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هل متلك األكثرية اجلديدة حلوالً اقتصادية واجتماعية؟
سليمان يستعد إلحياء احلوار وتوسيعه ... وميقاتي يشيد باملقاومة وميد يده للحريري

اليت  الثانية  احملطة  هي   
ميقاتي  جنيب  فيها  يدخل 
اىل السرايا الكبرية، رئيسا 
للحكومة، يف حلظة سياسية 
وعربيا،  لبنانيا  استثنائية، 
لكن بفارق أنه ليس حمكوما 
مبلف انتخابي حصري، كما 
العام  يف  احلال  كانت 
2005، بل مبلفات سياسية 
واجتماعية،  واقتصادية 
عنصر  مبجملها  ستشكل 
اختبار له ولفريق األكثرية 
اجلديدة، الذي لطاملا جاهر 
مبالحظاته  اللبنانيني  أمام 
احلريرية  املرحلة  كل  على 
لزاما  وصار  وعناوينها، 
عليه أن يثبت اليوم بالقول 
على  قادر  أنه  وبالفعل، 
اإلصالحية  طروحاته  ترمجة 
يف  وجوده  حيول  وأن 
إىل  السياسية  السلطة 

وليس  لإلنتاج  فرصة 
بعدما  العضالت،  لعرض 
سئم اللبنانيون من طبقتهم 
وحساباتها  السياسية 

الكيدية والفئوية.
وحسنا فعل ميقاتي برمسه 
خط سري حكومته بتشديده 
على أولوية مواجهة األعباء 
واملعيشية  االقتصادية 
حاجات  وتلبية  الضاغطة 
يف  وإطالقه  الناس، 
اشارات  نفسه  الوقت 
اللبنانيني،  لكل  تطمينية 
احلملة  كل  بذلك  متجاوزا 
اليت  االتهامية  السياسية 
آذار«   14« فريق  يشنها 

عليه وعلى حكومته.
ان  املنتظر  الثقة  ولعل 
امليقاتية  احلكومة  تناهلا 
يف  النيابي  اجمللس  من 
املقبلة،  القليلة  االسابيع 

مزدوجة  ورشة  ستطلق 
إطالق  اجتاه  يف  سواء 
عرب  السياسية  العجلة 
اجلمهورية  رئيس  مبادرة 
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باخوس بو فرنسيس وعقيلته ناديا يعودان اُّـ اسرتاليا
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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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*ثلة من حرس رئاسة الحكومة تؤدي التحية للرئيس ميقاتي لدى وصوله أمس  االول إىل السرايا*
اىل  سليمان  ميشال 
احلوار  طاولة  إحياء  إعادة 
يف  البحث  الستكمال 
مع  الدفاعية  االسرتاتيجية 
لتشمل  توسيعها  احتمال 
ومواضيع  جديدة  اطرافا 
دفع  اجتاه  يف  أو  جديدة 
حنو  احلكومية  العجلة 

تراكمات  لكل  التصدي 
املرحلة السابقة.

يف  ميقاتي  أقر  وقد 
االول  امس  مساء  إطاللته 
الناس«  »كالم  برنامج  عرب 
غامن  مرسيل  الزميل  مع 
نزهة،  ليست  مهمته  بأن 
بل هي اشبه بطريق جلجلة 

ومزروعة  املدى  طويلة 
بالتحديات  كما  باأللغام 
خاصة  والثقيلة،  الداهمة 
واقعا  حبكومته  يرث  أنه 
التعقيدات  من  فيه  لبنانيا 

واالقتصادية  السياسية 
يفرض  قد  ما  واملعيشية 
أن  امليقاتية  احلكومة  على 
يف  يومي  المتحان  ختضع 

أعطت تركيا اكثر االشارت 
القيادة  ان  على  وضوحا 
عن  ستعلن  السورية 
اصالحية  إجراءات  جمموعة 
خالل االيام القليلة املقبلة، 
وانها على ثقة مبصداقيتها 
اجلديد،  التحرك  هذا  يف 
يقود  ان  يفرتض  الذي 
الدميوقراطية  اىل  البالد 

بـ«ضمانة« الرئيس السوري 
فيما  وذلك  االسد،  بشار 
كشفت واشنطن عن تعزيز 
شخصيات  مع  اتصاالتها 
مل  السورية  املعارضة  من 
اشارت  لكنها  حتددها، 
داخل سوريا  من  انها  اىل 

وخارجها.
)التتمة ص 21(

واشـنطن تعـزز اتصاالتها مـع معارضـني

أنقـرة: عمليـة شـاملـة يضمنـها األسـد تتضمـن 
إصـالحـات تعلـن خـالل أيـام

لبلدية  تابعة  أطقم  شرعت 
القدس  يف  االحتالل 
امس، بوضع الفتات بارزة 
اسم  حتمل  ثالث  وبلغات 
»الياهو«  الصديق  شارع 
السلطان  شارع  من  بدال 
الصديق  ومغارة  سليمان، 
مغارة  من  بدال  »الياهو« 

املنطقة  وهي  سليمان، 
اليت تقع بني بابي العمود 
بوابات  من  والساهرة، 
مدينة  من  القدمية  البلدة 

القدس احملتلة.
وذكر شهود عيان أن عمااًل 
أدخلوا  االحتالل  بلدية  من 

إسرائيل تشرع بتهويد األمساء العربية يف القدس 
ومصادرة قصور األمويني إلقامة حدائق تلمودية مكانها

)التتمة ص 21(
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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

حبثًا عّما يرفع معنويات أنصارها، توحي قوى 14 آذار أن سقوط 
وفارس  اجلديدة.  احلكومة  سقوط  إىل  سيؤدي  السوري  النظام 

سعيد كله أمل بأن يكون سقوط النظام وشيكًا

تذهب حكومة وتأتي أخرى. يعود ميشال فرعون من وزارة الدولة 
لشؤون جملس النواب إىل منزله وزمحة السري يف األشرفية على 
ويرفع صوت  زرقاء،  مبنشفة  صلعته  األجرة  سائق  ميسح  حاهلا. 
الراديو. يذيع النائب األسبق فارس سعيد بيان ما بقي من 14 
آذار. يعشق السائق، كمعظم زمالئه، األحاديث السياسية: »كلما 
اجتمع سعيد وأصدقاؤه حول فنجان قهوة يصدرون بيانًا«، يتمتم 
السائق رافعًا صوت الراديو فوق صوته، فُيسمع سعيد بوضوح: 
»هذه احلكومة آتية لتحمي من قتل الرئيس احلريري«. يزداد اهتمام 
الشهداء  ساحة  يف  االعتصام  إىل  »سيدعوننا  وكالمه:  السائق 
جمددًا«. يلفته حديث سعيد عن »الراسبني يف االنتخابات النيابية«. 
يسائل نفسه عما إذا كان معنيًا بقول األمني العام إن »احلكومة 
تعيد لبنان إىل زمن الوصاية« بعدما ضيع سعيد و«شّريبة« القهوة 

مخس سنوات من عمره وعمر البلد.
تضعضعت معنويات مجهور 14 آذار. حاول عضو كتلة املستقبل 
النائب عمار حوري رفعها، َبّشَر اللبنانيني عمومًا وأنصاره خصوصًا 
بأن احلكومة اجلديدة لن تصمد حتى موعد االنتخابات النيابية املقبلة. 
»شيعّي 14 آذار« حممد عبد احلميد بيضون ابتدع أمس تشبيهًا يرفع 
الصيفّية«، ميكنها  كـ«الفاكهة  احلكومة  »عن جد«: هذه  املعنويات 
أن تعيش فصاًل واحدًا. ومعطيات بيضون مميزة: »الرئيس جنيب 
النيابية املقبلة نائبًا؛ ألن لتيار  ميقاتي لن يكون يف االنتخابات 

املستقبل )وفق ما تناهى إىل بيضون( األغلبية يف طرابلس«.
مل حتدد قوى 14 آذار بعد، يف ظل استمرار غياب الرئيس سعد 
احلريري عن البلد، طريقة تعاملها مع احلكومة اجلديدة، بعد جتاوز 
ردود الفعل اآلنية. ففي مطعم قبالة اجمللس النيابي، كان ثالثة 
بعضهم  وأفكار  الغداء  يتناولون  الشماليني  املستقبل  نواب  من 
أمس. فاجأهم ميقاتي. فوجئوا إىل درجة أن التعليمات اليت تردهم 
يوميًا شددت يوم االثنني املاضي على وجوب انتقاد عجز األكثرية 
اجلديدة عن تأليف احلكومة، عّل ميقاتي ُيرج فَيخرج. تثري دهشتهم 
الالمباالة الدولية. يتخيل أحدهم وجه الرئيس سعد احلريري اآلن 
مقارنة بوجهه إثر تكليف ميقاتي، فال تظهر سّن يف وجه النائبني 
اآلخرين. ينتبه النائب إىل خطيئته يف النكتة، زمانًا ومكانًا. يرى 
الطرابلسّي بينهم ضرورة أن ُيعّد تيار املستقبل دراسة إحصائية 
يف طرابلس ليعرف ما إذا كان التصعيد ضد »احلكومة الطرابلسية« 
يفيد »املستقبل« أو يضره. ويشري إىل أن التوازنات احلالية تتيح 
لألكثرية اجلديدة، يف حال عدم ترشح الرئيس سعد احلريري يف 
طرابلس، أن تفوز مبقاعد املدينة الثمانية، أخذًا باالعتبار أن ميقاتي 
مسك.  وحبة  يدفعه،  أن  املستقبل  ميكن  ما  ضعف  ليدفع  جاهز 
الذريعة  ميقاتي،  ـــ  الذرائع  رجل  التصعيد سيعطي  أن  آخر  يرى 
التشكيالت  من  وحلفائه  املستقبل  تيار  استبعاد  إىل  للذهاب 

14 آذار: ُنسِقط ميقاتي بعد إسقاط األسد
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وضع الرئيس جنيب ميقاتي رجله يف السرايا احلكومية، وبدأ 
ملستشاري  املخصصة  املكاتب  وجيّهز  جيول  املصّغر  طاقمه 
الرئيس. اختلفت األجواء عما كانت عليه يف عهد الرئيس سعد 

احلريري، وأهّم العرب يملها زوج محام

أخرية  القيام جبولة  احلريري  السابق سعد  للرئيس  يتسّن  مل 
لتوديع  أو  الذكريات،  ببعض  لالحتفاظ  احلكومية  السرايا  يف 
طاقم املوظفني الرمسيني فيه. ورمبا لو كان احلريري موجودًا 
يف بريوت ملا كان ليقوم بهذه اجلولة ألسباب عديدة، منها 
شعوره الدفني بأنه يومًا ما سيعود إىل هذه الدار وال حاجة إىل 
وداعها، أو حتى لكونه ال يريد االحتفاظ بأي ذكرى عن جتربته 

املريرة يف احلكم.
من زار السرايا الكبرية أمس حلظ أّن تغرّيًا واضحًا طرأ على 
األجواء، والشّلل الذي تركه الرئيس الشاب بدأ يتبّدل. غادر 
وحدها  فيها،  الفوضى  فانتشرت  أشهر  قبل  الدار  احلريري 
تؤدي  تزال  ال  كانت  القصر  باحة  وسط  يف  املياه  نافورة 
وظيفتها، واقتصرت احلركة على سرب احلمام »املعشش« يف 
قرميد السرايا، فيتنقل من نافدة إىل أخرى ويتجّول على حافة 
الربكة بأمان، من دون أن يعّكر سالمه جتوال البشر. وطوال 
ببعض  سوى  القصر  السابق  الرئيس  يطبع  مل  عهده،  فرتة 
الشتول البيضاء والبنفسجية اليت أضيفت إىل احلدائق اجلانبية 

للباحة.
قيام  السرايا،  زوار  يعيشها  أن  ميكن  اليت  املشاهد  وأغرب 
زوج محام جبولة يف الباحة، يرتاح الطائران قلياًل بالقرب من 
الربكة، يشربان من مياهها، ويطريان يف األجواء ليحّطا بالقرب 
مطلع  يف  احلريري،  رفيق  الشهيد  الرئيس  عّلقها  لوحة  من 
عهده األول، عند أحد مداخل الساحة الداخلية للقصر. سوريالية 
املشهد تكتمل مع الكلمات اليت وصل بها احلريري األب إىل 

السرايا: »لو دامت لغريك ملا اّتصلت إليك«.
رمبا مل يدرك سعد احلريري فحوى هذه العبارة، وقد ال تتذّكر 
الرواق مشت  هذا  العهود: يف  باقي  بني  من  عهده  السرايا 
لتتلقى  حتريرها  بثياب   ،1998 أيلول   4 يوم  بشارة،  سهى 
الرئيس  نام  الغرفة  الشهيد، ويف هذه  الرئيس  التهنئة من 
فؤاد السنيورة احملاصر من فريق املعارضة، ويف ذاك املكتب 
نزع  مشروع  إلعالن   ،2008 أيار   5  -  4 ليل  حكومته  اجتمعت 
شبكة االتصاالت اخلاصة حبزب اهلل، ومن هذا املكان استقّل 
الرئيس عمر كرامي سيارته يف 28 شباط 2005 وبيده رسالة 

االستقالة من احلكومة...
كل هذه األجواء اهلادئة بدأت بالتغرّي أمس مع الدخول األول 
للرئيس ميقاتي. مل يرد األخري إحداث ضّجة كبرية حول هذا 
»احلدث«، فانتقل بهدوء مع ستة أشخاص من طاقمه اخلاص 
من فردان إىل السرايا. دخل إىل مكتبه وأطلق صوريًا عجلة 
عهده من خالل الدعوة إىل االجتماع األول للجنة صياغة البيان 
الوزاري. وفيما كان الرئيس يقوم بعملية جّس نبض أوىل مع 
عدد من الوزراء، كان طاقمه يوم يف اجلناح املخصص له، 
مستكشفًا الغرف والزوايا ومزايا املكان. ولو أّن بعض أعضاء 
هذا الطاقم كان سبق أن حّط رحاله يف السرايا عام 2005، 
خالل والية احلكومة امليقاتية االنتقالية، إال أّن املشهد تبّدل 

عليهم إذ جرى تعديل بعض الغرف واملمرات. وأبرز التغيريات 
احلريري  الرئيس سعد  إلغاء  الصعيد،  هذا  على  اليت حصلت 
األمكنة  توسيع  أمام  للمجال  إفساحًا  وذلك  السرايا،  ديوان 
املخصصة للمحيطني به وإرضاء جيش املستشارين الذي أتى 

به الرئيس السابق.
توزيع  عملية  بدأ  أمس،  ميقاتي  رافق  الذي  املصّغر  الطاقم 
يف  الصيانة  فريق  فتحّرك  وترتيبها.  وهندستها  املكاتب 
إعادة توصيل  السرايا للمرة األوىل منذ أشهر، واشتغل يف 
الكهرباء وتركيب املاكينات واألجهزة الالزمة، وسط شكاوى 
الطاقم من البطء احلاصل والفوضى اليت كانت تعّم املكان. 
ومل تقتصر الشكاوى على فريق ميقاتي، بل وصلت إىل حّد أّن 
أحد الصحافيني اّتصل مبستشار مليقاتي، للسؤال عن قضية 
أن  لنا  كيف  تويف،  الكافيترييا  عامل  إّن  »يقولون  جوهرية: 

نشرب القهوة؟«.
يف زيارته األوىل للسرايا، شعر طاقم ميقاتي حبجم املسؤولية 
الفراغ  نتائج  وأدرك  املقبلة،  املرحلة  عاتقه يف  على  امللقاة 
والفوضى اليت تركها عهد حكومة تصريف األعمال. هذا اإلرباك 
حينًا  ويزداد  حينًا  اليوم، خيّف  امليقاتيني  على  يسيطر  الذي 
آخر، خصوصًا عندما يتذّكر املستشارون أّن على بعد عشرات 
األمتار من مكابتهم، جناحًا خمصصًا لألمني العام جمللس الوزراء 

اليوم األّول يف السرايا: زوج محام وبوجي
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نادر فوز
االجتماعات  قاعة  مبفاتيح  يزال يتفظ  ال  الذي  بوجي  سهيل 
املخصصة اللتئام جلسات احلكومة. يعرتف فريق ميقاتي بأّن 
إمساكه بزمام األمور يف السرايا يتاج إىل بعض الوقت، حلني 
تنظيم سري العمل بني الدوائر، وإجراء جمموعة من التعديالت 
مصري  عن  احلديث  يتحاشون  وهم  ورؤسائها.  املكاتب  يف 
بوجي وإمكانية استمراره يف منصبه، رافضني احلديث عن هذا 

املوضوع ألّن »القرار يعود فقط للرئيس«.
هو  اليوم  حتى  ميقاتي  الرئيس  بّته  الذي  الوحيد  والقرار 
استبدال رئيس سرية احلرس احلكومي، العقيد عماد عثمان، 
وتعيني العقيد أمحد احلجار، الذي تسّلم مهامه اإلثنني املاضي 
يوم إصدار مرسوم تأليف احلكومة، مع العلم أّن احلجار كان يف 

هذا املنصب خالل عهد الرئيس األسبق فؤاد السنيورة.
والالفت أّن املوقع اإللكرتوني اخلاص برئاسة احلكومة ال يزال 
يمل يف صفحته الرئيسية خرب »الرئيس سعد احلريري يزيح 
الستار عن النصب التذكاري للرئيس الشهيد رفيق احلريري 
اخلميس  إىل  اخلرب  هذا  ويعود  الوطنية«.  الوحدة  ساحة  يف 
احملور  عّدلوا  التقنيني  أّن  من  الرغم  على  املاضي،  آذار   31
املخصص برئيس جملس الوزراء ووضعوا الروابط اإللكرتونية 
اخلاصة بالرئيس ميقاتي. يطلب امليقاتيون املزيد من الوقت 
لتنظيم األعمال يف السرايا، وهم قد حفظوا غيبًا كلمات لوحة 

الرئيس احلريري األب: لو دامت لغريك ملا اّتصلت إليك. 

غسان سعود

اإلدارية. وعندها ستعود قوى 8 آذار لتقبض على خمتلف مفاصل 
اإلدارة للعقدين املقبلني، فضاًل عن تعريض مصاحل املستقبليني 
يف الدولة خلطر حقيقّي. يوافق النائب الثالث زميليه على ضرورة 
التفكري قلياًل يف جدوى التصعيد، وال سيما أن تعبئة الرأي العام 

ال تفيد اليوم.
باالعتدال يف  املوصوفني  أحد  أن  إىل  زمالءه  النواب  أحد  يلفت 
كتلة املستقبل أطل أخريًا على إحدى الشاشات وقد أرخى حليته، 
حتدث عن جمازر جسر الشغور بانفعال كاد يوصله إىل مناداة أهل 
السّنة: »هّيا إىل اجلهاد«، »عاجلنة رايني شهداء باملاليني«. يضحك 
الرئيس  اختيار  حسنات  أخريًا  اكتشف  إنه  أحدهم  يقول  النواب، 
احلريري للنائبني خالد ضاهر ومعني املرعيب ضمن الئحته يف عكار: 

»ظهرنا أمامهما معتدلني جدًا ولن يؤاخذنا أحد«.
يستعيد احلديث عّما يصل يف سوريا جديته. يرى أحد النواب أنه 
يف غياب القدرة على حجب الثقة عن احلكومة يف اجمللس النيابي 
أو اجتذاب ثلثي الوزراء، يكاد يكون إسقاط النظام السوري هو 
قبل  عليه  كانت  ما  إىل  األمور  لعودة  اآلن  املتاح  الوحيد  املخرج 
أحد  يؤكد  طوياًل.  نقاشًا  الفكرة  حتتمل  احلريري.  حكومة  سقوط 
احلاضرين أن سقوط النظام سيدفع حزب اهلل إىل االستبسال يف 
الدفاع عن احلكومة احلالية، فيما سيعمد الرئيس جنيب ميقاتي إىل 
النظام  سقوط  أن  على  احلاضرون  وجُيمع  دقائق  الزوايا.  تدوير 
السوري لن يؤدي بالضرورة إىل سقوط احلكومة. عبثًا، يبحثون عن 
خيارات أخرى: ضغوط دولية تدفع ميقاتي إىل االستقالة؟ نعم، 
جييب آخر. لكن »ميقاتي يسبها ويعلم أن يد الغرب قصرية، فيما 
اجملرب«.  ليجرب  خمربًا  ليس  ميقاتي  وعقل  طويلة،  شركائه  يد 
تقاطعهم رسالة »أس أم أس«. هذا موقف لرئيس اهليئة التنفيذية 
يف القوات اللبنانية مسري جعجع: »مثة رابط مباشر بني هذه احلكومة 
ألن  تذكارية  صورة  وأخدوا  عجلوا  اللي  منيح  السوري.  والنظام 
احلكومة ستكون تذكارية«. توارد اخلواطر دائم بني جعجع وفارس 
دائرة  ليسوا يف  احلكومة  هذه  »مهندسي  أن  رأى  سعيد  سعيد. 
الراحة السياسي، بل يف دائرة القمع«. خريطة الطريق إذًا؟ يسقط 
النظام السوري فتسقط احلكومة. لكن أي دور ميكن املستقبل أن 
يؤديه إلسقاط النظام السوري يف ظل قدرة احلكومة اجلديدة على 
يوافق اجملتمعون على  االتصاالت؟  والسيطرة على  احلدود  ضبط 
أنهم حباجة إىل اجتماعات تنسيقية وأن وضع 14 آذار اليوم بات 
آذار قبل سنتني: ضياع، تشتت وكل يغين على  أشبه بوضع 8 

لياله.
جُيمع النواب الثالثة على أن الرهان على إسقاط احلكومة من البوابة 
السورية صعب، لكنه يبقى أفضل من رهان الرئيس أمني اجلمّيل 
على التشكيك مبيثاقية احلكومة، ورهان الوزير السابق حممد عبد 
احلميد بيضون على »تغيري النائب وليد جنبالط موقفه نتيجة فشل 

هذه احلكومة يف حتسني الوضع املعيشي«.
اآلمال معقودة إذًا على إسقاط النظام السوري: لبيك حزب التحرير، 

لبيكما حممد كبارة وخالد ضاهر، سعد احلريري راجع. 
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 جعجع: ماذا ستحقق حكومة منَكرة من 
نصف الشعب وتتحفظ عن التعاون معها 

أكثرية الدول العربية واألجنبية؟
التنفيذية  اهليئة  رئيس  سأل 
مسري  اللبنانية«  »القوات  يف 
هذه  تستطيع  الذي  »ما  جعجع 
أنكرها  طاملا  إجنازه  احلكومة 
من  أكثر  والدتها  حلظة  منذ 
وأقله  اللبناني،  الشعب  نصف 
الرغبة  حتفظ عليها وأبدى عدم 
الدول  أكثرية  معها  بالتعاون 

العربية والدولية؟«.
وقال أمام وفد قواتي من منطقة 
اجلديدة ـ البوشرية ـ الّسد زاره 
يف  االول،  أمس  معراب  يف 
حضور منسق املنت الشمالي يف 
»القوات« إدي أبي اللمع: »حني 
يف  احلكومات  تتشكل  كانت 
لبنان، كانت تصدر فورًا بيانات 
واإلرتياح  واملباركة  التأييد 
قبل  من  باملساعدة  والرغبة 
والدولي،  العربي  اجملتمعني 
باستثناء هذه املرة حيُث قوبل 
على  اجلديدة،  احلكومة  تشكيل 
أشهر  انقضاء مخسة  من  الرغم 
بصمت  التأليف،  عملية  على 
عربي كامل مع بعض التشكيك 
اللتني  وايران  سوريا  باستثناء 
خرجتا الراحبتني األكرب من هذه 
تشكيك  اىل  اضافًة  التشكيلة، 
غربي كامل مع بعض التحذيرات 

والتنبيهات الشديدة اللهجة«.
اعالن  جمرد  كان  »اذا  اضاف: 
هذا  على  قوبل  قد  احلكومة 

النحو، فهذا يعطي فكرة واضحة 
وأقله  احلكومة  هذه  طبيعة  عن 
عن النظرة اليها عربيًا ودوليًا«، 
سائاًل: »اىل أين هذه احلكومة؟ 
وما الذي تستطيع اجنازه طاملا 
أكثر  والدتها  حلظة  منذ  أنكرها 
اللبناني  الشعب  نصف  من 
عدم  وأبدى  عليها  وأقله حتفَظ 
أكثرية  معها  بالتعاون  الرغبة 

الدول العربية والدولية؟«.
»يصح  القول:  اىل  وخلص 
احلكومة  هذه  تسمية  بالتالي 
بـ«حكومة عزل لبنان عن حميطه 

العربي وعن اجملتمع الدولي«.
»بعض  اىل  الوفد  مع  وتطرق 
واملعيشية  االمنائية  األمور 
ـ  اجلديدة  مبنطقة  اخلاصة 
توقف  السد، حبيث  ـ  البوشرية 
بيع  مسألة  عند  مطواًل  النقاش 
والسيما  املنطقة  يف  األراضي 
يف الرويسات حيث بيع حوالي 

6500 مرت مربع.
جعجع  استقبل  ثانية،  جهة  من 
املتحدة  الواليات  سفرية 
مورا  لبنان  يف  االمريكية 
مسؤول  حضور  يف  كونيللي، 
القوات  يف  اخلارجية  العالقات 
جوزف نعمه ومستشار العالقات 
وحبث  خوري،  ايلي  اخلارجية 
معها املستجدات على الساحتني 

احمللية اإلقليمية.

 جلنة البيان الوزاري تقر العناوين وتطلب تصورات الوزراء وتضم باسيل والداعوق

ميقاتي يف السرايا رئيساً للوزراء: األولوية حلاجات الناس وال كيدية أو انتقام
الرئيس جنيب ميقاتي اىل  عاد 
بابني،  من  احلكومية  السرايا 
من  الثالثة  الكرسي  تسلم  باب 
السلف  الرئيس  وجود  دون 
ترؤس  وباب  احلريري،  سعد 
صياغة  للجنة  االول  االجتماع 
وضعت  اليت  الوزاري،  البيان 
واخلطوط  عملها  منهجية 
السياسية  للمواضيع  العريضة 
وامللفات اليت ستعاجلها احلكومة 
السياسية  املستويات  على 
االجتماعية   – واالقتصادية 
وقررت  واالدارية.  واالمنية 
اللجنة ضّم وزيري الطاقة جربان 
باسيل واالعالم وليد الداعوق اىل 
اجتماعها  تعقد  وان  عضويتها، 
يف  املقبل  الثالثاء  يوم  الثاني 

الرابعة والنصف عصرًا.
االول  اليوم  يف  ميقاتي  وأكد 
أن  الرمسي  نشاطه  ملزاولة 
»األولوية لدينا ستكون االهتمام 
حباجات الناس ومعاجلة شؤونهم 
التوجه  من  وسننطلق  امللّحة، 
عمل  فريق  بأننا  لدّي  األساسي 
واحد يف خدمة مجيع اللبنانيني، 
فال  الروحية،  بهذه  وسنعمل 

كيدية وال انتقام«.
أمنية  إجراءات  اختذت  وقد 
مشددة يف حميط السرايا وعند 
سيارات  دخول  ومنع  مداخلها، 
السرايا  باحة  إىل  الصحافيني 
كانت  فيما  العادة،  كانت  كما 
املكاتب يف جناح الرئاسة اليت 
تضم بعض مستشاري احلريري 
منها  بعضًا  وتسلم  فارغة 

مستشارو ميقاتي ومعاونوه.
الوزارية  اللجنة  اجتماع  واستمر 
حنو ساعة، ختلله حسب مصادر 
عمل  منهجية  وضع  اجملتمعني، 
الوزاري  البيان  وعناوين  اللجنة 
العامة واملواضيع اليت سيقاربها 
على كل الصعد. واتفق على ان 
يقدم كل وزير من األعضاء يف 
االجتماع املقبل تصورًا مكتوبًا ملا 
سيقوم به يف وزارته، على ان 
يطلب من باقي الوزراء احلقائب 
تقديم ملخص مكتوب للمشاريع 

يف وزاراتهم.
كما سيتم وضع بعض العناوين 
اليت تتناول القضايا السياسية 
ومنها  للحكومة،  االساسية 
التحديات اليت يتعّرض هلا لبنان 
على كل الصعد، بسبب اوضاع 
سيتخذ  خيارات  وأي  املنطقة 
العالقات  ومواضيع  ملواجهتها، 
والصديقة  العربية  الدول  مع 
وموضوع  سوريا،  مع  سيما  ال 
االسرائيلي،  للعدو  املقاومة 
االرض  حترير  سبل  ضمن  من 
وتنفيذ القرارات الدولية، وهي 
وطنية  ثوابت  مبثابة  ستكون 
البيان  يركز  كما  سياسية. 
الداخلي  االستقرار  حفظ  على 
السياسي واألمين. ويتطرق اىل 
امللفات االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية  والرتبوية  واملعيشية 
يف  كّل  واخلدماتية،  والصحية 
على  وداّلة  خمتصرة  عناوين 

الرغبة يف حتقيق شيء ما.
موضوع  أن  املصادر  وذكرت 
جبرمية  اخلاصة  الدولية  احملكمة 
احلريري  رفيق  الرئيس  اغتيال 
على  عام  بشكل  مقاربته  ستتم 
أي  ذكر  دون  ومن  األرجح، 

باب ضرورة  من  امنا  تفاصيل، 
حتقيق العدالة.

إن  األعضاء  الوزراء  أحد  وقال 
هناك إمجاعًا بينهم على ان يكون 
قدر  وخمتصرًا  مقتضبًا  البيان 
تعاطيه  يف  ومباشرًا  اإلمكان، 
مع املسائل اليت سيعاجلها، ألن 
القابلة  الوعود غري  الناس مّلت 
لدينا  »ان يكون  للتنفيذ. وأمل 
مسودة  املقبل  االجتماع  يف 
يعّدها  الوزاري  للبيان  كاملة 
لألفكار  بناء  ميقاتي  الرئيس 
اليت لديه واليت عرضها الوزراء، 
على أاّل تتعدى صفحاته اخلمس 
او الست صفحات فولسكاب«.

ميقاتي يف السراي
اىل  وصل  قد  ميقاتي  وكان 
السراي احلكومي قرابة التاسعة 
استقبله  حيث  صباحا،  والربع 
الوزراء  جمللس  العام  األمني 
السراي.  وموظفو  بوجي  سهيل 
من  ثلة  له  أدت  وصوله  ولدى 
 ، التحية  احلكومة  رئاسة  حرس 
الرمسية  التشريفات  أن  علما 
الستقبال رئيس جملس الوزراء 
لدى وصوله اىل السراي سوف 
تقام بعد نيل احلكومة الثقة يف 
اجمللس النيابي، وذلك بناء على 

طلب ميقاتي.
رئاسة  موظفي  استقباله  ولدى 
احلكومة يف مكتبه حتدث ميقاتي 
فقال: لقد وضعنا عنوانا حلكومتنا 
للعمل«،  كلنا  للوطن  »كلنا  هو 
ترمجة  على  اهلل  بإذن  وسنعمل 
األولوية  افعااًل.  الشعار  هذا 
حباجات  لالهتمام  ستكون  لدينا 
الناس ومعاجلة شؤونهم امللحة، 
األساسي  التوجه  من  وسننطلق 
واحد يف  عمل  فريق  بأننا  لدي 
خدمة مجيع اللبنانيني، وسنعمل 
وال  كيدية  فال   ، الروحية  بهذه 
االهتمام  وأولوياتنا  انتقام 
حلول  وإجياد  املواطن  بشؤون 

لألوضاع االجتماعية واحلياتية.
كبرية  العناوين  أضاف: 
والتحديات كثرية وعلينا القيام 
بواجبنا لكي يشعر اللبنانيون أن 
الدولة موجودة، وهذا األمر شكل 
احلافز األكرب لدينا إلجناز تشكيل 
احلكومة، ألنين شعرت أن هناك 
خطة الستكمال ضرب املؤسسات 
الشعور  ترسيخ  عرب  الدستورية 
من  تسري  أن  ميكن  األمور  بأن 
ومؤسسات  حكومة  وجود  دون 
نظرة  أن  علمًا  فاعلة،  دستورية 
املرتاكمة  امللفات  على  بسيطة 
يف البلد تشعرنا حبجم التعطيل 

القائم يف البلد.

Lucky Len . No.1

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات اليانصيب رابحة املاليني

 390 ألف دوالر-88735 دوالر-16 مليون دوالر
جربوا حظكم مع Lucky Len . No.1 وقد

تكونون من املحظوظني وتربحون املاليني

هدايا - قص مفاتيح - بطاقات لكافة املناسبات وغريها الكثري

بإدارة لطف اهلل حجّار

Tel 02 9534 5111 Fax 02 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore Road Riverwood  NSW 2210

*ستيالاّ جالبة الحطوط ملشرتي اليانصيب*

إني واثق من أن مجيع  أضاف: 
جملس  رئاسة  يف  العاملني 
يف  وخملصون  متفانون  الوزراء 
اجلميع  مع  وسنتعاون  عملهم 
من أجل تأمني تفعيل مديريات 

رئاسة احلكومة ودوائرها.
أما بوجي فخاطب ميقاتي: خالل 
جتربتنا السابقة معك يف رئاسة 
التواضع  منك  تعّلمنا  احلكومة 
مجيع  مقاربة  يف  واالجيابية 
مع  التعاطي  وحسن  املسائل 
اجلميع من دون متييز. وإننا على 
شهدناه  الذي  التوجه  بأن  ثقة 
يف  التكليف  فرتة  خالل  لديك 
جملس  رئاسة  مقام  صون 

الوزراء سيبقى مستمرًا.

جلنة البيان الوزاري
ميقاتي  ترأس  ذلك،  بعد 
الوزارية  للجنة  األول  االجتماع 
املكلفة صياغة البيان الوزاري، 
حناس،  نقوال  الوزراء:  وضّم 
علي حسن خليل، ناظم اخلوري، 
وائل ابو فاعور، حممد الصفدي، 
علي قانصو، شكيب قرطباوي، 
فنيش.  وحممد  حناس،  شربل 

كما حضر سهيل بوجي.
الرمسية،  املعلومات  وحسب 
»مّت خالل االجتماع وضع النقاط 
سيتضمنها  اليت  األساسية 
البيان الوزاري يف إطار التوجه 

خالل  يف  عليه  اتفق  الذي 
الوزراء  جمللس  األوىل  اجللسة 
بيانًا  يكون  بأن  االول،  أمس 
ترضي  مقاربة  وفق  خمتصرًا 
توّجهات اللبنانيني. كما يتضّمن 
االقتصادية  املسائل  البيان 
واالجتماعية األساسية اليت تهّم 

املواطنني«.
ابو  الوزير  قال  االجتماع  وقبيل 
للبنان يف  إن ال مصلحة  فاعور 
وخارجيًا،  داخليًا  تصادم  أي 
ومطلب »جبهة النضال« أن يكون 
البيان مقتضبًا ومعربًا وخمتصرًا 

من غري مطّوالت.
اما الوزير علي حسن خليل فشّدد 
اساسية  ثوابت  هناك  أن  على 

جيب أن يتضّمنها البيان.
وأشار الوزير الصفدي اىل »ان 
يف  بشفافية  سيكون  العمل 
مراجعة  وهناك  املالية  وزارة 
لتصحيح احلسابات تستغرق وقتًا 
ان  على  وشّدد  بالقليل.  ليس 
قائمة،  للدولة  املالية  السياسة 
كيفية  على  سيكون  والعمل 
يعيش  ان  املواطن  استطاعة 

بالراتب الذي يتقاضاه«.
سيتم  إنه  فنيش  الوزير  وقال 
النظر اىل القرارات الدولية يف 
املوقف  واختاذ  الوزاري  البيان 
البيان  ومضمون  صياغة  حسب 

الوزاري.

*ميقاتي مرتئسًا االجتماع األول للجنة صياغة البيان الوزاري*

 جعجع: ماذا ستحقق حكومة منَكرة من 
نصف الشعب وتتحفظ عن التعاون معها 

أكثرية الدول العربية واألجنبية؟
التنفيذية  اهليئة  رئيس  سأل 
مسري  اللبنانية«  »القوات  يف 
هذه  تستطيع  الذي  »ما  جعجع 
أنكرها  طاملا  إجنازه  احلكومة 
من  أكثر  والدتها  حلظة  منذ 
وأقله  اللبناني،  الشعب  نصف 
الرغبة  حتفظ عليها وأبدى عدم 
الدول  أكثرية  معها  بالتعاون 

العربية والدولية؟«.
وقال أمام وفد قواتي من منطقة 
اجلديدة ـ البوشرية ـ الّسد زاره 
يف  االول،  أمس  معراب  يف 
حضور منسق املنت الشمالي يف 
»القوات« إدي أبي اللمع: »حني 
يف  احلكومات  تتشكل  كانت 
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بري يلتقي أبو فاعور
والداعوق ودياب وحناس

النواب نبيه  التقى رئيس جملس 
بري أمس االول يف عني التينة، 
وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو 
فاعور. وعرض معه الوضع العام 

بعد تشكيل احلكومة اجلديدة.
وليد  االعالم  وزير  استقبل  ثم 
الداعوق الذي شكره على »اجلهود 
للمساعدة  بها  قام  اليت  اجلبارة 

على والدة احلكومة«.
الرتبية  وزير  مع  بري  وعرض 
والشأن  االوضاع  دياب  حسان 

الرتبوي العام.
االقتصاد  وزير  بري  والتقى 
على  شدد  الذي  حناس  نقوال 
خالل  »من  احلكومة  عمل  تفعيل 
الكثري من مشاريع القوانني اليت 
وتهم  املواطن  تهم  واليت  أجنزت 

إما أجنزت كاملة  االقتصاد واليت 
يف اللجان أو هي قيد التحضري«.

أضاف: »هذه احلكومة هي حكومة 
ان  على  نعمل  وسوف  إجنازات 
أجل  من  إجنازات  حكومة  تكون 
كل مواطن، لكي يشعر أن احلركة 
النمو  واىل  لالقتصاد  عادت 

وتنتقل اىل االمام«.
برقية  بري  تلقى  أخرى،  من جهة 
العراقية  احلكومة  رئيس  من 
السابق اياد عالوي مهنئا بتشكيل 
»جهوده  على  وأثنى  احلكومة، 
البناءة باجتاه إرساء دعائم الوحدة 

الوطنية«.
من  الربقيات  من  عددًا  وتلقى 
بلدان  اللبنانية يف  أبناء اجلاليات 

االغرتاب.

»الكتائب«: اللبنانيون أمام أزمة نظام
وما نعيشه اليوم هو التقسيم بعينه

اعترب حزب »الكتائب اللبنانية« 
هو  اليوم  نعيشه  »ما  أن 
اىل  الفتًا  بنفسه«،  التقسيم 
أمام  ليسوا  »اللبنانيني  أن 
أزمة سياسية  او  أزمة حكومة 
ورأى  نظام«.  أزمة  أمام  بل 
انقالب  وليدة  »احلكومة  أن 
آذار   14 قوى  مشروع  على 
الثالثني  والوزراء  واسقاطه، 
يشكلونها مجيعهم يف  الذين 

خدمة حزب اهلل«.
سامي اجلميل

»الكتائب  كتلة  عضو  دعا 
سامي  النائب  اللبنانية« 
اىل  املرحلة  هذه  يف  اجلميل 
املشكلة  عمق  »نتطلع يف  أن 
معتربًا  النظام«،  أزمة  يف  أي 
ان »أية حكومة ستأتي ستكون 
أي  ألن  طبيعية  غري  حكومة 
يعين  معينة  ألكثرية  انتصار 

إقصاًء لطائفة معينة«.
حمطة  اىل  حديث  يف  وقال 
االول:  أمس  »أو.تي.يف« 
أية  تشكل  أن  »مستحيل 
هكذا  ظل  يف  طبيعية  حكومة 
تعين  أكثرية  فحكومة  نظام، 
او  طائفة  إقصاء  سيتم  أنه 
طوائف منها، وحكومة الوحدة 
ألنها  أسوأ  هي  الوطنية 
توصل اىل مكان يضرب كل 
ومنطق  الدميوقراطي  املنطق 
املؤسسات وفصلها«، مشريًا 
اىل أن اللبنانيني ليسوا »أمام 
أزمة سياسية  او  أزمة حكومة 

بل أمام أزمة نظام«.
يف  سنفعل  »ماذا  وسأل: 
املستقبل، هل سنأتي حبكومة 
اقصاء  فيها  يتم  اكثرية 
طائفة معينة او تأليف حكومة 
وطنية لن نستطيع من خالهلا 

احلكم؟«.
وإذ اعترب أن »الدستور احلالي 
قسم  الذي  وهو  الكارثة  هو 
»هناك  أن  إىل  لفت  لبنان«، 
دويالت يف لبنان، حيث البلد 
يف  فريق  وكل  مقسم  اآلن 
نعيشه  »ما  أضاف:  ناحية«. 

اليوم هو التقسيم بنفسه«.
نديم اجلميل

النائب  الكتلة  عضو  وأسف 
نديم اجلميل لطريقة »تشكيل 
اجلديدة«،  امليقاتية  احلكومة 
انقالب  »وليدة  أنها  معتربا 
على مشروع قوى الرابع عشر 

من آذار واسقاطه«.
اذاعة  اىل  حديث  يف  ولفت 
»صوت لبنان«، اىل أن »هذه 
باحلكومات  تذكرنا  احلكومة 
عهد  يف  كانت  اليت  السابقة 
كان  الذي  السوري  االحتالل 
وتشكيالته  آراءه  يفرض 

فيها«.
الثالثني  »الوزراء  أن  ورأى 
احلكومة  يشكلون  الذين 
اليوم مجيعهم يف خدمة حزب 
حال  »يف  أنه  وأكد  اهلل«. 
أمور  يف  احلكومة  هذه  حبثت 
واالمنائية  احلياتية  املواطن 
من  فسنكون  واالقتصادية، 
ولكن  بالتأكيد،  هلا  الداعمني 

مشروع  ستنفذ  كانت  اذا 
»حزب اهلل« أو ستطلق مشاريع 
سياسية تتعارض مع مواقفنا 
فسنعارضها بشدة كالتعيينات 

على سبيل املثال«.
ستعتمد  اليت  الطريقة  وعن 
عمليا ملواجهة هذه الكيدية يف 
املستقبل، رأى أن »املعارضة 
اجلديدة هي معارضة سياسية 
رأي  البداية  وسيكون هلا يف 

بالبيان الوزاري«.
الكفاءات  اتت  »إذا  وقال: 
لدعم  احلكومة  يف  املوجودة 
القمعي  األسلوب االستبدادي 
نقبل  فلن  السورية  للسياسة 
بذلك أبدا، ولن نقبل حبكومة 
السوري  النظام  شكلها 
الرئيس  مكتب  من  وانطلقت 

نبيه بري«.
ماروني

عضو  أعلن  ثانية،  جهة  من 
ماروني  ايلي  النائب  الكتلة 
»األنباء  وكالة  اىل  حديث  يف 
املتابعة  »جلنة  ان  املركزية«، 
بكركي  اجتماع  عن  املنبثقة 
من  بعيدا  اجتماعات  تعقد 
اداء  من  لتتمكن  االعالم 
وأشار  بشفافية«.  مهمتها 
ولدت  اليت  »احلكومة  ان  اىل 
ان  كان جيب  ايام  ثالثة  منذ 
تبصر النور منذ ستة اشهر«، 
الفتا اىل ان »ما متخضت عنه 
يأت  مل  التأليف  مشاورات 
على مستوى املرحلة يف غض 
الوزراء  اشخاص  عن  النظر 

الذين حنرتم«.
وقد  واضح،  »موقفنا  وقال: 
دعونا اىل حكومة انقاذ وطين 
يف هذا الظرف املصريي من 
وفوجئنا  اللبناني.  التاريخ 
تولد  ان  ميكن  كان  حبكومة 
لتكليف  االول  اليوم  منذ 
ميقاتي،  جنيب  الرئيس 
االنتظار  اىل  حباجة  يكن  ومل 
الرأي  وايهام  اشهر،  ستة 
خلق  على  سيعمل  انه  العام 
حكومة متوازنة ليعود ويشكل 
ميقاتي  كهذه«، حممال  حكومة 
»املسؤولية الكاملة عن الفراغ 
طوال هذه املدة، وعن الضرر 
نتيجة  باللبنانيني  حلق  الذي 

تعطيل اعماهلم«.
وعن العالقة مع رئيس »جبهة 
النائب  الوطين«  النضال 
»النائب  قال:  جنبالط،  وليد 
جنبالط نفى ان يكون يف نية 
ونفى  آذار،   14 اىل  االنتقال 
وهو  تغيري يف سياسته،  اي 
يف  االسراع  رسالة  محل  من 
الرئيس  من  احلكومة  تشكيل 
املسؤولني  اىل  االسد  بشار 
يف  يشارك  وهو  اللبنانيني، 
يف  ممثل  ولديه  احلكومة، 
الوزاري،  البيان  صياغة  جلنة 
التباعد  نقاط  تبدو  هنا،  فمن 
اكثر من نقاط التالقي، ولكن 
باقية،  الشخصية  العالقات 
وال  تقدم  ال  امور  هذه  امنا 
السياسي  املسار  يف  تؤخر 

للحياة اللبنانية«.

رد الفت لسليمان على املعارضة 
وتطور سليب يف املوقف األمريكي

دافع رئيس اجلمهورية ميشال 
»لبنانية«  عن  بقوة  سليمان 
صنعت  انها  واكد  احلكومة 
تدخل  اي  لبنان من دون  يف 
كان حيصل  ما  خبالف  سوري 
يف العشرين السنة االوىل من 
الطائف. ورد على كل  اتفاق 
االتهامات اليت سيقت ضدها، 
انها  فكرر  مركزة  بعبارات 
»ولدت لبنانية مئة يف املئة من 
دون اي تدخالت خارجية ووفق 
املئة«.  مئة يف  لبنانية  اجندة 
اذ  ذلك  من  ابعد  اىل  وذهب 
من  تؤلف  االوىل  انها  اكد 
دون »وجود مرجعية سورية«. 
ومل خيف سليمان انزعاجه من 
احلكومة  معارضي  احد  ادراج 
تلقاه  الذي  اهلاتفي  االتصال 
الرئيس  السوري  نظريه  من 
عن  االعالن  فور  االسد  بشار 
»تدخل«  بانه  احلكومة،  تأليف 

يف عملية تشكيلها.
عن  سليمان  دفاع  واتى 
ردا  احلكومة  صناعة  »لبنانية« 
على اهلجوم العنيف الذي شنته 
مكونات من قوى 14 آذار من 
بـكتلة  بدءا  ان يسميهم  دون 
املستقبل« اىل حزبي الكتائب 
والكتلة  اللبنانية«  و«القوات 
االنتقاد  يكن  مل  الوطنية. 
املعارضة  الذي وجهته  الالذع 
منذ  متوقعا  كان  بل  مفاجئا 
سعد  الرئيس  حكومة  اسقاط 
ان  رفض  الذي  احلريري 
الرئيس  حكومة  يف  يتمثل 

جنيب ميقاتي.
واتت مواقف رئيس اجلمهورية 

اليت  االستهاللية  الكلمة  يف 
جلسة جمللس  اول  بها  افتتح 
كما  بعبدا  قصر  يف  الوزراء 
للوزراء  »مدونة سلوك«  وضع 
بل  منهم،  للجدد  فقط  ليس 
الذي  القدامى  لبعض  ايضا 
انزعج من تصرفاتهم السابقة 
اعالمية  »جبهات  فتحوا  حبيث 
ملفات  حول  بينهم  ما  يف 
خالل  طرحت  كانت  خالفية 
السابقة.  للحكومات  جلسات 
وشدد على اهمية احلفاظ على 
جتري  اليت  املداوالت«  »سرية 
يف اية جلسة جمللس الوزراء. 
الرئيس سليمان  ان  والالفت 
ركز على التعامل بني الوزراء 
بـ«حكمة«.  العامني  واملديرين 
على  االقدام  من  وحذر 

»التشفي من اي موظف«.
الرئيس  ان  املالحظ  ومن 
احلملة  على  يرد  مل  ميقاتي 
احلكومة  على  شنت  اليت 
ونعتها بانها من صنع سوري 
مواجهة  يف  الدخول  متحاشيا 
املعارضة. واستعاض عن  مع 
لن  احلكومة  ان  بالتأكيد  الرد 
تنتج »الكيدية« يف عملها الذي 
سيكون جلميع اللبنانيني« ومن 
معارض  بني  متييز  »دون 
ثغرة  يتجاهل  ومل  وموال«. 
التوزير  التمثيل املناطقي يف 
ذلك  عن  بالتعويض  ووعد 

بـ«االمناء املتوازن«.
ردود  مستوى  على  والالفت 
حكومة  على  اخلارجية  الفعل 
للعمل«  كلنا  للوطن،  »كلنا 
اخلارجية  وزارة  موقف 
االمريكية الذي وصف احلكومة 
ان  بعد  لآلمال«  »خميبة  بانها 
كانت قد تريثت لدى االعالن 
البيان  تنتظر  بانها  عنها 
اذا  ما  على  لالطالع  الوزاري 
كانت ستلتزم احملكمة اخلاصة 
 .1701 القرار  وتنفيذ  بلبنان 
عن  معلومات  اية  تتوافر  ومل 

التغيري االمريكي املفاجىء.
وزارية  مصادر  واستغربت 
اخلارجية  وزارة  موقف 
االسرائيلية من حكومة ميقاتي 
على  احملافظة  يف  تأمل  اليت 
لبنان  مع  احلدود  على  اهلدوء 
االستقرار  »تعزيز  وعلى 
على  بيانها  وركز  االقليمي«. 
ضرورة تنفيذ القرار 1701 يف 
وقت خترقه هي يوميا وابدت 
االستعداد »حلل مجيع امللفات 
املعلقة عن طريق التفاوض«. 
يذكر  لبنان  ان  اىل  ولفتت 
ان  عليها  بان  العربية  الدولة 
ذات  الدولية  القرارات  تنفذ 
الصلة باحتالهلا الراض لبنانية 
قبل الدعوة اىل املفاوضات مع 
احلكومة امليقاتية سواء بالنسبة 
اىل استمرار احتالل مشال بلدة 
الغجر او مزارع شبعا او تالل 
كفرشوبا ومطلوب منها ايضا 
العسكرية  استعداداتها  وقف 
وعرض عضالتها وما تبيته من 

نيات عدوانية«.

سكاف يأمل من »أصدقائه« يف احلكومة 
العمل على قانون انتخاب عصري

رحب رئيس »الكتلة الشعبية« الوزير 
السابق الياس سكاف، يف بيان له 
امس االول »بنجاح القوى السياسية 
النور«.  اىل  احلكومة  اخراج  يف 
وان  احلكومة  تأليف  »ان  واضاف: 
جاء متأخرا، يعطي دفعا ملؤسسات 
ودفع  طويال،  تعطلت  اليت  الدولة 
امثانها الشعب اللبناني الذي يعاني 
حان  واجتماعية  اقتصادية  ازمات 
وقت العمل الجياد حلول هلا واحلد 

من تفاقمها«.
واذ اكد ان »له اصدقاء كثرًا داخل 
احلكومة، يعربون عن تطلعات الكتلة 
انه  قال  السياسية«،  الشعبية 
سرياقب و«الكتلة الشعبية« »اعمال 
ان  وينتقدونها حيث جيب  احلكومة 

وتطوير  للتصويب،  االنتقاد  يكون 
العمل املؤسساتي واالداري، الذي 
جيب ان يكون يف خدمة الناس اوال 
سياسية  حلسابات  وليس  واخريا 

وطائفية او مذهبية ضيقة«.
ورأى ان تأليف احلكومة، »وبصرف 
النظر عن موقع مدينة زحلة والبقاع 
يرتافق  ان  جيب  فيها،  وحصتها 
مع العودة اىل احلوار الوطين للحد 
الداخلية،  السياسية  التوترات  من 
حراكا  تشهد  املنطقة  ان  والسيما 
شعبيا وتدخالت اجنبية تهدد امنها 
اخريا  سكاف  وامل  واستقرارها«. 
على  »تعمل  ان  يف  احلكومة  من 
اعداد قانون انتخابي نيابي عصري 

يواكب تطلعات الشعب اللبناني«.
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 جملس رئاسة البطاركة واألساقفة الكاثوليك 
هنّأ ميقاتي ومتّنى حلوالً  ملشكالت املواطنني

عقد جملس الرئاسة يف جملس 
الكاثوليك  واالساقفة  البطاركة 
ظهر  قبل  اجتماعا  لبنان  يف 
»لقاء«  مركز  يف  االول  أمس 
احلضارات  حلوار  املخصص 
لبطريركية  والتابع  والثقافات 

الروم الكاثوليك يف الربوة.
البطريرك  االجتماع  ترأس 
بطرس  بشارة  مار  املاروني 
بطريرك  حضور  يف  الراعي، 
غريغوريوس  الكاثوليك  الروم 
الثالث حلام، وبطريرك السريان 
يوسف  اغناطيوس  الكاثوليك 
الثالث يونان وبطريرك االرمن 
بدروس  نرسيس  الكاثوليك 
التاسع عشر، ومشاركة رئيس 
للمجلس  التنفيذية  اهليئة 
جودة  ابو  روالن  املطران 
اخلوراسقف  العام  واالمني 

وهيب اخلواجه.
تالها  بصالة  االجتماع  وافتتح 
البطريرك حلام، ورحب باحلضور 
»لقاء«  مركز  »يكون  ان  متمنيا 
وروحي  فكري  اشعاع  مصدر 
واحلوار  االخوة  منطق  يعزز 
ثم  والثقافات«.  االديان  بني 
مناقشة  اىل  اجملتمعون  انتقل 
املوضوعات املدرجة يف جدول 
جملس  بعمل  وتتعلق  االعمال 
الكاثوليك  واالساقفة  البطاركة 
إعداد  وخصوصا  لبنان،  يف 
»الشبيبة  عن  املقبلة  دورته 
واجملتمع  الكنيسة  ودورها يف 
الراعوية  الكنيسة  ورسالة 
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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
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كمبوديا تطلب دعم عضويتها جمللس األمن

سليمان يستقبل وزيَرين وقرعة وحرب
تسلم رئيس اجلمهورية ميشال 
أمس  بعبدا  قصر  يف  سليمان 
االول، رسالة خطية من رئيس 
وزراء كمبوديا نقلها اليه وزير 
أوخ  اخلارجية  للشؤون  الدولة 
دعم  طلب  تتضمن  بوريث، 
بالده  لرتشيح  وتأييده  لبنان 
للعضوية غري الدائمة يف جملس 
ـ   2013 للعامني  الدولي  االمن 

.2014
وزير  من  كال  استقبل  ثم 
صحناوي  نقوال  االتصاالت 
فيصل  والرياضة  والشباب 
كرامي، حيث متنى هلما التوفيق 
املقبلة  املرحلة  يف  عملهما  يف 
حتت العناوين، اليت مت التعبري 
اليت  االوىل  اجللسة  يف  عنها 
اجلديدة  احلكومة  عقدتها 

أالربعاء.
ألمن  العام  املدير  من  واطلع 

على  قرعة  جورج  اللواء  الدولة 
اليت  واخلطوات  االمين  الوضع 

تقوم بها املديرية.
سليمان  استقبل  الظهر  وبعد 
النائب بطرس حرب وعرض معه 
السائدة  السياسية  للتطورات 

راهنًا على الساحة الداخلية.
سليمان  للرئيس  حرب  وشكر 
ثقته ودعمه أثناء توليه الوزارة 
معاونة  على  التصميم  مؤكدًا 
دوره  يف  اجلمهورية  رئيس 

األساسي الذي يقوم به.
آل  »رابطة  من  وفد  بعبدا  وزار 
بلديات  رؤساء  ضم  عقيقي« 
عدد  يف  العائلة  من  وخماتري 
واطلع  والبلدات  القرى  من 
اخلطوات  على  سليمان  الوفد 
اليت يقومون بها على مستويي 
الرابطة والشأن العام، وعرض 

له كذلك بعض املطالب.

»أهمية  جتاهها«، فشددوا على 
اليه  حتتاج  الذي  الدور  هذا 
الكنيسة كما حيتاج اليه الوطن«، 
وقّدروا »مجيع املبادرات اخلرية 
الشباب،  بها  يقوم  اليت 
توقهم  عن  خالهلا  من  ليعربوا 
مدني  وجمتمع  آمنة  حياة  اىل 
تواكب  كنيسة  ورسالة  متطور 
وتساعدهم  وآماهلم  طموحاتهم 

على حتقيق ذواتهم«.
مسودة  اآلباء  ناقش  كذلك 
جمللس  املقبلة  الدورة  برنامج 
الكاثوليك  واالساقفة  البطاركة 
تشرين   21 بني  ستعقد  اليت 
و26  بكركي  يف   2011 الثاني 
اللمسات  و«وضعوا  منه، 
بهدف  عليه  الضرورية 

تطويره«.
اآلباء  هنأ  آخر،  صعيد  على 
احلكومة  بـتأليف  املسؤولني 
لرئيسها  ومتنوا  اجلديدة، 
وأعضائها  ميقاتي  جنيب 
تقديم  يف  »التوفيق  الوزراء 
احللول للمشكالت اليت يعانيها 
االوضاع  خصوصا  املواطنون، 
املعيشية الصعبة، واحلفاظ على 
سالمة اجملتمع وامن اللبنانيني 
يف خضم االزمات اليت تعانيها 

شعوب املنطقة«.
وإذ أسفوا »ملا حيصل وللضحايا 
الربيئة اليت تسقط«، دعوا هلل 
املسؤولني  مجيع  يلهم  »كي 
ليسرعوا يف رسم طريق السالم 

واالمن والطمأنينة«.

 مأمت قومي وشعيب جلمال فاخوري
القومي  السوري  احلزب  أقام 
وشعبيًا  حزبيًا  مأمتًا  االجتماعي 
حاشدًا ألحد أبرز قيادييه  عميد 
اإلذاعة واإلعالم واخلارجية مجال 
القديس  كنيسة  يف  فاخوري، 
يوحنا الذهيب الفم يف مطرانية  
الكاثوليك  امللكيني  الروم 
شعبية  مبشاركة  ببريوت،  
ممثل  تقدمها  حاشدة  وحزبية 
النائب  النواب  جملس  رئيس 
علي بزي، وزير السياحة فادي 
شكيب  العدل  وزير  عبود، 
علي  الدولة  وزير  قرطباوي، 
رئيس  والنواب:  قانصو،  
علي  حردان،  أسعد  القومي 
أيوب  غامن،  روبري  عسريان، 
محيد ومروان فارس،  النواب 
السابقون: مسري عازار، غسان 
مطر، سعود روفايل، بهاء الدين 
السابقون:   الوزراء  عيتاني، 
سكاف،  جورج  خوري،  عصام 
نعمان،  عصام  اخلازن،  وديع 
الياس حنا وفايز شكر، األمني 
العام للمجلس األعلى السوري 
خوري،  نصري  اللبناني   –

الحتاد  املساعد  العام  األمني 
زين،  عمر  العرب  احملامني 
االقتصادي  اجمللس  رئيس 
نسناس،  روجيه  االجتماعي 
نقيبة احملامني أمل حداد، نقيب 
الصحافة حممد بعلبكي، وفد من 
نقابة احملررين، رئيس اجمللس 
اهلادي  عبد  لإلعالم  الوطين 
احلقوقيني  من  وحشد  حمفوظ 
وأركان  واإلعالميني  واحملامني 

القومي وحمازبيه.
البطريرك  الصالة  رأس 
يعاونه  الثالث  غريغوريوس 
املطران  بريوت  مرتوبوليت 
من  ولفيف  كالس  يوسف 
الكهنة، وألقى عظة أشاد فيها 
بالراحل الذي »مل يعرف للحياة 
واالصالح  باجلهاد  إال  معنى 
الوزير  ألقى  كذلك  والعطاء«. 
كلمة  حنا  الياس  السابق 
ورئيس  احملامني،  نقابة  باسم 
عبد  لالعالم  الوطين  اجمللس 
باسم  كلمة  حمفوظ  اهلادي 
اجمللس، ونائب رئيس القومي 
توفيق مهنا كلمة باسم احلزب.  مأمت قومي وشعيب جلمال فاخوري

القومي  السوري  احلزب  أقام 
وشعبيًا  حزبيًا  مأمتًا  االجتماعي 
حاشدًا ألحد أبرز قيادييه  عميد 
واخلارجية  واإلعالم  اإلذاعة 
كنيسة  يف  فاخوري،  مجال 
الفم  الذهيب  يوحنا  القديس 
امللكيني  الروم  مطرانية   يف 
مبشاركة  ببريوت،   الكاثوليك 
تقدمها  حاشدة  وحزبية  شعبية 
النواب  جملس  رئيس  ممثل 
وزير  بزي،  علي  النائب 
وزير  عبود،  فادي  السياحة 
العدل شكيب قرطباوي، وزير 
الدولة علي قانصو،  والنواب: 
حردان،  أسعد  القومي  رئيس 
غامن،  روبري  عسريان،  علي 
فارس،   ومروان  محيد  أيوب 
مسري  السابقون:  النواب 
سعود  مطر،  غسان  عازار، 
عيتاني،  الدين  بهاء  روفايل، 
عصام  السابقون:   الوزراء 
وديع  سكاف،  جورج  خوري، 
الياس  اخلازن، عصام نعمان، 
العام  األمني  وفايز شكر،  حنا 
 – السوري  األعلى  للمجلس 
اللبناني نصري خوري، األمني 

العام املساعد الحتاد احملامني 
رئيس  زين،  عمر  العرب 
اجمللس االقتصادي االجتماعي 
روجيه نسناس، نقيبة احملامني 
الصحافة  نقيب  حداد،  أمل 
نقابة  من  وفد  بعلبكي،  حممد 
اجمللس  رئيس  احملررين، 
اهلادي  عبد  لإلعالم  الوطين 
احلقوقيني  من  وحشد  حمفوظ 
واحملامني واإلعالميني وأركان 

القومي وحمازبيه.
البطريرك  الصالة  رأس 
يعاونه  الثالث  غريغوريوس 
املطران  بريوت  مرتوبوليت 
من  ولفيف  كالس  يوسف 
الكهنة، وألقى عظة أشاد فيها 
بالراحل الذي »مل يعرف للحياة 
واالصالح  باجلهاد  إال  معنى 

والعطاء«.
السابق  الوزير  ألقى  كذلك 
نقابة  باسم  كلمة  حنا  الياس 
اجمللس  ورئيس  احملامني، 
اهلادي  عبد  لالعالم  الوطين 
اجمللس،  باسم  كلمة  حمفوظ 
توفيق  القومي  رئيس  ونائب 

مهنا كلمة باسم احلزب.

جريح سوري برصاص اهلّجانة 
وتوقيف 4 صيادين لبنانيني

افادت مصادر امنية ان البحرية 
امس  صباح  اوقفت  السورية 
لبنانيًا دخل  االول مركب صيد 
من طريق اخلطأ املياه االقليمية 
العريضة  السورية قبالة شاطئ 
احلدودي وعلى متنه 4 صيادين 
املركب  صاحب  هم:  لبنانيني 
حممد  وابنه  س.  سليمان 
م.  وعبدالقادر   )1995 )مواليد 

ح. وموسى س. ر.
حبرية  اوقفت  اخرى،  جهة  من 
صيادين   4 اللبناني  اجليش 
نهر  خميم  قبالة  فلسطينيني 
البارد هم رزق و. ويوسف س. 

كانوا  ش.  وابرهيم  د.  وجابر 
بواسطة  السمك  يصطادون 

الديناميت.
السوري  نقل  اخرى،  جهة  من 
مروان خ. ليل األربعاء - اخلميس 
عكار«   - رحال  »مستشفى  اىل 
مصابا بطلق ناري يف ساقه من 
عند  السورية  »اهلجانة«  عناصر 
النهر  جملرى  السورية  الضفة 

الكبري يف منطقة ام جامع.
اىل  النهر  عبور  من  متكن  وقد 
داخل االراضي اللبنانية من معرب 
»شهرية« غري الشرعي قرب خط 

البرتول يف وادي خالد.

معن كرامي: فيصل ال ميثل العائلة وهو 
الوزير الشيعي السادس

كرامي شقيق  معن  السيد  أكد 
اعرتاضه  كرامي  عمر  الرئيس 
فيها  وّزر  اليت  الطريقة  على 
الوزير فيصل كرامي قائاًل »اننا 

ال نوافق عليها وال نرضاها«.
عقده  صحايف  مؤمتر  يف  وتال 
بيانًا  طرابلس  االول يف  أمس 
جاء فيه: »لك مين يا عمر الدعاء 
املشوار  لتكمل  العمر  بطول 
املسؤولية  حتمل  يف  وتستمر 
أحق  ومن  عاتقك.  على  امللقاة 
منك للقيام بهذا الدور الوطين 
الكبري، وحنن واهلل على ما اقول 
وباجنازاتك  بك  نفتخر  شهيد 
وبتضحياتك ونعتز، راجني منك 
ان تكون اىل جانبنا يف الدفاع 
طائفتنا  وكرامة  كرامتنا  عن 

.»)...(
معالي  لقب  »هل  واضاف: 
بتاريخ  التضحية  جييز  الوزير 
العائلة اليت ينتمي اليها والذي 
قال صراحة بانه ال ميثلها، وهو 
مشكور على هذا التصريح النه 
ال يشرفها ابدا ان يكون ممثلها 
باحلكم وبالطريقة اليت ال نوافق 
نال  له.  نرضاها  وال  عليها 
»امل«  حركة  من  املركز صدقة 
بانها  قيادييها  احد  قال  اليت 
بتخليها  كبرية  تضحية  قدمت 
للشيعة  وزاري  منصب  عن 
أهذا  كرامي.  لفيصل  واعطائه 
ما يرضاه لنفسه؟ لكننا هنا ال 
بد ان نعرتف بأن الفيصل هو 
يف  السادس  الشيعي  الوزير 
وال  ميقاتي،  الرئيس  وزارة 
ميثل ال طائفته وال بلده احلبيب 
طرابلس اليت اجنبت عبد احلميد 
والكرامة  العزة  رمزي  والرشيد 

واجملد )...(«.
واعتزاز  بكل فخر  »أقف  وختم: 
وشقيقي  والدي  ضرحيي  على 
بانين  معاهدا  الرشيد،  الشهيد 
حمافظًا  رايتهما،  رافعًا  سأظل 
حتقيق  مكمال  كرامتهما،  على 
الصدقة  رافضني  امانيهما، 
ومعتذرين  أتت،  جهة  اي  من 
عن قبول التضحية اليت مينوننا 

بها. فعلى من قبلها ان يتحمل 
والتاريخ،  اهلل  امام  نتائجها 
وليتذكر تاريخ جده املفيت عبد 
الرشيد،  الشهيد  وعمه  احلميد 
وهو ال ميثل هذا املركز بالتأكيد 
ال العائلة وال البلد. فهنيئا له 

بكل جديد حصل عليه«.
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»وللسياسة فينا كل آونة
رتم« لون جديد وعهد ليس يحُ

حافظ إبراهيم
قابل احلكومة اجلديدة، من فريق 14 آذار،  مل يكن أحد ينتظر أن تحُ
قبلت  وخصوصًا من مكّونه األساسي »تيار املستقبل«، بغري ما استحُ
به من هجوم يف اجتاهات متعددة إىل درجة إهانة الرؤساء الثالثة 
ميشال سليمان ونبيه بري وجنيب ميقاتي وختوينهم بالقول إنهم 
نفذوا رغبة خارجية، يف تشكيل احلكومة. كان »املستقبليون يراهنون 
على عجز الرئيس ميقاتي عن تشكيلها ووصفوا احلكومة اليت محلت 
شعار »كلنا للوطن كلنا للعمل« بأنها »حكومة سورية«، بل »حكومة 
جسر الشغور«. وأن هذه احلكومة قد تألفت تنفيذًا لرغبة الرئيس 
السوري بشار األسد، فجاءت »حكومة الثامن من آذار« وحكومة »حزب 

اهلل« و«الكيد السياسي« على ما ورد يف بيان كتلة املستقبل.
ومثة من مّلح إىل أن 14 آذار ستشكل »حكومة ظل« ملراقبة أعمال 
والطاقة  االتصاالت  لوزراء  للتصدي  »وزراء ظل«  وتكليف  احلكومة 
بالنسبة  أساسية  »الزرق«  يعتربها  اليت  والداخلية  والعدل  واملال 
إليهم، وتأمني التواصل مع املوظفني واخلرباء واملستشارين الذين 
زرعهم احلريريون يف هذه الوزارات طوال عقدين من الزمن، بغية 
الذي  الفريق  ومصاحل  مصاحلهم  مع  تتعارض  مشاريع  أي  عرقلة 

ينتمون إليه.
الدميوقراطية  القيم  عن  البعد  كل  البعيد  احلريري  املوقف  وبإزاء 
اليت تفرض االحنناء أمام تداول السلطة، وخروج فريق من »احلكم 
انتظار األفعال، كما قال األمريكيون  آخر، ثم  دميوقراطيًا ودخول 
حزب  »أّلف  ما  إذا  انتقامية  بتدابري  وهددوا  عرقلوا  طاملا  الذين 
اهلل احلكومة«، اضطر الرئيس ميشال سليمان يف الكلمة التوجيهية 
اليت ألقاها أمس يف أول جلسة جمللس الوزراء تعقد يف بعبدا اثر 
التقاط الصورة التذكارية التقليدية، إىل رد التهم اليت وجهت إىل 
تضحيات  »بذل  الذي  وهو  وطنيته  على  مشددًا  ميقاتي  الرئيس 

إلنقاذ البلد«.
وطمأن الرئيس احلريريني إىل ضرورة اإلفادة من إجيابيات الوزارات 
السابقة، وأن الوزراء سيتعاملون حبكمة مع املديرين العامني، يف 
إشارة واضحة إىل املديرين العامني لـ«أوجريو« وقوى األمن الداخلي، 
متـــعهدًا أال »يقدم أي وزيـــر على التشفي« من أي مـــدير، إضـــافة 

إىل احرتام اهلرمية واإلفادة من خربة املستشارين.
معها،  املتعاطف  واخلارج  احلريرية  املعارضة  لطمأنة  تكثيف  ويف 
»احلكومة  إن  كلمته  ميقاتي يف  الرئيس  قال  األمريكي،  خصوصًا 
هو  »لبنان  ألن  ومعارضني«،  موالني  واللبنانيني،  للبنان  ستعمل 
املنتصر«، وستهتم باإلصالح وتولي القضايا احلياتية عناية كبرية.

وطأة صدمة  الثاني، حتت  كانون  منذ  يزالون  ال  احلريريني  وألن 
سحب البساط من حتت قدمي الرئيس سعد احلريري وهو يف البيت 
باراك  األمريكي  الرئيس  ملقابلة  دوره  ينتظر  بواشنطن  األبيض 
خيشونه  ما  كل  فإن  للحكومة،  سابقًا  رئيسًا  غادره  وقد  أوباما، 
أتباعهم يف اإلدارات العامة وفضح الفساد  اآلن هو االنتقام من 
الذي نشروه يف اإلدارة اللبنانية، والتسييب الذي تعّرض له املال 
حال  مما  هناك  أقاموها  اليت  املوازية  اإلدارة  إىل  إضافة  العام. 
دون استعادة الدولة للسلطة، اليت وضع احلريريون يدهم عليها 
عشية اغتيال الرئيس رفيق احلريري يف 14 شباط 2005، كما حال 
دون قيام دولة نظيفة، عادلة، تسودها املساواة ويسودها حكم 
القانون. وأبلغ مثال على االحنرافات يف السلوك احلريري ما ظهر 
أخريًا يف وزارات املال والداخلية والعدل واالتـــصاالت واليت تعترب 

معاجلته يف أولويات احلكومة اجلديدة.
ان ما مل يدركه احلريريون وحلفاؤهم يف الداخل واخلارج، أن إعصارًا 
مّر يف لبنان يف كانون الثاني، مصاحبًا إلعصاري تونس ومصر، مع 
اختالف الوضع بني لبنان وهذين البلدين العربيني اللذين أسقط 
شبابهما بالضغط الشعيب نظامني دكتاتوريني فاسدين، يف حني 
االنقسام  حدة  من  وزاد  البالد  شّل  فاسد  حكم  لبنان  يف  أحُسقط 
بني اللبنانيني إىل درجة هددت البالد بفتنة. فكان االنسحاب من 
احلكومة »ثورة دميوقراطية«، على أمل أن حتل مكانها حكومة إصالحية 
أبرز مالحمها حكم جديد ملرحلة تواكب موجة التغيري واإلصالح يف 

العامل العربي.
وأن ما نشــــهده حاليًا من كــــالم عالي النربة وتهديد ووعيد ليس 

سوى »ثورة مضــــادة«، وحماولة إعادة عقارب الساعة إىل الوراء.
ولكن ال يبدو أن قطار احلكومة امليقاتية جمّهز للرجوع إىل الوراء. 
ويكفي النظر إىل السريرَ الذاتية للوزراء، خصوصًا للشباب واجلدد 
بينهم، ليتبني لنا أننا أمام فرصة تارخيية لالنطالق مبشروع نهوض 

إصالحي يعتربه الرئيس ميقاتي حتديًا له على خمتلف الصعد.
الرئيس ميقاتي يف وجه ما وصفه  النيات، وصمد  وإذا صدقت 
بـ«العوائق واألفخاخ والتحديات«، فإن لبنان موعود بعقد اجتماعي 
جديد يطّبق فيه دستور الطائف »تطبيقًا كاماًل«، وتلتزم فيه احلكومة 
أرضه  من  تبقى  ما  وحترير  واستقالله،  لبنان  سيادة  عن  »الدفاع 
حمتاًل من العدو اإلسرائيلي، ومعاودة حوار وطين هادف وبّناء حول 
املواضيع اليت تتباين آراء اللبنانيني حياهلا حتت سقف املؤسسات 

الدستورية«، وقد يكون موضوع احملكمة الدولية أبرز مواضيعها.
إنها دعوة خملصة إىل املصاحلة. 

ما مل ُيدركه احلريريون
ادمون صعب

خالل مدة اسبوع مجعت بني نهاية شهر ايار املاضي وبداية 
حزيران احلالي، شهدت اسرتاليا مصرع اربعة  من جنودها 
يف افغانستان وهذا على حد قول جوليا غيالرد والقيادة 
العسكرية االسرتالية يرفع عدد ضحايا تلك احلرب اىل 27 

شهيدا من جنودنا البواسل.
جنودنا  احد  مصرع  حاالت  من  حالة  كل  يف  وكما  طبعا 
هذه  وقفتها  وساند  الفيدرالية  احلكومة  رئيسة  وقفت 
زعيم املعارضة طوني ابوت وايضا رئيس اركان القوات 
املسلحة، وقفوا مجيعهم معربني وببعض الكلمات عن عمق 
احلزن واالسى الذي يعرتي كال منهم يف كل مناسبة أليمة 

وحمزنة كهذه.
ان  عرفنا  يف  املواقف  هذه  سخرية  من  يزيد  ما  ان 
املسؤولني مجيعا وعلى خمتلف مستوياتهم يغدقون كلمات 
شهداء  من  املفقودين  على  والعزاء  والشجاعة   االطراء 
وطننا االسرتالي الكبري ويقدمون للشهداء واهلهم االومسة 
الضحايا  تدخل هؤالء  لن  اليت  واملضمون  املعنى  الفارغة 
قدر  من  ترفع  ولن  اخللود  جنات  والشابات  الشباب  من 

عائالتهم او اطفاهلم مقدار شعرة واحدة.
يكررها  اليت  العبارات  فهي  وذاك  هذا  من  االسخف  اما 
حكومات  على  املتعاقبني  واملسؤولني  السياسة  ارباب 
هذا البلد. فمنذ نهاية احلربني العامليتني االوىل والثانية 
حتولت اسرتاليا من كونها مستعمرة بريطانية اىل مستهمرة 
على  امريكي  احتالل  قوات  وجود  عدم  ورغم  امريكية.. 
بكل  االمريكي مهيمن  النفوذ  ان  اال  االسرتالية  االراضي 
ان  بد  ال  اليت  اخلارجية  السياسات  على  وعلنية  وضوح 
يتبناها الفائز يف االنتخابات. اما عندنا يف اسرتاليا فهذا 
يعترب من احملرمات او انه امر فوق مستوى الناخبني وانه 
الذين  السياسيني  فارغة من  بقرار جمموعة  فقط حمصور 
تريده هلم  ما  اال  السياسية  االسرتاتيجية  ال يفقهون من 
االدارة االمريكية من معرفته وااللتزام به. ولعل اكرب دليل 
على هذا الواقع كان تصريح طوني ابوت، زعيم املعارضة 
الفيدرالية، الذي قال معلقا على حادثيت مقتل اجلنديني 
»طبعا تؤملنا خسارة اي من اعضاء  االسرتاليني االخريين 
قواتنا البواسل يف افغانستان، اال انها واحدة من املعارك 
وااللتزام  للتعهد  نظرا  بها  االستمرار  واجب  علينا  اليت 

اللذين وعدنا باستمرار العمل بهما دعما حللفائنا«.
خيتلف  ال  هذا  ابوت  السيد  موقف  او  تصريح  ان  طبعا 
عن قناعة رئيسة احلكومة جوليا غيالرد، كما انه مل يكن 
ليختلف عن موقف كيفن راد او جون هاورد او حتى بول 
رئاسة احلكومات  تعاقبوا على  الذين  كيتينغ وبوب هوك 
الفيدرالية يف العقدين ونيف املاضيني.  ان احلديث عن 
الرئيسية  االسرتالية  السياسية  االحزاب  التزام  اسباب 
خبط السياسة االمريكية هو خط امحر، وهو من احملرمات 
االسرتاليني،  املواطنني  عامة  على  العناوين  العريضة 
والدليل على ذلك انه رغم االختالفات الظاهرة والواسعة 
يف برامج حزبي العمال واالحرار االنتخابية الداخلية، اال ان 
سياساتهما اخلارجية، ورغم عدم طرحها او اطالع الناخبني 
عليها، يبقى من حق االدارة االمريكية ان تقررها هلما او 

الي حكومة اسرتالية مستقبلية.
الشعب  واستخفافا حبق  استهزاء  كفى  انه  نرى  هنا  من 
االسرتالي يف ان يكون له كامل احلق مبعرفة ليس فقط 
النهج اخلارجي لبلده بل كامل السيادة يف تقرير وجهات 

واجتاهات سياسته وعالقته اخلارجية مع عامة املعورة.
لوصاية  حباجة  يعودان  مل  وشعبها  االسرتالية  فالقارة 
ومستقبلهما..  مصريهما  لتقرر  امريكية  او  بريطانية 
قدميا قيل لنا ان القارة االسرتالية وشعبها حباجة للعني 
الربيطانية او االمريكية الساهرة اليت ستحميها من احتمال 
عرب  برهن  الزعم  هذا  لكن  صيين،  او  اندونيسي  احتالل 

العقود الستة املاضية انه كذبة القرن العشرين.
لذا علينا ان ننفض غبار االكاذيب هذه وان نسمح النفسنا 
باختيار الطريق احلر واملناسب لسيادتنا وملوقعنا بني دول 
العامل..فهل قادة اسرتاليا السياسيون على قدر من الوعي 

واملسؤولية لتحريرنا من قيود التبعية؟!.

أليس من حق اسرتاليا التخلص من التبعية والوصاية
بقلم رامي القروش

مرة جديدة، بعد »مأساة« احلالج، أو »نقد« جالل العظم، أو 
حتى »حمنة« مصطفى جحا )يف املناسبة، هل من جيرؤ على 
ذكره، أو تذكر مقتله؟(، مرة جديدة خيرج كالم كبري يثري 
عاصفة يف هذا املستنقع الفكري الراكد يف العقل العربي 
واإلسالمي. وألن عماًل جلاًل كهذا يقتضي عظيمًا خلفه، كتب 
أدونيس أول من أمس، يف الزميلة »السفري«، عن سوريا. 
لكنه يف  األسد.  الشكل، كان كالمه رسالة إىل بشار  يف 
البدء واملضمون، كان أدونيس: مشكلة هذا العامل الذي حنن 
جزء منه ومن معاناته، هي يف استنقاعه يف »زمن السماء، 
اجلمعي واإلهلّي«، بدل االنتقال التارخيي مع العصر والعامل 
احلديث، إىل »زمن األرض، الفردّي واإلنسانّي«. أزمتنا، هي 
يف هذا الدمج »بني ما هو دييّن وما هو سياسّي واجتماعّي 
ألنه  شرعًا«.  »اإلنسان  قتل  إىل  يؤدي  ما  وهو  وثقايّف«. 
»ال دميوقراطية أساسًا يف الدين«. ذروة ما يف الدين هو 
»التسامح«. »لكن التسامح هو نفسه نقيٌض للدميوقراطية«. 
ألنه »نقيض املساواة«... هكذا عرَّى أدونيس ببضع كلمات 
ص العلة اليت وصفها أمني معلوف يف  شعوبًا ومنطقة. شخَّ
»اختالل العامل«، بهذا احلقد الكبري الذي يكتنزه العامل العربي 
واإلسالمي، ضد كل شيء، وضد كل العامل، وضد نفسه.

لكن الالفت أن أدونيس انتقل من تلك القراءة العامة، إىل 
مقاربة خاصة للوضع يف سوريا، ووضع حزب البعث فيها. 
حيث رأى بعد عرض مفصل ودقيق، أن املدخل إىل احلل 
هو يف »نبذ املماهاة بني الوطن واحلزب«، أي تكرار املطالبة 

بنسف تلك املادة 8 من الدستور السوري.
ال ميكن عاقاًل أن خيالف أدونيس يف ما كتبه. لكن، كأن يف 
»الالمقال«. رمبا العتبارات  أو  املكتوم،  ثنايا كلماته بعض 
متاهى  قد  كحزب،  البعث  يكن  مل  لو  فماذا  حمرمات.  أو 
فعاًل مع »الوطن«؟ ماذا لو كانت تلك »الفكرة« قد أدركت 
هزميتها أمام »خصمها« باكرًا، فقررت االنقالب على نفسها، 
والتماهي مع فكر »اخلصم«، أي مع فكر اإلسالم السياسي 

املركزي واألكثري؟
لد أساسًا من حماولة ناس  ماذا لو كان »البعث« كفكرة، قد وحُ
األقليات، لتجاوز ذلك الفكر األكثري؟ هلذا، رمبا مل يعرف 
يناعه الفكري إال بني أقلوي أرثوذكسي هو ميشال عفلق، 
وأقلوي علوي آخر هو األرسوزي، باإلذن من كل »أساتذة« 
البعث. وماذا لو كان االثنان قد أدركا سريعًا هزميتهما أمام 
ظل  يف  مسلمًا  ليموت  بغداد  إىل  عفلق  فذهب  األكثرية، 
مع  التماهي  إىل  األرسوزي  جناح  نظام صدام، فيما ذهب 
األكثرية، ليحكم دمشق بامسها، وباسم تطلعاتها وأدواتها 

وفكرها وأساليبها؟
ماذا لو كانت أزمة البعث هي نفسها ما حصل مع كل »فكرة« 

اندماجية أخرى يف هذا العامل؟
عربي  ببعث  حلما  العلوي،  واألرسوزي  األرثوذكسي  عفلق 
و«دجمه«،  »تساحمه«  من  السين  السياسي  اإلسالم  ينقل 
إىل أفق أوسع. فأحُجهضا، حتى شهر عفلق هزميته الفكرية، 
بالتحول عن عروبة البعث احلضارية، إىل »عروبة اجلسم الذي 
هو  آخر  أرثوذكسي  أقلوي  حلم  كما  متامًا  اإلسالم«.  روحه 
أنطون سعاده، بتخطي الفكر األكثري نفسه صوب سوريا 
هو  »هزميته«  يعلن  أن  قبل  و«األمة«.  واجلغرافيا  التاريخ 
مسلمون...«.  »كلنا  أن  ويشهر  »املدرحية«  فينسى  أيضًا. 
متامًا كما كانت أحالم أقلويي النهضة العربية. وحتى رفاق 
ماركس ولينني عندنا، من يوسف إبراهيم يزبك إىل اليوم. 
هم أيضًا استبطنوا هزميتهم. فصار شيوعيو املنطقة العربية 
يفتحون اجتماعاتهم احلزبية بالبسملة، ويشيعون شهداءهم 
بالذكر احلكيم، ما مل يكونوا ممن سقطوا باألسيد والنار، من 

فرج اهلل احللو إىل جورج حاوي...
قد ال يكون البعث، حتى مع األسد، قد متاهى مع الوطن، 
»ديانة  إىل  التحول  قصد  يكون  ال  وقد  اجملتمع.  مع  وال 
دنيوية«، مثل كل يوتوبيات الدنيا اليت تعوض عن رفضها 
»املقدس اإلهلي« بتقديس األمة والطبقة واجملتمع والشخص 
والقائد واجلزمة والنجوم. قد يكون كل ما »اقرتفه« البعث، 
هو أنه أدرك هزمية كل الفكر اإلنسانوي يف هذه املنطقة 
من التاريخ املتخلف. وأدرك أن انتظار الدميوقراطية يقتضي 

زمنًا طوياًل، بعمر األجيال.
خصمه،  مع  بالتماهي  فاقتنع  ذلك،  كل  أدرك  البعث  كأن 

ليظل حيًا، ال كفكرة، بل كناس وبشر.

ما مل يقله أدونيس عن 
سوريا و»الدين«

الـمجهرجان عزيز
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مشاورات  من  يومًا   143 بعد 
أربع  اثر  احلكومة  ولدت  التأليف، 
ساعات من االجتماع املتواصل يف 
قصر بعبدا بني رئيس اجلمهورية 
ورئيس  سليمان  ميشال  العماد 
ميقاتي  جنيب  الوزراء  جملس 
والذي شارك يف جزء منه رئيس 
لساعة  بري  نبيه  النواب  جملس 
ونصف ساعة قبل أن خيرج معتصمًا 
بالصمت، »ألنه كان يف وارد أن 
مسبوق  غري  وطنيًا  واجبًا  يؤدي 
وطين  منطلق  من  التضحية  وهو 
األكثرية  مسار  اجناح  سبيل  يف 
اليت  الوطنية«،  للجبهة  وتكريسًا 
أن  فكان  والدتها  وأعلن  سبق 
تنازل عن حقيبة شيعية من حصته 
عمر  فيصل  السين  حليفه  لصاحل 
»حزب  تنازل  حني  يف  كرامي 
أيضًا  شيعي  وزير  عن  اهلل« 
»القومي«.  احلزب  متثيل  لصاحل 
األنفاس  حبس  من  ساعات  أربع 
االثنني،  اجلمهوري،  القصر  يف 
أوحت  ملصادر  تسريبات  ختللتها 
بأن األمور ذاهبة إىل مشكلة بني 
األكثرية وميقاتي، يف حني حتول 
مكتب رئيس اجلمهورية اىل غرفة 
الرئيس  يواكبها  إنقاذية  عمليات 
حبضور  التينة  عني  من  بري 
حيث  وعلي(  )حسني  اخلليلني 
الرابية  باجتاه  االتصاالت  توزعت 
والرملة البيضاء )مقر عمر كرامي( 
وبنشعي  وكليمنصو  خلدة  ودارة 
فاستنفرت كامل قيادات األكثرية 
جنبالط  وليد  النائب  بقي  حيث 
حبثًا  كافة،  اخلطوط  على  شغااًل 
من  املفاجأة  فكانت  املخارج  عن 
التضحية  وهي  الشيعي  التحالف 
بني  املناصفة  على  احلفاظ  مع 
فرق  »فال  واملسيحيني  املسلمني 
إن كان عدد الوزراء الشيعة ستة 
منهم  ذهبت  فاحلقيبة  مخسة  أو 
اإلسالمي  الصف  ضمن  وإليهم 
للداخل  الواحد يف رسالة واضحة 
أن  قادر  لبنان  بأن  واخلارج 
املتفجر  حيصن نفسه يف احمليط 
الفتنة  نار  إشعال  حماوالت  ضد 
احلكومة  هذه  وأن  املذهبية، 
حكومة  وال  الشيعة  حكومة  ليست 

»حزب اهلل««.
املكثفة،  املشاورات  وطيلة 
املاروني  مسألة  أحد  يطرح  مل 

األرثوذكسي حصيت  أو  السادس 
الرئيس سليمان، واستمر رئيس 
اجلمهورية حمتفظًا باالمسني حلني 
حل عقدة السين السادس ليسقط 
ولتكون  التشكيلة  على  االمسني 
السادس  املاروني  تسمية 
بال  األوصاف  وكاملة  »خالصة 
كما  وحده  له  مشاورة  أو  شريك 
الوزير األرثوذكسي، تكريسًا حلقه 
التشكيلة  أن  جلهة  الدستوري 
تعرض عليه وال يعرض أمساء على 
الرئاسة  ملوقع  وصونًا  اآلخرين 
تعرضها  قد  ومنع تسجيل سابقة 
أو  للتجاهل  أو  لالهتزاز  الحقًا 

للمساومة«.
فقد  ميقاتي  جنيب  الرئيس  أما 
أساسية  حبقائب  متثيله  عزز 
»وللمرة األوىل حتوز طرابلس على 
هذا الكم من الوزراء واحلقائب مبا 
يؤسس ملعركة االنتخابات النيابية 
يف العام 2013 مبخزون اسرتاتيجي 
ـ حتالفي كاسح، ويكفيه أنه مجع 
حكومة  يف  اللدودين  الكراميني 
يف  واحد«.  فريق  وضمن  واحدة 
املسيحي  احلضور  شهد  حني 
تعزيزًا ضمن األكثرية اجلديدة إن 
جلهة متثيل النائب سليمان فرجنية 
التغيري  »تكتل  حقائب  جلهة  أو 
واإلصالح« إذ أنه ميكن القول أن 
عون ورث رئيس »القوات اللبنانية« 
الثقافة  حقيبيت  يف  جعجع  مسري 
والعدل بينما اعتصم »الطاشناق« 
النتيجة  يعرفون  ألنهم  بالصمت 
إال  راضون حبصتهم.  وهم  سلفًا 
دفعت  الشيعية  احلصة  تراجع  أن 
بالتحالف إىل اإلبقاء على الوزيرين 
احلزبيني من »حزب اهلل« واإلحجام 
عن تسمية عدنان السيد حسني، 
معاونه  عرب  حضوره  بري  ليعزز 
السياسي علي حسن خليل. بعدما 
مرافعة  أن يقدم  استطاع ميقاتي 
ذكية وهي أنه بعد حتديد احلقائب 
إعطاء  مسألة  فإن  فريق  لكل 
هي  والرسالن  لكرامي  حقيبة 
مسؤولية الثامن من آذار وليست 
الوزارية  الكتلة  مسؤولية  من 
أراد.  ما  له  وكان  الوسطية... 
لـ«السفري«  رمسي  مصدر  وعلق 
»إنه  بالقول  احلكومة  والدة  على 
كان  الوقت  كامل  استنفاد  بعد 
وقد  احلكومة،  والدة  من  بد  ال 

 14 فريق  احجام  عن  استعيض 
آذار عن املشاركة، بتوسيع دائرة 
التمثيل«. ومثة استحقاقات تنتظر 
الوزاري  البيان  وأوهلا  احلكومة 
والقرار االتهامي للمحكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان واألوضاع املتفجرة 
إىل  حتتاج  »وكلها  املنطقة،  يف 
من  والكثري  احلكمة  من  القليل 
على  األمور  تسري  لكي  التعقل 
قاعدة أن املهم هو استقرار لبنان 
»أن  املصدر  وأوضح  وازدهاره«. 
األمور سارت حسب نظرة رئيس 
اجلمهورية الذي دفع عن احلكومة 
تهمة اللون الواحد عرب إصراره على 
سياسيًا  التمثيل  دائرة  توسيع 
وصول  وتشجيع  واقتصاديًا 
قاعدة  وعلى  مستقلة،  شخصيات 
احلكومة  تكون  أن  هو  املهم  أن 
العمل  وتباشر  متجانسة  وحدة 
فورًا، ألن الناس كفرت باستمرار 
الوضع القائم«. وعرب املصدر عن 
أال  املفروض  من  »بأنه  قناعته 
يطول النقاش حول صيغة البيان 
إجنازه سريعًا  يتم  لكي  الوزاري، 
بال تعقيدات خصوصًا وان جزًءا من 
النقاش الذي دار خالل مشاورات 
البيان،  التأليف كان حول صيغة 
على  احلكومة  مثول  إىل  ليصار 
لنيل  النواب  أمام جملس  أساسه 
الثقة لتنطلق احلكومة للعمل تأمينًا 
يكون  أن  يؤمل  اصطياف  ملوسم 
ناشطًا ومللء الفراغ يف اإلدارات 
والتجديد  العامة  واملؤسسات 
حلاكم مصرف لبنان رياض سالمة، 
الداخل  إزاء  املسؤوليات  وحتمل 
عشرة  احلادية  الساعة  واخلارج«. 
بعبدا  إىل  ميقاتي  وصل  ظهرًا 
بري  دقيقة  أربعني  بعد  ليصل 
الذي غادر عند الساعة الواحدة بال 
تصريح ليخرج عند الساعة الثانية 
األمني  دقيقة  وأربعني  ومخس 
العام جمللس الوزراء سهيل بوجي 
ربع  بعد  ويعقبه  املراسيم  متأبطًا 
املراسيم  فتتلى  ميقاتي،  ساعة 
األصيل  احلكومة  رئيس  ويعلن 
بيان التأليف حلكومة »كلنا للوطن 

كلنا للعمل«.
كاالتي:  املراسيم  بوجي  وأذاع 
مرسوم رقم 5816، اعتبار احلكومة 
اليت يرئُسها سعد الدين احلريري 
مستقيلة: ان رئيس اجلمهورية بناء 
على الدستور، ال سيما البند 5 من 
املادة 53 منه، والفقرة )ب( من 
البند 1 من املادة 69 منه، يرسم 
اعتربت  األوىل:  املادة  يأتي:  ما 
احلكومة اليت يرئُسها السيد سعد 
املادة  مستقيلة.  احلريري  الدين 
الثانية: ينشر هذا املرسوم ويبلغ 
فور  به  ويعمل  احلاجة  تدعو  حيث 
تسمية   ،5817 مرسوم  صدوره. 
حممد جنيب ميقاتي رئيسًا جمللس 

اجلمهورية  رئيس  ان  الوزراء: 
بناء على الدستور، ال سيما البند 
علـى  بناًء  منه،   53 املادة  من   3
 /13 تاريخ   5816 رقم  املرسوم 
احلكومة  اعتبار  املتضمن   2011/6
اليت يرئُسهــا السـيد سعد الدين 
احلريري مستقيلة، يرسم ما يأتي: 
املادة األوىل: يسمى حممد جنيب 
الوزراء.  جمللس  رئيسًا  ميقاتي 
املادة الثانية: ينشر هذا املرسوم 
ويبلغ حيث تدعو احلاجة ويعمل به 
فور صدوره. مرسوم رقم 5818 
رئيس  ان  احلكومة:  بتشكيل 
ال  الدستور،  على  بناء  اجلمهورية 
سيما البند 4 من املادة 53 منه، 
 5817 رقم  املرسوم  على  بناًء 
املتضمن   2011/6/13 تاريخ 
تسمية حممد جنيب ميقاتي رئيسًا 
اقرتاح  بناًء على  الوزراء،  جمللس 
يرسم  الوزراء،  جملس  رئيس 
عنينّ  األوىل:  املادة  يأتي:  ما 
ميقاتي  جنيب  حممد  السادة: 
رئيسًا جمللس الوزراء مسري مقبل 
نائبًا لرئيس جملس الوزراء طالل 
فتوش  نقوال  دولة  وزير  ارسالن 
وزير دولة لشؤون جملس النواب 
لألشغال  وزيرًا  العريضي  غازي 
وزير  قانصو  علي  والنقل  العامة 
وزيرًا  خليل  حسن  علي  دولة 
الصفدي  حممد  العامة  للصحة 
وزير  فنيـش  حممد  للمالية  وزيرًا 
اإلدارية  التنمية  لشؤون  دولة 
للشؤون  وزيرًا  فاعور  ابو  وائل 
وزيرًا  باسيل  جربان  االجتماعية 
للطاقة واملياه حسني احلاج حسن 
وزيرًا للزراعة شربل حناس وزيرًا 
للعمل فادي عبود وزيرًا للسياحة 
سليم كرم وزير دولة عالء الدين 
ترو وزيرًا لشؤون املهجرين أمحد 
اخلوري  ناظم  دولة  وزير  كرامي 
وزيرًا  غصن  فايز  للبيئة  وزيرًا 
قرطباوي  شكيب  الوطين  للدفاع 
منصور  عدنان  للعدل  وزيرًا 
نقوال  واملغرتبني  للخارجية  وزيرًا 
والتجارة  لالقتصاد  وزيرًا  حناس 
للداخلية  وزيرًا  شربل  مروان 
والبلديات وريج صابوجنيان وزيرًا 
وزيرًا  الداعوق  وليد  للصناعة 
وزير  منجيان  بانوس  لإلعالم 
للرتبية  وزيرًا  دياب  حسان  دولة 
والتعليم العالي كابي ليون وزيرًا 
وزيرًا  صحناوي  نقوال  للثقافة 
وزيرًا  كرامي  فيصل  لالتصاالت 
واكد  ميقاتي  والرياضة  للشباب 
ميقاتي يف بيان له من بعبدا »ان 
احلكومة ستكون حكومة كل لبنان، 
وستعمل من أجل مجيع اللبنانيني، 
من دون تفريق او متييز بني من 
سيحجبها  من  أو  ثقته  سيوليها 
لفريق  مسايرة  دون  ومن  عنها، 
على حساب آخر، او تسليم مبنطق 

ممارسة  او  واملهزوم،  املنتصر 
وستكون  انتقامية،  او  كيدية 
حريصة كل احلرص على احملافظة 
على العالقات االخوية املتينة اليت 
جتمع لبنان مع كل الدول العربية 

الشقيقة«.
مع  صادق  بتعاون  متكنا  وقال: 
مقدمهم  ويف  املعنيني،  مجيع 
العماد  اجلمهورية  رئيس  فخامة 
تذليل  من  سليمان،  ميشال 
احلكومة  هذه  فكانت  العقبات، 
ثقتكم  تنال  أن  اىل  نتطلع  اليت 
الندوة  يف  ممثليكم  وثقة 
اىل  فورا  لتنصرف  الربملانية، 
واالسس  املبادئ  وفق  العمل، 
مرارا،  بها  التزامنا  أكدنا  اليت 
دستور  بتطبيق  التمسك  وأهمها 
الطائف تطبيقا كامال، والدفاع عن 
وحترير  واستقالله،  لبنان  سيادة 
ما تبقى من ارضه حمتال من العدو 
االسرائيلي، ومعاودة حوار وطين 
اليت  املواضيع  حول  اء  وبننّ هادف 
تتباين أراء اللبنانيني حياهلا حتت 
سقف املؤسسات الدستورية . إننا 
اليت  الثوابت  هذه  بأن  ثقة  على 
اليت  هي  اللبنانيون،  عليها  جيمع 
واستقراره،  لبنان  وحدة  حتفظ 
ابنائه،  بني  التضامن  وحتقق 
املشرتك،  العيش  صيغة  وحتمي 
اليت  والقواعد  االصول  وتلتزم 
من  فنتمكن  لبنان،  بها  متيز 
تنتظرنا،  اليت  التحديات  مواجهة 
مبسؤولية  واخلارجية،  الداخلية 
آلمال  تستجيب  جامعة  وطنية 
وجتعلهم  وطموحاتهم  اللبنانيني 
سيكون  غدهم  ان  اىل  يطمئنون 

آمنا ومستقرا.
اضاف: لقد اخرتنا شعارا حلكومتنا 
»كلنا للوطن، كلنا للعمل« ليقيننا 
الكالم  من  ملوانّ  اللبنانيني  بأن 
ويتطلعون اىل االهتمام مبا يعانون 
منه يف حياتهم اليومية، اقتصاديا 
واجتماعيا وصحيا وتربويا ... وإذا 
كانت دول العامل منشغلة باحداث 
عربية  دول  تشهدها  ومتغريات 
نفسه  الوقت  يف  فانها  شقيقة، 
لتستكشف  عندنا  جيري  ما  تتابع 
وجتنيبه  وطننا  على محاية  قدرتنا 
اضطرابات سياسية وأمنية ومالية 
واقتصادية، ومتكينه من مواصلة 
والعامل،  حميطه  يف  الرائد  دوره 
العربية  القضايا  عن  ودفاعه 
حترير  طليعتها  ويف  العادلة 
وحق  احملتلة،  العربية  االراضي 
يف  الشقيق  الفلسطيين  الشعب 
دولته  وقيام  أرضه  اىل  العودة 
املستقلة وعدم توطينه يف الدول 
 . لبنان  ومنها  تستضيفه  اليت 
هذه  أن  على  نؤكد  فاننا  لذلك 
احلكومة، حريصة كل احلرص على 
االخوية  العالقات  على  احملافظة 
كل  مع  لبنان  جتمع  اليت  املتينة 
العربية الشقيقة من دون  الدول 
تنميتها  على  وستسهر  استثناء 
كافة،  اجملاالت  يف  وتطويرها 
صادق  تعاون  اىل  تتطلع  وهي 
مع هذه الدول يقوم على احرتام 
كامل ومتبادل لسيادة كل دولة 

واستقالهلا وسالمة اراضيها.
العربية  بالتزاماته  لبنان  وفاء  أما 
من  فهو  والدولية،  واالقليمية 
الثوابت يف سياسة احلكومة اليت 
متسكنا  مع  بالتوازي  ستحرتمها 
من  النابع  قرارنا  وحرية  بكرامتنا 
ال  اليت  العليا  الوطنية  املصلحة 
وتابع:  مساومة.  او  فيها  تهاون 

اليت لي شرف  إن هذه احلكومة، 
مجيعا،  حكومتكم  هي  رئاستها 
املواالة  كنتم، يف  موقع  اي  يف 
الوسطية  يف  أم  املعارضة،  او 
تدرك  وهي  واملتفاعلة،  الفاعلة 
مفروشة  ليست  مسريتها  أن 
من  خالية  هي  وال  بالورود، 
والتحديات...  واالفخاخ  العوائق 
أن  املقابل  يف  تدرك  لكنها 
واملتضامنة،  الواحدة  إرادتكم 
وإميانكم بوطنكم، وقناعتكم بان ال 
بديل عن العيش املشرتك، تشكل 
العبور اىل جناحها يف  كلها جسر 
وآمالكم  أمانيكم  مع  التجاوب 
الكربى واالزمات  االخطار  ملواجهة 
حيفظ  مبا  الفنت،  دابر  وقطع 
ويصون  الوحدة  وحيمي  الوجود 
ستكون  احلكومة،  هذه   . الكيان 
من  وستعمل  لبنان،  كل  حكومة 
أجل مجيع اللبنانيني، فال تفريق او 
متييز بني من سيوليها ثقته أو من 
سيحجبها عنها، وال تسليم مبنطق 
ممارسة  وال  واملهزوم،  املنتصر 
ذلك  فكل  انتقامية...  او  كيدية 
مل يكن، ولن يكون، من شيمنا او 
عاداتنا او تقاليدنا ، ألننا نشأنا ، 
وسنستمر بإذن اهلل ، على احرتام 
قيم العدالة واملساواة والتسامح 
واحملبة واالنفتاح . ال حتكموا على 
النوايا او االشخاص ، بل أحكموا 
على  وأنا  واملمارسة،  االداء  على 
عادال  سيكون  حكمكم  بأن  ثقة 
وتوجه   . التوفيق  ولي  ...واهلل 
ما  حول  سؤال  على  ردا  ميقاتي 
وحركة  اهلل«  »حزب  ان  عن  اشيع 
»امل« قد يتحفظان على التشكيلة، 
بـ«كلمة احرتام وشكر للرئيس نبيه 
بري حيث ما كانت هذه التشكيلة 
لتبصر النور لوال تضحياته وسعيه 
الدؤوب ووطنيته املميزة للوصول 

اىل هذه التشكيلة«. 
وعما اذا كانت حكومته هي حكومة 
اجاب: خالل  بعبدا،  واقع من  امر 
قراري  كان  االخرية،  الساعات 
النه  املوضوع  هذا  على  اقدم  ان 
مل يعد باالمكان ترك االمور على 
حاهلا النها بدأت تسوء اىل درجة 
تشكيل  معها  الصعب  من  كان 
وعن  اليوم.  بعد  حكومة  أي 
الثالثي يف  االجتماع  بري  مغادرة 
كانت  سرًا،  اذيع  ال  قال:  بعبدا 
وبناء  يتم عرضها،  توجد تشكيلة 
وتضحياته،  بري  الرئيس  لوطنية 
جرى بعض التعديل على التشكيلة 

احلكومية.
واعلن بوجي انه متت دعوة الوزراء 
عند  التذكارية  الصورة  الختاذ 
على  غد،  ظهر  قبل  من  العاشرة 
ان يلي ذلك انعقاد جلسة جمللس 

الوزراء يف القصر اجلمهوري.
يف  الوزير  التقى  سليمان  وكان 
اكرم  االعمال  تصريف  حكومة 
شرف  آل  من  وفد  مع  شهيب 
اختفاء  قضية  معه  عرض  الدين 
شبلي  االسبق  السوري  املسؤول 

العيسمي.
ومن زوار بعبدا، وفد من جملس 
والنقباء  طرابلس  حمامي  نقابة 
بسام  النقيب  برئاسة  السابقني 
الداية لدعوة رئيس اجلمهورية اىل 
رعاية مؤمتر املكتب الدائم الحتاد 
احملامني العرب يف طرابلس يف 7 

من الشهر املقبل.
الوزيرين  سليمان  استقبل  ثم   
والياس  اهلراوي  خليل  السابقني 

سكاف.

شهدت تراجع احلصة الشيعية لصاحل السنية.. وتعزيزاً للحضور املسيحي
والدة حكومة »كلنا للوطن... كلنا للعمل« بعد 143 يوماً من التكليف

*الرؤساء سليمان وبري وميقاتي خالل اجتماعهم يف بعبدا االثنني*

2WAY TOWING 
SERVICES

لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب 
 البحرية يف سائر أنحاء سدني
 اتصلوا بــ آرثر: 0414419090

 خدمة على مدار الساعة 7 أيام يف األسبوع
 معاملة صادقة ودقة يف املواعيد

أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن
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Merrylands
 9760 1886

åá„˝Ì7fl
128 Haldon

 St, 
Lakemba
9750 9766

bjÄÄÄÄ‡◊¸
77 Waterloo Rd,  

Punchbowl
97503300 
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<‘÷Ñ“Ê <H‰éÈqÊ <g√é÷] <∞e
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<Ó◊¬ <ÍeÊÖÊ˘] <Å^†˜] <·]Ç◊eÊ
<Ì�œfi <^€Ò]Å <Üí⁄ <·Á”i <·_
<‹m<‡⁄Ê<HÌœ�flπ] <ŸÊÇ÷ <á^”iÖ]
<ÏÖ^rj÷]<Ÿ¯}<‡⁄<·Ê^√j÷]<Íi`Ë
<Ê_ <Ìu^Èä÷] <Ê_ <Ö^€njâ˜] <Ê_

<Â4øfi <·_ <±c <�]4é⁄ <H«Â4∆
<ÍfiÁ”âÁ÷Üe <ÁÈÀ◊Èâ <Í÷^�Ë˝]
<ƒïÊ«{÷ <ÂÅ]Ç√jâ] <‡¬ <hÜ¬_
<Ìu^Èä÷] <ÏÅÁ√÷ <‰i^Èfi^”⁄c <ÿ“
<sï^fl÷] <^‚]Ájä⁄ <±] <ÌÈ÷^�Ë˝]
<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÷]

<J«^‚Ö^maÊ<Üí⁄<l^√rjfl≤
<·_<ÍfiÁ”âÁ÷Üe<‡¬<ÕÜç<ÿœfiÊ
<ã”√ËÊ <;√Ë <Üí⁄ <Ö]Üœjâ]»
<·_Ê <H^„◊€“`e <Ìœ�flπ] <Ö]Üœjâ]
<^€“<HÌœ�flπ]<Á¥<;√Ë<Üí⁄<Á¥
<^ñË_ <Ç€jäi <Ìœ�flπ] <ÏÁŒ <·_

<J«Üí⁄<ÏÁŒ<‡⁄
<xçÜπ] <2j¬] <HkŒÁ÷] <]Ñ‚ <ª
<Ç€¶ <ÌËÜíπ] <Ìâ^ÒÜ◊÷ <áÖ^f÷]
<^‚Üéfi <Ì÷^âÖ <ª <HÍ¬Å]2÷]
<«3ËÁi»<ƒŒÁ⁄<Ó◊¬<‰jvÀë<Ó◊¬
<·_ <HÍ¬^€jq˜] <ÿë]Áj◊÷
<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⁄
<ÖÊÇfi <ÿøflâ <Ö^äπ] <xÈvíiÊ
<ÜÒ^«í÷]<ª<∞ŒÖ^∆<^fläÀfi_<ŸÁu
<ÎÅ^íjŒ˜]<ÖÁ‚Çj÷]<‡¬<∞◊ ^∆

<J«Í¬^€jq˜]<h^�œjâ˜]Ê
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<ÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄˘] <Ì“3éπ]
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<·d <HÌÈ“4⁄˘]<ÌÈfi]àÈπ]<^„„q]Ái
<h^äu<Ó◊¬<–ÀflË<Çu]Ê<Ö˜ÊÅ<ÿ“
<∞È“4⁄˘] <gÒ]Üñ÷] <Í√ ]Å
<‡⁄<ÔÁjä⁄<Ó◊¬_<Ó�√Ë<·_<g´
<Ÿ]Á⁄˘] <‘÷É <ª <^≤ <H–ÈŒÇj÷]
<l^Ë˜Á÷] <‡¬ <≈^ Ç◊÷ <Ìíí~π]

J^„Ò^À◊uÊ<ÏÇvjπ]
<Í‚ <ÏÁ�§] <ÂÑ‚ <·_ <2j¬]Ê
<≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <ÌÈ€‚_ <Ó◊¬ <Üçˆ⁄
<Ì“3éπ] <ÏÖÁ�π] <Í}ÊÖ^í÷]
<VŸ^ŒÊ<JÏÁœe<Ìflr◊÷]<^„j÷ �Á⁄<:÷]
<ÿÈe <DÌflr◊÷]E <ãÈÒÜ÷] <Ü”ç_>
<›ÖÁfi <Ö^f”÷] <^ñ¬˘]Ê <»fiÁË
<Ìflr◊÷] <ª <ÍÒ¯⁄á <ÿ“Ê <ã”ËÅ
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<Ñfl⁄ <kíí} <Ìflr◊÷] <·_ <Ü“ÉÊ
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<·_ <Í“4⁄˘] <gÒ^fl÷] <2j¬]Ê
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<Ì◊i^œ÷] <ÃÒ]Ñœ÷]Ê <'ËÖ]Áí÷]Ê
<^„fl⁄Ê <H%^√÷] <ŸÁu <ÏÇË]àjπ]
<HÏ4�}<Ì€øfi_ <^„”◊j≥<:÷] <‘◊i
<ÅÁ€¶<ãÈÒÜ÷]<^„â_ÜË<:÷]<ÿn⁄
<hàuÊ <H·]ÜËc <ª <Å^® <ÎÇ∑_
<ª <å^∑Ê <H·^flf÷ <ª <!]
<ª<Çâ˘] <Ö^ée <ãÈÒÜ÷]Ê <HÏà∆
<]Üç^f⁄ <]ÇËÇ„i <ÿ”éi <H^ËÖÁâ

J>Í“4⁄˘]<Í⁄Áœ÷]<‡⁄˙÷
<ÂÑ‚ <ÿËÁ≥ <·_ <xïÊ_Ê
<0^í⁄ <›Ç≠ <l^ÈqÁ÷Áfl”j÷]
<—Üé÷] <ª <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á÷]
<·Á”i<^€flË_Ê <hÜ�ñπ]<ºâÊ˘]
<·Áflõ]Áπ]Ê <ÌÈ“4⁄˘] <l]Áœ÷]
<ÂÑ‚> <·_ <Õ^ï_Ê <J·ÁÈ“4⁄˘]
<–Èf�i <Ó◊¬ <Ç¬^äi <l^íí~π]
<h]Áfl÷]<ã◊.<ÌÈ€‚_<Ün“˘]<ÖÊÇ÷]
<^“4⁄_<Ì⁄¯â<¿Àu<Á‚Ê<Í“4⁄˘]

J>^„Èflõ]Á⁄Ê
<l^Ë˜Á÷]<kfl◊¬_<H‘÷É<·Áñ∆<ª
<Ü≥ˆπ] <ƒõ^œjâ <^„fi_ <ÏÇvjπ]
<ª <ÏÇvjπ] <‹⁄˘] <‰€øfli <ÎÑ÷]
<Ìv ^”π <ÿfœπ] <D2€jfâE <ŸÁ◊Ë_
<ÔÜ“Ñ÷] <Ìfâ^flπ <ÌËÜífl√÷]
<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¬

 اسبانيا تطرد السفري اللييب و3 ديبلوماسيني وسيف االسالم يؤكد االستعداد 
النتخابات خالل 3 أشهر وواشنطن ال ترى حالً سوى برحيل القذايف

امس  املتحدة  الواليات  اكدت 
الليبية  األزمة  حل  ان  االول 
اللييب  الزعيم  برحيل  يكمن 
القذايف، يف حني طردت  معمر 
اضافة  اللييب  السفري  اسبانيا 
اىل 3 موظفني ديبلوماسيني يف 

السفارة.
وزارة  باسم  الناطقة  وقالت 
فيكتوريا  االمريكية  اخلارجية 
ان  »اعتقد  للصحافيني  نوالند 
الشيء  بعض  متأخر  الوقت 
بالنسبة لذلك«. اضافت »الوقت 
متأخر بعض الشيء ألي مقرتحات 
بشأن  ودائرته  القذايف  من 
الوقت  الدميوقراطي.  التغيري 

حان لرحيله )القذايف(«.
الوحيد  االقرتاح  ان  وتابعت 
املتحدة  الواليات  سيسعد  الذي 
عن  »التنحي  هو  القذايف  من 

السلطة«.
املبعوث  اعلن  ذلك،  موازاة  يف 
طرابلس  ليبيا يف  اىل  الروسي 
امس، ان رئيس الوزراء اللييب 
اقر  احملمودي  علي  البغدادي 
بني  مباشرة«  »اتصاالت  باجراء 
وعن  اللييب  النظام  عن  ممثلني 
الثوار اول من امس يف باريس، 
الوحيد  الطريق  ان  اىل  مشريًا 
للتوصل اىل حل سلمي للصراع 
يف ليبيا هو ان يوقف االئتالف 
الذي يقوده حلف االطلسي محلة 

القصف اليت ينفذها.
مؤمتر  يف  احملمودي  واضاف 
صحايف يف طرابلس ان احلكومة 
ومتد  السالم  اىل  تدعو  الليبية 
قائال  واستدرك  بالسالم.  يدها 

انه قبل السالم جيب ان يوقف 
حلف االطلسي القصف.

قال  بالثوار  االتصال  وعن 
اليوم  »حصلت  مارغيلوف: 
)امس( على تأكيد بان اتصاالت 
بنغازي )مقر  مباشرة جتري بني 
أضاف:  وطرابلس«.  الثوار( 
اللييب  الوزراء  رئيس  لي  »قال 
االتصاالت  هذه  من  جولة  ان 
يف  )االربعاء(  باالمس  جرت 
باريس«، مشريًا اىل ان الرئيس 
الفرنسي نيكوال »ساركوزي تبلغ 

نتائج هذه االتصاالت«.
االزمة  طريف  من  اي  يقر  ومل 
باجراء  االن  حتى  الليبية 
النزاع،  لتسوية  مفاوضات 
وفيما يتمسك الثوار برحيل معمر 
الزعيم  انصار  يستبعد  القذايف 

اللييب هذا احلل.
مطلق  »يف  مارغيلوف  وقال 
نظر  وجهة  من  هناك  االحوال، 
معربا  جار«  لييب  حوار  طرابلس 
عن »تفاؤل حذر بشان اجياد حل 
سياسي لالزمة الليبية«، وأضاف 
»يف مجيع النزاعات تعرب االطراف 
من  يبدو  متصلبة  مواقف  عن 
وهذا  بينها.  التوفيق  املستحيل 
الوساطة:  جهود  كل  هدف  هو 
تبدو  اليت  املواقف  هذه  تقريب 

متناقضة«.
الروسي  املوفد  يلتق  ومل 
على  عزمه  اعلن  لكنه  القذايف 
جمددا  وطرابلس  بنغازي  زيارة 
ان  امال  املقبلة  االسابيع  يف 

يلتقيه عندها.
اىل  الكرملني  مبعوث  وكان 

زار  مارغيلوف  ميخائيل  افريقيا 
)يونيو(،  حزيران   7 بنغازي يف 
احملاولة  من  االوىل  احملطة 
النزاع  يف  للتواسط  الروسية 

اللييب.
االسالم  سيف  قال  ذلك،  اىل 
نشرتها  مقابلة  يف  القذايف 
سريا  ديال  كوريريا  صحيفة 
على  القذايف  فريق  ان  امس، 
»يف  انتخابات  الجراء  استعداد 
ليبيا  يف  اشهر«  ثالثة  غضون 

حتت اشراف مراقبني دوليني.
وقال جنل الزعيم اللييب: »ميكن 
اجراء انتخابات يف غضون ثالثة 
اشهر او يف موعد اقصاه نهاية 
السنة والضمانة لشفافيتها ميكن 
مراقبني  حضور  يف  تكون  ان 
نضع  »ال  واضاف  دوليني«، 
شروطا على احد من املراقبني. 
االوروبي  االحتاد  على  نوافق 
واالمم  االفريقي  واالحتاد 
االطلسي،  احللف  وحتى  املتحدة 
فاملهم هو ان تكون االنتخابات 
نظيفة واال تكون هناك شبهات 

حبصول فوضى«.
واجرى صحايف كوريريا ديال سريا 
املقابلة مع سيف االسالم الثالثاء 
املاضي يف فندق راديسون بلو 
اليه  توجه  الذي  طرابلس  يف 
اخلارجية عبد  اصال ملقابلة وزير 
وجد  لكنه  العبيدي،  العاطي 

سيف االسالم بانتظاره.
من  انه  االسالم  سيف  واوضح 
لضمان  آلية«  وضع  »الضروري 
هذه  املعارضة يف  قادة  سالمة 

االنتخابات.

 واشنطن اعتربت أنه ال يتمتع بالقدرات القيادية وتعيينه سيثري انتقادات داخل »التنظيم«
املصري  اختيار  أن  خرباء  اعترب 
اسامة  خلالفة  الظواهري  امين 
تنظيم  رأس  على  الدن  بن 
»القاعدة« يعد خيارًا يتماشى مع 
منطق األمور واالستمرارية ولو 
أنه ال يتمتع بالقدرات القيادية 

نفسها ملؤسس التنظيم.
الغموض  من  أسابيع  وبعد 
التنظيم  داخل  والشائعات 
خالهلا  وردت  واليت  اجلهادي 
»القيادة  بثت  أخرى،  أمساء 
على  بيانًا  للقاعدة«  العامة 
»إن  فيه  قالت  أمس  االنرتنت 
قاعدة  جلماعة  العامة  القيادة 
اجلهاد، وبعد استكمال التشاور، 
تعلن تولي الشيخ الدكتور ابي 
حممد امين الظواهري وفقه اهلل 

مسؤولية إمرة اجلماعة«.
توماس  دومينيك  ورأى 
احلركات  يف  املتخصص 
يف  املتشددة  اإلسالمية 
للعلوم  العليا  الدراسات  معهد 
االجتماعية أن »الظواهري ميلك 
املشروعية  شيء  أي  قبل 
اىل  ينتمي  إنه  التارخيية: 
اجملموعة نفسها اليت ولدت يف 
للسوفيات يف  املناوئ  اجلهاد 
الثمانينات«،  يف  أفغانستان 
الدن،  بن  مقتل  »منذ  وأضاف 
املنتديات  على  أرى  كنت 
تدعو  عدة  رسائل  اجلهادية 
الظواهري اىل أن يصبح الوجه 

القيادي«.
يكون  أن  ينبغي  »كان  وتابع 
للناشطني.  مرجعية  وجهًا ميثل 
برز  غريه،  هناك  يكن  ومل 
بن الدن  جانب  اىل  الظواهري 

اجلهاد  ومارس  سنة،   15 منذ 
يف أفغانستان، إنه وجه للحركة 
أيضًا  إنه  املصرية.  اإلسالمية 

منّظر له مؤلفات عدة«.
الظواهري  فإن  وبالتأكيد، 
عامًا   59 العمر  من  البالغ 
سنوات  منذ  ُقدم  والذي 
لنب  اليمنى«  »الذراع  أنه  على 
عالقات  حتديد  دون  من  الدن 
السلطة والسيطرة بني الرجلني 
بوضوح، ال يتمتع داخل احلركة 
بالسحر  اخلارج  ويف  اجلهادية 

الذي كان ينعم به سلفه.
»على  توماس  دومينيك  وأكد 
وطريقة  الكاريسما،  صعيد 
التعبري واملوهبة اخلطابية، فإنه 
ال يتمتع البتة باملظهر اخلارجي 

نفسه لنب الدن«.
النسيج  من  »ليس  وقال 
فكره  إن  نفسه.  االيديولوجي 
غامض، وهذا يشبه تركيبة من 
ليس  فهو  ايديولوجيات،  عدة 
يف  إنه  يتكلم،  عندما  واضحًا 

غالب األحيان غامض«.
اختبارًا  الوالء  قسم  وسيشكل 
نفسه  فرض  ألهليته يف  جيدًا 
بات  الذي  التنظيم  رأس  على 
يتألف خصوصًا من فروع تنعم 
اليمن  يف  ذاتي  باستقالل 
والعراق والساحل أو من أنصار 
فاعلني على استعداد لالنتقال 
اىل العمل يف العامل من دون أن 
يكونوا على اتصال عمالني مع 

القيادة املركزية لـ«القاعدة«.
تاسيس  فمنذ  وبالفعل، 
)أغسطس(  آب  يف  التنظيم 
أعلن  باكستان،  مشال   1988

نفسه  الدن  بن  اسامة  مبايعة 
وليس للتنظيم.

األستاذ  فيليو  بيار  جان  وأكد 
يف العلوم السياسية يف باريس 
احلقيقي  »التاريخ  وكاتب 
»الوالء  أن  خصوصًا،  للقاعدة« 
الشخصي لنب الدن الذي أقسم 
عليه خمتلف قادة فروع القاعدة 
بالد  ويف  واليمن  العراق  يف 
من  اإلسالمي سيتجدد  املغرب 
اآلن فصاعدًا حيال الظواهري«، 
وأضاف »هذا ال يشكل مكسبًا 
عدة  وقائية  إجراءات  بسبب 
حيال  اجلهادية  احلركة  داخل 
التيار  قبل  من  السلطة  تولي 

املصري«.
إشارة  التعيني  هذا  »ان  ورأى 
اليت  العميقة  لألزمة  إضافية 
مقتل  منذ  القاعدة  فيها  متر 
االمر  تطلب  وقد  الدن:  بن 
شهرًا ونصف الشهر لكي حيل 
الرجل الثاني حمل الرجل األول 
عن  رمبا  يكشف  وهذا  الراحل. 
عملية أكثر تعقيدًا وتنافرًا مما 

تبدو عليه«.
إعالن  فإن  حال،  أي  على 
كان  الذي  الظواهري  تسمية 
متوقعًا، رأت الواليات املتحدة 
بالنسبة  ضعف  عالمة  أنه  على 

اىل »القاعدة«.
وقال مسؤول أمريكي كبري يف 
الظواهري  إن  أمس  واشنطن 
القيادية  بالقدرات  يتمتع  »ال 
الدن«،  بن  السامة  نفسها 
»ان ترقيته اىل رأس  وأضاف 
انتقادات  سيثري  )القاعدة( 

وحتى رفضًا« داخل اجملموعة.
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 دينيس روس عاد بعد استقالة ميتشل ليلعب دوراً رئيسياً يف االتصاالت الفلسطينية ـ اإلسرائيلية
عاد املبعوث االمريكي دينيس 
روس كبري مستشاري الرئيس 
جملس  يف  واملسؤول  أوباما 
االمريكي  القومي  األمن 
واملعروف بتبنيه وجهات النظر 
اإلسرائيلية، ليتوىل إىل جانب 
ديفد هيل مبعوث السالم إىل 
الشرق األوسط ملف التفاوض 
بعد  اإلسرائيلي،  ـ  الفلسطيين 

استقالة جورج ميتشل اخريا.
إسرائيلية،  مصادر  وحسب 
فإن روس يؤيد مطالب رئيس 
احلكومة بنيامني نتنياهو باعرتاف 
يهودية  بدولة  الفلسطينيني 
»دولتني لشعبني«،  عرب صيغة 
على عكس ميتشل الذي فشل 
بالتفاوض على  نتنياهو  بإقناع 
أسس ان تقوم دولة فلسطينية 
عاصمتها القدس على األراضي 
وإجياد   1967 عام  احملتلة 
الالجئني  لقضية  عادل  حل 

الفلسطينيني.
وكانت تقارير صحافية أعادت 
استقالة ميتشل إىل الصراع مع 
البيت  يف  اإلسرائيلي  اللوبي 
األبيض، ونقلت »نيوورك تاميز« 
اخريا عن أحد املسؤولني العرب 
إن ميتشل كثريا ما كان يلوح 
للفلسطينيني بـ روس بوصفه 
مثاال ملن ميكنهم أن ينتهوا إليه 

إذا ما ترك منصبه.
دينيس  دور  التقرير  وتناول 
عالقة  تربطه  الذي  روس، 
نتنياهو  مع  وقوية  وثيقة 
البارز  اإلسرائيلي  واملفاوض 
ومشاركته  موخلو،  اسحق 
ديفد  كامب  مفاوضات  يف 
بإشراف  الفاشلة   2000 عام 
الرئيس السابق بيل كلينتون، 
حيث أصر الرئيس الفلسطيين 
الراحل ياسر عرفات، يف إحدى 
اخراج  على  التفاوض،  مراحل 
بسبب  ديفد  كامب  من  روس 
له  وكان  االسرائيلية  مواقفه 

ذلك.
روس  فإن  التقرير،  وحسب 
البيت  إسرائيل يف  حليف  »هو 
االشخاص  أكثر  وأحد  البيض 
يف  الكواليس  وراء  تأثريا 
على  بقدرته  ومعروف  املدينة، 
الديبلوماسية  املنهجيات  وضع 
يف  ومثابر  تدرجيي  بأسلوب 
جتنب  بطريقة  األوسط  الشرق 
تغيري اإلدارة األمريكية لقواعد 
االمريكية  والسياسات  اللعبة 

وان  واملنطقة  إسرائيل  جتاه 
هذه  إسرتاتيجيته  تتناقض 
اسرتاتيجية  مع  حاد  بشكل 
لديه  الذي  األمريكي  الرئيس 
مكانة  رفع  على  وعزم  رغبة 
مكانة  إىل  الفلسطينيني 
بها  يتمتع  اليت  لتلك  مماثلة 

اإلسرائيليون«.
ما  األبيض  البيت  يوضح  ومل 
عاما(   62( روس  موقف  هو 
أعلن  الذي  أوباما،  خطاب  اثر 
ما  إسرائيل  حدود  أن  فيه 
تعديله  مت  اليت  ـ   1967 قبل 
ليتوافق مع االحتياجات األمنية 
يف  واملستوطنات  إلسرائيل 
الضفة الغربية يف تبادل متفق 
أن تشكل أساس  ـ جيب  عليه 
ومل  مفاوضات.  وليدة  تسوية 
يرد روس على طلبات التعليق 
أصدقاؤه  ويقول  املقال.  هلذا 
واملقربون منه إن لديه اعتقادا 
بأن  مفاده  طويل  وقت  منذ 
تكلل  لن  السالم  مفاوضات 
الواليات  تنسق  مل  ما  بالنجاح 
مع  بدقة  جهودها  املتحدة 

اإلسرائيليني.
أوضح  فقد  التقرير،  وحسب 
روس، أنه كان معارضا لفكرة 
على  بالضغط  أوباما  قيام 
أمريكية  خطة  بوضع  إسرائيل 
التوصل  إىل  تهدف  شاملة 
التفاق سالم مع الفلسطينيني، 
يف  شاركوا  مسؤولني  حبسب 

النقاش حول هذا املوضوع.
الذي  ميتشل،  جورج  أيد  وقد 
للرئيس  خاصا  مبعوثا  كان 
أوباما يف الشرق األوسط، جنبا 
اخلارجية  وزيرة  مع  جنب  إىل 
كلينتون،  هيالري  األمريكية 
الشامل  األمريكي  االقرتاح 
واألمن  احلدود  يضم  الذي 
والالجئني.  القدس  ومستقبل 
اعرتاضه،  أبدى  روس  أن  غري 
على حد ذكر مسؤولني باإلدارة 
األمريكية، مشريا إىل أنه ليس 
الواليات  تظهر  أن  احلكمة  من 
املتحدة كما لو كانت تعلن عن 

قطع عالقاتها مع إسرائيل.
وينظر نتنياهو وأنصار إسرائيل 
يف الواليات املتحدة إىل روس 
لكبح  أساسيا  مفتاحا  باعتباره 
باعتباره  إليه  ينظرون  ما  مجاح 
النظر  وجهات  مع  تعاطفا 
الفلسطينية  للقضية  املؤيدة 
)مبعوث  ميتشل  جانب  من 

أوباما السابق لعملية السالم(، 
القومي األول  ومستشار األمن 
السابق للرئيس اجلنرال جيمس 
الرئيس  وحتى  بل  جونز،  إل 

أوباما نفسه.
وقال أبراهام إتش فوكسمان، 
مكافحة  ملنظمة  الوطين  املدير 
روس:  وصديق  التشهري 
كانت  وجونز،  مبيتشل  »بدءا 
املستشارين  من  أكثرية  هناك 
مع  أكثر  تعاطفا  أبدوا  ممن 
اجلانب  عن  الفلسطيين  اجلانب 

اإلسرائيلي«.
إدارة  يف  عمله  روس  وبدأ 
واضعي  كبار  كأحد  أوباما 
بالعالقات  اخلاصة  السياسات 
اخلارجية.  وزارة  يف  إيران  مع 
بعد   ،2009 صيف  يف  ولكن 
توليه وظيفته  أشهر قليلة من 
إىل  روس  انتقل  الوزارة،  يف 
احتفظ  حيث  األبيض،  البيت 
اإليراني  الشأن  يف  بتخصصه 
أتاح  نطاقا  أوسع  دورا  وتوىل 
رد  تشكيل  يف  املشاركة  له 
يف  الثورات  جتاه  أوباما  فعل 

العامل العربي.
يف  للعمل  انتقاله  وتزامن 
البيت األبيض مع املواجهة بني 
حول  ونتنياهو  األبيض  البيت 
اإلسرائيلية.  املستوطنات  بناء 
يشري  حسبما  الوقت،  ومبرور 
األمريكية،  باإلدارة  مسؤولون 
يف  أكرب  دورا  روس  توىل 
التأثري على سياسة التعامل مع 
اإلسرائيلي.   - العربي  الصراع 
 ،2009 )سبتمرب(  أيلول  ويف 
على  إصراره  عن  أوباما  ختلى 
يف  املستوطنات  بناء  تعليق 
قبل  من  االعرتاض  مواجهة 

اجلانب اإلسرائيلي.
كان  »لو  فوكسمان:  وقال 
دينيس روس من ضمن احللقة 
ملا  األوىل،  األيام  يف  املقربة 
اخلطأ  ذلك  يف  اإلدارة  وقعت 
بقضية  يتعلق  فيما  اجلسيم 
كان  فقد  املستوطنات. 

سيقول: ال تفعلوا هذا.«
البيت  يف  ما  وقت  ويف 
األبيض، لعب روس دورا على 
قدر كبري من األهمية، على حد 
باإلدارة، ليس  ذكر مسؤولني 
الوثيقة  عالقته  بسبب  فقط 
لعالقته  أيضا  ولكن  بنتنياهو، 
كبري  موخلو،  بإسحاق  القوية 
مفاوضي السالم اإلسرائيليني 
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

change!  
At IPS Security we value our employees and know that 
they are our business. As a rapidly growing company, 
we’re always looking for reliable, well spoken and well 

presented individuals.        

Every IPS Security employee contributes to our 
continued success-and to our long-standing 

reputation for excellence. 
IPS Security requires qualified applicants for a variety 
of positions all over the 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
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<‡√≥ <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
<‹◊√fiÊ <HÏ4f“ <ÌeÑ“ <ª <èÈ√fi
< �ì≠<‰fi`“Ê<HÌ◊”é⁄<ÃÒ^�÷]< �·`e
<·] <±] <]4é⁄ <H«ÌflÈ√⁄ <ÌÀÒ^õ
<ãÈ÷Ê <H^flj⁄Ç§ <–◊ �} <ÖÁjâÇ÷]»
<]Éc <‘÷Ñ÷ <HÂÇfl¬ <�]ÇÈf¬ <·Á”fl÷
<H‘÷Ñe<‹œfl◊ <ÿËÇ√j÷<Ìq^ù<·^“

J«Ã◊π]<]Ñ„e<ovffiÊ
<ÜËÇfi <ÃÈ“ <ÕÜ√fi <%» <VÕ^ï_
<tÊÜ}<‡⁄<l]Áflâ<R<Ç√e<^flj÷ÊÅ
<^fl⁄à◊Ë <‘÷Ñ÷ <HÎÖÁä÷] <èÈ¢]
<kfi^“<Çœ <HÖÁjâÇ÷]<ÜËÁ�i<›ÁÈ÷]
<HÌ⁄Á”£]<Ó◊¬<‹ji<�̂œe^â<Ì◊”éπ]
<kvfë`  <HÜËáÁ÷] <Ó◊¬ <‹m <‡⁄
<‹◊√Ë<Çu_<˜Ê<H›^√÷]<ÜËÇπ]<Ó◊¬
<Õ¯§] <‹jË <Çœ  <Hÿí¨<ÇŒ <^⁄
<J«ÏÖ]áÁ÷]<ª<gq^£]<Ó◊¬<�̂œu˜
<Õ]Ç„jâ] <›Ç¬» <Ó◊¬ <]ÅÇé⁄
<‡”÷Ê <HÌÀÒ^õ <Î] <l]á^Èj⁄]
<H∞Èfi^flf◊“ <ÏÇu]Ê <ÏÜπ <Ü”Àfl÷
<Ì �flâÊ<∞ÈvÈä⁄Ê<áÊÖÇ“<ãÈ÷Ê
<^flËÇ÷ <xfë_» <Vƒe^iÊJ«Ì√ÈçÊ
<‡ �∫ <ò√f÷] < �·`e <Ï4f“ <�̂“Á”ç
<Ó◊¬<ƒÈŒÁj÷]<Ó◊¬<ÏÖÇœ÷]<·Á”◊µ
<ÌflÈ√⁄<ÅÁ¬Ê<‹„ËÇ÷<HÌ⁄Á”£]<ÂÑ‚
<‹„fi]<±]<]4é⁄<H«ÿÈ”éj÷]<›Ç√÷
<4È«j÷]» <ÿj”i <ãÈÒÖ <·Ê2j√Ë»
<·Á¬ <Ÿ^éÈ⁄ <Å^€√÷] <«|¯ë˜]Ê
<ÿnµ<‰fl”÷ <HÿÈ”éj÷] <‰qÁe <Ìfœ¬
<‡⁄ <›Ü �uÊ <HÌÈvÈäπ] <ÌËÜn“˘]
<‡”Ë <% <‰fi˘ <ÌËÖÁ„€¢] <Ìâ^ÒÖ
<�̂äÈÒÖ <’^fl‚ <·Á”Ë <·_ <�̂eÁ◊�⁄
<ãÈÒÖ»<·_<�̂€◊¬<H«·^flf÷<ª<�̂ËÁŒ
<‘◊j⁄]<·^€È◊â<Ÿ^éÈ⁄<ÌËÖÁ„€¢]
<Ï3À÷] <ª <ÏÇÈq <ÃŒ]Á⁄ <ÏÇ¬
J«^„È◊¬<‰√Èréi<g´Ê<ÌÈï^π]

<ò√f÷]< �·`e<�̂√fljœ⁄<kä÷«V‹j}Ê
<Ó◊¬ <ƒÈŒÁj◊÷ <Ï_Ü¢] <‹„ËÇ÷
<Éc <HÌ⁄Á”£] <ÿÈ”éi <›ÁâÜ⁄
<ÌÈqÖ^} <ΩÁ«ï <’^fl‚ < �·_ <Çœj¬_
<›Ç√e <ò√f÷] <‰ �ffli <ÏÖÁøfl⁄ <4∆
<îÜÀ÷] <Õ]àfljâ]Ê <HƒÈŒÁj÷]

<J<«ŸÁõ_<kŒÁ÷

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

J«hÁ√é÷]Ê
<Ì¬^∂»<·]<xËÜíi<ª<2j¬]Ê
<Í√ä÷]<‡¬<·]Áji<%<Ö]Éa<MP
<lÑ}_Ê <HÌ÷ÊÇ÷] <Ω^œâ˝
<^„i^äâˆ⁄ <ÃËÁü <ª <‡√≥
<l^“Üç<±c<^7 �Ávj÷<^„i]Ö]ÅcÊ
<’¯⁄] <Ó◊¬ <Á�äi <Ìë^}
<^€“ <J∞flõ]Áπ]Ê <Ì÷ÊÇ÷]
<ÌÈfl⁄_<Ïà„q_<ÿËÁ†<±c<k√â
<lÅ^“Ê <HÌë^} <^ÈéÈ◊È⁄ <±]
<ã◊• <±c <Ì⁄Á”£] <Ÿ �Á†

pbflåˇ€@QT@Ú«Ï‡™@ZÏéÏæa@“aÏ„
laán„¸a@Ôöbfl@∂g@Êb‰j€@ÒÜb«g@áÌãm
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بنك  هيلينك  بريوت  افتخر 
الرئيسي  الراعي  يكون  بأن 
للعشاء السنوي للصليب األمحر 
دعمه  بسرور  وأعلن  اللبناني، 
هذه  ألنشطة  واملستمر  الثابت 

املؤسسة النبيلة.
 500 من  أكثر  احلفل  تواجد يف 
أنشطة  ومتويل  لدعم  شخص 
الصليب األمحر اللبناني املعروف 
تبغي  ال  انسانية  مؤسسة  بأنه 
الربح، يقودها متطوعون مهمتهم 
الكوارث  يف  الضحايا  انقاذ 
ومساعدة  واإلنسانية  الطبيعية 
حياتهم  على  احلفاظ  الناس يف 
لكيفية  تهيئتهم  اىل  باإلضافة 
والتحضري  الكوارث  مع  التعامل 

للتدخل يف حال وقوعها.
واكيم  جاميس  السيد  وأعلن 
املدير العام والرئيس التنفيذي 
يف  بنك  هيلينك  لبريوت 
أن  احلفل،  خالل  ألقاها  كلمة 
يكون  بأن  يلتزم  سوف  البنك 
واألمل  احلياة  اعطاء  شريكا يف 
خالل  من  وذلك  للمحتاجني 
مساندته خلدمات الصليب االمحر 
الطبية  االجتماعية،  اللبناني 

والتعليمية.
بأنه  واكيم  السيد  صرح  كما 
األمحر  الصليب  مع  سيتعاون 
ليصبح  أسرتاليا  يف  اللبناني 
أجل  من  اسرتاتيجيا  شريكا 

واملبادئ  القيم  وترويج  تعزيز 
اإلنسانية.

ممثل  طوق،  جربان  وشكر 
يف  اللبناني  األمحر  الصليب 
واكيم  جاميس  السيد  أسرتاليا 
على مبادرة بريوت هيلينك بنك 
املميزة والكرمية اليت تسهم يف 
استمرارية مهمة وعمل الصليب 

األمحر اللبناني يف لبنان.
بنك  هلينيك  بريوت  يساهم 
املنظمات  ومساندة  بدعم 
واملؤسسات االجتماعية واخلريية 
واسع،  نطاق  على  أسرتاليا  يف 
اىل  تبادر  اليت  تلك  وخصوصا 
احملتاجني  لدعم  التربعات  مجع 

وذوي االحتياجات اخلاصة.

بريوت هيلينك بنك يعلن عن شراكة 
اسرتاتيجية مع الصليب األمحر 

اللبناني يف مشال لبنان ، قضاء بشري
الوزراء  رئيس  حكومة  يف 

اإلسرائيلي.
نفوذه  روس  أظهر  وقد 
األول  تشرين  يف  املتزايد 
)اكتوبر( املاضي، وقتما كانت 
نتنياهو  على  تضغط  اإلدارة 
تعليق  قرار  مد  على  للموافقة 
أشهر  لثالثة  املستوطنات  بناء 

أخرى. ورفض نتنياهو.
لذلك، قام روس بإعداد حزمة 
إلسرائيل،  احلوافز  من  ضخمة 
مشلت 20 طائرة مقاتلة أمريكية 
ووعدا  أخرى  أمنية  وضمانات 
أمريكيا مبعارضة قرارات األمم 
الدولة  سيادة  بشأن  املتحدة 
من  كثري  وأعرب  الفلسطينية. 
األوسط  الشرق  شؤون  حمللي 
اإلدارة  أن  من  دهشتهم  عن 
يف  إلسرائيل  الكثري  ستقدم 
ملرة  اختاذه  يتم  إجراء  مقابل 
تعليق  فرتة  مد  وهو  واحدة، 

بناء املستوطنات 90 يوما.
أوباما  أوقف  النهاية،  ويف 
جهده املبذول يف هذا الشأن، 
أقنع  إذا  حتى  أنه  مستنتجا 
نتنياهو وزارته باملوافقة على مد 
فرتة التعليق، فمن غري احملتمل 
أن حتقق التقدم يف احملادثات، 
املتحدة.  الواليات  تأمله  الذي 
احملادثات  انتهت  ما  سرعان 
ورئيس  نتنياهو  بني  املباشرة 
حممود  الفلسطينية  السلطة 
خططا  عباس  ووضع  عباس، 
يف  املتحدة  األمم  إىل  للتوجه 
سيادة  على  للتصويت  سبتمرب 

الدولة الفلسطينية. 

*السيد جاميس واكيم*

 اندونيسيا: احلكم على رجل الدين باعشري بالسجن 15 عامًا
أصدرت حمكمة اندونيسية امس 
عاما   15 بالسجن  حكما  االول، 
االندونيسي  الدين  رجل  على 
املتشدد أبو بكر باعشري لصلته 
قتل  إىل  تهدف  كانت  جبماعة 

رئيس البالد.
خطوة  باعشري  سجن  ويعترب 
احلكومة  مساعي  ضمن  مهمة 
شوكة  الضعاف  االندونيسية 
اجلماعات االرهابية، لكن كثريين 
ال يقللون من خطر شن هجمات 
يف أكرب الدول االسالمية سكانا 
اسالميني  متشددين  قبل  من 

آخرين.
وال حيظى باعشري بتأييد واسع 
حمللني  لكن  اندونيسيا،  يف 
تؤجج  قد  »إدانته  ان  قالوا 

املتشددين  االسالميني  مشاعر 
بالثأر  بعضهم  تعهد  الذين 
»القاعدة«  تنظيم  زعيم  ملقتل 

هجوم  يف  الدن  بن  أسامة 
الشهر  باكستان  يف  أمريكي 

املاضي. 

قراصنة  جمموعة  زعمت 
سيكيورييت«  »لولز  الكومبيوتر 
على  السيطرة  من  متكنت  أنها 
االستخبارات  وكالة  موقع 
املركزية »سي اي ايه« لساعات 
جديدة  قرصنة  حالة  يف  عدة، 
احلكومية  املواقع  تستهدف 

األمريكية.
وأفادت وسائل إعالم أمريكية 
أعلنت  سيكيورييت«  »لولز  بان 

عرب موقع »تويرت« عن السيطرة 
على موقع الـ«سي آي ايه« يوم 
أمس االول األربعاء وإخراجه من 
سيطرتها الساعة الثامنة مساء 

بالتوقيت احمللي«.
الـ«سي  باسم  الناطق  وقال 
غولسون  بريستون  ايه«  آي 
حصل،  مبا  علمت  »الوكالة  ان 
من  مزيد  إعطاء  دون  من 

التفاصيل«.

موقع الـ«سي آي ايه« يتعرض للقرصنة
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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 
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1. Trying to make other 
people hate or act violently 
towards others because of 
their culture, ethnicity or 
background, is against the 
law.
1) Trying isn’t against the 
law, but making them act 
violently is.
2) It is correct
3) It is only illegal to act 
violently, not trying, or 
making other people to do 
so.
4) It is correct, except 
in cases of cultures or 
ethnicities not officially 
approved in Australia.

2. What is the biggest annual 
public event in Australia?
1) Australia Day
2) Christmas Day
3) New Years Day
4) Anzac Day

3. When did the European 
settlement start?
1) When the first 11 convict 
ships arrived on 26 January 
1788
2) In 1901, when colonies 

 مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
اخلطي للحصول على اجلنسية األوسرتالية

يف 15ايار2011 سيكون هناك 
اهلجرة   لقانون  جديد  قانون 
القديم   القانون  مبوجبه  ألغى 
وحدد "عناوين الدوائر" اليت 
تأشريات  طلبات  اليها  تقدم 

152011

152011

152011  
 

 
 

Iran 
 

Department of Immigration and Citizenship, 3 
Lonsdale Street 
BRADDON ACT 2612 

Thailand 
 

Australian Embassy, Bangkok, Thailand 
37 South Sathorn Road, Bangkok 10120 
THAILAND 

Chile 
 

Isidora Goyenechea 3621 Torre – B, Piso 12 
Las Condes, SANTIAGO DE CHILE 

Turkey   
paragraph 1224A(3)(aa) of Schedule 1 
to the Regulations 

Australian Embassy, Ankara, Turkey 
PK 32,Cankaya 06552, Ankara, TURKEY 

Turkey 
paragraph 1224A(3)(aa) of Schedule 1 
to the Regulations 

Australian Embassy, Ankara, Turkey 
MNG Building Ugur Mumcu Caddesi 88, 7th 
Floor Gaziosmanpasa Ankara 06700 
TURKEY 

Malaysia 
 
paragraph 1224A(3)(aa) of Schedule 1 
to the Regulations 
 

Australian High Commission 
6 Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur 
50450, MALAYSIA 
 
Australia VFS Visa Application Centre 
Suite 19.06, 19 Floor, Wisma MCA 
163 Jalan Ampang, 50450, Malaysia 

Malaysia 
paragraph 1224A(3)(aa) of Schedule 1 
to the Regulations the 
 

Australian High Commission 
6 Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur 
50450, Malaysia 
 
Australia VFS Visa Application Centre 
Suite 19.06, 19 Floor, Wisma MCA 
163 Jalan Ampang, 50450, Malaysia 

Malaysia 
paragraph 1224A(3)(aa) of Schedule 1 
to the Regulations 

PO Box 10921, Kuala Lumpur 
MALAYSIA 50730 

                                                 
1  IMMI 11/016  
2  IMMI 10/050 

Indonesia Jalan H. R. Rasuna Said  
Kav C15-16 (Kuningan), Jakarta Selatan 
12940, INDONESIA 

Bangladesh 
paragraph 1224A(3)(aa) of Schedule 1 
to the Regulations 

The Visa Office, Australian High 
Commission, 184 Gulshan Avenue, Gulshan-
2, Dhaka 1212, BANGLADESH 

Bangladesh 
paragraph 1224A(3)(aa) of Schedule 1 
to the Regulations 

VFS Bangladesh Pvt, Ltd, Australia VFS Visa 
Application Centre, ZN Tower, 1st floor, Plot 
# 2, Road 8, Block SW(1), Gulshan Avenue, 
Dhaka 1212, BANGLADESH 

Bangladesh 
paragraph 1224A(3)(aa) of Schedule 1 
to the Regulations 
 

VFS Bangladesh Pvt, Ltd, Australia VFS Visa 
Application Centre, Garden Towers, 1st floor, 
Shahjalal Bridge, Link Road Mendhibagh 
Sylhet, BANGLADESH 

 
 

Islamic Republic of Iran Diploma or Degree 
 

Kingdom of Thailand  
 

Diploma or Degree  

Chile Tertiary qualification or have satisfactorily completed or 
have been approved to undertake a third year of 
undergraduate university study 

The Republic of Turkey Hold tertiary qualifications, or have satisfactorily 
completed at least two years of undergraduate 
university study 

United States of America Hold secondary school qualifications 
Malaysia Hold tertiary qualifications, or have successfully 

completed at least two years of undergraduate 
university study 

Indonesia Hold tertiary qualifications, or have successfully 
completed at least two years of undergraduate 
university study 

Bangladesh Hold tertiary qualifications, or have successfully 
completed at least two years of undergraduate 
university study 

 

لكل  و"الزيارة"  "العمل" 
مقدم طلب من دولة )تايلند 
تركيا    – شيلي   – ايران   -
اندونيسيا  امريكا - ماليزيا – 
حدد  كما   .  ) بنغالدش   –

became a confederation
3) In 1851, when gold was 
discovered in New South 
Wales and Victoria
4) In 1788, when Australia 
was discovered

4. The Capital of South 
Australia is
1) Darwin
2) Brisbane
3) Adelaide
4) Hobart

5. What colour 
on the Australian 
Aboriginal Flag 
represents the 
earth?
1) Red
2) Yellow
3) White
4) Black

إجابات صحيحة
Correct answers to:

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

صفحة ٧     

لبنانيات
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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
<ÌÈ◊€¬ <ª <^„Ò]Öa <öÜ  <Ì÷Ê^¶ <2¬
<s„fi» < �·_ <Ó◊¬ <] �ÅÇé⁄ <H«ÃÈ÷`j÷]
<±c <Á‚ <^⁄ <Ö]Éa <‡⁄ <‡⁄^n÷] <ÔÁŒ
<Ì⁄Á”£]Ê<‹”£]Ê<Ì�◊ä÷^e<Ö^nÚjâ˝]
<^€◊¬ <HÌÈâ^Èä÷] <ÌËÇÈ”÷] <ÌâÖ^∫Ê
<ÔÇ÷ <ÏÇuÁ⁄ <ÌËıÖ <Î˘ <ÅÁqÊ <˜ <·_
<Ó◊¬<Ìä ^fl⁄<ÿe<HÖ]Éa<T<ÔÁŒ<^ŒÜ 
<‡⁄ <ÏÅ^Àjâ¯÷ <ÌËÖ]áÁ÷] <ìí£]

J«Ì�◊ä÷]Ê<Ì⁄Á”£]
<Ì√ï^} <ÔÁœ÷] <ÂÑ‚» <·_ <Ü“ÉÊ
<˜ <HÃÈ÷`j÷] <ª <ÌÈqÖ^§] <l]4m`j◊÷
<oÈu <HÎÖÁä÷] <ÇÈ√í÷] <Ó◊¬ <^€Èâ
<^‚Ç„éi<:÷] <l^e]Ü�ï˜]<kä”√fi]
<Ó◊¬Ê<H·^flf÷<ª<^„Ò^À◊u<Ó◊¬<^ËÖÁâ
<·_<ÊÇfË<ÎÑ÷]<H«!]<hàu»<‹„â_Ö
<‰Èfl√Ë <˜ <Ífi^flf◊÷] <Í◊}]Ç÷] <·`é÷]
<‘÷Ñ÷ <H^ËÖÁâ <‰Èfl√i <ÎÑ÷] <ÖÇœ÷^e
<Í◊rfli <Óju <ÿÈ”éj÷] <ª <oË3Ë

J«’^fl‚<≈^ïÊ˘]
<ÿÈ”éi»<±c<Íi^œÈ⁄Ê<·^€È◊â<^¬ÅÊ
<ÖÁ⁄˘]<4Èäje<Ófl√ �i<Ω]ÜŒÁfl”i<Ì⁄Á”u
<Ìœ÷^√÷]<ÖÁ⁄˘]<ÿœfli<·_<Ó◊¬<HÌÈi^È£]
<]ÅÇé⁄ <H«;õÁ÷] <Ö]Á£] <Ì÷Ê^õ <±]
<ÌuÊ]Üπ] <Ì÷^u <^„fic <hÁqÊ» <Ó◊¬
<l]4m`j÷] <k† <Ì€Ò^œ÷] <ÌÈ⁄Á”£]
<^‚˜ÁjË <:÷] <HÌÈ◊}]Ç÷]Ê <ÌÈ€È◊Œ˝]
<4È«j÷]» <ÿj”i<ãÈÒÖ<Üç^f⁄<ÿ”ée
<‡⁄<H·Á¬<Ÿ^éÈ⁄<gÒ^fl÷]<«|¯ë˝]Ê
J«ÌËÖ]àjâ˝]<‰f÷^�⁄Ê<‰i^√◊�i<Ÿ¯}

<Ì⁄Á”u<ÿ€¬<ÿÈ√Ài<ÏÅ^¬c»<±c<^¬ÅÊ
<^⁄» <^ñ ]Ö <H«Ÿ^€¬˘] <ÃËÜíi
<]Ç“ˆ⁄ <H«Ì÷] �Á¢] <‹Èâ]Üπ^e <Ó€äË
<ª <ÿí¨ <·_ <g´ <ƒËÜéj÷]» <·_
<ƒÈ�jäi <HÌÈ◊√  <Ì⁄Á”u <ÅÁqÊ <ÿæ
<ÎÇfiÊ <Hl^À◊π] <ƒ⁄ <Óõ^√ji <·_

<ÌuÊÜ�π]<∞fi]Áœ÷]<ƒËÖ^é⁄<ª<^„Ë_Ö
<Çœ¬» <^ñ ]Ö <H«h]Áfl÷] <ã◊• <ª
<ã◊•<Ì÷Ê^¶<·˘<HÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q
<ÌËÖÁjâÇ÷]<l^�◊ä÷]<Ö^íj}c<h]Áfl÷]
<Ì⁄á_ <–◊≠ <Ì⁄Á”v◊÷ <ÌÈŒ^nÈπ]Ê

J«Ç◊f÷]<ª<Ï4f“<ÌÈâ^Èâ
27]

<gÒ^fl÷]<«gÒ^j”÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<ÅÇçÊ
<Ì¬]Éc <±] <oËÇu <ª <27] <ÎÅ^ 
<˜<h]Áfl÷]<ã◊•»<·_<Ó◊¬<H«ÜrÀ÷]»
<] �4é⁄<H«Ì⁄Á”£]<ÖÊÅ<Ñ}`Ë<·_<g´
<ÅÁ√Ë<‰⁄Ç¬<‡⁄<Ìä◊¢]<ÖÁñu»<·]<±c
<H«gÒ^j”÷]«{÷<Íâ^Èä÷]<gj”π]<±c
<Ì⁄Á”u <ÖÊÅ <ÿÈ√Ài» <±] <^È¬]Å
<·^flf÷<·_Ê<^€Èâ˜<HŸ^€¬˘]<ÃËÜíi

J«Íu^Èä÷]<‹âÁπ]<h]Áe_<Ó◊¬
<Ì÷^£^e <Üm`j⁄ <·^flf÷» <·_ <±] <kÀ÷Ê
<H^ËÖÁâ <ª <�̂ëÁí}Ê <ÌÈ€È◊Œ˝]
<ÏÇflq_ <Ó◊¬ <ÌËÁ÷Ê_ <Ç√Ë <% <oÈu
<Ì÷^u<ª<›ÁÈ÷]<Á‚Ê<HÎÖÁä÷]<›^øfl÷]

J«Ö^øjfi]
ÿÈ€¢]

<‹ËÇfi<gÒ^fl÷]<Ì◊j”÷]<Áñ¬<hÜ«jâ]Ê
<MP <«ƒŒÁ⁄ <±] <oËÇu <ª <ÿÈ€¢]
<ÜËáÁ÷] <l^ Üíi» <·_ <±] <H«Ö]Éa
<ÌËÜn“˘] <·_ <kfni <å^©<ÿÈœjäπ]
<Ì÷ÊÇ÷] <ƒ€Œ <±] <Ó√äi <ÏÇËÇ¢]
<ÌqÊÜ€‚ <Á‚ <ÿíu <^⁄Ê <HÌÈfi^flf◊÷]
<∞jflä÷]<Ÿ¯}<^7^√j ]<‰÷<‡”µ<·^“
<›ÁË <HÌÈfiÁfi^Œ <ÌœËÜ�e <∞jÈï^π]

J«^È◊√ <]ÜËáÊ<·^“
<ŸÁu <l^øu¯⁄ <‘◊µ<ƒÈ€¢]» <VŸ^ŒÊ
<ÃÒ^�÷]<·_<Á‚<ÇÈ“˘]<‡”÷Ê<HÃÒ^�÷]
<·_ <ÿq] <‡⁄<Hÿ⁄^“<ÿ”ée<–�f�Ë <%
<±]<^j ˜<H«‰i^Èe^´]Ê<‰i^Èf◊â<Ü„øi
<ÏÖÇœ÷]<›Ç¬Ê<«!]<hàu»<|¯â»<·_
<ã◊•<ÿÈ�√iÊ<l^äâˆπ]<^fle<Ó◊¬

<ÖÁ⁄_ <HÍ⁄Á”£] <…]ÜÀ÷]Ê <h]Áfl÷]
<ÿ”ée <ÃÒ^�÷] <–Èf�i <›Ç¬ <å�Ü”i

J«xÈvëÊ<–ÈŒÅ
<≈Ü  <Ó◊¬ <gËÁíj÷]» <Ó◊¬ < �ÅÇçÊ
<Í◊}]Ç÷] <‡⁄˘] <ÔÁŒÊ <l^⁄Á◊√π]
<ÏÇÒ^¬ <ÍÀËÖ <ÕÜç_ <]Á◊÷] <Ìâ^ÒÜe
<ÂÅÁ€ëÊ<H≈ÜÀ÷]<]Ñ‚<ÌÈ÷¯œjâ]<±]
<H«!] <hàu» <Ìfl€È‚Ê <ÏÜ�Èâ <tÖ^}
<›àj◊⁄ <å^© <ÜËáÁ÷] <·_Ê <^ëÁí}
<Ö^Èj÷] <‡⁄ <Ün“_ <«!] <hàu» <{e
<Á‚<‰e <›^Œ<^⁄ <·_Ê<H«Ü£] <;õÁ÷]»
<^„fiÁ€ñ⁄<‡⁄<Ì÷ÊÇ÷]<»ËÜÀi<ÿq]<‡⁄
<‰œËÜ Ê <…Ü _ <·_ <Ç√e <HÍfiÁfi^œ÷]
<ã◊• <]Á◊ÀŒ_Ê <ÌËÖÁ„€¢] <Ìâ^ÒÖ

J«Ì⁄Á”£]<]Á�œâ_Ê<h]Áfl÷]
<Ÿ^éÈ⁄ <ãÈÒÜ÷] <Ö]ÜŒ» <·_ <Ô_ÖÊ
<^ñœ÷] <±] <ÍÀËÖ <Ì÷^uc <·^€È◊â
<Ã◊π]<Ó◊¬<^√◊�⁄<ãÈ÷<‰fi_<±]<4éË
<‰e<ö3ÀË<·^“<‘÷Ñ÷<H–ÈŒÅ<ÿ”ée
<ÍÀËÖ <]Á◊÷] <ƒ⁄ <Ì÷`äπ] <ovfË <·_
<l^nu^fπ] <Áï <Ó◊¬ <Ñ~jË <‹m <‡⁄Ê

J«›á¯÷]<Ö]Üœ÷]
<ÌÈ◊}]Ç÷]<ÜËáÊE<ÏÁ�}»<·_<±]<Ö^ç_Ê
<DÅ^Ëá <Ÿ^€¬˘] <ÃËÜíi <Ì⁄Á”u <ª
<·˘ <H≈Üäj÷] <‡⁄ <Íç<^„È  <ÅÊÖ^e
<kfi^“ <:÷] <ÖÁ⁄˘] <‡⁄ <ÇËÇ√÷] <’^fl‚
<Õ^”j¬˜] <ÌflÈ√⁄<Ì◊uÜ⁄ <ª<Í¬Çjäi
<ÏÁ¬Å» <{÷ <Ãâ_Ê <J«^„â^â_ <Ó◊¬
<Ì⁄Á”£] <ÿ√Ài <ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊¢<ÎÜe
<Ö^fj¬] <Ó◊¬ <H^„jËÖÁjâÅ <›Ç√÷ <]Üøfi
<Ÿ^€¬˘]<ŸÊÇq<ƒïÊ<‡⁄<Á‚<ÎÜe<·_
<Ìf√÷<ÎÜe<g√÷Ê<Hgj”π]<ÌÚÈ‚<ŸÇe
<Ÿ¯} <‡⁄ <HÌÈ◊È�√j÷] <Ö]Éa <T <–ËÜ 
<±Ê˘]<∞jâ^ÒÜ÷]<ÖÊÅ<^«÷]<Ì÷Ê^¶
<Ü⁄˘]» <·_ <Ó◊¬ <]ÅÇé⁄ <H«Ìn÷^n÷]Ê

J«^ËÖÁjâÅÊ<^Èâ^Èâ<öÁ Ü⁄

اليت  الشهادات  نوع  ايضًا 
مقدم  كل  حيملها  ان  جيب 
املذكورة  البلدان  من  طلب 
نافذًا  القانون  هذا  .أصبح 

منذ 15ايار2011 
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حزب  يف  املتنفذون  زال  ما 
جوليا  اآلنسة  يدعمون  العمال 
االحتفاظ  يف  بقوة  غيالرد 
الوزراء  رئاسة  يف  مبنصبها 
الكبري   التدهور  من  الرغم  على 
استطالع  آخر  يف  شعبيتها  يف 
للرأي حيث اخنفض التأييد هلا 
اىل وضع أسوأ مما كان يف ظل 
كيفن  السابق  الوزراء  رئيس 

راد.
اطاحة  من  تقريبا  عام  فبعد 
اآلنسة غيالرد بالسيد راد، اعلن 
سكرتري احتاد العمال االسرتالي 
بول هيوز، الذي يعترب مهندس 
االطاحة براد، ان تغيري القيادة 

كان القرار الصائب.
وتوقع رئيس اجلناح اليميين يف 
حزب العمال جو دي بروين، وهو 
نقـابة يف أسرتاليا،  اكرب  زعيم 
سيعود  للحزب  الدعم  ان 
بعد  االستطالعات  يف  لالرتفاع 
ضريبة  تفاصيل  عن  االعالن 

الكربون.
اليساري  اجلناح   زعيم  اما 
ستيفن جونز فأعلن ان اآلنسة 
يف  جيد«  »بعمل  تقوم  غيالرد 

ظروف صعبة.
ويأتي هذا الدعم يف وقت توقع 
بوب  اخلضر  حزب  زعيم  فيه 
اآلنسة  شعبية  ارتفاع  براون 
استطالعات  يف  جمددا  غيالرد 
»حتوال  ان هناك  قائال   ، الرأي 

كبريا آتيا مع سعر الكربون«.
وقد اظهر آخر استطالع  للرأي 

متنفذو حزب العمال يدعمون غيالرد 
رغم تدني شعبيتها اىل ادنى احلدود

Saturday 18 June 2011السبت 18 حزيران 2011

ميتد أسبوع الالجئني بأسرتاليا 
يف الفرتة من األحد 19 يونيو/
حزيران إىل السبت 25 يونيو/
حزيران. وهو يتزامن مع يوم 
الذي سيتم  العاملي  الالجئني 
أحناء  كافة  يف  به  االحتفال 
العامل يف 20 يونيو/حزيران. 

بأسرتاليا  الالجئني  أسبوع 
ثقايف  تنوع  فعالية  عن  عبارة 
حيتفل خالهلا أناٌس من خمتلف 
أحناء العامل حبريتهم وفرصهم 
اجلديدة. وتلقي هذه الفعالية 
الالجئني  مهارات  على  الضوء 
اليت  وجتاربهم  ومعرفتهم 
تثري اجملتمعات األسرتالية. 

إىل  الناس  بعض  يأتي 
واحلروب  العنف  ألن  أسرتاليا 
أوطانهم.  ترك  على  أجربتهم 

يف  الالجئني  أسبوع  ويساعد 
التحديات  عن  الوعي  زيادة 
وهو  الالجئون.  يواجهها  اليت 
وهم  معهم  لالحتفال  فرصة 
أكثر  مستقبٍل  إىل  يتطلعون 

إشراقًا. 
الالجئني  جملس  يقوم 
فعاليات  بتنسيق  األسرتالي 
وتفخر  الالجئني.  أسبوع 
بدعمها   Centrelink سنرتلينك 

ألسبوع 
يف  تشارك  فهي  الالجئني، 
مع  الفعاليات  من  جمموعة 
حملية،  جاليات  جمموعات 
الناس  وعموم  واملدارس 

ضمن 
احتفالية أسبوع الالجئني. 

 Centrelink سنرتلينك  تقدم 

دعمًا مباشرًا ومستمرًا لعمالئها 
إتاحة  على  وتؤكد  الالجئني، 
الفرص هلم للمشاركة الكاملة 
وحياة  أسرتاليا  اقتصاد  يف 

جمتمعها.
املعلومات  من  املزيد  تتوفر 
يف  واخلدمات  الدفعات  عن 
 Centrelink سنرتلينك  موقع 
www.centrelink. االلكرتوني 

احلصول  ميكنك  أو   ،gov.au
بسنرتلينك  باالتصال  عليها 
الرقم  على   Centrelink

.*131202
* قد تتفاوت أسعار املكاملات 
اخلدمات  مقدمي  وفقًا ألسعار 
اهلاتفية. املكاملات اجملراة من 
اهلواتف العمومية واحملمولة قد 

تـُفرض عليها رسوٌم أعلى.

سنرتلينك Centrelink حتتفل بأسبوع الالجئني

ان االئتالف يتصدر حزب العمال 
بـ 55 مقابل  45 يف املئة بعد 
التفضيلية  االصوات  احتساب 

للطرفني.
قبل  للرأي  استطالع  آخر  ففي 
حزب  كان  راد  بالسيد  االطاحة 
بـ  االئتالف  يتصدر  العمال 
يف   48 مقابل  مئوية  نقطة   52

املئة.
غري ان االستطالع لناحية رئيس 
الوزراء املفضل  ما زال يعطي 
املئة،  يف   41 غيالرد  اآلنسة 
للسيد  املئة  38 يف  مقارنة ب 

ابوت.
قبل  راد  للسيد  التأييد  وكان 
خلعه من منصبه كرئيس مفضل 
 37 إىل  املئة  يف   46 للوزراء، 

يف املئة  للسيد ابوت.
طوني  املعارضة  زعيم  واعلن 
ابوت ان هذا  االستطالع اظهر 
ان حزب العمال »اضاع عن حق 

طريقه«.
لكن السيد هيوز قال ان حزب 
العمال كان سيخسر االنتخابات 
راد  السيد  كان  لو  األخرية 
»ان  مضيفا  للوزراء،  رئيسا 
حزب العمال يف احلكومة اليوم 

فقط بسبب جوليا غيالرد«.
نهاية  يف  تفشل  ان  وتوقع 
ابوت  السيد  معارضة  املطاف 
حزب  اعمال  جلدول  احلثيثة 
فرض  ذلك  يف  مبا  العمال، 
واحلل  الكربون  على  ضريبة 

املاليزي وضريبة والتعدين.

شجع عضو مقعد ايست هيلز يف 
برملان نيو ساوث ويلز النائب 
غلني بروكس اجملتمع على دعم 
اخلطة الوطنية املقرتحة لضمان 

االعاقة.
االعاقة  خدمات  على  فالطلب 
اليت متوهلا احلكومة يتزايد بنحو 
يضع  ما  وهو   ، 10 ٪ سنويا 

عبئا هائال على نظام الوالية. 
وقال النائب بروكس »اذا كان 
بالنسبة  جادين  االسرتاليون 
يف  ضعفا  األكثر  لألشخاص 
جمتمعنا ، فانه جيب دعم اخلطة 
الوطنية املقرتحة لضمان االعاقة 

.»)NDIS(
خدمات  وزير  كشف  وقد 
كونستانس،   أندرو  اإلعاقة، 
ساوث  نيو  حكومة  مقرتحات 
اإلنتاجية   مفوضية  اىل  ويلز 
وسيلة  اعتماد  اىل  دعت  اليت 
مسودة  يف  للتمويل  جديدة 

تقريرها.
النظام  أن  املفوضية  ووجدت 
احلالي يعاني من نقص التمويل 
وغري  وجمزأ  عادل  غري  وهو 
يعطي  انه   اىل  اضافة  كفوء 
ذوي االعاقة خيارات ضئيلة مع 
على  احلصول  التأكيد يف  عدم 

الدعم املناسب. 
وقال السيد بروكس »ان حكومة 
نيو ساوث ويلز ، من خالل خطة 
 Stronger Together ( 2 أقوى معا
دوالر  ملياري  ستقدم   ،)2

بروكس يشجع املواطنني على دعم اخلطة 
الوطنية املقرتحة لضمان االعاقة 

على  والعجز  االعاقة  خلدمات 
املقبلة.  اخلمس  السنوات  مدى 
سوف  الوقت،  ذلك  بعد  ولكن 
تكون هناك حاجة ملصدر متويل 

جديد«.
واضاف يقول »ان ذوي اإلعاقة 
يستحقون  ورعاتهم  وأسرهم 
على  اليقني  من  النوع  هذا 
تستطيع  الذي   الطويل  املدى 
اخلطة الوطنية املقرتحة  لضمان 

االعاقة )NDIS( تقدميه.«
اسرتالي  كل  على  ان  ورأى   
الوطنية  اخلطة  وراء  يقف  ان 
 NDIS  املقرتحة  لضمان االعاقة

ويدعمها.
»انها  هيلز  ايست  نائب  وقال 
يف  واحدة  مرة  تأتي  فرصة 
العمر للمحاربة بشراسة من اجل 
مستقبل األشخاص الذين يعانون 

من اإلعاقة يف جمتمعنا«.
لالنضمام اىل احلملة زوروا املوقع 
www.everyaustraliancounts.

com.au
النهائي  التقرير  تقديم  وسيتم 
ملفوضية اإلنتاجية للتحقيق يف 
للحكومة  املعوقني  ودعم  رعاية 

االحتادية يف 31 متوز 2011.
حكومة  اقرتاحات  على  لالطالع   
ملفوضية  ويلز  ساوث  نيو 

اإلنتاجية زوروا املوقع
www.adhc.nsw.gov.au.

Geoffrey Grasso او االتصال
 0421778671

إذا كان لديك أطفاٌل ملتحقون 
مبراكز خدمة رعاية األطفال أو 
خارج  أطفال  برعاية  ملتحقون 
تكون  فقد  املدرسي،  الدوام 
رعاية  نفقات  حلسم  مؤهاًل 

.Child Care Rebate الطفل
يتوفر Child Care Rebate من 
خالل مكتب املساعدة العائلية 
 .Family Assistance Office
يصل  ما  تتلقَّ  أن  لك  جيوز 
إىل 50 باملائة من املبلغ الذي 
طفل  رعاية  خدمة  يف  تنفقه 
معتمدة )باستثناء أية تكاليف 
الطفل رعاية  إعانة  تغطيها 

ويتم   .)Child Care Benefit
دفع هذا املبلغ عن كل طفل، 
يف السنة، إىل سقٍف سنوي 

حمدد للمبلغ. 
خيارات دفع جديدة

يوليو/متوز،   4 من  إعتبارًا 
كل  احلسم  دفع  ميكن 
من  كثرٍي  ويف  أسبوعني، 
وميكن  أسبوعيًا.  احلاالت 
دفعه مباشرًة إىل مركز رعاية 
طفلك أو بااليداع يف حسابك 
إجراء  اخرتت  وإذا  املصريف. 
الدفع مباشرًة إىل مركز رعاية 
طفلك، فهذا سيخفض رسوم 

رعاية طفلك. 
هذان  الدفع  خيارا  يأتي 
اخليارات  إىل  باالضافة 
كل  بالدفع  حاليًا  املوجودة 

ثالثة شهور أو سنويًا. 

عن  املعلومات  من  للمزيد 
:Child Care Rebate

• قم بزيارة املوقع االلكرتوني 
 www.familyassist.gov.au

إتصل على الرقم131202*    •
 Family Assistance ث إىل للتحدُّ

Office بلغٍة خالف االجنليزية
مكاتب  أحد  إىل  إذهب   •
املساعدة العائلية الواقعة يف 
مكاتب ميديكري Medicare أو 
سنرتلينك  عمالء  خدمة  مراكز 

 .Centrelink
* قد تتفاوت أسعار املكاملات 
وفقًا ألسعار مقدمي اخلدمات 
اهلاتفية. املكاملات اجملراة من 
اهلواتف العمومية واحملمولة قد 

تـُفرض عليها رسوٌم أعلى.

هل لديك أطفاٌل ملتحقون مبراكز خدمة رعاية األطفال؟ 

يف  احلالية  الليونة  ان  يبدو 
أن  املرجح  غري  من  االقتصاد 
البنك املركزي من رفع  توقف 
لوح  حيث  الفائدة،  أسعار 
احلاكم غلني ستيفنز ان جملس 
سيجتمع  الذي  البنك  ادارة 
ان  املمكن  من  آب  شهر  يف 
لسعر  جديدة  زيادة  عن  يعلن 

الفائدة.
فبالرغم من أن البطالة ليست 
منخفضة كما كانت كانت احلال 
قال   ،  2008 عام  أوائل  يف 

البنك املركزي حيذر من رفع الفائدة يف آب املقبل
السيد ستيفنز ان هناك قدرة 
االقتصاد  يف  ضئيلة  هامشية 
باملقارنة مع حجم االزدهار يف 

قطاع املوارد.
وقال السيد ستيفنز يف كلمة يف 
حفل غداء للمجتمع االقتصادي 
رفع  ان  بريزبن  يف  السرتاليا 
استجابة  الصادرات  أسعار 
للطلب الصيين ميثل زيادة يف 
الدخل القومي بأكثر من 15 يف 

املئة.
جزءا  أن  اىل  يقود  »وهذا 

يستحق  الدخل  هذا  من  كبريا 
الذين  األجانب  للمستثمرين 
يف  كبرية  حصصا  ميلكون 
التعدين  شركات  من  العديد 
يف اسرتاليا، وهذا ميثل زيادة 

كبرية جدا يف الدخل القومي.
واضاف »هذه القوى التوسعية 
تعمل على االقتصاد االسرتالي 
على  اليه  ُينظر  كان  الذي 
العمل  فرص  ان  واسع  نطاق 
بالكامل  مشغولة  كانت  فيه 
حبلول اوائل عام 2008، واليت 

شهدت بعد ذلك تراجعا معتدال 
نسبيا ولفرتة قصرية«.

وقال ستيفنز أنه يف حني أن 
املركزي  البنك  إدارة  جملس 
االسبوع  اجتماعه  يف  قرر 
املاضي أن الوقت مل حين بعد 
لرفع أسعار الفائدة ، قال انه 
مبعلومات  يتأثر  قد  )اجمللس( 

جديدة.
أن  ستيفنز  السيد  والحظ 
من  احلامسة  املقبلة  اجلولة 
املعلومات حول التضخم حتني 

اجتماع  قبل  متوز،  أواخر  يف 
اجمللس  يف آب.

يف  التضخم  أرقام  وأظهرت 
الربع األخري املنتهي يف شهر 
آذار قفزة يف معدل التضخم 
أكثر  إىل  وصلت  األساسي 
وهذا  املائة،  يف   0.8 من 
اىل  السنوي  املعدل  سيدفع 
وضعه   الذي  اهلدف  جتاوز 
يف  املئة   يف   3 وهو  البنك 
حاكم  استمراره.وتقدم  حال 
ستيفنز  غلني  املركزي  البنك 

بالشكر من حكومة الكومنولث 
مجاح  كبح  يف  ملساهمتها 

االقتصاد مع ضيق املوازنة.
املالية  السياسة  »ان  وقال  
تلعب أيضا دورا هاما«، مشريا 
العجز  يف  اخلفض  ان  اىل 
مبا  النمو  سيخَفض  احلكومي 
الناتج  من  املئة  2 يف  يعادل 
العام  يف  اإلمجالي  احمللي 
وبكمية   ،  2012-2011 املالي 
السنة  يف  قليال  اقل  اضافية 

التالية.

دافعي  على  يتعني  انه  يبدو 
محلة  فاتورة  لدفع  الضرائب 
فرض  احلكومة  خلطط  إعالنية 
ضريبة على الكربون بكلفة 12 

مليون دوالر.
املناخ  تغري  وزير  أعلن  فقد 
غريغ كومبيت يوم امس االول 
اخلميس عن خطط هلذه احلملة، 
من  عليها  التوقيع  جيب  اليت 
قبل جلنة تغري املناخ املتعددة 
اخلطوط  وخماطبة  االطراف 
لإلعالنات  العريضة  التوجيهية 

احلكومية.
ان  كومبيت  السيد  وقال 
مالئمة  هي  »متواضعة«  محلة 
سياسة  على  املواطنني  إلطالع 

احلكومة.
واضاف يقول »تعترب احلكومة أنه 
من املهم للغاية أن لدى احلكومة 
فرصا للحصول على املعلومات 

حزب العمال خيطط  حلملة اعالنات 
لضريبة الكربون ممولة من دافعي الضرائب 
وخطط  حول سياسات  املناسبة 

لتسعري الكربون«.
يقول  كومبيت  السيد  وتابع 
حيصل  ان  املهم  من  »سيكون 
املواطنون على فهم واضح جدا 
للقضايا املطروحة وأهداف هذه 
عليهم  ستؤثر  وكيف  السياسة 
على مستوى األسرة أو العمل«.

وقال السيد كومبيت ان تكلفة 
ميزانية الدعاية هي ُعْشر تكلفة 
حلكومة  العمل  خيارات  محلة 

هوارد.
قبل  ستنفذ  احلملة  ان  وقال 
امام  الكربون  ضريبة  مثول 
أنها تتوافق مع  »طاملا  الربملان 
والسياسة  التوجيهية،  املبادئ 

املعلنة«.
مت  قد  انه  تكلفة  السيد  وقال 
التعاقد مع شركة حبث وتسويق، 

ووكالة الدعاية.

  

 

US Initial Jobless Claims W/E 414k 420k 
 Current Account Q1 -$119b -$126.0b 
 Housing Starts – Annualised May 0.560m 0.540m 
 Building Permits – Annualised May 0.612m 0.558m 
 Philadelphia Fed Business Index Jun -7.7 6.8 

EZ Employment – Annualised Q1 +0.1% +0.3% 
 Inflation – Final May 0.0% 0.0% 

UK Retail Sales May -1.4% -0.6% 
 

 

 

- Having been dumped yesterday, Australian stocks look set to end the week on a high 
note with SPI futures pointing to a gain of 9pts on the open. Whilst modest, we suspect 
that the dramatic fall yesterday will see our market outperform today. 

- The Aussie Dollar is likely to range trade today between USD1.0500 and USD1.0590. 
Should the range be broken, it will most likely be to the topside with stops continuing to 
build above USD1.0610. 

- .A quiet economic calendar to end off the week with the Uni of Michigan consumer 
sentiment survey the undoubted data highlight. Elsewhere we get wholesale trade in 
Canada along with trade readings for the Eurozone and Italy. 

   Data offers respite, for the moment   
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Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 1.056 -0.0005 -0.05% 
AUDEUR 0.7431 -0.002 -0.27% 
AUDGBP 0.6535 0.001 0.15% 
AUDJPY 85.13 -0.33 -0.39% 
AUDNZD 1.3094 -0.0011 -0.08% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 11961.5 64.2 0.54% 
S&P500 1267.64 2.22 0.18% 
Nasdaq 2623.7 -7.76 -0.29% 
FTSE 5698.81 -43.74 -0.76% 
DAX 7110.2 -4.88 -0.07% 
Nikkei 9411.28 -163.04 -1.70% 
ASX200 4479.2 -87.6 -1.92% 
Shanghai 2664.28 -41.15 -1.52% 
Hang Seng 21953.1 -390.7 -1.75% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1527.1 -1.79 -0.12% 
Oil 95.06 -0.3 -0.31% 
Treasuries AU   10457 #DIV/0! 
3 Year 4.730% -0.07% - 
10 Year 5.110% -0.05% - 
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compilation, but no representation or warranty, either expressed or implied, is made or provided as to accuracy, reliability or completeness of any statement made in this report.  The analysis contained in this research report is based on numerous 
assumptions; different assumptions could result in materially different results.  The Bank is under no obligation to update or keep current the information contained in this report.  The Bank, its directors, employees or agents do not accept any liability for 
any loss or damage arising out of the use of all or any part of this report. If you no longer wish to receive this information, please reply to this email with the word "Unsubscribe" in the subject heading along with your full name and company name.   

- Having been sold off aggressively on Wednesday, risk assets rose modestly overnight 
with better-than-expected jobless claims and housing data helping to offset persistent 
concerns surrounding Greece and another terrible regional manufacturing survey in the 
States. After going backwards in recent months, initial jobless claims fell modestly last 
week with a decrease of 14k recorded. Whilst better than the 420k pace that had been 
expected by the markets, a 10k upward revision to the previous weeks reading helped 
take the gloss off the overall result. Contradicting the NAHB survey yesterday, housing 
data on starts and building permits outperformed with annualised increases of 3.5pct 
and 8.7pct recorded respectively. Whilst well above economic forecasts, one can’t help 
but feel the result was likely payback for the weak numbers that had been released for 
April. Whilst those economic numbers were pleasing, the same could not be said for 
the Philadelphia Fed business index which slumped to -7.7, the lowest level seen since 
July 2009. Despite that result and continued uncertainty over Greece, risk assets were 
generally bid with most stocks finishing higher (albeit on buying in defensive sectors 
and on light volume before the “quadruple fixing” this evening). In currencies, the Dollar 
lost ground late in the session with extreme short positioning in the Euro helping to lift 
the AUD, GBP and NZD in a “squeeze” assisted rally. Despite those moves, treasuries 
were still in demand despite the lift in risk aversion with the 10-year note yield touching 
a yearly low of just 2.93pct.  

- After surging in April on the back of warm weather and a series of public holiday long 
weekends, retail sales in Britain slumped in May with the ONS reporting a fall of 1.4pct. 
The result was considerably worse than the 0.6pct decline that had been forecast by 
economists and reversed all of the 1.1pct gain seen in April. A massive decline in food 
sales was largely behind the fall with the 3.7pct monthly contraction the largest seen 
since June 2008. Spending on household goods and apparel also fell although fuel 
sales helped offset the declines seen elsewhere.  

- Australian car sales fell heavily in May with the ABS reporting a decrease of 7.6pct. 
Falls were evenly spread across board with sales of passenger vehicles, sports utilities 
and “other vehicles falling 7.5pct, 10.6pct and 4.5pct respectively. It was a similar story 
across the nation with all bar Queensland recording declines over the month. Whilst 
supply disruptions from Japan played their part, sales are definitely trending lower, an 
outcome that fits with the weakness seen across other consumer-related data. 

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 
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أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي
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                     for all your glazing needs
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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
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@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
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Zfibóm˝€
0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

  CEDAR DRIVING SCHOOL
paäbÓè€a@ÒÜbÓ”@·Ó‹»n€@åä¸a@Úéäáfl
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0407405846@Zfibóm˝€
@97405846@@@@@@@@@@@

@ÚÓjÌãõ€a@pbflá©aÎ@Újéb0a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèflÎ
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Êbœã«@pÏ–ñ
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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
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لبنانيــات

العدالة ستكون كاملة، واحلرب الوقائية لن تثنينا عن فتح امللفات
العماد عون بعد إجتماع التكّتل: عملّية اإلصالح مستمرة ومستقلّة عن تأليف احلكومة

بعد  عون  ميشال  العماد  أكّد 
واإلصالح  الّتغيري  تكتل  إجتماع 
املالي  اإلصالح  عملية  أن 
عن  مستقلة  وأنها  مستمرة، 
تأليف احلكومة. واعترب املواقف 
والثأر  الكيدية  من  حتّذر  اليت 
اجلديدة  احلكومة  تعاطي  يف 
األمريكية،  املواقف  وخصوصًا 
حربًا وقائية يفتعلونها ملنع فتح 
امللفات. مطمئنًا األمريكيني أن 
ومؤكدًا  »تعّقدنا«  لن  توصيتهم 

أن العدالة ستكون كاملة.
الكامل  النص  يلي  ما  ويف 

حلديث العماد عون:
أهاًل وسهاًل بكم

بدايًة  رحّبنا  اليوم  اجتماعنا  يف 
بوزرائنا اجلدد وقد شارك فيه 
قسم منهم، ثّم تناولنا الّشؤون 
اجلارية؛ حبثنا يف عملية »تقّصي 
جلنة  يف  حتصل  اّليت  احلقائق« 
أّن  ويبدو  واملوازنة،  املال 
احلقائق أصبحت ضخمة جّدًا يف 
الّشؤون  إلدارة  املّتبع  املسار 
املالية يف الّدولة الّلبنانية، من 
الّدستور،  خمالفة  إىل  اإلداري، 
هدر  إىل  القوانني،  إىل خمالفة 
املال العام، احلقائق مشلت كّل 
هذا، ما يستدعي تطوير اهليئات 
صالحياتها  وتعزيز  الّرقابية 
تشريعية  أبعادًا  وإعطاءها 
حمكمة  إىل  باإلضافة  جديدة 
عملية  إذًا  والوزراء.  الّرؤساء 
عن  ومستقلة  مستمرة  اإلصالح 
تأليف احلكومة، ولن تتوقف مع 
تأليف احلكومة، فعمليَة اإلصالح 
العمليات  بقية  عن  مستقلة 
الّسياسية، ألننا مسعنا مرارًا أّنه 
اجلديدة،  احلكومة  ُتَشّكل  عندما 
شيء  وكل  املال  وزيرة  تتغري 
األمر  ليس  كال،  سيتوقف... 
الّسابق  سنالحق  حنن  كذلك. 
واحلاضر وسننّبه من سيأتي يف 
املستقبل أّنه ال جيب أن تتكّرر 
هذه األخطاء، وهي ليست فقط 
أخطاء ولكننا لن نستبق التحقيق 
أو  مالية  جرائم  إنها  ونقول 
الّتحقيقات  نستبق  لن  غريه.. 
يأخذوا  أال  أرادوا  فإذا  املالية. 
هذه القضية جبدية، أو يعتربوها 
أو  مزايدة  أو  سياسيًا  موقفًا 
كسبًا نيابيًا لنا، فهذا شأنهم.. 
ولكن، حنن، وكما عاجلنا مسألة 
أساس  على  وتكوينها  احلكومة 
فيها،  والّتوازن  املشاركة 
اإلصالح،  قضية  سنعاجل  هكذا 
باملساءلة، بتحديد املسؤوليات، 

وباحملاسبة.
أسئلة الصحفيني:

س: بدايًة، مربوك على الّتشكيلة 
مسؤولون  رأى  لقد  احلكومية. 
هذه  يف  كيديًة  أمريكيون 
الّتشكيلة جنرال، وسط ختوفهم 
ضد  العنف  استعمالكم  من 
سابقني،  حكوميني  مسؤولني 

كيف تقرأ هذا املوقف؟
ناحية  من  اآلن،  حتى  ج: 
استعمال العنف مل نقصف أحدًا، 
ومل نؤسس خاليا ثورية حتارُب 
خيافنَّ  ال  إذًا،  القائم،  الّنظام 
أحد. أما بالّنسبة للّثأر، فال يوجد 
جيعُل  سلوكنا  يف  شيء  أي 
التصاريح  هذه  حتَذُرنا.  الّناس 

هي حرب وقائية هدفها الدفاع 
مَل  وإال  مرتِكبني،  أشخاص  عن 
هذا احلقد وهذا الّثأر؟ ال شيء 
الوقائية  احلرب  هذه  يربر، 
امللفات  نفتح  ال  كي  يريدونها 

اّليت نفتُحها.
الوصية  نطمئنهم،  ولكن 
األمريكية لن »تعّقدنا« وسنكون 
على  منهم«  »أقّل  حريصني 
املسؤوليات.  وحتديد  املساءلة 
حنن نعرف أّن الّرئيس كلينتون 
بقضية  للمساءلة  تعّرض 
املساءلة  هذه  واحرتمنا  خاصة، 
ُيقال  كما   à plus forte raison
لو  باألحرى  فكيف  بالفرنسية، 
كانت مساءلته تتعلق مباٍل عام 
قد »طار« من اخلزينة؟!! وتتعلق 
مبخالفات يف احملاسبة؟! َلكانوا 
أعدموه! ولكن حنن، لسنا نسأل 
»ال  اخلاصة،  حياته  عن  أحدًا 
إذًا  مونيكا«،  غري  وال  مونيكا 
َفليسمحوا لنا أن حناسَبهم على 
الّسرقات  على  املهدور،  املال 
أن  ولكن  اإلرتكابات.  وعلى 
إّن  وبالقول  مبهامجتنا،  يبدأوا 
وهي  ثأرية،  هي  مساءلتنا 
ومئة  كال  كال،  وثأر..  حماكمة 
أبدًا  دين«  »معقَّ لسنا  كال! 
العدالة  أّن  مطمئنني  َولَيكونوا 
هي  وطاملا  كاملة،  ستكون 
مكشوفة وشفافة، َفلرُيسلوا لنا 
- إذا أرادوا - مراقبني من األمم 
املتحدة، ولكن َفليكونوا أصدق 
االنتخابات  راقبوا  اّلذين  من 
على  نكذب  ال  حتى  الّنيابية، 

أنفسنا مّرًة ثانية جتاه الّناس.
األسئلة  من  العديد  يدور  س: 
حول أّن نصَف اجملتمع مل يُكن 
اجلديدة،  احلكومة  يف  اًل  ممثَّ
تكتل  وأنتم  املرأة.  عنصر  أي 
تُكن  مل  واإلصالح  الّتغيري 
هي  فما  عندكم،  لة  ممثَّ املرأة 

األسباب؟
مرّشحات  لدينا  يُكن  مل  ج: 
ملواقع الوزارة، وتعرفون كّلكم 
اىل  حباجة  لبنان  يف  املرأة  أّن 
العامة  احلياة  يف  أكثر  متّرس 
حتى تتمكن من أن تؤهل نفَسها 
والوزاري.  النيابي  للعمل  أكثر 
االنتخابات  قانون  طرحوا  عندما 
كان  بالكوتا،  وحتّدثوا  املاضية 
طرحُت  جّدًا،  واضحًا  موقفي 
عندما  أيضًا  وعرضتهما  حلَّني، 
فقد  احلزب،  شرعة  نضع  كنا 
سيدات،  عشر  مع  اجتمعت 
رأيهن يف متثيل  وسألتهن عن 
املرأة هل يفضلن أن يكون عرب 
أن  جيب  املرأة  أن  أم  »كوتا« 
الّتحدي املفروض عليها؟  ترفع 
على ما أذكر أّن الّنتيجة كانت 9 
سيدات على 10 أردَن الّتحدي، 

ومل حيّبذن االلتزام بالكوتا.
جيب  تفكريهّن،  وحبسب  إذًا، 
أاّل يتّم إلصاق املرأة لصقًا. قد 
يكون جوابهّن هكذا كونهن من 
اجملاهدات يف العمل االجتماعي 
العرض  والّثقايف.  والعمل 
املرأة  إلشراك  اآلن  لنا  املقّدم 
ولكن  جّدًا،  حمدود  الوزارة  يف 
هذه رغبة لدينا وقد عربنا عنها 
يف دعوة الّسّيدات لالخنراط يف 
وبالعمل  بدايًة،  البلدي  العمل 

الّنيابي، تكّلمت عن كوتا نسائّية 
تصل خلمسني يف املئة، وهكذا 
دفعًة  املشكلة  حللنا  قد  نكون 
واحدة كون املرأة تشّكل نصف 
 ، حتدٍّ مسألة  تكون  أو  اجملتمع، 
وحّتى الّساعة مل يتّم إقرار أّي 
مبا  الّنّواب  جملس  يف  شيء 
ولكن  املوضوع،  بهذا  خيتّص 
عند  جمّددًا  مطروح  املوضوع 
ويبدأن  فليتفّضلن  الّسّيدات، 
العمل يف احلقل العام ويّتخذن 
املواقف، فالّتلفزيون مفتوح هلّن 
عن  فليعربن  الّراديو،  وكذلك 
مواقفهّن السياسّية وخياراتهّن. 
أنا أكثر الّسياسّيني شعبّية عند 
الّسّيدات، وأقالم االقرتاع لدى 
النساء تظهر على أّنهّن يعطينين 
الّرجال،  أقالم  على  فائضًا 
إاّل  أستطيع  ال  احلال،  وبطبيعة 
باإلضافة  هذا  أساندهّن،  أن 
إىل أّن منزلي مليء بالّسّيدات. 
عائليت،  وبطبيعة  بطبيعيت  إذًا، 
أنا مكّون ألساعد الّسّيدات لكي 
الّسلطوّية  املراكز  إىل  تصلن 

العاّمة.
س: جنرال: كيف تتلّقف الكالم 
احلكومة  عن  الّثقة  حجب  عن 
وذلك  اآلن،  منذ  البعض  عند 
بيانها  على  حّتى  الوقوف  قبل 

الوزارّي؟
ج: أعتقد أّنه ال جيب أن يكون 
فما حصل  نهائّيًا،  املوقف  هذا 
إزاء  فعٍل  رّدة  عن  عبارة  هو 
احلكومة،  تأليف  خّلفها  صدمٍة 
هو  املوضوع  هذا  أّن  وأعتقد 

قيد املعاجلة حالّيًا.
الّتنفيذّية  اهليئة  رئيس  س: 
مسري  الّلبنانّية  القّوات  يف 
اجلمّيل  أمني  والرئيس  جعجع، 
هذه  مثل  على  الّلبنانّيني  نعيا 

احلكومة، ما رأيك بذلك؟
ج: إن كان أحدهم بطبعه »بومة«، 
مساعدته؟  أستطيع  فكيف 

)مازحًا(
مع  الّتحقيق  يف  جنرال،  س: 
العميد فايز كرم، أّجل القاضي 
والعشرين  الّثامن  إىل  احملاكمة 
من مّتوز حتت ذريعة اإلّطالع على 
الّطّب للعميد كرم، علمًا  امللّف 
امللّف  هذا  طلب  قد  كان  أّنه 
يف وقٍت سابق، وأيضًا اإلّطالع 
اليت  الّصوتّية  الّتسجيالت  على 
ملاذا  املعلومات.  فرع  يف  مّتت 

برأيك هذا الّتأخري علمًا أّن هذه 
من  ُأرسلت  قد  كانت  الّطلبات 

قبل؟
ج: هذا نوٌع من الّتأجيل املصطنع 
أّن  ونعترب  مستحّب،  غري  وهو 

هناك إهمااًل يف املوضوع.
س: جنرال، هل يعين احلصول 
إقفال  يعين  العدل  وزارة  على 
من  وتربئته  كرم  العميد  قضّية 

الّتهمة املوّجهة إليه؟

ج: بالّطبع ال. الّشأن القضائي 
ولكن،  للقضاء.  تبعًا  يسري 
للقضاء  اإلصالحي  برناجمنا  يف 
نقول إّن العدالة املتأّخرة ليست 
حيصل  أن  جيب  وإنه  بعدالة، 
اإلجرائّية  الّتدابري  يف  تعديل 
وبعدد القضاة وساعات عملهم، 
أن  نتمّنى  الّسنوّية..  وفرصهم 
زمان  واحدة  ملّرًة  ولو  نعرف 
حمكمة،  أي  حمكمة،  انعقاد 
للّنظر  تستغرقها  اليت  واملّدة 
أّن  نعرف  حنن  األمور!!  يف 
الوقت يف  اىل  حيتاج  القاضي 
اإلعداد والتحضري والعمل وغري 
حمدود  العمل  ولكن   ، ذلك.. 
الّسابق  يف  قلت  وكما  جّدًا. 
العام  منذ  عالقة  دعاوى  لدّي 
العام  يف  اآلن  وحنن   2002
تسعة  عليها  مّر  وقد   ،2011
مع  اآلن،  حّتى  ُتبّت  ومل  أعوام 
العلم أّن مجيع قرائنها موجودة 
يف صفحٍة واحدة من كتاب »من 
للرئيس  الّدولة«  إىل  الّدويالت 
رمحه  اهلراوي  الياس  الّراحل 
اهلل. صدر حكم البداية وال تزال 
عالقة يف التمييز. هذه مشكلة 
كبريًا  أّن قسمًا  وأعتقد  كبرية، 
القضاء  سيشمل  إصالحنا  من 
كأّي  الّتدابري،  هذه  كّل  لناحية 

قطاٍع من القطاعات األخرى يف 
نستطيع  ال  أّننا  كما  الّدولة. 
القضاء  إصالح  نفصل  ان 
فلكي  الّصاحلني،  القضاة  عن 
جيب  القضاء  إصالح  نستطيع 
ان يكون هناك قضاة صاحلون. 
أن  ميكن  ال  الّصاحل  والقاضي 
وعلى  أحد،  مع  طرفًا  يكون 
ضوء اإلثباتات واحملاكمة يصدر 
حكمه، وبناًء على ذلك قد حيكم 
عليك يف بعض األحيان أو قد 

حيكم معك يف أحياٍن أخرى.
الّسياسة  يف  جنرال،  س: 
ماذا  احلكومة.  هلذه  اخلارجّية 
الّدولّية  بالقرارات  التزامها  عن 
واحملكمة   1701 القرار  ومنها 

الّدولّية؟
بالقرارات  ملتزمون  حنن  ج: 
الّدولّية. أّما مبا خيتّص مبوضوع 
احملكمة، فنحن لسنا يف مواجهة 
مع احملكمة إّنا مع عدالة احملكمة، 
وسبب  سبب  مئة  األمر  وهلذا 
لتتّم  وطريقة  طريقة  وألف 
القضاء،  ضمن  ومن  معاجلته 
حنن  األمور.  نستبق  لن  ولكّننا 
أحد،  مع  مواجهة  يف  لسنا 
القرار 1701، وبالّنسبة  وحنرتم 
أّواًل  لنرى  سننتظر  للمحكمة، 

كيف ستصلنا قراراتها.

تهنئة

يتقدم التيار الوطني الحر يف سيدني بأحر 
التهاني من الشعب اللبناني بوالدة الحكومة 

امليقاتية ويرى انها املرة االوىل التي يتم تشكيل 
حكومة يف لبنان بمعزل عن تدخالت خارجية 

تذكر، ويتمنى للرئيس ميقاتي وحكومته 
النجاح يف مهامهم يف تجنيب لبنان املخاطر 

وايجاد حلول لألزمات وتخفيف االعباء الحياتية 
واملعيشية عن كاهل املواطنني وقيادة سفينة 

الوطن اىل برّ األمان

التيار االسرتالي اللبناني املتحد 
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مقابل مركز الربيد

مقابلة

بريوت - رامي القروش
احلص،  بدوحة  منزله  يف 
التقت  بريوت،  ضواحي  احدى 
لبنان  سفري  سعادة  »اهلريالد« 
الدكتور  اسرتاليا  يف  السابق 
لطيف ابو احلسن وعيلته السيدة 
مسرية ابو احلسن. ورغم اعتزاله 
العمل الدبلوماسي منذ اكثر من 
عشرة أعوام، ورغم ما تناقل عنه 
انه تقاعد حتى من مهام التعليم 
االمريكية  اجلامعة  يف  العالي 
يف بريوت، اال ان الدكتور ابو 
احسن  يف  بدا  الذي  احلسن، 
اكد  والعافية،  الصحة  من  حال 
ال  انه  القروش  رامي  للزميل 
ان  من  بشري  خملوق  الي  بد 
يعاني من االقاويل واالشاعات 
خاصة اذا كان يعمل يف ميدان 

الشؤون العامة او السياسية.
انهاء سنوات  ومع تأكيده على 
صرح  ضمن  للعمل  تعاقده 
اكد  انه  اال  االمريكية،  اجلامعة 
الفاعلة  الريادية  على مشاركته 
ضمن جلنة وزارية خاصة مسؤولة 
مباشرة من قبل مكاتب الرؤساء 
الثالثة ، اي اجلمهورية واجمللس 
النيابي واحلكومة، باالضافة اىل 
وزمالءه  وانه  اخلارجية،  وزارة 
على  يعملون  اللجنة  هذه  يف 
قانونية  صيغ  مشروع  وضع 
اللبناني  االغرتاب  شأن  ختص 

بكافة اشكاله وخلفياته.
ان  احلسن  ابو  الدكتور  وقال 
والربملاني  اجلمهوري  التكليف 
والوزاري للجنته جاء قبل عامني 
وضع  متوقعا  الزمن  من  ونيف 
القانوني  املشروع  هذا  مسودة 
يف  الثالثة  الرؤساء  ايدي  بني 
القليلة االوىل  غضون االسابيع 

من مطلع العام املقبل.
عدم  هلى  الشديد  حرصه  ومع 
كشف اي من املعامل واخلطوات 
القانونية واالجرائية اليت سيتم 
عن  يتواَن  مل  انه  اال  وضعها، 
استغراب  سؤال  على  االجابة 
ظاهر حول املدة الزمنية الزمنية 
اليت يتطلبها هذا االمر. ومبديا 
تأييده واقتناعه بضرورة  كامل 
حق  اللبنانيني  املغرتبني  اعطاء 
املشاركة التامة يف تقرير مصري 
شعر  انه  اال  بلدهم،  ومستقبل 
القانوني  احلق  هذا  تطبيق  ان 
على ارض الواقع يتطلب جهودا 
طويال  زمنا  ويستغرق  كبرية 
االغرتاب  واقع  بسبب  وذلك 
يف  االنتشار  الواسع  اللبناني 
تقريبا  املعمورة  ارجاء  معظم 

ويف معظم القارات.
ان  احلسن  ابو  الدكتور  ورأى 
يف  والقوانني  االنظمة  اختالف 
بلدان االنتشار اللبناني وضرورة 
للدول  احرتاما  الكاملة  مراعاتها 

ما زال ناشطا يف الشأن السياسي والدبلوماسي، الدكتور لطيف ابو احلسن لـ »اهلريالد«:

قريبا سننجز مشروع قانون ينصف املغرتبني ويوّثق عالقاتهم مع الوطن
لبنان متجه جمددا حنو الدمار بسبب الكيديات السياسية الداخلية

للشعب  املضيفة  والشعوب 
هذه  املغرتب،  اللبناني 
والضرورية  املهمة  االعتبارات 
املراعاة هي اليت اّخرت وستؤخر 
حتى مطلع العام املقبل اجناز هذا 

املشروع االغرتابي احلساس.
لبنان  الوضاع  بالنسبة  اما 
والدولية،  واالقليمية  الداخلية 
على  جليا  االسف  كان  فقد 
املقتضبة  كلماته  ويف  وجهه 
اصابع  توجيه  ورافضا  جدا. 
فريق  اىل  اللوم  او  االتهام 
السياسيني  االفرقاء  من  معني 

املتصارعني على احللبة اللبنانية 
وصف  عن  يتقاعس  مل  انه  اال 
القيادات  بعض  تصرفات 
السياسية  بالصبيانية والبعيدة 
وعن  املسؤولية  عن  البعد  كل 
وضع مصاحل البلد فوق مصاحل 
او  حزب  او  زعيم  او  فرد  اي 

كتلة سياسية.
النهج  »ان  قائال  واضاف 
الكيدي الذي يتعامل به القادة 
السياسيون ضد بعضهم البعض 
للبنان ولشعبه سوى  لن جيلب 
االقتصادي  اهلالك  من  املزيد 

بني  واجملاعة  البطالة  وازدياد 
عامة الشعب«.

»ان  احلسن  ابو  الدكتور  ورأى 
والعنصرية  والطائفية  املذهبية 
على  املوقف  سيدة  كلها  باتت 
بد  ال  وانه  اللبنانية  الساحة 
الشأن  الصحاب  يقظة  من 
على  لبنان  ان  الداخل.  يف 
وتعداده  ومساحته  حجمه  صغر 
التعامل  عليه  يصعب  السكاني 
مع الضغوط االقليمية والدولية 
وهو  به  فكيف  يواجهها،  اليت 
والفواصل  الضغوط  هذه  فوق 

دوليا،  او  اقليميا  اليه  اآلتية 
هذه  مع  يتعامل  ان  له  كيف 
السياسية  والكيدية  االمور، 
وبسرعة  جتره  الداخلية 
والدمار«. اهلالك  حنو   فائقة 
ابو  الدكتور  متنى  وكعادته 
اجلالية  اطياف  لعامة  احلسن 
املزيد  اسرتاليا  يف  اللبنانية 
متنى  كما  والنجاح  التوفيق  من 
وجمللس  »اهلريالد«  لصحيفة  
النمو  من  املزيد  ادارتها 
واالزدهار والتواصل مع الوطن 

االم.   حاوره الزميل رامي القروش

*السيدة مسرية أبو احلسن مع املربية السيدة مهى زيتونة القروش**الدكتور لطيف أبو احلسن يتصفح »اهلريالد« برفقة الزميل رامي القروش*
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دكان كّرم خادم رعية عشاش حبضور االبوين طربيه ورمحة عدد كبري من ابناء البلدة

االب كليم التَّوني: اعدنا ترميم دير الرهبان واصبحت املدرسة تتسع لـ 800 تلميذ

اقام ابن بلدة عشاش الصامدة 
 Eternity Funeral صاحب مؤسسة
عشاء  حفل  دكان  جان  السيد 
دي  فونتانا  صالة  يف  تكرميي 
دير  رئيس  شرف  على  تريفي 
عشاش وخادم رعيتها ابن بلدة 
أردة اجملاورة االب كليم الَتوني 
الذي زار اسرتاليا وغادرها امس 
اجلمعة للعودة اىل رعيته واهله 

واملؤمنني.
اضافة  التكريم،  مأدبة  وحضر 
اىل رئيس دير مار شربل االب 
واالب  طربيه  انطوان  الدكتور 
ايلي رمحة، شقيقتا االب التوني 
موريس  وزوجها  معتوق  مدام 
من  كبري  وعدد  احلليب  ومدام 
سيدني  يف  عشاش  بلدة  ابناء 

واصدقاء.
دكان  جوزيف  السيد  قدم  وقد 
التوني بكلمة قيمة طافحة  االب 
فيها  عّدد  والشفافية  بالصدق 
واخلريية  الرعوية  االعمال 
قام  اليت  والرتبوية  واالجتماعية 
عشاش  بلدة  يف  بها  ويقوم 
الدير  مدرسة  ان  قائال  واجلوار 
توليه  منذ  طالبها  عدد  ازداد 
اىل  تلميذ   200 من  مسؤوليتها 
ترميم  اىل  اضافة  تلميذ   800
واصالح الدير واملدرسة وتعليم 
جماني  شبه  او  جمانا  احملتاجني 

ضمن االمكانيات املتوافرة..
ان  عن  دكان  السيد  وكشف 
بامكان االهل من بيوتهم مراقبة 
صفوفهم  يف  وهم  اوالدهم 
مدى  ومعرفة  الدير  مدرسة  يف 
جتاوبهم مع املدّرس واصغائهم 
لشروحاته واجتهادهم اىل غريها 
مثل  البلدة  داخل  مشاريع  من 
شبكة  وايصال  الطرق  توسيع 
اماكن مل  الصحي  اىل  الصرف 

تكن تصل اليها لصعوبتها ..

رعية  خادم  ذلك  بعد  قدم  ثم 
كليم  الضيف  االب  عشاش 

التوني ومما جاء يف كلمته:
باصالح  بدأ  من  اول  اكن  مل 
تأهيل  واعادة  الدير  وترميم 
قبلي  بدأ  من  فهناك  املدرسة 

بهذه االعمال.
االول  القداس  يف  وقال: 
عظة  القيت  البلدة  كنيسة  يف 
قائال  ابنائها  اىل  فيها  توجهت 
اعمالي  وعلى  علي  احكموا  هلم 

عندما اغادر البلدة.
كان اهلدف نقل دير عشاش من 
دير دمرته احلرب املشؤومة اىل 
مرجع واآلن بعد 6 سنوات صار 
دير عشاش مرجعا للمسلم قبل 

املسيحي.
الدير  مدخل  ضرب  جرى  لقد 
وتألقه  مجاله  فاستعاد  بالرمل 
دخان  تشوهات  عنه  وزالت 
لكل  واصبح  احلرب،  حرائق 
شخص يف الرعية ارشيف خاص 
الكومبيوتر  على  واستمارة  به 
القدمية  الزيت  غرفة  واصبحت 

احملروقة مكتبا للرعية.
وتابع يقول: قلت ال اريد غرفة 
نوم قرب مكتب الرئيس اريدها 
ان تكون يف الطابق االرضي نفيا 
والشبهات..  السيئة  للظنون 
اصبح صالون الدير جاهزا وعاد 
الدير  االرضي..  للطابق  املطبخ 
فقط  االول سيكون  الطابق  يف 
للمنامة..الكنيسة اصبحت جاهزة 
مقاعدها  بتأمني  ساهمت  حيث 
مجعية البلدة يف اسرتاليا وصار 

الدير مرجعا.
الدير  تزور  اصبحت  وقال: 
الرتاتيل  جوقات  اهم  والكنيسة 
يؤدون  الذين  الفنانني  واكرب 
اغاني ذات طابع روحي، مضيفا: 
اصبح مدخل املدرسة رائعا فيه 

متثال للسيدة مريم العذراء وزنه 
مدخل  على  نصبه  مت  طنًا   12
البلدة وهذا مهم جدا اذ انه يطل 

على كل طريق الضنية.
وكشف االب التوني عن ان بناء 
املدرسة كان خرابا واصبح جاهزا 
تضم  املدرسة  كانت  للتعليم.. 
 800 فيها  واليوم  تلميذ   200
تلميذ.. منهم 564 طالبا مسيحيا 
يف  كان  واذا  مسلما..  و236 
اخ  او  اختان  او  اخوان  املدرسة 
واخت فيتم تعليم الثالث جمانا.

التوسع  خطة  ضمن  من  وقال: 
القرى  من  التالميذ  الستيعاب 
العام  هذا  اجملاورة  والبلدات 
ألستوعب  كفرحبو  سأزور 
امسك  الطريقة  وبهذه  تالميذها 
املدرسة  ويف  كلها..  كفرحبو 
و150  كفرحبو  من  تلميذا   120
تقريبا  نفسه  والعدد  اردة  من 

من رشعني.
عن  رعية عشاش  خادم  وكشف 
اول  اصبحت  البلدة  مدرسة  ان 
مدرسة يف قضاء زغرتا ومدرسة 
بعد  وخاصة  تراجع  يف  اجلديدة 
فيها  حصلت  اليت  املشاكل 

واستقالة مديرها.
يف  تلميذا   246 لدينا  وقال: 
ليصبح  ونعمل  احلضانة  صفوف 
عددهم 400 تلميذ يف السنوات 
االربع املقبلة.. يف املدرسة 60 
موظفا ومعلما ثلثهم من عشاش 

واقل من الثلث من أردة.
االهم اصبحت  يقول:  واستطرد 
لليتامى..  ملجأ  عشاش  مدرسة 
فأهله  احدهم  توفى  فاذا 
يفكرون يف جنازته اما انا فأفكر 

يف كيفية تعليم اوالده.
متوز  يف  التوني:  االب  وقال 
لبناء  متويل  تأمني  من  متكنُت 
املطلة  الزاوية  يف  املسرح 

الغربية مبساحة 500  اجلهة  على 
حتت  املسرح  سيكون  مربع  مرت 
وابناء  اهلنا  الستقبال  االرض 

رعيتنا.
يقول  التوني  االب  واضاف 
اذ  احليوية  غاية  يف  الرعية 
تزدحم الكنيسة يف اسبوع اآلالم 
باملؤمنني من ابناء البلدة وهناك 
اخوية  وجوقة  فرسان  جوقة 

مبنتهى النشاط.
غري  الدير  ارض  كانت  وقال: 
اهتم  فالح  ابن  وألني  صاحلة 
شجرة  آالف   3 زرعنا  باالرض 
زيتون اصبح عمرها 6 سنوات.. 
ولكنها  مرحبة  ليست  الزراعة 
جتعلنا متمسكني بأرضنا.. زرعنا 
صار  صنوبر..  شجرة  آالف   3
اللبنانيون يزرعون الدراق واخلوخ 
الن هذه الشجرات تعطيهم مثارا 
ال  ولكنها  معدودة  سنني  خالل 
 3 فزرعنا  حنن  اما  طويال  تعّمر 
نقول  حتى  صنوبر  شجرة  آالف 
صحيح  باقون،  حنن  لآلخرين 
حواىل  يلزمها  االشجار  هذه  ان 
تعّمر  ولكنها  لُتطعم  سنة   30
مئات السنني وهي رمز وعنوان 
لالستمرارية والتجذر يف االرض 
وكذلك جتذر االنسان يف نفسه 

وارضه..
ان  الضيف  الرعية  كاهن  وقال 
السابقة اصلحت حيطان  البلدية 
احلالية  والبلدية  البلدة  )جدران( 
مشروع  لدينا  العمل..  تكمل 
قريبا  تنفيذه  سيتم  السواقي 
الصحي  الصرف  أقنية  ان  كما 
البلدة  منازل  مجيع  اىل  ستصل 
منخفض  مكان  هناك  انه  حتى 
)جورة( نعمل على ايصال شبكة 
وهناك  اليه.  الصحي  الصرف 
وعود من رئيس احتاد البلديات 
وهو صديقي باملساعدة الكمال 

االرصفة يف البلدة.
ايلي  االب  ادى  املناسبة  ويف 
للسيدة  رائعة  ترتيلة  رمحة 
لفتت  الرخيم  بصوته  العذراء 

انتباه احلضور واعجابهم.
كذلك حتدث رئيس دير مار شربل 
االب الدكتور انطوان طربيه عن 
بلدة عشاش وصمودها ورهبانها 
احلرب  خالل  استشهدوا  الذين 
اللعينة على لبنان منوها جبهود  
عشاش  دير  رئيس  صديقه 
اعاد  الذي  التوني  االب  احلالي 
اىل  واملدرسة  رونقه  اىل  الدير 
سابق عهدها من االزدهار جمهزا 

اياها بأحدث التقنيات.
وشكر االب طربيه صاحب الدعوة 
الصديق جان دكان على مبادرته 
بصاحب  اياه  واصفا  القيمة 

االيادي البيضاء يف اجلالية.
والقى السيد فريد عساف كلمة 

ترحيبية شعرا باالب الزائر.

من  كل  باملناسبة  حتدث  كما 
والسيد  شلهوب  جود  السيد 
االب  شكرا  حيث  دكان  بسام 
فعله  ما  كل  على  التوني  كليم 
عشاش  بلدة  اجل  من  ويفعله 
واجلوار طالبني من اهلل ان يأخذ 
والعافية  الصحة  ويعطيه  بيده 

للبقاء على نشاطه وحيويته.
السيد  قدم  املناسبة  وخالل 
االخوة جان  باسم  جوزيف دكان 
هدية  دكان  وجوزيف  وبسام 
رمزية عربون وفاء وتقدير جلهود 
البلدة  اجل  من  التوني  االب 

وسكانها.
فونتانا  صالة  ادارة  وكانت 
الصديق  لصاحبها  تريفي  دي 
راحة  طوني عاصي ساهرة على 
تشكيلة  قدمت  حيث  اجلميع 
اللحومات  من  ومتنوعة  رائعة 
والسلطات  البحرية  واملأكوالت 

واملازات.

*صورة تذكارية تجمع ابناء البلدة مع راعيها  ** االب ايلي رحمة** االب الدكتور أنطوان طربيه** االب كليم التوني*

* االب كليم التوني يتسلم الهدية من السيد دكان*

* من اليمني:االبوان رحمة والتوني مع جان دكان وعقيلته ناهية* * من اليمني: االبوان رحمة والتوني  مع الزميل بو رزق واالخوين دكان*

*من اليمني االبوان رحمة و التوني، جان دكان، االب طربيه وبسام دكان*
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• NO DEPOSIT
• NO INTEREST
• NO REPAYMENTS
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Sony (40”) 101cm Full High Definition
LED LCD 3D Capable Television.
Get the very best high definition TV experience as well as 3D capability and
web-based features*. 1920 x 1080 resolution, MotionFlow™ XR 200, Skype™
compatible, Bravia Internet Video, WLAN support, Qriocity, Wi-Fi enabled, 4x
HDMI. KDL40EX720

LG (42”) 106cm Full High Definition
Smart LED LCD 3D Capable Television.
Get the very best high definition TV experience as well as 3D capability and
web-based* features. 1920 x 1080 resolution, Cinema 3D, TruMotion™ 200Hz,
‘Magic’ remote control, NetCast™. Includes 4 pairs of 3D glasses. 42LW6500

LG (47”) 119cm Full High Definition
Smart LED LCD 3D Capable Television.
Get the very best high definition TV experience as well as 3D capability and
web-based* features. 1920 x 1080 resolution, Cinema 3D, TruMotion™ 200Hz,
‘Magic’ remote control, NetCast™. Includes 4 pairs of 3D glasses. 47LW6500

LG 55” (139cm) Full High Definition
Smart LED LCD Television.
1920 x 1080 resolution, ‘Magic’ remote control, Smart Share, TruMotion 400Hz,
Wi-Fi compatibility, web browsing*. 55LW9500

Sony (46”) 116cm Full High Definition
LED LCD 3D Capable Television.
Get the very best high definition TV experience as well as 3D capability and
web-based features*. 1920 x 1080 resolution, MotionFlow™ XR 200, Skype™
compatible, Bravia Internet Video, WLAN support, Qriocity, Wi-Fi enabled, 4x
HDMI. KDL46HX820

Sony (55”) 139cm Full High Definition
LED LCD 3D Capable Television.
Get the very best high definition TV experience as well as 3D capability and
web-based features*. 1920 x 1080 resolution, MotionFlow™ XR 200, Skype™
compatible, Bravia Internet Video, WLAN support, Qriocity, Wi-Fi enabled, 4x
HDMI. KDL55HX820

46”
40”

555”

Samsung (55”) 138cm Full High Definition
Smart LED LCD 3D Capable Television.
Get the very best high definition TV experience as well as
3D capability and web-based* features. 1920 x 1080 resolution, 400Hz clear
motion rate, ‘Search All’ function, 4x HDMI. UA55D6400UM

Samsung (46”) 116cm Full High Definition
Smart LED LCD 3D Capable Television.
Get the very best high definition TV experience as well as
3D capability and web-based* features. 1920 x 1080 resolution, 400Hz clear
motion rate, ‘Search All’ function, 4x HDMI. UA46D6400UM

Samsung (40”) 101cm Full High Definition
Smart LED LCD 3D Capable Television.
Get the very best high definition TV experience as well as
3D capability and web-based* features. 1920 x 1080 resolution, 400Hz clear
motion rate, ‘Search All’ function, 4x HDMI. UA40D6400UM

$1599

$1998

$2099

46”

$2988

47”

$2448

$2799

$3755

$2298

40”

$1799

42”
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Come see Okan Genel at Harvey Norman®

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

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNEDOMAYNEDOMA ® AUBURN NOW OPEN

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

(Computers/Electrical only)

@


Use (as applicable) which specify all other conditions for this offfff er.r.r A $25.00 Establishment Fee for GO MasterCard and GE CreditLine applies to all new applications. The GO Business MasterCard attattat racts a $40 Annual Fee.
Account Service fee of $3.95 per month applies for GO Mastercard, GE CreditLine and Buyer’s Edge and $2.95 per month for GO Business MasterCard and other fees and charges are payable. For GO MasterCard, GO Business
MasterCard and Buyer’s Edge, credit is provided by GE Capital Finance Australia (A(A( BN 42 008 583 588) and for GE CreditLine, credit is provided by GE Finance Australasia Pty Ltd (A(A( BN 88 000 015 485), both trading as GE Money.

UP
TO50%

OFF

UP
TO25%

OFF

EX-DISPLAY & SUPERSEDED
• COOKING APPLIANCES

• AUDIO SYSTEMS
• ENTERTAINMENT CABINETS

IN THE ELECTRICAL FRANCHISE

EX-DISPLAY & SUPERSEDED
• PLASMAS & LCDs

• HOME ENTERTAINMENT
• iPOD DOCKS & ACCESSORIES
• FRIDGES • DISHWASHERS

• TOP & FRONT LOAD WASHERS

NORMAN® @ DOMAYNEDOMAYNEDOMA ® AUBURN NOW OPEN
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مخ السياسيني خيتلف عن مخ البشر العاديني 
السياسيني  البحث  ُيعرف 
أناس  أنهم  على  احملافظني 
واحلذر  باخلوف  يتميزون 
لديهم شعورا  أن  غري  الشديد 
يدفعهم اىل اإلمشئزاز السريع 
على  األفراد  بعض  ردود  من 
الذين  السياسيني  بقية  غري 
سياسية  اجتاهات  اىل  ينتمون 
أخرى. يف حني تقول الدراسة 
الناس  من  هم  اليساريني  إن 
رمادية  كتلة  لديهم  الذين 
األمامي  اللحاء  نطاق  يف  أكرب 

للدماغ. 
ان نتائج البحث أدهشت اجلميع 
، فقد أجريت على 120 شخصا 
من خمتلف الطوائف السياسية 
دراسة  وبعد  البالد  يف 
وفهمها  السياسية  مواقفهم 
املخ  لدراسة  إخضاعهم  مت 
ومن ثم مطابقة ذلك بأفكارهم 
شكل  يلعب  اليت  السياسية 
الدور  الدماغية  واللوزة  املخ 

األكرب يف حتديدها .
 " او"اميجداال  الدماغية  اللوزة 
األحاسيس  عن  املسؤولة  هي 
وأي  البشر  عند  والعواطف 
فقدها  او  فيها  تشويه 
اإلحساس  فقدان  اىل  يؤدي 
يتسبب  وبالتالي  والعواطف 

ذلك بعزلة اإلنسان .
الدماغية  اللوزة  اكتشاف  منذ 
على يد العامل االمريكي جوزيف 
أنها  تعرف  وهي  دوكي  لي 
العواطف  تنظيم  عن  املسؤولة 
واملشاعر.  يفسر العلماء اهمية 
تلك الدراسة يف كونها دراسة 
تأثريها  ومدى  العواطف  لفهم 
احلياة  وعلى  السياسيني  على 
حلظات  وراء  ووقوفها  اليومية 
فارقة على املرء فيها ان يتخذ 
قرارا رمبا يأسف عليه فيما بعد 

بسبب العاطفة.
ان نتائج الدراسة وفق العلماء 
الدماغية  اللوزة  حجم  ان  ترى 
من  السياسيني  عند  اكرب  هي 
ان  يرون  فالعلماء   ، غريهم 

مخ  حجم  لديهم  الذين  الناس 
التلفيف  يسمى  ما  او  ثابت 
عليهم  يغلب  الثابت  الدماغي 
عدم األمان وتالحقهم املشاكل 
 ، القرار  اختاذ  حيسنون  وال 
أنهم تيقنوا من ان نسبة تقدر 
ب 70% من اساس بنية الدماغ 
يتوقف عليها االجتاه السياسي 

للفرد .
ان  الدراسة  كذلك  تؤكد 
نشاط  لديهم  يولد  الليرباليني 
الدماغ  جبهة  منطقة  يف  أكرب 
املعلومات  مع  التعامل  عند 
هو  هذا  "وكان  املتناقضة 
أول دليل من العلوم العصبية 
البيولوجية  االختالفات  على 
واحملافظني"  الليرباليني  بني 
حسبما أشارت الدراسة، كذلك 
حساسية  أكثر  احملافظني  فإن 
التهديدات واملواقف غري  جتاه 
الواضحة يف حني أن الليرباليني 
على  انفتاحا  أكثر  يعتربون 
فريق  ورجح  اجلديدة.  التجارب 
هذه  ظهور  إمكانية  الباحثني 
اخلالفات يف املخ لدى أصحاب 
اجملموعتني وهو ما دللت عليه 

الدراسة بالفعل.
ان شكل وحجم اللوزة الدماغية 
يف  مهما  دورا  أيضا  يلعب 
ويف  املخاطر  مع  التعامل 

 ، بعضهم  مع  البشر  تعامالت 
مرض  املثال يف  سبيل  فعلى 
التوحد جند ان اللوزة الدماغية 
هو  وهذا  ومشوهة  متغرية 
عالقة  يف  يؤثر  الذي  السبب 
عالقتهم  يف  املرض  أصحاب 

اإلجتماعية باآلخرين . 
الدماغية  اللوزة  تكون  عندما 
نشطة فإن شعورا باخلوف سوف 
اجلسم  أرجاء  كل  يف  يسري 
والشعور بالفزع والقلق أما يف 
حاالت فقدان هذه اللوزة فإن 
االنسان سوف يعيش يف خطر 
مبعنى  شعوره  لعدم  حقيقي 
اخلطر ألنه ببساطة ال يستطيع 
معنى  إىل  التعرف  الدماغ 
الذي  التلقائي  واخلطر  اخلوف 
اإلنسان بشكل رد  يصدر عن 

فعل تلقائي . 
هذه  ينتقدون  الذين  بعض 
لذلك  مربر  لديهم  الدراسة 
فهم يرون انه ليس من املهم 
حجم  يكون  ان  الضروري  وال 
حتى  كبريا  الدماغية  اللوزة 
والعواطف  املشاعر  تتولد 
ان  هو  األمر  يف  املهم  لكن 
حرصا  أكثر  اإلنسان  يكون 
وان  اإلجتماعية  العالقات  يف 
عليها  ويتمرس  عليها  حيافظ 

أيضا .

اهلنديون ملوك العالج باألعشاب واألدوية املشعوذة
سوى  الغربيني  على  ليس 
ماليني  إن  إذ  جبهارة  الضحك 
ما  بصحة  يؤمنون  اهلنديني 
ذكر آنًفا مبن فيهم 800 مليون 
مليون   140 ويؤمن  هندوسي 
الطب  وجرعات  بكمادات  مسلم 
اإلغريقي. وهم ليسوا وحيدين 
جبنونهم ، إذ إن املزايا الطبية 
اهلندية  باألعشاب  اخلاصة 
طيلة  الغربيني  الزوار  أذهلت 
عقود مبن يف ذلك املكتشفون 
الرسام  مثال  على  النباتيون 
الطبيعي  والعامل  الروسي 
أسس  الذي   Nicholas Roerich
استكشاف  بغية  حبث  معهد 

أعشاب اهليماليا.
على  اإلغريقي  الطب  ويعتمد 
ويعول  األربعة  اجلسم  سوائل 
على العالجات باألعشاب غري أنه 
ال يدعي معاجلة السرطان واإليدز 
األيورفيدا  عالجات  عكس  على 
اهلندية  احلكومة  تدعمها  اليت 
ختبطت  األخرية  هذه  أن  غري 
جبداالت قادها رواد اليوغا على 
هذا  أن  علًما  رامدي  بابا  مثال 
األخري مت اتهامه بالشعوذة لدى 
أقسام  بيع عقاقري حتتوي على 
تدعي  وإنسانية  حيوانية  جسد 
معاجلة أمراض القلب والسكري 

من  الرغم  وعلى  والسرطان. 
هذا  يواجهها  اليت  اجلداالت 
األخري ، تزداد شعبيته يوًما بعد 
أكثر  الدين يسيطر  إن  إذ  يوم 

من العلم يف اهلند.
ال  املثال  سبيل  على  ونذكر 
الغريبة  العالجات  بعض  احلصر 

، أال وهي:
- ريش الطاووس املربوط على 
احلية  سم  من  يشفي  الرجل 

املميت
- بول البقرة قد يعاجل اضطرابات 
الكبد والسرطان وأمراض القلب 
واإليدز واإلمساك. ويتم تطويره 

ليصبح شرابًا غري غازّي
- روث األبقار يبقي على املنزل 
افرتاشه  مت  إن  وبارًدا  معقمًا 

على األرضية
- مججمة إنسان مطحونة تشفي 

من الصرع
- خصيات الثعلب اهلندي تشفي 

من الضعف اجلنسي
من  يشفي  األخضر  التفاح   -

رهاب االحتجاز
- دم اخلفافيش يعاجل التهابات 

العني
- شبكات العنكبوت تشفي من 

املاالريا.

أب يرتدي 180 زياً لوداع ابنه الذاهب إىل املدرسة كل صباح 

أحزانه  على  أمريكي  أب  تغلب 
ذات  يف  وعمله  ساقه  لفقده 
البهجة  يدخل  فراح  الوقت 
خالل  وزمالئه  ابنه  نفس  على 
املدرسة  ألتوبيس  له  توصيله 

يوميا
اجلديدة  مهمته  األب يف  وجنح 
بأشكال  مالبس  ارتدى  حيث 
حمببة  شخصيات  متثل  خمتلفة 

هذه  عدد  وبلغ  يوميا  لالطفال 
عدد  متثل  زيا   180 الثياب 
مل  اليت  الدراسية  السنة  أيام 
ملرتني.  واحدا  ثوبا  فيها   يرتد 
وقال األب ويدعى ديل برايس 
إنه حرص على ارتداء زيا خمتلفا 
عن اآلخر وذلك يف الصباح عند 
وداع ابنه املتوجه اىل املدرسة 

بواسطة االتوبيس.

فيما قال االبن »رين برايس« 
أنه شعر باحلرج يف بداية األمر.. 
ولكنه اعتاد على طرافة والده 
أصحابه  وأن  األيام  مر  على 
وروحه  والده  بفكاهة  أعجبوا 

املرحة.

 انشاء مراكز يف كوريا اجلنوبية يطلق عليها
 " أكادميية الكفن" لتعلم كيفية املوت

أنشأت كوريا اجلنوبية مراكز 
الكفن"  "أكادميية  تسمى 
تعلم  على  الناس  تساعد 
حتى  املوت  اختبار  كيفية 

حيسنو من جودة حياتهم.
وذكرت وسائل إعالمية يوم 
األكادميية  هذه  أن  األربعاء 
عبارة عن خربة تساعد الناس 
على تقدير حياتهم عن طريق 
بأنفسهم،  جنازاتهم  حتضري 
حيث يعتربها مدير األكادميية 
"نوع من العالج النفسي عن 

طريق الصدمة".
مبحاضرة  التجربة  تبدأ  و 

عن  املشرتكني  فيها  يسأل 
هم  من  أو  األشياء  "ماهية 
أن  ميكن  الذين  األشخاص 

ميوتو من أجلهم".
 ويقومون األشخاص بكتابة 
الشموع  ضوء  على  اإلجابة 
ويكتبون أيضا وصيتهم اليت 
يشرحون فيها كيف يريدون 
أن يتذكرهم الناس وتسيل 
اللحظات  هذه  يف  دموعهم 

اليت تعترب عالجية.
من  كل  يدخل  ذلك  بعد 
املشرتكني يف تابوت ويتم 
باملطرقة  عليهم  إغالقه 

   النجم اهلوليودي ريتشارد غري يعتكف يف معبد 
بوذي يف كوريا اجلنوبية

قالت تقارير إخبارية أن املمثل 
اهلوليودي الشهري ريتشارد غري 
يعتزم االعتكاف يف أحد املعابد 
وتقاليد  حياة  الختبار  البوذية 

تلك املعابد .
الكورية  األنباء  وكالة  وذكرت 
اجلنوبية )يونهاب( يوم األربعاء 
أكرب طائفة بوذية كورية جنوبية 
أعلنت أن "النجم ريتشارد غري 
نهاية  يف  سيول  إىل  سيصل 
اختبار  بغية  احلالي  الشهر 
التقليدية  البوذية  املعابد  حياة 

الكورية".
أن  املقرر  من  انه  وأضافت 
طائفة  برئيس  غري  "يلتقي 

"جوكيه" البوذية قبل أن ينتقل 
شرق  جنوب  يف  بولكوسا  إىل 
أحد  يف  لالعتكاف  سيول، 

املعابد".
يف  مسئول  قال  ناحيته  ومن 
أنها  "أعتقد  "جوكيه"  طائفة 
ستكون جتربته األوىل لالعتكاف 

يف معبد يف كوريا اجلنوبية".
الشعائر  أحد مؤدي  ويعترب غري 
كوريا  إىل  وسيصل  البوذية، 
حزيران   20 يف  اجلنوبية 
للصور  معرض  إلقامة  احلالي، 
"احلاج"،  بعنوان  الفوتوغرافية 
من  صورًا  يتضمن  الذي 

التيبت.

ويشار إىل أن برنامج االعتكاف 
هيئة  تديره  الذي  معبد،  يف 
الكورية،  البوذية  الثقافة 
احملليني  للسكان  يسمح 
واألجانب يف البقاء يف املعابد 
التأمل،  واملشاركة يف  باجلبال 
وترديد  الباكر  الصباح  يف 

الشعائر.
غري  أفالم  أبرز  من  أن  ويذكر 
احملرتم"  والرجل  "الضابط 
"شيكاغو"،  و  مجيلة"  و"امرأة 
للزعيم  املؤيدين  من  ويعترب 
الما،  الداالي  للتيبت  الروحي 
عن  املدافعني  أحد  أيضًا  وهو 

حقوق اإلنسان يف التبت.

دقائق  عشر  ملدة  بإحكام 
يف عتمة تامة, من بعد ذلك 
واليت  اخلروج  حلظة  تأتي 
من  الشخص  والدة  تعترب 

جديد.
شركات  هنالك  إىل  ويشار 
كبرية مثل سامسونج جعلت 
أكادميية  يف  الدورة  هذه 

الكفن إجبارية ملوظفيها .
اجلنوبية  كوريا  أن  ويذكر 
املتطورة  الدول  تعترب 
ذات  البلدان  من  وواحدة 
يف  االنتحار  معدالت  أكرب 

العامل وفقًا لإلحصائيات.
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بعواطفي أضرمت  قد  غّصٍة  كم 

حتى الصبابة يف القلوب قد اشعلت

مرارة احلياة  يف  كأسي  وشربُت 

عبادتي حق  وافيُت  أُك  مل  ان 

ملجأ الشدائد  حّر  يف  فأنت 

مناجيا هواَك  يف  بابي  فشّرعت 

حشاشيت هواَك  يف  اتلفُت  ربي 

هفوتي يف  منجدي  انك  وأيقنت 

متوسال ساعدي  حنوك  ومددت 

مسعفي أمٍر  كل  يف  لي  فأنت 

غضاضة  احلياة  يف  يئسُت  وما 

معذوَر فطويُتها  احلشا  بني 

مستوَر جبمرها   اهلوى  لعب 

غيوَر هواكََ  يف  دمعي  واذللت 

منشوَر بعفوكم  طمعت  اني 

غفوَر الذنوب  ميحو  عال  كهٌف 

مسروَر عثرتي  أقلين  ربي 

حبوَر رضاَك  يف  عمري  وافنيُت 

سطوَر الكتاب  يف  هذا  وذكرَت 

ممهوَر خامتا  الشفاعة  أرجو 

صبوَر اكون  ان  ظين  خاب  ما 

مغروَر احليا  يف  يوما  كنت  وما 

الشاعرة مريم قبالنالشاعر أمحد احلسيين
كاتبة واعالمية وناشطة وطنية

الطموح ال حدود له متى كان اجملتهد يتابع 
الباحثة  ولعل  وتصميم  باصرار  دروسه 
قبالن،  مريم  االعالمية  والشاعرة  والكاتبة 
ميادة  ابنتها  مع  سيدني  يف  تعيش  اليت 
اليت تتابع دراستها اجلامعية وابنها حسني 
خري  هي  الثانوية،  الدراسة  يتابع  الذي 
عائلتها  اجملاهدة يف سبيل  لالنسانة  مثال 

ووطنها.
ورأت السيدة قبالن، اليت ولدت يف بلدة 
املقاوم  اللبناني  اجلنوب  يف  اجلبل  ميس 
قبالن  حممود  السيد  والدها  واملنتصر.. 
هذه  يف  قبالن،  خدجية  السيدة  ووالدتها 
ما  والثقافات  احلضارات  املتعددة  البالد 
تطمح اليه يف حقل الثقافة فانتسبت ملعهد 
الصحافة احلرة ونالت اجازة يف االعالم وهلا 
العديد من البحوث يف االعالم الفين احلديث 
والغرف السوداء وصناعة التعابري وصناعة 
الفيديو كليب السياسي وهلا مقاالت عديدة 
منها »املقاومة منظومة مفاهيم« و »حماكم 
جاهزة الغتياالت قادمة« و »عقلنة احلوار« و 
»الدولة املدنية« و »ردة الفعل« و »سوريا 
واالرهاب« وغريها  الناعم  االستهداف  بني 
من االحباث اضافة اىل قصائد منها »احلب 
واالنتظار« و »جواد بابتسامة فجر قادم« و 

»برعم يؤمله عذابه«.
الكرامة  عنوان  هي  سوريا  ان  مريم  تقول 
املقاوم  للبنان  بدعمها  والقومية  الوطنية 

منذ اكثر من عقد من الزمن اقام رئيس املؤسسة 
اجملاهد  الشيخ  فضيلة  االسرتالية  االسالمية 
سفري  لسعادة  تكرمييا  احتفاال  وهيب  كامل 
اجلمهورية اللبنانية لدى اسرتاليا ونيوزيالندة 
الدكتور لطيف ابو احلسن نظرا ملواقفه الوطنية 

الف مربوك خلليل ابو جماهد ووسام علوش ابو جماهد

ابو  خليل  اجلامعي  الشرطة  املسؤول يف  رزق 
جماهد وعقيلته اجلامعية وسام علوش ابو جماهد 

مبولود امسياه اسحق وهو باكورة زواجهما.
وكانت فرحة االهل كبرية وخاصة اجلد الصديق 
مجعية  منسق  واالجتماعي  الوطين  الناشط 
املنية للثقافة حسني علوش وعقيلته السيدة 
االجتماعية ديانا ووالدة السيد خليل سهري ابو 

جماهد واالهل كافة.

الشيخ كامل وهيب يكرم سفري لبنان السابق الدكتور 
لطيف ابو احلسن

*السفري الدكتور لطيف أبو احلسن مع الشيخ كامل وهيب والزميل أكرم املغّوش )أرشيف(*

الرائدة ورعايته للجالية اللبنانية والعربية على 
اكمل وجه وهذا ما ينطبق على السفري الكريم 
 الدكتور جان دانيال بتواضعه وحمبته للجميع.
كما أن الشيخ كامل وهيب يتمتع مبحبة وإخالص 

ووطنية كبرية.

ايران  هي  والسند  واجلوالن  وفلسطني 
ضد  ممانعة  دول  النها  االسالمية  الثورة 
كما  الغربي،  والتحالف  الصهيوني  العدو 
تؤمن ان الدولة املدنية هي السبيل الوحيد 
على  والعمل  بها  والنهوض  بالدنا  لتقدم 
الغاء الطائفية السياسية يف لبنان وتفاؤهلا 
كبري بان شعبنا االبي على ابواب ثورة فكرية 
حديثة قادمة ال حمالة لتحرر العقل من السجن 

واطالقه اىل ساحة االبداع الالحمدود.
اليت  اجلبل  ميس  ابنة  قبالن  مريم  االديبة 
واعطت  االبطال  الشهداء  عشرات  قدمت 
الكبري  الشاعر  الفيلسوف  والعرب  لبنان 
حممد فلحة واكادمييني كبارا منها من يقيم 
يف اسرتاليا من امثال الدكاترة رامز ومجال 
وعلي رزق وفخرها كبري بانها ابنة اجلنوب 
املنتصر بقيادة مساحة القائد البطل السيد 
ان  ثقة  بكل  مريم  وتؤكد  اهلل  نصر  حسن 
يد اهلل مع اجلماعة يف تعاونهم وتعاضدهم 
ويطيب هلا ان ترد على اجلهالء قائلة »قلب 

اجلاهل يف فمه وقلب العاقل يف قلبه«.
والناشطة  واالعالمية  والشاعرة  الكاتبة 
الوطنية مريم قبالن مناضلة بكل ما للكلمة 
من معنى النها تربت على هذه القيم وتربي 
عن  وتكتب  عليهما  وتسهر  وابنتها  ابنها 
العرب واسرتاليا وهذا  لبنان وبالد  الوطن 

هو النضال بعينه.

فضيحة دومينيك شرتاوس ـ كان حتفز كتّاب 
السيناريو يف أمريكا وبريطانيا وفرنسا

منذ ان تفجرت قضية اتهام رئيس الصندوق الدولي 
باالعتداء  )د.س.ك(  كان  ـ  شرتاوس  دومينيك 
اجلنسي ضد خادمة فندق »سوفتيل: يف مانهاتن حيث 
الصحافة  القصة  شغلت  حتى  عمل،  زيارة  يف  كان 
احلدث  تزامن  وقد  العامل،  كافة يف  االعالم  ووسائل 
احاديث  حمور  كان  حيث  كان«  »مهرجان  انطالق  مع 
احلدث  هذا  السيناريو.  وكتاب  واملخرجني  املنتجني 
مبسالة  رفيع  مبنصب  يتمتع  رجل  اسم  يربط  الذي 
يف  األقالم  ونشطت  القضائية  الدعاوى  فيها  دخلت 
حتليل املوضوع. وكانت النتيجة انه حتى اليوم مثة ما 
يقارب من 17 سيناريو جاهزًا يتم عرضها على ممثلني 
وجنوم يف ما يشبه التسابق لتصوير القصة يف فيلم 

سينمائي.
ومن املعروف ان السينمائيني الربيطانيني واألمريكيني 
على  يقبلون  صاروا  بشكل  األخرية  اآلونة  يف  برزوا 
معاجلة الواقع يف أفالمهم يف الزمن احلقيقي للواقعة. 
هذه  على  ايضا  فرنسا  صارت  قليلة،  سنوات  ومنذ 
كان  بقليل  الرئيس ساركوزي  انتخاب  فبعد  الالئحة. 
االنتخابية  املعركة  عن  حتدث  الذي  »البحث«  فيلم 
كذلك   ،2007 العام  يف  ذلك  وكان  احلالي  للرئيس 
مارشال  جيزالن  مقتل  مع  عمر«  »قتلين  فيلم  تزامن 
وأيضًا  احلالي(  الصاالت يف 22 حزيران  )يعرض يف 
فيليب  مع  غارنك  لفانسان  »مذنب«  فيلم  يعرض 
تورنتو حول قضية اوترو يف ايلول املقبل. أما قضية 
»د.س.ك« فهي حصلت على اكرب عدد من املتحمسني 
حتى  واملؤلفني«  الكتاب  »مؤسسة  اىل  وقد سلم  هلا 
اآلن 17 سيناريو حول القضية. غري ان عددًا كبريًا من 
مؤخرًا  صرح  فقد  بالفكرة،  مقتنعني  ليسوا  املخرجني 
املخرج كرافييه دورجنر الذي اجنز فيلم »البحث« مؤخرًا 
ان األمر سابق ألوانه خاصة ان احملكمة مل تأخذ بعد 
جمراها ومل تصل اىل نتيجة فعلية، وقد علق بكثري من 
سيناريو  اي  ان  »أظن  قائاًل:  املوضوع  على  السخرية 
بأن  بامتياز  كاريكاتوريًا  سيكون  القصة  حول  اليوم 
تصور امرأة فقرية، سوداء، مسلمة وارملة مقابل رجل 
غين، قوي وله نفوذه، متزوج ويهودي.. اعتقد ان يف 

األمر كليشيه سخيفًا!«
اما باتريس لوكونت فقد علق على املوضوع بالتالي: 
»األمر مقرف، وهل يعقل ان يتم استغالل الفكرة اىل 

هذه الدرجة؟«
للجميع«  »اجلنة  مؤخرًا  أجنز  الذي  اآلن جيسووا  املخرج 
ال يرى يف األمر ابتذااًل، مضيفًا ان »الفكرة قد تكون 
اجيابية اذا ما متت معاجلة الوجه الرتاجيدي يف القصة 

بعيدًا عن املنصب السياسي ولعبة املال«.
القضايا  حنو  دائمًا  بتوجهه  املعروف  السينمائي  أما 
الفضائحية غاسبار نووي، يظن ان املوضوع شبه جاهز 
القتباسه وما من شيء يؤخر فكرة تنفيذه سوى اختيار 

املمثل.

الزميالن يف اسرة اهلريالد انطونيوس بو رزق 
من  التهاني  باحر  يتقدمان  املغّوش  واكرم 
االهل وخاصة الصديق حسني علوش طالبني 
من اهلل ان يكون املالك اسحق من ابناء احلياة 
وان تكون شجرة خليل ووسام ابو جماهد مليئة 

بالثمار الطيبة.. والف مربوك.  
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 بطولـــة لبنـــان بكـــرة اليـــد

السـد حيسـم النهائـي أمـام الصداقـة
ويتـوج بطـالً للمـرة الرابعــة تواليــًا

فرض السد سطوته على بطولة لبنان بكرة اليد للموسم الرابع على 
التوالي، بفوزه على غرميه التقليدي الصداقة يف املباراة الثانية 
من الدور النهائي )28ـ24(، الشوط األول )16ـ9(، يف قاعة حامت 

عاشور الرياضية، وكان السد فاز يف املباراة األوىل )38ـ32(.
منوال  على  السد  العبو  نسج  وقد  متوسطا،  أداء  الفريقان  قدم 
األول  الشوط  يف  عندهم  ما  كل  قدموا  حيث  األوىل،  املباراة 
مجيع  من  وسجلوا  جمرياته  على  املطلقة  شبه  سيطرتهم  وبسطوا 
الشوط حبرفنة  تنهي  املثالية كيف  التشكيلة  االجتاهات، وعرفت 
وبفارق 7 أهداف، يف حني حاول العبو الصداقة احلد من حتركات 

جنوم اخلصم، إال أنهم مل جيدوا الطريقة املناسبة لذلك.
وكما فعلوا يف املباراة األوىل أيضا، تراخى العبو السد من غري 
العيب  مع  املباشر  االلتحام  وعدم  اللعب  تهدئة  إىل  وجلأوا  مربر 
اليت  األهداف  فارق  على  احملافظة  جنحوا يف  أنهم  إال  الصداقة، 
سجلوها يف الشوط األول، حيث تألق األوكراني سريغو والسوري 
اهلجمات،  الفقار ضاهر يف قطع  وذو  التسجيل  أمحد يف  فراس 
وبرع احلارس حسني صقر يف التصدي للتسديدات البعيدة، طبعا 
من دون االنتقاص من بقية الالعبني الذين قاموا بواجباتهم على 

أكمل وجه.
وألن العيب السد جلأوا إىل التهدئة، كان من الطبيعي أن ينجح 
العبو الصداقة يف تقديم األفضل، إال أن هذا األفضل تأخر حتى 
نظموا  قد  خالهلا  السد  العبو  كان  واليت  األخرية،  العشر  الدقائق 
صفوفهم وعرفوا كيف ميتصون الفورة »الصداقية«، علما أن بعض 
العيب الصداقة تأثروا كثريا بهبوط منسوب اللياقة البدنية لديهم 
ما أدى إىل عدم تكملة الدقائق األخرية على الوترية نفسها، لتنتهي 

املباراة بفوز السد بفارق 4 أهداف.
وكان أفضل مسجل يف املباراة العب السد األوكراني سريغو بـ9 

أهداف، ويف صفوف الصداقة الصربي غوران بـ8.
الدولي  مازن ديب وحممد حيدر وراقبها  الدوليان  املباراة  ] قاد 

حلمي شعيب.
حول املباراة

] يف اخلتام قام رئيس االحتاد اللبناني لكرة اليد عبد اهلل عاشور 
ضاهر  الفقار  ذو  البطل  الفريق  لقائد  البطولة  كأس  بتسليم 

وامليداليات لالعبني واحلكام ورجال الصحافة واإلعالم.
توج العب الشباب مار الياس فوفا هداف للبطولة بـ174 هدفا، 

وحارس مرمى السد بسام فراشة أفضل حارس.
] رئيس نادي الصداقة عبد اهلل عاشور: انتهت البطولة مع تأليف 
احلكومة اللبنانية وهذا فأل خري، انتهت البطولة بفوز جدير للسد 
وهو الذي استعد جيدا هلا عرب مشاركاته اخلارجية، بينما مل تكن 
الالعبني  جتانس  عدم  إىل  أدى  ما  كافية  الصداقة  استعدادات 
اليوم )أمس(، مربوك كبرية للسد  مباراة  وهذا ما ظهر جليا يف 

و«هاردلك« للصداقة وكل عام وحمبو كرة اليد بألف خري.
أن  أريد  البداية  يف  املعطي:  عبد  حممد  املصري  السد  مدرب   [
أشيد بفريق الصداقة الذي تطور أداؤه وأصبح فريقا قادرا على 
املنافسة، حاول العبوه كما املباراة السابقة تقديم كل ما عندهم 
لتحقيق الفوز، لكن العيب السد مل يسمحوا هلم بفعل اخلطة اليت 
الصداقة  أداء  التطور يف  وهذا  بالذات،  النهائي  للدور  وضعتها 
فريق  هناك  أصبح  ألنه  اليد،  كرة  حيب  من  كل  ويفرح  يفرحين 
ينافس السد وإذا خسر خيسر بصعوبة، أشكر إدارة الصداقة على 
هذا التطور، واالحتاد اللبناني على إنهاء املوسم بنجاح كبري، كنت 
الظروف  األول، ولكن بعض  الشوط  أداء فريقي يف  راضيا عن 
اخلصم  لالعيب  مسح  ما  الثاني  الشوط  يف  الالعبني  على  أثرت 
بالظهور مبستوى أفضل، واملطلوب يف مثل هذه املباريات خوض 
الـ60 دقيقة على املنوال نفسه وعدم السماح للخصم بأخذ نفس 

كي يقلص الفرق على األقل.
] قائد السد ذو الفقار ضاهر: حنمد اهلل أننا أنهينا املوسم بأبهى 
صورة، وكل هذا بفضل اجلهود اليت بذهلا الالعبون واجلهاز الفين 
واإلدارة، بدأت اللعبة بالتحسن ألن الصداقة أصبح منافسا صعبا 
وهذا شيء جيد للعبة مستقبليا، املهم أننا أحرزنا اللقب وعلينا أن 

نستعد جيدا لبطولة آسيا يف حماولة لالحتفاظ باللقب. 

 انتقاالت العيب كـرة القدم حول العامل

برشلونة يعرض على أرسنال 35 مليون اسرتليين لضم فابريغاس
مانشسرت يونايتد إلنهاء التعاقد مع سانشيز قبل أن خيطفه الـ»سييت«

ترددت االربعاء جمموعة من األنباء حول عرض برشلونة 35 مليون 
وان  فابريغاس،  سيسك  األسباني  لضم  أرسنال  على  أسرتليين 

أرسنال يريد 40 مليونًا.
وكانت بداية األنباء عرب العب أرسنال باكاري سانيا الذي قال ان 
فابريغاس جيب أن ينتقل إىل بطل أسبانيا وأوروبا برشلونة، موضحًا 
سنوات  هلفي  لعب  الذي  النادي  إىل  العودة  يريد  فابريغاس  أن 

صباه وأن يعود إىل أسرته من جديد.
ونقلت صحيفة »صن« الربيطانية عن سانيا قوله: »باملقارنة بالعام 
املاضي، أرى أن هناك فرصة كبرية لرحيل فابريغاس عن ارسنال، 
من  أسرته  مع  للعيش  منزله  وإىل  بالده  إىل  للعودة  حباجة  وهو 

جديد«.
أما فابريغاس، فقد حتاشى احلديث عن امكانية انضمامه اىل برشلونة 
مشددا على انه ما زال العبا يف صفوف النادي اللندني حتى االن.

وقال فابريغاس يف احتفال اقيم يف مدريد: »اذا قررت يف احد 
االيام ان اترك ارسنال، فأنين ساعلن عن ذلك من دون ان اقلل 
من احرتام النادي الذي اعطاني الكثري، لكن حتى اآلن انا العب يف 
صفوف ارسنال وانا سعيد هنا«. لكنه اوضح: »بالطبع لست سعيدا 
الن فريقي ال حيرز االلقاب، وانا بطبعي اتطلع دائما للفوز، لكن 

عدم الفوز جيعلك تشعر باالذية اكثر عندما تبذل جهودا كبرية«.
وأنهى: »إنا حباجة للعب مع أحد أفضل أندية العامل وهو برشلونة، 

لكنين حتى اآلن ما زال قائدا لالرسنال«.
مدرب  بان  االخرية  االيام  يف  اشارت  االسبانية  الصحف  وكانت 
ارسنال الفرنسي ارسني فينغر ختلى عن فكرة االحتفاظ بفابريغاس 
وقد اشارت صحيفة »سبورت« الكاتالونية يف عددها الصادر أمس 
حد  على  حامسة«  »مرحلة  دخلت  الناديني  بني  املفاوضات  ان  اىل 
قوهلا:«يأمل فابريغاس ان يتوصل الفريقان اىل اتفاق على قيمة 
الصفقة«، مشــرية اىل ان برشلونة مستعد لدفع مبلغ مقــداره 35 
 40 مببلغ  اللندني  النادي  يطالب  حني  يف  اسرتليين  جنيه  مليون 

مليونًا.
يونايتد لتوقيع عقد »سانشيز«

تقدم مانشسرت يونايتد خطوة مهمة يف سباق ضم املهاجم التشيلي 
رئيسه  سافر  بعدما  اإليطالي  أودينيزي  من  سانشيز  أليكسيس 
التنفيذي ديفيد جيل إىل اسبانيا ألثالثاء للقاء رئيس النادي جينو 

بوتزو الذي يقيم يف برشلونة.
إلمتام  سافر  جيل  أن  االربعاء،  الربيطانية  »صن«  صحيفة  وذكرت 
يف  املطلوبني  الالعبني  أكثر  أصبح  الذي  سانشيز،  شراء  صفقة 
الوقت الراهن، يف مقابل 27 مليون اسرتليين. ويف حال جنح جيل 
يف إمتام الصفقة بالفعل، على حساب بقية األندية املتنافسة على 
ضم سانشيز، مثل مانشسرت سييت وبرشلونة فسرتتفع قيمة نفقات 
السري أليكس فريغسون، خالل سوق االنتقاالت الصيفية احلالية إىل 

82 مليون إسرتليين.
واذا انتهت الصفقة ملصلحة مانشسرت، سيمثل ذلك صفعة قوية 
جلاره مانشسرت سييت الذي كان يأمل يف استغالل قوته املالية يف 

ضم اجلناح التشيلي البالغ من العمر 22 عاما.
غري ان »صن« نقلت عن وكيل أعمال سانشيز فريناندو فليسيفيتش 
، قوله: »إتفاق مع سييت؟.. مازلنا مل نتوصل ألي اتفاق .. إننا 
نعمل على ذلك وبعد لقائنا مع سييت لدينا مواعيد أخرى مع أندية 

أخرى«.
ورغم أن مصادر سييت نفسها تؤكد أن النادي ما زال يسعى لضم 

سانشيز، فإن املرجح
أن يفضل الالعب الذهاب إىل »أولد ترافورد« العريق على االنضمام 

إىل سييت.
بايرن ميونيخ و »أليكس«

ذكرت صحيفة أملانية االربعاء، أن بايرن ميونيخ يستهدف التعاقد 
مع املدافع الربازيلي أليكس من صفوف تشلسي.

وتوصل النادي البافاري التفاق مع جريوم بواتينج مدافع مانشسرت 
سييت لالنتقال إىل صفوفه ملدة اربعة أعوام ، ولكن تتبقى بعض 

التفاصيل اليت حتتاج إىل احلسم قبل اإلعالن رمسيا عن الصفقة.
ولكن تردد أن مانشسرت سييت طالب احلصول على 20 مليون يورو 

مقابل االستغناء عن بواتينج ما دفع بايرن للبحث عن خيار أخر.
وأوضحت صحيفة بيلد أنه يف حال متسك تشلسي مبطالبه املالية ، 

سيوجه بايرن ميونيخ أنظاره حنو أليكس )28 عاما(.
»جيالردينيو« اىل فيا ريال

الربتو  فيورنتينا  العب  أن  إىل  أالربعاء،  صحافية  تقارير  أشارت 
جيالردينو قد يكون يف طريقه للرحيل اىل فياريال األسباني.

ويبحث فياريال عن مهاجم جديد على ضوء تزايد التكهنات املتعلقة 
بقرب رحيل مهامجه اإليطالي جيوسييب روسي، الذي يلقى اهتماما 
من إنرت ناسيونالي وبرشلونة ، ويرى أن جيالردينو هو البديل األمثل 

خلالفة روسي حبسب ما ذكرته صحيفة »ال ريبابليكا«.
وظهر جالردينو مبستوى رائع منذ انضمامه إىل فيورنتينا 2008 قادما 
مسريته  جديدة يف  حمطة  عن  يبحث  ولكنه   ، اإليطالي  ميالن  من 
الكروية ، وحيلم باللعب يف دوري أبطال أوروبا ، وهو ما سيوفره 

له فياريال.
وميتد عقد جيالردينو حتى 2013 ، وتردد أن فيورنتينا لن يتخلى عن 

مهامجه بأقل من 10ماليني يورو.

*رئيس االحتاد عبد اهلل عاشور يقدم كأس البطولة لقائد السد ذو الفقار ضاهر*

»ناتشو« اىل ملقة
أنهى نادي ملقة االسباني تعاقده مع ناتشو مونريال مدافع أوساسونا، 

حيث سيتم اإلعالن الرمسي عن الصفقة يف وقت الحق.
 25( ناتشو  األيسر  الظهري  خضوع  الرمسي  موقعه  عرب  ملقة  وأكد 
عاما(، لفحوصات طبية أالربعاء، وانه سيتم إعالنه العبا رمسيا ضمن 

صفوف الفريق يف غضون ساعات.
6 ماليني  ملقة سيدفع  أن  إىل  األسبانية  اإلعالم  وأشارت وسائل 

يورو إىل أوساسونا إلمتام الصفقة.
وبذلك يصبح ناتشو ثالثة صفقات ملقة يف فرتة االنتقاالت الصيفية 
احلالية بعد التعاقد مع اجلناح األرجنتيين دييجو بونانوتي واملهاجم 

اهلولندي رود فان نستلروي.

»داني« ميدد عقده مع زينيت
أعلن نادي زينيت سان بطرسربغ بطل الدوري الروسي أالربعاء، ان 
العب وسطه الدولي الربتغالي ميغل داني مدد عقده مع الفريق ملدة 

4 اعوام اضافية.
ومل يكشف النادي عن قيمة الصفقة اجلديدة بيد ان انباء اشارت 
اىل انه سيصبح الالعب االعلى دخال يف الدوري الروسي بتقاضيه 

6 ماليني دوالر سنويا.
وكان داني )27 عاما( انضم اىل زينيت عام 2008 قادما من فريق 
دينامو موسكو يف صفقة قياسية يف روسيا مقابل 30 مليون دوالر، 
واحرز معه الكأس السوبر االوروبية يف اول موسم له معه بتسجيله 

هدفا يف مرمى مانشسرت يونايتد االنكليزي ) 1-2(.
وعانى داني املولود يف العاصمة الفنزويلية كاراكاس، من اصابة 
خطرية يف ايار 2009 وعاد اىل املالعب بقوة يف 2010 وساهم يف 
تتويج الفريق بلقيب الدوري والكأس واختري العب العام يف الدوري 

الروسي.
يذكر ان داني )25 عاما( انتقل من سبورتينغ لشبونة الربتغالي اىل 
دينامو موسكو مقابل 1.21 مليون يورو عام 2005، وهو بدأ مسريته 
مع ماريتيمو املوسم 2002/2001 قبل االنضمام اىل سبورتينغ لشبونة 

عام 2002 والذي اعاره اىل ماريتيمو املوسم 2004/2003.
»أسامواه« على الئحة البيع

ستيف  سندرالند  مدرب  أن  أالربعاء،  مريور«  »ذا  صحيفة  كتبت 
بروسوضع مهامجه الغاني الدولي أسامواه جيان على قائمة الالعبني 
املعروضني للبيع بعد عام واحد من انضمامه إىل الفريق من رين 

الفرنسي مقابل 17 مليون يورو.
حيث  املاضي  املوسم  سندرالند  مع  طيب  مبستوى  أسامواه  وظهر 
نهائي  ربع  إىل  للعبور  بالده  منتخب  قاد  كما  أهداف،   10 سجل 

»مونديال جنوب أفريقيا 2010«.
الالزمة  األموال  تأمني  أجل  من  أسامواه  عن  بروس  ختلي  ويأتي 

لتعزيز خطوط الفريق يف فرتة االنتقاالت الصيفية احلالية.

»مريكيل« اىل جنوى
الكسندر  األملاني  مع  التعاقد  خطوات  اإليطالي  جنوى  نادي  أكمل 

مريكيل العب وسط
ميالن، مع احتفاظ األخري بنسبة من احلقوق التجارية لالعب.

على  وافق  مريكيل  أن  إىل  سبورتس«  »سكاي  شبكة  وأشارت 
االنضمام إىل جنوى حبثا عن فرصة أكرب للمشاركة، بعد أن ندرت 

مشاركاته مع ميالن يف املوسم املاضي.
وتردد أن أدريانو غالياني نائب رئيس ميالن التقى انريكو بريزيوسي 

رئيس جنوى الثالثاء ، لوضع اللمسات األخرية لصفقة االنتقال.
»فوسينيتش« بني بالكبرين ويوفنتوس

على ضم  اإليطالي  يوفنتوس  ملنافسة  اإلنكليزي  بالكبرين  يسعى 
أعلن  بعدما  فوسينيتش  مريكو  )مونتنيغرو(  االسود  اجلبل  مهاجم 

نادي روما وضعه على قائمة الالعبني املعروضني للبيع.
وأوضحت صحيفة »ذا مريور« أمس، أن بالكبرين قدم عرضا مماثال 
لعرض يوفنتوس )11.5 مليون يورو«، 5ر11 مليون يورو للتعاقد 

مع فوسينيتش.
املاضي  املوسم  فوسينيتش  قدمه  الذي  الرائع  املستوى  ودفع 

العديد من األندية االوروبية إلبداء رغبة يف التعاقد معه. 

*فابريغاس*
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سليمان يستعد الحياء احلوار...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

إثبات قدرتها على اجرتاح الوصفة احلقيقية للعبور بالبلد إىل بر األمان 
واالستقرار.

وإذا كانت التحديات السياسية اليت تواجه احلكومة كبرية بفعل تطورات 
املواالة  بني  العمودي  الداخلي  االنقسام  وبفعل  جهة،  من  املنطقة 
واملعارضة من جهة ثانية والذي حيمل معه نذر مواجهة سياسية قاسية 
بني الفريقني، فإن التحديات الكربى تكمن يف املشكالت االقتصادية 

واالجتماعية واملالية واملعيشية املرتاكمة أو املستجدة.
ولعل أبرز التحديات املقبلة تكمن يف مواجهة آثار موجة التضخم اخلارجي، 
والغالء املستفحل على كافة املستويات وتزايد األعباء املعيشية وتردي 
داخليًا،  والرواتب  لألجور  الشرائية  القدرة  ضعف  ظل  يف  التقدميات 
إضافة إىل تراجع تدفق الرساميل اخلارجية وحتويالت اللبنانيني خالل 
األشهر األوىل من السنة بأكثر من مليار وسبعمئة مليون دوالر، أي ما 

نسبته 30 يف املئة، خالل العام 2011.
للتحديات  االول،  أمس  البريوتية،  الزميلة«السفري«  عرضت  وبعدما 
االقتصادية  التحديات  أبرز  اختصار  اليوم  حتاول  الداهمة،  السياسية 

واالجتماعية يف العناوين االساسية اآلتية:
أوال، مواجهة تأمني متويل الدولة واحتياجات اخلزينة، حيث حتّول مصرف 
لبنان اىل املمّول االساسي للخزينة، مع تزايد عجز املوازنة نتيجة ارتفاع 
عجز الكهرباء إىل حواىل 1,8 مليار دوالر على سعر برميل للنفط حبدود 
الكهرباء على املواطن مع  ارتفاع كلفة  املئة دوالر، مع بروز احتمال 
دخول الصيف الذي قد يشهد أزمة تقنني قاسية اكثر من العام املاضي 
نتيجة نقص االنتاج اىل حواىل 1400 ميغاوات، علما ان احلاجة هي اىل 
أكثر من2600 ميغاوات خالل الصيف. وهذا أمر يستوجب أولوية يف 
من  دراسة   14 من  أكثر  بعد  والتوصيف  التنظري  عن  بعيدًا  املعاجلة 
دون أي تنفيذ... ولعل العربة هي يف طرق كل األبواب وأوهلا الباب 

االيراني، لتأمني بعض حاجات لبنان من الكهرباء بأسعار مغرية.
ثانيا، مثة أولوية خللق مناخ من االستقرار وتفعيل االتفاقات التجارية 
للمساعدة يف  بديهي  أمر  وهو  البعيدة،  ثم  ومن  اجملاورة  الدول  مع 
خلق فرص عمل وتعزيز النمو االقتصادي، على اعتبار ان عناصر النمو 
االقتصادي تقوم على الصادرات واحلركة السياحية، إضافة اىل عنصر 
التحويالت من اخلارج وكلها عناصر شهدت تراجعات ملحوظة بني 12 

و30 يف املئة خالل العام احلالي.
ثالثا، يفرتض ان تتنبه احلكومة اىل االحصاءات االخرية لواقع اجملتمع 
اللبناني من الناحية االجتماعية، حيث إن ثلث الشعب اللبناني بات حتت 
خط الفقر والثلث الثاني يقف على اخلط متامًا وهو مهّدد بالنزول حتته 
ما مل يتم تشجيع االستثمار وزيادة فرص العمل امام الشباب اخلارج 
من اجلامعات واملعاهد املهنية. واجلدير بالذكر هنا ان االحصاءات يف 
هذا اجملال تفيد بأن لبنان حباجة اىل خلق اكثر من 35 الف فرصة عمل 
سنويًا ال يؤمن منها سوى حواىل 12 الف فرصة عمل، وهذا مؤشر على 
بطالة وهجرة قسرية تفوق اخلمسني يف املئة، علما أن احصاءات اخرى 
تقول ان احلاجة هي خللق 50 الف فرصة عمل اذا ما مت احتساب تاركي 

الدراسة املبكرة بسبب الظروف املعيشية واملادية الصعبة.
الشغور يف  ملء  موضوع  اىل  الوزاري  البيان  يلتفت  ان  رابعا، جيب 
غالبية  يف  املئة  يف   47 حواىل  البالغ  العامة  واملؤسسات  االدارات 
الوزارات ال سيما يف الفئة االوىل اليت تصل نسبة الشواغر فيها اىل 
59 يف املئة حسب دراسة أعدها وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية 
حممد فنيش، وإىل حواىل 41 اىل 59 يف املئة يف الفئة الثانية على 

مستوى رؤساء املصاحل واحلال نفسها بالنسبة للمستويات االخرى.
خامسا، زيادة النفقات االستثمارية على املشاريع اخلدماتية من مياه 
وكهرباء واتصاالت وبنى حتتية، كانت متوقفة منذ سنوات نتيجة تعطيل 
املوازنات العامة منذ العام 2005 وحتى العام 2011، ما أدى اىل تردي 
هذه اخلدمات مع سائر التقدميات بفعل ترهل االدارة وعدوى االنقسام 

السياسي يف داخلها.
املئة خالل  يفوق 10 يف  الذي  والتضخم  املعيشية  القضية  سادسا، 
ارتفاع  نتيجة  سنوات  عشر  منذ  االعلى  النسبة  وهي   ،2011 العام 
كل  على  انسحبت  اليت  بالتحديد  احملروقات  وأسعار  خارجيًا  االسعار 
السلع االستهالكية. هذا الواقع جعل نسبة التضخم الرتاكمي بني العام 
1996 وحتى نهاية العام 2010 تتخطى 110 يف املئة مما يعين ان االجور 

ومداخيل االسر فقدت اكثر من 50 يف املئة من قدرتها الشرائية.
االقتصادي  احلوار  اطالق  اىل  احلكومة  تبادر  ان  ضرورة  سابعا، 
االجتماعي، علما ان رئيس احلكومة يردد انه يضع يف اولويات حكومته 
معاجلة القضايا املعيشية والتقدميات االجتماعية عن طريق تعزيز لواحق 
االجور، مع معرفته املسبقة بوضع اخلزينة واملوازنة والتحديات املالية 
يف متويل احتياجات الدولة وكذلك اوضاع مؤسسات القطاع اخلاص يف 
ظل تراجع املؤشرات العامة. كذلك جيب األخذ يف االعتبار عجز الدولة 
خزينة  عجز  وكذلك  االجور  كبرية يف  زيادات  تأمني  عن  واملؤسسات 
اليت تنعكس زيادة يف  الكبرية  النفقات  الدولة عن حتمل املزيد من 
كلفة خدمة الدين العام الذي يشكل القسم االكرب من النفقات العامة 
مبا يتعدى 4،5 مليارات دوالر سنويًا أي ما يوازي 38 يف املئة من 

نفقات املوازنة العامة..
ثامنا، على صعيد القطاعات االنتاجية من زراعة وصناعة فإنها حتتاج 
والعمل  الضرييب،  واالصالح  املالي  والدعم  بالتشريع  تسهيالت  اىل 
على تشجيع املزارعني، مع حماولة انقاذ ما تبقى من املوسم السياحي 
الذي تراجعت قطاعاته نتيجة حال عدم االستقرار اليت سادت ما قبل 
والدة احلكومة اجلديدة، اضافة اىل تفويت فرصة االفادة من توترات 

Saturday 18  June 2011السبت 18 حزيران 2011

املنطقة باستقطاب الرساميل واحلركة السياحية.
تاسعا، تبقى االولوية بعد نيل احلكومة الثقة، تكريس االستقرار املالي 
والنقدي وتعزيز الثقة انطالقًا من التجديد حلاكم مصرف لبنان رياض 
سالمة وعدم خلق فراغ يف القطاع االساسي يف االقتصاد، ال سيما أن 
مصرف لبنان واملصارف ما زالت متول كل احتياجات اخلزينة والقسم 
االكرب من االستحقاقات اخلارجية. فالدين العام وصل اليوم اىل 52,7 
مليار دوالر بزيادة 3 يف املئة خالل مخسة اشهر بينما النمو االقتصادي 
سيكون 2,5 يف املئة عن كامل العام 2011 وهنا خطورة العودة اىل منو 
الدين العام بأكثر من النمو االقتصادي مما سيزيد من املخاطر ويضعف 

تصنيف لبنان املالي.
ميقاتي: مع املقاومة

احلكومة وتوقع  تدخل سوري يف تشكيل  أي  ميقاتي  إىل ذلك، نفى 
ان  انه قال  اال  أساليبها ملواجهة احلكومة،  آذار كل  ان تستعمل 14 
احلكومة لن ترضخ إال للشعب اللبناني. وأكد يف حديث لربنامج »كالم 
الناس« التلفزيوني، ان مصلحة لبنان يف أن تكون هناك عالقات طيبة 
مع كل الدول الشقيقة والصديقة وخاصة سوريا وأن حيرتم القرارات 
عندما يصدر  الظين  القرار  »ان  اىل  ردا على سؤال  الدولية«. مشريا 

ستجتمع احلكومة وتتخذ القرار املناسب«.
وأكد ميقاتي ان »املقاومة حمل إمجاع لبناني على مقاومتها السرائيل«، 
إال انه قال حنن مع السالح املقاوم ولكننا سنطلب سحب السالح من 

املدن«.
لعالقة  دائما  تواق  انا  وقال:  املستقبل«  »تيار  اىل  يده  ميقاتي  ومد 

ممتازة مع الرئيس سعد احلريري.
اىل ذلك، اكد ميقاتي على العنوان التصاحلي حلكومته، خالل ترؤسه 
االجتماع االول للجنة صياغة البيان الوزاري، وشكل هذا االمر قامسا 
مشرتكا بينه وبني اعضاء اللجنة الذين امجعوا على املرتكزات التصاحلية 
للبيان، »لكي تثبت احلكومة انها بالقول والفعل واملمارسة حكومة كل 

اللبنانيني« كما قال وزير الصحة علي حسن خليل لـ«السفري«.
وشدد وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور على ضرورة أن يعرب 
البيان عن »خيارات احلكومة واجتاهاتها التصاحلية يف الداخل واخلارج، 
مع حفظ الثوابت االساسية املتعلقة باملقاومة والعالقات العربية ويف 
مقدمها العالقة مع سوريا«، فيما شدد وزير العدل شكيب قرطباوي 
على وجوب اعتماد الواقعية واالبتعاد عن الوعود اخليالية مؤكدا احرتام 
القرارات الدولية. وأكد وزير البيئة ناظم اخلوري على اجلو التصاحلي 
الوزاري  البيان  انه يأمل ان يتضمن  وقال وزير العمل شربل حناس 

»كل ما يهم الناس«.
من جهة ثانية، كشفت مصادر رئاسية لـ«السفري« ان رئيس اجلمهورية 
احلوار  طاولة  لعقد  الدعوة  توجيه  فكرة  جديا  يدرس  سليمان  ميشال 
يف فرتة غري بعيدة. وأوضحت ان الظرف احلالي ليس مناسبا لتوجيه 
الدعوة وأن سليمان ينتظر اجناز البيان الوزاري للحكومة، ونيل احلكومة 
ثقة اجمللس النيابي ومن ثم انطالق عجـلة العمل احلكومي على ان يطلق 

بعد ذلك، جولة مشاورات مع الفرقاء الداخليني من دون استثناء.
طاولة  توسيع  إمكان  ان  الرئاسية  املصادر  قالت  سؤال  على  وردا 
احلوار مطروح كما ان هناك أفكارا لتوسيع حماور البحث يف اجتاه تناول 
هذه  ان  اال  الدفاعية،  االسرتاتيجية  اىل  اضافة  االقتصادي،  الشأن 
االفكار مل حتسم بعد، فضال عن ان هذا االمر سيتم التشاور فيه مع 

االطراف السياسية املعنية.

أنقرة: عملية شاملة...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

يف هذا الوقت، أعلن رجل األعمال السوري رامي خملوف، انه »سيتفرغ 
االتصاالت  أرباح شركاته وخباصة شركة  للعمل اخلريي« وسيخصص 
»سريياتل« لألعمال اخلريية، وذلك كي ال يكون »عبئا على سوريا وال 

على شعبها وال على رئيسها بعد اليوم«.
وأعلن وزير اخلارجية الرتكي امحد داود اوغلو، بعد اجتماعه مع نائب 
انه »يؤمن  أنقرة أمس،  الرئيس السوري العماد حسن توركماني يف 
التدابري  اختاذ  ضرورة  إىل  أشار  انه  إال  السورية،  القيادة  بصدقية« 
مطالبهم  بان  الدولي  واجملتمع  السوري  الشعب  إلقناع  فورا  الالزمة 

ستلبى.
وبعد اجتماع استمر أكثر من 3 ساعات مع توركماني، قال داود اوغلو 
»أبلغت توركماني بأننا نريد أن نرى يف سوريا ما نريده لبلدنا. نعّلق 
أهمية كبرية على االزدهار والدميوقراطية وحقوق اإلنسان. هذه املسائل 

مهمة أيضًا للشعب السوري«.
وأضاف أن تركيا لديها رسالة واضحة لسوريا، موضحا »نريد سوريا 
مستقرة ومزدهرة. نعتقد أن عملية إصالح شاملة تتضمن تنفيذ التزامات 
األسد جيب أن تطبق من أجل سوريا مستقرة ومزدهرة، لكن أواًل جيب 
السورية(  )السلطات  أنهم  »نعتقد  وتابع  هناك«.  العنف  يتوقف  أن 
سيصدرون البيانات الالزمة يف ما يتعلق بالقضية يف األيام املقبلة. 
إذا صدرت هذه البيانات، وأظهرت عزمًا كبريًا على تنفيذ اإلصالحات، 

فإن تركيا ستقوم بكل ما يف وسعها ملساعدة سوريا«.
وأضاف »لدينا ثقة كاملة بصدق احلكومة السورية«. وأعلن أن »على 
على  تصميمها  الدولي  واجملتمع  للشعب  تظهر  أن  السورية  احلكومة 
إجراء إصالحات والقيام خبطوات ملموسة«. ونقل عن توركماني قوله 
إن »سوريا تقوم مبا يف وسعها للسيطرة على العنف«، وشكر تركيا 
املبعوث  ان  وأضاف  إليها.  التجأوا  الذين  السوريني  مساعدتها  على 
السوري أكد أن القيادة السورية مصممة على املضي قدما باإلصالحات 

املوعودة »مهما كلف األمر«.
وقال داود اوغلو »حنن يف حاجة إىل سوريا قوية ومستقرة ومزدهرة. 
شاملة  إصالح  عملية  حتقيق  الضروري  من  أن  نعتقد  ذلك  ولتحقيق 

باجتاه التحول إىل الدميوقراطية يضمنها الرئيس بشار األسد«. ووصف 
»الصديق  بأنها  سوريا  ووصف  ودية  بأنها  توركماني  مع  احملادثات 

األقرب« لرتكيا.
وذكرت وكالة »األناضول« أن التطورات األخرية يف املنطقة، وسوريا 
لسفراء  أوغلو  داود  ترأسه  الذي  االجتماع  مواضيع  تصدرت  خباصة، 
وباريس  ولندن  وبرلني  أفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  يف  تركيا 
وواشنطن وموسكو وروما وبروكسل، إضافة إىل ممثليها لدى األمم 

املتحدة وحلف مشال األطلسي واالحتاد األوروبي.
وقال داود اوغلو، قبل االجتماع، إن »املوقف الرتكي ذو وجهني، أواًل، 
حتتاج منطقتنا إىل عملية إصالح جدية وملّحة. إن مطالب شعوب املنطقة 
طبيعية وحمّقة ومشروعة واالستجابة هلذه املطالب ستجعل منطقتنا أكثر 
استقرارًا ودميوقراطية وازدهارًا، وحنن نعلق أهمية كربى على متابعة 
انتقال  عمليات  أن حتصل  نريد  وثانيًا،  حتى حتقيقها.  املطالب  هذه 

السلطة بشكل سلمي«.
يف هذا الوقت، كرر املتحدث باسم وزارة اخلارجية الروسية ألكسندر 
لوكاشيفيتش رفض موسكو اختاذ قرار بشأن سوريا يف جملس األمن 
السلطات  الذي عرضته  بأن احلوار  »إننا نؤكد قناعتنا  الدولي. وقال 
يف سوريا هو الطريق األمثل لتسوية الوضع يف هذا البلد«، مشريا إىل 
أن »الوضع يف سوريا ال يزال متوترا، حيث وردت أنباء تفيد بقيام 
مسلحني مبحاوالت لالستيالء على بلدات يف املناطق احلدودية ما أسفر 
عن مقتل رجال أمن ومدنيني وتدمري املؤسسات احلكومية وزرع اخلوف 

يف نفوس السكان املساملني، إىل جانب التظاهرات السلمية«.
واشنطن

داخل  اتصاالتها  تزيد  واشنطن  أن  األمريكية  اخلارجية  وزارة  وأعلنت 
سوريا وخارجها مع معارضني سوريني. وقالت املتحدثة باسم وزارة 
اخلارجية فيكتوريا نوالند إن الرئيس األمريكي باراك أوباما سبق وان 
خري نظريه األسد بني قيادة اإلصالح السياسي يف بالده أو التخلي عن 

السلطة، مضيفة إن األسد وكما يبدو جليا فقد »اختار خيارا سلبيا«.

اسرائيل تشرع بتهويد...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

يف ساعة مبكرة امس االول حفارة صغرية داخل مغارة سليمان من 
دون معرفة أهدافها احلقيقية، وأن طواقم البلدية وحبراسات عسكرية 
وأمنية قامت بوضع األعالم اإلسرائيلية استعدادا الحتفال خاص بافتتاح 
البلدية  رئيس  أن  إىل  مشرية  اجلديدين،  بامسيهما  واملغارة  الشارع 

اليميين نري بركات سيحضر وعدد من قيادات االحتالل االحتفال.
وكانت بلدية االحتالل ضربت سياجًا حديديًا حول املنطقة املشار إليها 
منذ أسابيع مت خالهلا إزالة العديد من معامل املنطقة بهدف إنشاء حدائق 
تلمودية مالصقة لسور القدس باإلضافة إىل تغيري اسم املنطقة من 
املدينة  تهويد  إطار  يف  تلمودية  أمساء  إىل  إسالمية  عربية  تسميات 

املقدسة.
ويف السياق ذاته، تواصل آليات بلدية االحتالل وشركات إسرائيلية 
متعددة العمل قرب باب الساهرة وإزالة األشجار ومتهيد األرض إلقامة 

حدائق تلمودية إضافية حول سور القدس العتيقة التارخيي.
وأكدت »مؤسسة األقصى للوقف والرتاث« أّن سلطات اإلحتالل تسارع 
املسجد  جلنوب  املالصقة  األموية  اخلالفة  قصور  منطقة  تهويد  إلنهاء 
األقصى، وحتويلها اىل »مطاهر للهيكل« املزعوم ومسار توراتي ضمن 
خمطط حتويل حميط املسجد األقصى والبلدة القدمية بالقدس اىل حدائق 

توراتية.
وذكرت »مؤسسة األقصى« أن هذه األعمال جتري وسط طمس وتدمري 
للمعامل اإلسالمية األثرية التارخيية والسيطرة على أوقاف إسالمية تعترب 
جزءًا ال يتجزأ من املسجد األقصى، األمر الذي يدعو اىل حترك فوري 
واإلعتداء  اخلطرية،  اإلحتاللية  التهويدية  املشاريع  هذه  مواصلة  ملنع 

املتواصل على املسجد األقصى ومدينة القدس .
وأكدت »مؤسسة األقصى« أنه ومن خالل زيارات ميدانية يف اليومني 
واسعة  أعمال  رصدت  فقد  األموية،  اخلالفة  قصور  ملنطقة  األخريين 
الباكرة  الصباح  تبدأ من ساعات  العمال،  بها عشرات  ومتتابعة يقوم 
وخمتصني  مهندسني  مبرافقة  املتأخرة،  الليل  ساعات  اىل  وتتواصل 
ومراقبني، حيث مّت خالل اليومني األخريين فقط تركيب عشرات الُدُرج 
احلديدية يف مجيع أحناء منطقة القصور األموية، ما بني الزاوية الشرقية 
املرواني،  املصلى  خلف  الواقعة  /املنطقة  األقصى  للمسجد  اجلنوبية 
واملنطقة اليت تقع خلف حمراب ومنرب املسجد األقصى من اخللف ـ أو ما 
يعرف بالزاوية اخلتنية ـ، كما يتم بناء عدد من املنصات احلديدية وبناء 

طرق ضيقة توصل بني الدرج واملنصات.
وحبسب معلومات وخرائط اطلعت عليها »مؤسسة األقصى« يف أوقات 
األموية وحتويلها  القصور  االحتالل خيطط لتهويد منطقة  سابقة، فإن 
اىل »مطاهر للهيكل« املزعوم، حبيث سيحّول عدد من احلفر اىل »مطاهر 
للهيكل«، وسريبط بني هذه« املطاهر« بالدرج احلديدية اليت ينصبها، 
»مطهر للهيكل« ينصب منصة حديدية ستكون مبثابة نقطة  وعند كل 

إسرتاحة وشرح عن هذه املطاهر املزعومة.
كما علمت »مؤسسة األقصى« أنه سيتّم اإلعالن عن املنطقة بأنها جزء 
من مسار توراتي، ميتد من منطقة العيساوية مشالي القدس احملتلة، 
ومير من منطقة جبل املشارف، ومنه اىل منطقة الصوانة ـ وادي اجلوز، 
األقصى  املسجد  املالصقة لشرق  ـ  الرمحة  باب  مقربة  منطقة  اىل  ثم 
الزاوية   / الرباق  حائط  ومنطقة  األموية  اخلالفة  منطقة قصور  اىل  ثم 
اجلنوبية الغربية للمسجد األقصى، مرورا بوادي حلوة ـ سلوان، وإنتهاء 
بوسط سلوان يف منطقة حي البستان، وهذا املخطط هو ضمن خمطط 
والبلدة  االقصى  املسجد  حميط  توراتية يف  حدائق   9 إقامة  اإلحتالل 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
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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‹«
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اىل  خلت  عاما  ستني  اىل  الذاكرة  بي  عادت 
ايام الدراسة ايام الطفولة اىل درس لن انساه 

يف عمري اعطانا اياه االستاذ حنا.
لليوم الثاني نهضت من نومي باكرا فارتديت 
مالبسي وكان يوما ممطرا والربد قارسا ذهبت 
حواىل  منزلنا  عن  تبعد  اليت  املدرسة  اىل 

الثالمثئة مرت.
ثم  هنيهة  وقفت  املدرسة  باحة  اىل  وصلت 
البارحة  يوم  االستاذ  به  اوصانا  ما  تذكرت 
مل  ولكين  الوطنية  الرتبية  درس  مبراجعة 
آنذاك  افكار  راودتين  اذ  الدرس  ذلك  اراجع 
بان اعود توا اىل البيت او اضاعة الوقت يف 
احلرج اجملاور للمدرسة على ان اعود اىل البيت 
عند الساعة الرابعة بهد الظهر. ولكن الطقس 
املمطر والربد القارس منعاني من املضي يف 

هذه االفكار.
اعصابي  متالكت  ان  بعد  املدرسة  باب  فتحت 
واخلوف يسيطر علي.. شاهدت مجيع التالميذ 
ما  اليت  املسطرة  لسع  بانتظار  وانا  جالسني 

كانت تفارق يد االستاذ حنا.
غري ان االستاذ التفت الي وقال لي هادئا خذ 
االستاذ  وقف  بدونك.  سنبدأ  كنا  لقد  مكانك 
امام اللوح االسود وبدأ يكتب بالطبشور الدرس 
وهو عبارة عن الوطن والكلمات هذه هزتين من 

االعماق واشرحت صدري واثلجت فؤادي.
بدأ االستاذ يشرح لنا العبارة ومعناها الصحيح 
ثم  االعماق  من  نابع  الوطن  حب  ان  يقول 
اعطانا درسا يف التاريخ وراح حيدثنا عن انه 
يف مثل هذا اليوم اشرقت مشس احلرية على 
انه يف مثل  الوطن وقال  ارض  كل شرب من 
خمتلف  على  اللبنانيني  مجيع  هّب  اليوم  هذا 

فرددت اجلبال صداها!!

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 

والكفاح  التظاهر  اىل  وعقائدهم  طوائفهم 
القادة  هؤالء  وراء  والقلوب  االيدي  وتالقت 
الظلم  وجه  وثاروا يف  الذين صمدوا  االبطال 
املتعطشة  الربيئة  اصواتهم  وتعالت  وكافحوا 
اجلبال  فرددت  واالستقالل  والسيادة  للحرية 
لكل  لتقول  العبودية  خنقتها  ان  بعد  صداها 
الغرباء على ارض الوطن ان حمبة لبنان فعل 
اميان ثابت فينا وان كيان هذا الوطن هو وليد 

التضحية والصمود.
وتابع االستاذ حنا يقول ال تنسوا يا صغاري 
يف  استشهدوا  بالذين  اعرتافنا  يكون  بان 

الدفاع عن الوطن واجب مقدس.
فهم  لسهولة  بكالمه  الدهشة  اعرتتنا  وكم 
الدرس فكل واحد منا كان يف نشوة االصغاء، 
دور  اآلن  جاء  لقد  وقال  لفرتة  صمت  ثم 
النشيد الوطين اللبناني وقد هب اجلميع وقوفا 

واختلطت اصواتنا بنربة صوته وهو يردد:
كلنا للوطن    للعلى للعلم

ثم نظر الينا والتفت اىل اللوح االسود وخط 
عليه عاش لبنان حرا سيدا مستقال..
فمن له اذان مصغيتان فليسمع!!!

World Markللسياحة والسفر عنوان 
الثقة واخلربة والكفاءة

مؤسسة  حازت  لقد 
 World( مارك  وورلد 
للسياحة   )Mark
والسفر على ثقة كبرية 
لدى اللبنانيني والعرب 
واصبحت  واالجانب 
معروفة بفضل القيمني 
يتعاملون  الذين  عليها 
بصدق  الزبائن  مع 

وامانة واخالص.
السيدات  من  طاقم 
معاملة  سّن  حيحُ اللواتي 
وينجزن  الزبائن 
املعامالت بسرعة ودقة 
املسافر  يرغب  كما 
النصائح  له  ويقدمن 
املال  له  توفر  اليت 
واحدث  افخم  على 

العربية  والبلدان  لبنان  اىل  خاصة  الطائرات 
 World Mark وقد اصبحت مكاتب جو خوري
سرتيت  هاي  يف  الكائنة  والسفر  للسياحة 
املكاتب املعتمدة لدى الكثري من ابناء اجلالية 
الزبائن  اكثرية  ان  حيث  والعربية  اللبنانية 
عربها  اماكنهم  وحيجزون  هاتفيا  يتصلون 
اال  اليها  حيضرون  وال  شرط  او  قيد  دون 
لدى استالم بطاقات Tiket السفر الن ثقتهم 
خوري  جو  ثقة  ان  كما  كبرية  املكاتب  بهذه 
حيث  ايضا  كبرية  بزبائنه  املؤسسة  صاحب 
متبادلة،  الطرفني  بني  الثقة  هذه  اصبحت 
كيف ال ورصيد احملبة واالحرتام والثقة جلو 

خوري لدى اللبنانيني والعرب ال يوصف.
فالذي يقصد مكاتب World Mark للسياحة 

اليها  للداخلني  دائمة  حركة  يالحظ  والسفر 
واخلارجني منها واالهم والالفت للنظر ان ما 
منها  اال وخيرج  املكاتب  يدخل هذه  احد  من 
ال جيدها  اليت  املعاملة  وممتنا حلسن  راضيا 
تسأل  وعندما  االخرى  املكاتب  غالبية   يف 
السيد جو خوري عن سبب اقبال املسافرين 
من  حيجزون  الذين  اسأل  يقول  مكاتبه  اىل 

عندنا.
واخلدمة  اجليدة  املعاملة  ان  القول  باختصار 
الكبرية والنصيحة الصادقة  السريعة والثقة 
اضافة اىل اخلربة والكفاءة وغريها من العوامل 
كلها صفات اجتمعت لدى القيمني والعاملني 
ما  اىل  واوصلتها   World Mark مكاتب  يف 

وصلت اليه من جناحات.
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جوزيف برصونا وفاديا عبد اهلل قلبان تكلل حبهما بالزواج

الساعة الثانية من بعد ظهر يوم االحد املاضي 
حتقق عرس اجلالية اللبنانية يف مدينة ملبورن 

* والدا العريس واالب اندراوس* 

يف فرحة احلبيبني جوزيف برصونا جنل الشاعر 
انطوان برصونا »زغلول الزغرين« واالم الطيبة 

والعفاف  الصون  ذات  على  برصونا  مجال 
العروس احلسناء فاديا عبد اهلل كرمية املرحوم 
عبد  لورا  الفاضلة  والوالدة  اهلل  عبد  مسعان 

اهلل.
بارك االكليل يف كنيسة سيدة لبنان املارونية 
قدس االب االنطوني ادمون اندراوس رئيس 
االشابني:  كان  ملبورن.  يف  شربل  مار  دير 
بيار برصونا شقيق العريس، جاسنت طانيوس 
واالشبينات:  العريس  عبداهلل شقيق  وجوزيف 
كوني عبد اهلل، امال برصونا شقيقة العريس 
فكان  اخلوامت  حامل  اما  عاصوني.  وجيسيكا 

الطفل جريميي عياش.
على  لبنان  سيدة  كنيسة  ضاقت  وقد  هذا 
وساعتها باملدعوين من اهل واقارب واصدقاء 
والدي العروسني الذين جاءوا من مجيع احناء 
اخرى  وواليات  سيدني  ومن  فيكتوريا  والية 
معارف  من  العريس  لوالد  ملا  نظرا  للمشاركة 
واصحاب بني ابناء اجلالية اللبنانية وملا له من 

واجبات مع العديد منهم.
على  اندراوس  االب  شدد  وباملناسبة 
العروسني باحملافظة على هذا الرباط املقدس 

من اجلانبني.
احدى  اىل  املدعوون  انتقل  الكنيسة  ومن 
اقيم  اذ  ملبورن  مدينة  يف  الفخمة  الصاالت 
احتفال كبري على شرف العروسني وقد شدت 
العروس انظار اجلميع حيث تألقت بابهى حللها 
يف ثوب العرس الرائع الذي كان الفتا  فزادها 

مجاال على مجال..
ويف هذه املناسبة القى والد العريس الشاعر 
باملدعوين  فيها  رحب  كلمة  برصونا  انطوان 
وخص بالشكر الذين جاءوا من باقي الواليات 
االسرتالية وخاصة من سيدني من اهل واقارب 
العريس وباالخص رجل االعمال املعروف االخ 
والصديق نسيب اهلاشم ومارشا البايع اللذين 
املناسبة.  هذه  يف  للمشاركة  خصيصا  حضرا 

*العريس ووالداه وخالته يف الليلية* * االب اندراوس يبارك االكليل** العروسان وقبلة احلب والتضحية والوفاء*

* عائلة العروس مع العريس*

*وصول العروسني اىل الصالة*

*والدا العريس على الدبكة* *اقارب اهل العريس من سيدني**اهل واقارب من سيدني*

*والد العريس يرحب باحلضور* * والد العريس وقصيدة للعروسني*

*العروسان*

*العروسان على االكتاف*

الشعر  روائع  امجل  من  قصيدة  القى  كما 
وعبد  برصونا  عائليت  ان  فيها  اعترب  اللبناني 
سبق  قد  وكان  واحدة..  عائلة  اصبحتا  اهلل 
حفل العرس ليلية اقامها والدا العريس على 

الطريقة اللبنانية وحضرها املئات.
مظلوم  بديع  املبدع  الفنان  احلفل  احيا  فنيا 
بعد  من  الواحدة  الساعة  وعند  اغانيه  بأمجل 
منتصف الليل قطع العروسان قالب احللوى ثم 
لقضاء  ملبورن  وغادرا  املدعوين  تهاني  تقبال 

شهر العسل.
اسرة جريدة اهلريالد يف ملبورن وسيدني اليت 
العروسني  بأهل  اخوية صادقة  عالقة  تربطها 
القلبية  التهاني  باحر  العروسني  من  تتقدم 
طالبة من اهلل هلما حياة زوجية سعيدة ومديدة 
ملؤها البنون الصاحلون كما تتقدم من اهلهما 

بأحر التهاني... والف مربوك.

قانون موحد للجامعة اللبنانية الثقافية 
يف العامل  ألسرتاليا ونيوزيلندا

بدعوة من نائب الرئيس العاملي للجامعة 
اللبنانية الثقافية يف العامل ورئيس جلنة 
ونيوزيلندا  ألسرتاليا  القاري  اجمللس 
اجتماع يف  عقد  الدويهي  ميشال  الشيخ 
فيه  الواقع  السبت  نهار  زذلك  سدني  
11 حزيران 2011، حبضور صاحب الدعوة 
والرئيس العاملي األسبق السيد جو بعيين 
القارية  للمجالس  السابقون  والرؤساء 
جوزيف  األستاذ  عريضة،  جو  الشيخ 
واحملامي  يعقوب  طوني  السيد  خوري، 

سريادور األمسر.

مرحبًا  الدعوة  صاحب  األجتماع  افتتح 
من  العمل  اجلميع  على  ومتنى  باحلضور 

أجل وحدة اجلامعة يف اسرتاليا ونيوزيلندا ويف 
مجيع احناء العامل.

وبعد شرح مفصل بدأت ورشة العمل مبناقشة 
عميقة ودقيقة لكل االقرتاحات من قبل الواليات 
ومتت املوافقة على قانون موحد ليالئم فروع 
ألسرتاليا  القاري  واجمللس  اللبنانية  اجلامعة 
ونيوزيلندا وأن ال يتعارض مع القوانيني يف 

اسرتاليا ونيوزيلندا.
كما سيتم توزيع القانون إىل مجيع الفروع يف 

اجلامعة اللبنانية لدراسته مرة ثانية واملصادقة 
اجلمعيات،  النوادي،  مجيع  نشجع  كما  عليه، 
اللبنانية  التجمعات  االحتادات،  املؤسسات، 
وخاصة الشبيبة لالنضمام إىل صفوف اجلامعة 

يف كل الواليات.
ملزيد من املعلومات األتصال بالرئيس ميشال 

الدويهي: 235 123 0411
أو أمانة السر طوني يعقوب: 222 363 0433
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دراسة علمية تبني أن األخالق 
احلميدة مفيدة للصحة

حبثية  دراسة  نتائج  توصلت 
من  الناس  أن  إىل  حديثة 
أصحاب اخللق احلسن والعادات 
غريهم  من  أكثر  هم  احلميدة، 
بصحة  للتمتع  الضعف  مبعدل 

جيدة.
ديلي   ( صحيفة  وذكرت 
اكسربيس ( يف عددها الصادر 
يوم الثالثاء أن الدراسة أظهرت 
اخللق  ذوي  من  األشخاص  أن 
أكثر مرتني ونصف  احلسن هم 
السيئة  األخالق  ذوي  من  املرة 
حني  يف  جيدة،  بصحة  للتمتع 
االعتناء  على  املسنون  ُيقدم 
الشباب كما  أكثر من  بصحتهم 
أفضل  بسلوك  يتمتعون  أنهم 

منهم.
 ووجدت الدراسة أن األشخاص 

يتمتعون  واملنظمني  املرتبني 
من  أفضل  شخصية  بنظافة 

الناس الفوضويني.
ذوي  من  الناس  إن  وقالت 
العادات احلميدة واخللق احلسن 
بإجراءات  االلتزام  إىل  مييلون 
العمل  أماكن  يف  النظافة 
ورفاههم  بصحتهم  والعناية 
أكثر من غريهم، ما جيعلهم أقل 
الربد  بنزالت  لإلصابة  عرضة 

وحاالت اإلسهال.
ربات  أن  أيضًا  الدراسة  ووجدت 
البيوت ميلكن أعلى مستويات من 
النظافة الشخصية واملنزلية، يف 
حني ميلك موظفو املكاتب والطالب 
أسوأ هذه املقاييس, مشريًة إىل 
أن النساء حيرصن على أن يكن 

أكثر نظافة من الرجال.
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<ÃâÁÈ÷] <Ó◊È÷Ê <‡ËÇ÷] <ÕÜç <Ç∑] <·^âÊÜ√÷] <ÿ}Å <Ô2“ <ÌuÜÀe
<:÷] <ÌËÖ^fl÷] <]Áï˜]Ê <ŸÁf�÷] <≈ÜŒ <Ó◊¬ <9‚Ñ÷] <ìÀœ÷] <9¬Üπ]
<‡ËÁ¬Çπ]Ê<ÿ‚˜]<ƒ⁄<<^€„◊fœjâ]<oÈu<›Árfl÷]<ÜíŒ<Ì÷^ë<ª<k√ç
<ÌuÜÀ÷]<Ÿ¯}Ê<J^fl«÷]Ê<ÓœÈâÁπ]<≈]Áfi]<ÿ∂^e<Ì⁄^â]<·^flÀ÷]<ÍqÅÅ
<ã“]Ö] <ê¯ <≈^√ç]Ê <4§] <ÃâÁË <ÁËÇÈ  <]Áï] <Ó◊¬Ê <ÏÜ⁄^√÷]
<·]ÁÀëÊ<ÅÁf¬<Ì÷^í÷]<ÎÜËÇ⁄Ê<·Á√6<4fl⁄<Í”È⁄^flËÇ÷]<Õ]Üç^eÊ

JƒÈ€¢]<‡⁄<Ífi^„j÷]<¯fœiÊ<ÌuÜÀ÷]<g÷^Œ<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<…^eÅ

=«ãæa@Û‹Ó€Î@ÂÌá€a@“ãí@áºa@ÊbéÎã»€a

<oÈu<›¯u˜]<ìÀŒ<Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ÿ}Å<Ô2“<ÌuÜÀe
<oÈu<ÊàËÅ]Ö^e <Ì÷^ë<ª<‡ËÁ¬Çπ]Ê<ÿ‚˜]<‡⁄<]ÅÇ¬<^€7Áu<^√∂
<^fl«÷]Ê <ÓœÈâÁπ] <≈]Áfi] <ÿ∂^e <Ì⁄^â] <·^flÀ÷] <ÍqÅÅ < <^€„◊fœjâ]
<Ìfi^flÀ÷]<ÌâÇ¬Ê<ÏÜ⁄^√÷]<ÌuÜÀ÷]<ºâÊÊ<JƒÈ€¢]<hÁ◊Œ<Ü€«i<ÌuÜÀ÷]Ê
<Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<<<ã“]Ö]<ê¯ <≈^√ç]Ê<gflËá

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

املشهور  شاهني  جان  مطعم 
يطيب فيه دائما السهر وحيلو 
الذي تؤمنه  العائلي  يف اجلو 
الذي  اجلميل  املربع  إدارة 
اعتاد أن يقدم أفضل الربامج 
املبدع  املطرب  مع  الغنائية 
نسيم سعد إىل جانب العديد 
واملأكوالت  املناسبات  من 
السريعة  واخلدمة  الشهية 

املمتازة.
احتفل  الصعيد  هذا  وعلى 
بعيد  سعدي  روبرت  الشاب 
ومن  العزوبية  ووداع  ميالده 
أعياد امليالد احتفال اآلنسات 

توال  بلدة  متحف  جلنة  اقامت 
املرحوم  عن  حماضرة  اخلريية 
متحف  يف  فرح  خمايل  الشاعر 
 Nicholson Sydney جامعة سيدني
University حضرها مجع كبري من 

ابناء البلدة واصدقائهم.
اللجنة  رئيس  احملاضرة  افتتح 
السيد بيرت زادة بكلمة ترحيبية 
املتحف  مدير  وقدم  باجلميع 
هاورد  نيقوالوس  الدكتور 

املتخصص يف احباث املتحف.
اللجنة  رئيس  نائب  قدم  ثم 
الشاعر  ابن  فرح  منذر  السيد 
عن  حتدث  الذي  فرح  خمايل 
بعده  واعماله.  ونتاجاته  والده 

جلنة متحف بلدة توال

كانت كلمة للدكتورة جنمة حجار 
الشاعر  املرحوم  عن  حماضرة 
تقييم  عن  شرحت  فرح  خمايل 
بالشعر احلديث  الشعر واهميته 
واالنسانية  الوطنية  والقضايا 

اليت طرحها يف شعره.
ومن شعره اغنية للنجمة الكبرية 
فريوز »وقف يا امسر يف الك 
وحب  عتاب  قصة  كالم  عندي 

وحكاية غرام«.
الدكتور  ايضا  قرأ  وباملناسبة 
فرح  خمايل  شعر  شبول  امحد 
ذلك  وبعد  االنكليزية  باللغة 
مناملأكوالت  الضيافة   قدمت 

واملرطبات.

مطعم شاهني عنوان اجللسات احلميمة

لطيفة وجانيت ورابيكا وسارة 
األهل  مع  ميالدهن  بأعياد 

واألصدقاء
زواجهما  بعيد  احتفل  كما 
مليا  وعقيلته  مشعون  السيد 
أمضى  أخرى  ومناسبات 
سهرة  أمجل  اصحابها 
الفجر. طلوع  حتى   ممتعة 
عندما  الليل  ألّذ  ما 
فيا  غا يكون القمر 
السمر ويطيب  الغيم   بقلب 
ومتص  جتي  الزرقا  وفراشة 
شاهني  مطعم  ويف  القمر 

حيلو السهر
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من ابناء احلياة
سيدرة عبد اهلل اجلبخنجي
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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÷]
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97505588 رزق الشاب عبد اهلل اجلبخنجي وعقيلته الشابة سارة مولودة 
مجيل  احلاج  اجلد  زواجهما..  باكورة  وهي  سيدرة  امسياها 
واجلدة احلاجة عاهدة واالخوة واالخوات واالصدقاء والزميل 
اكرم املغّوش يتقدمون من عبد اهلل وسارة واالهل باطيب 
التهاني طالبني من اهلل ان تكون املولودة سيدرة من ابناء 

احلياة... والف مربوك.

حفلة  ناجحة ملؤسسة الصليب االمحر اخلريية

اقامت جلنة مؤسسة الصليب 
ساهرة  غنائية  حفلة  االمحر 
الكربى  الويستيال  صالة  يف 
وفاعليات  رمسيني  حبضور 

ريعها  يعود  اجلالية  من 
االمحر  الصليب  ملؤسسة 
اللبناني  القنصل  حبضور 
ورئيس  اخلري  ماهر  االستاذ 

انطوان  دير مار شربل االب 
طربيه والنائب طوني عيسى 
والنائبة باربرة بريي والنائب 
والسيناتور  فرغسون  لوري 
والنائب  مسلماني  شوكت 
بورجر  ديفيد  السابق 
بيار  باراماتا  بلدية  وعضو 
اجلامعة  رئيس  ونائب  اسرب 
داني  الثقاتفية  اللبنانية 
العربي  البنك  ومدير  جعجع 
واملدير  بانكستاون  فرع 
جاميس  بريوت  لبنك  العام 

واكيم وممثل الصليب االمحر 
السيد جربان طوق ومجعيات 
ورجال  خريية  ومؤسسات 

اعمال واعالم.
االعالمية  الربنامج  قدمت 
وافتتحت  خضرا  نسرين 
من  صالة  بكلمة  احلفلة 
النشيدين  ثم  طربيه  االب 
واللبناني ووصلة  االسرتالي 

غنائية والدبكة الشعبية.
بعد ذلك القى ممثل الصليب 
طوق  جربان  السيد  االمحر 

جبميع  فيها  رحب  كلمة 
اهمية  عن  وشرح  احلضور 
االمحر  الصليب  مؤسسة 
وبدأت  اخلريية  واعماهلا 
املؤسسة  ملساعدة  التربعات 
الكرمية  البيضاء  االيادي  من 

وامضى اجلميع سهرة ممتعة 
على انغام املوسيقى الشرقية 
اىل ساعة متأخرة من الليل.

تصوير أراكس
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THE current softness in the 
economy is unlikely to stop the 
Reserve Bank from lifting rates, 
with governor Glenn Stevens 
flagging that the bank>s August 
board meeting could bring the 
next increase. 
Although unemployment was 
not as low now as it was in 
early 2008, he said there was 
little spare capacity in the 
economy in comparison with 

News

If you have children in child 
care or children who attend 
out of school hours care, you 
may be eligible for the Child 
Care Rebate.
The Child Care Rebate is 
available through the Family 
Assistance Office. You may 
receive up to 50 per cent 
of the amount you spend 
on approved child care 
(excluding any cost covered 
by the Child Care Benefit). 
This is paid per child, per 
year, up to a set annual 
amount.

NEW PAYMENT OPTIONS
From 4 July, the rebate can be 
paid fortnightly, and in many 
cases weekly. It can be paid 
to your child care service or 
to your bank account. If you 
choose for the payment to 
be made to your child care 
service, this will reduce your 
child care fees. 
These two new payment 
options are in addition to 
the existing options of being 
paid quarterly or annually.
For more information about 
the Child Care Rebate:

• visit www.familyassist.gov.
au
• call 13 1202* to speak to 
the Family Assistance Office 
in a language other than 
English
• visit a Family Assistance 
Office located in Medicare 
offices or Centrelink 
Customer Service Centres.
*Call charges may vary 
depending on the telephone 
service provider. Calls from 
public telephones and mobile 
phones may be charged at a 
higher rate.

Do you have children in child care? 
Sunday 19 June to Saturday 
25 June is Refugee Week in 
Australia. It coincides with 
World Refugee Day, which 
will be celebrated around 
the world on 20 June.
Refugee Week in Australia 
is a multicultural event 
where people from all 
over the world celebrate 
their new freedom and 
opportunities. It highlights 
the skills, knowledge and 
experiences they bring 
that enrich Australian 
communities. 
Some people come to 
Australia because violence 
and war have forced them 

to leave their home country. 
Refugee Week helps raise 
awareness of the challenges 
faced by refugees. It is an 
opportunity to celebrate 
with them as they look 
forward to a brighter future.
Refugee Week is 
coordinated by the Refugee 
Council of Australia. 
Centrelink is a proud 
supporter of Refugee 
Week. It participates in a 
range of events with local 
community groups, schools 
and the general public 
throughout Refugee Week.
Centrelink provides 
immediate and ongoing 

support to its refugee 
customers. It ensures 
they have the opportunity 
to participate fully in 
Australia’s economic and 
community life. 
More information about 
payments and services can 
be found on Centrelink’s 
website, www.centrelink.
gov.au or you can call 
Centrelink in (language) on 
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.

Centrelink celebrates Refugee Week 

Beirut Hellenic Bank was 
proud to be major sponsor 
of the annual dinner of the 
Lebanese Red Cross and 
very pleased to announce 
its firm and on-going support 
to the organisation’s noble 
activities. Over 500 people 
gathered to support and 
fund the activities of the 
Lebanese Red Cross which is 
recognised as a humanitarian 
non-profit organisation. LRC 
is led by volunteers who 
provide relief to victims of 
natural and human made 
disasters, and help people 
prevent, prepare for and 
respond to emergencies and 
act to mitigate the suffering 
of the most vulnerable.
Speaking on the occasion 
Mr James Wakim, Managing 
Director & Chief Executive 
Officer, announced that 
Beirut Hellenic Bank is 
committed, from now on, 

to be a partner in giving 
life and hope to people in 
need by supporting the 
social, medical, educational 
& blood services of The 
LRC. He declared that “the 
Bank will join hands with 
the Lebanese Red Cross 
in Australia by becoming a 
strategic partner, commit to 
help promote and enforce 
humanitarian principles.”
Lebanese Red Cross 
representative in Sydney, 
Gebran Taouk, thanked 
Beirut Hellenic Bank for this 
special contribution to the 
continuity of the LRC mission 
across Lebanon.
Beirut Hellenic Bank 
contributes extensively to a 
wide range of charities and 
not for profit organisations 
which run fundraising 
initiatives to support the 
disadvantaged and those 
with special needs.

RBA governor Glenn Stevens sets out case 
for next rate rise, which could be in August 

Beirut Hellenic Bank Announces Strategic 
Partnership with the Lebanese Red Cross 

in North Lebanon, District of Becharre

the size of the resources boom 
under way.
“The proverbial pet-shop galah 
can by now recite the facts on 
Australia>s trade with China,” 
Mr Stevens told the Economic 
Society of Australia in a 
lunchtime address in Brisbane.
Mr Stevens said the boost to 
export prices from Chinese 
demand represented an 
increase in national income of 
more than 15 per cent.

“Even allowing for the fact 
that a substantial fraction of 
this income accrues to foreign 
investors that own large 
stakes in many of Australia>s 
resources companies, this 
represents a very large boost 
to national income.
 “These expansionary forces 
are at work on an Australian 
economy that was widely 
regarded as very fully 
employed by early 2008, 
and that experienced only a 
fairly mild and short downturn 
thereafter.”
Mr Stevens said that while the 
Reserve Bank board>s meeting 
last week had decided it was 
not yet time to lift rates, he said 
it would be influenced by new 
information.
He noted that the next crucial 
round of information on inflation 
was due in late July, ahead of 
the August board meeting.
The last inflation figures for 
the March quarter showed a 
jump in the underlying rate of 
inflation to more than 0.8 per 
cent a quarter, which would 
push the annual rate above the 
bank>s target of 3 per cent if it 
continued.
Mr Stevens paid tribute to 
the contribution that the 
commonwealth government is 
making to restrain the economy 
with a tight budget.
“Fiscal policy is also playing 
a significant role,” he said, 
noting that the cutback in the 
government>s deficit would 
lower growth by the equivalent 
of 2 per cent of GDP in 201112- 
and by a further, slightly smaller 
amount in the following year.

TAXPAYERS are set 
to foot the bill for a 
$12 million carbon tax 
advertising campaign in 
an announcement that 
has angered independent 
MPs, who will have the 
deciding votes on the 
controversial reform. 
Climate Change Minister 
Greg Combet on 
thursday revealed initial 
plans for the campaign, 
which must still be 
signed off by the multi-
party climate change 
committee and meet 
government advertising 
guidelines.
He said the “modest” 
campaign was 
appropriate to inform 
the public on a matter of 
government policy.
“The government 
considers that it is 
extremely important 
that the government has 
access to appropriate 
information about the 
policies and plans for 
carbon pricing,” Mr 
Combet said.
He refused to rule out 
an expansion of the 
advertising budget in the 
future.
Multi-party climate 
committee members 

Rob Oakeshott and Tony 
Windsor condemned 
the announcement as 
“incredibly unhelpful”.
 “I totally disagree with 
the decision and totally 
disassociate myself 
from the decision,” Mr 
Oakeshott said.
Mr Windsor said the 
announcement was 
“dumb” given the lack of 
a concrete policy.
“It>s the presumption that 
money will be spent on 
something that doesn>t 
exist,” he said.
Mr Combet said the 
campaign would 
proceed before the 
carbon tax passed 
through parliament “as 
long as it conforms with 
the guidelines and there 
is an announced policy”.
A market research firm 
and an advertising 
agency had been 
engaged, Mr Combet 
said.
He said the advertising 
budget was tiny 
compared to the 
cost of the Howard 
government>s $120 
million WorkChoices 
campaign, and its GST 
campaign, worth $118 
million.

The campaign was 
announced as the 
government>s carbon 
farming legislation 
passed the House of 
Representatives. The 
legislation will allow 
farmers to make money 
by sequestering carbon 
on their properties in soil 
and trees.
Mr Combet admitted the 
carbon tax was proving 
to be a tough sell for the 
government, but refused 
to concede the debate 
was being lost.
The government will not 
seek a special “national 
emergency” exemption 
from its advertising 
guidelines, as it did for 
its bungled mining tax 
ads.
Instead, the campaign 
would be signed off 
in the usual way by 
the government>s 
advertising committee 
of three senior public 
servants.
Under official guidelines, 
governments may use 
public funds to explain 
government policies 
or programs, but 
campaigns “must not 
be conducted for party 
political purposes”.

Labors planned carbon tax ad campaign 
condemned by independent MPs
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Member for East Hills, Glenn 
Brookes is encouraging 
the community to get 
behind a campaign for the 
proposed National Disability 
Insurance Scheme.
Demand for government 
funded disability services 
is increasing by around 10% 
every year, which is putting 
an enormous strain on the 
state system. 
“If Australians are serious 
about the most vulnerable 
people in our society, an 
NDIS must be supported,” 
Mr. Brookes said.
Minister for Disability 
Services, Andrew 
Constance, has released 
the NSW Government’s 
submissions to the 
Productivity Commission, 
which has called for a new 
way of funding in its draft 

NDIS.
“This is a once in a lifetime 
opportunity to fight hard for 
the futures of people with a 
disability in our community,” 
Glenn Brookes said.
To join the campaign, 
go to www.
everyaustraliancounts.com.
au.
The final report of the 
Productivity Commission’s 
Inquiry into Disability 
Care and Support will be 
presented to the Federal 
Government on the 31 July 
2011.
To view the NSW 
Government’s submissions 
to the Productivity 
Commission, go to www.
adhc.nsw.gov.au.

Media:  Geoffrey Grasso 
0421 778 671

SIGNIFICANT CHANGE NEEDED FOR DISABILITY SERVICES

LABOR powerbrokers 
have strongly endorsed 
Julia Gillard>s hold on 
the prime ministership 
despite an opinion poll 
slump which has left the 
government in a worse 
position than under 
deposed leader Kevin 
Rudd. 
Nearly a year after Ms 

Gillard toppled Mr Rudd, 
Australian Workers 
Union secretary Paul 
Howes - who helped 
engineer the switch 
- said the leadership 
change had been the 
right decision.
Fellow right-wing faction 
boss Joe de Bruyn, the 
leader of Australia>s 

Labor powerbrokers back Julia Gillard despite poll woes 

report. 
The Commission found 
that the current system 
is ‘underfunded, unfair, 
fragmented, inefficient, 
and gives people with a 
disability little choice and 
no certainty of access to 
appropriate supports.’
“The NSW Government, 
through Stronger Together 
2, will provide $2 billion for 
disability services over the 
next five years. But after 
that time, a new funding 
source will be needed,” 
Glenn Brookes said.
“People with a disability, 
their families and carers 
deserve the kind of long 
term certainty that only an 
NDIS can deliver.”
The Every Australian Counts 
campaign is the best way 
for people to get behind the 

biggest union, predicted 
the party>s poll numbers 
would turn around once 
the details of the carbon 
tax were released.
And Left faction convenor 
Stephen Jones declared 
Ms Gillard was doing 
a “good job” in difficult 
circumstances.
The backing came as 

Australia: The United 
Australian Lebanese 
Movement (UALM) 
welcomes the formation 
of the new Lebanese 
Government as a genuine 
«Made in Lebanon» 
Government, with little 
to no foreign influence 
in its makeup, and just 
as important, a Cabinet 
dominated by Reformist 
Ministers.
After more than 
two decades of 
institutionalised corruption 
and marginalisation of 
Christians, this government 
appears to address several 
issues in its formation. 
First, there has been little 
to no foreign influence 
on the composition of 
the Government a first in 
many decades. Next is 
the dominance of Reform 
Ministers in key portfolios 
paving the way for genuine 
post war reconstruction 
as opposed to the corrupt 

the Sunni sect.
This follows up from the 
statement of the leader 
of the Change & Reform 
Bloc MP Michel Aoun who 
in his recent tour of South 
Lebanon declared «We 
are today very strong and 
there won>t be a civil or a 
sectarian war in Lebanon 
since we can overcome 
our political rivalry. There 
won>t be a Sunni-Shiyite 
war in Lebanon even if 
others want to see this 
happening so that they can 
gain power,»
The UALM welcomes 
Lebanon’s new Government 
wishing it well as it takes 
on the momentous task 
of reforming the country’s 
institutions , working with 
complete transparency, 
following due process 
and kicking off genuine 
reconstruction and 
reconciliation.
The United Australian 

Lebanese Movement

Christians reclaim historical role in new «Made in Lebanon» 
Reformist Government

practices disguised as 
reconstruction that started 
in 1992.
The most important 
however, is the sense of 
National Healing; Lebanon’s 
Government is required 
to be composed of 50% 
Muslim and 50% Christian 
Ministers. As Lebanon’s 
Christians emerge from 20 
years of marginalisation, 
the majority of the 15 
Christian Portfolios have 
been granted to the 
Change & Reform Bloc who 
represents the Majority 
of the Christians in the 
country.
What is even more striking 
is that the representatives of 
Lebanon’s Shiyite Muslims 
(AMAL and Hezbollah 
Political Parties) hold 
only 5 of the 30 Portfolios, 
relinquishing a Minister 
so that Lebanon’s Sunni 
Muslims hold seven and the 
Government is inclusive of 
the different factions within 

Greens leader Bob 
Brown predicted a 
comeback for Ms Gillard 
in the opinion polls, 
saying there was a “big 
turnaround coming with 
the carbon price”.
The latest Newspoll 
shows Labor trails the 
Coalition 45 per cent to 
55 per cent on a two-
party preferred basis.
In the last poll before Mr 
Rudd was axed, Labor 
led 52 per cent to 48 per 
cent.
Ms Gillard>s rating as 
better prime minister 
is now 41 per cent, 
compared to 38 per cent 
for Mr Abbott.
Prior to his demise as 
PM, Mr Rudd>s rating 
was 46 per cent to Mr 
Abbott>s 37 per cent.
Opposition Leader 
Tony Abbott said this 
Newspoll demonstrated 
Labor had “well and truly 
lost its way”.
But Mr Howes said Labor 
would have lost the last 
election if Mr Rudd had 
been in charge.

“Labor is in government 
today solely because of 
Julia Gillard,” he said.
He predicted Mr Abbott>s 
relentless opposition 
to Labor>s agenda, 
including the carbon tax, 
Malaysian solution and 
the mining tax, would 
ultimately fail.
“In the lead-up to the 
2001 election, Labor 
opposed everything. 
That worked for a while 
but it didn>t work at the 
ballot box,” he said.
Mr Jones said Labor 
had “no option of pulling 
tricks or diversions, we 
just have to knuckle 
down and continue with 
our serious policy reform 
agenda”.
He said Ms Gillard 
faced the toughest 
parliament in the post-
war period and that 
Labor should learn from 
the examples of the 
Howard, Keating and 
Hawke governments.
“Whether you liked John 
Howard or not, people 
gave him credit for 

sticking to his guns and 
it was the same with 
Hawke and Keating in 
the 1980s. Yes, some 
of their decisions were 
unpopular, but long 
term they were the right 
decision,” Mr Jones 
said.
Mr de Bruyn, the 
secretary of the Shop, 
Distributive and Allied 
Employees Association, 
said Australians 
would recognise the 
Coalition>s campaigns 
against the carbon tax 
as “fearmongering” 
when the next election 
rolled around in 2013.
“It>s ironic that if John 
Howard had been re-
elected we would have 
had an emissions trading 
scheme legislated in the 
last term of parliament,” 
he said.
“The Coalition>s attitude 
on the carbon tax is 
short-term exploitation 
of people>s concerns, 
but that>s not a long-
term policy and it won>t 
last.”
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SIMON Overland has 
praised the Victoria Police 
leadership team as he 
announced his resignation 
from the force. 
Mr Overland offered 
his resignation to the 
Government following 
the tabling of a damning 
Ombudsman>s report on 
the release of dodgy crime 
statistics prior to last 
year>s state election.
He said he would be 
going on leave «effective 
today(thursday)», and 
would leave the police 
force.
A grim-faced Mr Overland 
refused to say whether Ken 

Jones would be a good 
replacement for him.
«My continued role is 
counter-productive for the 
police force and the people 
of Victoria,» he said.
He rejected suggestions 
he was pressured to 
resign, and also would not 
disclose anything about 
what is believed to be a 
large payout.
He said a string of issues 
facing the police had 
become a «significant 
distraction» to the force.
The media conference was 
due to begin at 1.30pm 
and Mr Overland abruptly 
ended the conference less 

than four minutes later, as 
the media pressed for more 
detail about his decision.
Earlier today Premier 
Ted Baillieu said he had 
had discussions with 
Mr Overland about the 
Ombudsman>s report.
«We have had discussions 
since receiving this 
report with the Chief 
Commissioner and the 
Chief Commissioner has 
advised that he will today be 
submitting his resignation 
to the Governor. And indeed 
I understand that that has 
now occurred,» Mr Baillieu 
said.
«We thank him for his 

Victoria>s top cop Simon Overland resigns over dodgy crime figures 
service to the State 
Government of Victoria.»
Police Minister Peter Ryan 
said he had considered 
the report over the past 24 
hours and rang Mr Overland 
last night.
«In the course of our 
discussions, he (Mr 
Overland) indicated to me he 
would offer his resignation 
as commissioner of police. 
I indicated that offer would 
be accepted,» Mr Ryan 
said.
«We wish him well in his 
future career.»
Mr Ryan said Mr Overland>s 
resignation «has been 
tendered».

He said Deputy 
Commissioner Ken Lay 
would be the acting chief 
commissioner effective 
from tomorrow morning.
Mr Ryan said he would 
not go into details of his 
discussion with Mr Overland 
overnight.
Mr Ryan refused to confirm 
or deny whether he had 
asked Mr Overland to 
resign, but admitted the 
resignation only became a 
prospect mid way into the 
talk even though both men 
had been aware of the full 
details of the report before 
the conversation began.
Neither Mr Baillieu or Mr 

Ryan would publically 
admit to being relieved 
that the tense standoff was 
over, but the mood of both 
men was in stark contrast 
to the pressured image they 
have presented at previous 
appearances during the 
unfolding scandal.
Standing side by side on 
the parliament steps, the 
Coalition leaders were 
prepared to answer all 
questions from the media in 
a far more relieved manner.
Mr Baillieu said there were 
«significant concerns» 
in the report despite the 
recommendations having 
been followed.

THE Gillard government has 
suffered an embarrassing 
defeat in parliament, with 
the Greens and the Coalition 
combining to pass a motion 
opposing its Malaysian 
refugee swap deal. 
As Labor tries to secure 
UNHCR support for the yet-
to-be-finalised plan, a motion 
calling for the proposal to 
be abandoned passed the 
House of Representatives.
The vote followed a similar 
resolution in the Senate last 
month, making it the first 
time in living memory both 
houses of parliament have 
condemned a government 
policy.

The motion by Greens MP 
Adam Bandt passed the 
House 7068-, with the support 
of the opposition, Tasmanian 
independent Andrew 
Wilkie and Queensland 
independent Bob Katter.
NSW independents Rob 
Oakeshott and Tony Windsor 
voted with Labor.
Mr Bandt said: “The 
parliament has sent a 
clear message to the Prime 
Minister that the government 
does not have the support of 
parliament for this deal.
 “We should not be contracting 
out our obligations overseas 
and swapping the human 
rights of one group of asylum-

seekers for another.”
But Labor said the move 
by the Coalition to support 
the Greens motion was 
hypocritical and “legitimised” 
the minority party.
“The Liberal Party want to 
talk about Greens having 
too much power - well 
they>re helping them,” Labor 
backbencher Nick Champion 
said.
Under the Malaysian deal 
Australia will send up to 800 
boatpeople to Malaysia in 
return for 4000 processed 
refugees.
Immigration Minister Chris 
Bowen this morning labelled 
the Greens-Coalition move 

“a coalition of mutual 
convenience”.
“Let>s not kid ourselves that 
they are at one on this, they 
come at it from completely 
different points of view and 
we are in the middle sorting 
out this problem,” he told Sky 
News.
“Obviously we have the 
power to enter into this 
arrangement and we will. 
We will prosecute the 
case vigorously, inside the 
parliament and outside 
the parliament for this 
arrangement, as we>ve 
done.”
Opposition immigration 
spokesman Scott Morrison 

said he welcomed the 
passing of the motion but was 
disappointed that Labor MPs 
who had recently spoken out 
about the Malaysian deal did 
not cross the floor to support 
the vote.
“This thing just doesn>t stack 
up and I was disappointed 
that Labor members were 
glued to their seats this 
morning, despite all their 
protestation they went and 
sacked this bill today,” Mr 
Morrison said.
“Those who condemned the 
Howard government for more 
than a decade sat glued in 
their seats today not getting 
up, just sitting silent.”
Mr Morrison also conceded 
the motion>s passing would 
not ensure the Malaysian 
solution was stopped.
“This government can 
continue to ignore the voices 
of the Australian parliament 
and they can continue to 
ignore the voices of the 
Australian people,” he said.
“What this motion does 
today is put forward the view 
of the Australian parliament. 
This government has a poor 
record of listening to the 
Australian people and they 
now have a poor record of 
listening to the Australian 
parliament.”
Mr Bandt said he did not use 

the word “condemn” lightly 
and the government should 
take the motion>s passing 
seriously.
“I suspect there are people 
on the government>s side 
who do not support the deal 
and it is my hope they will 
speak out and my hope that 
the government listens to 
what the parliament has said 
and goes back to the drawing 
board on the proposal,” he 
said.
But the Greens MP said 
despite the criticism, the 
party>s support for Labor 
remained strong.
“I like many other people 
remember clearly the 
Coalition>s record on 
asylum-seekers and 
refugees and we have very 
clear in our mind what they 
stand for,” he said.
It was revealed today that 
the United Nation>s High 
Commissioner for Refugees 
is still not completely on 
board with the deal, with 
UNHCR officials from Geneva 
expected to fly to Malaysia 
in coming days for briefings 
with authorities to assist 
their decision-making.
A representative for the 
UNHCR told The Australian 
Online: “Discussions are 
ongoing, it is not our place to 
give a running commentary”.

Labor defeated as parliament condemns Malaysia solution 
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