25%
OFF

PLASMA AND LCD TVs

UP TO

25%
OFF

EX-DISPLAY AND
DISCONTINUED FRIDGES

UP TO

15%
OFF

SMALL APPLIANCES
AND HEATERS

UP TO

50%
OFF50

EX-DISPLAY AND
DISCONTINUED COOKING

APPLIANCES

UP TO

50%
OFF50

AUDIO SYSTEMS

UP TO

30%
OFF30

AIR CONDITIONING

1

INTEREST FREE TERMS AVAILABLE IN STORE
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يف  احلّر  الوطين  التيار  كّرم 
يف  الرتبية  مسؤول  سيدني 
حركة أمل الشيخ حسن شريفة 
فأقام على شرفه مأدبة سخّية 
 يف مركز التيار يف مرييالندز.
وقد حضر املناسبة، إضافة إىل 
الشيخ شريفة والوفد املرافق 
يف  املسؤول  من  املؤلف  له 
حركة أمل حسني احلاج وعباس 
أبو عبداهلل وحممد شومان، عدد 
كبري من مسؤولي التيار الوطين 
وناشطني يف  احلر يف سدني 

التيار.

أقام الناشط يف تيار املردة 
مأدبة  حريكي  حنا  الصديق 
تكرميية يف منزله يف غرانفيل 
اجلالية  ضيف  شرف  على 
حركة  يف  الرتبية  مسؤول 
شريفة. حسن  الشيخ   أمل 
إضافة  املأدبة،  حضر  وقد 
إىل الوفد املرافق له املؤلف 
من املسؤول يف حركة أمل 
حسني احلاج وحممد شومان 
ومسؤول االعالم يف مجعية 
نائب  ديب،  أمحد  مرياطة 
الوالية  برملان  يف  غرانفيل 
طوني  عيسى،  طوني 
حنا  حريكي،  جربان  صايف، 
اجلعيتاني،  فرانسوا  حبيب، 

حنا حريكي يكّرم الشيخ التيار الوطين احلر يكّرم الشيخ حسن شريفة
حسن شريفة

قبل  من  ترحيب  كلمة  وبعد 
نسيب  السيد  التيار  رئيس 
اهلاشم بالضيف الكريم، حتدث 
الشيخ حسن شريفة عن األوضاع 
يف لبنان واألزمة احلكومية اليت 
رّد أسباب تأخريها يف غالبيتها 
إىل تدخالت وامالءات خارجية. 
وتطرق إىل األوضاع يف سوريا 
دمشق  بتجاوز  تفاؤله  مبديُا 
كما  بها،  متر  اليت  األزمة  هذه 
األمريكي  املخطط  عن  حتدث 

يف املنطقة.
غنية  مأكوالت  مأدبة  وكانت 

وغريهم  اسكندر   بطرس 
واألصدقاء. األهل   من 
احلديث  املأدبة  خالل  وجرى 
لبنان  يف  األوضاع  عن 
احلكومي  املأزق  وخاصة 
بها  متر  اليت  واألوضاع 
املنطقة كما مل تغب شؤون 
اللبنانية  اجلالية  وشجون 
اللقاء. هذا  عن   والعربية 

قد  حريكي  السيدة  وكانت 
بأشهى  عامرة  مأدبة  أعدت 
كما  اللبنانية،  املأكوالت 
الدعوة  صاحب  أضفى 
على  حريكي  حنا  الصديق 
الفرح  من  املزيد  األجواء 

والفكاهة.

* الشيخ شريفة، احلاج, ديب، النائب عيسى، حنا وجربان حريكي وصايف*

* الشيخ شريفة، احلاج، شومان، ديب، حبيب،النائب عيسى وحريكي*

* عيسى، اسكندر،صايف، الزميل بو رزق، حريكي، معراوي واحلاج*

* معراوي، احلاج، الشيخ شريفة، شومان وديب*

السيدة  اعدادها  على  أشرفت 
يف  وناشطات  البايع  مارشا 

التيار.
واعاله بعض اللقطات

تهنىء رجل االعمال و عضو بلدية املنية السيد أمحد 
لزيارة  سدني  اىل  بقدومه  احملرتم  النابلسي  حممد 

االهل و االقارب.
و  التهاني  بأحر  وأعضاء مجعية حبنني  رئيس  يتقدم 
الفرح بوصول أخا » عزيزا«  صاحب االيادي البيضاء 
و النظيفة عندما كان مسوؤال يف االمن العام اللبناني 
أحبهم و  الذي  املنية  أبناء  حيث طالت خدماته مجيع 
خدمهم بأخالص وهو االن مازال على هذا النهج يف 
بلدية  جملس  يف  عضويته  خالل  من  خدماته  تقديم 
املنية حيث يسهر على مصاحل الناس و يعترب أبو حممد 

الشأن  الناشط يف  العامل  أنشط اعضائها وهو  من 
العام كذلك حيث حل ضيفا« هذه االيام على شقيقه 
احلاج فواز و بناته و شقيقاته و على ال النابلسي و 
االصحاب واالحباب الكثر و حنن منهم ملا تربطنا به 
معرفة منذ الطفولة وأيام الدراسة و ملا أمتاز به من 

أخالق محيدة.
أهـــآل و سهـــآل بــــــــــك يا حاج أبو حممـــــد.                                 

مصطفى حامد
رئيس مجعية حبنني املنية

مجعية حبنني املنية

* الشيخ شريفة، اهلاشم، طنوس، ابو عبد اهلل، شومان،احلاج واحلدشييت** الشيخ حسن شريفة يتوسط نسيب اهلاشم وشربل طنوس*

* احلدشييت، طوق، طنوس، ابو عبد اهلل، احلاج وشومان ** اسئلة وأجوبة خالل املناسبة*

* الشيخ حسن شريفة، نسيب اهلاشم، حممد درباس، غازي مرعب وحضور** الشيخ حسن شريفة والتيار يف صورة تذكارية*

* الشيخ حسن شريفة والتيار يف صورة تذكارية اخرى*
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  -1-
يا   حضرَة   املديْر،

ماذا    تريْد؟
تريُد   أْن     َأكوْن

مًا    َأجريا أْن    َأكوَن    ُمعلِّ
ْه؟ َأْن     َأبيَعَك    احلريَّ
يا    حضرَة    املديْر،

ُأْعذْرني ...
ُأعذرني     ألَف    َمرٍة  

  
أنا    ال    أستطيْع

ال َأستطيُع   َأْن   َأكوَن   َأجريا
ال أستطيْع

ْه أْن   َأبيَعَك     احلريَّ
-2-

َمْن   َأنَت   يا   مديْر، 
كْي    َتعَل    الضوَء    َأسريا

كْي    تعَل    احلرَّ    َأجريا؟
أملاُل   يا   مديْر

ذليٌل     ذليْل
َقَدمي    على     املاِل     الذليْل

أملاُل   يا   حضرَة   املديْر،
ْه ال   يشرتي   احلريَّ

-3-
رُق    يا    مديْر، َألشَّ

رُق   العجيُب   الغريْب! َألشَّ
ْه! رقيَّ اولُة   الشَّ َألطَّ

بقايا   أمرِي   املؤمننْي
ْه والدولِة   الرتكيَّ

ْع   أمرَي   مؤمننْي! َتَربَّ
اُب     َينَتظروْن َأحُلجَّ

ُشعراُء    الَبالِط     َينَتظروْن
ْه اولِة     القويَّ يا  َضعيَف    الطَّ
ْه خطريٌة   خطريٌة   هَي   القضيَّ

َأنا   يا   أمرَي   املؤمننْي،
ْه لْن     أبيعَك     احلريَّ

-4-
َمْن   َأنَت   يا   مديْر؟

ْه ! َألَلْهجُة     فوقيَّ
َواملعمُل     كبرْي

ْه ألشركُة     تاريَّ
َأتْشرتيين    باخُلْبِز     والدواْء

ْه ؟ يف   َوطِن   احلريَّ
هذا   ِسْعري   َأنا   اإلنساْن

ْه ! يف   وطِن   احلريَّ
أملاُل    يا    مديْر،

َذليٌل     َذليْل
َقدمي   على   املاِل   الذليْل

ٍة ُأعذْرني   ألَف   مرَّ
  

أنا   ال   أستطيْع
مًا   أجريا َأْن   أكوَن   معلِّ

ال   أستطيْع
ْه َأْن   َأبيعَك   احلريَّ

-5-
يا   حضرَة   املديْر،

ْه مْتَك   الدولُة   العليَّ َعلَّ
ين   َأجريا أْن   ُتَسميِّ
كتبِت   ْامسي   َأجريا

وعلى   األعياِد
ْتين      َأمريا! َغنَّ

َخطريٌة   َخطريٌة   هَي   القضّيْه
ْه ! ما   َأصغَر   الدولَة   العليَّ

ْه ! ما   أصغَر   الطاولَة   الشرقيَّ
ْه   َقلمي  َقلمي   َوحَدُه   احلريَّ

-6-
ُيكنَك    يا    مديْر،

دولِتَك     مْن      تطردني     أْن    
ْه العليَّ

ِمَن    املعمِل     الكبرْي،
ْه، ألشركِة    التجاريَّ

َألقانوُن    معَك     يا    مديْر،
ُيكنَك    أْن     تساوْم

على   ُخبِز    أوالدي    الصغاْر،
َدواِء    أوالدي     الصغاْر،

على    مستقبل     الصغاْر ...
ْه! ألقانوُن    غابُة    الدولِة    العليَّ

ُيكنَك     يا    مديْر،
ْه، يا    ضعيَف    الطاولِة    الشرقيَّ

واملاِل    الذليْل،
والسيجاِر،

اِب،    ُشعراِء    الَبالْط واحُلجَّ
لكْن   يا   حضرَة   املديْر،

ال   تستطيْع
َأْن   متنعين   الزواْج،

ِقراءَة   اجلريدْه،
إجناَب   األوالْد،

و "شرَب"   السيجارْه.
أن متنعين تقبيل   املرأة   اليت   أشاء

َأنا   َأشاْء
َقلمي   َيشاْء
ْه أنا   احلريَّ

َلْن      َأبيَعَك    احلريْه
َأنَت   واملاُل   الذليْل
ال   شيَء    ال   شيَء

يا   مديْر،
ْه عنَد   احلريَّ

-7-
يا   حضرَة   املديْر،

ماذا   تريْد؟
ٍة أعذرْني   َألف   مرَّ

ال   أستطيْع
مًا   َأجريا أْن   َأكوَن   ُمعلِّ

قْد   تراني   غدًا
َسائَق   تاكسي،

فالَّحًا،
اَح   َأحذيْه، َمسَّ

تراني   مثَلهم   َأمريا
يا   أمرَي  املؤمننْي، 

أملاُل    الذليْل
َيشرتي   القصوَر   واجلواري،

َوليالْي   باريَس   اجلميَله،
َت   "ِهتلْر"، يشرتي   َيْ

إيواَن   ِكسرى،
ال   َيشرتي

ْه ال   َيشرتي   َقصيدًة   َأبيَّ
ْه. ال   َيشرتي   احلريَّ
يا   حضرَة   املديْر،

ْه وحَدها   احلريَّ
ْه ٌة   قويَّ َقويَّ

-8-
َقصيدتي   األبّيْه

غاْر، َمكتوبٌة   ألْعنُيِ  الصِّ
أ

غاْر،   أوالدي   الصِّ
غاْر، َأْوالِد   لبناَن   الصِّ

ْه وَن   القصيدَة   األبيَّ هْم   ُيبُّ أَلنَّ
وَن    اهلَل، ُيبُّ

ْه! ْمَس   واحلريَّ َواْلشَّ

أنطوان   السبعالني

)  هذه   القصيدة  اليت   نشرت  يف  1984    تسببت   بصرف     الشاعر     تأديبا  من  اخلدمة      من   مدرسة  - 
الفرير - وكان  نقيبا  للمعلمني  ، وجرته  اىل   احملاكم  مدة   17  عاما .   وتطوع  دفاعا  عنه  70  حماميا !       

فكان  ما  عرف   طويال:       ب: »قضية   السبعالني .«    اليت   ما   انتهت   نتائجها  بعد...    
 ثم  أعلنت  حمكمة   التأديب  براءة   الشاعر  .                                                                    

 ويف   ذكرى   25   سنة  على  بدء  احملاكمة     ُتهدى       اىل     االجيال  اجلديدة   اليت   حتب   القصيدة   األبية  
، والشمس،  واحلرية (   

»أمَُلَعلُم اأَلجرُي« 
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 ربع نهائي األبطال واالحتاد اآلسيوي بكرة القدم

االحتاد - سيول والسد - سيباهان 
والوحدات- دهوك

النهائي لدوري  ربع  الدور  االربعاء يف كواالملبور، قرعة  أجريت  
األبطال وكأس االحتاد اآلسيوي بكرة القدم.

يف  القطري  والسد  السعودي  االحتاد  وقع  األبطال،  دوري  يف 
اجلنوبي،  الكوري  سيول  كلوب  مع  االول  قويتني،  مواجهتني 

والثاني مع سيباهان اصفهان االيراني.
ويقام الدور، يف 14 ايلول ذهابا و27 منه ايابا، ونصف النهائي 
يف 19 تشرين االول ذهابا و26 منه ايابا. على أن تقام املباراة 
النهائية يف 4 أو 5 تشرين الثاني املقبل على ضوء هوية الفريقني 
كبرية  تبدو  باستضافتها  اجلنوبية  كوريا  حظوظ  لكن  املتأهلني، 

لوجود 3 فرق متثلها يف ربع النهائي.
يذكر ان العاصمة اليابانية طوكيو استضافت املباراة النهائية يف 

النسختني املاضيتني. وهنا القرعة:
] الربع نهائي:

1ـ سرييزو اوساكا الياباني × شونبوك موتورز الكوري اجلنوبي.
2ـ االحتاد السعودي × سيول الكوري اجلنوبي.

3ـ سيباهان االيراني × السد القطري.
4ـ سوون بلوينغز الكوري اجلنوبي × ذوب آهان االيراني.

] النصف نهائي:
5ـ الفائز من 4 ×الفائز من 3.
6ـ الفائز من 2 × الفائز من 1.

] املباراة النهائية:
7ـ الفائزا من 5 × الفائز من6.

كأس االحتاد
»عربية  مواجهة  يف  العراقي  بدهوك  االردني  الوحدات  اصطدم 

-عربية« يف ربع نهائي كأس االحتاد اآلسيوي.
وهنا القرعة:

] الربع نهائي:
1ـ بريسيبورا اإلندونيسي × أربيل العراقي.

2ـ تشونبوري التايالندي × ناساف األوزبكي.
3ـ الكويت الكوييت × موانغ تونغ يونايتد التايالندي.

4ـ الوحدات األردني × دهوك العراقي.
] النصف نهائي:

5ـ الفائز من 2 × الفائز من 4.

6ـ الفائز من 1 × الفائز من 3.
] املباراة النهائية:

ـ الفائز من 5 × الفائز من 6.

 تنس: منتخب لبنان يتطلع إىل نتائج 
جيدة يف كأس دايفيس

يستعد منتخب لبنان للتنس خلوض منافسات اجملموعة اآلسيوية ـ 
األوقيانية لكأس دايفيس، واليت تستضيفها سريالنكا ما بني 15 

حزيران اجلاري و19 منه.
وتضم صفوف املنتخب اللبناني هذا العام الالعب احملرتف بسام 
بيدس الفائز بدورة املغرب للـ«فيوتشرز«، يف أيار/مايو املاضي، 
عاليلي  كريم  املنتخب  تضم صفوف  كما  عامليًا،   630 واملصنف 
صاحب اخلربة الواسعة، وباتريك شكري الذي خاض منافسات كأس 
دايفيس أكثر من مرة مع املنتخب اللبناني، باإلضافة اىل الناشئ 
اإلسبانية.  برشلونة  مدينة  املقيم يف  عامًا(   17( جيوفاني مساحة 

ويشرف على الالعبني املدرب حسني بدر الدين.
والكويت  )املضيفة(  سريالنكا  اجملموعة  منافسات  يف  وتشارك 
ويتأهل  ولبنان.  وماليزيا  واإلمارات  وميامنار  وفيتنام  وعمان 
فيما  الثانية،  األوقيانية  ـ  اآلسيوية  للمجموعة  األوالن  املنتخبان 
الثالثة،  اجملموعة  يف  السادس  اىل  الثالث  من  املنتخبات  تبقى 
استحداثها  مت  اليت  الرابعة  اجملموعة  اىل  والثامن  السابع  ويهبط 

لتحفيز الدول املشاركة ورفع املستوى.
»املستقبل« تابعت متارين املنتخب يف نادي الغولف، واستطلعت 

آراء املدرب بدر الدين والالعبني:
بوجود  جديدة  دماء  يضم  احلالي  »الفريق  ان  قال  الدين  بدر 
بيدس الذي سيمنح املنتخب اللبناني زمخًا إضافيًا، بعد ان حتمل 
الثالثة  األعوام  يف  املنتخب،  وقاد  األكرب،  العبء  عاليلي  كريم 

املاضية«.
الدين اىل ان مستوى املنتخبات املشاركة مرتفع وال  بدر  ولفت 
مرشحًا  مكثفة،  إعدادية  معسكرات  عرب  استعد  معظمها  ان  سيما 

لبنان والكويت وسريالنكا املضيفة للمنافسة على املركز األول.
كأس  يف  للمشاركة  استعدادًا  يتدرب  بيدس  ان  اىل  وأشار 
دايفيس منذ أربعة أشهر، وكنت على تواصل دائم معه يف الفرتة 
املاضية، أما كريم فاستأنف مرانه قبل شهرين، بعد توقف قسري 
بسبب الظروف احلالية، لكن خربته ستساعد من دون شك املنتخب 
بالنظر لرباعته يف  الزوجي  اللبناني. وسيخوض شكري منافسات 
هذه الفئة. أما جيوفاني مساحة فهو العب يساري واعد، رمبا لن 
يشارك يف املباريات يف سريالنكا، لكن وجوده مع باقي الالعبني 

سيمنحه جتربة إجيابية تعزز قدراته وخربته«.
»التنس احمللي  ان  الدين  بدر  لبنان، قال  اللعبة يف  وعن وضع 
وقت  بني  تظهر  اليت  الصاعدة  املواهب  ومتابعة  الدعم  يفتقد 
على  الصغار  لالعبني  الكبري  اإلقبال  هو  باخلري  يبشر  وما  وآخر، 
املشاركة يف الدورات احمللية«. ورأى بدر الدين ان »جرس اإلنذار 
قد دق يف أوساط األلعاب الفردية وخصوصا التنس، حيث مل يعد 
مقبواًل غياب الـ«سبونسورز« عن هذه األلعاب«، مؤكدا انه بغياب 
الرعاة لن يتطور التنس احمللي. وشكر بدر الدين نادي الغولف 
الستضافته متارين املنتخب، وهي ليست املرة األوىل يدعم النادي 

لعبة التنس، ويبدي اهتمامه بها.
وحتدث بيدس )22 عامًا( عن ارتياحه لوجوده بني زمالئه، بإشراف 
الثانية.  اجملموعة  اللبناني  املنتخب  يبلغ  ان  وأمل  الدين.  بدر 
وبيدس هو من مواليد لندن، لكنه بدأ مسريته مع اللعبة يف مصر 
يف العاشرة، ولعب لناديي مشاس وهيليوبوليس، قبل ان ينتقل 
اىل جامعة أمريكا بيربالين يف الواليات املتحدة، حيث تابع دراسته 
لبنان يف  انه شارك  اىل  بيدس  ولفت  التنس.  لعبة  مع  مبوازاة 
كأس دايفيس عام 2007، لكن تعذرت عليه املشاركة يف األعوام 
انه يعرف جيدًا كريم عاليلي  الدراسة. وأشار اىل  التالية بسبب 

وباتريك شكري، وهما ميلكان امكانات مميزة.
وأشار عاليلي اىل ان الظروف احمللية مل تعد تساعد العيب التنس، 
وهلذه األسباب أوقف نشاطه، قبل ان يعاود املران قبل شهرين 
استعدادًا لكأس دايفيس. وأكد ان تطوير اللعبة مستحيل بغياب 
الـ«سبونسورز« على غرار دول املنطقة والدول املتقدمة يف اللعبة. 
وهي  األكادمييات،  اىل  حتتاج  لبنان  اللعبة يف  ان  عاليلي  وقال 
مستمرة بفضل املبادرة الفردية، ووجود أهل يلبون رغبة أبنائهم 
يف ممارسة التنس، وهي ناحية ال تكفي بغياب الدعم الرمسي. 
وأبدى عاليلي تفاؤله بتحقيق نتائج جدية يف سريالنكا على رغم 
كل شيء، وال سيما بوجود بيدس وشكري ومساحة، وهي مواهب 

تستحق متثيل لبنان.

استعداداً للتصفيات املؤهلة ألوملبياد لندن

لبنان يعادل األردن يف عمان )1ـ1(
تعادل املنتخب األومليب اللبناني مع نظريه األردني )1ـ1(، الشوط 
األول )صفر ـ1(، يف املباراة اليت أجريت أالربعاء على ملعب امللك 
استعدادات  ظل  يف  تأتي  وهي  القويسمة،  يف  الثاني  اهلل  عبد 
الطرفني للتصفيات املؤهلة إىل نهائيات مسابقة كرة القدم يف 
املنتخب  يستعد  اللبناني  املنتخب  أن  علما   .2012 لندن  أوملبياد 
ملالقاة نظريه املاليزي يف بريوت يف 19 اجلاري، ويف 23 منه يف 

كواالملبور.

األنصار يهنئ الرياضي 
بلقب كأس آسيا

هنأ جملس إدارة األنصار النادي الرياضي إدارة وجهازًا فنيًا 
والعبني ومجاهريًا، ملناسبة إحرازه اللقب اآلسيوية،،ويتمنى 
له التوفيق والنجاح الدائمني خاصة يف بطولة العامل لألندية 
، ليبقى النادي الرياضي عالمة فارقة يف الرياضة اللبنانية 

،وسفريًا هلا فوق العادة يف احملافل اخلارجية.
للقب  الشقيق  الرياضي  النادي  إحراز  األنصار: »أن  وأكد 
لناٍد  كبريًا  إجنازا  يعترب  السلة  بكرة  اآلسيوية  االندية  بطولة 
عريق لطاملا رفع اسم لبنان عاليًا يف االستحقاقات اخلارجية، 
والفين  اإلداري  اجلهازان  بهما  قام  كبري  جهد  نتيجة  وهو 
للنادي، وترمجه العبو الفريق الذين كانوا أبطااًل على أرض 
امللعب، وحققوا 7 انتصارات من 7 جعلت لبنان يعتلي قمة 

كرة السلة اآلسيوية.

فورموال واحد: الفرق ال تريد خوض سباق البحرين
تقدمت رابطة فرق بطولة العامل للفورموال واحد بطلب اىل القيمني 
عن هذه الرياضة تطلب فيه اعادة جائزة اهلند اىل موعدها السابق، 
اي 30 تشرين االول/اكتوبر املقبل، عوضا عن جائزة البحرين اليت 

اعيدت اىل روزنامة 2011 يف هذا املوعد.
وباالمجاع  اجلمعة  احملركات صوت  لرياضة  العاملي  اجمللس  وكان 
 30 وحتديد  املوسم،  هذا  روزنامة  اىل  البحرين  جائزة  اعادة  على 
تشرين االول/اكتوبر املقبل كموعد جديد للسباق بعد ان كان من 
املفرتض ان تستضيف اململكة اجلولة االفتتاحية يف 13 آذار/مارس 
املاضي، لكن السباق الغي بسبب االوضاع االمنية. وتسبب هذا 
املقبل،  االول/ديسمرب  كانون   11 اىل  اهلند  سباق  بتأجيل  القرار 
ليصبح موسم 2011 االطول يف تاريخ رياضة الفئة االوىل وهذا ما 
تعارضه الفرق النه يسبب االرهاق جلميع العاملني يف هذه الرياضة 

لكون جتارب موسم 2012 تبدأ يف كانون الثاني/يناير.
املتخصص  »اوتوسبورت«  موقع  وحسب  الفرق  رابطة  ان  ويبدو 
احلقوق  مالك  ايكليستون،  بريني  الـ«سوبرميو«  لرغبة  استجابت 
من  امتعاضها  عن  بالتعبري  طالبها  والذي  العامل،  لبطولة  التجارية 
االخري  مطالبة  وبالتالي  احملركات،  لرياضة  العاملي  اجمللس  قرار 
باعادة التصويت الذي قام به اجلمعة املاضي من اجل اعادة جدولة 

السباق على اقله.
هذه  على  »فوتا«  الفرق  رابطة  من  رمسي  تعليق  اي  يصدر  ومل 
املسألة اال ان »اوتوسبورت«، املطلع جيدا على شؤون البطولة، اكد 
ان »فوتا« بعثت برسالة اىل االحتاد الدولي للسيارات »فيا« وادارة 
الفورموال واحد »فوم« ومنظمي جائزة البحرين لشرح موقفها. وعلم 
ان »فوتا« كانت واضحة ان اعضاءها ال يريدون التسابق يف البحرين 
اىل  اهلند  اعادة سباق  يريدون  بل  االول/اكتوبر،  تشرين   30 يف 
هذا املوعد وذلك بعد عقدها العديد من االجتماعات خالل اليومني 

االخريين.
وعلى رغم هذه الرسالة، مل تقفل الفرق الباب متاما امام التسابق 
يف البحرين خالل املوسم احلالي مؤكدة انها مستعدة ملناقشة املوعد 
املستقبلي للسباق بعد اعادة جدولة الروزنامة، لكنها اشارت اىل 
بداية  السباق هذا املوسم على ان يعود  انها تفضل ان ال يقام 

.2012
ويأتي موقف »فوتا« متوافقا مع موقف ايكليستون الذي بدا واضحا 
انه عدل عن رأيه املؤيد للتصويت الذي اعاد جائزة البحرين الكربى 
اىل روزنامة 2011 وذلك من خالل التصريح الذي ادىل به امس 
لصحيفة »ذي دايلي تلغراف«. ويبدو ان ايكليستون رضخ لضغوط 
عنه  نقلت  وقد  سواء،  حد  على  والفرق  االنسان  حقوق  مجعيات 
الصحيفة الربيطانية: »نظرا اىل وضع االمور يف الفرتة احلالية ال 
ننقل  ان  االفضل  من  )مستقبال(.  عما سيحصل  فكرة  ادنى  منلك 
وجيدا،  آمنا  الوضع  كان  واذا  املوسم  نهاية  اىل  البحرين  سباق 
يكن  مل  اذا  اما  البحرين(.  )اىل  الذهاب  بامكاننا  سيكون  فحينها 

الوضع كذلك فلن نذهب ولن تكون هناك مشاكل«.
الباب مفتوحا  الفرنسي جان تود  الدولي  كما ترك رئيس االحتاد 
من  واسعة  انتقادات  محلة  بعد  البحرين  جائزة  الغاء  احتمال  امام 
قبل الفرق والسائقني واملسؤولني الرياضيني والسياسيني بسبب 
نهاية  اىل  اآلن  حتى  واليت مل تصل  البالد  السائدة يف  االوضاع 
حمسومة. ودفع هذا االمر بتود اىل التأكيد يف حديث مع شبكة »بي 
بي سي« الربيطانية ان االحتاد الدولي سرياقب الوضع السياسي 

يف البحرين حتى يوم السباق.
واستند االحتاد الدولي يف قراره باعادة سباق البحرين اىل روزنامة 
هذا املوسم واجلولة امليدانية اليت قام بها املبعوث اخلاص من قبل 
»فيا« رئيس االحتاد االسباني للسيارات كارلوس غراسيا الستطالع 
مع  التعامل  معضلة  الدولي  االحتاد  ويواجه  اململكة.  يف  الوضع 
الف   450 اليت مجعت حنو  »افاز«  واحداها  االنسان  حقوق  مجعيات 
توقيع على عريضة ستقدم اىل فريق ريد بل - رينو، بطل الصانعني 
والسائقني، تطالبه مع فرق اخرى مبقاطعة سباق البحرين ونقل عن 
مدير احلملة اليكس ويلكس: »ان االدعاءات اليت تقول ان اهلدوء 
قد عاد واحلياة عادت اىل طبيعتها يف البحرين عارية عن الصحة«.

ويتخوف السائقون على سالمتهم خصوصا ان املعارضني البحرينيني 
يعتزمون اعالن يوم السباق »يوم غضب« يسعون من خالله اليصال 

صوتهم للمجتمع العاملي.
فرياري

السابعة من  املرحلة  الكربى،  يدخل فريق فرياري اىل جائزة كندا 
فيلنوف«  »جيل  حلبة  على  املقبل  االحد  تقام  اليت  العامل  بطولة 
ريد  منافسه  من  اكثر  تقربه  ان  يأمل  جديدة  انسيابية  بتعديالت 
بل - رينو. واظهر الفريق االيطالي بوادر تطور يف املرحلة االخرية 
الونسو سباق  انهى االسباني فرناندو  اذ  اليت اقيمت يف موناكو 
االمارة يف املركز الثاني بفارق ثانية عن االملاني سيباستيان فيتيل 
الذي كان تفوق على سائق »سكوديريا« بفارق لفة واحد خالل سباق 

برشلونة.
ويدخل فريق فرياري سباق كندا بثقة اكرب وهذا ما عرب عنه مديره 
التقين بات فراي الذي امل ان تلعب التعديالت اجلديدة اليت ادخلت 
على اجلانح اخللفي واجلانح الصغري السفلي او ما يعرف بـ«ديفيوزر«، 
وقال  املوسم.  هذا  االول  فوزها  ايطاليا«   150 »فرياري  منح  يف 
فراي ملوقع فرياري الرمسي: »آمل ان نواصل تقليصنا اهلوة اليت 
اآلخرين  ان  االعتبار  االخذ بعني  الذين يتقدموننا، مع  تفصلنا عن 

يعملون على تطوير سياراتهم ايضا«.
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آلية مراسيم التأليف تنجز...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

يتالزم استقرارها مع استقرار لبنان كما نص اتفاق الطائف وهو ما 
حيتم تأليف حكومة جديدة يف لبنان سريعا.

وأوفد جنبالط، مساء أمس االول، الوزير غازي العريضي للقاء الرئيس 
جنيب ميقاتي وإطالعه على أجواء اللقاء مع الرئيس األسد.

وفيما ضخ »اجتماع الصدفة« بني أقطاب األكثرية اجلديدة مع الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي يف اجمللس النيابي االربعاء، رياحا إجيابية لليوم 
الثاني على التوالي، أشارت أوساط قيادية بارزة يف األكثرية اجلديدة 
اىل »وجود أجواء إجيابية«، وقالت لـ«السفري« ان الطبخة احلكومية دخلت 
يتصل  ما  كل  حسم  من  االنتهاء  مع  خاصة  الفعلي،  النضوج  مرحلة 
باحلقائب الوزارية وحصة كل فريق منها، وبالتالي السعي احلثيث اىل 
حل عقدة الوزير املاروني السادس على قاعدة أال يكون استفزازيا أو 
للجميع،  يكون شخصا مطمئنا  وأن  املقبلة  النيابية  لالنتخابات  مرشحا 

فضال عن تسمية ممثل املعارضة السنية السابقة.
ويف هذا السياق، جاء اجتماع املعاون السياسي لألمني العام لـ«حزب 
النواب  جملس  لرئيس  السياسي  واملعاون  خليل  حسني  احلاج  اهلل« 
النائب علي حسن خليل، مساء أمس االول، برئيس اجلمهورية ميشال 
أن  عن  رمسية  مصادر  حتدثت  حيث  اجلمهوري،  القصر  يف  سليمان 
الرئيس سليمان يرفض أن يضع أحد أية شروط عليه وأنه سيستخدم 
حقه الدستوري وأنه ينتظر التشكيلة اليت سيحملها إليه رئيس احلكومة 

املكلف«.
النيابي نبيه بري عنه قوله »انه إذا  وفيما نقل زوار رئيس اجمللس 
اكدت  جدا«،  قريبة  احلكومة  والدة  ستكون  الطريق،  هذا  على  أكملنا 
اوساط الرئيس املكلف استمرار اجلو التفاؤلي، اال انها اكدت ان ذلك 
االرض تضع احلكومة بشكل  ان يرتجم خبطوات عملية على  يستوجب 
جدي ونهائي على سكة التوليد السريع، وأحملت اىل أن رئيس اجمللس 
النيابي هو الوحيد الذي سلم ميقاتي الئحة بثالثة أمساء سيمثلون حركة 

»أمل« يف الوزارة.
اجتماع عقد ليل امس االول يف  وحتدثت مصادر واسعة االطالع عن 
الرابية حضره النائب ميشال عون، الوزير جربان باسيل، احلاج حسني 
والتنسيق  االرتباط  وحدة  ومسؤول  خليل  حسن  علي  النائب  خليل، 
يف »حزب اهلل« احلاج وفيق صفا وجرى خالله البحث يف اقرتاح قدمه 

الرئيس ميقاتي عرب أحد الوسطاء احملايدين، ويقوم على ما يلي:
املشاركة يف  األطراف  اليت ستسميها  األمساء  كافة  إيداع  يتم  أوال، 
احلكومة، يف عهدة الرئيس املكلف، اعتبارا من صباح اجلمعة )امس( 
ولكن بشرط اال يقوم أي من هذه األطراف باإلعالن عن هذه االمساء 

أو تسريبها.
ثانيا، يتوىل الرئيس املكلف محل هذه األمساء إىل القصر اجلمهوري يف 

بعبدا ويطلع رئيس اجلمهورية عليها.
ثالثا، يستدعى رئيس اجمللس النيابي نبيه بري إىل القصر اجلمهوري 
وفق ما حتدد األصول قبل إعالن تشكيل احلكومة. على ان يبادر بري 
قبل إصدار مراسيم التأليف إىل االتصال من بعبدا بالعماد عون إلطالعه 
على اسم الشخصية املارونية اليت سيسميها رئيس اجلمهورية للمقعد 

املاروني السادس.
وأشارت املصادر اىل أنه اذا سلكت األمور منحى اجيابيا فإن والدة 
فإن  عثرات  وإذا حصلت  كثريون  يتصور  أسرع مما  احلكومة ستكون 

الوالدة ستكون حباجة اىل وقت لن يتعدى األسبوع املقبل.
جلنة املال: قنبلة بيفاني

من جهة ثانية، فجر املدير العام لوزارة املالية أالن بيفاني قنبلة يف 
وجه السياسة املالية اليت اعتمدتها االكثرية السابقة منذ العام 1992 
املنبثقة عن جلنة  النيابية  اللجنة  اآلن، وذلك يف جلسة عقدتها  حتى 

املال واملوازنة، أمس االول، وحضرها حنو عشرين نائبا.
وفيما حاول نواب تيار املستقبل حتميل بيفاني مسؤولية كل ما حيصل 
كونه على رأس اإلدارة املالية منذ العام 2000. عرض املدير العام 
لوزارة املال كل املعوقات اليت واجهها ويواجهها يف عمله، مشريا اىل 
أن اإلدارات املختلفة غري قادرة على القيام بعملها، ألن كال منها مكبل 
 ،UNDP أو بفريق  االلكرتوني  باملركز  أو  إما بفريق احملاسبة اخلاص 
التابعني ملن يوظفهم، أي الوزير ومستشاروه، وهم غري تابعني لسلطة 

املدير العام.
أن  قرم  جورج  الوزير  من  وطلب  سبق  انه  اىل  النظر  بيفاني  ولفت 
يلحق الفريق املذكور بالوحدات النظامية للوزارة، إال أن »الوزير« فؤاد 
السنيورة )يف حكومة العام 2000(، الغى القرار وجعلهم حتت مسؤولية 
رأسهم  وعلى  مباشرة،  الوزير  مع  متعاقدين  من  املدار  اآللي  املركز 

املستشار نبيل ميوت الرئيس الفعلي للمركز.
املخالفني  على  العقوبات  فرض  حماوالته  ان  اىل  االنتباه  لفت  كما 
كانت تواجه بإلغاء سريع من قبل الوزير، وآخرها عقوبتان حبق مديرة 
حيث  احلسابات،  أرقام  لتعديلهما  االلكرتوني  املركز  ورئيس  اخلزينة 
االطالع  وبدون  فورًا  العقوبتني  بإلغاء  احلسن  ريا  املال  وزيرة  قامت 

على مضمونهما.
وقدم بيفاني سيال من املعلومات حول املالية فيما اكتفت وزيرة املالية 
بسؤاله »ملاذا مل يعد خطة حلل مسألة احلسابات«، فأجابها بأنه سبق 
وفعل يف العام 2009، إال أن مستشارها احلالي )ميوت( رفضها أيام 
الوزير حممد شطح، الذي استجاب له، مشريًا إىل أن األمر ال حيتاج يف 

األساس إىل خطة بل لتطبيق القانون.
أما يف ما يتعلق باخلطة اليت قدمتها مؤخرًا واليت مل تطلعه عليها فأكد 
بيفاني أنه وضع مالحظات عدة عليها مل يؤخذ بها، كما انه أعطى خطة 

بديلة من دون جدوى.
ونظرا ألهمية ما قاله بيفاني اقرتح نواب االكثرية اجلديدة ان يطلب 
بيفاني  إفادة  عن  السرية  رفع  بري  نبيه  النيابي  اجمللس  رئيس  من 
ليطلع كل أعضاء اجمللس عليها، على أن يتم استدعاء كل وزراء املالية 
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السابقني، وبينهم السنيورة وشطح، وذلك بناء القرتاح ريا احلسن، 
اليت تنبهت مساء أمس، اىل »فداحة« اقرتاحها، بعد تعرضها لتأنيب 
شديد من رئيس احلكومة األسبق فؤاد السنيورة، فبادرت اىل اصدار 
بيان ضمنته اتهامات لكل من األكثرية اجلديدة ورئيس اللجنة املالية 
ابراهيم كنعان ومدير عام املالية ودائما حتت عنوان »شن محلة على 

مرحلة الرئيس الشهيد رفيق احلريري«.

اختبار جديد يف الشارع وجملس...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

العنف«.
يف هذا الوقت، قال املتحدث باسم وزارة اخلارجية الروسية الكسندر 
لوكاشيفيتش، يف بيان، إن »روسيا تعارض أي قرار يف جملس األمن 
الرئاسة«.  مستوى  على  مرارا  ذلك  عن  اإلعالن  مت  كما  سوريا،  حول 
وأضاف »ال نرى أن قضية سوريا جيب أن تكون حمل حبث يف جملس 
األمن ناهيك عن تبين قرار من أي نوع بشأنها. الوضع يف هذا البلد من 

وجهة نظرنا ال ميثل تهديدا للسالم واألمن الدوليني«.
وتأتي هذه التصرحيات فيما تعمل فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة 
اليوم على قرار حول سوريا،  التصويت  األمن على  على محل جملس 
فرق  وصول  تسهيل  منه  ويطلب  النظام  ميارسه  الذي  العنف  يدين 

املساعدة اإلنسانية إىل املدن السورية.
وأعلن لوكاشيفيتش أن جمرد مناقشة األمر يف جملس األمن قد يزيد 
من حدة التوتر يف سوريا، وأن صدور قرار ينتقد دمشق سيتحول إىل 
ال  »هذا  وقال  احلكومة.  يعارضون  متطرفني«  »ملسلحني  ضمين  دعم 

يناسب دور األمم املتحدة«.
وعرب عن قلق روسيا من أنباء حول »حتول القوى الراديكالية ملواجهة 
ذلك  أن  إىل  مشريا  بالسالح«،  األمنية  والقوات  اجليش  من  وحدات 
يؤدي إىل تصعيد العنف وحيول دون حل املشاكل بالطريقة السلمية. 
وقال »لقد قامت السلطات السورية مبجموعة من اخلطوات على طريق 
الالزم  الوقت  إتاحة  الضروري  ومن  عنها.  املعلن  اإلصالحات  حتقيق 

لتطبيقها«.
كلينتون

وقالت كلينتون، يف مؤمتر صحايف على هامش مؤمتر »جمموعة االتصال 
مساعدة  طرق  االجتماع(  )يف  حبثنا  »لقد  ظيب،  أبو  يف  ليبيا«  حول 
نزل  لقد  اخليارات يف مواجهة نظام األسد.  السوري وتقوية  الشعب 
السوريون اىل الشوارع للتظاهر بسالم من أجل حكومة حترتم حقوقهم، 
هز  ذلك  عن  عوضا  تلقوه  ما  حماسبتها.  ومتكن  طموحاتهم  وتعكس 
ليس السوريني فحسب بل الناس حول العامل. حنن نعمل مع شركائنا 
يف اجملتمع الدولي من أجل وقف العنف ودعم االصالحات السياسية 
سوريا  التغيريات يف  تأخري  األسد  الرئيس  حياول  قد  واالقتصادية. 

لكنه ال يستطيع عكسها«.
وردا على سؤال حول تهديد روسيا بالفيتو ضد اي قرار يف جملس 
االمن الدولي حول سوريا وكيف ميكن للمجتمع الدولي زيادة الضغوط 
على االسد اذا كان ميلك حاميا قويا يف االمم املتحدة، قالت كلينتون 
»مجيع من حتدثت معه قلق كثريا حيال االحداث يف سوريا. حنن نرى 
تواصال الستخدام العنف من قبل احلكومة ضد شعبها، ونرى ردود فعل 
عنيفة من عناصر يف الشعب السوري ضد القوات األمنية. وحنن نعرف 
أن الرئيس األسد قال خالل االعوام املاضية إنه يريد إجراء تغيريات، 

وكما قال الرئيس أوباما فإن عليه إما أن يطبقها او يتنحى«.
وأضافت »نعتقد أنه ميكن لسوريا كدولة دميوقراطية أن تؤدي دورًا 
إجيابيا وقياديا يف استقرار املنطقة، ولكن لألسف، فإنها حتت قيادة 
إنها  املنطقة، حيث  االستقرار يف  لعدم  باتت مصدرا  األسد  الرئيس 
تصدر مشكالتها. الناس يفرون من بلدهم اىل خارج احلدود، وهكذا 
القيام بدور مهم، وأنا ال  الدولي  انه جيب على اجملتمع  فإننا نعتقد 
أنه سينتهي  بنتيجة  الوضع سيخرج  على  يطلع  أي شخص  أن  أعتقد 
سنواصل  احلكومة.  سلوك  يف  تغيري  هناك  كان  اذا  إال  جيد  بشكل 
الضغط من اجل التغيري وسنقوم بكل ما ميكننا من اجل ان يثمر الضغط 

الدولي على احلكومة لتقوم بأعمال فورا وتوقف العنف«.
»لدينا  ظيب،  ابو  اوغلو، يف  داود  امحد  الرتكي  اخلارجية  وزير  وقال 
خماوف جدية بشأن الوضع يف سوريا. قبل نصف ساعة تلقيت األرقام 
كالجئني«.  تركيا  اىل  اآلن  جاؤوا  شخص   2400 من  اكثر  الدقيقة، 
بشأن  اكرب«  »حبسم  تتصرف  كي  لسوريا  حان  الوقت  ان  وأضاف 
اإلصالحات السياسية اليت اقرتحها االسد، مشددا على »ضرورة القبول 

مبطالب الشعب السوري«.
وأوضح رئيس الوزراء الرتكي رجب طيب أردوغان لإلذاعة الرتكية أن 
»سوريا تثري قلقنا« وأضاف »ستظل أبوابنا مفتوحة دائما أمام أشقائنا 
وشقيقاتنا يف سوريا«. وقال أردوغان إن تركيا القوة اإلقليمية اليت 
طورت عالقات وثيقة مع سوريا ال ميكن أن تقبل »حبماه أخرى«. وأضاف 
أنه حتدث مع األسد أول من أمس »وقال لي أمورا خمتلفة للغاية. نتلقى 

معلومات استخبارات متضاربة حول قتل رجال الشرطة«.
وأشار اردوغان، يف مقابلة مع قناة »سي ان ان تورك«، اىل ان النظام 
نشر دبابات يف شوارع حلب. وقال »هناك دبابات يف الشوارع. يبدو 
أنهم فقدوا السيطرة هناك«. وأعلن ان حكومته تقوم بإجراءات حلماية 
العائالت هناك، داعيا السلطات السورية اىل تطبيق إصالحات بهدف 

وقف االحتجاجات.
وقال وزير اخلارجية الفرنسي أالن جوبيه »ان موقف سوريا غري مقبول. 
ال ميكن مواصلة ذبح املدنيني بذريعة أن الشعب يتطلع اىل املزيد من 
احلرية والدميوقراطية«. وأعرب عن األمل يف ان »حيال اىل التصويت 
خالل األيام املقبلة« مشروع القرار الذي يدين القمع يف سوريا وبدأ 

جملس االمن الدولي مبناقشته أول من أمس.
وكان مصدر مسؤول يف وزارة اخلارجية السورية قال، يف بيان، إن 
الذي ادعى لنفسه احلق يف  »سوريا تدين بشدة تصريح أالن جوبيه 
توزيع شرعية قيادات الدول أو سحبها، وترى يف هذا التصريح عودة 

منذ  وىل  والذي  السامني  ومندوبيه  القديم  االستعمار  عصر  ملناخات 
زمن وال عودة له«.

وأضاف املصدر إن »سوريا املصممة على مواصلة مهام اإلصالح بقيادة 
األسد تؤكد على عدم مساحها ألي تدخل خارجي يف هذا الشأن واإلصالح 
الذي تسعى لتحقيقه هو تلبية إلرادة الشعب السوري، ومبعزل تام عن 

تقييمات ومواقف خارجية ال مكان هلا يف شؤوننا الداخلية«.
يف  بلري،  طوني  األسبق  الربيطانية  احلكومة  رئيس  شدد  ذلك،  إىل 
لندن، على ضرورة حصول تغيري دميوقراطي جذري يف سوريا، لكنه 
حذر من ان »الثورة« هناك حتمل خماطر كبرية بسبب تأثرياتها احملتملة 

على املنطقة.
ميدانيا

حنو  بعد  على  انتشرت  جند  وناقلة  دبابة   40 حنو  إن  سوريون  وقال 
سبعة كيلومرتات من بلدة جسر الشغور مشال غرب سوريا، حيث تقول 
السلطات السورية إن »عصابات مسلحة« قتلت أكثر من 120 من قوات 
األمن. وذكرت صحيفة »الوطن« أن اجليش يستعد ملواجهة قد تستمر 
أياما يف إدلب، مشرية اىل ان عناصر اجليش قد يواجهون حواىل ألفي 

مسلح.
من جهتهم، دعا الناشطون املطالبون بالدميوقراطية يف سوريا إىل يوم 
الرئيس  نظام  ضد  التحرك  العشائر  وناشدوا  اجلمعة  جديد  تظاهرات 
»فيسبوك«  السورية 2011« على  »الثورة  بشار االسد. وقالت صفحة 
ان »العشاير كل العشائر من البداية مع كل ثائر. العشاير تأبى الذل 

واهلوان والضيم والعدوان تنصر احلق وال ختشى لومة«.

ميادرة امريكية الستئناف املفاوضات...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

الفلسطينية  القيادة  لدى  جدي  خيار   1967 عام  حدود  على  فلسطني 
املصممة على حبث كل اخليارات مبا فيها طلب عضوية فلسطني«.

وأوضح عريقات: »طالبنا اإلدارة األمريكية بأن يعرتف رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو مببدأ حدود عام 1967 ووقف االستيطان 
أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  مبادئ  أساس  على  مفاوضات  لتبدأ 
بإقامة دولتني على حدود عام 1967«. وأضاف أن »اإلدارة األمريكية 
اعتربت أن التوجه إىل جملس األمن الدولي لطلب االعرتاف ليس خيارًا 
مقبواًل بالنسبة هلا، وأن خيارهم استئناف املفاوضات وسيبذلون كل 

جهد ممكن من أجل ذلك على أساس مبادرة أوباما«.
وكان أوباما وصف يف أيار )مايو( بـ«اخلطأ« احتمال طلب الفلسطينيني 
من جملس األمن االعرتاف بدولتهم يف حدود 1967. وحض اإلسرائيليني 
والفلسطينيني على تقديم »تنازالت مؤملة« من أجل التوصل إىل اتفاق 
سالم، وذلك يف وقت يبدو فيه التوصل إىل تسوية نهائية بعيد املنال 

أكثر من السابق.
وأكد عريقات أن الوفد الفلسطيين أبلغ املسؤولني األمريكيني أيضًا 
أن »مفتاح السالم والدميوقراطية هو املصاحلة الفلسطينية واملصاحلة 

مصلحة وطنية فلسطينية وتعزز فرص جناح أي عملية سالم ممكنة«.
ويف السياق ذاته نقلت مصادر فلسطينية رفيعة املستوى عن عريقات 
أبلغته  األمريكية  اإلدارة  أن  الفلسطيين حممود عباس  الرئيس  إبالغه 
وأبو ردينة موقفها القاطع بشأن رفض التوجه اىل جملس األمن واألمم 
الفلسطينية وأنها تعكف حاليًا على  بالدولة  املتحدة، لطلب االعرتاف 
إعداد خطة السنئناف املفاوضات قبل أيلول )سبتمرب( املقبل. أما بشأن 
إن  املصادر  فقالت  و«محاس«،  »فتح«  حركيت  بني  املصاحلة  حكومة 
احلكومة  برنامج  لرتى،  أنها ستنتظر  عريقات  أبلغت  األمريكية  اإلدارة 
والتزامها بشروط اللجنة الرباعية الدولية وشخصية رئيسها ووزرائها 

ومواقفهم وسجلهم السياسي .
أمس  العربية  »هآرتس«  نشرته صحيفة  ما  نفت  الفلسطينية  الرئاسة 
فكرة  حول  الفلسطينية  القيادة  داخل  انشقاقات  وجود  عن  االول، 
التوجه جمللس األمن لالعرتاف بالدولة الفلسطينية املستقلة من جانب 

واحد .
وأكد املستشار السياسي الرئاسي منر محاد أن »فكرة التوجه جمللس 
األمن لنيل االعرتاف بالدولة الفلسطينية ما زالت قائمة، وما تتحدث 

عنه الصحافة عار عن الصحة«.
حادة  الفلسطينية تشهد خالفات  القيادة  إن  قالت  »هآرتس«  وكانت 
حول املبادرة لنيل اعرتاف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بدولة فلسطينية 
مستقلة. وزعمت أنه »يف الوقت الذي يبدي رئيس السلطة الفلسطينية 
حممود عباس تصميمه على دفع هذه املبادرة، أعربت جمموعة من كبار 
املسؤولني الفلسطينيني خالل األسابيع األخرية عن حتفظاتها عن هذه 
املبادرة حمذرة من أن األضرار اليت قد تلحق بامللف الفلسطيين ستكون 

أكرب من الفائدة«.
األسابيع  خالل  أقاموا  أوروبيني  ديبلوماسيني  عن  الصحيفة  ونقلت 
املعارضني  بني  من  أن  فلسطينيني  مسؤولني  مع  اتصاالت  األخرية 
ملبادرة عباس رئيس الوزراء الفلسطيين سالم فياض ورئيس الوزراء 
السابق أمحد قريع واملمثل الفلسطيين السابق لدى األمم املتحدة ناصر 

القدوة.
 وكان القدوة، وهو عضو يف اللجنة املركزية حلركة »فتح«، قد أكد أول 
من أمس االول يف حماضرة ألقاها يف رام اهلل »ضرورة مواصلة التحرك 
الفلسطيين الدولي باعتبار ذلك سياسة اسرتاتيجية ثابتة ال تتأثر باختالف 
الظروف واملتغريات مع أهمية أخذها يف احلسبان«. ودعا إىل »ضرورة 
التمييز بني سياسة احلصول على دعم متزايد وإمكانية االعرتاف من 
الدول بالدولة الفلسطينية، وتعزيز مكانتها يف املؤسسات الدولية مبا 
يف ذلك االعرتاف بها يف األمم املتحدة، وبني استحالة احلصول على 
عضويتها الكاملة يف األمم املتحدة حاليًا، ألن هذه اخلطوة حباجة إىل 
قرار من جملس األمن يوصي اجلمعية العامة بقبوهلا عضوًا، حبيث تنظر 
يف هذه التوصية خالل دورة اجتماعاتها، وإذا حصل الطلب بعد ذلك 
على ثلثي األصوات ستحصل على العضوية الكاملة، وهذا طبعاًً متعذر 

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

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@fibóm¸a

 Hatem
Electrical Contracting

k÷]á^⁄Ê<kfi^“
@#by@Ú◊ãí@

ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€

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

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

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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@



صفحة 23     

ملبورن

Page 23

Melbourne

Saturday 11 June 2011السبت 11 حزيران 2011 صفحة ٢٣     

ملبورن

Page 23

Melbourne

Êb‰j€@bjyãfl@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
ÊäÏj‹fl@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

ـ فطاير بسبانخ ـ بيتزا بسجق ـ عجة 
بالبيض وجميع أنواع اِّـعجنات

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy  
Ph: 039304 3664

  @äbÿ«@ÊaãœcAkkar Bakeryحدودها العالم الواسع.. بطاقات لكافة انحاء العالم*
*عناية باِّـسافرين على كافة الخطوط والوجهات

*توفري بالوقت وحجوزات فورية
*اختصاصنا السفر اُّـ لبنان والدول العربية

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

*Your gateway to the world
*Value, commitment & professionalism
*Fly with someone you can trust.

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au

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÷^§]

<ÍŒ^eÊ<·^flf÷<‡⁄<ÅÖÁjäπ]<·ÁjËà÷]<kËáÊ
ÏÖÊ^.]<·]Ç◊f÷]

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

33 - 37 High.St. Preston  Vie 3072
 Tel:  0394844999 Fax:  0394844566

lÁËà÷]Ê<hÁf£]<≈]Áfi_<ƒÈ∂
<l^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
JJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]

èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èfl«i<ÔÇ7]<l¯¶
‰fiÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<

JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
393 SYDNEY RD COGURG

 TEL: 9354 2340

Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@

ŸÓ€@ÍÏ‹y@Ïí@@@@@@@@È√bæa@Í7i@ŸÓ€
ŸÓ‰Ó«@ù�‡ÀÎ@@@@È√bæa@Í7i@ �lãía

ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€

االول َّـ عالم التصوير
خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد- حفالت عامة وخاصة 

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

  Ph: (03)93544683
Mob: 0418 175 417 or   0425 822 244 

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

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

Abdo
Director

ÚÓ«b‡nu¸a@pbflá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„

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

xaÎå
ÚiÏ�Ç
ÛmÏfl@ÂœÜ

7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛

@SUNRISE BAKE HOUSE@
@ aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€

Ÿ»ÿ€a
94841288 Zfibóm˝€
757 High St, 

THORNBURY, 
 VIC, 3071

·ÿmb„˝«¸
@ãÌá∑@fibóm¸a@ÊäÏj‹fl@¿
@ÜÏ»èfl@›Ó‡◊@›Óflç€a@knÿæa
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 
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األسرتالية،  جولته  إطار  يف 
عطاهلل،  جورج  احملامي  قام 
يف  التأسيسية  اهليئة  عضو 
يرافقه  احلر،  الوطين  التيار 
األسرتالي  التيار  من  وفد 
من  مؤلف  املتحد،  اللبناني 
مسؤول  نهاد شهدا،  السادة 
من  وكل  السياسية  العالقة 
خبعازي،  وروبري  حداد  سالم 
القنصلية  مركز  بزيارة 
فيكتوريا  يف  اجلديد  اللبنانية 
لتقديم التهاني باملبنى اجلديد 
القنصل  إستقباله  يف  وكان 
اللبناني، السيد هنري أستون 
الذين  القنصلية  وأعضاء 
اليت  اخلدمات  لعطاهلل  شرحوا 
للبنانيني  القنصلية  تقدمها 
املستقبلية  واملشاريع 
بها. القيام  تنوي   اليت 
السادس  مساء  يف  أما 
فقد  أيار،  من  والعشرين 
نظم التيار األسرتالي املتحد،  
اللبنانيني  مع  لعطاهلل  لقاء 

مستكمال جولته األسرتالية الناجحة، جورج عطاهلل يزور ملبورن

املتحدرين من الكورة، ورحب 
فيكتوريا،  يف  التيار  مسؤول 
ال  باحلضور،  شهدا  نهاد 
سيما بالقنصل اللبناني هنري 
احلزب  ومسؤول  أستون، 
اإلجتماعي،  القومي  السوري 
بلدية  وبرئيس  نكد  سايد 
حلو.  طوني   مورلند، 
باملناسبة  كلة  عطاهلل  وألقى 
يف  املستجدات  آخر  شارحا 
لبنن ومن ثم توجه اجلميع إىل 
 حفل كوكتيل أقيم للمناسبة.
والعشرين  السابع  يف  أما 
عطاهلل  توجه  فقد  أيار،  من 
مورالند حيث  بلدية  مركز  إىل 
السيد  إستقباله  يف  كان 
حلو  رافق  وقد  حلو.  طوني 
عطاهلل جبولة يف املركز البلدي 
تقدمها  اليت  اخلدمات  شارحا 
كما  للمواطنني.  البلدية 
البلدي  العمل  طريقة  ناقشا 
تطبيقها  وسبل  أسرتاليا  يف 
يف لبنان. يذكر أن حلو أقام 

عطاهلل شرف  على  عذاء   حفل 
يف الثامن العشرين من أيار، 
التيار  من  ووفد  عطاهلل  قام 
احلزب  أقمه  حبفل  باملشاركة 
عيد  مبناسبة  السوري  القومي 
التحرير، حيث ألقى سايد نكد، 
شدد  خطابا  احلزب،  مسؤول 
فيه على أهمية املناسبة وعلى 
املقاومة  حققته  الذي  اإلجناز 
إنسحاب  إىل  أدى  والذي 
 إسرائيل من اجلنوب اللبناني.

أما عطاهلل فقد أكد يف خطابه 

على أنه من حق مجيع الشعوب 
اخلارجي  اإلحتالل  مقاومة 
اإلجناز  أهمية  على  مشددا 
بشعبه،  لبنان،  حققه  الذي 
والذي  ومقاومته  جيشه  
اإلسرائيلي  اإلندحار  إىل  أدى 
اللبناني. اجلنوب   من 

أن  عطاهلل  قال  اخلتام،  يف 
ألي  أبدا  خيضع  لن  لبنان 
الشعب،  معادلة  وأم  إحتالل 
اجليش واملقاومة ستحمي أبدا 

لبنان.

راشانا بلدة برتونّية مشّرعة 
واجلمال،  الطبيعة  على 
الطلق  اهلواء  يف  ومتحف 
واحلجر  النحت  على  مفتوح 
دروبها  على  والفن. 
وحفايف طرقها تتوزع متاثيل 
ابناؤها  سكبها  ومنحوتات  
بأزاميلهم،  البصابصة 
فنشروا امسها ورفعوا اسم 
الدنيا.  أصقاع  يف  لبنان 
مبحيطه  الفن  يندمج  هناك 
البيئي واهلندسي، ويسكب 
أحاسيسهم  النحاتون  هؤالء 
وخواطرهم  ورؤياهم 
أعمااًل  وخميلتهم  وافكارهم 

خالدة ال متوت.
اناشار ومسري  وابناؤهم  البداية،  هم  بصبوص  ويوسف  وألفرد  ميشال 
ونبيل وفادي يتابعون مسرية الفن من بعدهم. على مدى أكثر من 60 
عامًا اشتغل االخوة بصبوص على ما ميأل ويفيض عن 3 متاحف تضم مئات 
من خمتلف  والربونز  واحلديد  واخلشب  احلجر  من  املنحوتة  الفنية  القطع 
األحجام حتى ضاقت بها احلدائق املفتوحة والصاالت املقفلة، وآن االوان 
إلطالق مشروع ثقايف النشاء متحف كبري يضم كل هذا االرث وحيفظه 
لألجيال املقبلة، ومبا يليق بهؤالء الفنانني الكبار. وهذا ما يعمل عليه 
حاليًا اجليل الثاني من البصابصة، وقد عرضت الفكرة على وزير الثقافة 
سليم وردة الذي بادر فورًا اىل تبنيه ووضع تصور اولي له، والعمل جاٍر 

على إجياد املوارد املادية لتنفيذه، وهو يقوم على احدى فكرتني:
- أما بناء متحف متكامل يضم اعمال الفنانني الثالثة، الصغرية واملتوسطة 

احلجم، أشكااًل ومتاثيل وانصابًا ومنحوتات.
- واما حتويل راشانا مسارًا متحفيًا  يبدأ من مدخلها ويتجه اىل طرقها 
واملنحوتات  الضخمة املوجودة على أطرافها، واملرور باملتاحف القائمة 
حاليًا اليت يضم كل واحد منها اعمال كل فنان مبفرده، بدءًا من متحف 
ومنزل وحديقة ميشال بصبوص وصواًل اىل متحف ومنزل شقيقه ألفرد 

 .)Park Symposium( وصواًل اىل حديقة النحت
منحوتات،  غابة  الوادعة  القرية  هذه  حتّولت  البصابصة  ابنائها  بفضل 
صخورها صارت مقالعهم، وبيوتهم متاحفها، وحدائقهم مشاغلها. وبعد 
رحيل ميشال املؤسس وكبري البصابصة عام 1981، ويوسف أصغرهم 
عام 2001، ثم ألفرد آخرهم عام 2006،  حان الوقت اللتقاط اإلزميل 
واطالق مهمة احملافظة على هذا االرث الكبري وعلى مئات األعمال املنثورة 

يف احلدائق والصاالت اليت ضاقت بها.
على دروب راشانا تعبق رائحة الفن ويتعرج بني بيوتها اخلمسني مسار 
البداية من منزل األخ االكربميشال حيث تتوزع 150  البصابصة.  حنت  
منحوتة له والبنه اناشار، اضافة اىل ما بني 40 و50 منحوتة ألخيه يوسف 
يف الناحية الشرقية، بعضها كبري وضخم يفرتش احلديقة، اما املتوسط 

والصغري احلجم ففي الصالة اجملاورة اليت حتّولت متحفًا.
اعماله  احصاء  مّت  أنه  اىل  اناشار  ابنه  نتاجًا، ويشري  األغزر  هو  ميشال 
اليت بدأت منذ عام 1940 على يد اختصاصيني، وقد بلغت 1500 عمل 
فين بني حنت حجر وخشب وبرونز وحديد وألومينيوم، ولوحات فحم وحجر 
وهي   ،1940 عام  من  بدءًا  أعماله  كل  أرشفة  ومّتت  وزيتيات،  صيين 
ال تزال حمفوظة. لكن املعروض ال يتعدى الـ 200 منحوتة. فما مصري 
الباقي وملاذا ال يباع؟ جييب أناشار: »لقد اتبعنا سياسة احملافظة قدر 
االمكان على االرث  كي تبقى القطع الفنية حمفوظة وجمموعة يف مسقط 
رأسه من اجل انشاء املتحف، وعند ذلك يتّم تسويق االنتاج ضمن آلية 
مغايرة وحمددة، كأن تباع وتعرض يف متاحف عاملية او يف مؤسسات 
عامة وكبرية«. وعلى كتف القاعة، »املنحوتة السكنية« وهي البيت 
الذي شّيده ميشال بيديه  عام 1973 مبساعدة اخويه، إذ طوع الباطون 
تطويعه   من  ويتمكن   تسميكه   اىل  ال يضطر  بيضاوي كي  يف شكل 
وصنع االشكال احلرة. والبيت تسكنه اليوم زوجته ورفيقة عمره الكاتبة 

والشاعرة تريز عواد. 
الفرد  عرض  وصالة  وحمرتف  بيت  اىل  نزواًل  الزائر  يتدرج  هناك  من 
اخلشبية  الرائعة   املنحوتات  مئات  من  فنية  ثروة  تضّم  اليت  بصبوص 
والربونزية واحلجرية ومن الطني واجلفصني اضافة اىل اللوحات املرسومة 

بالفحم، ولكل منها رمزيتها ومعانيها.
 )Park Symposium( »ويكتمل املشوار بزيارة اىل »حمرتف راشانا للنحت
الذي أسسه ألفرد عام 1994 واستمر على مدى 11عامًا، وهو حديقة حنت 
دولية يف اهلواء الطلق تضم 95 منحوتة كبرية يف اهلواء الطلق صنعها 
85 حناتًا عربيًا وأجنبيًا بني عامي 1994 و 2005، ومنهم  الفرنسي رميون 
جاكييه والعراقي حممد غين  والسوري مصطفى علي وااليطالي روبرتو 

اليساندري وغريهم...
جديدة  ثقافية  دينامية  بصبوص  آل  أطلق  عامًا،  سبعني  من  أكثر  قبل 
من راشانا حتّولت ارثًا غنيًا وغزيرًا غزا ساحات العامل فنيًا، وعمل اجليل 
العائلة على احلفاظ عليه ورغب يف حتويله من جمرد متحف  الثاني من 
الفنانني  وختّلد  الفين  االبداع  حتمي  وطنية  مؤسسة  اىل  خاص  عائلي 

املبدعني. فهل يتحقق احللم؟
مي عبود أبي عقل

 راشانا غابة منحوتات آل بصبوص
 هل تتحّول متاحفها مؤسسة وطنية؟
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

 مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

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

الرمسي  املمثل  املتحد،  اللبناني  األسرتالي  التيار  عقد 
اخلامس  يف  لقاء  أسرتاليا،  يف  احلر  الوطين  للتيار 
»الرافدين«  املسيحي  التكتل  رئيس  مع  حزيران  من 
كنا. يوسف  يونادان  السيد  العراقي،  الربملان   يف 

يونادان يوسف كنا ضيف التيار األسرتالي اللبناني املتحد

* الدكتور رضا اخلوري، الزغلول ورئيس الرابطة اآلشورية ** النائب يونادان كنا,رئيس املكتب نهاد شهدا*

* جانب آخر من احلضور *

* جانب من احلضور *

والوفد  كنا  للسيد  حاشدا  إستقباال  التيار  نظم  وقد 
يف  التيار  مسؤول  إستقباهلم  يف  كان  حيث  املرافق 
اجلالية  من  أعضاء  شهدا،  نهاد  السيد  فيكتوريا، 
مورالند. بلدية  رئيس  حلو،  طوني  والسيد   اللبنانية 
عون،  ميشال  العماد  رؤية  حول  حتدث  شهدا  السيد 
للمشرقية وأهمية أن تقوم هذه الشعوب مبساندة بعضها 
الطائفية. إنتماءاتهم  عن  النظر  بغض  وذلك   البعض 
الشعب  اليت يكنها  السيد كنا فقد شدد على احملبة  أما 
بطال  عون  العماد  معتربا  واللبنانيني  للبنان  العراقي 
 يطالب حبقوق مجيع شعوب املنطقة ال سيما املسيحيني. 
العراقية املشرتكة. اللبنانية  التجارب   كما حتدث كنا عن 
أخرى، حذر كنا من مغبة ما حيصل يف سوريا،  من جهة 
معتربا أن املتطرفني يستغلون املطالب اإلصالحية للشعب 
إىل  يؤدي  العلماني مما قد  النظام  بهدف قلب  السوري 

إنعكاسات سلبية على املنطقة.

العالناتكم يف ملبورن االتصال 
بالسيد كميل مسعود على 

الرقم التالي:
0405272581
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“أّياُم رأسي على متاهة اجلسد” يقول الشاعر 

وديع شامخ 

الرأُس أكواُم العمر، رمٌل فوق رمٍل فوق رمل، 

فيما اجلسد الذي حيمله هو كسري وُمتَعب حتى 

التداعي 

الشاعر هنا ُمَبط، فاملسري الطويل أدمى قدميه 

وال وصول 

ويتساءل: “أهذا هو أنت يا رأسي”؟ 

عونًا  الرأس  يكون  أن  هي  الطبيعة  سّنة  إّن 

له  وينري  راحته  له، جيتهد يف  ييّسر  للجسد، 

الطريق، لكن ليس هذا الرأس امُلنِهك للجسد 

بسيِل متاعبه املنفلتِة وآماِله وأحالِمه األسرية 

السؤال: “أهذا هو  به  أن يلحق  والشّك جيب 

أنت يا رأسي”؟ سؤال ال خيلو من عتاب أيضًا 

ثقافُة الشاعر حاضرة لكي تكون يف خدمة الشعر، 

وحيضر  سومر،  النصوص  يف  حتضر  وهكذا 

الفراعنة وروما، وحيضر جلكامش وأنكيدو 

واألفاعي  فالعصا  حاضر:  الديين  واملوروث 

والتني  والطقوس  واألضرحة  واهلياكل  واهلل 

وهو  الغائب  وصالُة  النخلة  وجذُع  والزيتون 

موروث عاطفي 

وهو  عالية،  ومرتبة  مرتبة،  له  املثّقف  الشعر 

صورة  وارتساِم  وأختها  اللفظة  بتوافق  حيّلق 

وانتشاِل معنى. 

البّبغاء وبلع  يقول الشاعر وديع شامخ: “نام 

فمه”. ال يشتهر الببغاء كاشتهاره بالنطق من 

دون أن يفقه ونقول “بلع فمه” أو “لسانه” 

ملن كّف عن النطق مدحورًا، فما هو وجه الشبه 

هنا بني “نام البّبغاء” وبني “بلع فمه”؟ إّنه 

الصمت مبا هو فعل سليب يستحق من الشاعر 

هذه السخرية : “نام البّبغاء وبلع فمه” 

عليه  حكمًا  يصدر  املّر،  الواقع  يراقب  الشاعر 

بأّنه يستحق اإلزدراء 

ويقول: “تعالي أّيتها احلكاية ألقّص عليك” 

ألّنه على رغم كل شيء يظل هو اإلنسان الذي 

جيب أن تكون له الكلمة األخرية. 

وديع شامخ شاعراً 
ـ شوقي مسلماني

تزايد غموض بكترييا إي كوالي بعد اكتشاف 
ساللة قاتلة على اخليار

امجل السهر وامجل ليالي الطرب 
يف مطعم جان شاهني

اسبوع  كل  نهاية  يف 
بغص مطعم جان شاهني 
ليالي  بأمجل  املشهور 
الطرب والراقصة اللولبية 
على  الساهرة  واالدارة 
باخلدمة  الزبائن  راحة 
السريعة املمتازة والنرجيلة 
اللذيذة حيث تشعر كأنك 

يف بيتك.
احتفل  السبت  ومساء 
حيان  الصديق  الشاب 
يف  ميالده  بعيد  زينة 

من  كوكبة  وسط  املطعم 
شربوا  الذين  االصدقاء 
اعيادا  له  متمنني  خنبه 
بالفرح  مكللة  عديدة 

والسعادة.
جان  مطعم  استقل  كما 
من  العديد  شاهني 
السعيدة  املناسبات 
وزواج  ميالد  اعياد  من 
وعمادات وخطوبة وغريها 
ودامت السهرة حتى ساعة 

متأخرة من الليل.

العروسان خليل معماري ويامسني مرحبا

مجع احلب بني قليب الشاب 
واآلنسة  معماري  ممد 
مرحبا  يامسني  احلسناء 
الذهيب  القفص  ودخال 
على قرع الطبول يف صالة 
غرانفيل  رويال يف  غراند 
داوود  نقوال  لصاحبها 
حيث استقبلهما مع االهل 
جوزيف  الفنان  واملدعوين 

حاقالني.
وخالل الفرحة العامرة قطع 
العروسان معماري ومرحبا 
اضواء  على  احللوى  قالب 
قيديو يوسف اخلري وعدسة 
وفالش  زينب  الفنانة 
اراكس ونثرت الورود مع 
رقصة احلب والوفاء وتقبال 

التهاني من اجلميع.

القربانة االوىل للمالك جوبيرت بو طوبيا

االعمال  رجل  احتفل 
املهندس روبرت بو طوبيا 
تانيا  الفاضلة  وعقيلته 
املالك  جنلهما  بتناول 
االوىل  القربانة  جوبيرت 
كنيسة  يف  رفاقه  مع 
 Our Lady Of Queen
يف غرايستانز يف قداس 
اهالي  حضره  احتفالي 
التالميذ وعدد من املصلني 

الكنيسة  اىل  توافد  وقد 
االهل واالقارب.

والدا  اقام  الكنيسة  وبعد 
يف  عامرا  حفال  الطفل 
االهل  فيه  حتلق  دارتهما 
حول  واحلضور  واالقارب 
يقطع  وهو  جوبيرت  املالك 
وشرب  احللوى  قالب 
له  متمنني  خنبه  اجلميع 

قربانة مباركة.

ذكرت جملة "دير شبيغل" األملانية 
أن مققني يف أملانيا عثروا يوم 
 EHEC أمس األربعاء على ساللة
كوالي  إي  بكترييا  من  القاتلة 
منذ  األوىل  للمرة  طعام  على 
وقد عثروا عليها  تفشي املرض – 
يف قطعة خيار مت اسرتدادها من 

قمامة عائلة مصابة بالبكترييا. 
وقال متحدث باسم وزارة الصحة 
أنهالت  ساكسونيا  والية  يف 
مثل  كان  املرض  أن  الشرقية 
الذي تسبب يف وفاة 26 شخصًا 
آخرين،   2600 من  أكثر  وأصاب 
منذ  أملانيا،  مشال  يف  معظمهم 

بداية أيار/ مايو املاضي.
وزارة  باسم  املتحدث  وأضاف 
اخليار  لتواجد  ونظرًا  أنه  الصحة 
مدار  على  القمامة  سلة  يف 
املستحيل  من  كان  أسبوعني، 
منه  أتت  الذي  املكان  حتديد 
البكترييا بصورة قاطعة، وكذلك 
خالهلا  من  وصلت  اليت  الطريقة 
إن  وقال  املهمالت.  سلة  إىل 
 3 من  املكونة  األسرة  أفراد  أحد 
اخليار  تناول  أنه  ذكر  قد  أفراد 
قبل أن ميرض. ومل تقم األسرة 
وحذر  أملانيا.  مشال  بزيارة 
مسؤولو الصحة من تناول اخليار، 

الطماطم، اخلس أو الرباعم. 

تزايد األدلة اليت تتحدث عن أن 
الرباعم أصبحت معدية

يف  األملانية  السلطات  وقالت 
وقت مبكر من يوم أمس أن هناك 
براعم  أن  على  متزايدة  مؤشرات 
إحدى  تسلمتها  اليت  الفاصوليا 
 Bienenbüttel املزارع العضوية يف
أواًل كمصدر متمل  ومت حتديدها 
يوم األحد، رمبا تكون سببًا وراء 

تفشي البكترييا بالفعل. 
املستهلك  محاية  وزارة  وقالت 
سكسونيا  والية  يف  اإلقليمية 
الصحة  مسؤولي  إن  السفلى 
جديدين  دليلني  على  عثروا 

يشريان إىل تلك املزرعة القريبة 
مشال  يف   Uelzen مدينة  من 
هاهن،  غريت  ولفت  أملانيا. 
أن  إىل  الوزارة،  باسم  متحدث 
بساللة  أصيبوا  ممن  شخصًا   18
EHEC ) وهي الساللة القاتلة من 
البكترييا ( حول مدينة كوكسهافن 
من  براعم  تناولوا  قد  الشمالية، 
كافترييا  يف  املوجودة  املزرعة 

الشركة. 
لألنباء  "رويرتز"  وكالة  ونقلت 
عاملة  إن  قوله  ملي  طبيب  عن 
باملزرعة مرضت بشكل خطري بعد 
إصابتها باإلي كوالي، ومت إزالة 
أصيبت  وقد  أمعائها.  من  جزء 
العمر  من  تبلغ  اليت  العاملة  تلك 
تاله  دموي  بإسهال  عامًا   54

اضطرابات دموية خطرية.
 رمبا مت جتاوز أسوأ ما يف األزمة

األملاني،  الصحة  وزير  وأوضح 
اإلصابات  عدد  أن  بار،  دانييل 
اجلديدة بدأ يرتاجع. وأشارت دير 
شبيغل إىل أن معدل الوفيات يف 
أملانيا قد وصل إىل 25 حتى يوم 
أمس األربعاء، وتويف مريض آخر 
نتيجة لتلك العدوى البكتريية يف 

السويد. 
بعد  أقامه  صحايف  مؤمتر  وخالل 
مسؤولي  من  عدد  مع  االجتماع 
يوم  برلني  يف  الصحي  القطاع 
أمس، قال بار " هناك سببًا يدعو 
أسوأ  جتاوزنا  أننا  وهو  للتفاؤل، 
ما يف تلك األزمة. لكن لألسف، 
ال ميكننا استبعاد وقوع مزيد من 

الوفيات". 
بروفر-  كورنيليا  قالت  حني  يف 
يف  الصحة  وزيرة  ستوركس، 
اآلن  نرى   ": هامبورغ  والية 
يتم  املرضى  من  جمموعات  أول 
إخراجها من املستشفيات، وبدأت 
تتحسن حالة آخرين بشكل كبري، 
وهو ما جيعلين أقول اآلن إن أول 
يلوح  بدأ  قد  األمل  من  بصيص 

يف األفق". 
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JƒÈ€¢]<‡⁄<Ífi^„j÷]<¯fœiÊ<g£]<ÌíŒÖ<^íŒÖÊ<ÌuÜÀ÷]<g÷^Œ

Übu@fiçÌãÀÎ@á‡´@ÊbéÎã»€a

<ÖÁ„éπ]<·Ê^jä”fi^e<ª<∞‚^ç<·^q<Ó„◊⁄Ê<‹√�⁄<ì«Ë<≈Áfâ]<ÿ“
<ƒ⁄<Ì¬Áfljπ]<ÏÇËÇ√÷]<l^fâ^flπ]Ê<l¯Ò^√÷]<ÅÁ Áe<Ì◊È€¢]<l]Ü„ä÷^e
<ÎÖÁ}<tÖÁq<·^flÀ÷]<›^«fi]<Ó◊¬<ÿÈ€¢]<ÍŒÜé÷]<Á¢]Ê<;À÷]<s⁄^fi2÷]
<‹√�π]<ÏÖ]Å]<‡⁄<Ïá^j€π]<Ì√ËÜä÷]<Ì⁄Ç§]Ê<Ç√â<‹Èäfi<hÜ�π]Ê

JÏÑËÑ◊÷]<Ì◊ÈqÜfl÷]Ê<ÌµÜ”÷]
<{e<gœ◊π]<—^ËÇé÷]<‘÷^⁄<h^é÷]<Óñ⁄]<ÍeÅ<±]<‰¬ÁqÖ<Ìfâ^fl≤Ê
<<ª<Ì◊È∂Ê<Ì√j∫<ÏÜ„â<^ŒÇë˜]Ê<‹7^È¬Ê<‰fi]Á}]<ƒ⁄<DÖÁÈflä÷]E
<p4e<Íe^‚<ÌÈfl∆]<Ó◊¬Ê<ÂÅ¯È⁄<ÇÈ¬<Ìfâ^fl≤Ê<∞‚^ç<·^q<‹√�⁄
<‰÷<∞fl€j⁄<ƒÈ€¢]<‡⁄<Ífi^„j÷]<ÿfœiÊ<ÔÁ◊£]<g÷^Œ<‘÷^⁄<ƒ�Œ<Î]Å

JÌ⁄¯ä÷^e<‘÷ÁëÊ<ƒ⁄<’Ê2⁄<Ã÷]Ê<JJÌÈπ]<Ÿ^fœ¬Ê<]ÇÈ√â<]ÜÀâ
<ÜrÀ÷]<Óju<l^ŒÊ˜]<ÿ∂]<l^fâ^flπ]<h^vë]<‡⁄<ÇËÇ√÷]<Óñ⁄]<^€“
<Ìu]Ö <Ó◊¬ <ÏÜ‚^â <‹√�π] <ÏÖ]Å] <kfi^“Ê <∞‚^ç <·^q <‡√õÊ <ª

JƒÈ€¢]

áflby@Îaã‡À@Ú‡†bœ@Úub®bi@kÓyãm
<ÎÊ]Ü€∆<Ì€õ^ <ÌµÜ”÷]<Ìq^£]<ÌÈflπ]<Æflù<ÏÇ◊e<‡⁄<Ì⁄Å^Œ<k◊ëÊ
<k◊uÊ<∞flù<ƒ⁄^q<›^⁄]<Ç⁄^u<0^ë<'Èé÷]<ÏÇ÷]Ê<«Ç€¶<›]»<Ç⁄^u
<›ÁuÜπ]<Ì◊⁄Ö]<Ìfl⁄a<Ç€¶<›]<ÏÇÈä÷]<^„jfle]<Ÿàfl⁄<ª<Ì⁄Ü”⁄<ÌÀÈï
<^„È◊¬ <›¯ä◊÷ <^ŒÇë˜]Ê <hÖ^Œ˜]Ê <ÿ‚˜] <Ç ]Ái <oÈu <‰õ <àË^ 
<ÎÊ]Ü€∆Ê<Ç⁄^uÊ<‰õ<l¯Ò^¬<Ìë^¬Ê<·^flf÷<ª<‹„◊‚]<‡¬<·^flÚ€õ˜]Ê

JÖ]Á¢]Ê<∞flù<Í÷^‚]Ê
<Ç⁄^uÊ<‰õ<Ÿa<ƒ⁄<ÌÈ◊‚]<ÌŒ]Çë<‰�eÜi<ÎÑ÷]<ê�Á«π]<›Ü“]<ÿÈ⁄à÷]
<Ö]á<ÎÑ÷]<Ç⁄^u<0^ë<‹ËÜ”÷]<'Èé÷]<ÌÀÈñ÷]<‡e]<Ìë^}Ê<ÎÊ]Ü€∆Ê
<<Ìq^£^e<guÜË<‰√⁄<ÌÈ ^vë<l¯e^œ⁄<]Üq]<ÕÜç<^fl÷<·^“Ê<ÍfiÇÈâ

Jÿ‚˜]Ê<^„jfle]<∞e<ÏÇÈ√â<Ì⁄^Œ]<^7<Ófl€jËÊ<Ç€¶<›]<ÏÇ÷]Á÷]

…‡n1a@Û‹«@ÒâÄœb„
@ê◊aäa@äÏóæa@aÎá‡n«a@·ÿmbjéb‰fl@…ÓªÎ@·ÿéaã«aÎ@·ÿm˝–y@ÚÓ�Ãn€@ê◊aäa@ãÌÏómÎ@Üaá«a@

PH: 0419247261 -   96823269

µÁbí@Êbu@·»�fl@¿@pbè‹ßaÎ@paãËè€a@›ªc

F|Ü Ê<ìŒÖ<F

FÃÈ”÷]Ê<Ü„ä÷]<]Áq]<F

Fl]Ê^flä£]<‡⁄< �ÕÖF

FÔÁ◊£]<g÷^Œ<ƒ�œË<—^ËÇé÷]<‘÷^⁄<F

ÊäÏj‹fl

<ÇÈä÷]<^„fu^í÷<áÊÇÈ⁄ÅÊÜe<Ìœ�fl⁄<ª<ÌçÊÜ÷]<·]Ü ]<k÷]á<^⁄
<l^flr√π]<‡⁄<ÏÅÇ√jπ]<l˜Á“`π]<≈]Áfi]<Ü~ ]<›Çœi<Üñ}<ÊÇf¬

JÏÑËÑ◊÷]
<ÿ”e <·]Ü ˜] <ÂÑ‚ <Ï4ä⁄ <ƒe^jÈâ <‰fi] <ÊÇf¬ <ÇÈä÷] <ŸÁœËÊ
<ª<ÏÇÒ]Ö <Óœfj÷ <Ÿ^.] <]Ñ‚ <ª<Ì√â]Ê <Ï2} <‡⁄ <‰ËÇ÷ <^⁄
<ÅÇ√i<Ó◊¬<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰rjfli<^⁄<Ó„ç]Ê<Ñ÷]<‹ËÇœi<Ÿ^•

J^„¬]Áfi]
<kvfë]<Óju<·]Ü ˜]<ÂÑ‚<|^jj ]<Ó◊¬<Ü„ç]<Ìä∏< �ò≥<%Ê
<ÏÑËÑ÷<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰⁄Çœi<^π<]Üøfi<ƒÈ€¢]<ÿfŒ<‡⁄<Ì ÊÜ√⁄
<Ì⁄Çû < <›^€j‚˜]Ê <Ì¨Üπ] <Ìä◊¢]Ê <Ì◊⁄^√π] <ª <—ÇëÊ

JÌ ^øfl÷]<±]<Ì ^ï]<‹„j◊⁄^√⁄<‡äuÊ<‡Ò^eà÷]
<‡Ò^eà◊÷<›]3u]Ê<ÜËÇœi<ÿ“<·]Ü ˜]<ª<∞◊⁄^√÷]<ƒÈ∂<Í÷ÁËÊ
<{e<‹„fiÁ¬ÅÁË<Ê<«∞jvë»<Ê<«¯„âÊ<¯‚]»<{÷^e<‹„fiÁŒ¯Ë<oÈu
<‹‚ÇÈ÷^œiÊ<‹„i]Å^¬<‡⁄<ƒe^fi<]Ñ‚Ê<«Ì⁄¯ä÷]<ƒ⁄»<Ê<«‹”√⁄<!]»
<‰◊√Ài<ÎÑ÷]<ÿ√À÷]<ÔÇ⁄<∞“ÖÇ⁄<Ì◊Èë˜]<ÌÈeÜ√÷]Ê<ÌÈfi^flf◊÷]
<JJ‡Ò^eà÷] <åÁÀfi <ª <‰“3i <ÎÑ÷] <4m`j÷]Ê <l^€◊”÷] <ÂÑ‚
<Ìv◊íπ] <^„Èñjœi <l¯⁄^• <ÅÜ• <käÈ÷ <l^€◊”÷] <ÂÑ‚Ê
<Ü√éË <oÈu <g◊œ÷] <‡⁄ <ƒe^fi <ÖÁ√ç <Í‚ <ÿe <ÿ€√÷] <Ì√ÈfõÊ

J‹„i¯Ò^¬<∞eÊ<‹„iÁÈe<ª<‹„fi]<·]Ü ˜]<ÂÑ‚<ÊÇë^Œ
<|^iÜ⁄<‰fi]<Ç÷]4„◊÷<Üñ}<ÊÇf¬<ÇÈä÷]<·]Ü ˜]<gu^ë<Ÿ^ŒÊ
<‹‚˜]<·˜<Ü‚Åàπ]Ê<Ç¬]Á÷]<·]Ü ˜]<ÂÑ‚<ÿfœjäπ<‡Ú€�⁄Ê

J‡Ò^eà÷]<ƒÈ∂<ƒ⁄<Ì◊⁄^√π]<‡äuÊ<—Çí÷]<^fl÷<Ìfäfl÷^e

Âˆbiç€a@fibj‘néa@¿@Ú‡ˆaÜ@Ú◊ãy@ÚíÎã€a@Êaãœc

F‰√⁄<∞◊⁄^√÷]<ò√eÊ<Üñ}<ÊÇf¬F

FÏ4„ø÷]<Ì∑áF

FÌ∑á<ª<tÖ^§]ÊF
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متفرقــات

Saturday 11 June 2011السبت 11 حزيران 2011

ألف مربوك
بادرو وديانا احلجة اصبحا

)ابو شريل وأم شربل(

بدأت الشجرة الزوجية للزميل بادرو احلجة وعقيلته ديانا 
تثمر حيث رزقهما اهلل ولدا بكر امسياه شربل تيمنا بأبو 

العجائب القديس شربل.
وقد متت الوالدة يف اجلناح اخلاص يف مستشفى ويستميد 
حيث غصت الغرفة باالهل واالصدقاء وسالل الزهور كما 
اسرتالية  واليات  من  بالتهنئة  اتصاالت  الوالدان  تلقى 

ولبنان.
وكانت فرحة الوالدين بهذا احلدث السعيد كبرية جدا حيث 
امجل،  وال  معنى  العائلية  حياتهما  اجلديد  املولود  اعطى 
االبوة  احساس  من  واغلى  احلى  الدنا  وهل يف  ال  كيف 

واالمومة.
من  جيدة  وصحة  خبري  والطفل  الوالدة  خروج  وبعد 
املستشفى توجهت العائلة اىل املنزل حيث أّمه وما زال 
يؤمه العديد من االقارب واالصدقاء لتهنئتها بهذا احلدث 

العائلي السعيد.
بادرو  بالزميل  تربطها عالقة صداقة وحمبة  اليت  اهلريالد 
باملولود  الوالدين  تهنئ  املتعددة  املواهب  احلجة صاحب 
البكر متمنية ان تكون هذه الثمرة املباركة من أبناء احلياة 

والسعادة.

* شربل بادرو احلجة واطاللة احلياة *

* املالك شربل مع والديه بادرو وديانا احلجة *
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مناسبات

* دكان- أول لبناني عمل َّـ هذا اِّـجال
*  خدماتنا تغطي جميع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال الجثمان إُّـ الخارج 

* Eternity بفروعها َّـ سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن الخدمة ٢٤ ساعة و٧ أيام َّـ األسبوع , االستشارة مجانية لجميع الطوائف

25 breust place, punchbowl 
ph: 9750 5588

168 terminus street, liverpool
ph: 9600 8080

50 king street, st marys
ph: 9833 0255

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

فريد جان دكان

Ú–Ìãí@Âèy@ÑÓì€a@‚ãÿÌ@kÌÜ@áºa@Ô«b‡nu¸aÎ@?†Ï€a@¡íb‰€a

كتب أكرم اِّـغوش
<l^Œ¯√÷] <ŸÊˆä⁄ <Í¬^€jq˜]Ê <;õÁ÷] <ºç^fl÷] <›^Œ]
<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<ÍfiÇÈâ<ª<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ª<Ì⁄^√÷]
<‡äu <ÿï^flπ] <'Èé÷] <Ì◊ÈñÀ÷ <ÌÈµÜ”i <^é¬ <Ì€È÷Ê
<ãÈÒÜ÷]<ÿn∫Ê<ÿ⁄]<Ì“Ü£<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]<ÌÀËÜç

JÌ⁄Ê^œπ]<·^qÜ„⁄<ª<ÎÜe<‰Èffi
<gfi^q<±]<gËÅ<ÇÈä÷] <ÏÖ]Å <ª<‹ËÜ”j÷] <Üñu<ÇŒÊ
<ÓäÈ¬ <ÍfiÁõ <ÎÖ]Üu˜] <gÒ^fl÷] <ÌÀËÜç <'Èé÷]
<^ñ¬]Ê<Ífi^€◊ä⁄<k“Áç<Í⁄^-]<Í÷^€√÷]<ÖÁi^flÈä÷]Ê
<∞÷Êˆä⁄Ê<^ñ¬]Ê<gÈfiÜ“<Í◊¬Ê<ÌœËÖá<›^é‚<l^ËÇ◊e
<ÿ⁄]<Ì“ÜuÊ<ÏÅÜπ]<Ö^ÈiÊ<ÌÈfi^flf◊÷]<ÌÈ÷^¢]<ã◊•<ª
<Å]ˆ Ê<Å]Ü⁄<å^f¬<ÌÈ÷]3â˜]<h]àu˜]<ª<·Á�ç^fiÊ
<ÏÇ◊f÷]<‘◊i<Ìõ^ËÜ⁄<ÏÇ◊e<^fle]<‡⁄<4f“<ÅÇ¬Ê<|Áç˜]
<Ó◊¬Ê<Ï4f“<ÌÈflõÊ<l^⁄^Œ<·^flf÷<k�¬]<:÷]<Ì√ËÅÁ÷]
<ãÈÒÜ÷]Ê<Í⁄]Ü“<ÇÈ€£]<Çf¬<Ç‚^.]<‰÷<ÖÁÀ«π]<‹„â_Ö
<Ìf“Á“Ê<Í⁄]Ü“<Ü€¬<ãÈÒÜ÷]Ê <Í⁄]Ü“<ÇÈçÖ<ÇÈ„é÷]
<Ÿ^€¬]<Ÿ^qÖÊ<∞ÈµÅ^“˜]Ê<∞◊ï^flπ]Ê<]Ç„é÷]<‡⁄

J∞vq^fi
<Ó◊¬<k÷]á<^⁄Ê<kfi^“<ÌÈqÉÁ€fl÷] <ÏÇ◊f÷] <ÂÑ‚<Ìõ^ËÜ⁄Ê
<ÿï^flπ]<ÿf¢]Ê<›Ê^œπ]<hÁfl¢]<ƒ⁄<ÖÁä¢]<Ç≤<Ç„√÷]
<hÜ√÷] <Å¯eÊ <·^flf÷ <^©] <Ì ^“Ê <ÏÜíjflπ] <lÊ4eÊ
<Ì€◊“<‰5^e<¯i<ÎÑ÷]<gËÅ<ºç^fl÷]<‰È◊¬<Üë]<^⁄<]Ñ‚Ê
<guÖ<Ü€¬<Ç€¶<ÇÈä÷]<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ãÈÒÖ<gÈu3÷]
<l^ËÇ◊f÷]<^ñ¬]Ê<h]Áfl÷]Ê<ÜÒ]à÷]<'Èé÷]<Ì◊ÈñÀe<^„È 
<kÈf÷]<]Ñ‚Ê<ÏÁ¬Ç÷]<ÂÑ‚<gu^ë<‹â^e<Ÿ^ŒÊ<ÖÁñ£]Ê
<Íí~é÷]<Í5^eÊ<‰fl¬<Ìe^Èfl÷^eÊ<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<‹ËÜ”÷]
<Ì◊Èñ <·]<Õ^ï]Ê<JgÈuÜi<ÿ∂]<‹”jÈe<ª<‹”e<guÖ]
<‰fl¬ <Õ�Ü√Ë <·] <‡⁄ <2“] <ÌÀËÜç <‡äu <‹ËÜ”÷] <'Èé÷]
<4f“<Å¯f÷]<ÂÑ‚<ª<^flflÈe<ÂÁqÁe<^fiÖÊÜâ<·˜<l^€◊”e
<‘e<Íœj◊fl÷<^fl√⁄<‹”j◊Èñ <ÅÁqÊ<ÌëÜ <ÿ«jäfi»<Ÿ^ŒÊ
<‰◊‚] <∞e <ÿu <^µÜ“ <^ÀÈïÊ <^flÈ⁄] <^ø¬]ÊÊ <]àËà¬ <^}]
<‘uÜ�e<‘ä€jfiÊ<‘i]Å^çÖ]Ê<‘vÒ^ífle<’Ö^fjfi<‰Èf¶Ê
<ÏÜ⁄]ˆπ]Ê <ÌfljÀ÷] <ÂÑ‚ <‡⁄ <^√È∂<tÜ™<Óju <Í�âÁ÷]

J«‹ç^«÷]<ÊÇ√÷]<^7<º�≠<:÷]<ÌfÈ‚Ü÷]
<ÌÀËÜç <‡äu <'Èé÷] <Ì◊ÈñÀe <gÈu3÷] <±] <ì◊}Ê
<ÿ⁄]<Ì“Üu<ª<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]Ê<^Àí÷]<Çrä⁄<›^⁄]

JÎÜe<‰Èffi<ãÈÒÜ÷]<Ì÷ÊÅ<ÿn∫Ê
<]Ñ‚ <gËÅ <ÇÈä◊÷ <]Ü“^ç <ÌÀËÜç <'Èé÷] <pÇ† <‹m
<‰j€◊”e<Ç“]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<Ü”ç<^€“<ÏÊ^À£]Ê<‹ËÜ”j÷]
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<Ê] <Ÿ^€é÷] <Ê] <Ìõ^ËÜ⁄ <ª <^fl“ <·] <ÏÁ}]Ê <ÿ‚] <^flfi]
<Çu]Á÷] <·^flf÷ <ÿ“Ê <lÊ4eÊ <≈^œf÷]Ê <ÿf¢]Ê <hÁfl¢]

JÇuÁπ]
<ÓâÁ⁄ <gÈ«π] <›^⁄˜] <^„œ◊õ] <:÷] <Ì⁄Ê^œπ] <^ÈuÊ
<ÍfiÁÈ„í÷] <ÊÇ√÷] <ÃëÊ <ÎÑ÷] <!] <ÂÅ^¬] <ÖÇí÷]

J–◊�π]<Üé÷^e<ÿÈÒ]Üâ]Ê
<^flÀÈ◊u <·Á”Èâ <Üífl÷] <·] <‹”Úfl€�fi <^Èflfi] <Õ^ï]Ê

J^€Ò]Å
<I<ÖÇí÷]<ÓâÁ⁄<ÇÈä÷]»<‰e^j“<‰ÀËÜç<'Èé÷]<›ÇŒÊ

JÖÁñv◊÷<«·^äfi˜]
<JÌÈ÷^¢]Ê<·^flf÷<‡¬<oËÇ£]<ÖÁñ£]<ŸÊ]Çi<›^j§]<ªÊ

<làÈ≥ <ÌÈ~â <ÌeÅ`⁄ <lÇ¬] <ÇŒ <gËÅ <Ì◊Ò^¬ <kfi^“Ê
JÌ ^Èñ÷]Ê<›Ü”÷^e

FÖÁñuÊ<Ü€¬Ê<gËÅÊ<Ífi^€◊ä⁄Ê<ÓäÈ¬<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]FFÖÁñuÊ<ÓäÈ¬<ÍfiÁõ<gÒ^fl÷]<ÊÇfËÊ<pÇvjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F<Fª^ËÜŒ<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<Ü€¬<Ç€¶F<FÅ]Ü⁄Ê<gÈfiÜ“Ê<êÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]F<

F|Áç˘]Ê<t^r¬<HÏà∑<HgËÅF<FÌõ^ËÜ⁄<^fle_<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F<FÜ€¬<Ç€¶Ê<·Á⁄_<HåÁflõ<HêÁ«π]<HgÈfiÜ“F<FÅ]Ü⁄Ê<ÎÊ]Ü€∆<Í¬Ü⁄F<

FÍfi^€◊ä⁄<ÖÁi^flÈä÷]Ê<Í÷Áffl�â]Ê<gËÅ<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'é÷]F<F|Áç˘]Ê<Ü€¬<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<‰ÀËÜç<'Èé÷]F<Ft^£]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<Í÷^‚_<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F<Ft^r¬Ê<Ïà∑Ê<Í÷Áffl�â]Ê<gËÅÊ<Ü€¬Ê<Ç√â_<ºâÁjË<ÌÀËÜçF

FÖÁñuÊ<ª^ËÜŒF<

Fê�Á«π]<ÿÈ⁄à÷]Ê<ÌÀËÜç<'Èé÷]<H‹v◊⁄<Áe<H|Áç˘]<HÓäÈ¬<HÍfi^€◊ä⁄<HgÈfiÜ“<V∞€È÷]<‡⁄F

97505588

تتابع الفرقة نشاطها الرتاثي 
دون كلل ودون ملل حيث 
والفولكلور  الدبكة  تقدم 
اللبناني يف مجيع املناسبات 
وتشارك   واخلاصة  العامة 
يف مجيع األنشطة اليت تعود 
ولبنان. ألوسرتاليا   باخلري 

وبدعوة   2011/06/5 األحد 
شربل  مار  دير  رئيس  من 

نشاطات فرقة أرز لبنان الفولكلورية

عرس  يف  الفرقة  شاركت 
من  طربيه  مرشد  الشاب 
األب  »شقيق  تنورين 
رشيل  اآلنسة  على  طربيه« 
أقيم  العرس  برحليون.  من 
مارشربل- كنيسة  يف 

بانشبول وبعد  األكليل ذهب 
اجلميع إىل صالة الفودافيل 
أنغام  على  ريفزبي  يف 

دخلت  والطبل  املوسيقى 
وصالت  وقدمت  الفرقة 
والفولكلور  الرتاث  من 
معظمها  اللبناني شارك يف 
والعروس.  العريس 

ال تنسوا موعدكم مع الفرقة 
املتفرقة...  ونشاطاتها 
األحد  النبيذ  رحلة   -1
الساعة  من   2011/06/19

لغاية  صباحًا  السادسة 
الظهر. بعد   السادسة 
2- مهرجان الفرقة السنوي 
 »ملوك الطوائف« 2011/08/6
اجلمعة  من  الثلج  رحلة   -3
لغاية   2011/08/12
2011/08/14  األحد 
4- كرنفال لبنان يف دارلينغ 

هاربر األحد 2011/10/9.
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FORGET about how quickly 
you can download porn, 
the real reason the NBN is 
awesome is because it may 
make the world>s biggest 
radio telescope network a 
reality. 
Dr Brian Boyle of the 
CSIRO said the fibre-optic 
broadband network was 
one of the reasons Australia 
was suitable to host the $2.5 
billion SKA project.
«The NBN doesn>t make or 
break it, but it>s a huge boost 
for Australia>s bid,» he told 
news.com.au.
The Square Kilometre 
Array, or SKA, would see 
an enormous network of 
3000 radio dishes scattered 
across Australia and New 
Zealand, feeding data into a 
central point in WA.
To get that data from one side 
of the country to the other, 
youd need something more 
than old copper telephone 
cables.
Dr Boyle said there were 
existing fibre-optic research 
networks that might be up to 
the job, but they would have 
to be upgraded.
«In order to connect to the 
25 remote array stations 
dotted around Australia, and 

indeed the one or two in New 
Zealand, we will absolutely 
be relying on the NBN,» he 
said.
«If it was just reliant on the 
existing research network, 
and upgrades to that network, 
you>d have to upgrade the 
fibre.»
Dr Boyle said the CSIRO 
hadn>t yet determined 
how much it would cost to 
upgrade and expand the 
existing research network.
A spokesperson for NBN 
Co said the company was 
aware of the SKA project but 
couldnt yet give a timeframe 
for the network to be rolled-
out in key areas.
«We keep track of many of the 
new technological advances 
being made by organisations 
and are well aware of the 
Square Kilometre Array and 
CSIROs great work,» they 
said.
«Currently, we haven>t 
finalised our rollout schedule 
past first and second release 
sites but will announce 
more sites as the rollout 
continues.»
Australia is one of the two 
countries in the running to 
host the SKA, along with 
South Africa. A decision will 

be made next February.
As well as transferring data 
over the NBN, the SKA would 
need to build its own network 
at the epicentre near Boolardy 
Station in WA to cope with 
the enormous amount of 
incoming information.
«If the SKA was to come to 
Australia, the core of the 
telescope — that>s the sort of 
central 100km — would have 
to develop its own network 
to carry data rates that are 
hundreds of terabytes per 
second,» Dr Boyle said.
When it>s completed, the 
SKA will be up to 50 times 
larger than the world>s 
current largest radio 
telescope. It>s hoped it 
will play the central role in 
unlocking the mysteries of 
how our universe came into 
being — from the nature of 
gravity to the evolution of 
galaxies.
Narelle Clark of the Internet 
Society of Australia said 
the NBN made projects like 
the SKA more feasible in 
Australia.
«I really hope we get it and 
I really hope the NBN rolls 
out for that and many other 
purposes of discovery,» she 
said.

National Broadband Network a huge boost to our bid 
to land the $2.5 billion SKA project, says CSIRO 

News

THE Gillard government 
still has 741 children in 
immigration detention 
facilities, with three 
weeks left to meet its 
commitment to move the 
«majority» of kids into 
community housing. 
As Immigration Minister 
Chris Bowen tries to seal 
a deal with Malaysia that 
would send 800 asylum-
seekers including 
u n a c c o m p a n i e d 
minors to that country 
for processing, Labor 
appears to be struggling 
to meet a self-imposed 
June 30 deadline to 
move the “majority” of 
vulnerable children and 
families into community 
detention.
The government 
originally made its 
promise in October last 
year but it has since said 
the majority may only be 
“50 per cent plus one” 
of the child-detainee 
population.
On Monday there were 
1050 asylum-seeker 
kids under the care 
of the minister across 
Australia>s detention 
network but just 309 
of those children are 
living in community 
housing, including 72 
unaccompanied minors.
A spokesman for Mr 
Bowen said today the 
government planned to 
move 127 children out 
of detention “in coming 
days”. However at least 
217 must be moved in the 
next three weeks to meet 
the 50 per cent plus one 
target.
Despite the figures, a 
spokesman for Mr Bowen 
said the government was 
“on track” to meet its June 

30 commitment to have 
the “majority” of children 
in community detention.
“There has been no change 
in position that is a firm 
commitment and one that 
we are well on track to 
achieve, with significant 
numbers of children and 
families already in the 
community as a result,” 
the spokesman said.
“Although there are more 
children in detention 
now than when the 
announcement was 
made, we have stuck to 
that commitment because 
it is the only responsible 
thing to do.”
Pressed  on  thusday 
on the status of the 
Malaysia deal, under 
which Australia will 
accept an extra 4000 
humanitarian refugees 
from Malaysia, Mr Bowen 
said “we continue to talk 
to Malaysia on a very 
regular basis, finalising 
some of the very fine 
details”.
Amid growing concern 
about Malaysia>s 
treatment of asylum-
seekers, Mr Bowen 
appeared to confirm 
reports today that people 
sent to Malaysia would 
be spared the threat of 
caning and processed in 
a special holding centre 
that would be funded by 
Australia.
The special treatment 
would not increase the 
cost of the $292 million, 
four-year deal, he said.
“There is no concession 
and there is no extra 
cost, the cost is the 
same as we outlined 
when we announced the 
arrangement,” Mr Bowen 
told Sydney radio station 

2UE.
“We>ve said we will 
cover the cost of their 
processing and their 
transfer to Malaysia and 
of course we will cover 
the cost of resettlement.”
Mr Bowen said 
the International 
Organisation for 
Migration would be “very 
active” in managing 
asylum-seekers sent from 
Australia to Malaysia.
“We>ll have ongoing 
i m p l e m e n t a t i o n 
arrangements between 
Australia and Malaysia, 
UNHCR and the IOM, 
and we>re happy to 
have non-government 
organisations involved in 
an advisory group as well. 
So there>ll be a range of 
measures in place,” Mr 
Bowen told ABC radio.
He defended the deal with 
Malaysia, saying it would 
remove the incentive for 
people to come by boat.
“What we do want to do 
is take more genuine 
refugees who have been 
waiting a long time in 
Malaysia for resettlement 
and we think we can do 
that,” he said.
“We>ve always said as 
well that in breaking 
the model it>s also 
appropriate that we have 
protections in place. We 
have been working in a 
spirit of good will with 
Malaysia and the United 
Nations to achieve that.”
Mr Bowen rejected 
opposition calls for the 
Nauru refugee processing 
centre to be re-opened, 
despite Coalition claims 
it would be more humane, 
especially for children.
“I don>t believe it is ready 
to go,” he said.

Labor under pressure to meet commitment to 
move majority of kids out of detention

Mayor of Bankstown Clr Tania 
Mihailuk has announced 
Bankstown City Aged Care as 
beneficiary of the proceeds 
raised from the 2011 Mayoral 
Charity Dinner.
The annual charity dinner is an 
opportunity for Council and the 
community to support a local 
community organisation, with 
this year>s event to be held on 
Friday 12 August 2011 at the 
Bankstown Sports Club. 
Mayor Mihailuk said: 
«Bankstown City Aged Care 
has been providing vital quality 
services for the frail and aged 
people of Bankstown since 
1972.
«The Charity Dinner is an 
opportunity for Council and 
the broader community to 
give generously and raise 
much needed funds to support 

Bankstown City Aged Care 
and show our appreciation 
to the Centre>s management, 
staff and volunteers. 
«With dementia diagnoses 
expected to rise in the coming 
years, the proceeds raised 
from the event will go towards 
the purchase of equipment 
required for local dementia 
care services,» Mayor 
Mihailuk said. 
Kevin Hill, Chairman of 
Bankstown City Aged Care 
said «Bankstown City Aged 
Care is thankful to Bankstown 
City Council and the Mayor of 
Bankstown Clr Tania Mihailuk, 
for choosing Bankstown City 
Aged Care as the beneficiary 
of the funds raised from the 
2011 Bankstown Mayoral 
Dinner. 
«The donation will go towards 

helping Bankstown City Aged 
Care purchase a new bus 
and provide a much needed 
service to the frail and aged in 
the Bankstown community,» 
Mr Hill said. 
Bankstown City Aged Care is 
a not-for-profit organisation 
focused on providing care for 
the frail and aged. The Centre 
offers accommodation for 
the aged in four residential 
facilities across the city, care 
for the elderly in their own 
homes and runs a dementia 
day care program. The Centre 
also supports and assists the 
families of the patients.
The Mayoral Charity 
Dinner will include a three 
course sit-down dinner and 
entertainment throughout the 
night. A raffle and auction will 
also be held. 

Bankstown City Aged Care to 
benefit from the 2011 Mayoral 

Charity Dinner 
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Did you know Centrelink 
has a FREE service to help 
you manage your bills?
This service is Centrepay. 
With Centrepay, you can 
choose to have small 
amounts of money deducted 
from your Centrelink 
payments each fortnight to 
pay your bills.
Centrepay is a great way 
to manage your regular 
household expenses, such 
as: 
• rent
• telephone
• electricity, gas and water
• medical services

Call centre on 13 1202* or 
by filling in  a Centrepay 
Deductions Form at a 
Centrelink office, Centrelink 
Agent or a service provider 
registered with Centrepay. 
For more information about 
Centrepay, please visit 
Centrelink’s website at 
www.centrelink.gov.au or 
to speak to someone in 
[language], call 13 1202*. 
*Call charges may vary 
depending on the telephone 
service provider. Calls 
from public telephones 
and mobile phones may be 
charged at a higher rate. 

Manage your bills for free

NSW Premier Barry 
O’Farrell today met with 
East Hills MP Glenn 
Brookes and Bankstown 
Council representatives 
to discuss with locals how 
the area would benefit 
from tough new laws to 
crackdown on graffiti.
“Glenn raised with me 
several times before 
the election about the 
importance of cracking 
down on graffiti – so today 
I’m here to deliver,” Mr 
O’Farrell said
“The NSW Liberals & 
Nationals has introduced 
tough new laws which 
can see young people 
lose their drivers licence 
and be forced to clean up 
their graffiti,” he said.
“Figures from the Bureau 
of Crime Statistics show 
over two-thirds of graffiti 
offenders identified by 

police are under the age 
of 18 and over 50 per cent 
were young males.
The NSW Government 
will: 
•  require juvenile graffiti 
vandals to appear before 
the court for a graffiti 
offence; 
•   gives courts the power 
to: 
- extend the time graffiti 
offenders spend on 
learner or provisional 
licences, or 
- suspend a driver licence, 
or 
- limit the number of 
demerit points they are 
able to accrue over a 
specific period; 
• Require cleaning up 
graffiti a condition of any 
court imposed Community 
Service Orders on graffiti 
offenders. 
“Young people value their 

TOUGH GRAFFITI LAWS TO BENEFIT 
EAST HILLS: PREMIER AND BROOKES

• child care fees
• school fees, and many 
other bills.
With Centrepay, it is easy 
to ensure your bills are paid 
on time. You can decide 
which bills are paid through 
Centrepay, and how much 
money is deducted each 
fortnight. You can also 
start, stop or change your 
Centrepay deductions at 
any time. 
To begin using Centrepay, 
you can register online 
at www.centrelink.gov.au 
over the phone by calling 
the Centrelink Multilingual 

MANY of our major trading 
partners are cutting back 
on carbon emissions with 
less-efficient schemes than 
Australia, an independent 
advisory body has told the 
Government. 
But our programs are 
adding more to electricity 
costs than in most relevant 
nations, according to an 
unprecedented and detailed 
study by the Productivity 
Commission.
The Productivity 
Commission said trading 
partners had significant 
measures to reduce carbon 
pollution, a finding the 
Government is using to 
counter charges it wants to 
«go it alone» with a carbon 
pricing scheme.
Treasurer Wayne Swan 
said the report confirmed 
the world was «increasingly 
acting on climate change 
and a carbon price is the 
lowest-cost way to cut 
pollution». 
«The research highlights that 
far from striking out on its 
own, Australia risks falling 
behind the rest of the world 
if we fail to put a price on 
pollution,» Mr Swan said.
He said the Productivity 
Commission emphasised 
that its report was a 
snapshot in time, and other 
countries are introducing 

significant new policies in 
this area.
The study, released on 
thursday, found Australia 
has the third most expensive 
emission reduction scheme 
after Germany and Britain, 
and ahead of China, Korea, 
the US and Japan. (New 
Zealand was not included.)
The comparison was based 
on emission reduction 
fundings calculated as a 
«subsidy equivalents» and 
presented as a proportion 
of Gross Domestic Product, 
or national output.
Australia was ranked third 
highest when it came to 
adding to electricity costs.
But our measures were 
rated among the most cost 
effective, ahead of Korea, 
Japan, Germany and 
Britain, but behind the US, 
China and New Zealand. 
The Government had asked 
the commission to study the 
carbon emission strategies 
of some of our most 
important trading partners.
Independent MP Tony 
Windsor, a member of the 
multi-party committee 
working out a carbon 
pricing plan, had asked for 
the comparisons to test 
whether Australia was 
«going it alone».
The PC reviewed the 
policies of «key economies» 

China, Germany, Japan, 
New Zealand, South 
Korea, Britain and the 
United States. India did not 
participate in the study.
The research concentrated 
on the effect of strategies 
on electricity and transport 
prices.
It reviewed more than 1000 
policies aimed at reducing 
carbon emissions, including 
about 300 in the US, 230 in 
Australia, 130 in Germany, 
100 in Britain and 80 in 
China.
The Productivity 
Commission found virtually 
all the countries it studied 
had implemented a large 
number and variety of 
programs aimed at cutting 
carbon pollution. Germany 
was leading the policy effort 
followed by Britain, with 
Australia, the US and China  
in the middle of the field.
«In summary, while the 
overall impact of the 
policy measures analysed 
appears to be relatively 
small for most countries, 
the consistent finding from 
this study is that much 
lower cost abatement could 
be achieved through broad, 
explicitly carbon pricing 
approaches, irrespective 
of the policy setting in 
competing economies,» 
said the report.

Productivity Commission report says Australian 
carbon scheme among the most efficient

drivers’ licence above 
many things, so this 
policy hits them were it 
hurts and will hopefully 
make people think twice 
before spraying a wall, 
fence, train carriage or 
bus shelter,” Mr O’Farrell 
said.
Mr Brookes said 
Bankstown Council 
spends nearly half a 
million dollars a year 
cleaning up graffiti.
“Graffiti is a blight on 
our local community 
and makes people feel 
unsafe.
“The introduction of 
stronger penalties for 
offenders and a scheme to 
ensure graffiti is promptly 
detected and removed 
will discourage vandals, 
improve public safety and 
build community pride,” 
Mr Brookes said.
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TOTAL employment 
has risen by much less 
than economists were 
expecting and may mean 
the next interest rate 
rise is further away than 
previously forecast. 
Australia>s unemployment 
rate stayed at a two-year 
low 4.9 per cent in May for 
the third month in a row, 
the Australian Bureau of 
Statistics (ABS) said.
The April figure was an 
unrevised 4.9 per cent, the 
ABS said.
Total employment rose 
by a seasonally adjusted 
7,800 to 11.441 million in 
the month, much less than 
the 23,500 median forecast 
in an AAP survey of 11 
economists.
Economists were also 
expecting unemployment 
to stay steady at 4.9 per 
cent, with the participation 
rate forecast to be 65.6 per 
cent.
Full-time employment fell 
by 22,000 to 8.027 million 
in May and part-time 
employment was up 29,800 
to 3.414 million.
The May participation rate 

was 65.6 per cent, steady 
from an unrevised 65.6 per 
cent in April.
St George economist Janu 
Chan said the number 
was softer than she had 
expected.
«I think that there is some 
indication that jobs growth 
is weakening, in particular 
there was that drop in full-
time jobs,» she said.
«That comes on the back 
of the climb in previous 
months as well.»
The Australian dollar 
shed over two-thirds of a 
US cent shortly after the 
data>s release, perhaps 
due to expectations that 
the central bank>s next 
cash rate hike could 
be further away than 
previously forecast.
Australia>s major share 
indices also dropped after 
the figures were released.
Ms Chan said she still 
expected the Reserve 
Bank of Australia (RBA) 
to hike the cash rate in 
August.
«The picture (for the 
employment sector) could 
be a bit muddied because 

of the impact of the 
flooding.
«Also there is some 
expectation from the 
RBA that jobs growth will 
moderate as well.»
Commonwealth Bank 
economist James McIntyre 
said the troubling trend in 
the supply of labour was 
continuing.
«The weakness in the 
growth of the working 
age population, only 
growing by 19,000 or 
20,000 people a month, 
means the sustainable 
pace of jobs growth you 
can run at without putting 
downward pressure on the 
unemployment rate is only 
about 12,000 to 13,000 a 
month,» he said.
«We were under that this 
month but unless there is s 
big turnaround in working 
age population growth 
we have to hope that this 
slow pace of jobs growth 
continues.
«Otherwise that 
downward pressure on the 
unemployment rate will 
only accelerate leading 
to inflationary pressures 

Total employment rise <lower than expected> - economists 
down the track.»
Mr McIntyre said the 
participation rate was also 
a worry, it was steady this 
month but it is still below 
the record high of 65.9 per 
cent seen in October.
«If we don>t get enough 
supply in the labour 
market then we>ll see 
that rationing of demand 
in the labour market and 
that means wages growth 
and that will feed through 
to inflation, which the RBA 
will be looking to keep in 
check,» he said.
ICAP senior economist 
Adam Carr said he wasn>t 
surprised by the weakness 
in the figures, considering 
the strong growth in the 
labour market in the 
second half of 2010.
«At the end of the day, jobs 
are still being created,» Mr 
Carr said.
He said there was a clear 
downward trend in the 
unemployment rate from 
late 2010.
«The labour market is 
as tight as a drum, but 
it>s quite obvious that 
momentum has eased.

«That just means the 
jobs market has probably 
stabilised over a period of 
natural disasters.»
He said the market was 
showing confusion over 
the position of the RBA 
regarding future cash rate 
rises.
«Anything which isn>t 
strong is perceived as 
being weakening the 
chances of a rate hike.
«That may end up being 
the case, but until we find 
out ... what (the RBA>s) 
view actually is, we don>t 
know.»
At the beginning of this 
week, the futures market 
gave the chances of a rate 
hike by the end of August 
an even chance.
Following the RBA>s 
decision to keep rates 
on hold on Tuesday, the 
market is now pricing in 
less than a 50 per cent 
chance for a hike by the 
end of this year.
Mr Carr expects today>s 
employment figures to add 
to the case for a rate hike, 
considering the jobless 
rate is still at 4.9 per cent - 

below the five per cent level 
many economists believe 
adds to wage-related 
inflationary pressures.
CommSec chief economist 
Craig James said 
employment growth has 
slowed to a crawl, a sign 
the economy has lost 
momentum.
He said jobs growth in 2011 
had been at an average of 
6,000 a month, much less 
than the average of 30,000 
jobs a month for 2010.
«In the past the labour 
market has been a clear 
hot button issue for the 
Reserve Bank, however 
the lack of jobs growth 
over the past few months 
should provide the central 
bank with a degree of 
comfort,» he said.
«The latest result cements 
our view that the Reserve 
Bank has no immediate 
need to be lifting rates.
«More importantly wage 
growth has not been 
excessive and as such 
CommSec believes that 
the Reserve Bank would be 
comfortable with current 
interest rate settings.» 

PRIME Minister Julia 
Gillard says a decision 
to suspend live cattle 
exports to Indonesia does 
not breach any world 
trade rules, as a debate 
rages over how long 
authorities have known 
about mistreatment 
claims. 
Jakarta has threatened 
to take Canberra to the 
World Trade Organisation 
claiming the suspension 
- imposed by Australia 
after footage was shown 
on television of brutal 
killing of cattle in some 
Indonesian abattoirs 
- raises issues of 
discrimination.
But Ms Gillard says there 
has been no breach, 
because Australia is 

entitled under WTO 
rules to ensure cattle 
are treated in line with 
international standards.
«We can under those 
rules make appropriate 
arrangements for animal 
welfare and we are doing 
that,» she told ABC Radio 
on thursday.
Ms Gillard defended the 
suspension decision, 
saying the Australian 
community rightly wanted 
to know that animals 
were being treated 
appropriately.
«So do the people who 
raise cattle,» she said.
The Prime Minister met 
industry leaders in Darwin 
during her three-day 
Northern Territory visit.
Her comments came 

as a senior Meat and 
Livestock Australia 
(MLA) official yesterday 
said the organisation 
had always known 
there were issues in 
Indonesia.
And University of 
Queensland animal 
welfare expert, Professor 
Clive Phillips, said export 
organisation Livecorp 
had asked him in 2005 
to submit a project 
researching slaughter 
practices at international 
abattoirs, but the project 
had been rejected.
«The fact that Meat and 
Livestock Australia and 
LiveCorp were interested 
in commissioning 
research suggests that 
they were well aware 

of the conditions faced 
by animals in Indonesia 
long before these were 
exposed,» Professor 
Phillips told the ABC.
But MLA chairman Don 
Heatley moved to clarify 
the issue today, saying 
his organisation dealt 
with animal welfare-
related issues on a daily 
basis.
He said he was in the dark 
about the «grotesque 
brutality» until MLA was 
made aware of the ABC 
Four Corners footage.
«If there was complete 
and utter knowledge 
of the brutality, the 
grotesque brutality that 
we saw recently, we 
would have been in 
there immediately,» Mr 

Heatley said.
«We are talking about a 
rogue isolated incident 
of four abattoirs only and 
that should not be used 
to condemn the whole 
Indonesian market.»
Ms Gillard said the 
Government had spoken 
with industry in January 
about animal welfare 
concerns and the 
industry presented a 
plan in March, which was 
not «up to standard».
«What has been provided 
back to Government so 
far doesn>t give us the 
kind of assurance we 
want that Australian 
cattle are going to be 
treated in ways that 
Australians would find 
acceptable over in 

Indonesia,» Ms Gillard 
said.
The Prime Minister 
also declined to say 
whether graziers 
adversely affected by 
the suspension would be 
compensated.
Mr Heatley said MLA 
had no plans to pay 
compensation to affected 
producers, because it 
did not have sufficient 
reserves.
There are tens of 
thousands of cattle 
ready to be shipped to 
Indonesia in paddocks 
and holding yards across 
northern Australia.
None will be able to 
shipped for up to six 
months while the issue 
is resolved.

Julia Gillard says Indonesia cattle export ban decision okay by WTO rules
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