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<Ä^ﬂπ]
<]Ñ„e
< االتهامي يف جرمية اغتيالÇu_
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<HÌÈe^´˝]
<‡⁄

Workers'
Compensation
for up
your
Employees
<·`e <‰÷ı^Ài<l]ÖÁ�j÷]
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 Liability
Home
Construction
Insurance
Your
Specialist
AMP Advisers
 Your
Home
Construction
Insurance
Specialist
AMP Advisers
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عاد اىل اسرتاليا رئيس فيكتوريا صاحب سلسلة
الغرفة التجارية االسرتالية مطاعم الزوقي احملامي
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<±c
<Í“4⁄˘]
<ÇÈ√íj÷]
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<ª
<ÖÅ^í⁄
<kﬁ^“
<∞u
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<^È÷^jﬁ_
DNM<î<Ì€jj÷]E
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معارضو الداخل يشكّلون هيئة تنسيق لتنظيم صفوفهم
¬¯·<مشرتكةc
مسؤوليات
 للحوار:السلطة السورية واملعارضة
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مقاالت

مسار قرار االتهام حبسب قواعد اإلجراءات واإلثبات
عمر نشابة

قرر قاضي اإلجراءات التمهيدية يف احملكمة الدولية اخلاصة
ّ
بناء
جبرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري ،دانيال فرانسنيً ،
سرية قرار
على طلب املدعي العام دانيال بلمار ،اإلبقاء على ّ
االتهام مبوجب القاعدة  74من قواعد اإلجراءات واإلثبات
«ملساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها توقيف
املتهمني» ،كما ورد يف بيان رمسي صدر عن احملكمة أمس
(االول).
بداية ،ال بد من اإلشارة إىل أن القاعدة  74جتيز للمدعي
العام إعالن قرار االتهام أو جزء منه «لسلطات دولة معينة
إذا رأى يف ذلك ضرورة لغرض التحقيق واملالحقة».
وبناء
ً
على ذلك« ،أحيل القرار مرفقًا مبذكرات التوقيف على
السلطات اللبنانية» .وال يعين ذلك ،حبسب قواعد احملكمة،
أن السلطات اللبنانية هي اجلهة الوحيدة اليت ّ
بلغها بلمار هذا
القرار أو جزءًا منه ،إذ إن متطلبات التحقيق واملالحقة قد ال
تكون حمصورة ضمن األراضي اللبنانية.
ّ
القاضي فرانسني يفرتض أن
يسلم القرار االتهامي رمسيًا
إىل سلطات الدولة اليت يقيم املتهم فوق أراضيها ،أو
اليت كانت آخر مكان معروف إلقامته ،أو الدولة اليت يعتقد
أن من املمكن أن يكون موجودًا يف أراضيها أو خاضعًا
لسلطتها .ويفرتض أن ُي ّ
بلغ املتهم قرار االتهام من خالل
وي ّ
ّ
بلغ
عنه.
تسليمه شخصيًا نسخة
املتهم يف الوقت ذاته
ُ
مذكرة التوقيف الصادرة ّ
حبقه ،وجيري على أساسها توقيفه.
ّ
وحتتجز السلطات اللبنانية املتهم
وتبلغ رئيس قلم احملكمة
فون هابيل بذلك فورًا .وتتوىل بعد ذلك السلطات اللبنانية
وفون هابيل ،وعند احلاجة السلطات اهلولندية ،ترتيب عملية
نقل املتهم «بصورة عاجلة» إىل سجن سخيفنينغن (إحدى
صص مكان الحتجاز األشخاص الذين
ضواحي الهاي) ،حيث ُخ ّ
تتهمهم احملكمة الدولية وتصدر حبقهم مذكرات توقيف.
بد من اإلشارة إىل أن قواعد اإلجراءات واإلثبات أجازت
وال ّ
بناء على طلب من املدعي العام ،إصدار
للقاضي فرانسنيً ،
توقيف ( )1من أجل ضمان مثول الشخص أمام احملكمة ،عند
االقتضاء ،أو ( )2من أجل ضمان أال يعرقل الشخص التحقيق
أو اإلجراءات أمام احملكمة أو يعرضهما للخطر ،كتعريض
أي من املتضررين أو الشهود للخطر أو التهديد ،أو ()3
للحؤول دون قيامه بتصرف إجرامي مماثل للتصرف الذي
اتهم بقيامه به.
وحبسب قواعد اإلجراءات واإلثبات ،ينبغي على لبنان وحده،
حيث إنه الدولة الوحيدة اليت وافقت على التعاون مع
احملكمة الدولية ،أن حييط رئيس احملكمة القاضي أنطونيو
كاسيزي علمًا يف تقرير رمسي بالتدابري املتخذة لتبليغ
املتهم القرار االتهامي «يف أقرب وقت ممكن» ،ويف غضون
مهلة ال تتجاوز يوم  11آب املقبل ( 30يوم عمل بعد يوم
وابتداء من صباح يوم اجلمعة  12آب ،إذا ّ
أمس).
تعذر على
ً
السلطات اللبنانية تبليغ املتهمني وتوقيفهم ،جتيز قواعد
احملكمة للقاضي كاسيزي أن يقرر ،بعد التشاور مع القاضي
فرانسني ،تبليغ القرار االتهامي عن طريق إجراءات اإلعالن
العام .ويف هذه احلالة ،ينتهي العمل مبوجب القاعدة ،74
ويرسل رئيس قلم احملكمة هريمان فون هابيل نص إعالن
إىل السلطات اللبنانية لنشره يف الصحف و /أو ّ
لبثه يف
الراديو والتلفزيون و /أو وسائل اإلعالم األخرى ،مبا فيها
شبكة اإلنرتنت ،ويعلم اجلمهور مبوجبه بوجود قرار اتهام،
ويدعو املتهم إىل تسليم نفسه إىل احملكمة ،ويدعو كل من

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مدير التحرير :سامي مظلوم
عالقات عامة :اكرم املغوّش
مكتب ملبورن :كميل مسعود
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ميلك معلومات عن مكان وجود املتهم إىل إطالع احملكمة عليه.
حيدد فون هابل بعد استشارة القاضيني كاسيزي وفرانسني
ّ
املدة الزمنية لنشر اإلعالن،
ويرجح أن تستغرق بني أسبوعني
ّ
ّ
وثالثة أسابيع.
ويبلغ فون هابيل كذلك االنرتبول مبضمون
مذكرات التوقيف ،وذلك مبوجب مذكرة التفاهم اليت ّ
وقعت
بني احملكمة واالنرتبول يف أيلول .2009
ويقرر رئيس احملكمة بعد ذلك السري يف احملاكمة الغيابية،
ّ
ّ
ويبلغ مكتب الدفاع واالدعاء بذلك ،وترسل ،عرب رئيس قلم
احملكمة هريمان فون هابيل ومن خالل السلطات اليت يقيمون
فيها ،نسخ مصدقة عن دعوات الشهود الذين ال خيضعون
لربنامج محاية الشهود ،للحضور إىل الهاي .ويطلب رئيس
قلم احملكمة أيضًا موافقة السلطات املختصة يف هولندا على
أساس أنها الدولة املضيفة اليت تصدر تأشريات الدخول
اخلاصة .لكن موافقة السلطات اهلولندية غري مطلوبة إذا
حددت الدعوة للحضور مكانًا آخر غري مكان مقر احملكمة ليمثل
فيه الشاهد ،أي إىل مكتب احملكمة يف لبنان حيث يتابع
احملاكمة وجييب عن األسئلة عرب الشاشة.

زمن تطاول الصعالكة على العمالقة
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ولكنك اجلاني على نفسك لسماحك لبعض من منحتهم
َ
َ
لكتَبٍة أعمى
نعمة الوجود بتدنيس معبده وحتويله منربا
َ
كيل السباب
بصرهم وبصريتهم واصبحت وظيفتهم
احلقد
ُ
َ
وتوجيه الشتائم وتزوير الوقائع وتشويه احلقائق والتهجم
َ
االرعن على العظماء والشرفاء.
فبعض الكويتبني او الكتبجية مل يعتادوا على قادة
صادقني مع شعبهم ونفسهم بل على متسلطني جتار
هياكل وأوطان.
مل يستطيعوا ان يتأقلموا مع النور والنور حياة النهم ابناء
ظلمة والظلمة موت.
صاحبه ..والريشة
ضحاياه
اوىل
ا
فالقلم القاطر سمُ ّ
ُ
ُ
ُ
شع ُ
امل ِ
ِ
االكتواء
ها
مصري
بها
كة
املمس
االصابع
لة نارا،
ُ
ُ
ُ
والتفحم.
ّ
َ
َ
تناسق يف مضامينه مجعه
ترابط بني أفكاره وال
مقال ال
كاتبه من كل ٍ
واد عصا بغية إفراغ الغيظ الدفني يف قلبه
ُ
ُ
ّ
وامل ِ
اقل ما يقال عنه وفيه
سرطن يف نفسه على عمالق
انه «مالئ الدنيا وشاغل الناس» ..عفوا من املتنيب.
بتهجمهم على الكبار يكربون
فالصغار يتوهمون أنهم
ّ
وغاب عن باهلم انهم صغارا ُخِلقوا وصغارا َ
يبقون.
فكل مادة كتابية ال تتصف بالواقعية واملنطقية فاشلة ال
تستحق القراءة وال حتى النظر اليها النها مؤذية للروح
ونافرة للبصر.
كلنا ننتقد ولكننا ندعم انتقادنا باستشهادات وشواهد
ُتغين املوضوع فيفرض نفسه على معارضيه ومؤيديه على
حد سواء.
ّ
النقد ملا كان هناك تقدم على اي مسار من
فلوال
ُ
املسارات االنسانية..
تقوم اعوجاج وال استقام نظام وال تطور
ولوال
ُ
النقد ملا ّ
انسان.
فالنقد املبين على املوضوعية نقد ّ
بناء ،اما النقد جملرد
ُ
سلة املهمالت.
واملكان الالئق به
هدام
النقد
فنقد ّ
ّ
ُ
َ
املقال من كل القيم االدبية ُ
لغة التهكم
عرى
ما
ولعل
ّ
اليت سيطرت عليه واظهرت مقدار العهر االخالقي واالحباط
ّ
ويشل
النفسي والتحلل الروحي الذي يتحكم بصاحبه
وي ْ
عن ِكب كل مفاصله.
حواسه ُ
فالكتابة مسؤولية ورسالة قبل ان تكون مهنة كسب
«حّلت شعرها» وتفلتت من
ووسيلة ارتزاق ..ومتى َ
املسؤولية ّ
شكلت خطرا على اجملتمعات واالوطان.
ّ
فاملثل القائل «خري الكالم ما ّ
قل
ودل» شنق نفسه مع
ّ
هذا املقال ليحل حمله «أتعس الكالم ما ّ
ودل».
قل
القدر على أمل اال نضطر لتسمية االشياء
نكتفي بهذا
ْ
بأمسائها واللعب «عاملكشوف» والوصول اىل أبعد.
حده فوقف عنده.
رحم اهلل امرءا عرف ّ

انطونيوس بو رزق

abourizk@meherald.com.au

متهيداً للحرب
اإلسرائيليّة اجلديدة
ابراهيم األمني

قد يكون من األفضل االمتناع عن الدخول يف سجال سياسي
من النوع الذي ّ
غطى تلفزيونات لبنان أمس (االول).
ارتاح الزمالء ألنهم منذ مدة يعانون ضائقة ملفات ساخنة
وضائقة مشاهدين .لكن التوتر الكامن عند املشاهدين
أعيد استنفاره بقوة.
ّ
توقع تبدالت كبرية
واحملصلة هي أنه يصعب على أحد
مؤيد لكل ما يصدر عن
يف املواقف احملسومة مسبقًا بني ّ
ّ
يشكك يف كل حرف يكتبه العاملون
احملكمة الدولية ،ومن
فيها .وبالتالي ،فإن األجدى البحث إما عن خلفية اخلطوة
املتأخرة سنوات طويلة ،وإما عن النتائج الفعلية ملثل قرار
اتهامي كهذا.
ومتر مخس سنوات على تاريخ إعداد التقرير
أيام قليلة
ّ
األمين ـــــ التقين الذي يقال إن الرئيس الثاني للجنة
التحقيق الدولية سريج برامريتز قد أهمله ،ثم استند
إليه املدعي العام الدولي دانيال بلمار يف إعداد قراره
االتهامي الذي أعلن أمس (امس االول) تسليمه إىل
السلطات القضائية اللبنانية املعنية.
اخلرب هذا تعرفه غالبية املتعاطني بامللف ،وقسم كبري من
اللبنانيني ،وحشد من الدبلوماسيني األجانب واحلقوقيني
من العامل كله.
وحتى تفاصيل هذا التقرير موجودة عند جهات كثرية،
واالمتناع عن تداوله ليس ضعفًا مهنيًا أو احرتامًا دقيقًا
السرية ،بل إن االمتناع نابع فقط
ألوراق التحقيق الدولي
ّ
من كون نشر التقرير يف الفرتة السابقة كان سيمثل
مقدمة
تصب يف مزيد من توتري األجواء ،أو اعتباره
خطوة
ّ
ّ
لضرب جهة أو اتهام جهة أخرى ،وخصوصًا بعدما جلأ
التكفرييون يف فريق  14آذار ،من سياسيني وإعالميني،
إىل اعتبار كل نقد لسياسي من هذا الفريق مبثابة متهيد
الغتياله.
ولذلك ،فإن من السهل االستنتاج أن اللحظة السياسية
اليت اختارها القائمون على القرار السياسي للمحكمة
الدولية ترتبط مبرحلة اإلعداد العمالني حلرب جديدة متوقعة
على املقاومة يف لبنان ،ورمبا على سوريا أيضًا .ويعتقد
هؤالء أن القرار االتهامي سيتيح اختاذ مزيد من العقوبات
الدولية ضد سوريا وضد املقاومة ،وسيسهم يف تعزيز
األرضية الداخلية يف لبنان من أجل التهديد حبرب أهلية
أو الشروع فيها .وبالتالي ،فإن أصحاب وجهة النظر هذه
شن حرب
يفكرون يف أن كل ذلك سيساعد إسرائيل على ّ
صدها ،وال يكون لبنان إىل
ناجحة ال تقدر املقاومة على
ّ
جانبها.
ثم إن أي نوع من املتابعة السياسية أو القانونية ملا
تقوم به احملكمة الدولية ،سيظل حتى إشعار آخر حتت
السقف الذي وضعه الفريق الواقف خلف القرار االتهامي،
وبالتالي ،سيكون من السذاجة االعتقاد بأن هناك قدرًا،
ولو يسريًا ،من الثقة بهذا الفريق السياسي والقانوني ،ما
يعين أن لبنان سيواجه معضلة أخرى تتصل بأن السلطات
القضائية لن تكون قادرة على حتقيق رغبات احملكمة يف
توقيف أحد.
وهذا ما ستستخدمه اجلهات الدولية نفسها يف معاقبة
ً
دولة ومؤسسات ،مبا يعتقدون أنه سوف يؤدي
لبنان
ُ
ست ّت َهم
أيضًا إىل خلق مناخ عام غاضب على اجلهة اليت
يصب يف اهلدف نفسه
بعرقلة العدالة الدولية ،وهذا
ّ
الذي له عنوان واحد :تهيئة الظروف لضرب املقاومة.
ّ
تتمثل النتائج املباشرة يف إعادة تسعري السجال السياسي
ومعه العصبيات الطائفية واملذهبية والسياسية ،وإعادة
اللبنانيني إىل أجواء يعتقد نافذون يف قوى  14آذار أنها
ّ
متثل املناخ الضروري الستعادة زمام املبادرة يف الشارع
حنو استعادة الدور املباشر من خالل السلطة .لكن الذي
سيحصل هو أن هؤالء
سيقدمون ،ومع األسف عن وعي
ّ
يعدون األجواء من النواحي كافة
وإدراك ،خدمة للذين
ّ
لشن احلرب
يف اجتاه اللحظة اليت يعتقدون أنها األفضل
ّ
احلامسة على املقاومة.
ليس لدينا أي عنوان آخر هلذا القرار سوى :فتنة تستهدف
املقاومة!
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لبنانيــات

ميقاتي يدعو اللبنانيني اىل درء الفتنة
أعلن رئيس جملس الوزراء جنيب
ميقاتي أن «احلكومة ستتابع
املراحل اليت ستلي صدور القرار
االتهامي يف جرمية إغتيال الرئيس
الشهيد رفيق احلريري وما يرتتب
عليه من إجراءات ونتائج ،وهي
ملتزمة العمل على كل ما من
شأنه جتسيد االرادة الوطنية
اجلامعة اليت تضمن منعة لبنان
وقوته» ،معتربًا ان «الوفاء لذكرى
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
يكون من خالل التمسك مبعرفة
احلقيقة بهدف احقاق احلق وتطبيق
العدالة واحملافظة على الثوابت
الوطنية اليت التزمها يف حياته،
ويف مقدمها وحدة اللبنانيني
وتضامنهم ،واستقالل الوطن
وسالمة صيغة العيش املشرتك
اليت كانت وستبقى جوهر وجود
لبنان ودميومته».
وقال يف كلمة وجهها اىل اللبنانيني
امس االول« :قبل ستة أعوام
وبضعة اشهر ،إستشهد الرئيس
ّ
رفيق احلريري،
فحل زلزال كبري
يف الوطن الذي أحب
وضحى من
ّ
اجله ،وكان للجرمية النكراء صداها
الواسع يف دنيا العرب والعامل
حيث كانت للرئيس الشهيد مكانة
مرموقة .واستشهد معه الصديق
باسل فليحان ،الوزير والنائب
الشاب الواعد الذي خسره لبنان،
كما قضى رفاق أوفياء للشهيد،
إضافة اىل ابرياء صادف وجودهم
يف مسرح اجلرمية».
اضاف« :لقد أمجعتم ،منذ اللحظة
االوىل لوقوع املأساة ،على
ضرورة معرفة احلقيقة ومعاقبة
اجملرمني واملخططني واملنفذين،
السيما وان سلسلة جرائم اغتيال
وقعت بعد تلك اجلرمية ،طاولت
وزراء ونوابا مميزين ،وسياسيني
بارزين
واعالميني
وطنيني
وشخصيات وابرياء .لقد تعاونت
الدولة يف حينه مع االمم املتحدة
يف إستكمال التحقيقات اليت كانت
بدأتها االجهزة االمنية والقضائية
اللبنانية ،من خالل جلنة حتقيق
دولية ،ثم انشأ جملس االمن
الدولي احملكمة اخلاصة بلبنان
مشفوعة بتوق اللبنانيني إىل
وقف مسلسل القتل العشوائي
واالغتيال املنهجي ،وذلك يف
رحلة البحث عن احلقيقة من دون
مواربة ،والعدالة من دون ظلم،
واالقتصاص من اجملرمني من
دون ثأر .لكن االمجاع الذي توافر
على ضرورة جالء احلقيقة ،سرعان
ما تأثر نتيجة مالبسات واجراءات
رافقت التحقيق الدولي .واليوم،
بعد سنوات من االنتظار ،أصدر

املدعي العام الدولي (دانيال
بيلمار) قرارًا إتهاميًا وعرض
فيه ما مجعه التحقيق الدولي من
معلومات ،ليوجه اتهامات اىل
افراد بالضلوع يف اجلرمية».
واشار اىل «اننا اليوم امام واقع
مستجد يتطلب منا مقاربة واعية
ومدركة ،نضع فيها مصلحة
البالد العليا وسلمنا االهلي
ووحدتنا الوطنية وحرصنا على
معرفة احلقيقة ،فوق كل اعتبار،
فنتعاطى مبسؤولية وواقعية
مع هذا احلدث انطالقا من ان
القرارات االتهامية ،أيا كان
مصدرها ،ليست احكاما ،وان
االتهامات حتتاج اىل ادلة دامغة ال
يرقى اليها الشك ،وان كل متهم
بريء حتى تثبت ادانته» ،معتربًا أن
«دقة الظروف اليت متر بها البالد،
تدعونا اىل التعقل والتبصر مليا
أين تكمن مصلحة وطننا من جهة،
ويف ما علينا القيام به كلبنانيني
من جهة أخرى لتفويت الفرصة
على الراغبني باستهداف وطننا،
ودفعنا اىل فتنة قد نعرف متى
تبدأ لكننا حتما لن نعرف متى
تنتهي».
وقال« :ايها اللبنانيون ،ان
حكومتكم اليت ختطو خطواتها االوىل
يف مسرية حتمل املسؤولية ،تؤكد
انها ستتابع املراحل اليت ستلي
صدور القرار االتهامي وما يرتتب
عليه من إجراءات ونتائج ،ملتزمة
العمل على كل ما من شأنه
جتسيد االرادة الوطنية اجلامعة
اليت تضمن منعة لبنان وقوته ،مع
التأكيد ان الوفاء لذكرى الرئيس
الشهيد رفيق احلريري يكون من
خالل التمسك مبعرفة احلقيقة
بهدف احقاق احلق وتطبيق العدالة
واحملافظة على الثوابت الوطنية
اليت التزمها الرئيس الشهيد
يف حياته ،ويف مقدمها وحدة
اللبنانيني وتضامنهم ،واستقالل
الوطن وسالمة صيغة العيش
املشرتك اليت كانت وستبقى
جوهر وجود لبنان ودميومته».
وذكر بقول الرئيس الشهيد «ما
من أحد اكرب من بلده» ،داعيًا اىل
أن «نكون اليوم جديرين حبمل
أمانة احلفاظ على لبنان كما أراده
شهيدنا الكبري ،وخنرج من هذه
املستجدات واثقني من اننا سنبين
املستقبل معا ،وحنفظ الكيان
معا ،وحنمي وحدتنا معا ،ونثبت
للذين راهنوا على ان القرار
االتهامي سيفرق بني اللبنانيني،
ان رهانهم كان خاطئا ،وان
الغلبة ستكون للحقيقة والعدالة،
وإلرادة التالقي والتضامن اليت

رفضت «احلياكة امللتبسة» للبيان الوزاري واعتربت القرار االتهامي إجنازاً تارخيياً

 14آذار حت ّذر احلكومة من التقصري يف التعاون مع احملكمة

تبدو اليوم امام امتحان جديد،
وكلي ثقة ان النجاح سيكون
حليفنا .واهلل ولي التوفيق».
ويف دردشة مع الصحافني ،أكد
ميقاتي أن «األمور ستأخذ جمراها
الطبيعي ،وسيتم إختاذ االجراءات
املناسبة حسب االصول القانونية
من املدعي العام التمييزي».
وعما إذا كان تعبري إحرتام
القرارات الدولية يف البيان
الوزاري يعين االلتزام ،أجاب:
«كنا واضحني يف البيان الوزاري
جلهة إحرتام القرارات الدولية
ومتابعة عمل احملكمة وليس هناك
أي تغيري».
وعما إذا اطلع على مضمون القرار
االتهامي ،أجاب« :لقد أبلغين
املدعي العام التمييزي انه تسلم
القرار االتهامي ،لكن مل يتسن
لي بعد االطالع عليه ألننا كنا يف
جلسة جملس الوزراء».

أكدت األمانة العامة لقوى 14
آذار ان القرار االتهامي يكشف
جانبًا مهمًا من احلقيقة يف جرمية
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق
احلريري ،حمذرة احلكومة من
حتمل مسؤولياتها
«التقصري يف ّ
الدولية
باحملكمة
التزامًا
وقراراتها ،وتعاونًا مباشرًا غري
مشروط مع طلبات احملكمة».
وشددت على ان «كل احلياكة
امللتبسة للبيان الوزاري يف
البند املتعلق باحملكمة مرفوضة»،
معتربة ان «لبنان دخل بالقرار
االتهامي منعطفًا مهمًا».
عقدت األمانة العامة اجتماعا
إستثنائيا يف مقرها يف االشرفية
امس االول ،فور االعالن عن
ابالغ لبنان مضمون القرار

املر حيمّل سليمان مسؤولية انكشاف أمنه
أعلن الوزير السابق الياس املر أنه
مل ّ
يتهم أحدًا مبحاولة اغتياله «لكن
اإلنسان له احلق يف أن يشك ،ولقد
شككت يف أن تكون هناك جمموعة
من «حزب اهلل» حاولت اغتيالي،
وأنا قلت هلم ذلك بوجههم وكان
جوابهم دائمًا أن ال عالقة هلم
بذلك» .وأوضح «قالوا إني اتهمت
«طيب هو أقوى
أحدهم بأنه ضعيفّ ،
ّ
فليتفضل
الناس»
ويتحمل مسؤولية
ّ
أمننا ماضيًا وحاضرًا ومستقب ًال ،لقد
كنت معه منذ أن كان قائدًا للجيش
ثم أصبح رئيسًا للجمهورية ،ومل
يقم بواجباته يف التحقيق مبسألة
حماولة اغتيالي».
وقال يف حديث اىل «املؤسسة
اللبنانية لالرسال» امس االول« :مل
أستلم شيئًا من احملكمة الدولية،
لكن وردتين معلومات أن ملف
حماولة اغتيالي حتول من (املدعي
العام الدولي دانيال) بلمار اىل
(قاضي اإلجراءات التمهيدية دانيال)
فرانسني ،ألن منفذي جرمية اغتيال
الرئيس (الشهيد) رفيق احلريري

هم أنفسهم من حاولوا اغتيالي».
وأكد أن «املعلومات عن تورط
لبنانيني ال تفرحين أبدًا ،وكان
الفريق اآلخر يقول إنها جرمية
ّ
مركبة ،وإن إسرائيل تغري الداتا،
وإن افرتضنا أن ذلك صحيح ،فما
ْ
قاموا به يف إعالمهم والتشهري بنا
يعين أنهم ساعدوا إسرائيل ،وإن
كان تورطهم صحيحًا فذلك يؤملين
ألنين ال أريد توريط أوالدي حبقد
جتاه لبنانيني آخرين».
أضاف« :معلوماتي تشري اىل أنه
حتى اللحظة ،السوريون ال عالقة
هلم باالغتيال ،وأنا أطلب من رئيس
احلكومة جنيب ميقاتي أن حيرتم
القرارات الدولية خصوصًا ما يتعلق
باحملكمة الدولية ألن هناك مسؤولية
شخصية بالنسبة اىل حماولة اغتيالي
كوني كنت نائبًا لرئيس احلكومة يف
حكومته األوىل».
وحيا والدة الشهيد وسام عيد «الذي
ّ
كان أول من حفر باإلبرة هذا اجلبل
الكبري من اجلرائم الذي بدأت تظهر
فيه احلقائق الكبرية».

االتهامي الصادر عن االدعاء
العام الدولي ومذكرات التوقيف
املتصلة به .حضر االجتماع
النواب :دوري مشعون ،سيبوه
كالباكيان وباسم الشاب ،النواب
السابقون :فارس سعيد ،مسري
فرجنية ،غطاس خوري والياس
عطاهلل ،وكل من :ادي أبي
اللمع ،واجيه نورباتليان ،يوسف
الدويهي ،الياس أبوعاصي،
نصري األسعد ،نوفل ضو ،إيلي
حمفوض وعلي محاده.
وأعربت يف بيان تاله سعيد
عن «ترحيبها بالقرار االتهامي
واعتزازها بصدوره بعد طول
انتظار» ،مؤكدة أن هذا «احلدث
حبد ذاته إذ يكشف جانبا مهما
من احلقيقة يف جرمية اغتيال
الرئيس رفيق احلريري ورفاقه
وسائر الشهداء ،إمنا يضع لبنان
على سكة العدالة اليت دفع
اللبنانيون امثانًا غالية كي يروها
قيد التحقيق.
واعتربت ان «القرار االتهامي
هو أول مثرة للمحكمة الدولية
اليت نشأت بإرادة اللبنانيني
وتضحياتهم» ،مشددة على
«الداللة العميقة لسيادة العدالة
يف لبنان باعتبارها حامسة
لضمان السلم األهلي والعيش
املشرتك» .ورأت يف القرار
«إجنازًا تارخييًا للمرة األوىل يف
لبنان» ،آملة «أن تطوي العدالة
صفحة سوداء أليمة من تاريخ
البلد».
ولفتت اىل أنها «تنحين أمام
دماء الشهداء رفيق احلريري
وباسل فليحان ومسري قصري
وجورج حاوي وجربان تويين وبيار
اجلميل ووليد عيدو وأنطوان غامن
ووسام عيد ،كما تنحين أمام
الشهداء األحياء مروان محادة
والياس املر ومي شدياق ،وأمام
الشهداء الـ 68من األبرياء»،
معاهدة إياهم وعائالتهم وكل
اللبنانيني «على الوفاء ملسرية
االستقالل والسيادة واحلرية

حنو

والكرامة والدميوقراطية،
دولة احلق والعدالة».
أضافت« :ان قوى  14آذار
مطالبة
أمانة
محلت
اليت
اللبنانيني بوضع حد لالغتياالت
واجلرائم االرهابية واالفالت من
العدالة من أجل اعادة احلياة
السياسية والوطنية اىل سياقها
الدميوقراطي الطبيعي ،واليت
ناضلت يف سبيل اعالء القيم
االنسانية كافة يف حياة البالد،
حتذر احلكومة من التقصري
يف حتمل مسؤولياتها التزامًا
باحملكمة الدولية وقراراتها،
وتعاونًا مباشرًا غري مشروط مع
طلبات احملكمة ال سيما ما يطلبه
القرار االتهامي».
وشددت على أن «كل احلياكة
امللتبسة للبيان الوزاري يف البند
املتعلق باحملكمة مرفوضة ولن
جتدي نفعًا ال يف التحايل على
احملكمة وعلى اجملتمع الدولي
وال يف محاية مزعومة لالستقرار
الذي ال حتميه إال العدالة والدولة
العادلة» ،مشرية اىل انه «ينبغي،
كي يتمكن فعل العدالة من
حتقيق غايته ،االمتناع عن وضع
العدالة يف وجه أي مجاعة أهلية
ألن حكم العدالة امنا يستهدف
أفرادًا ال مجاعة ،كما ينبغي عدم
اخللط بني قرار اتهامي وبني
حكم قضائي يصدر يف نهاية
احملاكمة ،ذلك أن هذا اخللط
يطعن فكرة العدالة نفسها».
واعتربت ان «لبنان دخل بالقرار
االتهامي منعطفًا مهمًا» ،الفتة
اىل أنها «ستتابع يف األيام
املقبلة املواقف والتصرفات
مجيعًا ،وتضع نفسها يف موقع
مراقبة السلطة وستبين على
الشيء مقتضاه وتسمي األشياء
التوجهات
وتتخذ
بأمسائها
املناسبة».
وردًا على سؤال ،قال سعيد:
«ان أي تقاعس من احلكومة،
سنواجهه بكل اإلجراءات السلمية
والدميوقراطية املناسبة».
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لبنانيــات

النص الكامل للبيان الوزاري بعد اقراره باإلمجاع

احلكومة تقر بيانها :احملكمة «مبدئياً» والنسبية انتخابياً واملعادلة الثالثية الذهبية

ال ميكن اعتبار توقيت اإلعالن عن
القرار االتهامي يف قضية الرئيس
الشهيد رفيق احلريري بالتزامن
مع بدء جلسة جملس الوزراء اليت
ناقشت وأقرت البيان الوزاري
يف صيغته النهائية ،يف القصر
اجلمهوري يف بعبدا ،بأنه «حمض
صدفة» ،فاملتابعون لتطور األحداث
ال سيما املرتبطة باحملكمة الدولية
اخلاصة بلبنان اعتربوا أن األمر أشبه
«مبعادلة إحراج» ال بل على طريقة
«كاد املريب يقول خذوني» ،ومن مل
يتسلل إليه الشك يف أن احملكمة
مسيسة ،صار متأكدًا من أن احملكمة
ّ
من خالل سيناريو توقيت القرار
مسيسة حتى العظم.
االتهامي،
ّ
ففي حني كان الرئيس سعد احلريري
يهم بالدخول اىل البيت األبيض للقاء
الرئيس األمريكي باراك اوباما،
استقال الوزراء األحد عشر للمعارضة
(السابقة) لتصبح حكومته مستقيلة،
وبينما كان الرئيس جنيب ميقاتي
يهم بالدخول اىل قاعة جملس الوزراء
ّ
إلقرار البيان الوزاري ومن ضمنه
الصيغة اجلديدة لبند احملكمة ،تسلم
لبنان القرار االتهامي يف توقيت
يهدف إىل إحراج ميقاتي وحماولة
ممارسة ضغط سياسي ومعنوي
ونفسي عليه ،لكن هذه احملاولة
فشلت أيضًا.
فالبيان الوزاري الذي نوقش
على مدى اربع ساعات متواصلة،
أقر باإلمجاع ،وابرز ما حصل خالل
املناقشة متثل بتوقف عدد من

الوزراء الذين قاربوا الثمانية عند
عبارة «مبدئيًا» اليت وردت يف بند
احملكمة ،واوضح مصدر وزاري
لـ»السفري» ان الوزراء حممد الصفدي
وحسان دياب وأمحد كرامي ووليد
الداعوق ونقوال حناس وعالء الدين
ترو وغازي العريضي ووائل أبو
فاعور متنوا استبدال كلمة «مبدئيًا»
بكلمة «اساسًا» ،اال ان املناخ العام
داخل اجللسة وهو اغلبية الثلثني
فضل عدم اخلوض جمددًا يف موضوع
الصياغات اللفظية ،كما استحوذت
الفقرة املتعلقة مبسألة تسهيل عودة
اللبنانيني الفارين اىل اسرائيل على
نقاشات مستفيضة ايضًا ،وبعدما
ادىل املعرتضون بدلوهم يف
هذين املوضوعني ،التزموا اخريا
مببدأ التضامن الوزاري ومل يسجلوا
حتفظهم على هذه العبارة ليقر
البيان باإلمجاع».
واشار املصدر اىل ان «حركة
االتصاالت اليت جرت خالل اجللسة
واضطرار ميقاتي كما كل من الوزراء
حممد فنيش وحسني احلاج حسن
وعلي حسن خليل للخروج من اجللسة
كانت مرتبطة مبوضوع صدور القرار
االتهامي ويف سياق االطالع على ما
يتضمنه من اتهامات ،علمًا ان جملس
الوزراء مل يتبلغ رمسيًا بالقرار ،وحتى
لو مت إبالغه فإنه لن يكون يف وارد
إصدار موقف رمسي الن احلكومة مل
حتصل بعد على ثقة اجمللس النيابي
وترك األمر لرئيس احلكومة ليعلن
املوقف املناسب بشأنه».

وقال املصدر إنه جرى التأكيد خالل
اجللسة «على أن ما ّ
مت التوصل اليه
على صعيد بنود البيان الوزاري
ال سيما البند املتعلق باحملكمة
هو أفضل ما ميكن التوصل اليه
بالتفاهم بني اجلميع ،خصوصًا
انه خالل اجتماعات اللجنة الوزارية
استهلك العمل على اعتماد التعابري
اللفظية الوقت الكايف» ،مؤكدا انه
«مل جير اي نقاش خالل اجللسة حول
القرار االتهامي» ،الفتًا اىل انه «جرت
تعديالت طفيفة هلا صلة بالصياغات
يف بعض فقرات البيان من باب
التمتني اللغوي ال أكثر وال اقل».
وإذ اشار املصدر اىل «انه كان
لرئيس جملس النواب نبيه بري اليد
الطوىل يف التوصل اىل صيغة بند
احملكمة ،حيث أجريت معه اتصاالت
عدة خالل اجللسة صبت يف تعزيز
هذا املنحى» ،اعلن الوزير علي حسن
خليل «ان النص املتعلق باحملكمة
كان نتيجة جهد كبري بذله الرئيس
نبيه بري مع كل االطراف ومتت
صياغته مبا يعكس املصلحة اللبنانية
العليا ومصلحة احلقيقة يف جرائم
االغتيال وحنن مقتنعون بانه يشكل
القاعدة االمثل ملقاربة هذا امللف».
يذكر أن اجللسة سبقتها خلوة
بني الرئيسني سليمان وميقاتي،
واستهلها رئيس اجلمهورية بالثناء
على جهود الوزراء يف اعداد
البيان الوزاري ،وغاب عنها الوزير
املستقيل طالل ارسالن ،وتال وزير
اإلعالم وليد الداعوق املقررات

الرمسية ،وأشار اىل أن ميقاتي
أشاد باألجواء االجيابية واحلوار البناء
واملسؤول الذي ساد اللجنة الوزارية
«حتت سقف الرغبة يف اجناز البيان
الوزاري يف أسرع وقت ممكن للمثول
أمام جملس النواب وطلب الثقة.
وقال« :إذا حظيت حكومتنا بالثقة
فإن ورشة عمل ستبدأ للتعويض عما
فات خالل األشهر املاضية» .وأكد
«أن البيان الوزاري ميتاز بأنه ليس
فضفاضًا وليس خمتصرًا جدًا وقد
صيغ بأسلوب مبسط حتى يكون
واضحًا».
ويف ما يلي النص الكامل للبيان
الوزاري كما حصلت عليه «السفري»
بتعديالته األخرية:

مشروع البيان الوزاري

«متثل حكومتنا امام جملسكم الكريم
وكلها أمل يف أن تعمل ،من خالل
الثقة اليت تتطلع إىل احلصول عليها
من ممثلي الشعب اللبناني ،كفريق
واحد متضامن جلعل لبنان قادرًا
على االستمرار يف مواجهة التحديات
املتنوعة املاثلة أمامه ،على حنو حيفظ
وحدته وأمنه واستقراره .اال ان
استمرار هذه القدرة على املواجهة
يتطلب عمال وطنيا مجاعيا يف خمتلف
امليادين ،انطالقا من الشعار الذي
رفعته حكومتنا «كلنا للوطن ...كلنا
للعمل» ،وتلتزم امام جملسكم الكريم
بالسعي إىل حتقيقه.
إن حكومتنا اليت تلتزم تطبيق
الدستور ،واستكمال تنفيذ اتفاق
الطائف تنفيذا كامال ،ترى ان
اعادة الثقة وااللفة والتضامن
بني اللبنانيني ،مهمة جليلة حتصن
الوحدة الوطنية والعيش الواحد،
ومتكن الدولة من النهوض من خالل
مؤسساتها الدستورية كافة اليت
عليها ان تتعاون يف ما بينها للقيام
بدورها كامال ضمن القوانني املرعية
االجراء.
وألن حكومتنا مؤمنة بأهمية املشاركة
الوطنية اليت ترى فيها أيضا مساواة
يف احلقوق والواجبات ،فإنها تلتزم
العمل على حتقيق العدالة االجتماعية
واالمناء املتوازن يف كل املناطق،
من خالل إعداد خطط امنائية
واقتصادية شاملة وبرامج تنفيذية
وتأمني متويلها ،ألننا نعترب ان هذا
االمناء يعزز الوفاق الوطين وحيميه،
ويسقط أي متييز بني اللبنانيني إىل
أي فئة انتموا ،ويرفع بذلك احلرمان
عن مناطق تكاد تتحول إىل بؤر
أمنية مضطربة يستغلها املتضررون
حتقيقًا ملآربهم وممارساتهم املسيئة
لالستقرار األمين.
1ـ ان حكومتنا تشدد امام جملسكم
الكريم (على أن ال بديل عن وحدة
الدولة وسلطتها) ومرجعيتها يف
كل القضايا املرتبطة بالسياسة
العامة للبالد ،ألن يف ذلك ما
يضمن احملافظة على لبنان ومحايته
ويصون سيادته الوطنية .وهذه
املبادئ مضافة إىل احكام الدستور
ومضامني خطاب القسم وتوجهاته،
هي القواعد اليت ستعمل حكومتنا يف
هديها لتعزيز السلم األهلي ومنع
أي عبث فيه ،وهي مهمة تتوالها
القوى العسكرية واألمنية الشرعية،
وال يشاركها فيها أي سالح آخر غري
سالحها الشرعي .واحلكومة تؤكد
التزامها توفري اإلمكانات الضرورية
هلا ،عديدا وعدة ،ومحايتها من
التدخالت من أي جهة أتت ،كي
حتقق االمان واالستقرار ،وتكافح
االرهاب واجلرمية والتخريب ...كل
ذلك ضمن احملافظة على احلريات
اليت كفلها الدستور.

2ـ تؤكد احلكومة العمل على إنهاء
االحتالل االسرائيلي ملا تبقى من
األراضي اللبنانية احملتلة ،ووقف
املمارسات العدوانية وعمليات
التجسس االسرائيلية اليت تنتهك
سيادة لبنان واستقالله وسالمة
أراضيه .وهي تتمسك حبق لبنان،
شعبًا وجيشًا ومقاومة ،يف حترير
واسرتجاع مزارع شبعا وتالل
كفرشوبا اللبنانية واجلزء اللبناني
من بلدة الغجر ،والدفاع عن لبنان
ضد أي اعتداء يتعرض له وذلك
بكل الوسائل املشروعة واملتاحة.
تتمسك حبق لبنان يف مياهه
كما
ّ
وثروته النفطية وتثبيت حدوده
البحرية .وسيظل العمل لتوحيد موقف
اللبنانيني على اسرتاتيجية وطنية
شاملة حلماية لبنان والدفاع عنه،
موضع متابعة احلكومة اليت تأمل من
خالل احلوار الوطين استكمال البحث
فيه.
3ـ تؤكد احلكومة التزامها تطبيق قرار
جملس األمن الدولي الرقم 1701
وتشدد على مطالبة
بكل مندرجاته،
ّ
األمم املتحدة بوضع حد لالنتهاكات
والتهديدات االسرائيلية الدائمة
للسيادة اللبنانية مبا يؤمن التطبيق
الكامل للقرار واالنتقال من مرحلة
وقف االعمال العدائية إىل وقف دائم
تشدد احلكومة على
إلطالق النار .كما
ّ
التعاون الدائم بني اجليش اللبناني
وقوات الطوارئ الدولية العاملة
يف اجلنوب يف املهام املوكلة
إليها ،إضافة إىل العالقة االجيابية
واحتضان املواطنني اجلنوبيني هلذه
القوات والتقدير العالي لتضحياتها
من قبل مجيع اللبنانيني .كما تتمسك
احلكومة باتفاقية اهلدنة حسبما
جاء يف اتفاق الطائف وستواصل
املطالبة بالتعويض على لبنان عن
األضرار اليت أحلقها به العدوان
االسرائيلي املتمادي.
4ـ وفيما تلتزم احلكومة التضامن
العربي بعيدًا عن سياسة احملاور،
تؤكد عزمها على تعزيز العالقات
مع االشقاء العرب وتفعيل العمل
العربي املشرتك عرب جامعة الدول
العربية ،ال سيما يف ظل التطورات
اليت شهدتها دول شقيقة برزت
فيها ارادات مواطنيها يف التغيري
واحلكومة
واالصالح.
والتجدد
اليت تدرك أهمية الدعم االخوي
للبنان وانعكاساته االجيابية ،تتطلع
إىل استمرار هذا الدعم سياسيًا
واقتصاديًا وامنائيًا من خالل
استكمال املشاريع املمولة من دول
شقيقة وصناديق مالية عربية.
5ـ ان احلكومة اذ تسجل التطور
الذي حتقق يف العالقات اللبنانية
ـ السورية من خالل التمثيل
الديبلوماسي بني البلدين ،تؤكد
التزامها تطبيق اتفاق الطائف الذي
يصر على اقامة عالقات مميزة بني
لبنان وسوريا ،وهي ستعمل على
أن تصل هذه العالقات اىل املوقع
الذي جيسد عمق الروابط التارخيية
واملصاحل املشرتكة بني الشعبني يف
اطار من الثقة واملساواة واالحرتام
املتبادل بينهما .وهلذه الغاية ،فإن
احلكومة ستعمل على استكمال تطبيق
االتفاقات املعقودة بني البلدين،
ودرس املواضيع املشرتكة اليت مل
جتد حلو ًال بعد على رغم ارادة البلدين
يف بتها وتذليل العقبات امامها.
6ـ ان احلكومة عازمة على متابعة ملف
املفقودين واملعتقلني اللبنانيني،
سياسيًا وقانونيًا مع احلكومة
السورية ،وذلك جلالء مصريهم
والوصول إىل نتائج تنهي هذه
القضية االنسانية بامتياز وتضع حدًا

ملعاناة ذويهم.
7ـ ان احلكومة ستولي مسألة تسهيل
عودة اللبنانيني املوجودين يف
اسرائيل ،اهتمامها مبا يتوافق مع
القوانني املرعية اإلجراء.
8ـ ستعمل احلكومة على انضمام
لبنان إىل معاهدة محاية األشخاص
من االختفاء القسري اليت أقرتها
وستهتم مبسألة
األمم املتحدة،
ّ
املخفيني قسريًا يف لبنان وخارجه
الستكمال الكشف عن مصائرهم
والعمل على تنقية الذاكرة ،وذلك
تعزيزًا للمصاحلة الوطنية ،واحرتامًا
حلق ذويهم يف املعرفة .وستنظر
احلكومة يف إنشاء هيئة وطنية تعنى
بقضية ضحايا االختفاء القسري من
جوانبها كافة.
9ـ وستولي احلكومة اهتماما مبتابعة
االجراءات القضائية املتصلة بقضية
تغييب االمام السيد موسى الصدر
ورفيقيه الشيخ حسن يعقوب
والصحايف عباس بدر الدين اليت
ينظر فيها اجمللس العدلي وحثه
لإلسراع يف اجناز عمله ،وستضاعف
احلكومة جهودها من أجل التوصل
إىل حتريرهم ،وتأمني سالمتهم
وعودتهم وحماسبة املسؤولني عن
جرمية إخفائهم ومنفذيها واملتورطني
فيها.
10ـ كذلك فإن احلكومة عازمة على
تعزيز عالقاتها مع الدول الصديقة
والتجمعات الدولية وال سيما منها
االحتاد االوروبي ،واملؤسسات
واهليئات الدولية ،يف إطار االنفتاح
والتعاون واالحرتام املتبادل ،مؤكدة
العزم على مواصلة تطبيق االتفاقيات
الثنائية واملتعددة االطراف وبرامج
التعاون بني لبنان وهذه الدول
واملؤسسات واهليئات الدولية ،مبا
خيدم املصاحل العليا للبنان وفقًا
للقواعد الدستورية.
11ـ واحلكومة ،امللتزمة احرتام
القرارات الدولية ،مصممة على
تفعيل احلضور اللبناني يف األمم
املتحدة ،ويف جملس األمن الدولي
يف ظل العضوية غري الدائمة
املستمرة طوال هذه السنة ،ما
سيمكن لبنان من الدفاع عن القضايا
احملقة والعادلة ويف مقدمها قضية
فلسطني يف مواجهة املمارسات
العدوانية االسرائيلية واستمرارها
أراض لبنانية وسورية
يف احتالل
ٍ
وانتهاكها مبادئ القانون الدولي.
12ـ ان احلكومة إذ جتدد املطالبة
بتطبيق القرارات الدولية اليت حتفظ
للشعب الفلسطيين حقه يف تقرير
مصريه والعودة إىل أرضه وإقامة
دولته املستقلة وعاصمتها القدس،
تؤكد دعمها حق العودة ورفضها
للتوطني بكل أشكاله .كما تؤكد
متسك لبنان مببادرة السالم العربية
اليت أقرتها قمة بريوت يف العام
 ،2002مبا حيفظ احلقوق العربية
وحقوق الشعب الفلسطيين .وإىل ان
تتحقق العودة الكاملة ،فإن احلكومة
ستعمل على توفري احلقوق االنسانية
واالجتماعية للفلسطينيني املقيمني
على األراضي اللبنانية ،وتطبيق
أقرها جملسكم الكريم،
القوانني اليت ّ
واالهتمام باملخيمات وال سيما خميم
نهر البارد الستكمال اعادة بنائه
بعد توفري املال الالزم لذلك من
والدولية.
العربية
املساهمات
وستطلب احلكومة تعزيز موازنة
وكالة غوث الالجئني الفلسطينيني
لتمكني
«االونروا»
وتشغيلهم
الوكالة من اداء دورها االنساني
جتاه الشعب الفلسطيين كما كان
يف السابق.
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لبنانيــات

اجلميل لتنفيذ مطالب احملكمة من دون إبطاء

طالب رئيس حزب «الكتائب»
الرئيس أمني اجلميل ،الدولة بـ
«تنفيذ مطالب احملكمة الدولية
بشكل قاطع ،من دون إبطاء
وبدقة وأمانة» ،معربًا عن خشيته
من أن «يتم حتت ستار السلم
االهلي تفريغ القرار االتهامي
من مضمونه».
وشدد يف مؤمتر صحايف عقده
بعد اجتماع استثنائي للمكتب
السياسي الكتائيب يف الصيفي
أمس االول ،على ان «ال شراكة
وال وحدة وال مؤسسات اال على
اساس احلقيقة» ،حمذرًا من ان
«احلزب سيتخذ اجراءات يف
حال مل ينفذ القرار االتهامي،
الذي هو فرصة تارخيية إلحقاق
العدالة» .وأمل «االقتصاص من
كل اجملرمني الذين تطاولوا
وقتلوا كبارنا يف لبنان» ،معتربًا
ان «ال كبري أمام العدالة ،ومن
املفرتض ان تطال يد العدالة
أيًا كان ،من اي مرتبة او اي
ّ
موقع يف املسؤولية».
ودعا األجهزة األمنية والقضائية
اىل ان «تقوم بواجباتها من أجل
تنفيذ قرار القضاء الدولي»،
وقال« :ال عذر ،ولن نقبل بأي
تقاعس وعلى السلطة السياسية
تنفيذ هذا القرار ،وسنكون
باملرصاد ولن نتهاون ،وسنلجأ
اىل كل الوسائل املشروعة
الدميوقراطية املتاحة كي يتحقق
هذا القرار الدولي».
ووصف القرار بأنه «فرصة
تارخيية ،وقرار تأسيس لتفعيل
القضاء اللبناني ومن أجل إحقاق
احلق على الساحة اللبنانية»،
مؤكدًا «حنن نعريه أهمية ،ولن
نسمح بتفويت هذه الفرصة.
وحنن معنيون بشكل مباشر،
لدينا الرفيق انطوان غامن،
والرفيق بيار اجلميل ،لذلك هذا
املوضوع يعين حزب الكتائب
بدرجة اساسية».واشار اىل
«بعض البيانات والتصرحيات
الرمسية ،وما رشح عن بيان
وزاري استعمل تعابري ضبابية
حتتمل كل انواع التفسريات»،
مطالبًا بأن «يكون هناك وضوح
وشفافية وتنفيذ بدقة وأمانة كل
ما هو مطلوب اليوم من لبنان
من األجهزة األمنية والقضائية
إلحقاق احلق» .ورأى ان «صدور
هذا القرار سواء جلهة مذكرات
التوقيف واالسباب املوجبة هلا
ليس سوى اخلطوة األوىل ،على
امل ان تكون اخلطوات الالحقة
يف اجلدية نفسها والفاعلية».
وطالب الدولة بـ «تنفيذ مطالب
احملكمة الدولية بشكل قاطع ،من
دون ابطاء بدقة وأمانة» ،معربًا
عن خشيته من ان «يتم حتت
ستار السلم االهلي تفريغ القرار
االتهامي من مضمونه» .وأعلن
«اننا على تواصل مع كل حلفائنا
الختاذ االجراءات الالزمة يف هذا
الشأن ،فالكتائب ليست اجلهة
الوحيدة اليت قدمت الشهداء
فهناك ايضًا تيار «املستقبل»
اضافة اىل املستقلني» ،الفتًا
اىل ان «هذه فرصة إلعطاء كل
الشهداء الذين سقطوا حقهم».
وإذ رفض التطرق اىل الشأن
احلكومي ،قال« :موقفنا واضح
من هذه احلكومة وبعض االمساء
اليت وردت يف القرار الظين
مقربة جدًا لبعض أركان احلكومة
ّ
احلاضرة .وهذا ّ
كله سنتوقف

عنده بعد قراءة القرار االتهامي
بتمعن وسنتخذ يف ضوء
هذه القراءة الدقيقة املوقف
املناسب ،ولكن بالنسبة لنا
هناك موقف حازم جلهة إحقاق
احلق وال كبري أمام العدالة».
وعن التخوف من خضات أمنية
على أثر صدور القرار ،أمل
«ضبط النفس من قبل اجلميع،
والكل يعلم اننا ساعون دائمًا
اىل االستقرار واألمن يف البلد
وحتى اىل التوافق واحلوار ،إمنا
هذا احلوار ال يكون إال إلحقاق
احلق ومعرفة احلقيقة وليس
فقط للتسلية أو لتمرير بعض
املخططات اليت دفع مثنها
البلد».
وكان الرئيس اجلميل تلقى
اتصا ً
ال من الرئيس سعد
احلريري فور صدور القرار الظين
وتشاور معه يف مضمون القرار
واخلطوات الالحقة.
ماروني
بدوره ،رأى عضو كتلة «الكتائب»
النائب إيلي ماروني ،أن «إقرار
بند احملكمة الدولية يف البيان
الوزاري جاء ملغومًا وغري
واضح ويفتح اجملال للتأويل
والتفسري» ،متمنيًا «أال يكون
هناك تداعيات للقرار االتهامي
على األرض ،حرصًا ّ
منا على
األمن والسالم لكل اللبنانيني».
وقال يف حديث اىل إذاعة
«الشرق» أمس« :لقد سارعوا
إىل تأليف احلكومة عندما أصبحوا
يف الزاوية ،وعندما شعروا أنهم
باتوا يف حاجة إىل اإلمساك
اللبناني،
الشرعي
بالقرار
ومع اقرتاب املوعد القانوني
لصدور القرار اإلتهامي ،سارعوا
إىل إجناز البيان الوزاري،
وال أستبعد أن حيدد الرئيس
(نبيه) بري جلسة إعالن الثقة».
وشدد على أن «الكيدية بدأت
وكذلك اإلستفزاز ،واملواطن
كبش احملرقة» ،سائ ًال «عن
والسياح»،
واملاء
الكهرباء
وقال« :ال وجود ألي سائح يف
حبمدون وال يف البقاع ،ولكن
ال أريد أن ألقي اللوم على
وزير السياحة إمنا ألوم الوضع
األمين والسياسي» .وختم« :اننا
سنراقب عمل احلكومة ،وسنكون
معارضة برملانية ودميوقراطية
يف إطار القوانني واألنظمة».
وأكد يف حديث اىل تلفزيون
ّ
«معين يف احملكمة
«اجلديد» ،أنه
الدولية اخلاصة بلبنان وذلك
االتهام ،ألن حزب الكتائب
قدم شهيدين هما بيار اجلميل
ّ
وأنطوان غامن ،واحلزب سيكون
له موقف مناسب» ،مشريًا اىل
ان «جمرد صدور القرار هو
صفعة للمجرمني وضربة موفقة
للقضاء والعدالة الدولية ،اليت
تساهم يف معرفة من ارتكب كل
تلك اجلرائم» .وطالب الدولة
اللبنانية بـ «اعتقال املتهمني
وأال تتوارى عن األنظار وتغض
النظر عنهم».
وتابع« :لقد عرفنا اآلن كلمة
السر لالسراع يف اختاذ أي
قرار ،وخصوصًا بند احملكمة
الدولية ،أال وهي التهديد
بإسقاط احلكومة ،فكلما شعروا
بأن احلكومة ستهرب من أيديهم
سارعوا اىل تنفيذ التعليمات
حصل
ما
وهذا
واألوامر
االربعاء».

جعجع :متلّص احلكومة من عمل احملكمة خيانة حبق الشهداء
دعا رئيس اهليئة التنفيذية يف
«القوات اللبنانية» مسري جعجع
احلكومة اجلديدة «إذا كانت تعترب
اننا ظلمناها يف كل شيء ،اىل
أن تربهن العكس من خالل تنفيذ
مذكرات التوقيف الصادرة حبق
األشخاص الواردة أمساؤهم يف
القرار اإلتهامي ،والتفاعل مع
احملكمة وتلبية كل طلباتها كما
يقتضيه الربوتوكول املوقع من
احلكومة اللبنانية معها ،حبيث
انه ال تستطيع حكومة أن تنقض
قرار حكومة أخرى» .ورأى أن
«املطلوب من احلكومة مواكبة
عمل احملكمة حلظة بلحظة ،فأي
متلص ُيعد خيانة حبق الشهداء
وحبق اللبنانيني ككل» ،معتربًا
أن «احملاكمة حبد ذاتها تعطي
كل صاحب حق حقه».
وأكد يف مؤمتر صحايف عقده
يف معراب أمس االول ،أن
ميهد حملاكمة
«القرار اإلتهامي
ّ
عادلة وشفافة أمام الرأي
العام اللبناني والعربي والدولي
ّ
كله أمام أعني وسائل اإلعالم
من كل العامل» ،الفتًا اىل أن
«الشهداء من سياسيني وأبرياء،
هم فرحون حيث هم ،ألن
العدالة بدأت تتجسد وتتحقق
يف لبنان».
وذكر بالفقرة اخلاصة باحملكمة
الدولية يف البيان الوزاري
حلكومة الوحدة الوطنية السابقة
اليت تنص على ما يلي« :تؤكد
احلكومة ،يف احرتامها للشرعية
الدولية وملا اتفق عليه يف
احلوار الوطين ،التزامها التعاون
مع احملكمة اخلاصة بلبنان،
اليت قامت مبوجب قرار جملس
األمن الدولي رقم  1757لتبيان
احلقيقة يف جرمية اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
ورفاقه وغريها من جرائم
االغتيال ،واحقاق العدالة وردع
اجملرمني».
وعلق على الصيغة املفرتضة
لبند احملكمة يف البيان الوزاري
للحكومة احلالية« :احلكومة انطالقا
من احرتامها للقرارات الدولية
تؤكد حرصها على جالء احلقيقة
يف جرمية اغتيال رفيق احلريري
ورفاقه وستتابع مسار احملكمة
اخلاصة بلبنان اليت أنشئت
إلحقاق احلق والعدالة ،بعيدًا
عن التسييس واالنتقام ومبا
ال ينعكس سلبًا على استقرار
لبنان ووحدته» ،بالقول« :هذه
الصيغة يف حال صحت ،تكون
احلكومة اجلديدة تضرب عرض
احلائط موضوع احملكمة الدولية،
وتلغمها ،وتتربأ منها ،وهي
صيغة ستكون مرفوضة جدًا
وال تعين شيئًا ،وتعين ان
احلكومة ختلت عن احملكمة ولكن
بلباقة».
وتوقف عند «صدفة» صدور
القرار اإلتهامي يف جرمية اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
وكل شهداء ثورة األرز مع
صدور القرار االتهامي يف جرمية
اغتيال املسؤولني الكتائبيني
نصري ماروني وسليم عاصي
اللذين قتال منذ  4سنوات،
موضحًا أن «القرار طالب
بإنزال عقوبة االعدام حبق ثالثة

أشخاص اثنان منهم فاران من
وجه العدالة والثالث ال أعرف ما
وضعه حاليًا» .وشدد على أن
«املتهم هو متهم بشخصه ،وحبد
ذاته ،وحنن ال نربط بأي شكل
من األشكال بني أي شخص
متهم والطائفة أو احلزب أو
الوطن الذي ينتمي إليه»،
معتربًا انه «جيب اال يرتك القرار
اإلتهامي أية تداعيات إمنا جيب
ان ُي ّ
نفس األجواء خصوصًا إذا
قامت احلكومة بعملها وتنفيذ
مذكرات التوقيف وسوقهم اىل
العدالة» .وطلب «من كل قواعد
 14آذار وكل املعنيني مباشرة
بشكل شخصي أو سياسيًا
بالشهداء ،أن يتصرفوا بكل
وروية وسالم بعيدًا عن
حكمة
ّ
أي تشنج وعن ردات الفعل
ومتابعة مسار احملكمة والعملية
القضائية بهدوء ألننا مل نفكر
يومًا من منطلق انتقامي او من
منطلق حقد» ،مؤكدًا أنه «ال جيوز
ان تستمر عمليات اإلغتيال من
دون أي رادع أو عقاب .وألول
مرة يف لبنان حتصل األمور
كما جيب وعلينا متابعتها بكل
روية».
ورأى أن «القيادات املعنية ،يف
إطارها ،عليها ان تقوم مبا يلزم
ليبقى املواطنون يتعايشون
بكل إلفة» ،موضحًا أن «كل
متهم بريء حتى إثبات العكس،
وعلينا أن نتابع مسار احملكمة
خطوة خبطوة ،والقرار اإلتهامي
ال يعاجل إال مبنطق القرار

اإلتهامي وهناك مكتب للدفاع
يف احملكمة عن كل املتهمني».
ووصف التسييس بأنه «التالعب
بالقرارات القضائية» ،معتربًا أن
«من ال يريد التسييس عليه عدم
عرقلة العملية القضائية اليت
هي يف طور البلورة حاليًا».
ِ
يعط أية داللة لزيارة
ومل
األمريكي
الكونغرس
وفد
اىل سوريا «ألن بعض رجال
السياسة يقومون خبطوات على
مسؤوليتهم الستطالع األجواء
فقط ال غري».
وعن كالم رئيس تكتل «التغيري
واإلصالح» النائب ميشال عون
عن «ثروات ظاهرة وغري ظاهرة»
وتعليقه على «قصر معراب» ،رد
بالقول« :بنظري وبنظر سرتيدا،
فان معراب هي أكثر من قصر
ولكن يف احلقيقة هي بيت،
وحنن فخورون مبنزلنا طبعًا.
لألسف فإن اجلنرال عون يقدم
نفسه جمانًا للناس ليتندروا
بأخباره» .وذكر بأنه «يف املرحلة
اليت كان ينعم فيها اجلنرال
بأفخم قصور فرنسا ،كنت قابعًا
حتت األرض بثالث طبقات يف
وزارة الدفاع وكانت املخابرات
تالحق زوجيت سرتيدا اذا ما
خرجت من منزهلا اىل الدكان
ذهابًا وإيابًا ،فـ»كيف له عني»
أن يقول هذا الكالم؟» ،مضيفًا:
«أنا أجتنبه من أجل قاعدة «التيار
الوطين احلر» ،وحرام أن يكونوا
مصابني برجل كالعماد عون
الذي مل يكتف مبا فعله حتى

اآلن ،بل هو يذهب يف كذبه
وجترحيه اىل هذا احلد».
وتابع« :حبة تراب واحدة من
معراب «بتسوى راسو لعون»،
عيب عليه وليحفظ حدودًا معينة
يف التعاطي .وأسياد العماد عون
احلاليني مل يرتكوا شيئًا حني
ّ
وحلوا حزب القوات اال
اعتقلوني
واتهموني به اال جانب وحيد هو
الفساد ،ليأتي العماد عون اليوم
لريبط مرحلة الفساد يف املرحلة
املاضية بطريقة جهنمية مبعراب،
فماذا يوجد سوء اكثر من ذلك؟
لذا أسفي الشديد أنه كان يومًا
من األيام قائدًا للجيش ،وأسفي
أكثر أن امسه ميشال وأسفي
أكثر وأكثر أنه من آل عون».
[أكد عضو كتلة «القوات اللبنانية»
النائب انطوان زهرا أن «كل
احلديث عن أن احملكمة الدولية
مسيسة تبني أنه غري صحيح،
ألنها اثبتت جديتها ومهنيتها،
وتبني أن ثقتنا باحملكمة كانت
يف حملها وتوقيت تسليم القرار
غري مرتبط ال بأمور داخلية أو
اقليمية» .واشار يف حديث اىل
«املؤسسة اللبنانية لإلرسال»،
اىل أن «حزب اهلل» أخذ احلكومة
إىل الواقع الذي يريد ،معربًا عن
اعتقاده أن «هذه احلكومة تتجه
اىل مواجهة اجملتمع الدولي،
وليس بالضرورة بالقوة ،بل
بالطرق االحتيالية ،وما تسرب
عن البيان الوزاري يظهر وكأن
لبنان غري قادر على تنفيذ
القرارات الدولية».

غرفة نوم فخمة للبيع
5 piece bedroom suite , italian made ,
with 3 tone wood, Great condition (as
new). Bed frame , 2 side tables , one big
dressing table, and a 6 door wardrobe.

come and see and place offer.

غرفة نوم من مخس قطع
أيطالية الصنع
من اخلشب األصلي
حبالة جيدة جداً (كأنها جديدة)
سرير واسع مع طاولتني جانبيتني
=dressing table
وخزانة بـ  6أبواب (درفات)

تعالوا شاهدوا الغرفة
وقدموا عروضكم

Please contact Sonya
on 0423675463
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مقاالت

مجهور املستقبل :يتم سياسي
يعوّضـه العلم الرتكي
عفيف دياب

يعيش تيار املستقبل سياسيًا على هّبات رئيسه املفاجئة اليت ختمد
سريعًا .منذ  13آذار املاضي ،مل يقل الرئيس سعد احلريري كالمًا
سياسيًا ذا مغزى .ومنذ ذلك احلنيّ ،
تيتم اجلمهور األزرق ،ومل جيد من
ميأل فراغه «العاطفي» سوى رجب طيب أردوغان
ترفرف األعالم الرتكية بثقة كبرية يف قرى وبلدات بقاعية تسري ضمن
خط «الرئيس الشهيد رفيق احلريري» ،وتعيش اليوم نوعًا من اإلحباط
السياسي .يتنافس الشباب يف القرى على من يرفع اكرب علم لدولة
احفاد االمرباطورية العثمانية .لقد حطمت جمدل عنجر الرقم القياسي
حني رفع شبابها على سارية طويلة اكرب علم تركي ،قرب أزهر البقاع
الذي يديره املفيت خليل امليس املرتبك سياسيًا يف هذه االيام،
والطامح إىل أن يصبح مفتيًا للجمهورية اللبنانية.
سجلت سعدنايل سابقة يف تارخيها السياسي اجلديد املولود يف عام
 ،2005إذ نزَع شبان منها أعالمًا لتيار املستقبل ورفعوا جمموعة من
االعالم الرتكية قرب مسجدها الذي حيمل اسم االمام علي بن ابي
طالب .وها هي اليوم قريطم البقاع ،االسم «احلريري» لبلدة كامد اللوز
يف البقاع الغربي ،جتد ضالتها السياسية وتعلن توفري الدعم املعنوي
لـ»الطيب» رجب أردوغان .وال جتد القرعون حرجًا يف
بالرايات واألعالم
ّ
قول كلمتها ورفع العلم الرتكي .إنها مناذج وتعبريات سياسية ـــــ
إعالمية حملية جدًا ،تعبرّ بوضوح عما خيتلج يف صدور أهالي البقاعني
األوسط والغربي ،ومدى إحباطهم من مشاريع سياسية راهنوا عليها
على الصعيدين الوطين والطائفي ،وأوصلتهم إىل حائط مسدود
يأملون فتح كوة فيه حنو مستقبل سياسي جديد.
فجأة غابت أعالم «السما الزرقا» عن أسطح األبنية وشوارع القرى
املوالية لـتيار املستقبل و»زنقاتها» يف البقاعني الغربي واالوسط.
لقد تقدم احلضور الرتكي نكاية باآلخرين ،أو يأسًا منهم ومن خطاباتهم
السياسية .فعمليات رفع العلم األمحر املتوج بهالل وجنمة ،ليست إال
نكاية أو ًال بـ»املستقبل» وتقاعس قادته عن احلضور السياسي والشعيب
وشلل حركتهم اثر اخراجهم من السلطة وغياب زعيمهم احملبوب الشيخ
سعد دون سابق إنذارُ ..
وتضاف إىل الئحة «النكايات» النكاية املعهودة
بسوريا واألكثرية النيابية اجلديدة يف لبنان ،وخاصة بعدما وصل احلقد
على دمشق وحلفائها إىل قمته .ومثة يف «الزوايا» ،نكاية شبه خمفية
باململكة العربية السعودية املتهمة بأنها مل تعد تسأل عنهم ،بعدما
رفعوا أعالمها يف إعالن واضح عن مدى والئهم السياسي هلا ومللكها
الذي حنرت له اجلمال واخلراف يوم كان وليًا للعهد وعرب سهلهم من
دمشق اىل بريوت سنة  1997وأوصاهم حبسن العالقة مع الشام.
مروحة واسعة من «النكايات» حيسن مجهور تيار «املستقبل» يف البقاع
التعبري عنها على طريقته اخلاصة ،حني يشعر بأن يتمًا سياسيًا بدأ
يلقي بظالله على حراكه اليومي واملومسي .ففي عهد الوصاية السورية
كان هذا اجلمهور مغلوبًا على امره ،وحني قتل الرئيس رفيق احلريري
واشتعلت ثورة االرز على كل احملاور اللبنانية ،تنفس هذا الشارع
الصعداء ،وأخذ يبلور حضوره السياسي والشعيب ،معلنًا التزامه املطلق
مبا يقوله قائده اجلديد الشيخ سعد احلريري .مشوا خلفه على السراء
والضراء .قال كلمته وانصاعوا هلا دون نقاش او جدال .حققوا له
ّ
التفوا حوله حلمايته يف
االنتصارات االنتخابية اليت سرعان ما بددها.
أيار  ،2008وغضبوا يف كل مناسبة كرمى لعيونه وحفاظًا على «كرامته
السياسية» .الئحة العتب تطول وتطول ،وال تنتهي عند إقدام قادة
حمليني من التيار بطلي شعارات يف سعدنايل تندد بالرئيس السوري
بشار األسد ،على حد تأكيد ناشط بارز يف تيار املستقبل بالبقاع كان
على وشك تقديم استقالته خالل الساعات املاضية .لكن التدخالت
جنحت يف منعه من تنفيذ قراره الذي كان ميكن ان يتحول إىل كرة
ثلج داخل تنظيم التيار احمللي ،ملا هلذا اخلمسيين من تأثري معنوي
على جمموعة من الشبان والصبايا كان قد جنح يف «أدجلتهم» وإقناعهم
مبشروع «املستقبل» السياسي ـــــ املذهيب.
اإلحباط السياسي واملعنوي املهيمن اليوم على مجهور تيار املستقبل
حتت السماء الزرقاء يف البقاعني االوسط والغربي ،والتعبري عنه برفع
األعالم الرتكية ،ال جيد فيه قادة من التيار يف املنطقة «واقعًا صحيحًا».
فهذا «احلب الرتكي املستجد» ال «يأتي على حسابنا السياسي أو نكاية
بنا» .وينفي أحد القادة احملليني يف التيار ما حيكى عن هذا االحباط
وعن بدء تراجع الناس عن احتضان املشروع السياسي لـ»املستقبل».
ويكشف ان الورشة التنظيمية «متشي بهدوء وبعيدًا عن الصخب»،
مضيفًا أن للبعض احتجاجات «رمبا مصدرها إبعادهم عن الرتكيبة
التنظيمية اجلديدة» .وال خيفي هذا املسؤول وجود حاالت انفكاك عن
جسم التيار و»هؤالء ليسوا من اجلسم التنظيمي ،بل كانوا يناصروننا
وفق املوقف السياسي الذي نتخذه ،وهم ميلكون هوامش كبرية من
حرية احلركة السياسية» .يضيف« :جيب أال ننسى أن فطريات سامة
نبتت حول التيار ،وقد استطعنا اقتالعها حتى ال تصيبنا بأضرار».
ويتابع قائ ًال« :ال أخفي أن هناك اعرتاضات داخل التيار على عملنا
السياسي ،وال سيما على موقفنا مما جيري يف سوريا ،لكن رفع أعالم
تركية يف بعض قرى البقاعني الغربي واألوسط ،واحيانًا بد ًال من اعالم
التيار ليس رد فعل سلبيًا يستهدف تيار املستقبل او يعرتض على
سياسته ،بل هو تعبري عن مدى تقديرهم للدور الرتكي يف املنطقة
ال غري».

ملاذا خيسر احلريري ك ّل شيء وك ّل الناس؟
جان عزيز

يذهب املغالون يف خماصمة سعد الدين احلريري إىل التأكيد
أن من بعض أسباب بقائه خارج لبنان ،احلالة النفسية اليت
يعيشها منذ خروجه من السلطة ،وخصوصًا أن خروجه تزامن
مع أزمات عديدة ،مالية وعائلية ،حتى بدت املرحلة بالنسبة
إىل احلريري االبن ،كما يتابع غالة خصومه ،كأنها نوع من
ويسوقون أن هذا ما أوجد لديه حالة من
«املتالزمة األزماتية»،
ّ
اإلحباط النفسي ،المس االنهيار .وهو ما قد يتفاقم بالتأكيد،
إذا ما أضيفت إليه ،يف حال عودته إىل بريوت ،مقتضيات
اإلجراءات األمنية ،من سجن ذاتي يف وادي أبو مجيل أو يف
ّ
املفضل حلالة نفسية كهذه ،بعض
أي مكان آخر ،فيما من
الرتفيه املتاح أكثر يف باريس ،وأن يالزم الشخص املعين
أترابه األكثر قربًا منه وقدرة على الرتفيه عنه.
ُ
قد يكون يف هذا الكالم من غالة اخلصوم بعض من احلرب
النفسية املضافة ضد احلريري وفريقه ،وقد يكون غري دقيق
أو غري صحيح .لكن العودة إىل املسار السياسي هلذا الشاب
تظهر وقائع وحقائق ال بد من التوقف عندها يف هذا السياق
«التشخيصي السريري».
ففي  14شباط  ،2005خسر سعد الدين فجأة والده .وهو
مل خيسره بسبب مرض أو حادث سيارة ،بل يف جرمية
مشهودة .ثم مل خيسر بغيابه جمرد والد بيولوجي ،بل خسر
معه األساس األول واألكرب لكل رصيده العائلي والسياسي
واملالي واملهين .ومل تلبث خسارته تلك أن جعلته ضمن فريق
سياسي امسه التحالف الرباعي .غري أن مسار احلريري الشاب
ذهب سريعًا ،وبالتوالي ،إىل خسارة «متحالفيه» الثالثة:
ً
أوال خسر حزب اهلل .وقد خسره باكرًا ،منذ ظهر ميليس وهو
يفتش يف شقة يف الضاحية اجلنوبية ،حتت وطأة نبيذه الفاخر
ودوار خيته الشهري ،قبل أن تصل خسارته حلليفه احلزبلالهي
حد االتهامات الكربى ،أثناء حرب متوز  2006وما بعدها.
ّ
ثانيًا ،بدا أن احلريري وفريقه حاوال التعويض عن خسارة
«احلزب» يومها بالربط مع حليفه األقرب ،نبيه بري ،على
طريقة «حليف حليفي» .فدأب احلريريون على نظم املدائح
يف رئيس اجمللس النيابي ،طيلة عامني .أما اليوم ،ويف
جردة سريعة ،يبدو أن احلريري جنح يف ظرف زمين قصري جدًا
يف جعل نفسه على عداوة مع «األستاذ» تساوي عداوته مع
السيد.
ّ
ثالثًا ،كان قد بقي له وليد جنبالط .وكأنه أدرك ذلك يف
سيد املختارة نوعًا من
حينه ،فصار يضفي على حلفه مع
ّ
الصوفية يف العالقة ،واالسرتاتيجية يف التحالف ،وحتى
القدسية يف أبدية الرتابط بني الرجلني .فجأة ،وجد جنبالط
نفسه يبتعد تدرجيًا ،حتى خرج نهائيًا يف  2آب  ،2009قبل أن
يصل إىل اخلصومة الكاملة معه سنة  ،2011فيما مل جيد ساكن
باريس غري االتهامات بالغدر والكذب واخليانة لتربير خسارته
الركن الثالث يف سراب حلفه السابق.
رابعًا ،شاءت الصدفة أن جتعل احلريري الشاب يف عالقة مع
ميشال سليمان ،منذ  5أيار  .2008يومها اضطر السياسي
الناشئ إىل القبول مبن كان قد وصفه إعالمه بورقة سوريا
اخلفية لرئاسة لبنان .واضطر إىل ذلك جملرد التخلص من
ميشال عون ،على طريقة «أهون امليشالني» بنظره .ومل يلبث
أن نسج مع رئيس اجلمهورية اجلديد عالقة «حتالفية» .غري أن
شهر العسل بني سردينيا وبعبدا مل يبلغ بدره .ال بل انتقل
الفريق احلريري فورًا إىل الضرب يف سيد القصر الرئاسي،
وكأنه املتهم بقتل الوالد الشهيد.
خامسًا وأخريًا كان جنيب ميقاتي .رجل مسلم سنيّ مؤمن
متدين وممارس ،على عالقة وثيقة بكل مرجعيات مجاعته داخل
ّ
لبنان وخارجه ،جعلته الظروف يف موقع رئاسة حكومة انتقالية
وانتخابية سنة  ،2005فأعطى للحريري كل ما حيلم به األخري:
حقيبتا الداخلية والعدل إلمرار االنتخابات ومذكرة التفاهم مع
جلنة التحقيق الدولية ،ثم تنحية الضباط وتعيني بدالء هلم.
ً
احلسن...وصوال
اإلتيان بأشرف ريفي وسعيد مريزا ووسام
إىل إعطاء احلريري األكثرية النيابية يف انتخابات ،2009
بتحالفه معه يف طرابلس ...يف حلظة ،مل يتفق الرجل مع
عدوه األول.
الشاب على قراءة التطورات السياسية ،فصار
ّ
كل هذه اخلسائر حمورها رجل واحد ،هو سعد الدين احلريري.
حيمل مسؤوليتها لكل الناس اآلخرين ،وإن
ومع ذلك ،فهو
ّ
كان ُيفرد موقعًا خاصًا مليشال عون .فالرجل يبدو كأنه سرق
منه حلمه باململكة العربية احلريرية يف بريوت ،ويعرف يف
السنية الشيعية اليت
استفزازه له كيف حيول دون الفتنة
ّ
ختدم مشروع تلك «اململكة».
السيئ؟
املهم اآلن ،هل صار الشاب منوذجًا مرضيًا للخاسر
ّ
ليس بالضرورة .فاملقيم خارج لبنان يبدو كأنه يقامر بأوراق
خارجية ثالث كبرية :احملكمة الدولية ،واالنفجار األمين بالرتابط
مع األوضاع السورية ،وضرب االقتصاد اللبناني والقطاع
املصريف بواسطة الضغوط األمريكية .ثالث أوراق قد تسمح
للحريري الشاب بالعودة إىل السياسة ،ولو بعد إحراق لبنان.

الـمجهر

بقلم رامي القروش

كوارث اسرتاليا هي من صنع حكوماتها!

يف منتصف الشهر املنصرم اعلنت جمموعة من كبار اهليئات
االقتصادية والبنكية يف القارة االسرتالية ان البالد مقبلة على
حالة اكيدة ومؤملة من الكساد قد تعم معظم القطاعات الصناعية
والتجارية واالمنائية يف حال استمرت سياسات حكومات القارة
على نهجها احلالي املتبع منذ العقود الثالثة املاضية.
ورأت هذه اجملموعة انه كان هناك تأثري ظاهر للكوارث الطبيعية
على انشطة ومشاريع وقطاعات البالد املتنوعة اليت نتج عنها
اضرار هائلة ّ
اخرت او عطلت كليا يف بعض حاالتها حركة النمو
واالزدهار ،غري ان الكوارث االقتصادية اليت بدأت اسرتاليا
تعاني منها منذ الـ  30عاما املنصرمة هي من صنع البشر ،اي
بفعل سوء التخطيط والقرارات واملشاريع االمنائية اليت اقرتها
احلكومات املنتوعة واملتعاقبة على احلكم يف هذه الدولة الفتية
والغنية مبوارد طبيعية حمسودة هي عليها من قبل عشرات الدول
االخرى ويف القارات اخلمس اليت تغطي كوكب االرض.
اذا نظرنا اىل واقع التكاليف املعيشية نرى ان اسعار اللحوم يف
االسواق ترتاوح بني  20دوالرا و 40دوالرا للكيلوغرام الواحد اي
ان حلم الكنغار الذي كانت كالب وقطط اسرتاليا ترفض تناوله
نظرا لطعمه ورائحته اصبح اآلن حملال الن يتناوله سكان القارة،
ومع ذلك فأسعاره ،ان كان خاليا من العظام ،ال تقل عن 10
دوالرات للكيلوغرام الواحد .فهل مطلوب من املواطن استبدال
اكل حلم الغنم واملاعز والبقر بلحم جسمه حتى يتمكن من دفع
ما عليه من رسوم وضرائب وتكاليف اخرى كاجيار املنازل او
اقساطها البنكية ومثن املاء والكهرباء والغاز وبوليصات التأمني
على البيت واالثاث والسيارة وحمروقاتها وتكاليف صيانتها
وتسجيلها و...؟.
يدعي املسؤولون ان الكوارث الطبيعية وراء اسباب االسعار
الباهظة لبعض انواع اخلضار ،فالبندورة واخليار واملوز واللوبياء
اسعارها ترتاوح بني  10و 15دوالرا للكيلوغرام الواحد ..ملاذا
هذا الظلم واالجرام حبق املواطن؟ يقول اصحاب السلطة ان من
واجبهم مساعدة املزارعني املصابني او املتضررين من الكوارث
الطبيعية ،لذا عليهم منع استرياد هذه املواد الغذائبة حتى
يتسنى ملزارعي اسرتاليا حتصيل بعض اضرارهم املالية من
املزروعات اجلديدة ...اي بنظر هؤالء االغبياء يف احلكومات ان ال
حرج وال عيب يف جتويع او يف حرمان املاليني من تأمني حاجاتهم
الغذائية بتكاليف تتناسب مع مداخيلهم ،من اجل مساعدة بضعة
آالف مزارعني يفرتض بهذه احلكومات التعويض عليهم فورا من
صندوق معونات الدولة العام املخصص ملثل هذه احلاالت.
اما اذا نظرنا اىل ابعد من ذلك فنرى ان فشل وتقصري احلكومات
عرب العقود املاضية يف جماالت التخطيط املدني هو الذي ادى
اىل ما يعاني منه ابناء هذه البالد .فاجيار الشقق مثال يرتاوح
بني  300و 400دوالر لشقة ذات غرفيت نوم عمرها ال يقل عن
 40عاما .اما املنازل فيرتاوح اجيارها بني  450و 650دوالرا
اسبةعيا ..أليس هذا هو الكفر بعينه؟ على من تضحك هذه
السلطات الفاشلة واملستهرتة ،ان كان على املستوى الفيدرالي
او يف الواليات او البلديات .اين العقل والضمري وملاذا هذه
التكاليف والرسوم الباهظة اليت تشكل اكرب سد منيع يف وجه
اي مشروع لبناء املساكن او لفرز االراضي السكنية .املسؤولون
اعلم الناس بان احتياجات اجملتمع االسرتالي السنوية من الشقق
واملنازل ترتاوح بني  200و 250الف مسكن جديد يف حني انه
منذ العقود الثالثة االخرية فان معدل بناء او توفري مساكن جديدة
مل يزد عن  100الف مسكن سنويا ..اي ان حكومات القارة حالت
دون توفري  4,5مليون مسكن عرب الثالثني سنة املاضية..لذا
نرى غالء االسعار واجيار املساكن الذي تهدد كيان العائالت
ولذا نرى ان القارة واجملتمع مهددان حبالة من الكساد بل رمبا
االنهيار االقتصادي الذي مل يسبق له مثيل.
رمبا هي كلمات شؤم وختويف لعامة املواطنني لكنها احلقيقة
اليت على كل انسان االملالم بها وتداركها وهي انه لوال وجود
املوارد الطبيعية يف هذه القارة لكانت يف مقدمة الدول الفقرية
املعدمة.
وكبشر حنن نؤمن ان ما ال ينبع جيف وان موارد اسرتاليا احلالية
ّ
«ختلف» بعد استنزافها ..فمليارات الدوالرات اليت تهدر
لن
على اجلهود القتالية والعسكرية ودعم سياسات امريكا والغرب
لن ختدم مستقبل القارة الذي ال يهدده احد من اجلوار ،واالفضل
اهتمام احلكومات كافة وعلى كل املستويات بوضع خطط امنائية
وعمرانية سليمة وصحيحة ،واال فسينتهي االمر بان يصبح كل
مواطن مديونا ومعوزا رغم ما تقدمه له السلطات من فتات املنح
واملساعدات.
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لبنانيات

القرار الظين لن يؤثر على الشارع

العماد عون بعد إجتماع التكتل :انقلبت املعادلة ولن يكتب إلسرائيل انتصار بعد حرب متوز
أمل العماد ميشال عون بعد
اجتماع تكتل التغيري واالصالح
أن يتم االنتهاء من إعداد
البيان الوزاري خالل هذا
األسبوع ،ولفت اىل أن احلوار
حول موضوع احملكمة يتم بني
حزب اهلل والرئيس ميقاتي
ألنهما توليا هذا املوضوع منذ
بداية التكليف.
وإذ ّ
أكد أن صدور القرار الظين
لن يؤثر على الشارع أكثر من
شهود الزور تساءل إذا كانت
املطالبة باحلقيقة والعدالة توقف
عمل احملكمة.
ويف ما يلي النص الكامل
حلديث العماد عون:
أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
األسبوعي.
مل تكن املواضيع اليت تناولناها
يف اجتماعنا اليوم كثرية،
ّ
مهمة.
ولكنها
ّ
إقليميًا ،بدأت أجواء االنفراج
ّ
ّ
مؤشرات
يف سوريا ،وهناك
وحملية على ذلك،
دولية
ّ
ّ
ونأمل أن تكون بداية النهاية
ّ
لألحداث اليت حصلت هناك.
داخليًا ،فتابعنا أعمال جلنة
أما
ّ
ّ
املالية ،وقد
تقصي احلقائق
ّ
ّ
أن
ظهرت أشياء جديدة .يبدو ّ
املالية
السّلة مليئة باملخالفات
ّ
ّ
ً
ّ
واطلعنا أيضا على
اجلسيمة.
وثيقة األزهر اليت ُنشرت يف
احلادي والعشرين من حزيران
السفري ،وهي وثيقة
يف جريدة ّ
قيمة وتقول ّ
انه ليس هناك
ّ
جد ّ
ٍ
دينية يف اإلسالم،
دولة
من
ّ
وتتطرق اىل حقوق اإلنسان
ّ
ّ
وحق
والطفل،
وحقوق املرأة
األديان
وإحرتام
اإلختالف
نوعية
وثبة
هناك
ة...
ماوي
ّ
ّ
الس ّ
ّ
تبشر
يف هذه املواضيع ،وهي
ّ
وبالتالقي ضمن جمتمع
باخلري
حتوالت كربى يف
حديث
يتضمن ّ
ّ
السياسي.
املفهوم ّ
ّ
واطلعنا أيضًا على بعض

ّ
اإلدارية يف الوزارات
الشؤون
ّ
من بعض وزرائنا اجلدد ،وملسنا
الفراغ املطلق املوجود يف وزارة
ّ
فهيكليات الوزارة
الثقافة مث ًال،
ّ
ّ
بالنسبة
خالية وكذلك األمر
ميزانيتها .هناك الكثري
لتوزيع
ّ
من املواضيع ،ولكن هذه األمور
الدرس لكي تصبح كل
هي قيد ّ
فعالة يف املستقبل
الوزارات ّ
القريب إن شاء اهلل.
ويف موضوع البيان الوزاري،
نأمل ان ينتهي املوجلون
ّ
بإعداده من إمتام الفقرة األخرية
ّ
تتعلق باحملكمة
منه واليت
ولية ،هذا األسبوع .وإن مل
ّ
الد ّ
حيصل ذلك يف جلسة اليوم،
سيحصل يف اجللسة ّ
التالية.
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
حافيني:
الص
ّ
ّ
نواب
س :جنرال ،قال أحد ّ
يتضمن
 14آذار اليوم «إن مل
ّ
البيان الوزاري فقرة صحيحة
ولية سيكون
عن احملكمة
ّ
الد ّ
ّ
حبق
ذلك عبارة عن جرمية
ردك على هذا
لبنان» .ما هو ّ
املوضوع؟
حبد ذاته كان
ج :وجودهم
ّ
ّ
ّ
حيق
حبق لبنان .هل
جرمية
هلم أن يأتوا اآلن ليحاسبونا؟
سنعلن لكم قريبًا عن جرائمهم
ّ
حبق لبنان
اليت إرتكبوها
العامة .مل يستبقون
واملوازنات
ّ
األمور برأيكم؟ حنن نطالب
باحلقيقة والعدالة ،هل ذلك
يوقف عمل احملكمة؟ لنفرتض
يتضمن
أن البيان الوزاري مل
ّ
ّ
خص
فيما
أي فقرة أو عبارة
ّ
ّ
ّ
ستتوقف
ولية ،هل
احملكمة ّ
الد ّ
ّ
وبالتالي ال
احملكمة عن عملها
ّ
الظنيّ ؟ ّ
يتم
مل
يصدر القرار
ّ
دائمًا تعظيم األمور وإستعمال
ّ
املضخمة؟
الكلمات
سّ :
كل املعلومات تشري إىل
ّ
اإلتهامي جبرمية
أن القرار
ّ
إغتيال الرئيس رفيق احلريري

جدًا .هل من املمكن
بات قريبًا ّ
ّ
أمنيًا على
القرار
يؤثر هذا
أن
ّ
الشارع ّ
ّ
اللبناني؟
ّ
بأي شيء .لن
يؤثر
ج :لن
ّ
يكون تأثريه أكرب من تأثري
شهود الزور.
اجلمهورية العماد
س :رئيس
ّ
ميشال سليمان دعا إىل عشاء
السادس
يف عمشيت يف
ّ
عشر من ّ
متوز .ما هو رأيك
باخلطوة اليت يقوم بها رئيس
وبالدور الذي يلعبه
اجلمهورية
ّ
ّ
ّ
التقريب بني األفرقاء
وهو
املسيحيني يف البلد؟ كيف
ّ
ّ
تعلق على هذا املوضوع؟
اجلمهورية هي
ج :دعوة رئيس
ّ
صح ّ
التعبري،
دعوة
اجتماعية ،إذا ّ
ّ
وهي على شرف غبطة البطريرك
ياسية ال
الس
املاروني .اخلالفات ّ
ّ
اإلجتماعية
حتول دون املمارسة
ّ
ّ
أن
الدينية ،كما
والتقاليد
ّ
ّ
ّ
يشكل ال
السياسي ال
اخلالف
ّ
عداء وال عداوة ،ويبقى ضمن
حجمه ّ
الطبيعيّ .
حتى يف أحلك
ّ
ّ
ّ
بنانيون
الل
ف
يتوق
مل
الظروف
ّ
عن التعاطي مع بعضهم
طبيعي
البعض ،وهذا شيء
ّ
ّ
وبالطبع
وجيب احملافظة عليه،

الرئيس
ّ

على

نشكر فخامة
مبادرته هذه.
س :إستكما ً
ُ
تقوله
كنت
ال ملا
َ
الدولية ،هل صحيح
عن احملكمة َّ
َ
ّ
فريقان داخل احلكومة ،
أنكم
منقسمان على هذا البندّ ،
التيار
َ
وحزب اهلل من جهة ،واآلخرون
من جهة أخرى؟
حمصور
احلوار حول املوضوع
ج:
َ
ٌ
بني رئيس احلكومة وبني حزب
اهللّ ،
ألنهم أساسًا منذ بداية
ّ
التكليف ،كانا يتحاوران حول
أي
طرح بعد ُّ
هذا املوضوع ،ومل ُي َ
ٍ
شيء على جلنة صياغة البيان
الوزاري .ويف مطلق االحوال،
حتى لو كان هناك وجهتا
نظر أو أكثر ،فهذا طبيعي.
فحتى ولو كان كل احلكم أو
لون واحد ،ال
كل احلكومة من
ٍ
جيب أن يكون هناك وجهة َن َظر
خص موضوعًا ما،
واحدة يف ما
ّ
حنن مث ًال يف التكتل نتناقش
ونستعرض
االجتماع
خالل
متعددة للوصول اىل
أفكارًا
ّ
تصور معني ،وكوزارة جيب أن
متعددة ،إذ
يكون هناك أفكار
ّ
َ
حصل
لوال اإلختالف باألفكار لمَ ا
تقدم أو حتسني باألداء ،إذًا ال
ّ

نائب فرنسي يلتقي سليمان وعون وجعجع
استقبل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان يف بعبدا،
النائب الفرنسي كريستيان
السفري
حبضور
فانيست،
الفرنسي دوني بييتون .وأشار
فانيست إىل أن «الزيارة هي
لالطالع على الوضع يف لبنان
وعلى جماالت تعزيز العالقات
بني البلدين».
وأشار فانيست بعد لقائه

رئيس «كتلة التغيري واالصالح»
النائب ميشال عون اىل «ان
الفرنسيني مطلعون خطأ أو
لديهم سوء معلومات عن
لبنان ،وال سيما عن سياسة
لبنان وحتى عن سياسة الشرق
االوسط».
وقال ان لبنان هو مثال
لتالقي االديان ،وبال شك جيب
على فرنسا ان تساند لبنان

كوزينيتش عند سليمان وبري وميقاتي

زار السيناتور يف الكونغرس
االمريكي دنيس كوزينيتش امس
االول ،رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان يف بعبدا ،على
رأس وفد وأطلعه على هدف جولته
اليت بدأها يف سوريا لبضعة أيام
الستطالع األوضاع يف املنطقة يف
ظل التطورات احلاصلة.
وزار رئيس جملس النواب نبيه
بري وقال ان من حق الشعب

اللبناني ان خيتار حكومته ،ومن
املهم التعاون بني الواليات
املتحدة االمريكية ولبنان.
كما التقى رئيس جملس الوزراء
جنيب ميقاتي ،وأشار اىل أن
«الواليات املتحدة مهتمة بدعم
اجليش ،وتطوير قدرات قوى
األمن الداخلي ،واالعتمادات
املتوفرة هلذا الغرض جيب ان
تكون متوفرة للبنان».

بسياستها احمللية اليوم« .وهذا
ما سأتوجه به اىل حكوميت».
وزار فانيست رئيس «حزب
مسري
اللبنانية»
القوات

جعجع .وأشار اىل ان زيارته
اىل لبنان هي لالطالع على
وضع املسيحيني يف الشرق
األوسط.

عدة
تستغربوا أن يكون هناك ّ
آراء ستنتهي خبالصة ّ
رأي
متث ُل َ
احلكومة.
س :يف حديثكم عن األشياء
اجلديدة ّ
اليت ظهرت يف جلنة
حتد ُ
ثتم عن
تقصي احلقائق،
ّ
ّ
َ
تبينت ،ويوم أمس
أشياء جديدة
َ
إن املوجودين
قال مسري جعجع ّ
اآلن يف احلكومة هم أعمدة
وأركان اإلمرباطورية املافيوية
األساسية ،ما هو تعليقكم على
ذلك؟
ج( :ساخرًا) نعم ،لقد ظهرت
ُ
ثرواتنا للمأل ،فنحن استملكنا
مدينة بريوت وقمنا ببيعها
يف البورصة وطمرنا البحر
َ
ّ
السان
وأوقفنا منو
ومتلكناه
ّ
َّ
وسكرنا عليه البحر،
جورج
كل هذا حنن من قام به!!
ثرواتنا ظاهرة ،أليس كذلك؟!
وخصوصًا قصر معراب .عيب
هذا الكالم! (ضاحكًا) وهناك
الظاهر وغري ّ
ّ
الظاهر من ثرواتنا
أيضًا.
س :جنرال ،ما هي املؤشرات
ّ
ّ
أن
دعتك
اليت
َ
للتحدث عن ّ
حتسن
الوضع يف سوريا إىل
َ
ُّ
ُّ
ُّ
وكل
كل اإلحتجاجات
وأن
ّ
املطالب انكفأت؟
ج :مل أقل «انكفأت» ،قلت
تقدمًا جتاه ّ
التحسن.
إن هناك
ّ
ّ
الحظوا املوقف األمريكي ،كانوا
إن هذا ّ
كله غري
يقولون دائمًا ّ
ٍ
كاف ومل يرحبوا بأي خطوة
إصالحية ،ولكن يوم أمس،
وللمرة األوىل حتدثوا بإجيابية
عن حصول لقاء للمعارضة.
وهناك أيضًا حجم االحتجاجات
األخرية ،فلم حتصل اشتباكات
َ
ّ
حصلت
التظاهرات ،إمنا
خالل
تعديات خارج إطار ّ
التظاهرات
َ
عدد
وسقط
على رجال األمن،
ٌ
َ
عت
ي
وهذا
من اإلصابات،
ُ برَُ
احنسارًاّ ،
احنسار باحلجم
إنه
ٌ
العمل.
بطريقة
واحنسار
تدرجييًا ،نرى كيف تنعزل هذه
املسلحة ّ
ّ
اليت كانت
الفئات
تقوم بأعمال ّ
الشغب.
َ
ّ
املوقف
كل هذا
أضف إىل
الترّ كي ،من هنا ،تتالقى كلّ

ّ
وتدل إىل حتسن
هذه املؤشرات
السوري.
يف الوضع ّ
س :جنرال ،بعد املناورات ّ
اليت
قامت بها إسرائيل ،رأينا ّ
أنها
َ
تهدد...
بدأت
ّ
ج( :ساخرًا) لقد خفنا حنن
هنا ،وبدأنا نضع الCasques
وطاسات احلديد على رؤوسنا.
يكون
س :هل من املمكن أن
َ
ّ
التهديد صحيحًا وتقوم
هذا
ٍ
بعملية ما؟
إسرائيل
كان
ج :ال ميكننا أن نقول إن
َ
صحيحًا أم ال ،فدائمًا هذه هي
هلجة إسرائيل ،تنتهي من حرب
ّ
حبرب ثانية.
بالتهديد
وتبدأ
ٍ
ولكن ،إسرائيل ال تقوم باحلرب
ألن
إال إذا كانت «خمنوقة»،
ّ
وضع الال حرب يقضي عليها.
جتربتها األخرية مل ُ
َ
تكن
وألن
ّ
ٍ
جهة ثانية ،لن
مشجعة .من
تكون إسرائيل بعد حرب متوز
َ
 2006منتصرة .لقد انقلَبت
املعادلة وأصبحنا على املقلب
ّ
الصعود اإلسرائيلي،
الثاني من ّ
ّ
ظلت إسرائيل يف الApogée
(القمة) حتى انسحابها من
اجلنوب يف العام  ،2000هناك
ّ
مسطح وبعد
بدأت تقف على
ذلك ،بدأت باالحندار .يف حرب
عزها،
متوز كانت اسرائيل بأوج ّ
كانت متلك أهم تكنولوجيا
ّ
الطريان واألسلحة ،وكان
يف
ّ
لديها أهم تدريبَ ،وليكفوا
عن القول ّ
إنهم مل يكونوا
ّ
جزء من
دريب
فالت
مدربني،
ٌ
ُ
ّ
حياتهم اليومية ،وكان لديها
تعبئة قصوى ،مل ُ
يكن بإمكانها
أن تضع مقاتلني على األرض
ّ
وضعت حتى
مما
ّ
اللبنانية أكثر ّ
ُ
فاألرض
لو كان لديها مليونان،
ّ
اللبنانية ّ
سع هلذا القدر من
تت ُ
حجم القوى ّ
وضعتها وال
اليت
َ
ميكنها أن تتسع ألكثر .إذًا،
حتى مع حجم القوى ّ
اليت ميكنها
تضعها يف األرض ّ
اللبنانية،
أن
َ
ال ميكنها أن تنتصرّ .
كل هذه
مؤشرات لعدم جناح إسرائيل،
ً
ثانية على
مر ًة
وهي لن
َ
تنجح ّ
توسيع
أرادت
أرضنا ،وإذا
َ
َ
مستعد هلا.
حربها ،فالكل
ّ

2WAY TOWING
SERVICES

فيصل كرامي :حلماية لبنان من الشرذمة

رأى وزير الشباب والرياضة
فيصل كرامي «أن لبنان
يتعرض لشتى أنواع الضغوط
من إسرائيل وحلفائها ،ال
سيما من خالل القرار 1559
الذي قسم لبنان اىل فريقني،
فريق مع املقاومة وآخر ضدها»،
مشريا اىل أن «هذا القرار جاء
حتت شعار محاية لبنان» ،سائال
«هو ملصلحة من فعليًا على
األرض»؟ ،مشددا على ضرورة
أن «نلعب دورنا الطبيعي يف
محاية لبنان واللبنانيني من
الشرذمة ،وإذا ما حاولنا رص
صفوفنا وتوحيد جهودنا وكلمتنا
فنحن حنصن لبنان يف وجه كل

املؤامرات اليت حتاك ضده».
كالم كرامي جاء خالل استقباله
مبكتبه يف طرابلس وفودًا
حزبية ودينية ونقابية امس،
حيث التقى منسق «جبهة العمل
االسالمي» يف لبنان الشيخ
هاشم منقارة .ثم التقى وفد
االحتاد العام التونسي للشغل
برئاسة األمني العام املساعد
يف االحتاد علي بن رمضان
يرافقه األمني العام الحتاد
الوفاء أسامة اخلنسا وبعض
قيادات االحتاد.
كما استقبل كرامي األمني العام
حلركة التوحيد االسالمي الشيخ
بالل شعبان.

لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب
البحرية يف سائر أنحاء سدني
اتصلوا بــ آرثر0414419090 :
خدمة على مدار الساعة  7أيام يف األسبوع
معاملة صادقة ودقة يف املواعيد
أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن
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عباس :ال نسعى اىل عزل إسرائيل وعليها االعرتاف بدولتنا

]¬<Ó◊¬˘] <ã◊.] <ãÈÒÖ <2j
÷◊<4éπ]<ÌËÜíπ]<Ìv◊äπ]<l]Áœ
حممود
الفلسطيين
طالب الرئيس
]˜<HŸÊ
<ã⁄_ <HÎÊ^�ﬂõ
<∞äu
اخلميس،
االول
امس
عباس،
_·<»]<gÒ^í÷]<Ö]Üœ÷]<Ñ°]<èÈ¢
اعرتاف
إسرائيل بأن ترد على
_<±c<ÕÁŒÁ÷^e<ÜË^ﬂË<NQ<ÏÖÁm<^ﬂm
بالوجود،
الفلسطينيني حبقها
�
<‡⁄<]ÖÑ¶<H«g√é÷]<ÏÖÁm<gﬁ^q
الفلسطينية
»¬<Üë^ﬂبالدولة
 <ÅÁqÊتعرتف
بأن
<Ó√äi <«ÏÖÁq`⁄
من
الرابع
حدود
على
املستقلة
÷◊<HèÈ¢]Ê <g√é÷] <∞e <Ì√ÈŒÁ
،1967
(يونيو)
عام]÷<l]Áœ
<ÿ}]Å
حزيران » <Ìﬂj
<p]ÇucÊ
وفيما القى دعما مفاجئا من
]<J«Ìv◊äπ
أحد قياديي حركة «محاس» يف
<‰Ò^œ÷ <Ÿ¯} <HÎÊ^�ﬂõ <Ÿ^ŒÊ
مسعاه بالتوجه اىل األمم املتحدة
<Íﬁ^n÷] <∞éÈ¢] <Ω^fïÊ <ÏÅ^Œ
يف أيلول (سبتمرب) املقبل،
<·c
]<H∞Èﬁ]ÇÈπ
<o÷^n÷]Ê
كان املفاجئ اكثر موقف اطلقه
»]÷<^„⁄^⁄_ <·^“ <Ìv◊äπ] <l]Áœ
رئيس احلكومة سالم فياض رأى
]÷√<^ﬂm_ <l]Ö^È§] <‡⁄ <ÇËÇ
فيه عدم جدوى يف التوجه اىل
<lÑ°] <^„ﬂ”÷ <HÜË^ﬂË <NQ <ÏÖÁm
املنظمة الدولية اذا مل تعرتف
]÷<±c <ÕÁŒÁ÷^e <gÒ^í÷] <Ö]Üœ
اسرائيل بالدولة.
<‰f÷^�⁄ <;fiÊ <g√é÷] <gﬁ^q
وقال عباس يف كلمة ألقاها
الشيوخ<·_ <±c
جملسي<]�4é⁄
]<H«Ì¬ÊÜéπ
والنواب
أمام
÷<‰i]Áœ
]÷<Ì�◊ä
_¬�<Ó
»]÷<g√é
اهلولنديني ،واوردتها وكالة
<ÿ”e <k◊⁄^√i
]<:÷] <Ìv◊äπ
الرمسية
الفلسطينية
االنباء
]÷<Í◊}]Ç
]÷<‡ËÇÈ√í
¬◊<Ó
<Ì”ﬂu
أود أن أكرر التزامنا حبق
(وفا)،
_<9ﬂq
<ÿ}Çi
_<Î
<ƒﬂπ
<ÍqÖ^§]Ê
الدولتني فلسطني وإسرائيل
<ÇËÇ√÷]<É^°]Ê<Å¯f÷]<·Êˆç<ª
وأمان،
جنبا إىل جنب بسالم
÷◊<æ^Àv
]˝<l]]Üq
خالل
<4e]Çj÷]Êمن
إجناز هدفنا
<‡⁄وعلينا
<gÈiÜi
<ÏÅ^¬cÊ
]÷<‡õÁ
¬◊<Ó
املفاوضات بعيدا عن العنف،
<ÎÇíj÷]Ê
]÷<Ì÷ÊÇ
_<l^ËÁ÷Ê
وهلذه الغاية أدعو احلكومة
÷◊ <J«‰÷^”ç_<ÿ”e<Å^äÀمرجعيات
اإلسرائيلية لقبول
]<Ìv◊äπ
»]÷<l]Áœ
<·_ <Õ^ï_Ê
مبادئ
فيها
املفاوضات مبا
<‡⁄˚]<Ÿ^œjﬁ˜]<–Èœ†<Ó◊¬<ÿ€√i
الدولتني
الرئيس أوباما حلل
÷◊<g√ç<ã◊•<Ÿ¯}<‡⁄<Ì�◊ä
احتلت
على حدود األرض اليت
حمدود
عام  ،1967مع تبادل
<ÖÁjâÅ<ƒïÊÊ<∞f~jﬂ⁄<ãÈÒÖÊ
للنشاطات
عليه ووقف
ومتفق
<l]4È«i <p]ÇucÊ
÷◊<Å¯f
<ÇËÇq
االستيطانية»<‹Èø√÷] <^ﬂf√ç.
†<Ÿ^⁄a <–œ
األساسي
«هدفنا]÷<Íõ]ÜŒÁµÇ
وتابع<ƒ€jr€◊÷ :
<˜ÁëÊ
اجلانب
 <ƒ◊�jËمع
املفاوضات
<ÿ“ <‰È÷c
هو ]÷<ÎÑ
]<Ü£
للسالم،
]÷<H«‡õÁللوصول
اإلسرائيلي
<Ó◊¬ <]�ÅÇé⁄
_<^ﬂe

_·< »]÷<Ü≥ <:÷] <Ìﬂ‚]Ü÷] <ÕÊÜø
<ƒÈ€¢] <Ó◊¬ <öÜÀi <Å¯f÷] <^„e
املتحدة
]÷Çوآمل أن تنجح الواليات
^≈<¬‡<]<^⁄Ê<‡õÁ÷]<Ö]Üœjâ
وروسيا
واالحتاد
األوروبي <l^fäj”⁄
˘<‡⁄ <‰Ò^ﬂe
†<–œ
يبذلونها
اليت
جهودهم
يف<l^Èf◊ä÷]Ê <l^È¬]Çj÷] <ÿæ
<ª
السالم».
مفاوضات
الستئناف
<ªÊ
<^„„q]Ái
<:÷] <l^ËÇvj÷]Ê
ّ
باعرتاف
عباس
وذكر
<Ö^éjﬁ]Ê<;⁄˘]<…]ÜÀ÷]<^„j⁄Çœ⁄
حبق إسرائيل يف
الفلسطينيني
<J«Ìr�◊f÷]<ÏÜ‚^æ
بوجود
«اعرتفنا
وقال:
الوجود
<Ìv◊äπ]<l]Áœ÷]»<·_<Ó◊¬<ÅÇçÊ
دولة إسرائيل ونأمل أن ترد
÷‡< <‡⁄ <ÌÚ <Î_ <›^Èœe <x€äi
اإلسرائيلية باالعرتاف
احلكومة
]§^ٍ <∞qÖ
¬‡< ]÷<gÈ‚3e <·Áﬁ^œ
بالدولة الفلسطينية على حدود
]<Ê_<‹„√ËÊÜiÊ<∞ﬂ⁄˚]<∞ﬂõ]Áπ
األرض اليت احتلت عام .»1967
¶^<g√é÷]<ÏÇuÊ<‡⁄<ÿÈﬂ÷]<Ì÷Ê
وأكد عباس أنه «يف سعينا
<‰È€◊ä⁄ <∞e <ÌﬂjÀ÷] <p]ÇucÊ
العتماد دولة فلسطني على
<’^ﬂ‚»<·_<‡⁄<]�ÖÑ¶<H«‰õ^fŒ_Ê
حدود األرض اليت احتلت عام
¬<Ì√ÈŒÁ◊÷ <Ó√äi <ÏÖÁq`⁄ <Üë^ﬂ
 ،1967فإننا ال نسعى إىل
<‘÷Ñ“Ê <H‰éÈqÊ <g√é÷] <∞e
جتاهل أو عزل أو نزع الشرعية
<l]Áœ÷] <ÿ}]Å <ÌﬁkÀ÷] <p]Çuc
عن إسرائيل ،وعلى العكس
] <J«Ìv◊äπوألننا مل حنصل على
من ذلك
]÷<]ÖáÁ
<ãÈÒÖ <Ÿ^Œ
<H‰j„q
<‡⁄
على
اإلسرائيلية
احلكومة
موافقة
]÷<ÎÑ
<HÕÜç
¬<›^í
]<ÎÜíπ
مرجعيات عملية السالم ووقف
<ª<Ì“Ö^é€◊÷<^⁄ÊÜ÷<ÏÖ^Ëàe<›ÁœË
سنواصل
االستيطان فإننا
¬<Ç√e»<‰ﬁc<HÌÈ÷^�Ë˝]<ÏÇuÁ÷]<ÇÈ
االعرتاف
حماولتنا للحصول على
كدولة <Ì◊uÜ⁄
فلسطني ‚<’^ﬂ
<·Á”i <ÏÖÁm
_<Î
عضو
بدولة
]<Üí⁄»<·_<±c<]4é⁄<H«ÌÈ÷^œjﬁ
يف األمم املتحدة وفق حل
<Ï3À÷]<ÂÑ‚<º«ñ÷<·˚]<Ó√äi
الدولتني».
«اليوم <HÌÈﬂ⁄á
أنه<ÏÇ⁄ :
]˜<ÌÈ÷^œjﬁإىل˘<ÿŒ
تعرتف
وأشار
<H^ﬁÜøjﬂË
يف <^⁄
<Áï
}^<Ìë
ونأمل
العامل
<ªدولة
117
بنا
يعرتفوا<ÿñ
_ <¯fœjä⁄
_<^ﬂ⁄^⁄
<·c <oÈu
بعد
الذين مل
أولئك
من
<J«›^ŒÖ˘]<‡¬<Üøﬂ÷]<ò«e
يفعلوا ذلك
بدول فلسطني أن
<‡⁄ <^ëÜu
»‚<’^ﬂ
<Õ^ï_Ê
ممكن».
_·<وقت
أسرع
يف
«حبكومة
وجدد عباس التزامه
“<ºâÁjπ]<Üvf÷]<Ìœ�ﬂ⁄<ŸÊÅ<ÿ
وشخصيات
تكنوقراط
]˜†^<Ó◊¬ <ÍeÊÖÊ˘] <Å
<·]Ç◊eÊ
برناجمه
<Üí⁄أساس
 <·Á”iعلى
مستقلة
<Ì�œﬁ <^€Ò]Å
_·<
الدولتني
على حل
]<‹m <‡⁄Ê <HÌœ�ﬂπ
القائم÷<ŸÊÇ
]<á^”iÖ
اجلانب
واالتفاقيات املوقعة مع
<ÏÖ^rj÷]<Ÿ¯}<‡⁄<·Ê^√j÷]<Íi`Ë
اإلسرائيلي»<Ê_ <Ìu^Èä÷] <Ê_ .
_<Ö^€njâ˜] <Ê

∆<Â4øﬁ <·_ <±c <]�4é⁄ <H«Â4
]˝<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe <ÁÈÀ◊Èâ <Í÷^�Ë
املصاحلة قال
موضوع
ويف
÷{«<ƒïÊ
]<ÂÅ]Ç√jâ
_¬<‡¬ <hÜ
حلل
الوحيد
سبيلنا
«هي
عباس:
“<Ìu^Èä÷] <ÏÅÁ√÷ <‰i^Èﬁ^”⁄c <ÿ
واملفاوضات هي
]÷<sï^ﬂ
الدولتني<^‚]Ájä⁄ <±]،
]˝<ÌÈ÷^�Ë
التحرير
اختصاص
منظمة <HÌÈ ^ïc
<ƒ Å <ÏÁœeÊ
من <Üí⁄
<ƒ⁄
الفلسطينية وليس احلكومة».
“<‡⁄<ÿÒ^âÖ<‰qÁÈâ<‰ﬁ`e<Ç¬Ê<^€
وخبالف عباس َقَلل رئيس
}¯<ƒÈréj÷<ÌÈﬁÁËàÀ◊j÷]<‰i]ÁﬂŒ<Ÿ
سالم فياض
الوزراء
]÷<ƒj€j
الفلسطيين ¬◊<Ó
]÷<Í÷^�Ë˝] <g√é
من شأن املسعى الفلسطيين
≤<J«^‚Ö^maÊ<Üí⁄<l^√rjﬂ
لنيل اعرتاف دولي بالدولة
<·_<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe<‡¬<ÕÜç<ÿœﬁÊ
الفلسطينية داخل جملس األمن
»]<ã”√ËÊ <;√Ë <Üí⁄ <Ö]Üœjâ
ويف أروقة األمم املتحدة .وقال
]<·_Ê <H^„◊€“`e <Ìœ�ﬂπ] <Ö]Üœjâ
يف تصرحيات صحافية« :إن
<^€“<HÌœ�ﬂπ]<Á¥<;√Ë<Üí⁄<Á¥
امتناع إسرائيل عن االعرتاف
_·< <^ñË_ <Ç€jäi <Ìœ�ﬂπ] <ÏÁŒ
بفلسطني سيجعل أي اعرتاف
<J«Üí⁄<ÏÁŒ<‡⁄
دولي ساحق أشبه باحلدث
<xçÜπ] <2j¬] <HkŒÁ÷] <]Ñ‚ <ª
الرمزي ،ألن إسرائيل هي اليت
]<Ç€¶ <ÌËÜíπ
]÷<Ìâ^ÒÜ◊÷ <áÖ^f
تتحكم يف امليدان».
<^‚Üéﬁ
<Ì÷^âÖ
اعرب <ª
]÷<HÍ¬Å]2
عضو اللجنة املركزية
وقد
¬◊<«3ËÁi»<ƒŒÁ⁄<Ó◊¬<‰jvÀë<Ó
يف حركة التحرير الفلسطيين
_·<
]˜<HÍ¬^€jq
÷◊<ÿë]Áj
استغرابه
شعث عن
نبيل
»_<à“3i<Ì◊fœπ]<Ì◊uÜπ]<l^ËÁ÷Ê
من موقف فياض ،وقال إنه
<H«Å¯f◊÷<ÇËÇq<ÖÁjâÅ<Å]Ç¬c<ª
ال يفهمه وال يوافق عليه،
<ƒïÊ
الوقت <ª
واستبعد_·<يف»]÷<Çf
<]�2j√⁄
نفسه أن
<Üí⁄<ke]Ám<ÅÇ¨<ÇËÇq<ÖÁjâÅ
تكون له عالقة بقضية الرتشيح
<^„â^â_<Ó◊¬<ÔÜrj÷<^„i^ËÁ÷Ê_Ê
حلكومة الوحدة.
]˜<J«l^e^~jﬁ
موقف «محاس» بلسان
وقد لفت
<æ^À£]»<·_<Ó◊¬<Í¬Å]2÷]<ÅÇçÊ
القيادي يف احلركة أمحد يوسف
<;√Ë
¬◊<‡⁄˘] <Ó
<˜ <Ö]Üœjâ˜]Êمحاس
فيه« :حنن يف
قال
<ÔÇ√ji
∫^<l^âÖ
<˜Ê
يف ذهاب
 <›à◊jäËمشكلة
ليس لدينا
¬◊<Ó
الرئيس<xËÜë
<ÿ”ée
 <‡�f⁄لألمم
حممود_<Êعباس
أيلول (سبتمرب)
املتحدة يف
<H«‹„i^ËÜuÊ
]<∞ËÜíπ
<—Áœu
املقبل من أجل اإلعرتاف بدولة
<_<‡⁄˘]<ÏÅ^√jâ]<·ÊÅ»<‰ﬁ
]�Ç“ˆ⁄
السيادة
]<Ö^äπكامل
فلسطني عضوا
<ÖÊÇﬁ
<ÿøﬂâ
<xÈvíiÊ
وسنقف خلفه لكن جيب أن يتم
<ÜÒ^«í÷]<ª<∞ŒÖ^∆<^ﬂäÀﬁ_<ŸÁu
∆^التشاور معنا حول هذه األفكار
◊∞<¬‡<]÷<ÎÅ^íjŒ˜]<ÖÁ‚Çj
قبل طرحها».
<J«Í¬^€jq˜]<h^�œjâ˜]Ê
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جتدد االشتباكات وسط القاهرة وتأجيل الطعن يف احلكم برفع اسم مبارك من امليادين العامة

<ÌÈ¬^ Ç÷]<l^íí~π]<Ìﬂ¢<lÖÜŒ
<Í“4⁄˘] <h]Áﬂ÷] <ã◊• <ª
<ª <ÿËÁ≥ <ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <‹ËÇœi
أبدت مجاعة «االخوان املسلمني»
<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <'ËÖ^i
يف مصر انفتاحا ازاء اجراء
]˘<‘÷ÉÊ <HÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄
اتصاالت مع واشنطن ،وذلك
<Ö˜ÊÅ
<·ÁÈ◊⁄
<NOQzS
<ìÈí~je
اخلارجية
وزيرة
اعلنت
بعدما
÷ Js⁄]2÷]<ÂÑ‚<ÿËÁ€jكلينتون
هيالري
االمريكية
<·^$ÊÖ
<Ÿ^ŒÊ
«<ÃÈjâتواصل
]÷<gÒ^ﬂاملتحدة
الواليات
ان
اتصاالت حمدودة»
اجراء
مقاربة
]<l^íí~π
<Ìﬂ¢> <·c
<·^Èe
<ª
اطار العملية
اجلماعة يف
مع
<Ì÷^âÖ
_<k◊âÖ
]÷<HÌÈ¬^ Ç
االنتقالية يف مصر.
˘<H^ﬂÒ]Ç¬_Ê <^ﬂÒ^ŒÇë
<ÌËÁŒ
_¬◊ <Óاجلماعة
 <ìÈí°باسم
وقال الناطق
<ÔÁjä⁄
¬<2
حممود غزالن« :نرغب يف لقاءات
≥<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]2÷ <ÿËÁ
مع الواليات املتحدة يف اطار
]˝<ÌÈ◊ÈÒ]Üâ
]˘<ÌÈ“4⁄
]<Ì“3éπ
لقيمنا» .اضاف
االحرتام
من
<‰ﬁ_<·^$ÊÖ<Õ^ï_Ê<J>^ﬂ≠Ö^i<ª
«حنن ال نوافق منذ فرتة طويلة
]÷<:
الدعم]÷”<Ï4f
]÷<l^ËÇvj
<ÿæ <ª
االمريكية
سياسة
على
<·d
<HÌÈ“4⁄˘]<ÌÈﬁ]àÈπ]<^„„q]Áiعلى
الديكتاتوريني
للحكام
حساب الشعب يف املنطقة.
“<h^äu<Ó◊¬<–ÀﬂË<Çu]Ê<Ö˜ÊÅ<ÿ
]÷ <gÒ]Üñهي الدولة
والواليات املتحدة
]˘<∞È“4⁄
<Í√ ]Å
لدى
اكثر
الغربية املكروهة
´<‡⁄<ÔÁjä⁄<Ó◊¬_<Ó�√Ë<·_<g
العرب هلذا السبب» .لكنه تابع
]÷<Ÿ]Á⁄˘] <‘÷É <ª <^≤ <H–ÈŒÇj
انه «اذا ارادت الواليات املتحدة
]<l^Ë˜Á÷] <‡¬ <≈^ Ç◊÷ <Ìíí~π
فعليا احرتام قيمنا ودعم احلرية
] J^„Ò^À◊uÊ<ÏÇvjπترغب القيام
كما تقول انها
‚<Í
<2j¬]Ê
]§� <ÏÁلنا
‚ <ÂÑال يطرح
_·< ذلك
فحينئذ
به،
¬◊<≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <ÌÈ€‚_ <Ó
<Üçˆ⁄
مشكلة».
صحايف يف
ويف
]<Ì“3éπ
تصريح]<ÏÖÁ�π
]÷<Í}ÊÖ^í
«مع
كلينتون:
قالت
بودابست،
]÷<VŸ^ŒÊ<JÏÁœe<Ìﬂr◊÷]<^„j÷Á⁄<:
�
مصر،
السياسية يف
اخلارطة
تغري
<ÿÈe
<DÌﬂr◊÷]E
]÷<ãÈÒÜ
>_<Ü”ç
اجراء
املتحدة
الواليات
مصلحة
من
<›ÖÁﬁ <Ö^f”÷] <^ñ¬˘]Ê <»ﬁÁË
حوار مع كل االطراف اليت تبدو
<Ìﬂr◊÷] <ª <ÍÒ¯⁄á <ÿ“Ê <ã”ËÅ
مساملة وال تلجأ اىل العنف».
¬◊<Ìœ◊√jπ]<‹„jËıÖÊ<‹„iÅ^ÈŒ<Ó
االمريكية
الوزيرة
واعتربت
<‹„€¬ÅÊ
<ÿËÁ€je
]÷«<H>s⁄]2بسياسة
‚ <ÂÑيتعلق
االمر ال
ان
<Ö˜ÊÅ
<·ÁÈ◊⁄
اعتمادها
« <NOQzSمت
÷ <ìÈí~jمببادرة
جديدة» بل
]<JÎÖ^¢
÷◊√^›<سنوات»،
]÷ <ÿËÁ€jست
 <]Ñ7مخس او
قبل
«تستعيدها».
وواشنطن
}<Ñﬂ⁄ <kíí
_·< ]÷◊<Ìﬂr
<Ü“ÉÊ
وكان وليام برينز ،احد معاوني
]÷√^›<<Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<‡⁄<Ün“_<NLLS

“<Js⁄]2÷]<ÂÑ7<ÿËÁ€j
<‡¬ <ÄÁÈé÷] <ã◊• <Áñ¬ <±c
<ÌË˜Ê <ª <Íõ]ÜœµÇ÷] <hà£] <·_ <Í“4⁄˘] <gÒ^ﬂ÷] <2j¬]Ê
>]˜<Çﬁ]2È◊Èq <∞jäËÜ“ <’ÖÁËÁÈﬁ <Í⁄^ﬂjπ] <ÎÊÁﬂ÷] <Ö^éjﬁ
كلينتون ،دعا االربعاء السلطات توقف احلركة املرورية بشكل تام
<ÏÇvjπ]<l^Ë˜Á÷]<·_<^„È <^„«◊e_ <Ì◊i^œ÷] <ÃÒ]Ñœ÷]Ê <'ËÖ]Áí÷]Ê
حبزم اىل قيادة «عملية سياسية يف املنطقة ما أحدث حالة من
]JÜ≥ˆπ]<Ì√õ^œ⁄<›àj√i <^„ﬂ⁄Ê <H%^√÷] <ŸÁu <ÏÇË]àjπ
منفتحة جامعة» .واثر كالم الذعر لدى السكان.
<‡�ﬂç]Ê
<·c
<åÁﬁ^€“^⁄
≥<^„”◊j
<‘◊i
_ <Ì€øﬁباسم
الناطق
]÷ <:قال
املعاون،
عن االشتباك
<Ÿ^ŒÊالتقارير
}� <HÏ4وتأتي
<]Üqc
<≈ÊÜé⁄ <Çï
اجلماعة حممد سعد الكتاتين« :إننا
<Ö]ÜŒبني
باالشتباكات
<kiÁëحافل
 <ÅÁ€¶<ãÈÒÜ÷]<^„â_ÜË<:÷]<ÿn⁄بعد يوم
<Ü≥ˆ⁄
<ÔÜ“É
<Ìfâ^ﬂπ
]<l]Ü≥ˆπ
<H·]ÜËc <ª
بأي®^<Å
_∑<ÎÇ
العالقات من
نوع من
نرحب
وسط
الشرطة
ورجال
 <hàuÊحمتجني
÷<H·^ﬂfهذه
وان تكون
اسفر
العالقات <ªالقاهرة
اكثر¬^›<
سقوط¬<Çœ
عن ]÷<ÎÑ
]˘<ŸÊ
<·^eÖÊÅ
<å^∑Ê
اجلميع <ª
]!<
 <Ö^éeال
<ãÈÒÜ÷]Êولكن
لتوضيح الرؤى
تكون <ªمن الف جريح يف اعنف مواجهة
<Ì√ée<Ü‚^ø⁄<‡€ñi<‰ﬁ˘><NLLM
]˘<Çâ
∆<HÏà
 <]ÇËÇ„iاالمور
التدخل يف
 <H^ËÖÁâعلى
وال تقوم
ومتظاهرين منذ
قوات االمن
 <]Üç^f⁄بني
]÷<ÌÈ⁄^ä
]÷<ÏÅ^√⁄Ê <x⁄^äj
÷√<›Ç
<ÿ”éi
للبالد».
الداخلية
بالرئيس
اطاحت
اليت
الثورة
J>‘÷É<ÔÜ“É<^Èuc<ÇËÜﬁ<˜Ê
÷˙J>Í“4⁄˘]<Í⁄Áœ÷]<‡⁄
وتصاعدت أصوات عدة للمطالبة السابق حممد حسين مبارك.
<ÏÖ]Åc <Ö]Üœe <Çﬁ]2È◊Èq <kfuÖÊ <ÂÑ‚ <ÿËÁ≥ <·_ <xïÊ_Ê
بارجاء االنتخابات التشريعية وطالب املرشح احملتمل النتخابات
<l2j¬]Ê
]<Ü≥ˆπ
≤<Ì√õ^œ
ايلول ≠<›Ç
]÷<l^ÈqÁ÷Áﬂ”j
بضرورة
الربادعي
_ <^⁄^eÊحممد
 <0^í⁄الرئاسة
(سبتمرب) اذ
املقررة يف
<Ü≥ˆ⁄
¬<Çœ
]<ÏÇvjπ
]˘<‹⁄
]}<Ö^Èj
]÷<—Üé
<ª
]<ÏÇvjπ
]÷ <l^Ë˜Áان حتقق اجلماعة جناحا اختاذ اإلجراءات املطلوبة إلنهاء
تتخوف من
><Ç√e
ضد<’ÖÁËÁÈﬁ
العنف<ª
<O <·^eÖÊÅ
<^€ﬂË_Ê
]<hÜ�ñπ
]˘<ºâÊ
املتظاهرين
 <·Á”iاستخدام
االحزاب
جهورية
ازاء عدم
ساحقا
]÷<ÏÜç^√÷] <ÔÜ“Ñ
قبل <ºœ
]˘ <·Áﬂõ]Áπ]Ê <ÌÈ“4⁄من_<›^Ë
]÷<l]Áœ
 <‡⁄األمنية.
املؤسسة
السياسية االخرى.
<2€jfâرسالة
الربادعي يف
>‚ <ÂÑوطالب
كلينتون_·<غداة
واتى
<Ìﬁ^‚c
<MM <l^€r7
تصريح <Õ^ï_Ê
]˘<J·ÁÈ“4⁄
حسابه الشخصي مبوقع
 <–Èf�iبثها عرب
¬◊ <Óمن
<Ç¬^äiعناصر
] <l^íí~πبني
اعمال عنف
˘J>^“4⁄
]÷ <h]Áﬂ÷]<ã◊.<ÌÈ€‚_<Ün“˘]<ÖÊÇتويرت؛ اجمللس العسكري بتوضيح
الشرطة ومتظاهرين يف العاصمة
<ŸÁ◊Ë_<NM<ª<Ü≥ˆπ]<Çœ¬<ƒŒÁjËÊ
ومالبسات
أسباب
املصرية وسط توتر سياسي احلقائق
]˘<ÌÈ√€¢] <è⁄^‚ <Ó◊¬ <D2€jfâE <^“4⁄_<Ì⁄¯â<¿Àu<Á‚Ê<Í“4⁄
كبري وانتقادات متزايدة للحكومة استخدام العنف ضد املتظاهرين
]÷√^JÏÇvjπ]<‹⁄˙÷<Ì⁄
J>^„Èﬂõ]Á⁄Ê
يف ميدان التحرير مساء الثالثاء
العسكرية.
<ÏÇ¬Ê
]<ÏÇvjπ
]÷<l^Ë˜Á
<kﬁ^“Ê
<l^Ë˜Á÷]<kﬂ◊¬_<H‘÷É<·Áñ∆<ª
وقالت مصادر أمنية «ان افرادا املاضي ،قائال »:أطالب اجمللس
السرعة<ª
<Ü≥ˆπ] <k√õ^Œ
العسكري∆<ÌÈeÜ
]<ŸÊÅ <Ü≥ˆπ
]<ÏÇvjπ
على وجه
 <ƒõ^œjâوسط
_ <^„ﬁاشتبكوا
الشرطة
من
]÷<:
]˜<l]Å^œjﬁ
<gfäe
]÷<–e^ä
<ª
]<ÏÇvjπ
]˘<‹⁄
<‰€øﬂi
]÷<ÎÑ
القاهرة مع جمموعة ملثمة قامت بتوضيح احلقائق وأوهلا أسباب
˝<ÿÈÒ]Üâواختاذ
استخدام العنف
كمني لقوى
_ <ŸÁ◊Ëعلى
باهلجوم
<gfäe
ومالبسات}¯÷<‰
األمن<‰qÁi <Ìv،
]^”π <ÿfœπ
<D2€jfâE
إلنهائه».
الضرورية
اإلجراءات
بعد
االحتقان
حالة
تزايد
يف ظل
]÷√J∞ÈﬂÈ�ä◊À÷]<ƒ⁄<^„◊⁄^√i <ÔÜ“Ñ÷] <Ìfâ^ﬂπ <ÌËÜíﬂ
دائرة
قررت
منفصل،
سياق
ويف
االحتجاجية
االعمال
من
سلسلة
]÷√^<ŸÊ˘] <·^eÖÊÅ <Ü≥ˆ⁄ <ÕÜ√ËÊ <ÎÑ÷] <H·^eÖÊÅ <Ü≥ˆπ <ÏÜç
مبحكمة
املستعجلة
األمور
مستأنف
املدن
وبعض
القاهرة
شهدتها
]÷√^<Íπ
<Ü≥ˆπ]>{e
<^�È5Ö <Ì√ée <Ü‚^ø⁄ <‡€ñjË <‰ﬁc <k÷^Œ
عابدين مد أجل النطق باحلكم يف
املصرية مؤخرا».
÷√<ÇŒÊ <>NLLM <ÌËÜíﬂ√÷] <Ìñ‚^ﬂπ <HÌÈ⁄^ä÷]<Ï]Å^√⁄Ê<x⁄^äj÷]<›Ç
وذكرت املصادر ان جمموعة االستئناف املقدم من عدد من
<ÿÈÒ]Üâ˝<Ï4n“<l]Å^œjﬁ]<‰j◊◊°
 <k„qÊ<:÷]<l]Å^œjﬁ˜]<Ç√e<‘÷ÉÊاحملامني على احلكم القضائي
كبرية من امللثمني اطلقوا النار
<Ç„ç
وزوجته “<^€
مبارك]÷<ÅÁqÁ
<ª <^„œ£Ê
<ÿÈÒ]Üâc
سوزان
] <l]Ü≥ˆπبرفع اسم
 <ªالصباح
مبكر من
 <±cوقت
يف
<Ö^”ﬁc
¬^›< <NLLU
]÷<Íﬁ^n
]÷JÌœe^ä
وامليادين
املنشآت
]<Ü≥ˆπكافة
كمني للشرطة يف حماولة ثابت عن
على
_∑<ÎÇ
]˝<Íﬁ]ÜË
]÷<ãÈÒÜ
¶ <ÅÁ€إىل
واملكتبات
والشوارع
 <·_<>·_<·_<Íâ><Ì”fç<lÜ“ÉÊالعامة
القتحامه ما ادى اىل تبادل
من متوز
والعشرين
®^<Åاحلادي
]˘ <ÌÈ“4⁄جلسة
الطرفني.
النريان بني
إلطالق
<^�⁄Ár‚Ê
]÷<ÌËá^ﬂ
÷◊<ÌŒÜv€
]§^<ÌÈqÖ
<ÜËáÊ <Ç¬^ä⁄
املقبل.
(يوليو)
اىل
ادت
االشتباكات
ان
اضافت
�
JÿÈÒ]Üâc<Ó◊¬<^ÀÈﬂ¬ <Ì÷^âÖ <‰qÊ <åÁﬁ^€“^⁄ <ÃËáÁq

«اإلخوان املسلمني» يف مصر مستعدة إلجراء اتصاالت بواشنطن وكلينتون تؤكد حمدوديتها
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]<Hl]Ö^„e<Hl^f◊√⁄<HãÈf“<H·^f÷]<·^fq
<^⁄<HÜ‚à÷]<^⁄HÎ^ç<H4í¬<HÖÁ≥<HlÁËá
]÷<HÌÈﬂ <l^uÁ÷<HÿÈä«◊÷<–Èu^ä⁄<HÅÖÁ
‚JJJ4n”÷]<^‚4∆Ê<^Ë]Ç
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St,
Lakemba
9750 9766

ﬁÏjì„bi

77 Waterloo Rd,
Punchbowl
97503300
ÿeÜçÖ^⁄<ÌäÈﬂ“<ÿe^œ⁄
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السبت  2تموز 2011

ﺻﻔﺤﺔ ٤

ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١

العرب والعالم

¶–@ÚÓ‹ó–€aÎ@ÚÌãËì€a@ã◊aân€a@äb»éa@ùÓ
ÊÏqÏ
 @paäb�‘€a@Ôغزة للتخريب يف تركيا
احلرية  »2اىل
تعرض سفينة ايرلندية من «أسطول
�‹‘nèæ@ÚÌÏ‰è€aÎ
CÊÏiãÿ€a@pbõ

<Ó◊¬ <Ü√â
√<Ö^f“ <‰
< <‹„√ Å
„‹<<à ]Áu
<]<o√fﬂπ

<direct-act
<ÖÁäÈ Ê2
”<Ó◊¬ <Ïà
<ÌÀ◊”i<ÿŒ
< direct-Ê
<Ì ^œm<'È
]÷<ÌËÁÚÀ
«◊«<ª <ÿ
JÅ
]÷”<·ÁeÜ
< <Ì ^œm
]<^È÷]3â
<ª <l^u
<Ÿ^Œ <Íï
< ]÷<ÿéÀ
‡< <‰ﬁ`ç
<‡⁄ <Ì◊ËÁõ
«J
<‡⁄<^œu<Ï
-d < <{÷<Í
·<<^~ÈâÜi
J«Ìµ
<l^â^Èâ
<^¬ÁïÁ⁄
<]<^È÷]3â
<·] <Ÿ^Œ

<Ó◊¬ <ÜË
]<Ãn”π
<Ïà„q˘]Ê
<·_ <‡”µ
<öÜ⁄ <Ü
‚<ÿ”ç <Á
J…^⁄
]÷<ÌÈ÷ÊÇ
]÷<Ì√e^j
<·_ < <ÌÈ
<l˜^.
]÷<:
„<‡⁄»<Ïà
<ÌﬂõÜä⁄

¬^<‡⁄<^π
√<‹ÈÈœi<Ç
<:÷] <l
<ÌÈﬁ^õÜä
<l˜^.

<Ì÷Å_<Çq
<l^¬^√ç
<]÷<Ì÷^œﬂ
< ‚<’^ﬂ
< ]<Ÿ^€ju
∆JÌÈ

ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎﺕ

صاحل يدعو إىل التعامل اإلجيابي مع
@bÓ‹«@ÚÓ„b‰j€@Úz‹óﬂ@ÚÓ»Ìãìm@Úè‹ß@ãi@ÒÏ«Ü@¿@pcä

نتنياهو« :القبة احلديدية» تلعب دوراً حامساً يف دفع عملية السالم
ÿ®a@›Óÿìm@‚Ïéãﬂ@…Ó”Ïm@Û‹«@È€@Òcãu@¸@ù»j€a@Zäaàe@X

]<·]Ç◊e <ª <Ìø ^-] <l^⁄Á”£
_}<Õ]Ç‚_ <ƒ⁄ <^⁄ÇŒ <Íñ≥ <ÔÜ
}Jl^m^√fﬁ˜]<òÀ
رأى رئيس الوزراء اإلسرائيلي
<ÖÁäÈ Ê2÷] <ÜËÜœi <ÖÊÇë <Ç√eÊ
بنيامني نتنياهو إن نظام «القبة
∆^<lÁe] <ÍﬁÁõ <ÇÈä÷] <^¬Å <lÁﬁ
احلديدية» املضاد للصواريخ
]<ÇËÇvj÷ <Ì◊œjä⁄ <Ìﬂ¢ <^éﬁ] <±
سيمارس دورا مهما يف
<l^m^√fﬁ] <òÈÀ° <l^ËÁjä⁄
عملية السالم يف حال إبرام
]÷”J^È÷]3â]<ª<·ÁeÜ
مع السلطة
أي اتفاق حمتمل
الفلسطينية<·] <‡⁄ <ÌïÖ^√π] .
<‹È¬á <ÖÑuÊ
]<Ì÷^äπ
<Ì�◊â
<Ñ}`Èâ
]˜ <|]3Œصحيفة «جريوزاليم
وذكرت
÷<ÎÇË_<‡⁄<gÒ]Üñ÷]<Ö^√â_<ÇËÇvj
بوست» اإلسرائيلية امس
¬<àr
»‚<’^ﬂ
موقعها
<Ÿ^ŒÊبثه
]÷<J∞Èâ^Èäتقرير
االول ،يف
J«^ﬂ‚<ÌÈ⁄^ﬂ÷]<ÌÈõ]ÜœµÇ÷]<ª
اإللكرتوني ،أن نتنياهو اجتمع
<ÿfŒÊ
»_<˜Ê
]÷<ÇÈä
ثالثة من
]<lÁeمع
املاضية
 <Ÿ^ŒÊقبل
الليلة
]÷<]ÖáÁ
<ÌäÈÒÖ
^·<
<Íç
“<ÿ
النواب األمريكيني فى احلزب
<ÖÁ„€¢]<ƒ⁄<<Ì⁄Çœπ]<ª<‡”i<%
الدميوقراطي وهم :غاري
]˘J«l^e^~jﬁ˜]<ÿfŒ<Í÷]3â
وهنري
اكرمان ونيتا لوي
»<Ì⁄Á”£]<tÊÜ}<ÌÈÀÈ“<Ü„øË<]Ñ‚Ê
واكسمان ،حيث يسعى إىل
“◊<‰
]÷<ÏÜ�Èä
¬‡<
]÷ <Ÿ]ˆäفى
 <ŸÁuاملتحدة
الواليات
مساعدة
J«Ä^ﬂπ]<4«i
شراء بطاريات إضافية لنظام
احلديدية»<‹È¬á <ÿë]Ê <H.
<–u˜ <kŒÊ
<ª
«القبة
<kŒÊ
]<ÌïÖ^√π
‚<‰⁄Árعن<ªمسؤول
الصحيفة
ونقلت
]÷<ÜËÜœj
<·_ <±c
<]4é⁄
نتنياهو حدد
«إن
]˜<HÌ◊Úâقوله:
حكومي
إسرائيل
يتعلقان بأمن
جانبني
<ÕÁâ
]˜<ÌÈ÷]3â
<Üâ˘]» <V
<Ÿ^Œ
يف أي اتفاق مع الفلسطينيني
<ÌÀ◊”j÷]<Õ^�π]<ÌË^„ﬁ<ª<ÿ€vji
إسرائيلي
وهما تواجد عسكري
]÷”^J«·ÁeÜ”÷]<Ü√ä÷<Ì◊⁄
نهر األردن
 <Ÿ`âÊاألمد
طويل
]÷<·^π2
على]<lÁe
]÷<ÇÈä
ومنع<تهريب
اإلرهابيني
]÷<]ÖáÁ
<ÌäÈÒÖ
حملاربة<·_ <‡”µ
»“<ÃÈ
الضفة الغربية
 <Ì◊ë]Á⁄إىل
األسلحة
<^„jfËÜï
]÷<·] <ŸÁœ
√„^<“ <∞mÁ◊π]<Ö^fاجلانب
ÇÈâاألردن ،فيما يكمن
من
J«[ºœ
نشر بطاريات القبة
الثاني يف
<∞mÁ◊π]<Ö^f“<[ƒ
ÇË<‡⁄»<Ÿ^ŒÊ
احلدود مع
على طول
احلديدية
‚<VÍ
<ÌœÈœ£]Ê
]˘<[Üâ
_›<
]˘ J»Üâفلسطينية مستقبلية
دولة
ملنع اهلجمات الصاروخية من
استهداف مدن إسرائيلية».
وأشارت إىل أن نتنياهو أبلغ

Œbﬂá€a@Êb†ãé@kjèm@á”@Ú€Ï‡0a

]÷√^<ÌÈπ
<‡⁄ <ÏÖÅ
<mobile ph
]÷<…^⁄Ç
<›]Ç~jâ
<Ê]<( text
<‡¬ <pÇ
<Çv◊÷ fre

Saturday 2 July 2011
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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
النواب الثالثة الذين شاركوا
]<]Çje]<^„ñÈÀ°<‹jÈâ<ÌËÁﬂâ<Ê
يف املؤمتر اليهودي العاملي
Jÿfœπ]<áÁ≥<‡⁄<ŸÊ˜]<‡⁄
يف إسرائيل ،أن إسرائيل
^<NLMM<áÁ≥<‡⁄<ŸÊ˜]<‡⁄<]Çje
ستدفع مثن البطاريات إال
<Ü“]Ñi <Ö^√â] <òÀ} <‹jÈâ
أنها حتتاج أيضا املساعدة
]÷<h^“Ü◊÷ <l]Ö^�œ÷] <ª <ÜÀä
األمريكية.
]÷<‹øjﬂ⁄<ÿ”ée<^„ﬁÁ◊€√jäË<‡ËÑ
وقال نتنياهو« :إن نظام
<Ü ÁË<^∫<ÌÚπ]<ª<Ì√äi<ÅÊÇù
القبة احلديدية يفيد الواليات
¬◊<ª <]Ö˜ÊÅ <NPL <h^“Ü÷] <Ó
املتحدة أيضا ألن هذا النظام
]÷JÌﬂä
ميكن استخدامه فى محاية
<·¯¬c<·c»<ã“ÊÜe<ÇÈä÷]<Ÿ^ŒÊ
اخلارج»،
 <D^√eÖ˜]Eفى
القواعد األمريكية
¬<‹Èø
‚<`fﬁ <Á
]÷<›ÁÈ
إسرائيل
لدى
÷ <h^“Üإىل أن
مشرية
]÷<·^”ä÷] <‡⁄ <Ö^�œ
أنظمة «القبة
اثنني من
حاليا
<·Á◊œjäË
]÷<‡ËÑ
]<∞È◊-
وستتسلم الثالثة
احلديدية»،
]÷J«ÌËÇËÇ£]<‘”ä
العام.
نهاية هذا
فى
]<à◊È‚ <käË
<gÒ^ﬁ
<Õ^ï]Ê
يف غضون ذلك ،طلبت قيادة
<pÊ^â<ÁÈﬁ<Ì�}<ÿæ<ª»<ŸÁœË
÷<òÈÀ~jوزارة
االسرائيلية من
الشرطة
<›ÁâÖ
]<ÏÇËÇ¢
<à◊ËÊ
املالية االسرائيلية زيادة
]<h^“Ü÷]<‡”µ<l]Ö^�œ÷]<Ÿ^€√jâ
مليار شيقل
ميزانيتها بربع
±]<<East
Hills<‡⁄<‡ËÜ
]^äπ
اندالع
ملواجهة
استعدادا
]<±
<ÿíË <^⁄
<4 Ái <Wynyard
احداث واسعة ايلول (سبتمرب)
<Ü“]Ñi<‹„Ò]Üç<ÔÇ÷<l]Ö˜ÊÅ<ML
 $<MNL<ÖÇœeÊ<H<ÌËÜ„çالقيادة
املقبل ،اثر توجه
¬<]Üç<Çﬂ
االمم املتحدة
الفلسطينية اىل
J«ÌËÁﬂâ<ÜÀâ<ÏÜ“Ñi
الفلسطينية
»‚<ÂÑ
بالدولة<ã“ÊÜe
لالعرتاف]÷<ÇÈä
<Ÿ^ŒÊ
املستقلة.
]÷<ÿ√ü <Ì◊Ò^7] <l^ñÈÀ~j
صحيفة
]“<Ün
موقع<Ö^�œ÷^e
وحبسب ]÷<ÜÀä
<›ÁâÖ
اإللكرتوني امس
«هآرتس»
÷◊<ÕÁâÊ<h^“Ü
<ÌÈ÷Áœ√⁄Ê
†<¯€
الشرطة
تقديرات
فإن
<º«ñ÷]<ò√e<ÃÈÀ°<ª<Ç¬^äi
اىل تكلفة
االسرائيلية تشري
¬◊Jl¯Ò^√÷]<ÌÈﬁ]àÈ⁄<Ó
يومية تصل من  2,5اىل 3
<VŸÁœË<à◊È‚<käË]<gÒ^ﬁ<ƒe^iÊ
<Í‚<ÌéÈ√π]<ÃÈ÷^”i<≈^ÀiÖ]<·c
مليون شيقل يف حال اندالع
]<‰q]Ái<:÷]<^u^£c<Ün“˘]<Ì÷`äπ
االحداث.
]÷<l^ñÈÀ~j
<ÂÑ‚Ê
ميدانيا<II ،
]˘<Üâ
قوات االحتالل
قررت
_}<ÔÜ
<Ö˜ÊÇ÷] <ƒñi
<ÕÁâ
مصادرة189 <ÏÜ⁄
اإلسرائيلي

J‹„eÁÈq<ª
<ÂÑ‚ <‹ﬂj∆_ <·_ <ÅÊ_» <Ÿ^ŒÊ
]÷<käË]<;õ]Á⁄<ƒÈréj÷<ÌëÜÀ
‚<Ö^�œ÷] <·Á◊œjäË <‡ËÑ÷] <Hà◊È
دومنا من أراضي قرية قريوت
قبل أن
الشوارع
]˜<HŸÊ
واألحياء<ã⁄]،
<Ö]É] <T <ÔÁŒ
“<lÇ
<·Ê3éË <‡ËÑ÷]Ê <‹øjﬂ⁄ <ÿ”ée
<ÏÇËÇqعدد من
<≈^ä⁄باقتحام
أفرادها
جنوب نابلس .وقال رئيس يقوم
÷<ÃÈ÷`j
»<ÅÁqÊ
<Ü“]Ñi<]Ê3éË<·]<H^È⁄ÁË<Ü“]Ñi
وتفتيشها.
املواطنني
جملس قروي قريوت عبد منازل
‚<ÂÑ
<Ü€ni» <·] <ÌÈﬂ€j⁄
]<H«Ì⁄Á”£
_<ÌÈ◊í <Ê] <ÌËÜ„ç <Ê] <ÌÈ¬Áfâ
العشرات
<J«^e^´cجتمع
] <ÅÁ„¢أبيب،
الناصر القريوتي ان منطقة يف تل
]·<
<l2j¬]Ê
_<ÏÅ^Àjâ˜] <–Èœvj÷ <ÌËÁﬂâ <Ê
اإلسالمية
احلركة
املراح الغربي وبطيشه وجبل من
]<Ï_Ü¢
÷<‹„ËÇ
نشطاء÷<käÈ
»]÷<ò√f
]÷<l]4 Áj÷] <ÂÑ‚ <‡⁄ <ÔÁíœ
وجبل
والصنعة
اخلوانيق
سياسية أمام
وشخصيات
<ÿÈ”éi
¬◊<›ÁâÜ⁄ <Ó
÷◊<ƒÈŒÁj
]÷”<Ö^√â˜] <ÂÑ‚ <·] <^€“ <JJÏ4f
<ΩÁ«ï
˘·<
]<HÌ⁄Á”£
‚<’^ﬂيف تل
الربيطانية
املراح العنب واملواجهة وجبل السفارة
�
]˜<∞ﬂõ]Áπ]<ƒréi<ÕÁâ<ì}Ö
‚<]Ñ
االول<‰f�ﬂi ،
امس <ÏÖÁøﬂ⁄
}^<4∆ <ÌÈqÖ
احتجاجا
قلعة احلمرة ومنطقة الفرن أبيب،
¬◊<Ÿàﬂπ]<ª<‹„i]Ö^Èâ<^œe]<Ó
]÷<Õ]àﬂjâ]Ê<HƒÈŒÁj÷]<›Ç√e<ò√f
الواقعة غربي القرية قد اعلن على اعتقال رئيس احلركة
<Ì◊ËÁ�÷]<ÕÁÀí÷]<‡⁄<ì◊~j÷]Ê
]÷<·_<l_ÖÊ<J«ŸÁõ_<kŒÁ÷<îÜÀ
عن مصادرتها من قبل
قوات اإلسالمية رائد صالح يف لندن
÷J«∞ﬂm˜]<›^Ë]<Ü“]Ñj÷]<]Üé
»<‰Èfﬁ<h]Áﬂ÷]<ã◊•<ãÈÒÖ<ÏÁ¬Å
االحتالل.
 <Çœ÷<^ﬂ⁄<‡Ë4n”÷]<ÿn⁄«<Õ^ï]Êأول من أمس ،وقد تعرض
<HÌÈ√ËÜéi
بعض ]<Çœ¬ <±
<ÎÜe
اضرموا
متطرفون
مستوطنون
 <Ìä◊qبالضرب
اإلسرائيليني
]}<ÕÁŒÁ÷] <]Üq <Ω^fu˝] <l2j
للمتظاهرين<Ìv◊íπ <‰jËıÖ <‡⁄.
<^€”u <ƒfﬂi
 <Ì◊ËÁõأراضي
 <4e]Áõيف
 <ªالنار
أمس
<l^u^fë
قرية
يف
املواطنني،
÷ J«^È◊√÷]<·^ﬂfالعشرات من
بورين <ÁÈﬁكما اعتصم
]<Ì⁄Á”u <·cÊ <∞ﬂm˜] <›^Ë
مسؤول
<à◊ËÊوقال
نابلس.
جنوب
]ÎÁâÁπأمام مبنى
¬◊ <Óالنشطاء األردنيني
<Ì€€í⁄
<pÊ^â
^<
¬ <Ì◊j“Áñيف »]÷Á
<Ÿ^Œ
مشال
] <l^u¯ëيف
االستيطان
ملف
عمان،
السفارة الربيطانية
<ÿ√qÊ
<ÌÈœÈœu
†<–Èœ
]<ÎÁâÁπ
÷◊<gÒ^ﬂ÷]«Ì⁄Ê^œ€
الضفة الغربية غسان دغلس،
باعتقال<Õ]Áﬁالسلطات
 <‹ŒÖ<Ö^È§]<›^√÷]<ÿœﬂ◊÷<^ﬂ◊Ò^âÊتنديدا
•<MPÌ¬Á€
»<‡éi
<HxËÜíi
<ª
مستوطين
جمموعة
إن
رائد صالح.
الشيخ
الربيطانية
<ÂÑ‚Ê
÷<·^”äمن]÷<HÌË˜Á
<Çu]Ê
<Çï
<]Á√ç
∑◊<Ì
÷˙<l^⁄á
<Ö]Éa
]<Ö^√âقامت
يتسهار
مستوطنة
]÷ <Ü“]Ñjيف شأن اخر ،تعرضت سفينة
]÷<ª <l^ñÈÀ~j
<˜^€”jâ]Ê
]÷<‰Èfﬁ <ãÈÒÜ
أراضي بلدة
<ÿ√rjâالنار يف
بإضرام
<HÎÜeلـ»اسطول
تابعة
]÷ <ÜÀäايرلندية
<‘ç <·ÊÅ
�
<±c
<
^
¬^⁄
<∞jâ
]“ <Ünمن
نابلس،
<‘”ä÷^eجنوب
بورين
÷<·^ﬂfغزة للتخريب يف
˝¬^ <ÏÅاىل
 <ÌÈeÉ^qاحلرية»
]<ÌËÇËÇ£
]<ÂÁ€π
]˜<Ÿ¯ju
<Íï^⁄
الناحية
]˘<9ﬂqحبسب
الرتكي،
غوجيك
اجلنوبية ،فيما قامت مرفا
÷◊J«h^“Ü
<›^â
<òËÁÀje
<h]Çjﬁ˜] <‹â^e
�
بإغالق الشارع
جمموعة< أخرى
املالكة
االيرلندية
]÷ <·Ê3éË<‡ËÑاللجنة
]·<»]÷<h^“Ü
Ÿ^ŒÊ
]÷<ŸÊÇ
¬◊<Ó
]<Ìﬂ€È7
<‡⁄
لبورين،
املؤدي
االلتفايف
‚<ÌÚÈاليت اعلنت اخلميس
للسفينة
<Í�«i
<:÷] <II
<MyMulti
<Ü“]Ñi
J«hÁ√é÷]Ê
اعتدوا] ^£باحلجارة على
حيث
اسرائيل «املشتبه به
¯ <l]Ö^�œ÷]Ê<lان
]÷<2¬ <ÜÀä
]<^�ÀíŒ <Ì◊€£
»<‡€ñji
]<VÕ^ï
حتاول
<l]Ö^f√÷]Êاليت
السيارات
الرئيسي» يف القضية.
_<^ñË
كانت<·ÊÜ
ÁÈâ <II
<Ç¬^ä⁄E
اللجنة<Ì√ËÅÊ
وصرحت ˝∆^<ÏÖ
≥„<^ËÇÈ
املرور.
يف بيان
≤<É] <ÏÇËÇ¢] <l]4√äj÷] <gqÁ
<4Àä÷]<ÌÈ“4⁄˜]<ÌÈqÖ^§]<ÏÜËáÊ
 <Uقوات
اعتقلت
]<‹„ﬁذلك،
اىل
 <l]Ö˜ÊÅان سفينة «احلرية «تعرضت
<·ÊÜ ÁÈâ
<Ï4ÀâE
سبعة
اإلسرائيلي،
<H·^€j◊Èيف مرفأ
)...( <DÎÜÀÈq
 <NQÊللتخريب
]÷<ÌËÜ„é
االحتالل]÷<ÏÜ“Ñj
¬◊<Ó
<ª
]<ÏÇvjπ
]÷<l^Ë˜Á
]÷ <ÏÜ“Ñjنابلس
¬◊ <Óحمافظيت
مواطنني من
]˜<ÌÈ“4⁄منذ
حيث ترسو
الرتكي
]÷ <ÌÈ◊íÀغوجيك
<]Ö˜ÊÅ
÷<ã◊.]<Ó◊¬<Í◊◊ÈﬁÁ“<]ÖÁ⁄<D·^ﬂf
الغربية.
وقلقيلية يف
الضفة<ÏÜ“Ñi
<Ó◊¬ <Ö˜ÊÅ
<MLL <Ê
 <ÜÀâاسابيع» .واضافت ان اسرائيل
]÷<ÿéÀ÷<^�È⁄^œjﬁ]<^�ÀíŒ<‹m<Íe^Èﬂ
J«^ËÁﬂâ
مصدر امين فلسطيين جيب ان ينظر اليها على انها
وقال
÷¯<' <ª<·^ﬂf÷<Ω^œâc<ª<ÏÖ^«÷] <ÎÜÀÈq<V{e<Ÿ^íi˜]<Ö^äÀjâ
«إن دوريات االحتالل دهمت املشتبه فيه الرئيسي يف هذا
<g√é÷]Ê <Ì÷ÊÇ÷] <^ËÖÁâ <hÜï
∆0421778671<Áâ]Ü
امس ،وجابت التخريب احملرتف».
القرية فجر
¬<Ì⁄^√÷]<ÌÈœäﬂ€◊÷<gi^”⁄<xj <2

مبادر َتي دول اخلليج وجملس األمن

دعا الرئيس اليمين علي عبد اهلل
باجيابية
]÷ <∞uá^ﬂالتعامل
˝∆^<Ìmحكومته إىل
صاحل
<^⁄
<∞Úq¯÷]Ê
اليمن،
يف
األزمة
حلل
مبادرتني
مع
}¯< ]÷¯<∞ÈﬂÈ�ä◊À÷] <∞Úq
رئيس
ومبادرة
اخلليجية،
املبادرة
]÷<Å_Á÷ <·^€j◊È <Ó√â <‡ËÑ
حبوار لتنفيذ
<ÏÅÁ√÷^eالبدء
<‹„€◊uاألمن عرب
جملس
<`õ]Ái
<^⁄Ç√e
آلياتهما.
<ÏÅÁ√÷] <–u <Å_Á÷ <`õ]Ái <‡⁄ <‰√⁄
وتال رسالة صاحل وزير اخلارجية
]˜<›¯äjâ
<l]Ö^„çc
<ª
اليمين ابوبكر القربي اليت بثها
≤<ÌÈñœ÷] <Í„ﬂi <Ö^” _Ê <l]ÖÅ^f
التلفزيون اليمين أمس قائال
]÷<Ì¬^∂» <·] <]2j√⁄ <H«ÌÈﬂÈ�ä◊À
«لقد اعطى الرئيس توجيهاته
<Í√ä÷] <‡¬ <·]Áji <% <Ö]Éa <MP
بوضوح بأن على احلكومة أن
˝<‰j√ŒÊ_ <^⁄Ç√f <HÌ÷ÊÇ÷] <Ω^œâ
تتعامل مع هاتني املبادرتني
<ª <‰jËÜu <ÇÈœË
<‡ËÅ <ª
“� <4f
تستحقهما إلخراج
باإلجيابية اليت
<‡€ñi
]<ÌËÅ^íjŒ
}<l]Ö^È
]<É^°
اليمن من األزمة وأن نبدأ حوارًا
<‡√≥ <ku]Ö <HÌÈ÷¯œjâ] <Ìâ^Èâ
جادًا يهدف إىل التوافق على آلية
]÷<Ì÷ÊÇ
<l^äâˆ⁄
لتنفيذ<ÃËÁü
<ª
احلوار بني
املبادرة وبدء
<l^“Üç <±c <^7
÷Ávj
<^„i]Ö]ÅcÊ
�
اليمنية».
األطراف
}^<Ì÷ÊÇ÷]<’¯⁄˘]<Ó◊¬<Á�äi<Ìë
ويأتي اإلعالن عن رسالة صاحل
<±c
<k√âجمللس
“ <^€العام
<J∞ﬂõ]Áπ]Êاألمني
بعدما أمهل
<^ÈéÈ◊È⁄
]<±
_<ÌÈﬂ⁄
التعاون_<Ïà„q
†<ÿËÁ
عبداللطيف
اخلليجي
}^<òËÁœi<ª<‡√≥<ku]ÖÊ<HÌë
الزياني النظام اليمين أسبوعا
<Õ]3Œ^e
املبادرة]÷<ÌÈﬂõÁ
_<ÏÇuÁ÷] <ãâ
اخلليجية اليت
لتنفيذ
<—^nÈ⁄Ê
<òŒ^ﬂji
]<l^“^„jﬁ
اخلليج يف مطلع
بها دول
تقدمت
]÷<öÜ√j
]<’3éπ
¬ <2وإال سيتم
الفائت،
]÷√(<èÈابريل)
نيسان
÷◊<Éc <HÌËÖÁjâÇ÷] <l^äâˆ€
سحبها.
•◊<ã
]<±c <Ì⁄Á”£
†Á
“^� <lÅ
الزياني مع
 <Ÿمجع
لقاء
وكان
<Í‚Ê
اخلاص ¶<ÏÅÊÇ
املستشار÷<Ì“Üé
<ÏÖ]Åc
للرئيس اليمين
<]Çj¬˜^e
]˘<ª^m
]÷<p¯nيف املنامة
االرياني
<ÿ€”iالكريم
عبد
<ÅÜ€j÷^e
¬◊<Ìâ^ÒÖ <Ó
] <ÌËÖÁ„€¢أكد فيه
األسبوع اجلاري،
مطلع
جمللس �
التعاون
األمني
<ÖÊÅ
<ÿç
العام<Ì÷Ê^v≤Ê
<Hh¯œﬁ˜]Ê
املبادرة
تطبيق بنود
ضرورة
على
]÷<Ω^fude <Íe^Èﬂ
]<ã◊.
<Ìâ^ÒÖ
الرئيس
بوجود
سواء
اخلليجية
<·Áë <±c <ÌÈ⁄]Ü÷] <^‚ÅÁ„q
من عدمه.
صاحل
]÷<—^£˝] <‡⁄ <ÌÈ√ËÜéj
]÷<Ì�◊ä
]÷<ÓuÜتنحي
اخلليجية على
وتنص
<‡⁄
املبادرة <ÖÊÇi
<Çu]Ê <g�œe
صالحياته
_<Êصاحل
الرئيس
}�^<Â
وتسليم<ƒŒÊ
<Ó◊¬ <ÃŒÁji
<‰÷Áu
<Ì«Èëربه منصور
الفريق عبد
]÷<ÌËÅÇ√j
لنائبه<òŒ^ﬂË
≤^<
امس ان عودة
هادي الذي أعلن
J«·á]Áj÷]Ê<Ì“]Üé÷]Ê

صاحل اىل اليمن قد تستغرق
شهورًا ،وتشكيل حكومة وحدة
¬·Á
وطنية ملدة شهرين تعقبها إجراء
<4È«j÷]» <ÿj”i <Áñ¬ <Ç“_Ê
انتخابات برملانية ورئاسية.
<·Á¬ <·˜a <gÒ^ﬂ÷] <«|¯ë˜]Ê
وتوقع نائب الرئيس اليمين أن
<H«ÏÜéﬂ÷]» <ƒŒÁ⁄ <±] <oËÇu <ª
يتحدث صاحل إىل الشعب اليمين
»<ÃÈ÷`j÷ <ÏÇËÇq <≈^ä⁄ <ÅÁqÊ
خالل الساعات املقبلة يف خطاب
]<ÂÑ‚ <Ü€ni» <·_ <^�Èﬂ€j⁄ <H«Ì⁄Á”£
بعدما تأكد ان عملية عالجه يف
شهورًjا�^<±c <.
˜ <H«∞⁄ÁË
]<Ÿ¯} <ÅÁ„¢
السعودية ستستغرق
�
�
]˜<—^Ài
<
#
∫^<
»<–◊�ﬂi
_<^„ﬁ
وقال هادي يف مقابلة مع شبكة
<^ŒÜ
]˘
<Ã◊jß
<∞e
<^œe^â
¬◊<‰È
«سي إن إن» األمريكية ،ان
]<J«Ì⁄Á”£
<ÿÈ”éje
حملاولة
تعرض
] <∞Èﬂ√πاليمين
الرئيس
�
<ÌËÜn“˘]<ª<–ËÜ
<»_<Î
“_Ê
اغتيال �
·_<Çومل �
يصب بقصف صاروخي
<öÊ^Àj÷]Ü}a
<–ËÜ
˘<Î
<
´4
<%
ً
�
استهدف مسجدا يف قصره
يعد�
»‚<’^ﬂ
]<‰ﬁ
 <^jما]<±
<H«‰5^e
إقرار
أول
الرئاسي ˜،يف
<Í⁄Á”£]<Ã◊π^e<ovf◊÷<∞ïÁÀ⁄
رمسي ميين باألمر.
<–äﬂi<ÌËÜn“˘]<l^ﬁÁ”⁄<ÿ“<·_Ê
وسيلة
ويف أول مقابلة له مع
ً<ÿí¨<·^“<^€“<^⁄^≥<^„ñ√e<ƒ⁄ا
إعالم غربية ،قال هادي ،وهو حالي
مغادرة »©‡<
<^vïÁ⁄Ê
]÷<H«–e^ä
<ª
صاحل
بالوكالة منذ
الرئيس
<Ó√ä⁄
†<Ê_ <’Ü
<ƒ⁄ <hÊ^rjﬁ
انه
هادي إىل
_<Îأشار
العالج،
لتلقي
J<«Ì≥^§]<ª<Ï2√÷]<‡”÷Ê
مباشرة بعد
رأى الرئيس اليمين
 Çç<ÉcÊوكان �
<áÊ^ü<‡”µ<˜»<‰
ﬁ]<Ó◊¬<Å
إصابته
بقطعة
صدره مثقوبًا
�
]<Ê_ <l]ÖÊ^éπ
<ÂÑ‚ <ª
]÷<ÌÈe]Ü
واجلزء
ووجهه وذراعاه
اخلشب
من
حمروقًا.
العلوي
]<]Áﬂ”≥ <]É
جسمه»]˜<
∆<H«^‚4من<VŸ^Œ
عودته،
سؤال
وردًا على
موعد <]ÇËÇq
عن <^fÒ^ﬁ
<NS{e
]˜<·^Èi
<‡⁄
÷ «JÌœn÷]<‹‚Ávﬂ€Èال يعرف «قد
قال هادي انه
األمر
يستغرق
أمر
أشهرًا،
وهذا<Ö]Éa
<MP <–ËÜ
_·< »
¬<·Á
<Ô_ÖÊ
عن
<DÅ^ËáEلدي
]÷ <ÜËáÁال فكرة
¬◊<Óاألطباء.
يعود إىل
<ÅÊÖ^e
<ÜÒ^m
لعودته».
احملدد
التاريخ
�
<‰÷ <xäµ
<·_ <‰ﬂ⁄ <ÇËÜË
“^·<
˘<‰ﬁ
تشهد
صاحل
 <‰jµÜqان
<Ö^maانه أكد
إال
_<^ﬂ“ <^ﬂﬁ
صحة<‡⁄
<‹∆Ü÷^e
حتسنًا
الكاملة
ولديه
يوميًا،
النية ]<Ö]Çë
]÷<ÌÈ◊}]Ç
<ÜËáÊ
<‡⁄ <Óﬂ€jﬁ
السعودية.
من
بالده
إىل
للعودة
¬<«‰ ^”j¬] <ÿfŒ <ÍÀËÖ <–ù <ÌeÁœ
بأنه
ورفض
املعارضة<ÜËáÊ
اتهامات <’ÜvjÈâ
<Ój⁄» <VŸ^äiÊ
ال ميلك أي سلطة ،قائ ً
منح
انه
ال
]÷√<^ﬂ÷á <˜ <‡©» <V‹j}Ê <J«ŸÇ
أي
للتوقيع على
السلطة
]÷<ÍÒ^ñœ
الكاملة]<Ö^äπ
<·˘ <Ö^øjﬁ˜^e
رعاية
حتت
جديد
سالم
اقرتاح
‚<ÿ£<ÇÈuÁ÷]Ê<Í√Èf�÷]<Ö^äπ]<Á
املتحدة.
األمم
‚J«ÌÈñœ÷]<ÂÑ

@Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security
@kÓ◊ãm
@kÓ€aÎÜ
Ú‹‡»nèﬂÎ@ÒáÌáu
@<pb◊äbﬂ@Âﬂ

<Kumhoz<Michlelinz
<<Dunlopz<BridgestoneJJJ
^‚4∆ÊGood year

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

@áÓ«aÏæa@¿@Ú”ÜÎ@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NN›‡»€a@¿@Ò5Ç@NNÒåbnø@ÚﬂáÇ
—ÜÀ÷]<]ÁÀéj“]Ê<^‚4«e<^ﬁÖ^√â]<]ÁﬁÖ^Œ
÷¯V‰Ëàﬁ<{e<Ÿ^íi
NazihZ@0402 254 834 M@PHZ@9892 4001
FaxZ@9892 4002
~AddressZ@186 M188 Hawksview St
Cnr of fowler Rd~@Guildford NSW 2161

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.

@IPS@@Â‹»m
@Security
¿@Ô„áÓé
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing
«@bÁÜaá»néa@Â
reputation for excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety @…Óª@ÚÓj‹n€
of positions all over the Sydney Metropolitan area. To
be suitable to join our team you must:
@Âﬂ@·ÿmbuby
Hold a first Aid certificate
Hold a current NSW Security Licence
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
Have dedication, Commitment & Loyalty
Speak fluent English
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
Have excellent presentation Be reliable
We have the following security positions available; @äb»édi@@Úñb©a
Static positions
Úèœb‰ﬂ
Available 7 days/nights
Patrol positions

FFF

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

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

¬

<Ô_ÖÊ
<«ÌÈ€ﬂj÷]Ê
]·«< Á¬Å
]÷Èfﬁ<h]Áﬂ
<HÌÈ√ËÜéi
f÷ <Ìv◊íπ
»•◊÷] <ã
]÷√^›jËÊ <H
È◊¬ <g´Ê
¬◊ñ÷] <‰È
<ÂÇ€j√Ë<^⁄
]÷√^÷Ê <Ì⁄
÷] <·^ﬂf◊e
÷f÷] <^ﬂñ√f
<ƒfﬂË <ÎÜe
÷¯√⁄Ê<ÖÁ⁄
»]<Ìv◊íπ
]˜‚<2¬<ÖÁ⁄
·^“ <:÷]Ê
<ÏÁ¬Ç÷]<ª

ÒÖ <ÔÇe]Ê
]÷√<ÍeÜ
¯} <Hh^‚Ê
]÷õÁ÷]»<Ö^Èj
¬ÊÑ÷]<{<Ü“Á
÷^e <‰÷ı^Ài
÷] <ÏÖ^ée
˙÷ <‰uÜõÊ
}<^ëÁí
�÷] <ÿËÇ√i
ª <èÈ√ﬁ
ÃÒ^�÷]<·`e
�
√⁄ <ÌÀÒ^õ
»]÷<ÖÁjâÇ
÷f¬ <·Á”ﬂ
“^·<Ìq^ù
Ñ„e<ovfﬁÊ
_%» <VÕ^ï
Ç√e <^ﬂj÷ÊÅ
]÷] <èÈ¢
]÷ËÁ�i<›ÁÈ
]â<Ì◊”éπ
¬ <‹m <‡⁄
¬◊ÜËÇπ]<Ó
í¨ <ÇŒ <^⁄
˜<Ó◊¬ <^�œu
¬ <]ÅÇé⁄
]<l]á^Èj⁄
÷Üπ <Ü”Àﬂ
ÖÇ“ <ãÈ÷Ê
iÊJ«Ì√ÈçÊ
f“ <^�“Á”ç
œ÷]<·Á”◊µ
‚⁄Á”£]<ÂÑ
÷√éj÷]<›Ç
»<·Ê2j√Ë
«|¯ë˜]Ê
¬<‰qÁe <Ìfœ
]˘“] <ÌËÜn
¢] <Ìâ^ÒÖ
·_ <^�eÁ◊�⁄
f÷<ª<^�ËÁŒ
]<ÌËÖÁ„€¢
¬Œ]Á⁄ <ÏÇ
]´Ê<ÌÈï^π
ä÷«V‹j}Ê
÷¢] <‹„ËÇ
i <›ÁâÜ⁄
_·<
_¬� <Çœj
∆ÖÁøﬂ⁄ <4
]÷<HƒÈŒÁj
÷ŸÁõ_<kŒÁ
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<ÖÁë <±] <t^j¨ <‡÷ <ÕÁâ
<ÜŒ_<Jìv <±]<˜Ê<ÌÈ¬^√çc
<gÈj“ <gqÁ≤ <·Áﬁ^œ÷] <]Ñ‚
J1l]Å^çÖ˝]Ê<xÒ^íﬂ÷]

2011  تموز2 السبت

<lÜŒ_
� <Ï4n“ <∞ﬁ]ÁŒ <’^ﬂ‚
<ŸÁ√Àπ] <ÏÑ ^ﬁ <kvfë_Ê
اسرتاليــات
<2011Ìﬂâ
<Ö^Ë_ <10 <‡⁄ <]Çje]
<^€“<^„vïÊ_Ê<^„È÷c<—Ü�i`â
VÍ◊Ë

10 صفحة

مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
هل تعطى تأشرية االقامة الدائمة ملدى احلياة؟
<hÜ«÷ <l]Ö^„π] <Ï4ç`i <3I
^ يقيم اخلطي للحصول على اجلنسية األوسرتاليةÈ÷]3â_
∞Èﬁ]ÁË^j◊÷<ÜÀä÷]<Ï4ç`i<1I
الكائنة يف الوالية حيث
اجلواب على هذا السؤال هول سوف لن يسمح له العودة سنوات؟

2011

. كال» و ذلك لالسباب اليت اليها جمددًا:«
 خيسر2:سأتطرق اليها ادناه
مغادرة
ميكنه
التأشرية غري قانوني يف حال ساعتئذن
. هناك لغط الدائمة: عزيزي القارىء
<ÏÜr„◊÷
<≈Üâ`e <kfjâ <^„ﬁ`e
^<اليهاÈ÷]3â]
„^< و العودةfqÁ≤
 اوسرتاليا،<آخرÍ�¬_
 مبعنى.اوسرتاليا
 يف حال عودته اىل غادر3- كبري يتداول بني ابناء اجلالية
4. The Executive
power is من دون اي تعرض
<∞€Ò]Ç÷]<∞€Èœ€◊÷<l^Èu¯ë
<ÌÈﬂ„π]<l^f◊�÷^e<ƒÈ�jäi<^⁄
حول تأشرية االقامة الدائمة اوسرتاليا سيتعرض للسجن ال حيق حلامل التأشرية ان جمددا
the power
موظفيÌ⁄Çœπ]
‡< من قبل⁄<ÏÜç^f⁄<<<<·_<·]ÁË^i<ª
اليت متنح من قبل دائرة يف املراكز العائدة لدائرة يغادرها و العودة اليها فيما للتوقيف
1) to make
the
laws
.اهلجرة
< دائرةJl^ËÜÀä÷]
< انذاك سيمنع منgj”⁄
 النه،بعد
.اهلجرة و اذا كان مفعوهلا اهلجرة
<∞ﬁ]Áœ÷]<ÖÊÇë<ÿfŒ<‘÷ÉÊ< <DETAE
2) to execute criminals
موظفي
قبل
من
البالد
دخول
تأشرية
صالحية
مدة
 مبعنى ما هي.يبقى صاحلا مدى العمر
ÜÒ]ÊÇ÷] <ÿfœiÊ <JÏÇËÇ¢]< <|^5 <Ï4ç`i <Ó◊¬ <]Á◊í¨
2. The leader of the 3) to put the laws into ماذا اذا مل اغادر اوسرتاليا
.دائرة اهلجرة يف املطار
آخر اذا كان حاملها يستطيع االقامة الدائمة؟
ÜÀä◊÷
<ÏÖÁ“Ñπ]<
Australian Government is practice ÏÖÅ^ë <ÏÖÁëتأشرية
بعد حصولي على
ان يستقر يف اوسرتاليا ان مدة صالحية تأشرية
<Ì£^ë
<Ï4ç`j÷]
<ÂÑ‚
<·Á”i
Ìíj~π]
<ƒq]Üπ]
<‡¬<
us on the
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e done, now to China

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

h yields hitting 3.22pct before falling back as bargain hunting set in
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his could well be it.
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اسرتاليــات

غيالرد ترتاجع عن وعدها بأالّ
تكون  7ماليني أسرة أسوأ حاال
يف ظل ضريبة الكربون

اول رئيس من خلفية ناطقة بالعربية

كارل عصفور خيلف تانيا ميهايلوك
رئيسا لبلدية بانكستاون

*رئيسة الوزراء جوليا غيالرد*

اضطرت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد إىل الرتاجع عن وعدها
بأن  7ماليني أسرة اسرتالية
لن تكون أسوأ حاال يف ظل
ضريبة الكربون حلزب العمال.
وكانت اآلنسة غيالرد قد
صرحت لتلفزيون  ABCبأن
«سبعة ماليني أسرة اسرتالية
لن تفقد سنتا واحدا من خالل
ضريبة الكربون».
لكن مكتبها عندما سئل
عن ذلك التعهد سارع اىل
التوضيح.
وقال متحدث باسم السيدة
غيالرد انها قصدت ان تقول
ان  9من أصل  10أسر حتصل
على املساعدات ،فإن «الغالبية
العظمى» منها لن تتكلف اكثر
من قيمة ضريبة الكربون.
وخالل اعالنها عن نطاق
املساعدة يوم األحد قالت
السيدة غيالرد ان «الغالبية
العظمى اليت نساعدها يف
الواقع لن تدفع أي مثن بسبب
املساعدة اليت يتلقونها».
ورفض وزير اخلزانة السيد
واين سوان القول كم من
سيكون
السبعة
املاليني
التعويض عليهم تعويضا كامال
عن طريق خفض الضرائب
أو زيادة مدفوعات الرعاية
االجتماعية.
ورفضت اآلنسة غيالرد يوم
االربعاء استبعاد احتمال أنه لن
يتم اإلعالن عن سعر الكربون
يف متوز كما وعدت.
وكان من املفرتض أصال
أن يطلق سراح هذه الرزمة،
ومن ضمنها مساعدة اصحاب
املنازل واملصاحل ،بداية متوز
احلالي..
وقالت اآلنسة غيالرد «حنن
بالتأكيد نهدف لتحقيق ذلك
بأسرع ما ميكن».
وحتت ضغط االسئلة حول
ما إذا كان باإلمكان تأجيل
االعالن (عن الرزمة) اىل ما
بعد شهر متوز قالت رئيسة
الوزراء «سوف نعلن عنها
بأسرع ما ميكن».
وكان آخر استطالع صدر

الثالثاء اشار اىل ان ضريبة
الكربون تقتل شعبية رئيسة
الوزراء.
وقد ازدادت شعبية زعيم
املعارضة طوني ابوت كرئيس
مفضل للوزراء لتتخطى شعبية
اآلنسة غيالرد ألول مرة يف
أحدث أظهر استطالع نشر يوم
الثالثاء.
وقالت اآلنسة غيالرد قد
ال يكون التصويت تراجعا
إىل أدنى مستوياته حيث
ان املعارك القناع الناخبني
حول فوائد ضريبة الكربون
مستمرة.
ورغم اخنفاض الدعم حلزبها
والتدني يف شعبيتها فأنها ما
زالت عازمة على املضي قدما
يف جدول أعمال حكومتها.
وقالت رئيسة الوزراء لتلفزيون
« ABCانه إصالح صعب وقد
يصبح اصعب قبل يصبح اكثر
سهولة».
اما وزير اخلزانة واين سوان
فقال ان احلكومة «تفقد بعض
الطالء» خالل مناقشة ضريبة
الكربون».
وقال السيد سوان لتلفزيون
اي بي سي «ما علينا القيام به
هو البقاء على املسار ووضع
االصالحات الكبرية اليت تفعل
الشيء الصحيح للبلد».
ويف الوقت نفسه ،حذر
مستشار حزب العمال لتغري
املناخ روس غارنوت جلنة تغري
املناخ املتعدة االطراف بعدم
وضع سعر منخفض جدا.
وقال ان اسرتاليا ستعاني من
«اضطراب آخر ،من تعديل آخر
كبري» يف حال مت ربط األسعار
احمللية مبخططات التجارية
الدولية يف منتصف عام
.2015
وقال زعيم املعارضة طوني
ابوت «ان رسم  25دوالرا لطن
الكربون  ،على النحو املوصى
به من قبل الربوفيسور غارنوت
سيؤدي فورا اىل إغالق 16
منجم فحم  16وخسارة 23
ألف وظيفة يف جمال صناعة
التعدين»

*ميهايلوك وعصفور خالل عملية التسلم والتسليم*
يف اجتماع استثنائي جمللس
مدينة بانكستاون ليل االثنني
املاضي ،انتخب السيد كارل
عصفور رئيسا جديدا لبلدية
بانكستاون وبذلك أصبح اول
رئيس للبلدية من خلفية ناطقة
بالعربية.
وخيلف السيد عصفور يف رئاسة
جملس بلدية بانكستاون النائبة
تانيا ميهايلوك بعد قرارها
باالستقالة االسبوع املاضي
لرتكز على التزاماتها اجلديدة
بانكستاون.
ملقعد
كنائبة
وسوف تظل السيدة ميهايلوك
عضوة يف البلدية عن اجلناح
الغربي للمدينة.
وبعد انتخابه قال السيد عصفور
انه لشرف كبري لي ان أتسلم
رئاسة بلدية هذه املدينة
العظيمة.
واضاف يقول «منذ انتخابي
جبد
عملت
اجمللس،
يف
لتحقيق حتسينات هامة يف
البنية التحتية ،وتشجيع منو
األعمال التجارية وتوفري الدعم
للمنظمات يف جمتمعنا احمللي
ونوادي اخلدمات ..وكرئيس
لبلدية بانكستاون أتطلع إىل
مواصلة ضمان أن تبقى مدينة
بانكستاون يف مسار التقدم

وسيلتزم اجمللس حتقيق نتائج
إجيابية جملتمعنا».
وتابع يقول «باعتباري مواطنا
أسرتاليا من اجليل األول ،وأول
رئيس بلدية بانكستاون من
خلفية ناطقة بالعربية ،يشرفين
أن أكون عمدة مدينة متنوعة
ثقافيا».
وبعد ان اشار السيد عصفور
اىل رؤيته للمدينة ،أثنى على
اجنازات رئيسة البلدية املنتهية
واليتها السيدة تانيا ميهايلوك،
وعلى قيادتها القوية وتفانيها
يف خدمة اجملتمع.
وكان السيد عصفور33( ،
عاما) انتخب عن اجلناح الشرقي
لبانكستاون يف عام 2004
وتسلم نيابة نائب رئيس
البلدية يف عام .2008
و يقيم رئيس البلدية اجلديد يف
غرينايكر منذ طفولته وتعلم يف
مدرستها الرمسية ،ويف سانت
جون فياني االبتدائية ،ويف
كلية سانت جونز اكيمبا ويف
ثانوية  ، Benildeقبل ان ينتقل
اىل جامعة نيو ساوث ويلز
والتخرج باجازة .وال يزال يقيم
يف غرينايكر مع زوجته سالي.
ويف اجللسة نفسها ،انتخب أالن
ينرتبوتوم نائبا لرئيس البلدية.

االسرتاليون يواجهون مستويات ديون غري مسبوقة

يبدو ان الضغوط املالية بدأت
تلدغ االسرتاليني على حنو غري
مسبوق.
يواجه االسرتاليون مستويات
غري مسبوقة من الضغوط
املالية جراء ارتفاع تكاليف
املعيشة ،حيث ان واحدا من
كل أربعة اشخاص بدأ «ميد يده»
اىل مدخراته او انه على شفري
هاوية الديون للحفاظ على منط
حياته.
فقد اظهرت دراسة واسعة
النطاق لشهر حزيران املاضي
قامت بها مؤسسة CoreData
الرائدة للبحوث التجارية ان ما
يقرب من  15يف املئة من الذين
مشلهم االستطالع يسحبون من
ادخاراتهم ،يف حني أن  10يف
املئة يغرقون يف الديون ،
لتلبية حاجاتهم.
ووجدت الدراسة ان ما يقرب
َ
املستطلعني يعتقدون
من نصف
أن الوضع سوف يزداد سوءا ،
وان  46يف املئة يعتقدون أنهم
أسوأ حاال من العام املاضي،
مقارنة بنسبة  37يف املئة فقط
يف اذار املاضي.
وتشري الدراسة إىل أن الوضع
املالي لألسر قد يكون أسوأ مما
كان يعتقد ،وذلك قبل يومني
فقط من االرتفاع اجلديد لألسعار
يف االول من متوز احلالي.
وهذه االرتفاعات يف االسعار
سوف تزيد تكلفة املعيشة
بآالف من الدوالرات على مدى
السنة املالية القادمة ،مع
مزيج من االرتفاع الكبري يف
أسعار املرافق ،وفرض ضريبة
الفيضانات اجلديدة ،باإلضافة
إىل ارتفاع املعدالت السنوية
للمجالس البلدية ،وأقساط
ورعاية
الصحي،
التأمني
تسجيل
ورسوم
األطفال،
السيارات ،والتكاليف االخرى
اليت تواجه العائالت.
وهناك عالمات مثرية للقلق
بشكل خاص ألصحاب املنازل
اذ وجدت منفصلة ملؤسسة

لذوي
للبحوث
CoreData
القروض العقارية مشلت ما
يقرب من  800شخص من
مجيع أحناء البالد يف شهر
ايار املاضي ان أكثر من
 25يف املائة يعرتفون اآلن
بانهم يكافحون من أجل سداد
قروضهم املنزلية.
وبينما يؤخذ يف االعتبار أولئك
لتسديد
يكافحون
الذين
قروضهم «من وقت آلخر»،
قال رئيس مؤسسة CoreData
السيد أندرو اينوود ان هناك
الكثري من عدم اليقني فيما
الفيدرالي
الربملان
خيص
املعلق مما يرتك املستهلكني
متشائمني بالنسبة للمستقبل.
وقال السيد اينوود ان «ثقة
املستهلك يف تراجع اىل ما
كنا عليه عام  ..2007فغياب
الوضوح واالجتاه يف االقتصاد
يعين أن أولئك القادرين على
التوفري  --مبا يف ذلك األفراد
ذوو املالءة املالية العالية
 -حيتفظون بامواهلم النقدية،بدال من استثمارها يف األسهم
واملمتلكات.
واضاف يقول «لكن املزيد من
أولئك الذين ال يستطيعون
االدخار بدأوا يغرقون يف
الديون ببساطة للحفاظ على
أمناط حياتهم».
CoreData
واظهرت دراسة
ان انعدام الثقة جتعل مواقف
املستهلكني حنو املستقبل
تتدهور بسرعة.
وقد وجدت  CoreDataان واحدا
من كل مخسة أشخاص يعتقد
أنه قد يفقد وظيفته يف األشهر
الـ  12املقبلة.
واشار السيد اينوود إىل ان
التفاوت بني األغنياء والفقراء
آخذ يف االتساع.
وكان التشاؤم شديدا يف
صفوف النساء حيث قالت 56
يف املئة انهن يشعرن بعدم
«االمان» ماليا  ،مقارنة بـ 44يف
املئة يشعرن باألمان.

Financial Information Service Seminars
Topic

Venue
Centrelink - Level 4

مكتب الضرائب األسرتالي بصدد إطالق
محلة ضد العبني رموز يف كرة القدم
ُيستخدم تقرير لـ ان ار ال حول
أسرار الغش يف سقف الرواتب
كوثيقة ملكتب الضريبة للتحقيق
مع العبني من مجيع رموز كرة
القدم األربعة.
واكد رئيس لعبة ان ار ال
ديفيد غالوب االربعاء ان تقريرا
عن فضيحة رواتب العيب فريق
ملبورن (ستورم) أرسل إىل
مكتب الضرائب الذي اكد انه
يستهدف الالعبني ووكالءهم.
وقال مساعد املفوض داريل
ريتشاردسون ان «التحقيقات
يف انتهاكات سقف الرواتب

لـ  NRLحددت الظروف حيث
املدفوعات والفوائد اليت يتلقاها
صّرح عنها
الالعبون قد ال يكون ُ
بشكل صحيح».
لكنه قال ان حتقيقات مكتب
الضريبة لن تقتصر على رمز
واحد يف كرة القدم أو على
العبني.
واضاف «اننا نشري اىلrugby
league, rugby union, Australian
 »,rules and soccerاننا حنقق يف
التزامات جلميع املشاركني من
حيث الضرائب والتقاعد  ،وهذا
يضم العبني وأندية ووكالء».

2-14 Meredith Street Bankstown

Managing Your Money
Wednesday 06/07/11 at 10:30am

2-14 Meredith Street Bankstown

Understanding Your Pension
Wednesday 13/7/11 at 1:00pm

)Ground floor, 66-72 Rickard Rd (Corner of Jacob St

Running Your Own Superannuation Fund
Wednesday 27/7/11 at 6:00pm

2-14 Meredith Street Bankstown

Accommodation in Retirement
Wednesday 10/8/11 at 3:00pm

)Ground floor, 66-72 Rickard Rd (Corner of Jacob St

Working beyond Age pension age/Work Bonus
Wednesday 24/8/11 at 6:00pm

)Ground floor, 66-72 Rickard Rd (Corner of Jacob St

Understanding Your Pension
Wednesday 07/9/11 at 5:00pm

Centrelink - Level 4

Bankstown Council - Business Advisory Centre

Centrelink - Level 4

Bankstown Council - Business Advisory Centre

Bankstown Council - Business Advisory Centre

Bankstown Council - Business Advisory Centre
)Ground floor, 66-72 Rickard Rd (Corner of Jacob St

Investing in Property
Wednesday 21/9/11 at 6:00pm

)Ground floor, 66-72 Rickard Rd (Corner of Jacob St

Understanding Retirement Income stream
Wednesday 05/10/11 at 5:00pm

2-14 Meredith Street Bankstown

Special Disability Trust
Wednesday 19/10/11 at 2:00pm

2-14 Meredith Street Bankstown

Understanding Your Pension
Wednesday 02/11/11 at 2:00pm

2-14 Meredith Street Bankstown

Working beyond Age pension age/Work Bonus
Wednesday 02/11/11 at 4:00pm

2-14 Meredith Street Bankstown

Managing Your Money – Credit & Store cards
Wednesday 23/11/11 at 2:00pm

Bankstown Council - Business Advisory Centre

Centrelink - Level 4

Centrelink - Level 4

Centrelink - Level 4

Centrelink - Level 4

Bookings ARE ESSENTIAL
OR Email: fis.seminar.bookings@centrelink.gov.au

13 63 57

Phone:
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paáÌá‡n€a@Âﬂ@·ÿmbuby@Úœbÿ€
ÚÓˆbiãËÿ€a@pbzÓ‹ón€aÎ@
0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

@Û‹«@aÏ‹óma@á€a7:a@¿@·ÿmb„˝«¸
87648186@Zµ‡”ã€a@áya
@Îa
0403482345

0407405846@Zﬁbóm˝€
@97405846@@@@@@@@@@@
<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
@Dl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f÷]

124 HIGHLAND AVE,
Yagoona NSW 2199

›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

PH: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€

Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213
Mob: 0410 606 786

·Áõ^f÷]<gë<Ÿ^€¬]<‡⁄<‹”i^q^u<ƒÈ€¢
–õ^ﬂπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áﬁ]<Ó◊¬<
<Ï2}<Ìﬂâ<OL<‡⁄<Ün“]<

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

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa
Tel/Fax: (02) 9725 7011 ZbÓ„aä@ÄÄi@aÏ‹óma
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill
Plazza Bass Hill NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

·ÿmbuby@ãˆbè€
b‡Á7ÀÎ@Êb�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âﬂ@
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@
0407 666 190@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@

LicZ@185750C
B G
Glass & Glazing
for all your glazing needs
@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@ﬁåb‰‡‹€
k‹�€a@kèy
@Showers Screens~@
@Tables tops~@Splash
back~@Frameless Glass
@Ÿ€à@7ÀÎ@p�˝0a@pbËuaÎ@LpbÌaãﬂ

µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

30 Hoskins Avenue Bankstown
Abraham
Managing Director

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@ﬁb‡«¸a@áË»n„
@ÚﬂáÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
Zﬁbóm˝€
0435922378

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed

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

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

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

Êbœã«@pÏ–ñ

ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª

(Bell Tower Centre)
Unit 24/ 191 Parramatta Rd.
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozemail.com.au

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´
@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

ﺍﻟﻘﺼﺎﺕ
ﺃﺣﺪﺙ ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ ﻭﺃﺟﻤﻞ
ﹼ
ﺑﺪﻻﺕ ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻧﺨ ﹼﻴﻂ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻪ
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﺟﻮﺩ ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ.. ﺻﺪﻕ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ..ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
( ﺃﻳﺎﻡ )ﺍﻻﺣﺪ ﲟﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ٦ ﻧﻔﺘﺢ

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
51 Phillip St. Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel
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مقاالت

احلكومة تقر بيانها....
تتمة املنشور ص4

13ـ واحلكومة ترى أهمية االبقاء
على احلوار الوطين كحاجة حلل
النزاعات السياسية وتنمية ثقافة
احلوار لدى اللبنانيني ،وهي معنية
ايضًا بتنفيذ مقررات احلوار الوطين
اخلاصة بانهاء وجود السالح
الفلسطيين خارج املخيمات ومعاجلة
االمن والسالح داخلها ،مع التشديد
على ان محاية هذه املخيمات وأمن
الفلسطينيني الساكنني فيها ،هي
مسؤولية الدولة وحدها.
14ـ ان احلكومة انطالقًا من
احرتامها القرارات الدولية ،تؤكد
حرصها على جالء احلقيقة وتبيانها
يف جرمية اغتيال الرئيس الشهيد
رفيق احلريري ورفاقه ،وستتابع
مسار احملكمة اخلاصة بلبنان
اليت انشئت مبدئيًا إلحقاق احلق
والعدالة بعيدًا عن أي تسييس او
انتقام ومبا ال ينعكس سلبًا على
استقرار لبنان ووحدته وسلمه
األهلي.
15ـ سيكون من أولويات احلكومة
اطالق ورشة وطنية العداد قانون
جديد لالنتخابات النيابية يتناسب
وتطلعات اللبنانيني اىل حتقيق
متثيل سياسي صحيح وعادل.
وهلذا ،فإن املشاريع االصالحية
اليت قدمت سابقًا واليت تضمنت
خمتلف اخليارات واالصالحات
ال سيما نظام التمثيل النسيب،
ستحظى بدراسة معمقة ،وسوف
تعمل احلكومة على تسريع االجراءات
الواجب اعتمادها مبا يفسح اجملال
ليكون القانون نافذًا قبل سنة على
االقل من موعد االنتخابات النيابية
يف العام .2013
16ـ ان احلكومة ستعمل على تفعيل
العمل الديبلوماسي يف اخلارج جلهة
التواصل مع املغرتبني والعمل
على تنظيم اهليئات االغرتابية
وتوحيدها وستتابع احلكومة تنفيذ
القوانني والقرارات الصادرة عن
جملس شورى الدولية املتعلقة
باجلنسية ،كما تدعم احلكومة
التوجه الستعادتها .ويف سياق
متصل ،ستقوم احلكومة باالجراءات
والتسهيالت الالزمة حلث ابناء
لبنان املنتشرين يف العامل على
تسجيل وقوعاتهم يف السفارات
والقنصليات اللبنانية والدوائر
الرمسية.
17ـ واحلكومة ملتزمة وضع مشروع
قانون الالمركزية االدارية املوسعة
الذي يطور املناطق اللبنانية كافة
واجتماعيا
اقتصاديا
وينميها
وستعمل احلكومة على تصويب
وضع حساب الصندوق البلدي
املستقل واجياد احللول املناسبة
لعائدات البلديات املستحقة هلا.
18ـ ان حكومتنا تعترب ان السلطة
القضائية املستقلة هي اليت حتمي
مجيع املواطنني ،لذلك فهي حريصة
على اعادة ثقة اجلسم القضائي
بنفسه ،وثقة املواطنني به،
وهي تلتزم التنسيق مع اجمللس
النيابي الكريم من اجل تعزيز
االوضاع املادية للقضاة ،وحث
التفتيش القضائي على تفعيل
عمله وكذلك اجمللس التأدييب
للقضاة وللمساعدين القضائيني،
والعمل على وقف التدخالت
املختلفة يف عمل القضاة ،وعلى
قيام القضاء بدوره يف مالحقة
الفاسدين والعمل على ضبط
عمل الضابطة العدلية ،ومتابعة
حتديث معهد الدروس القضائية،
وزيادة عدد القضاة ،واحلث على

بت الدعاوى وتقصري
االسراع يف ّ
مدة التوقيف االحتياطي ،ومتابعة
تنفيذ اخلطة اخلمسية املوضوعة
لنقل مسؤولية السجون اىل وزارة
العدل ،واالهتمام بأبنية قصور
العدل ومكننة دوائرها.
19ـ ان احلكومة ستولي االهتمام
البالغ للشأن االجتماعي وستعطي
ملشاريع الرعاية االجتماعية حيزا
كبريا من اهتمامها مبا يكرس
للدولة
االجتماعية
الوظيفة
ويثبت منظومة احلقوق االجتماعية
للمواطنني ال سيما اصحاب الدخل
احملدود ،وهي ستطلق يف هذا
اجملال «مشروع استهداف االسر
الفقرية» يف أقرب وقت ممكن.
كما ستعنى احلكومة حباجات
االشخاص ذوي االعاقة وضمان
حقوقهم عرب مجلة خطوات من
ضمنها اصدار املراسيم التطبيقية
للقانون  2000/220والتأكد من
تطبيقه يف كل جماالته وتصديق
لبنان على املعاهدة الدولية
لالشخاص ذوي االعاقات.
20ـ اما يف اجملال الصحي ،فان
احلكومة تلتزم املضي يف خطة
االصالح الصحي وتطبيق نظام
البطاقة الصحية وتعزيز قطاع
االستشفاء احلكومي وتفعيل دور
مراكز الرعاية الصحية يف املناطق،
وغريها من املشاريع اليت ستتوىل
وزارة الصحة وضعها موضع
التنفيذ بهدف التغطية الصحية
لغري املضمونني من اللبنانيني
وفقًا للقوانني واالنظمة.
21ـ كذلك فإن حكومتنا تلتزم
تفعيل عمل اجمللس االقتصادي
واالجتماعي ،ليتمكن من لعب
دوره كام ًال.
22ـ ان احلكومة تدرك احلاجة امللحة
إلعادة بناء االدارة وحتديثها وفقا
ملتطلبات النمو وتشجيع االستثمار
املواطنني
معامالت
وتسهيل
وتنفيذ القانون ومتكني احلكومة من
وضع السياسات واخلطط وتنفيذها
واعتماد التقنيات احلديثة ،وهي
ستعمل على ملء الشواغر من
خالل استكمال تطبيق آلية التعيني
اليت اعتمدت سابقا يف جملس
الوزراء (ال سيما يف وظائف الفئة
األوىل) واليت تراعي قواعد اجلدارة
والكفاءة وتلتزم املناصفة والتقيد
مبا نصت عليه االنظمة والقوانني
املرعية االجراء ،والعمل على
تطوير وحتديث انظمة الوظيفة.
كذلك ستعمل على مكافحة الفساد
وتعزيز وتطوير هيئات الرقابة وال
سيما منها ديوان احملاسبة وهيئة
التفتيش املركزي وجملس اخلدمة
املدنية واهليئة العليا للتأديب،
وذلك لتمكينها من القيام مبهامها
يف احملاسبة واملساءلة واملراقبة،
وتسريع اقرار رزمة مشاريع منها
مشروع تعديل قانون االثراء غري
املشروع .كما ستعمل احلكومة
على حتسني خدمات االدارة العامة
وتفعيل استخدام تقنيات املعلومات
واالتصاالت لالنتقال إىل املعامالت
االلكرتونية واعتماد مشروع احلكومة
االلكرتونية ،واعتماد الرقم الوطين
املوحد وانشاء الشباك املوحد يف
االدارات .كذلك تلتزم احلكومة
االصالح
اسرتاتيجية
برنامج
االداري اليت تعدها وزارة شؤون
التنمية االدارية.
23ـ انطالقا من اهتمام احلكومة
بالشأن الرتبوي ألنه يعنى باجليل
الشاب الذي يتطلع اىل املساهمة
يف بناء مستقبل وطنه من
خالل ما حيصله من علم ومعرفة

واختصاصات ال نريدها ان تكون
جسر عبور إىل اهلجرة ،فان حكومتنا
ستعمد إىل احداث قفزة نوعية عرب
تطوير الربامج واالحباث واملناهج
التعليمية لتواكب التقدم السريع
والتطور اهلائل يف امليادين
العلمية املختلفة ،فض ًال عن دعم
اهليئة الوطنية لضمان اجلودة يف
قطاعي التعليم العالي ،اخلاص
والعام ،حفاظا على املستوى
العلمي الرفيع الذي يتميز به
لبنان ومن أجل تلبية احلاجات
امللحة لسوق العمل .وسوف تكون
املدرسة الرمسية واجلامعة الوطنية
حمل اهتمام خاص على الصعد
واملالية
واالدارية
االكادميية
مبا يؤمن تطور اجلامعة اللبنانية
وحيفظ استقالليتها وموقعها
كمساحة مشرتكة للشباب اللبناني
وسيكون تشكيل جملس اجلامعة
وتعزيز موازنتها من اولويات هذه
احلكومة ،اضافة إىل إيالء التعليم
املهين والتقين االهتمام الالزم
جلهة تطويره وتعزيزه وربطه
بسوق العمل وحاجاته.
24ـ اما يف اجملال الثقايف ،فإن
احلكومة ستعمل على اجناز مشروع
النهوض باملكتبة الوطنية ومتابعة
انشاء املكتبات العامة ومتابعة
انشاء دور الثقافة والفنون
وتشجيع املبدعني يف امليادين
الثقافية ومحاية حقوقهم وحتفيزهم
وتكرميهم ،واحملافظة على الرتاث
املعماري يف لبنان ،والعمل على
محاية وتعزيز تنوع اشكال التعبري
الثقايف ودعم الصناعات الثقافية،
ونشر ثقافة السياحة االثرية
ومحاية
والرتاثية،
والتارخيية
املمتلكات الثقافية املتنوعة من
السرقات والتعديات ومكافحة
االجتار غري املشروع بها ،والنهوض
بشؤون الرتاث الثقايف.
25ـ ان الشباب الذين نعلق
عليهم الكثري من اآلمال ،هلم
يف حكومتنا املكان البارز فهم
الشركاء االساسيون يف عملية
التنمية الشاملة والعادلة .لذلك
ستعمل احلكومة على تطبيق
سياسة شبابية وطنية حتاكي
حاجات الشباب وتطلعاتهم ،وتعنى
بتأمني اخلدمات والرعاية للشباب
يف خمتلف اجملاالت .وستدعم
احلكومة نشاطات التوعية من مضار
املخدرات بالتزامن مع مكافحتها
ومعاقبة
املروجني هلا واملتاجرين
ّ
بها.
26ـ وإىل جانب االهتمام بالشباب،
ستسعى حكومتنا إىل حتقيق
للرياضة
الضرورية
احلاجات
والرياضيني من خالل االهتمام
باملنشآت الرياضية القائمة او تلك
املنوي انشاءها يف كل املناطق
اللبنانية ،والعمل على تفعيل
مشاركة ذوي احلاجات اخلاصة يف
احلياة الرياضية.
27ـ اما ملف املهجرين ،فإن
حكومتنا تأمل باجنازه من خالل
تأمني االموال الالزمة إلقفال
امللفات العالقة وإمتام املصاحلات
وتثبيت العودة واالسهام يف
تنمية املناطق املعنية وتأمني
فرص العمل ،كما ستعمل احلكومة
على استكمال دفع التعويضات
ملتضرري عدوان متوز .2006
28ـ بعد ان أدت التطورات
االقتصادية العاملية واالوضاع
االقليمية اىل احنسار نسيب
لتوقعات النمو االقتصادي يف
لبنان ،وضمن عملية التصحيح
الضرورية للنمط االقتصادي
القائم ،اصبح من االولويات تأمني
عوامل حتفيز النمو اليت انتظرها
لبنان طوي ًال ،باالضافة إىل ضبط
مستويات العجز يف املالية

العامة.
وسوف تعمل احلكومة على اعتماد
ضباط النفقات ذات املردودية
الضئيلة ،وحتسني ايرادات الدولة
واعادة توزيع اعبائها بشكل يؤمن
تصحيح العجز البنيوي املتمادي
وحيقق عدالة اقتصادية واجتماعية
افضل ،ويعيد االعتبار إىل مداخيل
االنتاج مقارنة مع مداخيل الريع،
مع التأكيد على ان املالية العامة
السليمة هي مرتكز أساسي لنمو
اقتصادي متني ومستدام .وسوف
تنظر احلكومة يف اعادة توزيع
االعباء هذه بشكل يراعي اوضاع
ذوي الدخل احملدود.
وستلجأ احلكومة اىل وسائل عدة
اجرائية وتشريعية لتحفيز النشاط
االقتصادي ،ال سيما استثمارات
القطاع اخلاص ،بشكل يؤمن
مكونات النمو األساسية.
ويف جمال املالية العامة حتديدًا،
تضع وزارة املالية بني اولوياتها:
1ـ اجناز قانون موازنة العام 2012
حمرتمة االسس القانونية اليت
ترعى املوازنة.
2ـ اجناز قطع حساب السنوات
اليت مل يقطع حسابها ،والعمل
على تدقيق حسابات الدولة املالية
حبسب االصول.
3ـ ختفيض عبء الدين العام على
االقتصاد وضبط خدمته وحجمه
نسبة إىل االيرادات نظرًا الهمية
هذه النسبة كمؤشر إلرث الدين
العام.
4ـ االفادة من موارد البالد
وممتلكاتها كالنفط واملياه واالمالك
العامة والبحرية والنهرية.
5ـ ادخال اصالحات بنيوية يف
النظام الضرييب.
6ـ بناء قدرات االدارة املالية
وحتسني ادائها .وبشكل خاص،
سوف يبدأ العمل بفعالية مبديرية
الدين العام يف وزارة املالية.
وسوف يتم العمل ايضًا على
تفعيل االجهزة الرقابية وعلى
تطوير الوظيفة العامة بشكل يؤمن
هلا استقطاب الكفاءات ومعاجلة
االوضاع غري النظامية يف بنيتها
وعملها ،باالضافة إىل تطوير
املؤسسات العامة املنتجة وتشركة
التجاري منها.
وسوف تعمل احلكومة على حتقيق
االصالحات االساسية اليت تؤدي
إىل تصحيح االختالالت البنيوية
يف االقتصاد اللبناني والعوائق
اليت حتد من قدرة االقتصاد
على حتقيق مستويات منو مرتفعة
ومستدامة .ويف هذا السياق
سوف تعمل على مراجعة وحتديث
القوانني واالنظمة ذات الصلة من
اجل وضع برنامج اقتصادي يليب
طموحات اللبنانيني.
ومبا ان ضعف البنية املادية
التحتية هو من أهم العوائق
املذكورة ،ونظرًا لضرورة تأهيلها
وتطويرها ،وحتسني بنية اسعارها
وكلفة خدمتها ،فان احلكومة سوف
تعمل جاهدة على صعيد اطالق
برنامج االنفاق االستثماري يف
قطاعات اساسية كالكهرباء واملياه
والنقل العام ،آخذة باالعتبار اخلطة
الشاملة لرتتيب االراضي ،وتأمني
التمويل االستثماري املطلوب ،ال
سيما عرب االستعانة بالقطاع اخلاص
لالفادة من قدراته يف االدارة
والتمويل ،وتاليًا عرب اجناز مشروع
قانون الشراكة بني القطاعني
العام واخلاص ،والعمل على
اقراره يف جملس النواب بشكل
يؤمن تنظيم الشراكة على أسس
املفاضلة السليمة.
ان احلكومة ستنطلق يف مقاربتها
املواضيع املندرجة يف هذا البيان
واليت تتناول خمتلف القطاعات

واملرافق العامة ،من مسؤوليتها
يف تطبيق القوانني واألنظمة
املرعية االجراء اليت ترعى عمل هذه
القطاعات ،وكذلك من خطة ترتيب
االراضي اليت تشكل الركيزة
االساسية لسياسة التنظيم املدني
من جهة ،واملرجع اجلغرايف املوحد
لكافة اجلهات الناشطة يف املشاريع
االمنائية واستعماالت االراضي بدءا
من االدارات الرمسية واملؤسسات
العامة ،من جهة أخرى ،وعليه:
29ـ فإن حكومتنا ستولي قطاع
الكهرباء األولوية الالزمة وستعمل
على متابعة تنفيذ «ورقة سياسة
قطاع الكهرباء» املعتمدة يف العام
 2010بغية اصالح القطاع وتأمني
التغذية واالستقرار الكهربائي
( )24/24والتوازن املالي ملؤسسة
كهرباء لبنان بعد إقدارها ماديا
وبشريا وحتقيق الوفر املادي على
االقتصاد الوطين واملواطنني.
30ـ اما يف قطاع املياه ،فإن
حكومتنا ستعمل على وضع واقرار
وتنفيذ «االسرتاتيجية الوطنية
لقطاع املياه» القائمة على مبدأ
االدارة املتكاملة واملعدة من قبل
وزارة الطاقة واملياه ،ومن ضمنها
تنفيذ خطة الصرف الصحي وخطة
السدود والبحريات اجلبلية وإطالق
عدد منها يف العام  2011وإقدار
الوزارة ومؤسسات املياه بشريا
وماديا ،تشريعيا وتنظيميا ،على
مواكبة هذه االسرتاتيجية تأمينا
لشروط االستدامة.
31ـ ويف قطاع النفط ،ستعتمد
حكومتنا سياسة نفطية لتحويل
لبنان من بلد مستهلك للمحروقات
ومثقل بأكالفها إىل بلد منتج هلا
ومتنوع مبصادرها ،بدءا باطالق
دورات تراخيص االستكشاف
والتنقيب عن النفط والغاز يف
املياه اللبنانية يف نهاية 2011
بعد اصدار املراسيم الالزمة هلا
واستكمال اجراءات التنقيب عن
النفط برًا وتثبيت حدود لبنان
البحرية ،مرورًا باعتماد خطة ختزين
النفط واطالق املرحلة االوىل منها
يف العام  2011كما وتكرير النفط
وربط لبنان داخليًا وخارجيا بشبكات
النفط والغاز عرب البدء بانشاء خط
الغاز الطبيعي الساحلي وحمطة
الغاز السائل البحري املرتبطة به
خالل العام  ،2011وصوال اىل
اعتماد كافة البدائل املتاحة ـ ال
سيما الغاز ـ يف جماالت النقل
والصناعة والكهرباء واالستعمال
املنزلي خلفض الكلفة.
32ـ ويف اجملال الزراعي ،فان
احلكومة تتعهد االستمرار يف العمل
على النهوض بالقطاع الزراعي
االقتصادية
القطاعات
كأحد
األساسية تأمينا لفرص العمل
ومصادر العيش الكريم للمواطنني
يف املناطق الريفية وتوفريا لألمن
الغذائي وسالمة الغذاء والتوازن
البيئي .وستستمر احلكومة بالعمل
على تطوير القطاع الزراعي والبنى
التحتية ،وتفعيل االرشاد والرقابة
واختاذ االجراءات اآليلة لتعزيز
الصادرات الزراعية وتطوير الغرف
واملؤسسات الزراعية واحلفاظ
على املوارد الطبيعية ال سيما
الغابات واملياه وتطوير البنى
الالزمة للتسليف الزراعي ومعاجلة
ملف االضرار الناجتة عن الكوارث
الطبيعية.
33ـ ستعمل احلكومة على السري
بهيكلة قطاع االتصاالت من خالل
وضع قواعد تنظيمه وفق القانون
 ،431مبا يعزز إسهامه يف منو
االقتصاد ويوجه االستثمارات
العامة والتجارية اىل اجملاالت
األكثر مالءمة خلصوصيات السوق
العاملية،
واالسواق
اللبنانية

والتطورات التكنولوجية ،بعيدًا من
منطق الريوع ،ومبا يرسم أدوارًا
مستقرة ومتوازنة ملختلف االطراف
املعنية ويظهر دورًا واضحًا وجمديًا
للهيئة املنظمة لالتصاالت وهيئة
أوجريو .وسوف تعمل الوزارة على
حل تنازع الصالحيات والنزاعات
القائمة وإىل إرساء قواعد واضحة
لضبط آليات العمل ،وتوضيح
النصوص التنظيمية وحتديثها.
وستسعى احلكومة اىل تأهيل
العنصر البشري عددا وكفاءة يف
الوزارة ويف هيئة «اجريو» واىل
ارساء قواعد واضحة لضبط آليات
العمل بني الوزارة واهليئة حبيث
يعمالن كجسم واحد الستيعاب
االستثمارات والتقنيات اجلديدة
وحلماية سالمة الشبكات اللبنانية
واالمن الوطين.
وسوف تستكمل مشاريع النهوض
لالتصاالت
التحتية
بالبنى
وجتهيزاتها وبرجمياتها ،وتشرع
بتوفري الشروط املادية والفنية
واملؤسسية خدمة لقطاع اإلعالم
املرئي واملسموع.
وستسعى احلكومة إىل حتديث
قانون «صون حرية التخابر» جملاراة
التطورات التقنية ،ووضع مركز
االعرتاض الشرعي يف العمل،
وستتابع احلكومة ادانة االحتاد
للخروق
لالتصاالت
الدولي
اإلسرائيلية والقيام باألعمال
الفنية واملؤسسية والديبلوماسية
الالزمة.
34ـ ان احلكومة عازمة على إعطاء
القطاع الصناعي االهتمام الكايف
والرعاية املناسبة ،وذلك عرب
حتديث القوانني واالنظمة لدعم
الصناعي،
القطاع
ومساندة
واستحداث هيئة إنشاء وادارة
مراكز التجمع الصناعي واجياد
مناطق ومدن صناعية حديثة
ببناها التحتية وخدماتها املتطورة،
والعمل احلثيث على تأمني مصادر
الطاقة البديلة ،وتأمني املواد
االولية الالزمة لالنتاج الصناعي
بأكالف منخفضة من اخلارج وضبط
تصدير املواد ذات املنشأ الوطين،
والعمل على تأمني التمويل الالزم
النشاء وتطوير الصناعات اللبنانية،
وستشجع احلكومة اقامة املعارض
لالنتاج اللبناني ،وتعمل على
ربط الربامج االكادميية واملهنية
باحتياجات السوق الصناعية.
35ـ احلكومة ستولي قطاع النقل
عناية مميزة من خالل حتقيق
خطوات عدة يف جمال النقل الربي
ابرزها استكمال مناقشة سياسة
قطاع النقل الربي واقرارها،
واستكمال مشروع تأهيل الطرق
وتنفيذ مشاريع طرق جديدة يف
خمتلف املناطق ،وتأمني خدمة
النقل العام للركاب بشكل منتظم
ومستدام إىل املناطق اللبنانية
كافة يتشارك يف ادائها القطاعان
العام واخلاص ،واعادة دور شبكة
السكك احلديد بعد اعادة تأهيلها.
وتتعهد احلكومة باجراء مراجعة
معمقة لكل الدراسات واخلطط
املتعلقة باختناقات السري وأزمته
من اجل وضع خمطط توجيهي
للبنى التحتية اخلاصة بالنقل مبا
فيها النقل احلضري ،آخذين يف
االعتبار التوصيات الواردة يف
اخلطة الشاملة لرتتيب االراضي.
AMENAGEMENT
(DU
 )TERRITOIREعلى هذا الصعيد.
ويف جمال النقل البحري ستعمل
احلكومة على حتديث وتطوير البنى
التحتية يف املرافئ التجارية مبا
يضمن تأمني افضل اخلدمات
املرفئية وحيقق متطلبات القطاع
التتمة ص 41
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مقاالت

احلكومة تقر بيانها...

تتمة املنشور ص 13
اخلاص الستخدام املرافئ اللبنانية مدخال للخدمات اللوجستية ومركز
انطالق اىل العمق العربي واالوروبي .ويف هذا السياق تلتزم احلكومة
استكمال توسيع مرفأ طرابلس وتطويره ليصبح قادرا على استيعاب
املزيد من حركة السفن التجارية واملعدة للشحن .كذلك ستعمل
احلكومة على تفعيل السياحة البحرية على الشاطئ اللبناني وبني
املرافئ اللبنانية واملرافئ االقليمية من خالل انشاء وجتهيز املرافئ
السياحية املناسبة ،ومعاجلة التعديات على االمالك العامة البحرية،
واستكمال انشاء وجتهيز املعهد البحري املتخصص يف جمال التعليم
والتدريب.
ويف جمال النقل اجلوي فإن احلكومة ستعمل على تشغيل مطار رينيه
معوض يف القليعات وتعيني اهليئة الناظمة للطريان املدني وحتديث
وتطوير العمل يف مطار رفيق احلريري الدولي يف اجملاالت كافة (خدمة
املسافرين والشحن والطريان اخلاص.)..
36ـ ان احلكومة ستعمل على رفع نوعية اخلدمات يف املؤسسات اليت
تعنى بتوفري الضمانات الصحية واالجتماعية وتعويضات حوادث العمل،
وعلى اختاذ كل اإلجراءات لضبط الكلفة ووقف اهلدر ،ودرس امكانية
اعتماد او استحداث صيغ جديدة توفر التغطية الصحية االساسية
للمواطنني مجيعًا .ويف هذا االطار ستعمل احلكومة على رفع مستوى
كفاءة واداء الصندوق الوطين للضمان االجتماعي .وتنوي احلكومة
السعي لالسراع يف اقرار مشروع قانون «التقاعد واحلماية االجتماعية»
بعد ادخال التعديالت الالزمة عليه ،ال سيما جلهة حتصني امواله ضد
أي خماطر حمتملة.
37ـ ان احلكومة حريصة على تفعيل دور وزارة البيئة واعادة النظر
بصالحياتها لتطبيق عادل وشامل للقوانني واالنظمة اليت حتمي البيئة.
وستعمل احلكومة على اعتماد الثقافة البيئية ،والتشدد يف احلفاظ على
ثروات لبنان الطبيعية وادارة املخاطر البيئية وقاية وعالجًا .وستعمل
احلكومة على تدعيم الشراكة املؤسساتية مع اهليئات غري احلكومية
واملؤسسات االقليمية واهليئات الدولية للبيئة والتنمية ،وتوطيد
العالقات مع الشركات الدولية لتحفيز االستثمار يف قطاع البيئة.
كذلك ستعمل احلكومة على تنفيذ السياسات واخلطط املقررة املتعلقة
بالنفايات الصلبة ،واملخطط التوجيهي للمقالع والكسارات وعلى
توسيع رقعة لبنان اخلضراء من خالل تفعيل االسرتاتيجية الوطنية
إلدارة حرائق الغابات ومتابعة اعمال التحريج وتنشيط االدارة البيئية
لالحواض واالهتمام باحملميات الطبيعية.
38ـ ان احلكومة تعترب ان القطاع السياحي هو احد القطاعات االساسية
يف عملية التنمية االقتصادية املستدامة وبالتالي ستبذل كافة
اجلهود لتنمية قطاع الصناعة السياحية ،وهي ستعمل على حتديث
وزارة السياحة وتعزيز صالحياتها وتطوير النشاط السياحي على
مستوى املناطق كافة ،والعمل على تنشيط انواع السياحات املنتجة
كافة ،وتشجيع سياحة املؤمترات يف لبنان عرب انشاء مراكز للمعارض
واملؤمترات ،والعمل على استقطاب فئات جديدة من السياح ،وتنمية
املوارد البشرية يف القطاع السياحي عن طريق التأهيل والتدريب،
وتفعيل دور الشرطة السياحية ،وتفعيل اجمللس الوطين إلمناء السياحة
واهليئة العليا للسياحة ،وانشاء مراكز اسرتاحات على احلدود الربية،
وتوفري خدمات بأسعار تنافسية لتشجيع استقطاب السياح وخاصة يف
جمالي النقل اجلوي والبحري ،والعمل على اجناز مرفأ جونيه الستقبال
السفن السياحية.
39ـ ان حكومتنا اليت حترص على احرتام حرية التعبري ستولي الشأن
االعالمي اهتمامًا خاصًا من خالل اعادة النظر بالقوانني اليت ترعاه،
سواء جلهة االعالم املكتوب او املسموع او املرئي ،وذلك كي تصبح
هذه القوانني اكثر تطورًا ومواكبة للتقنيات احلديثة .كذلك ال بد من
وضع خطة للنهوض بوسائل االعالم الرمسية ،وتفعيل عمل اجمللس
الوطين لإلعالم بعد تعديل نظامه.
40ـ ان حكومتنا تلتزم العمل على تعزيز دور املرأة يف احلياة العامة
بالتعاون مع اهليئات النسائية املعنية ،انطالقًا من مضامني االتفاقيات
الدولية ال سيما منها اتفاقية القضاء على كل انواع التمييز ضد
املرأة من خالل التشريعات املناسبة .وستعمل حكومتنا على تعزيز
حضور املرأة يف اإلدارات واملؤسسات الرمسية ال سيما يف املواقع
القيادية.
 41ـ تؤكد احلكومة انها ستتعاون مع املنظمات واهليئات غري احلكومية
يف كل مكوناتها لتعزيز مشاركتها يف احلوار الوطين املنشود حول
السياسة االقتصادية واالجتماعية يف لبنان.
42ـ واحلكومة حريصة ايضًا على التعاون مع اهليئات النقابية واالحتاد
العمالي العام يف معاجلة القضايا االجتماعية واالقتصادية يف اطار من
الشراكة تريدها احلكومة منوذجية ،وصو ً
ال إىل حتقيق األمن االجتماعي
الذي نعتربه موازيًا لالستقرار األمين والسياسي .وستلقى الدراسات
واالقرتاحات املقدمة من هذه اهليئات النقابية واالحتاد العمالي العام،
كل اهتمام من احلكومة لالستفادة منها.
43ـ ان احلكومة يف كل ما
تقدم ،تتطلع إىل إرساء افضل قواعد
ّ
التعاون مع السلطة التشريعية وستقوم وزارة الدولة لشؤون جملس
النواب بدورها يف متابعة هذا التوجه ضمن اطار فصل السلطات
وتعاونها وتوازنها الذي نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطين.
إن اللبنانيني سئموا اقوا ً
ال ويريدون أفعا ً
ال ،وهذا ما نعد به اليوم
جملسكم الكريم الذي نتطلع إىل التعاون معه يف احلقلني التشريعي
والرقابي .فهذه احلكومة هي فريق عمل وطين تتجاوز يف سبيل إجناز
مهمتها ،كل ما يفرق ،وتلتقي على كل ما جيمع ،وهي يف مواجهة
التحدي ،تعاهد اللبنانيني أن تكون وفية لتطلعاتهم ،عاملة على حتقيق
آماهلم ،ساعية دائمًا إىل أن تكون جديرة بالثقة الغالية اليت تطلبها
اليوم من ممثليهم يف الندوة الربملانية»..

لـ «سي آي إيه» يف لبنان :على عينك يا تاجر
حسن عليق

السيد حسن نصر اهلل يف
ما ذكره األمني العام حلزب اهلل
ّ
خطابه يوم اجلمعة املاضي عن جتنيد االستخبارات األمريكية
ألفراد من احلزب فاجأ الكثريين .لكنه مل يكن مفاجئًا للكثري
األمنيني الذين تعمل الـ»سي أي إيه» أمام أعينهم «على
من
ّ
املكشوف»
«مثري للضحك ذلك التعليق الذي أصدره الناطق باسم السفارة
األمريكية يف بريوت ،ريان كليها ،يوم اجلمعة املاضي ،تعقيبًا
على خطاب األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل»،
يقول أحد األمنيني الرمسيني يف لبنان ،مشريًا إىل مالحظتني:
«إما أن كليها جاهل مبا تفعله وكالة االستخبارات األمريكية
( )CIAيف لبنان ،أو أنه أحد ضباطها .ويف احلالتني ،هو مضطر
إىل نفي كالم نصر اهلل عن جتنيد االستخبارات األمريكية لثالثة
أشخاص يف حزب اهلل .فهذه االستخبارات ،كغريها من الوكاالت
األمنية األجنبية الناشطة يف لبنان ،لن تقر علنًا بنشاطها».
ويف األوساط األمنية اجلدية يف لبنان ،مثة يقني بأن الـ»سي
آي إيه» ناشطة «إىل حد كبري جدًا» داخل حدود الدولة
اللبنانية .مدير حمطة الـ»سي آي إيه» ال يكون غالبًا هو امللحق
العسكري أو األمين يف السفارة .ففي معظم األحيان ،حيمل
صفة دبلوماسية متويهية (سكرتري ،نائب القنصل ،ملحق
ثقايف .)...واملسؤولون األمنيون اللبنانيون يستقبلون رؤساء
حمطة الـ»سي آي إيه» يف بريوت دوريًا .وهؤالء ُيعلنون أمام
األمنيني وظيفتهم من دون مواربة .وعندما ُينقل أحدهم من
ّ
موقع عمله يف بريوت ،حيرص على تأمني التواصل بني
املسؤولني اللبنانيني وبني من خيلفه.
ّ
تشغل يف
ويؤكد أمنيون لبنانيون أن االستخبارات األمريكية
لبنان عشرات املخربين .وهؤالء ،ال صلة هلم يف معظم األحيان
مبن يلتقيهم الدبلوماسيون األمريكيون ،رغم أن «االستخبارات
األمريكية تستفيد من العمل الدبلوماسي ،كما من نشاط
الوكاالت املدنية العاملة يف لبنان» ،على حد قول مسؤول أمين
ويتندر أحد األمنيني قائ ًال إن السجون يف لبنان ال تقدر
بارز.
ّ
على استيعاب خمربي األجهزة األمنية الغربية ،وعلى رأسها
الـ»سي آي إيه» فيما لو قررت الدولة اللبنانية توقيف هؤالء.
وتعمل الـ «سي آي إيه» يف لبنان على مستويات عدة :تقنيًا،
َ
األجهزة اللبنانية بالكثري من املعلومات اليت تؤدي
تزود
هي ّ
إىل توقيف عدد من األشخاص املتهمني مبمارسة نشاط
«إرهابي» (ثالث على األقل من اخلاليا الكربى يف لبنان جرى
بناء على معلومات أمريكية) .وتظهر التجربة مع األمن
توقيفها ً
اللبناني أن شبكيت اإلنرتنت واالتصاالت يف لبنان مكشوفتان
بالكامل لألمريكيني .أما استعالميًا ،فتنشط وكالة االستخبارات
األمريكية على كل الصعد :سياسيًا ،اقتصاديًا وثقافيًا .ومثة
أدلة تقنية لدى األجهزة اللبنانية تؤكد وجود عشرات اخلاليا
اليت تديرها االستخبارات األمريكية يف لبنان ،بال أي خوف
أو وجل .ومثة أشخاص تنكشف عالقتهم باألمريكيني بعد أن
توقفهم األجهزة األمنية اللبنانية جبرائم متعددة .ويف إحدى
ّ
تدخل مدير حمطة الـ»سي آي
املرات (منتصف عام )2007
إيه» يف بريوت لدى السلطات اللبنانية إلقناعها بإطالق سراح
موقوف من فتح اإلسالم ،رغم أن األخري هو من أبرز الذين
ّ
متكن األمن اللبناني من توقيفهم .وكانت حجة الطرف األمريكي
أن املوقوف «يساعدنا» ،لكنها مل تكن كافية إلقناع الطرف
اللبناني.
ويؤكد أمنيون لبنانيون أن ممثلي االستخبارات األمريكية يعملون
«بوقاحة» ،وال يتورعون عن طلب معلومات حساسة على حنو
مباشر ،ومن دون أي متويه .فخالل حرب متوز  2006على سبيل
املثال ،كانوا حيرصون على حماولة حتديد مستوى التواصل بني
األجهزة األمنية الرمسية وقيادة حزب اهلل ،سائلني عن شكل
التواصل وكيفيته .وما يسري على التواصل مع الرمسيني،
ينطبق أيضًا على أسلوبهم بتجنيد املواطنني اللبنانيني .فإضافة
إىل «النزعة» لدى بعض اللبنانيني للتواصل طوعًا مع أجهزة
أمنية ،تستخدم االستخبارات األمريكية كل النشاطات اليت تقوم
بها السفارة والوكاالت العاملة عربها (كوكالة التنمية األمريكية
على سبيل املثال) لتجنيد مواطنني لبنانيني .ويدخل يف هذا
اإلطار الطلبات اليت يقدمها لبنانيون للحصول على تأشريات
دخول إىل الواليات املتحدة األمريكية« .ففي إحدى احلاالت
قبل عام  ،2008تقدم لبناني بطلب احلصول على الفيزا ،فأتاه
وح ّدد له موعد يف عوكر .وعندما
اتصال بعد أيام من السفارةُ ،
َ
املتصل به على املوعد ،قال له األخري مباشرة :امجع لي
التقى
معلومات عن عماد مغنية حتصل على ما تريد».
ويشري أمنيون إىل أن االستخبارات األمريكية يف لبنان كانت
تركز عملها االستخباري حول املنظمات «اإلرهابية» ،من دون أن
يقتصر ذلك على تنظيم «القاعدة» و»متفرعاته» .فمن أولويات
األمريكيني رصد املقاومة اللبنانية ،لكنهم ،حتى وقت قريب،
كانوا يركزون يف مجعهم للمعلومات حول املقاومة يف لبنان
على قضايا اسرتاتيجية ،من دون الدخول يف التفاصيل
امليدانية .ومن أبرز ما كانوا يهتمون به قضايا متصلة بعالقات

*مدير الـ «سي آي إيه» ليون بانيتا*
املقاومة بإيران وسوريا واملقاومة يف فلسطني والعراق .ومن
األمثلة على ما كانوا حياولون احلصول عليه معلومات عن مدى
تأثر املقاومة يف لبنان بالصراعات الداخلية يف إيران ،أو
حد ّ
مطلعني على
بأسعار النفط العاملية.
لكن األمريكيني ،على ّ
ّ
نشاطهم يف لبنان ،ما عادوا يكتفون بذلك ،إذ باتوا جيمعون
معلومات أكثر عمقًا وتفصي ًال.
ما ُذ ِكر يعرف األمنيون الرمسيون يف لبنان أكثر منه بكثري ،إال
أنهم ال حيركون ساكنًا جتاهه .فبعض األمنيني الراغبني يف
غطاء
مواجهة العمل االستخباري الغربي يف لبنان ال ميلكون
ً
سياسيًا ميكنهم من ذلك .فيما البعض اآلخر يضعون أنفسهم
على احلياد يف معركة تريد الواليات املتحدة «أن تثأر فيها من
حزب اهلل ،بسبب ما جرى يف الثمانينيات» ،على حد قول مرجع
أمين رفيع.
فهذا األمين والكثري من زمالئه توارثوا وجود الـ «سي آي
إيه» يف لبنان ،منذ االستقالل على األقل .كانت بريوت
مسرحًا للحرب االستخبارية بني الدول العظمى ،إال أنها كانت،
وطوال الفرتة السابقة الندالع احلرب األهلية عام  ،1975إحدى
الساحات اليت ال تصنفها االستخبارات األمريكية يف املوقع
املعادي .بل إنها كانت مدخ ًال إىل التجسس على دول وأنظمة
معادية للغرب يف املنطقة .وحتى اندالع احلرب األهلية ،كانت
بريوت مقرًا لـ»حمطة» الـ»سي آي إيه» يف الشرق األوسط.
وعندما جرى تفجري السفارة األمريكية يف بريوت عام ،1983
ُق ِتل مدير احملطة حتت الركام.
وخالل مثانينيات القرن املاضي ،نشطت تلك االستخبارات،
تعداه إىل تنفيذ
ومل يقتصر عملها على مجع املعلومات ،إذ
ّ
العمليات .ومن أبرز ما فعلته حينذاك ،كان املشاركة يف
تفجري عبوة ناسفة ضخمة يف الضاحية اجلنوبية لبريوت ،أدت
اىل استشهاد عشرات املواطنني ،وكانت تهدف إىل اغتيال
الراحل السيد حممد حسني فضل اهلل .ويف كتابه «احلجاب»
الذي يروي بعضًا من احلروب السرية اليت خاضتها الـ»سي آي
إيه» بني عامي  1981و ،1987ينقل الكاتب بوب وودوورد عن
مدير الـ»سي آي إيه» يف ذلك احلني ،وليام كايسي ،ما يشبه
إعالن تبين العملية اليت جرى تنفيذها بتمويل سعودي.
ويف بريوت ،تزخر ذاكرة األمنيني بعشرات العمليات اليت
نفذتها السي آي إيه ،إما مباشرة ،أو عرب عشرات العمالء
املعروفني بهوياتهم الكاملة .ولعل أبرز من ُيعرفون بالعمل
حلساب األمريكيني يف لبنان ،هو مجال ح ،الرجل املالحق
من القضاء اللبناني جبرائم قتل يف بريوت .واألخري ،حبسب
أمنيني يتابعون سريته ،كان ال يزال حتى عام مضى على
األقل ،ناشطًا يف التجسس على اللبنانيني ،وخاصة يف بلدان
االغرتاب .وأبرز العمليات اليت نفذها (عمليات غري استعالمية)،
كانت عملية اختطاف اللبناني ف .ي .يف مثانينيات القرن
املاضي ،عرب نقله إىل عرض البحر حيث تسلمه األمريكيون.
ومنذ ذلك احلني ،بدأ ف .ي .يعمل حلساب األجهزة األمنية
األمريكية ،على طريقة خاطفه ،وخاصة من خالل جتنيد لبنانيني
يف اخلارج بهدف التجسس حلساب األمريكيني .ويف منتصف
تسعينيات القرن املاضي ،كشفت مديرية استخبارات اجليش
يعدون لتنفيذها ،عرب اللبناني
عملية كبرية كان األمريكيون
ّ
ع .ط ،بهدف اختطاف حسن عز الدين ،أحد أبرز املطلوبني
للواليات املتحدة (يرتبط امسه باسم الشهيد عماد مغنية وعلي
عطوي) .وكان األمريكيون ُي ِع ّدون خلطفه حبرًا أيضًا ،عرب ساحل
منطقة األوزاعي .لكن ع .طّ ،
متكن من الفرار بعد دهم منزله،
جيرم من يتعاملون
ومل يالحق قضائيًا ألن القانون اللبناني «ال ّ
مع دولة صديقة»!
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عربيات

رئيس دولة االمارات يؤكد احلرص على توفري قطر تتسلم  18مروحية عسكرية من ايطاليا يف 2012
احتياجات املواطنني ومتطلبات أسرهم

استقبل الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس دولة
االمارات ،بقصر الروضة يف
مدينة العني ظهر االربعاء
صاحب السمو الشيخ محيد بن
راشد النعيمي عضو اجمللس
األعلى حاكم عجمان ،حبضور
الفريق أول مسو الشيخ حممد
بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظيب نائب القائد األعلى
للقوات املسلحة.
حضر اللقاء مسو الشيخ عمار
بن محيد النعيمي ولي عهد
عجمان ومسو الشيخ طحنون بن
حممد آل نهيان ممثل احلاكم يف
املنطقة الشرقية ،ومسو الشيخ
عيسى بن زايد آل نهيان،
والفريق مسو الشيخ سيف بن
زايد آل نهيان نائب رئيس
جملس الوزراء وزير الداخلية،
ومسو الشيخ نهيان بن زايد
آل نهيان رئيس جملس أمناء
مؤسسة زايد بن سلطان

آل نهيان لألعمال اخلريية
الشيخ
ومسو
واإلنسانية،
منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس جملس الوزراء وزير
شؤون الرئاسة ،ومسو الشيخ
حامد بن زايد آل نهيان رئيس
ديوان ولي عهد أبوظيب ،ومسو
الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان
ومسو الشيخ حممد بن خليفة آل
نهيان عضو اجمللس التنفيذي
والشيخ الدكتور سعيد بن حممد
آل نهيان ،ومعالي الشيخ أمحد
بن سيف آل نهيان ،ومعالي
أمحد مجعة الزعابي نائب وزير
شؤون الرئاسة ،وعدد من
الشيوخ وكبار املسؤولني يف
الدولة.
كما استقبل رئيس دولة
االمارات مجوع املواطنني الذين
قدموا للسالم على مسوه ،حيث
اطمأن على أحواهلم وتعرف
إىل احتياجاتهم ومتطلباتهم
انطالقًا من حرص مسوه على

حتقيق اخلري للوطن واملواطن.
وأكد مسوه خالل اللقاء حرصه
على توفري احتياجات املواطنني
اليت تتعلق حبياتهم ومتطلبات
أسرهم.
وعرب املواطنون عن عظيم
امتنانهم وسعادتهم واعتزازهم
بلقاء الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل،
متمنني لسموه دوام الصحة
والعافية ليواصل مسرية اخلري
والعطاء من أجل رفعة الوطن
واملواطن.
وألقى عدد من الشعراء قصائد
شعرية عربت عن تقديرهم
واعتزازهم بالقيادة احلكيمة
لصاحب السمو رئيس الدولة
اليت
املباركة
واإلجنازات
حتققت على طريق مسرية
الرخاء والتنمية يف كافة أحناء
الدولة .وقد تناول اجلميع
طعام الغداء على مائدة صاحب
السمو رئيس الدولة.

العراق يف انتظار تنفيذ مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي
يري اخلرباء ان تنفيذ مشروعات
توليد الطاقة الكهربائية يف
العراق تشهد حالة من التباطؤ
علي الرغم من رغبة رئيس الوزراء
العراقي السيد نوري املالكي يف
زيادة أداء احلكومة وخاصة يف
جمال توفري الطاقة الكهربائية .
ويعاني العراق نقصا حادا يف
الكهرباء ادي الي تضرر العديد
من املرافق اخلدمية واالقتصادية
وتردي اخلدمات لدي غالبية
السكان .
وحسب مصادر شل فأن
املفاوضات بني وزارة النقط
وشركيت احملاماة اليت ميثلها
طرف من شل وميتسوبيشي قد
انتهت بنجاج واملقدرة للوصول
لصيغة نهائية للعقود .وان شل
وميتسوبيشي ينتظران استدعاء
الوزارة هلم للتوقيع باحلرف
األوىل وبعد تقديم العقود
للموافقة النهائية من طرف
جملس الوزراء.
ويــعتقد السيد مالكوم فريزر
وهو خبري متخصص يف الطاقة
مقره يف ودبي  /أنه جيب
التوقيع على صفقة غاز اجلنوب
بني احلكومة العراقية وشركيت
شل وميتسوبيشي يف أقرب
وقت كي يتحقق االستثمار
وينعم الشعب العراقي مبزيد من
الكهرباء . /
واضاف قائال  /نود التأكيد على
متاما مع خطة
أن الصفقة متوافقة ً
الكهرباء الرئيسية اليت قدمها
نائب رئيس الوزراء حسني
الشهرستاني يف إسطنبول يف
فرباير . / 2011
وحسب خرباء يعملون يف
دبي فان السبل البديلة متثل
مفاوضات طويلة مع الشركات
األخرى وتكرار الشركات األخرى
الستيعاب
مطولة
لدراسات
العمل املطلوب وحلو ً
ال مكلفة
بالنسبة للعراق .األمر الذي يعين
مزيدا من التأخري وانقطاع التيار
ً
الكهربائي عن الشعب العراقي

يف فصل الصيف .
ويري اخلرباء انه لطاملا انتظرت
صفقة الغاز العراقية مع شركة
شل بلوغ مرحلة القرار النهائي
وهي الصفقة اليت بدأت رحلتها
االولي يف عام  2008بتوقيع
االتفاقية املبدئية بني وزارة
النفط وشل.
وتضع الصفقة تصور إقامة
شركة عراقية ملشروع مشرتك
بني شركة غاز اجلنوب اململوكة
للدولة (واليت متتلك غالبية
األسهم) وشركة شل إلقامة
شركة وسيطة متكاملة متميزة،
ومهمتها هي مجع ومعاجلة وإتاحة
الغاز العراقي املنتج
حاليا والذي
ً
يتم إحراقه يف الغالب (مليار قدم
مكعب يف اليوم ناتج و %70منه
حيرق) مع الغاز الطبيعي املسيل
(املستخدم يف الطهي والصناعة)
واملتكثفات (اجلازولني الطبيعي
املستخدم كديزل يف املركبات).
وحسب احصاءات رمسية فإن
كمية الغاز احملروق تكفي إلنتاج
 4500ميجاوات مع االخذ يف
االعتبار أن توليد الطاقة احلالي
العامل يف العراق هو 6500
ميجاوات) ،وميكنه إنتاج 4000
طن يف اليوم من الغاز الطبيعي
املسيل (ما يعادل 320000
اسطوانة غاز طهي يف اليوم)،
و 770طن من املتكثفات (ما
يكفي لتزويد  75000مركبة).
وخالل سنوات املفاوضات الثالثة
املاضية أحرزت شل وشركة غاز
تقدما
اجلنوب
كبريا على األرض
ً
ً
ويف االتفاقيات.و استثمرت شل
مائة مليون دوالر امريكي  ,من
خالل شراء وحدة جنرال إلكرتيك
وتقديم خرباء اهلندسة الفنيني
ملراجعة حالة املرافق وتقديم
النصح بشأن خطط التأهيل.
معا
ولقد عملت شل وغاز اجلنوب ً
على عدد من الفرص املسماة
واليت
السريعة‘،
’املكاسب
أتاحت بالفعل تقليل حرق الغاز
يف جنوب العراق حبوالي .%20

واآلن مثة حاجة ماسة لالستثمار
بقوة يف املرافق لتأهيلها،
وبالطبع ال ميكن أن يتم ذلك إال
بعد توقيع االتفاقيات النهائية.
وكانت وزارة النفط العراقية
وشركة شل قد اتفقتا علي
توفري املزيد من الغاز للسوق
احمللية العراق وحتويله إىل وقود
لتوليد الطاقة الكهربائية ملواجهة
العجز الكبري الذي يتسبب يف
انقطاع التيار  ،وعلي الرغم من
ان هناك حاجة ماسة يف العراق
للكهرباء  ,اال انه مل يتضح بعد
ماذا كانت شل وميتسوبيشي
ستواصالن العمل معا مشروع
لتشغيل توربينات الغاز وتوفري
وحدات متنقلة لتوليد الطاقة
وتقوية شبكة الكهرباء الوطنية
خاصة يف مدينة البصرة .
ويذكر ان شل كانت قد وقعت
اتفاقا مع وزارة النفط العراقية
يف سبتمرب ، 2008حيدد املبادئ
التجارية إلنشاء مشروع مشرتك
بني شركة شل وشركة غاز
اجلنوب .وقال إن شركة غاز
اجلنوب أن يكون املساهم األكرب
بنسبة  ٪ 51يف مشروع مشرتك
مع شركة شل عقد  ٪ 44وشركة
ميتسوبيشي .٪ 5
ومبجرد إنشائه  ،فإن هذا
املشروع املشرتك سيعمل لتجميع
الغاز اخلام ومعاجلته  ،وبيع الغاز
(واملنتجات املرتبطة
الطبيعي
به مثل املكثفات وغاز البرتول
املسال) الستخدامها يف األسواق
احمللية وأسواق التصدير.
ويشار الي أن العراق يعترب من
بني اكرب الدول يف العامل يف
امتالك احتياطيات النفط والغاز
وهو يف طريقه للعب دور
رئيسي يف تلبية الطلب العاملي
املتوقع للعام .2030
وعلى هذا النحو  ،فإنه من
الصعب رؤية املستقبل بدون
العراق ودوره املؤكد يف توفري
إمدادات الطاقة العاملية والتوازن
بني العرض الطلب.

اعلن املكتب االقليمي جملموعة
يف
االيطالية
فينميكانيكا
منطقة اخلليج ومقره ابوظيب
ان شركة  /أغستاوستالند ، /
وهي شركة تابعة لفينميكانيكا
 ،ان القوات املسلحة القطرية
هليكوبرت
مروحية
تسلمت
عسكرية من طراز ./AW139 /
وقال املكتب يف بيان وزعه
اليوم ان هذه املروحية من
 400هليوكبرت من هذا
بني
الطراز اليت تسليمها حتى اآلن
يف مجيع أحناء العامل .
اوضح البيان انه سيتم تشغيل
املروحية من قبل القوة اجلوية
األمريية القطرية واليت تنفذ
عدد من األدوار  ،مبا يف ذلك
املرافق العامة للنقل  ،والبحث
املسلحة
للقوات
واالنقاذ

وحرس احلدود  ،قوات
العمليات اخلاصة واألمن.
وتعد  AW139املروحية األكثر
مبيعا يف فئتها لتشكيلتها
الرائعة من األدوار التجارية
واحلكومية تلبية االحتياجات
األكثر تطلبا يف مجيع أحناء
العامل.
واشار البيان ان شركة
أغستاوستالند تواصل جهودها
جلعل  AW139مروحية هليكوبرت
حتى أكثر تنافسية ملصلحة
املشغلني من خالل إدخال
جمموعة من التحسينات ،
وكذلك تزويدها مبعدات جديدة
لتحسني القدرات الدفاعية
هلا.
املسلحة
القوات
وكانت
القطرية قد تعاقدت لشراء

واحد وعشرين مروحية من
طراز  AW139منها ثالثة
الطوارئ
حلاالت
خمصصة
اخلدمات الطبية.
وسيتم تسليم ما تبقى من
الطلب األصلي  18مروحية
هليكوبرت يف أوائل عام 2012
 ،تليها طائرات . EMS
واشار البيان الي ان قطر
هي واحدة من أهم األسواق
AW139
بالنسبة للمروحية
يف الشرق األوسط مع وجود
طلبات شراء لنحو  40مروحية
من هذا الطراز حتى اآلن لوضع
التطبيقات احلكومية والتجارية
على حد سواء.
ومت التعاقد لبيع حوالي 540
يف
مروحية من هذا الطراز
أكثر من  50بلدا حتى اآلن.

قصر االمارات يفوز جبائزتي أفضل فندق
وافضل منتجع صحي يف ابوظيب

فاز قصر االمارات جبائزة أفضل
وجبائزة
فندق يف أبو ظيب
افضل منتجع صحي يف ابوظيب
 ,ونال قصر االمارات هاتني
اجلائزتني وهي من سلسلة
جوائز جملة  /اهال  /السنوية
اليت متنح الفضل الفنادق
واملنتجعات يف االمارات .
ومت توزيع اجلوائز علي قصر

االمارات والفائزين االخرين يف
حفل اقيم فندق ياس جبزيرة
ياس بابوظيب حبضور عدد من
قادة صناعة السياحة والسفر
واالعالم يف أبوظيب .
ورحبت السيدة انيتا كرمير
املديرة التنفيذية للتسويق
واملبيعات يف قصر االمارات
بهذا الفوز وقالت اننا سعداء

جائزتني
علي
يف عامل صناعة

باحلصول
مرموقتني
السياحة .
واكدت ان قصر االمارات هو
مثال رائع للخدمات الراقية
واجلودة العالية وحيرص دوما
علي تقديم االفضل لضيوفه
ونزالئه من االمارات وخمتلف
احناء العامل
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ألبومات الصيف يشهد اختفاء الكبار وعودة
موسم
@ÚÓj�€a@Ú‘Ó‘®aÎ@Ô„˝«�a@wÌÎ6€a@µiZÂ�j€a
«‡‹á� í@pbÓ

_<ÿ“^éπ]<áÜe
 <‡⁄<‡�f÷]<ÿ‚Üi<2j√Ëأينما توىل
ويف هذا العام،
]÷<^€Èâ˜<l]ÇÈä÷]<^„ﬂ⁄<Íﬁ^√i<:
وجهك ،ال جتد بوسرتات هلؤالء
]÷<·áÁ
<ÏÖ^ä} <Ç√eÊ <ÏÅ˜Á÷] <Ç√e
النجوم ،الذين إختذوا قررًا
<ª <›Çœj÷] <ƒ⁄Ê <ƒËÜâ <ÿ”ée
ب"السبات الصيفي" ،رغم أنهم
_<l^Èﬂœj÷] <pÇu
]÷<Ì Ü√πJ‡ä
اختذوا قررًا سابقًا ب"البيات
]÷�<‹jË <:÷] <^ﬁ^⁄_ <Ün“˘] <ÌÈf
الشتوي" منذ موسم الشتاء
<Ü„ø⁄ <∞ävj÷ <^È÷^u <^„⁄]Ç~jâc
املاضي ،والسبب إضطراب
<sËÊ3÷] <‡¬ <]ÇÈ√eHÂÇçÊ
]÷<‡�f
�
األسواق ،وعدم رغبة اجلماهري
]<±] <‰qÁj÷] <# <HÃËàπ
]˝¬¯<Íﬁ
�
العربية يف التعاطي مع األغاني
]˝}<ÌÈ◊È€rj÷]<Ìu]Ü¢]<ª<Íë^íj
العاطفية ،بينما ختوض نضا ً
ال
<à“Ü⁄
]÷<gu^ë <Ìf‚Ê <Í◊¬ <ÖÁj“Ç
والكرامة.
أجل احلرية
طوي ًال من
”^·<
]÷H <Í◊È€rj
@_<?]ÇﬁÁ“^ﬁ
VÍ÷^j÷]<Ö]Á£]<‰√⁄
عمرو دياب
<ÌÈ◊€√÷<^ÀËÜ√i<^ﬂÒ^�¬c<‡”µ<ÿ‚<I
تسجيل معظم
رغم< إنتهائه من
]÷◊<Ár
]÷<‹jË <Ój⁄ÊH‡�f
Çç
�
أغاني األلبوم منذ الصيف
[^„È÷c
¬ Çç<ÌÈ◊€يف  ،2010ووعد
<]÷<Ì�â]Áe<ÏÅ^¬<‹ji<‡�f
املاضي �
اجلمهور بطرحه يف موسم رأس
]÷√<^È€◊¬<^„È◊¬<–◊�ËÊ<Íu]Ü¢]<ÿ€
]÷◊<Ár
<‹jËJ
<Abdomino
Plasty
<‹âc
بوعده،
يف
إال أنه مل
السنة،
<ÿ‚Üi<Ç√e<HÏÅ^¬<ÌÈ◊€√÷]<ÂÑ‚<±c
فقد إندلعت الثورة التونسية،
]÷<oÈuH<ÌÀ◊jß<ÿ⁄]Á¬<ÌrÈjﬁ<‡�f
وأطاحت برأس النظام زين
]<·]ÅÁqÁπ
<ÿ‚3Ë
 14 <‡‚Ç÷]Êيناير،
] <Ç◊¢على يف
العابدين بن
]<±
]÷<^⁄H <‡�f
<Ìœ�ﬂ⁄
<ÎÅˆËعلى
املصريون
أن سار
 <ªلبث
وما
]<Ìœ�ﬂπ
<ª <l^Èﬂm <ÖÁ„æ
التونسيني<ÂÑ‚،وأشتعلت
خطى
]÷<Üøﬂ
<Abdominal
Folds
<ò«eÊHإنتهت
عارمة،
البالد بثورة
¬‡<J˜<›_<ÏÅ˜Ê<ŸÁíu
بسقوط النظام السابق يف
<ª
املاضي<ÿ‚Üi،
¬<ŸÁíu <Çﬂ
وإلتزم
“<‘÷Ñفرباير
11
¬<‡¬ <si^ﬂ÷] <‡�f÷] <Ö]Çq <l¯ñ
دياب الصمت التام حياهلا ،مل
]÷<ºeÖ<l^È◊€¬<‡¬<si^ﬂ÷]<Ê_<ÏÅ˜Á
ينبس ببنت شفة ،وإختار مراقبة
]<±] <ÎÅˆi <:÷] <ÌÀ◊j~π] <ÏÇ√π
األحداث من خارج مصر ،و كان
}<·Á‚Ç÷] <ÌÈ€“ <ª <Ï4f“ <ÏÖ^ä
أول ظهور له يف اإلستفتاء على
<Ìœ�ﬂ⁄<ªÊ<‹ä¢]<^©_<ƒÈ∂<ª
التعديالت الدستورية يف 19
]÷<gfäjË <^⁄H <ÇËÇvj÷^e <‡�f
J^„◊‚3eاملاضي.
مارس
<ºÀç <l^È◊€¬ <gfäe <^ñË_Ê
قدم دياب الصيف املاضي
]÷<gvâ<^7¯}<‡⁄<‹jË<:÷]<·Á‚Ç
√ <Ìواحدة
ضم Åأغنية
<ÏÇu]Ê
ألبوم"<^„ﬂ⁄
"ميين “<Ï4f
“<ÌÈ€
بتنويعات
بتفرق"
"أصلها
Hهي<Ó◊¬ <Ü„øËÁﬂ�f÷] <Ç◊q <ÿ‚3È
J<Ï4f“<ÌÈﬂm<ÿ”çمن "التصبري"
خمتلفة ،كنوع
األلبوم يف
طرح
]÷<ÿ‚3حلني
جلمهوره،
<ÌrÈjﬁ
¨<ÿí
]÷<ÎÑ
_<Ê

<ò√e
]÷<ª <‡ä
]÷<ª <›Çœj
مقربون منه
السنة ،ويرى
رأس
]<ŸÁíu<‡¬<Üøﬂ÷]<ò«eÊ<l˜^£
أنه لن يطرح ألبومه يف الصيف
J˜<›_<ÏÅ˜Ê
احلالي ،خشية عدم النجاح،
<ÂÑ7 <Íâ^â˘] <ÕÇ7] <Á‚ <^⁄ <I
بسبب األجواء الثورية اليت متر
]÷√[ÌÈ◊€
بها املنطقة العربية.
‚<≈^q3âc<Á‚<‡�f÷]<Çç<ÌÈ◊€¬<ÕÇ
�
]÷<ÖÁ„æ<·ÊÅ<‡�f◊÷<Í√Èf�÷]<ÿ”é
شريين عبد الوهاب
_<kﬁ^“<Á÷Ê<ÌÈﬂm<ÌË_<Ê_<Ä^Àjﬁc<Î
شريين عبد الوهاب ألبومها
أجلت
J<Ï4«ë
الذي كان مقررً
الصيف
طرحه
ا
<‡�f÷] <Çç
� <ÌÈ◊€¬ <‹ji <ÃÈ“ <I
املاضي ،بسبب ظروف احلمل
¬^[ÏÅ
طفلتها
وضعت
والوالدة ،حيث �
<Íœ
<_<D|ÜqE
_–ç<p]Çuc<‹jË<˜Ê
الثانية ،وكانت شركة روتانا
<TIS<≈^ÀiÖc<Ó◊¬H<‡�f÷]<ÿÀâ_<ª
]÷√◊ <^Èاملوسم
األلبوم يف
تنوي
÷˙¬<^ñ
طرح]÷<ÌËÊ]à
<‡⁄ <‹jﬂâ
 <‡⁄تكن
 <_ÇfËHمل
الظروف
]÷ <ÌÈ◊â^ﬂjلكن
الشتوي،
_<ŸÊ
<Vagina
] <±حسب
كذلك،
ومازالت
مواتيه،
]÷<ÌÈﬁ^n
<˜ÁëÊ
]<öÁ£
¬<Ì€ø
 J<Cristaوالشركة
Iliacaالفنانة
Superieurنظر
وجهة
�
لذلك لن يرى النور
املنتجة،
<]<‹jËH<‡‚Ç÷]Ê<Ç◊¢
–ç<Ç√eÊ<^Èﬁ^m
<˜ÁëÊ
<‡¬ <^€„◊í
]÷√ <l¯ñشريين
املوسم ،وفضلت
هذا
<‹mHDƒ◊ï˘]E
]÷<ÖÇí
أيضًا_<ÿÀâ
]<±
الصيفي.
السبات
<% <Á÷Ê <ÓjuH <l¯ñ√÷] <Çç
� <‹jË
<ÿ”ç<^�¬˝<ÿ⁄^”÷^e<Ì◊‚3⁄<‡”i
تامر حسين
J‡�f◊÷<x�ä⁄
حسين ألبومه " إخرتت
طرح تامر
<Ï
]÷Üä
†<ÜËÜ
الصيف]<±
صح" <Ö^íË
<^n÷^m
يف �
شهر
الفائت
<^„ﬁ^”⁄
÷<4È«j
]<Ç◊¢
¬‡<
<^„◊íÀe
يونيو  ،2010ثم بدأ العمل
J^œâ^ﬂj⁄<]ÇËÇq<¯”ç<^„Ò^�¬cÊ
إنتهاء
يف األلبوم اجلديد بعد
<Ÿ^íÚjâcÊ <Ç◊¢] <Çç
<^√e]Ö
� <‹jË
الصيفية ،وأستطاع
احلفالت
]÷<ΩÁÈû<|Ü¢]<gÈ�œiÊ<‰ﬂ⁄<ÇÒ]à
تسجيل حنو  27أغنية ،للمفاضلة
<l^È◊€√÷]<ª<›Ç~jäi<]Çq<Ì√È
Ö
بينها ،وكان مقررًا طرح األلبوم
]÷<hÊÇﬂ÷] <Ü„øi <˜ <Í“ <ÌÈ◊È€rj
نهاية الشهر اجلاري ،إال أنه
¬◊JÇ◊¢]<Ó
قرر تأجيله ألجل غري مسمى.
<‡⁄ <ÌÈ◊€√÷] <ÂÑ‚ <—Ü«jäi <‹“ <I
وتفضل شركة مزيكا طرح
]÷[<kŒÁ
الراهن
التوقيت
 <—Ü«jäiيف
األلبوم
<‡⁄
<l^¬^â
<OIN <∞e
فادحة،
خسائر
تكبدها
خشية
]÷<gäuÊ <Ì÷^u <ÿ“ <gäuH <kŒÁ
بسبب إضطراب السوق ،فض ً
ال
<k† <ÔÜüÊJgÈf�÷] <ÏÖ^„⁄
]<Í√ïÁπضمن
_ <Êتصنيفه
]÷√^›< مت
أن تامر
على
<ÿ}]Å
]÷<ÜËÇ~j
]JÓÀéjäπب"القائمة السوداء"
ما يعرف
]÷ <ÏÇÈäطلب
 <‡⁄حيث
الثورة،
]÷<›^Èœ
ألعداء]<g◊�π
<^⁄ <I
ملنازهلم،
الثوار
<‡⁄
العودة ]÷√<ÌÈ◊€
]˝<‡⁄ <^„jﬁ
من <Ç√e
<‰e

<ÌÈï^ËÖ<‡ËÖ^≥<Ê_<ÌÈÒ^ŒÊ<l]]Üqc
[‘÷É<4∆Ê
]<Ê_ <Drain <Ÿ] <^œec <hÁ◊�π
<hÁfﬁ_ <‡¬ <ÏÖ^f¬ <Á‚ <ÎÑ÷] <Tube
<k† <ÌÈ◊€√÷] <^ﬂm_ <ƒïÁË <4«ë
]<›^Ë_ <Ìm¯m <ÏÇπ <‘÷ÉÊHÇ◊¢
<Ì ^“ <ÃËÜíi <‹jÈ÷ <ÌÈ◊€√÷] <Ç√e
]÷<:÷] <›Ç÷] <Ω^œﬁ <ò√eÊ <·Á‚Ç
<hÁfﬁ˘] <]Ñ‚ÊJÌÈ◊€√÷] <‡¬ <sjﬂi
<›^Új÷c <ÌÈ◊€¬ <ÿÈ„äi <Ó◊¬ <ÿ€√Ë
]<ÃÈøﬂi <ª <‹‚^äËÊ <^ñË_ <|Ü¢
ووجه إنتقادات شديدة للثورة
]J^ÈÒ^„ﬁ<Ìœ�ﬂπ
يف بدايتها ،ورغم أنه حاول
<Çé⁄<]ÇiÖc<ÏÇÈä÷]<Ó◊¬<∞√jËÊ
�
بأغنيتني
املصريني
إسرتضاء
<TIR
<∞e <Elastic
Bandage
<9õ
كانت مسجلة منذ
إحداهما
<ò√e<ŸÊ^ﬂi<±]<Ì
_^ï˝^e<ƒÈe^â
ينجح يف
]<l]Å^ñπإال أنه
سنوات،
_<≈Áfâ
]<ÌËÁÈ£مل<ÏÇπ
ضده.
آثار
إزالة
÷JÜ⁄˘] <›à
الغضب <]Éc
]<l^ﬂ”äπ
<ò√eÊ
<:÷]<4Œ^œ√÷]<ò√e<±]<Ì ^ï˝^e
أصالة <‡⁄ <Â^Èπ] <ÃËÜíi <ª
<‹‚^äi
"قانون كيفك" اسم األلبوم
]J‹ä¢
األخري للسورية أصالة
نصري<
›^äq˘]<ÔÇ÷H<l˜^£]<ò√e<ªÊ
<·Á”Ë
]<ÇŒH <Â^Èπ
†<ãf
]÷<:
صدر يف
اخلليجية،
باللهجة
<l^ä◊q
]<‡ävjäπ
<‡⁄
<]Üqcمل تتمكن
ولكنها
يونيو ،2010
<ºÈéﬂiÊ
اإلستعداد ÷<‘ËÜvj
<Pressotherapy
لأللبوم اجلديد،
من
]<Â^Èπ
<ÃËÜíiÊدخوهلا
]÷◊ <ÎÊ^À€منها:
] <á^„¢أسباب
لعدة
<¯”ç
<k† <‡⁄
 <Ñ}`Ëنقابة
÷” <Íمع
]<Ç◊¢طاحنة
معارك
يف
_ J¯ñ
املوسيقيني املصرية ،بسبب
]<l˜^£
<ÿ⁄^√j÷] <‹jË
<I
 <ƒ⁄حلمي
املوسيقار
“ <ÃÈمع
خالفات
]÷<·Á‚Ç
“<ÌÈ€
<^„È
<·Á”i
]÷<:
بكر ،وصدر قرار مبنعها من
“[‡�f÷]<Ìœ�ﬂ⁄<ª<]Çq<Ï4f
املعارك
الغناء .ومل تنته تلك
<l^È€”e <·Á‚Ç÷] <åÇ”i
<Ÿ^u <ª
بسقوط � النظام السابق ،ثم
إال
“<]ÇËÇ†Ê <‡�f÷] <Ìœ�ﬂ⁄ <ª <Ï4f
دخلت يف خالفات أخرى مع
]÷<ÖÇí÷] <ÿÀâ_Ê <ÏÜä
<∞e
منافستها � املصرية شريين عبد
�
<^ﬂm_<·Á‚Ç◊÷<ºÀç<]Üqc<ÿñÀËH
الوهاب ،ومل تنته بعد.
<Ó◊¬ <ŸÁív◊÷H‡�f÷] <Çç
¬� <ÌÈ◊€
إضافة إىل ظروف احلمل
JÏÇÈq<sÒ^jﬁ
والوالدة ،حيث وضعت مؤخرًا
<Çç
� <ÌÈ◊€¬ <sÒ^jﬁ <›ÊÇi <‹“ <I
]÷ [‡�fو بذلك تكون أصالة قد
توأمًا.
كغريها
الصيفي
فضلت
¬<Üé
<‡⁄
السبات ˘“<Ün
]÷<›ÊÇi <sÒ^jﬂ
مطربي الفئة األوىل.
JÏ^È£]<ÔÇπ<›ÊÇi<ÇŒÊ<l]Áﬂâ

@Z›‡»€a@‚aÎÜ @÷áñÎ@Ò5Ç@LôbónÇa
¿@›‡»€a
<∞ﬂm˜]<‡⁄

@·ÿ‰ÿ∫@—Ó◊@Ô€áÓó€a@aÏ€déa
ﬁbæa@7œÏm

<Óju

<‡⁄<kfä÷] <ÌÈ÷ÇÈí÷]<ª<Ü Áji

ÈÄÄuÎ
وجه

اعداد:
ï�ÏÃæa@‚ã◊c@Üaá«a

األسبوع
ÏjÄÄÄé˛a

ّش
أكرم المغو

á‰Á@ò‡Óº@a7ﬂ@ıb‰è®a
احلسناء هايدي املوايف
„ÚÓ«b‡nuaÎ@ÚÓ‰†Î@Ú�íb
اليأس
ال معنى للحياة مع

∂^<ÌÈ€◊√÷] <Ï^È£] <ª <^„u^rﬂe <Ì◊Ò^√÷] <Ÿ
]÷√◊‹< برتبية
وتسعدها
االسرة
تفرح
اجلميلة
احلياة
]<›Á¬Çπ
<^‚Å]Ü
_ <Ñ~jË
¬<^⁄Çﬂ
<ÌÈ◊€√÷]Ê
والعلم
واالخالق
الفضيلة
على
والبنات
االبناء
<·Á„q]ÁË <^u¯â <ÌÈﬂõÁ÷]Ê <ÌÈe3÷]Ê <—¯}˜^e
وحب الوطن معا ،هذا ما تقوله الشابة اجلامعية
<Ÿ^€¬˜] <ÏÖ]Å]Ê <ÜiÁÈf⁄Á”÷] <ª <l]á^q] <Ó◊¬ <Ó◊¬<l]Ö^íjﬁ˜]<·Áœœ¨Ê<¯„¢]Ê<ÿ„¢]<‰e
<ÌËàÈ◊”ﬁ˜]Ê<ÌÈeÜ√÷]<l^«◊÷]<‡œjiÊ<ÿËÁ€j÷]Ê
 <–uرجل
كرمية
هايدي
احلسناء
<^π <ÃËÜç
املوايف<Ìä
˜·< ]^ﬂπ
<‹„Èä
^ﬂ⁄
االعمال <‰Èوالثقافات واتابع دراسيت اجلامعية آلخذ دوري
<oÈu<‰÷<ÅÊÇu<˜<4f“<^„uÁ€õ<JJÌÈäﬁÜÀ÷]Ê
]÷<Ìe^é
÷<‰
<ÿ€√iÊ
<‰e
<‡⁄ˆi
<^⁄
<]Ñ‚Ê
<ÿñ
]˜
االستاذ حممود املوايف والسيدة االجتماعية وعندما اخترج سأعمل معلمة يف احدى املدارس
]÷<ÌÈâ^Èä
]<Ï^È£
<ª
<^„qÊá
<ƒ⁄
<’Ö^éi
<ÌËÇ◊e
¬<Áñ
‚<ÎÇﬂ
∑<ì€È
<Î]4⁄
]<^ﬂä£
منى املوايف.
لتعليم النشء حب االوطان واحرتام اآلخرين
<·^πÜe<ª<ÌfÒ^ﬁ<xfíi<·˜<x€�iÊ<ÌÈ÷]3â˜] <Ìœ�ﬂ⁄
اجلهاد <ª
مدينة ]˜<Ö]Üu
<hàu <ÌvçÜ⁄Ê
“<Â]Ü∆Á
هايدي يف
ولدت
والنضال وحيلو لي ان اردد مع الشاعر:
]˜<^È÷]3â] <4§ <‰È <ÿ€√i <à◊ËÊ ّ<pÊ^â <ÁÈﬁ <l]Áë
<‡⁄
¬^÷<ÌÈ
<Ìfäﬁ
<^„È
<k÷^ﬁ
¬<ÌÈ÷^€
والعلم بور سعيد الباسلة يف مجهورية مصر قم للمعلم وفه التبجيال
“^<ª^œn÷]Ê <ÎÖ^ñ£] <ÎÅÇ√j÷] <^„√€j•Ê <]Üøﬁ <ÌÈﬁ^π2÷] <ÏÊÇﬂ÷] <±] <^„◊ëÁi <lÅ
العربية هذه املدينة البطلة اليت هزمت العدوان
كاد املعلم ان يكون رسوال
§<^È÷]3â˜ <Ìﬂäu <^Ë]ÁﬁÊ <4} <Ï4Àâ <·Á”iÊ <Í‚Ê <^7 <å^ﬂ÷] <Ìf¶Ê <ÌËÇ◊f÷] <ª <^„i^⁄Ç
الثالثي بقيادة اسرائيل وبريطانبا وفرنسا على
¬<hÁ√é÷] <Ì ^“Ê <ÌÈeÜ√÷] <ŸÊÇ÷]Ê <·^ﬂf÷Ê <ãÈÒÖ <gÒ^ﬁ <ÎÇﬂ‚ <·Á“ <åÇﬂ„π] <Ì◊Èœ
ايدي اجليش املصري البطل بقيادة القائد
] JÌËÜ£]Ê<›¯ä÷]<Çéﬂi<:÷]<ÏÖÁ„œπصبية
 <%Á”÷^⁄<‹‚<ÅÊÖÊ<Ì√eÖ]<^€7Ê<ÿÈÀjâÜ‚<ÌËÇ◊eاحلسناء الشابة هايدي املوايف
التارخيي اخلالد مجال عبد الناصر ومشاركة
^ <ÇÈä÷]<ÌµÜ“<Í‚Ê<^”ÈeÊÖÊ<^äÈﬁرائعة يف تفكريها واخالقها وتربيتها تعمل
<gu<˜]<‰È‚^ñË<˜<:◊Ò^√÷<9u<VÎ]4⁄<ŸÁœi
Ê<ÿÈç]ÖÊ
سوريا العروبة بعملية استشهادية قام بها
South
West
 <ªمكتب
“ <^ﬂيف
واآلخر
احلني
 <ÌœÈœçبني
]<Ê
÷<·^ﬂf
]<Ê] <^È÷]3â
<]Áâ
]÷<‡õÁ
<‹È”u <Ó◊È÷ <ÏÇÈä÷]Ê <ì€È∑ <^ﬂu
البطل املقدام والشهيد الكبري
]÷J‹È”u<å^�∆<Ü¬^é÷]<4Àäجول ّ
واهلندسة لصاحبيه حسن
مجال ابن  Buildersللبناء
<‡õÁ÷]<Ìf¶<·˜<—Ü
]<˜<%^√÷]<ª<Ì√œe<Î
 <ÿeÜiحطم
 <ÏÇ◊eحيث
النصارى
يف وادي
مشتاية
بلدة
اجلامعية
دراستها
تتابع
وهي
احلسيين
<^€Ò]Å
]≥<Óﬂ
<H±^√i
<!]Ê
]˜<ÏÜâ
وعلي ¶<Ìf
]÷<‡⁄ <Ì√e^j
<ª <Î]4⁄
]÷<ÏÇÈä
<lÇ÷Ê
مدمرة جانبارت الفرنسية وانتصرت مصر عبد
]<^ﬁÅ˜Ê
<‹È◊√iÊ
<ÌÈeÜi <ª
<·] <l^⁄^Œ<%^√÷]Ê<·^ﬂf÷<k�¬]<:÷]<Ì◊uá<ÌﬂËÇπ
بالتضامن
اجلميلة هي
]!<احلياة
<^ﬂœان
وتؤكدÁËعلى
الغاشم.
العدوان
<‡⁄هذا
“<Ï4fعلى
الناصر
<ŸÁŒ_Ê<HÌf¶<!]<·˜<Ìf-]<Ó◊¬<‹„jÚéﬂiÊ
]÷”<4f
]÷<Ü¬^é
 <±] <ÿœ¬ <ÇÈ√âوالتفاعل واالخالص هلذه البالد والتواصل
»˜<<Ü}˚]<‡ËÇË<·]<ƒÈ�jäË<Çu]Ê<·^äﬁ]<ÇqÁË
مع
تقيم
حيث
هايدي
ترعرعت
سيدني
ويف
]<ÎÊ]Ü7
]÷<å^È
]÷<ÿu]Ü
]<ÌËÖÁ„€¢
<ãÈÒÖ
مع الوطن االم مصر احلبيبة مصر البطولة
˜<ÕÜ√Ë<Çu]Ê<·^äﬁ]<ÇqÁË<˜<ÌœÈœ£]<ª<‰ﬁ
<ÃâÁË<tÜ~π]Ê<ÃËÜé÷]<Ü€¬<Íπ^√÷]<ÿn€π]Ê
يف
تدرس
وهي
مدارسها
يف
وتعلمت
اهلها
مصر العروبة ومع كافة الدول العربية.
<Ìﬁ^ﬂÀ÷]Ê
<∞‚^ç
<]4“^çلتصبح
]÷√^ <ÌÈπسيدني
جامعة غرب
التعليم يف
كلية
]˚}J«Üعلى ان ال معنى للحياة مع اليأس
 <›Á®Êوتصر
]÷<^ﬂä£]<ÏàÈ€π]<ÌÈ¬^€jq˜]Ê<ÌÈﬂõÁ÷]<Ì�ç^ﬂ
“<ÿÒ]ÊÊ<›Ü“<ÔÁ®Ê<è”ﬂu<gÈ®<Ÿ^n⁄]<Ö^f
ّ
مدرسة ،كما شقيقتها مرام املتخصصة يف مطلقا وابدا وعندما يقول الشعب قوله من
<^„j⁄^ŒÊ <^‚4”Àje <^ﬂäu <ÎÇﬂ‚ <Î]4⁄ <∞ﬁ^ﬂ
<‹‚]ÁâÊ
“<ÎÖÁÀ
الذي
]˜ <^�âحممد
<˜ÁœﬁÊوشقيقها
االعمال
ادارة
 <‡⁄يتابع اجل احلرية والعدالة االجتماعية ويبقى الطموح
<gÒ^ﬁ <gj”⁄ <ª <Ì÷Êˆä⁄ <Í‚Ê <J^„jÈeÜiÊ <∞ËÜ”ä¬<ÏÅ^ŒÊ<^eÅ]Ê<∞Èâ^ÈâÊ<]Ü√çÊ
دراسته يف معهد للهندسة.
هو النجاح الذي ينشده كل طالب علم الن
<ÿï^ﬂiÊ <ÌË˜Á÷] <·^πÜeÊ <Ç◊ÈÀm]3â <Ç√œ⁄
J∞ÈuÊÖÊ
هايدي انا سعيدة مع اهلي االحباء يف
تقول
معركة
يف
الضالل
وجه
يف
فعال
سالح
العلم
<4} <‰È <^π <ÿ€√iÊ < <l^ËÁjäπ] <ÿ“ <Ó◊¬ <^€7^®]Ê <^„qÊá <ƒ⁄ <‹Èœi <oÈu <ÍﬁÇÈâ <ªÊ
احلضارات
املتعددة
اسرتاليا
اجلميلة
البالد
هذه
احلياة.
÷JÌ◊Ò^√÷]Ê<^È÷]3â]Ê<·^ﬂf
<k◊íuÊ<Ÿ^¬<Ç„√⁄<ª<^„jâ]ÖÅ<Î]4⁄<k√e^i

Ph: 9632 6890
Fax: 9681 1609
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الشـــعب يــريد
شوقي مسلماني

الشعب يريد تسريح األنظمة
البائدة
يريد تطهري البالد زاحفًا عليها
باملاليني
من املاء إىل املاء
العادل الرمحن الرحيم يف األصل
ّ
احلكام من
لتجريد األصنام ـ
ألوهياتهم اجملرمة
ّ
ُ
إسقاط الفاسد
إنكسار القيد ـ
ُ
الشعب
كل تابو حيجز عليه يريد
ُ
إسقاطه
يزور
ال للمال السياسي الذي ّ
على كل صعيد
الشعب هو السلطة
الرئيس مواطن ّ
موظف فقط برتبة
رئيس
اجلندي على احلدود مواطن ّ
موظف
برتبة جندي
التحري
شرطي املرور ،الشخص
ّ
وغريهما وغريهما
مواطنون ّ
موظفون بهذه الرتبة أو
تلك
حريُة املواطن أقدس من كل ما
ّ
عداها
الشعب يريد حتى ولو كره
الكارهون
هو مع املستقبل حتى ولو واحدًا
فوق الصفر
خريًا من هذا القرب
الشعب يكسر اخلّزان
هناك من يستبق النريان
إجهاضية
مفتع ًال حرائق
ّ
وقائية
أو
ّ
الشعب قبل احلاكم والشعب
بعده
عربيًا من دون مكافحة
ال شعب
ّ
التخّلف والتسّلط
اإلمربيالية ـ شريعة
والصهيونية ـ
ّ
ّ
الغاب
الشعب يريد إنكسار احلصار ّ
وكل
جدار
ُ
جهاد أصغر
فرعون
إزاحة
ٌ
ٍ
ُ
ُ
محايتها هي اجلهاد
الثورة!
األكرب
الشعب يريد إسقاط ّ
كل األنطمة
القمعية
ّ
يريد مكافحة الفساد ـ أمن الدولة
املتآمر

ُ
ِ
النريان حبقبِة
أضرمت
حقبة النفط
َ
ثورة
توجه خراطيم نريانها إىل
وذاتها ّ
ثورة معاصرة
ُ
القدرة على احتمال املظامل
إقتصادًا ،إجتماعًا ،أمنًا ،سياسًة
كّلها انهارت
«الفضائيات ،إنرتنت ،فايس
ّ
بوك ،يو تيوب ،تويرت ،موبايل
معًا جعلت الشعب ينظر إىل العامل
وإىل ذاته
على حنو آخر خمتلف:
جهٌة خضراء وجهٌة يباس
جهٌة كرامة وجهٌة إهانة»
الشعب يريد إسقاط األقنعة ـ
املضادة:
الثورة
ّ
القبلية،
العنصرية،
إيقاظ النعرات
ّ
ّ
الدينية
املذهبية،
ّ
ّ
الديكتاتورية
يريد إطفاء كل ليل
ّ
ـ
الفيلم اإلستعماري الطويل
ّ
متوضئًا ِ
ِ
مباء
مستح ّمًا أو
الشعب
ُ
قمع املظاهرات
ِ
خراطيم شرطِة ِ
ً
يتقد ُم البسا األكفان  ...هذا
أو
ّ
الشعب ال ميوت
وجه الرئيس وجهه هو
وجه الشعب ال خيتصره وج ٌه
ِّ
املتخثر زائل
باق ،النظام
ُ
الوطن ٍ
ُ
الرمسية شيك بال رصيد
الرواية
ّ
نداء استغاثة ال
ويف أحسن حال ُ
بعد
أحد
ّ
يصدقه ُ
قصة الراعي والذئب
متامًا كما يف ّ
ذات الرسالة اخلالدة
حر طبعًا ال تطّبعًا
الشعب هو ّ
الشعب يريد ح ًال عاج ًال للكارثة
من رأس اإلبرة إىل الفيل ،من
البكترييا إىل احلوت
اجملرة ،من الرئيس
الذرة إىل
من ّ
ّ
املتغول
إىل النظام
ِّ
آليات منطق
الشعب يريد تفكيك ّ
الشريرة
القوة
ّ
ّ
الشعب يزحف :الكابوس خيتفي
الشعب يريد تفكيك ّ
كل لغم
تفكيك ّ
مؤسسات اإلجرام
كل ّ
حرًا
حرًا ،أن يعرب ّ
أن ميكث ّ
ومن الشعب!
الشمس تشرق.
ُ
optusnet.com.au@Shawki1

ســـال ٌم لـــغ ّزة
ضحى زلغوط

ّ
ّ
وكل ما
كل ما قيل من شعٍر
ُينظم
ألقاه جيري يف عروقي والدم
الشعر دواء لتضميد جراح
متيم
أسرية حزن وعاشق ّ
بكت قوايف الشعر حزنا حني رأت
ما ينطق به القلم
غدر
أرافق األيام خشية ٍ
وتبسم
وأستقبل الليل بشوق
ّ
قت
حد ْ
جبد وإن ّ
أعاتب العني ٍّ
وتوهم
مبا ال يليق بها من سخٍر
ّ
ُ
يّ
ومن العقل
وأقفل األهداب
يسري
صفاح األرض كالعلجم
يطوي
َ
ويعود يستكني على وسادة
تذوقت ملح الدموع ّ
بتزقم
ّ
رافقتين والليل صنو متاعيب
وهل على غريها أسرتيح وأنعم
وصور
تشكو ما تراه من أمل
ٍ
كصحيفة بيد صفيق أطرم
ما لي أرى اآلذان صاغيًة
إىل اإلعالم واجلنب فيها مستحكم
هل السواعد ختّلت عن أعنّتها
ال باللهو ملتزم
حبمل جّو ٍ
ملا الغابات من األسد خالية
متجهم
مشرع األبواب
ّ
وعرينها ّ
فلسطني أطفالك طويًا على الثرى
خاوية البطون والوجه ّ
مهشم
ونساؤك ثكاىل
باهلم مثقلة
ّ
تودع أبطا ًال أكفانهم العلم
ّ
وزغاريدهن للنصر معبرّ ة
ّ
تقول للمحتل منوت ولن نستسلم
بياض النقب يعلو
رؤوسهن
ّ
يا ّأمة العرب والعجم
عربية
فلسطني
ُ
غيداء حسن ّ
يا مهد عيسى والرسول األعظم
وصيٌة من الباري ملن يزورها
ّ
تيمم
ال يدوس أرضها بدون ّ
ال ترتكوها وكرًا آلل حصني
شدوا السواعد واستنفروا اهلمم
ّ
يا صخرة املعراج عهدًا
ّ
حبق من له عليك موطء قدم
كنيسة املهد لن ُيقفل بابها

لو ُجِبلت أرضك فلسطني بالدم
ومن كنيسة القيامة عيسى قادم
باإلجنيل والقرآن واحلب املفعم
يا ّأمة العرب يكفيكم ّ
مذلًة
بأي مقربة دفنتم باقي الشيم
واستعريوا العزم من سالف
ليشهد التاريخ أحفادكم ملن
تنتمي
ألقدس يأبى منكم ّ
مذلًة
نبيكم وثالث احلرم
ُ
معراج ّ
واأليام عصيبة
إنتظرناكم طوي ًال
ّ
أال تعلموا أن اجلنوب وغّزة توأم
اهلم يف مستقبلهم
أطفاهلا يرون ّ
ّ
والتيتم
سوء الدمار والتهجري
ضحية
أتاهم األضحى وكانوا
ّ
ّ
حملتل قبيح جمرم
برت أيدي امللوك وكّلت
ّ
احملتل بوضع األوسم
على صدور
نبيهم
شرعوا بالظلم
وصية ّ
ّ
ّ
ّ
والغين الدسم
وتبادلوا القرى
جبابرة خيجل التاريخ من ذكرهم
ُبشم البطون من لذيذ األطعم
واملاس
بالياقوت
تيجانهم
مرصعة
ّ
وسريرهم مرجان يعلوه فرو
األنعم
ونساؤهم يف القصور قاطنة
حبلى وديباج يكسو املعصم
أطفالك غّزة وأطفال قانا
أعدادهم تفوق أعداد األجنم
وشهداؤها فخر وعّزة وكرامة
أنفاسهم رياحني ودماؤهم بلسم
ّ
وكل نقطة دم منهم نزفت
يرافقها لعنة على ّ
عربي نائم
كل
ّ
ما دام عّز للملوك من قبلكم
سئتم مصريًا يا وقود ّ
جهنم
استبشروا باخلزي واعلموا ّأنكم
مزبلة التاريخ يف عصبة األمم
صهيون ال ينعم وإن طال الزمان
به
ِ
أحفادك فاطم
أين حنن من
شدوا رحاهلم
كم غزاة من قبلكم ّ
ّ
مقطعة أوصاهلم منخورة اهلمم.
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من ديوا

نفخة عذبة

القنصل ماهر اخلري يهدي
نفخة عذبة إىل قنصلية لبنان العامة يف سيدني

الغدير
ن

الشاعر أمحد احلسيين

ّ
والعلل
بين على اآلالم
مهال
ِ

بلل
وان ذرفت دموع العني يف ِ

والعني عربى ّ
تبخ الدمع من أمل

الدغل
رقراقًة هلت من جرحها
ِ

الليل عتم وان طالت مرابضها

الظلل
ال بد نور يشق العتم يف
ِ

أفق
ال بد تشرق مشس احلب يف ٍ

والقلل
مهما توانت عن الوديان
ِ

والنور يلمع يف اآلفاق منتشرا

عجل
الفجر ميحو جناح الليل يف
ِ

أفق
والشمس تلبس ثوب العرس يف ٍ

ُ
َ
كسل
نشاط الكون من
يفيق
حتى
ِ

والطري يصدح يف اجوائها نغما

ّ
األمل
بين ترى من بارق
مهال
ِ

غر ْد صباحا على اآلفاق مرتفعا
ِّ

ُ
ٌ
وامل ُث ِل
سيل من العرفان
فأنت

كالنحل غطى على االزهار مرتعشا

ّ
البصل
الفل ال طعما من
طعما من
ِ

تبق على اآلالم ّ
غِّْرد وال َ
مضجعا

تعر َق بني اجلد
حتى
واهلزل
ِ
ّ
أذللت دمعي وما ّ
جفت مآقيها
ُ

كاملزن فاضت على االجفان ُ
قل
وامل ِ

احلــرة والرأي احلــر،
أهال وسهــال بأنصار الكلمــة
ّ
حاملني شعلــة اإلعــالم العربــي يف أسرتاليــا ،
متدون جســور الوصــل
ما كنتــم إال سفــراء لبلدكــمُّ ،
والوصــال بني أرض اإلغتــراب وأرض الوطـــن ...
تقربــون املسافــة ،حتذفونهــا أو تكادون...
ِّ
تضيئــون الزوايا املعتمــة يف بيوت الوجــدان،
فتجمعــون الضفتني  -القلبني وتشدون
أواصر
َ
احلنني والشوق واحلب ...من خالل أغنية رومنسية
تتهدج او قصيدة تتماوج من مذياع ،أو من خالل
َّ
وأخبار
سياسي
وحتليل
عريض
مانشيت
متفرقة من
ّ
حمليات وإجتماعيات وأدبيات تتوارد يف جريدة ...
تؤازرون األجبدية العربية وأجبدية لبنان بفسيفساءاتها
املزخرفة تارخيا وطبيعة وثقافة وادبا وشعرا وفنا
وحضارة.
تساندون مجيع اللبنانيني دون تفرقة وتتلفتون
مرحبني بالبعثات الدبلوماسية اللبنانية يف أسرتاليا
ّ
َّ
اليت ما انفكت جتهد يف إظهار الوجه
الوضاء للبنان
ويف تقديم ّ
كل العون واملعونه اىل أبناء اجلالية
الكرمية .
والدبلوماسية اللبنانية مشهود هلا بعراقتها كانت وال
تزال رائدة يف عاملهاَّ ،
أثرت يف الدبلوماسية العربية
الدولية،
احملافل
يف
ونشطت وتألقت دائمــا
خرجب
َّ
الكثري من الشخصيات البارزة واليت ملعت يف عامل
السياسة واملراسم واإلقتصاد واألدب والشعر...
مجــى ُأ ِ
عتمدت أكادمييا يف جامعات لبنان
خطــوا كتبا ّ
ُّ
وجامعات شقيقة ...
والدبلوماسية هي اليت تفتح بابا
ورديا بني البلد
َّ
املعتمد والبلد املعتمد لديه ،وتقيم عالقة ِّود وإلفة
وثقة مع مجيع أبناء الوطن األم املقيمني يف البلد
املضيف.
ويف هذا االطار ،كان ال بد من مسحة حمبة او نفخة
عذبة يف روح قنصلية لبنان العامة يف سيدني
لتجديد التعاون وترسيخ الثقة مما يفرض علينا ان
نقدم ما استطعنا اليه سبيال ضمن القوانني املرعية
االجراء ،من مساعدة وتسهيالت لكل لبناني يقصد
هذه البعثة.
ومن هنا ،أتينا على تنظيم آلية تستحدث بعض
التسهيالت يف قبول املعامالت القنصلية اليت تورد
الينا ،وتنفيذها دون إبطاء او إعاقة ،وكما نتوخى،
فانها ستلقي بظالل من الراحة واالرتياح لدى مجيع
اللبنانيني يف والية نيو ساوث ويلز.
يسعدني اليوم أن اعلن آلية التسهيالت اليت
اعتمدناها وهي بعنوان " أهلنــا وسهلنـــا" اعتمدناها
وشرعنا بتنفيذها خلرينا ،خلريكم خلري مصلحــة كل
لبناني وخلري لبنــان
عشتـــم وعـــاش لبنــــان

انتخابات مجعية بطل لبنان عودة غسان صهيون وبدر صاحل
يوسف بك كرم الزغرتاوية ورياض ونوس وعائلتهم من سورية
تتشرف مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم
الزغرتاوية اوسرتاليا بدعوة ابناء اجلالية
الزغرتاوية اىل حضور االجتماع السنوي
العام الذي يعقد ألنتخاب جلنة ادارية جديدة
لعام  .2012-2011وذلك نهار االحد الواقع
فيه السابع عشر من متوز  2011الساعة
الرابعة بعد الظهر يف البيت الزغرتاوي على
العنوان:
178 Guildford Road, Guildford
الرجاء مشاركة اجلميع ملا فيه خري اجلمعية
واجلالية الزغرتاوية.

زيارة تالميذ الصف الثامن يف معهد الروح
القدس يف الكمبا اىل مركز الرتاث املاروني

يوم األربعاء املاضي الواقع
يف الثامن من شهر حزيران
 2011قام تالميذ وتلميذات
الصف الثامن يف معهد الروح
القدس يف الكمبا بزيارة اىل
مركز الرتاث املاروني بصحبة
معلمة اللغة العربية االتسة
نورما مارون واألستاذ توفيق
منصور .
كان اهلدف من الزيارة هو اطالع
الطالب على املعامل احلضارية
املارونية يف املركز ,وبرز فكرة
أهمية وجود واستمرار اللغة
العربية يف اجملتمع االسرتالي
وخاصة اجملتمع اللبناني.
بدأت الزيارة أوال بصالة يف
كنيسة مار مارون مع األب

جوزيف أبو زيد ثم تلي ذلك
زيارة الطالب اىل املتحف
املنسقة
استقبلتهم
حيث
ملركز الرتاث املاروني احملامية
بهية ابو محد اليت شرحت هلم
عن حمتويات وتاريخ املتحف
وأهميته يف اجلالية اللبنانية يف
بالد االغرتاب.
جتول الطالب يف إرجاء املركز
حماولني إرضاء فضوهلم الذي
بدا على وجوههم ويف الوقت
ذاته حماولني االستماع اىل
املعلومات اليت كانت تعطى هلم
من اهليئة اإلدارية يف املركز.
عاد الطالب اىل املدرسة
ويف جعبتهم الكثري والكثري
من املعلومات عن الرتاث

املاروني وأهمية اللغة العربية
اليت يستطيع استعماهلا يف
جماالت واسعة منها الدينية
واالقتصادية والسياحية وما
اىل هناك من جماالت عدة.
وبهذه املناسبة تتقدم اهليئة
التعليمية وخاصة قسم اللغات
يف معهد الروح القدس يف
الكمبا من سيادة املطران عاد
أبي كرم ومن األب جوزيف
أبو زيد و احملامية بهية أبو
محد خبالص االحرتام والشكر
واالمتنان ملا قدموه لطالب
املعهد خالل الزيارة من استقبال
وحفاوة واحرتام ومعلومات غنية
عن الرتاث املاروني يف بلدنا
الثاني اسرتاليا.

الوزير والنائب اسطفان الدويهي واالعالمي املعروف
سركيس ابو زيد يف سيدني

عاد إىل سدني بعد زيارة الوطن الغالي
سورية السادة غسان صهيون وعائلته حيث
شاركا يف مأمت ابن شقيقته الشاب اجلامعي
املرحوم ألياس باسم الضيعة رمحه اهلل.
كذلك بدر صاحل ورياض ونوس وعائالتهم
 ,بعد أن شاركوا مبآمت الشهداء رمحهم اهلل
وطيب ثراهم  .مع أصدق التعازي هلم
املغوش للشهداء الرمحة
من الزميل أكرم
ّ
وللوطن العزة.

العالناتكم يف اهلريالد االتصال باألرقام
=02 8764 8186
0403 482 345

املغوش (أرشيف)*
*النائب اسطفان الدويهي واالعالمي سركيس ابو زيد والزميل أكرم
ّ

منذ سنوات قام الوزير السابق والنائب
احلالي اسطفان الدويهي واالعالمي املؤرخ
سركيس ابو زيد بزيارة اىل سيدني حيث
اقيمت هلما حفالت التكريم الرمسي والشعيب
يف برملان الوالية كما كرمهما ابناء مدينة
زغرتا والعديد من اجلمعيات واملنتديات

والثقافية واالجتماعية وحتدثا عن لبنان
املقاوم والنتصر على العدو الصهيوني ،هذا
اللبنان احلضاري الذي يعيش فيه بنوه بكل
جدارة الوطن املعافى من االمراض الطائفية
والعشائرية هو الوطن املنتصر دائما وابدا
حسب تعبري الضيفني الكرميني.
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رياضة

أول ذهبيتني للبنان فى األلعاب االحتاد السعودي يتجه للتعاقد تشلسي يقدم مدربه أندري
«األخضر»
لتدريب
رايكارد
مع
العاملية الصيفية لألوملبياد
فياس بواس رمسياً ..ومانشسرت
اخلاص يف أثينا
يضم احلارس دي خيا

استطاع ابطال لبنان املشاركون فى االلعاب العاملية الصيفية
الـ 13املقامة حاليا يف العاصمة اليونانية اثينا ،احراز أول
ميداليتني ذهبيتني ،وذلك يف رياضة الثلج على العجالت
ملسافة 100م عرب رباح كنيعو ورامي املصري.
واقام العميد حممد عبدوني رئيس البعثة ونائبه فؤاد مروش
احتفاال بهذا االجناز الكبري والذى شاركهم يف فرحته حممد
ناصر مدير الرياضة واملسابقات باالوملبياد اخلاص الدولي.

متثال ليونيس شرايفر يف أثينا

قام الدكتور تيموتي شرايفر رئيس االوملبياد اخلاص الدولي
وماريا شرايفر املؤلفة والتلفزيونية الشهرية برفع النقاب عن
متثال لوالدتهما يونيس كنيدي شرايفر ( )2009 - 1921مؤسسة
حركة االوملبياد اخلاص الدولي ،حبضور كبار ضيوف االلعاب
وعدد من الوزراء اليونانني والرئيس االقليمي لالوملبياد اخلاص
الدولي امين عبد الوهاب.
كما شهد ازاحة الستارة عن التمثال مارك شرايفر وشرايفر
روبريت شرايفر اىل جانب عدد كبري من افراد اسرة شرايفر
من االجيال اجلديدة اىل جانب حضور السيدة الثانية للواليات
املتحدة بايدن جيل والدكتور ميشيل كوان ،والالعب الصيين
ياو مينغ ،وشخصيات.
وقال شرايفر« :ستكون أمي سعيدة بهذا التمثال فى حديقة
تقع يف قلب أثينا ليذكرنا باالهلة أثينا ،واليت كانت اهلة
احلكمة ،وهكذا كانت يونيس كنيدي شرايفر».
مع اقرتاب ايام االلعاب العاملية الصيفية والتى تستمر حتى 4
متوز/يوليو من منتصفها ظل أمين عبد الوهاب الرئيس االقليمي
لالوملبياد اخلاص الدولي صامتا ورافضا التعليق عما حدث مع
عدد من دول املنطقة خاصة مصر واملغرب وسوريا وليبيا،
اىل جانب فلسطني ولبنان واجلزائر وفيما يتعلق باقامة تلك
الوفود ،وحتمل هو واعضاء الرئاسة االقليمية حممد ناصر
مدير الرياضة واملسابقات وعماد حميي الدين مدير الرياضة
والتدريب وشريف الفولي مدير االلعاب واملسابقات ،حل تلك
املشكلة بتوفري مراوح ومبيدات حشرية ،والعمل على توفري
املناخ املناسب لالعبني من أجل املشاركة اجليدة يف تلك
االلعاب.
وقال أمين عبد الوهاب« :جيب اال ننسى اننا على رغم كل تلك
الظروف الصعبة والقاسية اليت تعرض هلا عدد من الالعبني
وحنن من جانبنا نرفضها وقمنا برفع االمر يف مذكرة رمسية اىل
جملس ادارة االوملبياد اخلاص الدولي ،اال ان هناك جمموعة من
العناصر اهلامة ال بد من االشارة اليها .فبوصفي رئيسا ملنطقة
الشرق األوسط ومشال أفريقيا أنا أشعر بالفخر لتلك املشاركة
اجلدية لدول املنطقة على رغم كل الظروف الصعبة والقاسية
التى متر بها عدد من دوهلا ومع ذلك كان احلرص على املشاركة
وبذلنا جمهودا ضخما وجبارا من اجل مشاركة الالعبني يف هذا
احلدث العاملي والذى يقام كل  4سنوات .ومن منطلق حرصنا
على ما حققناه من اجنازات منذ تولينا املسؤولية عام ،2001
مل متر العابا واحدة سواء صيفية أو شتوية اال وكانت هناك
لنا مشاركة مميزة ،لكن لو نظرنا اىل العاب اثينا وبعيدا عما
حدث فيها من بعض االخطاء التنظيمية فيجب علينا ان ننظر
دائما اىل النصف اآلخر من الكوب ،فمصر كانت متر بثورة ،ومت
سحب االعتماد من جملس االدارة القديم خالل شهر نيسان/
ابريل اي قبل اطالق االلعاب بشهرين ،ومن منطلق حرصنا
على الالعبني وعلى اسم مصر حتملنا العبء واملسؤولية انا
وزمالئي يف الرئاسة االقليمية وشاركت مصر ببعثة قوامها
 77العبا والعبة ،وكان للدور الذى لعبه املشري حسني طناوى
رئيس اجمللس العسكري وزير الدفاع باحتضانه معسكر االعداد
آثاره الطيبة يف الالعبني واجهزتهم الفنية وكانت قوة دفع
هلم ،وكانت هناك مشاكل امام مشاركة ليبيا والتى ال بد من
حتية العبيها على حتمل الكثري من املتاعب من اجل املشاركة
والسفر عن طريق تونس على رغم ما متر بها بالدهم من ظروف
صعبة وعصيبة».

يتجه االحتاد السعودي لكرة القدم اىل التعاقد مع املدرب
اهلولندي فرانك رايكارد لالشراف على منتخب بالده يف الفرتة
املقبلة بعد تعثر امتام الصفقة مع الربازيلي ريكاردو غوميز
قبل ايام.
وكشف مصدر مطلع ان «االتفاق مع رايكارد اجنز بنسبة
 99باملئة» ،مضيفا« :لكن ما حصل مع غوميز جيعل االحتاد
السعودي يرتيث يف اعالن اتفاقه رمسيا مع املدرب اهلولندي
حتى انهاء التفاصيل املتعلقة بالعقد متاما».
ووسط تكتم تام من االحتاد السعودي ،خصوصا بعد انتشار
خرب تعاقده مع غوميز يف وسائل االعالم اثر توقيع عقد مبدئي
معه ثم صرف النظر عنه لتأخره يف احلضور اىل السعودية،
تشري تقارير صحافية عدة اىل ان املدرب اجلديد للمنتخب
السعودي سيكون فرانك رايكارد ملدة ثالث سنوات.
وكان رايكارد اقيل من منصبه مدربا لغلطة سراي الرتكي يف
تشرين االول/اكتوبر من العام املاضي بعد البداية املخيبة اليت
حققها الفريق يف املوسم املنصرم.
وكان رايكارد ( 49عاما) املتوج مع منتخب بالده بلقب بطل
اوروبا عام  1988توىل منصبه يف الفريق الرتكي يف حزيران/
يونيو  2009بعقد ميتد لعامني.
وسبق للمدرب اهلولندي ان اشرف على تدريب برشلونة
االسباني مخسة مواسم بدءا من  2008 - 2007وقاد الفريق
الكاتالوني اىل لقب مسابقة دوري ابطال اوروبا عام 2006
ولقبني يف الدوري احمللي .كما كانت له جتربة مع سبارتا
روتردام واملنتخب اهلولندي ما بني عامي  1998و.2000
وعرف رايكارد مسرية ناجحة كالعب ومثل اندية اجاكس
امسرتدام اهلولندي وريال سرقسطة االسباني وميالن
االيطالي ،وخاض  73مباراة مع منتخب بالده سجل فيها 10
أهداف.
وكان االحتاد السعودي للعبة اصدر بيانا قبل ايام قرر فيه
صرف النظر عن التعاقد مع غوميز جاء فيه« :مت االتفاق مع
املدرب الربازيلي ريكاردو غوميز لقيادة املنتخب وقام بتوقيع
عقد مبدئي ملزم قانونا مع علمه وإدراكه التام أن حضوره
للمملكة سيكون يف تاريخ  21حزيران/يونيو ،وأنه سيقوم
بلقاء االمري نواف يف  23منه لتوقيع العقد النهائي يف مؤمتر
صحايف».
اضاف البيان« :تقدم غوميز بعد التوقيع بأيام قليلة بطلب
تأخري وصوله ملدة طويلة عن املوعد احملدد يف العقد ألمور
شخصية ختصه وعالقته بناديه السابق ووعد بارسال األجهزة
الفنية املساعدة له لالشراف على املنتخب حتى وقت حضوره،
فرفض طلبه مجلة وتفصيال الن التأخري يتعارض مع جدول
استحقاقات املنتخب املقبلة ومدى احلاجة املاسة والعاجلة لبدء
برنامج جتهيزه».
واسند االحتاد السعودي املهمة موقتا اىل مدرب املنتخب
السعودي للشباب ،الربازيلي روجريو موريس لورنسو ،ملدة
ثالثة اشهر سيشرف فيها على «االخضر» يف انطالق التصفيات
اآلسيوية املؤهلة ملونديال  2014يف الربازيل.
ويبدأ منتخب السعودية مشوراه يف التصفيات من الدور
الثاني حيث يلتقي هونغ كونغ ذهابا وايابا الشهر املقبل.
يذكر ان «االخضر» مثل عرب آسيا يف نهائيات املونديال 4
مرات اعوام ( 1994بلغ الدور الثاني) و 1998و 2002و،2006
وسقط يف امللحق اآلسيوي امام البحرين يف تصفيات النسخة
االخرية اليت اقيمت نهائياتها يف جنوب افريقيا.
واملنتخب السعودي من دون مدرب منذ كأس آسيا يف الدوحة
مطلع العام اجلاري ،فبعد ان اقال االحتاد السعودي املدرب
الربتغالي جوزيه بيسريو من منصبه بعد اخلسارة املفاجئة امام
سوريا  2 - 1يف اجلولة االوىل ،اكمل ناصر اجلوهر املهمة لكن
الوضع مل يتحسن إذ تلقى «االخضر» خسارتني اخريني امام
االردن واليابان وخرج من الدور االول للبطولة اليت توج بطال
هلا ثالث مرات اعوام  1984و 1988و.1996

فوز البريو على السنغال
فاز منتخب البريو على نظريه السنغالي  0 - 1يف مباراة لكرة القدم
الدولية الودية اقيمت على ملعب «اليخاندرو فيانويفا» يف العاصمة
ليما امام  15الف متفرج ،سجله مهاجم هامبورغ االملاني باولو غرييرو
هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة .89

ولعبت السنغال بعشرة العبني منذ الدقيقة  65اثر طرد العب
الوسط مصطفى كاسيه قبل ان يطرد زميله ستيفان بادجي يف
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع .وكانت السنغال خسرت امام
االكوادور  2 - 0واكملت املباراة بعشرة العبني منذ الدقيقة .49

قدم نادي تشلسي االنكليزي اىل وسائل اإلعالم ،االربعاء املاضي،
مدربه اجلديد الربتغالي اندري فياس بواس ومساعده االيطالي روبرتو
دي ماتيو.
يذكر ان فياس بواس ،الذي خلف املدرب االيطالي كارلو انشيلوتي،
قاد فريق بورتو نهاية املوسم املاضي اىل الفوز بلقيب الدوري والكأس،
فضال عن بطولة يوروبا ليغ حمرزًا الثالثية يف اول موسم له مع بورتو .اما
املدرب املساعد روبرتو دي ماتيو فكان العبا يف صفوف تشلسي سابقا
وعمل بعد ذلك مدربا لعدة فرق يف الدوري االنكليزي.
وضمن اخبار سوق االنتقاالت االنكليزية ،انضم حارس مرمى اتلتيكو
مدريد االسباني دافيد دي خيا اىل صفوف مانشسرت يونايتد بطل انكلرتا
ملدة مخسة مواسم بعدما اكد االخري توصله امس اىل اتفاق مع النادي
االسباني لضمه اىل صفوفه .وكان السري اليكس فريغيسون مدرب
«الشياطني احلمر» قال سابقا« :يعمل النادي على استقدام دي خيا منذ
فرتة .لقد رصدناه وحددنا اختيارنا انه حارس شاب ،سريع ،هادىء،
ميلك حضورا مميزا وهو بديل رائع لفان در سار» .وكان دي خيا احلارس
االساسي التلتيكو يف املومسني االخريين ،بعد خترجه من مدرسة ناشئي
فريق العاصمة وهو تألق يف صفوف «روخي بالنكوس» منذ انطالق
مسريته معه عام  .2009وكان اهلولندي ادوين فان در سار ( 40عاما)
اعلن انه سيعتزل نهاية املوسم املنصرم بعد مسرية مظفرة ،اذ كان
احلارس الذي متكن من سد فراغ العمالق الدمناركي بيرت مشايكل الذي
ترك الشياطني احلمر عام  .1999وراقب فريغيسون احلارس دي خيا مع
مدرب احلراس اريك ستيل يف مباراة اتلتيكو وفالنسيا يف ايلول/سبتمرب
املاضي .وكان يونايتد الحق يف فرتات سابقة عدة حراس بينهم اهلولندي
مارتني ستيكلنبورغ حارس اجاكس امسرتدام ،واالملاني مانويل نوير
حارس شالكه الذي انضم اىل بايرن ميونيخ ،والفرنسي هوغو لوريس
حارس ليون .هذا ويعترب بعضهم ان فريغيسون خياطر جبلب حارس ليس
لديه سوى خربة  18شهرا يف مالعب احملرتفني .واحرز دي خيا السبت
املاضي بطولة اوروبا حتت  21عاما مع منتخب اسبانيا يف الدمنارك.

إيطاليا

[ اعلن مدافع االنرت الربازيلي مايكون انه ال يرغب بالرحيل عن االنرت.
وقال« :كل عام امسع عن خرب انتقالي اىل ريال مدريد .انا العب يف االنرت
وال افكر باالنتقال الي ناد آخر».
[ اعلن وكيل اعمال مهاجم منتخب االرجنتني واتلتيكو مدريد االسباني
سريجيو اغويرو ان املفاوضات جارية مع مدير جوفنتوس ماروتا الجناز
انتقال اغويرو اىل «السيدة العجوز» .يذكر ان وسائل االعالم االيطالية
واالسبانية كشفت االربعاء تقديم جوفنتوس عرضا ماليا بقيمة  35مليون
يورو لفسخ عقد اغويرو مع اتلتيكو مدريد ،فضال عن تقديم راتب سنوي
لالعب بقيمة  6ماليني يورو سنويا.

إسبانيا

اعلنت ادارة ريال مدريد ان ما يشاع عن انتقال املدافع الدولي االسباني
سريجيو راموس اىل ناد آخر ال اساس له من الصحة .يذكر ان الصحافة
االسبانية كانت قد ذكرت ان راموس قد ينتقل لالنرت االيطالي مقابل
قدوم الربازيلي مايكون.

الربتغال

اعلن نادي سبورتينغ لشبونة الذي انهى املوسم يف املركز الثالث
يف الدوري الربتغالي لكرة القدم انه ضم اىل صفوفه املدافع الدولي
االمريكي اوغوتشي اونيوو .واكد سبورتينغ لشبونة على موقعه على
شبكة االنرتنت ان مدة عقد اونيوو هي  3سنوات .وقال اونيوو ( 29عاما)
الذي اعاره ميالن االيطالي اىل تونيت انشكيده اهلولندي املوسم املاضي
خالل مؤمتر صحايف« :ساحاول ان افعل كل شيء ملساعدة فريقي اجلديد
على الفوز ببطولة الدوري» .وساهم اونيوو الذي اختري افضل العب
امريكي لعام  2006يف فوز بالده بالكأس الذهبية عامي  2005و،2007
وسبق له ان دافع عن الوان ستاندار لياج البلجيكي عامي  2008و2009
قبل االنضمام اىل ميالن.

قطر

وقع الربازيلي إدميلسون دوس سانتوس سيلفا مهاجم أوراوا ريد
داميوندز الياباني عقدا ملدة  3اعوام مع الغرافة وصيف بطل الدوري
القطري وبطل كأس ولي العهد .وقال إدميلسون انه ميلك معلومات جيدة
كونها من زمالئه الربازيليني الذين لعبوا معه باليابان
عن الدوري القطري ّ
ثم احرتفوا يف قطر .وبات املهاجم الربازيلي احملرتف الثاني الذي يتعاقد
معه الغرافة بعد الدولي االيراني حممد رضا خلتعتربي .ويضم الفريق ايضا
املغربي عثمان العساس ،ويسعى للتعاقد مع حمرتف رابع بديال للعاجي
امارا ديانيه .وكان اوروا ريد داميوندز اعلن اجلمعة املاضي انه توصل
اىل اتفاق مع النادي القطري لضم ادميلسون ( 28عاما) الذي سجل 109
اهداف يف  226مباراة يف الدوري الياباني منذ قدومه عام  2004من
الربازيل ،فيما اشارت تقارير صحافية اىل انه يتوقع ان يوقع ملدة ثالثة
اعوام مع الغرافة .بدأ ادميلسون مسريته مع باملرياس الربازيلي وتدرج
معه يف الفئات السنية املختلفة اىل ان لعب يف الفريق األول من عام
 2001حتى  ،2005ليبدأ بعد ذلك مشواره االحرتايف يف الدوري الياباني
ضمن صفوف فريق البرييكس نييغاتا حتى عام  2008حيث سجل له 78
هدفا يف  138مباراة ،ثم انتقل اىل أوراوا وسجل معه  61هدفا.
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تتمـات

القوات السورية قرب...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
حول آلية تطبيقه وماذا بعد مرور مهلة الثالثني يوما ،وهل تأخذ بعد ذلك
احملكمة علما بتعذر ابالغ املتهمني وحماكمتهم غيابيا ،أم أنها ستحيل امللف
اىل جملس األمن لبدء مرحلة جديدة تستند اىل الفصل السابع كما يشتهي
بعض فريق  14آذار وبعض اجلهات الدولية؟
مل يأت القرار مفاجئا ،إال باملمر السري الذي آثرت احملكمة الدولية سلوكه
يف تبليغ القرار ،مبقية بقرار منها مضمونه االتهامي واالشخاص املشمولني
باالتهام حمجوبني عن العيون واآلذان ،لتتوىل مواقع الكرتونية مغمورة وغري
مسموع بها قبل الثالثني من حزيران ،تسريب معلومات تفصيلية عن القرار
وعن االمساء االربعة يف «حزب اهلل» وعن خلفياتهم وعن سريهم الشخصية.
بدا «املخرج» ـ املايسرتو واحدا من الهاي اىل باريس وصوال اىل بريوت.
«أهل احملكمة» أي التيار السياسي الذي تتكئ عليه ويتكئ عليها ،قرروا
اعتماد طرق خلفية اليصال الرسالة .مل يكتفوا باتهام «حزب اهلل» .سحبوا
وفد احملكمة الدولية من العدلية يف املتحف اىل طريق بريوت ـ دمشق.
«شخصيات سورية أضيفت» و»احملكمة ستبلغ القضاء السوري به» ،قبل أن
يقرروا أن ما يبث عرب شاشاتهم «غري دقيق».
وإذا كان القرار قد اكد على ثابتة تبدو احملكمة الدولية منخرطة يف سياقها
وهي ان التسريب املباشر أو غري املباشر هو القاعدة اليت ترتكز عليها ،فإنه
مل حيدث الصخب املتوقع ،وقد مارس اللبنانيون حياتهم الطبيعية ،كان قائد
«القوات اللبنانية» مسري جعجع أول من يعلق ،قبل أن ينتهي اجتماع سعيد
مريزا باحملققني وقبل أن خياطب سعد احلريري اللبنانيني!
على ان «حزب اهلل» ،قد خيب آمال كثريين توقعوا مسارعته للرد على القرار،
فعلى الرغم من االتهام االعالمي والسياسي املباشر ،تلقف ذلك بأعصاب
باردة وهدوء شديد ،خاصة انه لطاملا اعترب نفسه غري معين به ،وال باحملكمة
اصال وال باتهامها السياسي اجلاهز .املضمون وصل من خالل تسريبات
صحافية ،لكن الالفت لالنتباه هو اختيار التوقيت السياسي.
وطاملا ان ال اتصال رمسيا باحلزب حتى اآلن من قبل اجلهات القضائية
املختصة ،فان قيادة احلزب التزمت الصمت وعندما سئلت تعليقها كان
اجلواب تعليقنا هو الصمت ،يف انتظار اطاللة ألمينه العام السيد حسن
نصراهلل قبل نهاية األسبوع احلالي.
عمليا ،ميكن القول إن «حزب اهلل» يف انتظار االجراءات اليت ميكن أن تبدأ
بالظهور يف الساعات املقبلة ،لكي يبنى على الشيء مقتضاه ،علما بان
املعطيات األولية اليت حصل عليها احلزب ،اشارت اىل أن القرار االتهامي
واصدار مذكرات التوقيف مل يرتافقا مع تسليم األدلة ونشرها كما كان الوعد
ســابقا من احملكمة الدولية.
ويف انتظار اجناز احلزب قراءته السياسية وتقييمه ومجعه للمعطيات
واألدلة خالل الساعات املقبلة ،تولت قناة «املنار» التعبري بصورة أولية
عن موقف احلزب الرمسي يف مقدمة نشرتها املسائية ،بقوهلا ان احملكمة
«مسيسة حتى النخاع ومتخمة بشتى صفوف اجهزة االستخبارات» ،وأشارت
اىل أن أرباب احملكمة «نطقوا بقرارهم املعروف سلفا واملطابق نصا وروحا
لتسريبات درجت عليها صحف غربية وعربية ،وحتى اسرائيلية منذ سنوات
خلت ،واختارت دوائر القرار السياسي املمسكة بقرار احملكمة توقيتا سياسيا
لقرارها االتهامي على ايقاع تطورات عربية ومتغريات لبنانية ،ابرزها تشكيل
احلكومة واقرار بيانها الوزاري» .واشارت اىل ان احملكمة «سلمت سعيد مريزا
القرار باعتباره ضابطة عدلية ال سلطة مستقلة ،وهذا ما يؤكد وضع لبنان
حتت وصاية دولية بعد قرار دبرته حكومة فؤاد السنيورة يف ليل ،وجتاوزت
به كل املمرات القانونية والدستورية».
ولعل املقاربة املسؤولة اليت قدمها رئيس احلكومة جنيب ميقاتي ،تركت
ارتياحا كبريا يف صفوف مجهور املقاومة ،عندما قدم نفسه كمسؤول متفاعل
مع مشاعر كل اللبنانيني على ضفيت الوجع من اجلرمية والوجع من االتهام،
وبدا شديد الوضوح والشفافية يف تأكيده ان مبدأ احملكمة بالبداية كان
حيظى باالمجاع ،ولكن مسرية ما بعد حلظة االنطالق بها شابتها شوائب
وظواهر ادت اىل تفسخ االمجاع وانشطاره حول هذا املبدأ .وحذر من تبعات
اخذ البلد حنو الفتنة ،ودعا إىل التعقل والتبصر يف رحلة البحث عن احلقيقة
من دون مواربة .واكد ان القرارات االتهامية ايا كان مصدرها ليست احكاما،
واالتهامات حتتاج اىل ادلة دامغة ،وكل متهم بريء حتى تثبت ادانته.
وقال ميقاتي مساء امس االول انه مطمئن بعد االتصاالت اليت اجراها انه
لن تكون هناك فتنة يف لبنان نتيجة لصدور القرار االتهامي ،وان احلكومة
ماضية يف عملها بعد إقرار البيان الوزاري ،وتتطلع اىل نيل ثقة جملس
النواب ،املرجح عقد جلسته االثنني املقبل« ،الننا ال نريد ان خنلق حالة من
الذعر واهللع والتوتر يف البالد نتيجة قرار دولي ليس بيدنا ،واالمور جيدة ان
شاء اهلل وستأخذ جمراها الطبيعي سواء يف ما خص القضاء اللبناني والنائب
العام الذي تقع عليه ال على احلكومة مسؤولية متابعة إجراءات احملكمة والقرار
االتهامي ،او يف ما خص عمل احلكومة».
أما رئيس احلكومة السابق سعد احلريري فتوجه بكلمة اىل اللبنانيني من
اخلارج رأى فيها ان صدور القرار االتهامي هو حلظة تارخيية مميزة يف
حياة لبنان ،وامل ان يشكل نقطة حتول يف تاريخ مكافحة اجلرمية السياسية
املنظمة يف لبنان والعامل العربي .ودعا اىل االمتناع عن التشويش على مسار
العدالة واىل جعل االعالن عن صدور القرار فرصة لقيام الدولة اللبنانية
مبسؤولياتها ،ودعا احلكومة اىل تنفيذ التزامات لبنان جتاه احملكمة اخلاصة
واىل عدم التهرب من املسؤولية.
وقد ناغمه بلغته الثأرية مسري جعجع الذي دعا احلكومة اىل تنفيذ مذكرات
التوقيف ،خمالفا القاعدة القانونية باعتباره ان املشمولني باالتهام يبقون
متهمني اىل ان تثبت براءتهم .علما ان صدور القرار بالنسبة اىل قوى «14
آذار» جيعلها حتاول االستفادة من هذه اللحظة العتمادها منصة للرمي منها
على «حزب اهلل» وعلى حكومة ميقاتي ،وتلك مادة كربى ستحاول االستثمار
عليها يف جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة امليقاتية املقرر انعقادها
يف االيام القليلة املقبلة يف اجمللس النيابي.
ولعل السؤال االبرز الذي تفرزه االحداث االخرية يتمحور حول ما سيلي
اصدار القرار االتهامي ،كما ان املالحظة االبرز تلحظ وجه شبه كبري ما بني
«القرار االتهامي» الذي اصدره رئيس جلنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس
واتهم فيه الضباط االربعة باغتيال الرئيس احلريري ،وفتح لبنان على حقبة
من التوتر الشديد مل تنته تداعياتها واثارها بعد على الرغم من ثبوت براءة

الضباط ،وبني القرار االتهامي الذي اصدره دانيال بيلمار امس االول،
واخلشية هي ان تتكرر تلك التجربة املرة يف ظل ما يرتدد عن ادلة وقرائن
سياسية تشري باصابع االتهام حنو «حزب اهلل».
وفيما قالت مصادر قضائية ان القرار مت تسليمه باللغة االنكليزية ،ويقع
يف ما يزيد عن  150صفحة مقرونة مبذكرات توقيف حبق بعض االشخاص،
وعكفت اجلهات املعنية مباشرة على ترمجة القرار ليصار بعده اىل اختاذ
اخلطوات املناسبة ،اشارت بعض قنوات التسريب اىل ان عدد مذكرات
التوقيف هي اربع ،وتتناول أفرادا من «حزب اهلل» هم حسب تسريبات
عدة مصطفى بدر الدين(املعروف بسامي عيسى) ،وسليم عياش امللقب
بـ(ابو سليم) وأسد صربا وحسن عنيسي .وحبسب التسريب ،فإن وفد جلنة
التحقيق الدولية قام بشرح االتهامات املسندة اليهم يف التخطيط والتنفيذ
وطلب ان يقوم لبنان مبا يتوجب عليه يف هذا اجملال وفق قواعد واجراءات
االثبات والقرار .1757
دوليا ،اعتربت الواليات املتحدة ان تسليم القرار االتهامي يشكل «خطوة مهمة
حنو العدالة» ،وقال املتحدث باسم اخلارجية االمريكية مارك تونر للصحافيني
«مل نطلع على الوثائق اليت ارسلت اىل احلكومة اللبنانية وبالتالي ال ميكننا
يف هذه املرحلة التعليق على فحواها» ،وأضاف «ولكن املصادقة على القرار
االتهامي من جانب قاضي االجراءات التمهيدية وارساله اىل املدعي العام يف
لبنان يشكل خطوة مهمة حنو العدالة ،هذا االمر يضع حدا لالفالت من العقاب
الذي كان يسود لبنان يف مجيع االغتياالت السياسية».
ويف نيويورك ،جدد االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون «دعمه القوي
للمحكمة الدولية وجهودها من اجل احلقيقة وتوجيه رسالة بان االفالت من
العقاب ليس مقبوال» .واضاف «انه يدعو كافة الدول اىل دعم العملية
القضائية املستقلة».
البيان الوزاري11=18 :
من جهة ثانية ،اقر جملس الوزراء ،أمس االول ،البيان الوزاري للحكومة
امليقاتية ،وبدأت االجراءات العملية لطباعته واحالته اىل اجمللس النيابي
متهيدا لعقد اجللسة العامة بدءا من االثنني املقبل ملناقشته ونيل الثقة على
اساسه.
وخرج بند احملكمة الدولية بصيغة توافقية اكدت فيها احلكومة وانطالقا
من احرتامها القرارات الدولية حرصها على جالء احلقيقة وتبيانها يف جرمية
اغتيال الرئيس احلريري ورفاقه ،وانها ستتابع مسار احملكمة اخلاصة بلبنان
اليت انشئت مبدئيا الحقاق احلق والعدالة «بعيدا عن أي تسييس او انتقام،
ومبا ال ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه االهلي»  .ولوحظ
ان احلكومة بأكثريتها اجلديدة قد مرت يف اختبار مبكر ملراكز القوى داخلها،
وتبدى ذلك يف بندين االول حينما سجل الوزراء احملسوبون على الرئيس
ميقاتي وعلى النائب وليد جنبالط حتفظا على إيراد مفردة «مبدئيا» يف بند
احملكمة واقرتاحهم استبداهلا بـ»أساسا» ،كما تبدى يف البند الثالث والثالثني
املتعلق بوزارة االتصاالت والعالقة بني الوزارة و»أوجريو» .حيث جرى تقديم
اقرتاح من قبل الوزير غازي العريضي يقضي بتعديل الفقرة القائلة بأن
احلكومة «ستسعى اىل ارساء قواعد واضحة لضبط آليات العمل بني الوزارة
وهيئة اوجريو حبيث يعمالن كجسم واحد »..ويقضي التعديل حبذف «بني
الوزارة وهيئة اوجريو حبيث يعمالن كجسم واحد» االمر الذي خلق نقاشا
وزاريا ملا يزيد عن ساعة تقرر بعده اجراء تصويت على قاعدة استمزاج
الرأي ،فجاءت النتيجة  18صوتا لصاحل ابقاء النص كما هو ،و 11صوتا
لصاحل حذفه ،والالفت ان االصوات الـ 11مشلت وزراء الرئيسني سليمان
وميقاتي والنائب جنبالط الذي سيعقد مؤمترا صحافيا عند احلادية عشرة
والنصف قبل ظهر اليوم يف كليمنصو حتت عنوان «آن أوان التسويات»!

احملامي الزوقي يعود اىل...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
الزوقي بعد زيارة عمل ونقاهة اىل لبنان استمرت حواىل عشرة أيام.
وقد كانت زيارة احملامي الزوقي حافلة باللقاءات الناجحة واملثمرة حيث
استقبله رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان يف قصر بعبدا حبضور امني
سر الغرفة السيد مازن تابت ودار احلديث حول الغرفة التجارية االسرتالية
اللبنانية يف فيكتوريا والدور الذي تقوم به على صعيد تقوية العالقات
التجارية بني اسرتاليا ولبنان وتعزيز املصاحل التجارية اللبنانية يف فيكتوريا
من خالل الغرفة التجارية.
كما تطرق احلديث بني الرئيس سليمان واحملامي الزوقي اىل اوضاع اجلالية
اللبنانية يف اسرتاليا عامة ويف والية فيكتوريا خاصة.
كما قام احملامي فادي الزوقي بزيارة ملقر االمم املتحدة لالمناء يف بريوت
( )UNDPكونه سفري االمم املتحدة للمشاريع االمنائية يف القرى اللبنانية
وجرى احلديث حول الطرق والوسائل االمنائية الفعالة للقرى اللبنانية وكيفية
تشجيع املغرتبني على استثمار أمواهلم يف مشاريع حيوية هامة تعود بالفائدة
حد سواء.
على هذه القرى وعلى املغرتبني على ّ
كذلك اجتمع احملامي فادي الزوقي مع السفري االسرتالي يف بريوت الكس
بارتون تطرق احلديث بينهما اىل العالقات التجارية والسياحية بني اسرتاليا
ولبنان والدور الذي تلعبه غرفة التجارة االسرتالية اللبنانية يف فيكتوريا يف
هذا اجملال اضافة اىل اهمية تسهيل معامالت رجال االعمال اللبنانيني الذين
يريدون توسيع اعماهلم ومشاريعهم التجارية لتشمل اسرتاليا.
كما كانت للمحامي الزوقي عدة لقاءات واجتماعات سياسية هامة تصب يف
مصلحة لبنان واملقيم واملغرتب.
اما على صعيد اعماله اخلاصة فقد تفقد رجل االعمال فادي الزوقي مشروعه
الضخم يف جامعة الروح القدس يف الكسليك الذي هو امتداد لسلسلة مطاعم
الزوقي املنتشرة يف سائر الواليات االسرتالية ويف دبي وأبو ظيب واليت
تشمل حواىل  180مطعما ّ
توظف اكثر من  1800شخص.
واجلدير بالذكر ان هذا املطعم اجلديد هو احد اكرب املطاعم يف سلسلة الزوقي
حيث تبلغ مساحته حواىل  1000مرت مربع جمهز بأحدث التقنيات يف صناعة
املأكوالت.
«اهلريالد» ،اليت تربطها عالقة صداقة باحملامي فادي الزوقي ،تهنئه بسالمة
العودة وتتمنى له املزيد من النجاحات يف سائر اعماله ونشاطاته.

معارضو الداخل يشكلون...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

اجملال أمام مشاركتها كمعارضة يف احلوار الوطين ،وال سيما يف جلسته
االستشارية األوىل املقررة يف  10متوز احلالي.
وعلم يف هذا السياق من مصادر مقربة من هيئة احلوار أن الدعوات ستوجه
لشخصيات املعارضة احلزبية باعتبارها «أحزاب معارضة ال شخصيات مستقلة»
يف اعرتاف باملعارضة للمرة األوىل يف تارخيها .كما أن التوجه يسري وفق
املعطيات املتوافرة لعقد اجتماع ينتهي إىل اقرتاح إقرار قوانني باإلمجاع،
بينها قوانني اإلعالم واالنتخابات واألحزاب ،ما يعين أن هذه القوانني ميكن
أن تكون فعالة قبل نهاية الشهر احلالي .وأيضا يضع اللقاء على جدول
أعماله التعديالت الدستورية قيد النقاش ،وبينها املادة الثامنة ،وسبل إقرار
هذه التعديالت مبا يعنيه ذلك من ضرورة انعقاد جملس الشعب إلقرارها.
وترغب السلطة يف مشاركة أكرب عدد ممكن من ممثلي املعارضة يف االجتماع
«باعتبارها شريكة ومسؤولة» ،وذلك يف سياق التأكيد على أن «ال عودة
إىل الوراء واإلصالح مستمر أيا كانت العوائق» وذلك استنادا لقناعة تامة
«باإلصالح وضرورته الوطنية».
وليس واضحا بعد إن كانت الدولة تستعد إلطالق مبادرة جديدة تسمح
بتليني موقف املعارضة من احلوار ،إال أن مثة من يعتقد أن على املعارضة
أن تأخذ باالعتبار «الوقائع اليت على األرض» يف إشارة على ما يبدو ملوازين
القوى الفعلية ،خصوصا أن رموز املعارضة يقرون بأنهم ال ميثلون الشارع
بل ينتمون له ،األمر الذي دفع باملصادر للتساؤل «من يقود من؟ الشارع
يقود أحزاب املعارضة أم العكس؟» على اعتبار أن «املعارضة هي اليت جيب
أن تقود الشارع ال أن تكون منقادة وراء مواقفه».
وأمس االول اتفقت جمموعة من األحزاب والشخصيات املستقلة ،بعد أسبوعني
تقريبا من احلوار ،على إطالق «هيئة التنسيق الوطين لقوى التغيري الدميوقراطي
يف سوريا» ،عرب إعالن وثيقة سياسية إضافة لوثيقة «عهد وطين» أكدت فيه
اهليئة على «التكامل والتفاعل مع انتفاضة الشعب السوري السلمية يف
سبيل احلرية والكرامة وإقامة الدولة الدميوقراطية الوطنية احلديثة».
وتضم «هيئة التنسيق الوطين» اليت أعلنت عنها «قوى التغيري الوطين
الدميوقراطي» احملامي حسن عبد العظيم كمنسق عام والناشر حسني العودات
نائبا له ،واألستاذ اجلامعي برهان غليون نائبا للمنسق العام يف املهجر.
وكذلك ضمت شخصيات من امثال الكتاب فايز سارة وميشال كيلو وعارف
دليلة ،وعن «احلركة الكردية للتغيري» مجال مال حممود الكردي وحممد موسى
وصاحل مسلم حممد ،وكذلك بسام امللك وهو عضو جملس إدارة غرفة جتارة
دمشق.
وحدد بيانها السياسي «سبل اخلروج من األزمة» اليت تشهدها سوريا ،والذي
وضع كل أطر التغيري حتت مظلة الدولة احلالية مقرتحا «عقد مؤمتر وطين عام
وشامل إلطالق حوار جاد ومسؤول» .وحددت اهليئة شروط توفري البيئة له
بثمانية بينها «وقف اخليار األمين العسكري الذي يتجلى قتال واعتقاال وحصارا
من قبل األجهزة األمنية» ،و»اإلفراج عن مجيع املوقوفني منذ انطالق االنتفاضة
وعن مجيع املعتقلني السياسيني» ،و»تشكيل جلنة حتقيق مستقلة من القضاة
واحملامني النزيهني للتحقيق وحماسبة املسؤولني عن القتل وإطالق النار على
املتظاهرين» ،و»رفع حالة الطوارئ واألحكام العرفية فعليا وليس على الورق
فقط ،وعدم تقييد احلياة العامة بقوانني أخرى تقوم بالوظائف السابقة ذاتها
لقانون الطوارئ كالقانون  49لعام ،»1980و»االعرتاف حبق التظاهر السلمي»
و»اإلقرار بضرورة إلغاء املادة الثامنة من الدستور».
كما دعت اهليئة إىل عقد مؤمتر وطين عام بهدف وضع برنامج متكامل وجدول
زمين لتغيري سياسي ودستوري شامل عرب جمموعة متكاملة من املداخل
والتحديدات اليت تناط مهام القيام بها إىل حكومة انتقالية مؤقتة ،تعمل
على دعوة هيئة وطنية تأسيسية من أجل وضع مشروع دستور لنظام برملاني
يرسي عقدا اجتماعيا جديدا يرشد مهام وصالحيات رئيس اجلمهورية وحيدد
عدد الدورات الرئاسية والفصل بني السلطات الثالث على أن يعرض هذا
املشروع لالستفتاء العام إلقراره.
كما نص البيان أن «الوجود القومي الكردي يف سوريا جزء أساسي وتارخيي
من النسيج الوطين السوري ،األمر الذي يقضي بإجياد حل دميوقراطي عادل
للقضية الكردية يف إطار وحدة البالد أرضا وشعبا» .وشدد على ضرورة
«إعادة هيكلة األجهزة األمنية وإعادة تأهيلها ،كي ال تكون أجهزة فوق
القانون ومصدرا لالنتهاك املستمر حلقوق املواطن واجملتمع» .وأكد «أن حق
حزب البعث يف ممارسة دوره السياسي يف احلياة العامة مصان على قدم
املساواة مع األحزاب األخرى».
وتضم اهليئة حزب التجمع الوطين (مخسة أحزاب أربعة منها يف اهليئة)
وأحزاب احلركة الوطنية الكردية وعددها  11حزبا ،والتجمع اليساري (5
أحزاب) وشخصيات من اخلارج كربهان غليون وهيثم مناع وحسن السقا
باإلضافة إىل الشخصيات املستقلة اليت ذكرت سابقا .وتبقي الورقة على
باب االنتساب مفتوحا ،ومن بينها باب «املنتسبني الشباب» الذي بقي فارغا
بانتظار اتفاق «التنسيقيات على بلورة هيئتهم لالنضمام»وفقا ملا قال عبد
العظيم لـ»السفري» وذلك على أساس إعطائهم ما يوازي ثقل الثلث يف
اهليئة.
ورحب البيان بانضمام مجاعة اإلخوان املسلمني السوريني إىل اهليئة ،فيما
أكد عضو اهليئة عبد العزيز اخلري يف رده على سؤال حول إمكانية انضمام
نائيب الرئيس السوري السابقني عبد احلليم خدام ورفعت األسد إىل هيئة
التنسيق الوطنية أن «اهليئة ترحب بكل منتسب ،شرط أال تكون يداه ملوثتني
بالدم أو الفساد أو مد اليد للخارج» .كما انتقد عبد العظيم من يتصلون
بوسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،مشريا إىل أن املعارضة الداخلية ترفض «حماولة
االتصال مع قنوات إسرائيلية لتسويق أننا على استعداد للتقرب من إسرائيل
بهدف إقناع أمريكا بدعم املعارضة».
وأشار عبد العظيم إىل أن «كوادر األحزاب السياسية املنضوية يف هيئة
التنسيق الوطين هي جزء فاعل وأساسي من احلراك الشعيب واالنتفاضة».
وحول دعوة احلوار اليت أطلقتها احلكومة السورية قال عبد العظيم «كل ما
جيري حتى اليوم هو تغطية للحلول األمنية والعسكرية واالعتقاالت وإحياء
للخارج ،اإلقليمي والدولي ،أنهم حياورون املعارضة».
وكان املؤمتر بدأ بدقيقة صمت «على شهداء االنتفاضة الشعبية» .وحني سألت
«السفري» إن كان هذا يعين موقفا من الذين استشهدوا من العسكريني،
أوضح عبد العظيم أن «شهداء االنتفاضة يقصد بهم املدنيون والعسكريون
وذلك يف ما عدا الذين كانوا مسؤولني عن العنف».
من جهة أخرى ،قال موقع «االقتصادي» إن شخصيات «مستقلة» تنوي تنظيم
مؤمتر جديد يف فندق «مسرياميس» األحد املقبل يناقش آليات االنتقال
السلمي إىل الدولة الدميوقراطية املدنية .ومن بني شخصياته االقتصادي
حسني العماش وعضو جملس الشعب حممد حبش وآخرون.
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Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

 Be reliable
We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)
 RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺑﻴﺘﺰﺍ ـ ﺑﺎﺳﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

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

Abdo

Director

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

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170
9/11-17 PEARCEDALE PARADE
BROADMEADOWS VIC 3047
«Opposite CentreLink»

@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

Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

 ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ..*ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ
*ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳴﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ
*ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻭﺣﺠﻮﺯﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﳳ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

*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

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

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
ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€

ﺍﻻﻭﻝ ﳲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
 ﺣﻔﻼﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ-ﺧﻄﻮﺑﺔ ـ ﺯﻭﺍﺝ ـ ﻋﻤﺎﺩﺍﺕ ـ ﺃﻋﻴﺎﺩ ﻣﻴﻼﺩ
ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﳴﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺪﻳﻮ ﻋﺒﻮﺷﻲ ﳲ ﺧﺪﻣﺘﻜﻢ ﳲ ﺍﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ
Ph: (03)93544683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75Harding St. Coburg Vic

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

Akkar Bakery

@äbÿ«@Êaãœc

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﺬﺓ
ﻣﻨﺎﻗﻴﺶ ﺑﺰﻋﺮﺘ ـ ﻟﺤﻢ ﺑﻌﺠﻦﻴ ـ ﻓﻄﺎﻳﺮ ﺑﺴﻠﻖ
ﺔـ ﻓﻄﺎﻳﺮ ﺑﺴﺒﺎﻧﺦ ـ ﺑﻴﺘﺰﺍ ﺑﺴﺠﻖ ـ ﻋﺠ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳴﻌﺠﻨﺎﺕ
:ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﳲ ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ

254Sydney Rd, Coburg

Ph: 0393846103
Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy
Ph: 039304 3664
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محى اخلنازير يف روسيا
وصلت محى اخلنازير األفريقية إىل روسيا،
وقد متتد إىل أوروبا .ويعرف عن هذه احلمى
أنها مهلكة للخنازير لكنها وحلسن احلظ ليس
هلا أي تأثري على البشر.
وقال رئيس األطباء البيطريني الروسي
نيكوالي فالسوف ،وهو نائب رئيس هيئة
الرقابة على صحة احليوان والنبات «حنن
نوشك أن نشهد موجة جديدة النتشار هذا
الفريوس».
وقال فالسوف إن انتشار هذه احلمى ،اليت
ليس هلا دواء ،سجل هذا العام يف مخس
مزارع صغرية يف حمافظة تفري على حدود
العاصمة موسكو.
واجلدير بالذكر هو أن املزارع الكبرية حممية
من هذا النوع من الفريوسات يف حني
أن الصغرية هي املتضرر األول من هذا
الفريوس املعدي الذي ينتشر جزئيا بسبب
اخلنزير الربي.
ويقبع الفريوس الذي اكتشف للمرة األوىل
يف روسيا يف العام  2007يف جنوب البالد
وهو ال يزال ينتشر بسبب التأخري يف اختاذ
التدابري املناسبة اليت حتد من انتشاره.
وقال فالسوف «حنن نعطي األوامر ولكن يتم
جتاهلها» ،فهيئة الرقابة اقرتحت يف بدايات
هذا العام برناجما للتخلص من احلمى يف
غضون سبع سنوات ،وتصل ميزانيته إىل
 400مليون دوالر لكن احلكومة مل تصادق
عليه.
وأشار إىل أنه «إذ استمر الوضع على حاله
يف حمافظة تفري حيث تنتشر اخلنازير الربية،
ستنتقل املشكلة إىل مشال غرب البالد».

Melbourne

ال يتم والسما زرقا

لقطات آنية لألرض ..من فوق
تقدم شركة «اورث كاست» ( )UrtheCastلكل
ّ
مقيم على هذه األرض اليوم ،فرصة رؤية الكوكب
بطريقة مل يسبق هلا مثيل :صورة من الفضاء،
عالية الوضوح ،ويف الوقت شبه احلقيقي تقريبًا.
ّ
سرتكب على منت
كامريات فيديو عالية الوضوح
احملطة الفضائية الدولية للمرة األوىل على اإلطالق
يف مشروع الفضاء الذي تشرتك فيه كل من كندا
وروسيا وبريطانيا.
«ستوفر البيانات والفيديو
وتوضح الشركة انها
ّ
والصور اليت مجعتها عن األرض من خالل جهازي
كامريا يوضعان على املركبة الروسية حملطة
الفضاء ،على ان ُتربط هذه البيانات والصور
باحملطات األرضية يف مجيع أحناء الكوكب ،ومن
ثم عرضها مباشرة على اإلنرتنت وتوزيعها بشكل
مباشر على الشركاء احلصريني ألورث كاست
وللمشرتكني».
تقينة ستسمح برؤية لقطات حية وآنية لألرض من
الفضاء على شبكة اإلنرتنت ،وعرب تطبيقات اهلاتف
الذكي وبرنامج «ايه بي آي» ( .)APIكما سيكون
«مراقبو األرض» قادرين على تتبع موقع احملطة
الفضائية باستمرار عرب موقع «اورث كاست»
االلكرتوني ،حبيث «سيشعر املراقب وكأنه أمام
مزيج من برنامج غوغل ارث ،ووظيفة تشغيل
الفيديو يوتيوب».
ويشرح مدير الشركة سكوت الرسن «سيكون
مبقدور املستخدمني رؤية األرض من الفضاء...
وسوف يعمل النظام بسالسة مع مواقع التواصل
االجتماعية مثل فيسبوك وتويرت» .ويضيف «ستقدم
الكامريا صورة عالية النقاوة التساع  40كلم،
وكأنها عن قرب مرت واحد ..حبيث يتمكن مستخدم
املوقع من حتديد االماكن اليت يريد ودعوة اجلميع
لرؤيتها».

ال مرياج
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بعد مخسة اشهر ولدت احلكومة امليقاتية
ومن الطبيعي ان يشكل العمود الفقري فيها
االكثرية اجلديدة مطعمة بشخصيات حمايدة
ووطنية.
ومع هذه الوالدة للحكومة اليت ولدت من رحم
الوطن سارعت بعض القوى املعارضة وعلى
رأسها تيار املستقبل ووصفوها حبكومة اللون
الواحد وانها حكومة غري ميثاقية وغري دستورية
وهي من العصر احلجري وتشكل اخطارا على
لبنان واكثر من ذلك انها قد تضع لبنان خارج
اجملموعة العربية والدولية حيث حكموا عليها
باالعدام قبل صدور البيان الوزاري مما يدل
على سوء نية هذه الفئة اليت مل تنتظر اعمال
احلكومة وقراراتها لتحكم عليها بل عمدت اىل
اصدار احلكم عليها سلفا.
ولالسف فقد ترمجت كل افكارها حول
السقوط يف الشارع متسلحة بقرارات امريكية
استعملت ُ
ُ
وتستعمل يف بعض
وبالطريقة اليت
هذه الدول العربية السقاط انظمتها.
انه تفكري خاطئ وستدفع مثنه قوى الرابع
عشر من الشهر كما قال احد السياسيني

اللبنانيني.
ان والدة هذه احلكومة اجلديدة وقعت على
رؤوس االقلية املعارضة وقوع الصاعقة ومل
ميض على اعالن والدتها سوى ساعات قليلة
ِ
حتى سارعت قوى املعارضة وعلى رأسها تيار
املستقبل بايعاز اىل اجلماعة اليت تعمل حتت
امرته بالنزول اىل الشارع واحراق االطارات
وقطع بعض الطرق يف العاصمة بريوت.
وكأن هذا الوطن قد كتب له ان يبقى حتت
رمحة رئيس احلكومة السابق سعد احلريري
الذي مت انزاله من على صهوة جواد احلكومة
قانونيا ودستوريا مذ كان يف امريكا يقابل
املسؤولني هناك وعلى رأسهم الرئيس باراك
اوباما.
املطالبة بسعد الدين احلريري هو مطلب
امريكي وعندما تصبح مديونية لبنان 100
مليار دوالر عندها تدفع كاملة ويتم التوطني
الفلسطيين ..وهذا ال ميكن ان يتم والسما
زرقا.

صحايف عتيق

العالناتكم يف ملبورن االتصال بالسيد كميل
مسعود على الرقم التالي:
0405272581

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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Melbourne

حفل استقبال للعروسني جو وفاديا برصونا

التيار الوطين احلر يف ملبورن
حيتفل بالوزارة اجلديدة

*العروسان بعد عودتهما من شهر العسل*

*رئيس املكتب نهاد شهدا يرحب ويتحدث*

ﺻﻔﺤﺔ ٢٦

ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٢٠ﺷﺒﺎﻁ ٢٠١٠

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
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Melbourne

*الزغلول وقصيدة مميزة*

*جانب من أعضاء التيار*

اختصر التيار الوطين احلر االحتفال الذي وقال بعد اليوم مل يعد هناك اهل ذمة
كان من املقرر ان يكون واسعا شامال بعد يف لبنان الكل صار سواسية ..املراقبة
تأليف احلكومة اللبنانية اجلديدة ولكن نظرا واحملاسبة ستطبقان على اجلميع ومل يعد
للظروف الصعبة اليت متر بها املنطقة تقرر احد فوق رأسه خيمة.
ان يكون اللقاء على مستوى االعضاء يف واعترب ان دولة الرئيس العمادميشال عون
التيار واملؤيدين واملناصرين له وذلك لعب دورا كبريا وفعاال النقاذ احلكومة مما
مساء يوم الثالثاء املاضي يف مكتب اذاعة كانت تتخبط فيه منذ  5أشهر ،وبالرغم
من كل التنازالت اليت قدمها دولته بقي
مرحبا لبنان.
الوزارة اجلديدة اليت تضم عشرة وزراء حمافظا على القسم االكرب منها خدمة للوطن
للتيار الوطين احلر أنصفت ،املرة االوىل واملواطن.
منذ اكثر من  20عاما ،املسيحيني الذين وتابع يقول ان امام احلكومة اجلديدة
قرارات كثرية نائمة يف االدراج اليت
اصبح هلم صوتهم الفاعل ي احلكومة.
غي رئيس تكتل التغيري واالصالح اوقفتها احلكومات السابقة خاصة تلك اليت
لقد رّ
ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ
ميشالﻋﻠﻰ
العمادﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺰﺓ
ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔاليت
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ اللعبة
عون قواعد
واليت
ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔواالصالح
تكتل التغيري
قدمها وزراء
كانت سائدة يف السابق حيث
مشروع منها وقد يتصدى هلا
ينفذـ اي
الوزراء مل
ﺳﻴﻔﻮﺩ
ﺳﺘﺎﻳﻚ
ﺑﻴﺘﺰﺍ ـانﺑﺎﺳﺘﺎ ـ
املسيحيني مل يعودوا اليوم شهود زور دولته.
حبق الوطن واملواطن.
وخالل اللقاء قدمت احللويات واملرطبات
السيد
التيار
رئيس
ﺍﻟﺸﻬﻴﺔالقى قصيدة قيمة عن
الزغلول قد
وكان
والقى يف املناسبة ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
نهاد شهدا كلمة معربة رحب فيها باحلضور احلكومة واالعمال اليت تنتظرها.

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

Pizza – Pasta – Steak – Seafood

Âzì€bi@‚Ï≠@êΩ@ÚﬂáÇ
@NNNpbÌ¸Ï€a@5«@…ÌåÏn€aÎ@ÂÌçÉn€aÎ
…Ó‡ßa@Ú‘q@b‰n�«a@Ú‹ÌÏ�€a@b‰m5Ç
HEAD OFFICE MELBOURNE
2432- Stanley Drive Somerton, Vic 3062
Tel: (03) 9308 0880 - Fax: (03) 9308 0506

PERTH:
68 McDowell Street
Welshpool. Wa 6106
Tel: (08) 9451 4766
Fax: (08) 9451 6744

ADELAIDE:

*والدا العريس الزغلول وعقيلته مجال واهل العروس*

*جانب آخر*

Saturday 20 February 2010

BRISBANE:
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SYDNEY:

6 George Street
101 Beenleigh Rd
195199- Newton Rd
Wetheril Parl, NSW 2164 Acacia Ridge, Qld 4108 Green Fields, SA 5107
Tel: (08) 8282 6869
Tel: (07) 3344 7400
Tel: (02) 8787 9500
Fax: (07) 3344 7500 Fax: (08) 8359 0044
Fax: (02) 9729 4012

Email: blue.star@bluestarlogistics.com.au --- Web Site: www.bluestarlogistics.com.au

*جوزيف زغيب وعائلته*

*العروسان ووالد العرس واقارب*

بعد عودة العروسني من شهر العسل اىل
كوينزالند وبعض الواليات االسرتالية بعد
ظهر السبت املاضي اقام والدا العريس
الشاعر انطوان برصونا وعقيلته السيدة
مجال يف دارتهما املضيافة يف منطقة
روكسبريغ بارك حفال عامرا حضره اهل
واقارب العروس وبعض اصدقاء والدي
العريس.

وجهزت السيدة مجال والدة العريس طاولة
ضمت اشهى االطباق اللبنانية واملشروبات
الروحية واملرطبات.
وقد شرب اجلميع خنب العروسني طالبني
من اهلل هلما التوفيق وان يغمر حياتهما
الزوجية الفرح والسعادة.
ويف ساعة متأخرة من الليل غادر اجلميع
شاكرين اهل الدار على احلفاوة واالكرام.

هكذا حتصل على نوم هينء
مع الكساد العاملي الذي ّ
يوترنا ،ال عجب يف أن
ثالثة أشخاص من أصل أربعة منا ينهضون يف
الصباح منهكني كما خلدوا إىل النوم .هذا وإن
استطاعوا النوم يف املقام األول.
تشري اجلملة «سأنام على األمر» (مرتمجة حرفيًا
من اللغة اإلنكليزية) إىل أنكم ولئن كنتم تواجهون
مشكلة او حتديًا ،يساعدكم النوم على حل األمور.
ولكن ما بالكم إذا كان النوم اجليد أو النوم عادة
هو حلم حامل؟ إن هذا سيرتككم غري قادرين على
اختاذ القرارات السليمة وسيجعلكم تفتقرون إىل
الثقة ملواجهة األمور.
ففي اململكة املتحدة ،يقدر جملس النوم أن واحد
من أصل ثالثة أشخاص ال ينام بشكل ٍ
كاف علمًا أن
األمر يشكل إحدى املشاكل الصحية األكثر شيوعًا
واليت يزور من أجلها الناس عيادة الطبيب .ويشار
إىل أن الكساد العاملي واإلجهاد يشكالن مشكلة
كبرية أكثر مما كانت عليه احلال من عامني.
إن قلة النوم أو عدم احلصول على نوعية جيدة من
النوم قد يؤديان إىل مشاكل يف الرتكيز والذاكرة
ّ
والتعلم واملزاج الكئيب تسفر بدورها عن مشاكل
يف العمل ويف العالقات العائلية علمًا أن هذه
املشاكل األخرية تؤدي إىل اضطرابات يف النوم.
مثة جدل بيزنطي حول ما يشكل قسطًا مالئمًا من النوم
غري أن العلماء يعتقدون أنه جيدر بالنوم إشعاركم
باحليوية يف الصباح وباالنتباه طيلة اليوم.
وختتلف أمناط نومنا واحتياجاتنا خالل حياتنا .ونتيجة
لذلك ،صاغ جملس النوم العديد من كتيبات اإلرشاد
بغية مساعدة النفس يف خمتلف فئات األعمار (مبا
يف ذلك األطفال واملراهقون ومن ختطوا الـ 50من
عمرهم) وقدم النصائح للعمال باملناوبة وشريط
فيديو رقمي عن كيفية شراء سرير مناسب .وإن
هذا كله معروض على موقعهم اإللكرتوني www.
.sleepcouncil.com
إليكم بعض اإلرشادات للحصول على نوم عميق
دون تناول العقاقري:

 -1انتظموا يف اخللود إىل النوم والنهوض منه
 -2ال تأخذوا قيلولة خالل اليوم (وإن هذين
اإلرشادين يضمنان صحة نوم سليمة)
تفحصوا إن كان مثة دواء تتناوله يبقيك
-3
ّ
مستيقظني
 -4جتنبوا الكحول والكافيني والدخان قبل موعد
النوم .وتناولوا املشروبات احلليبية أو الشاي
العشيب بد ًال من ذلك
 -5إن كان األرق يبقيكم مستيقظني ،فحاولوا كتابة
بومياتكم أو مناقشة مشاكلكم مع صديق عطوف أو
التكلم مع مرشد
 -6إن كان مثة شخص يشاطركم الفراش ويثري
الضجة ويقوم حبركات كثرية ويبقيكم مستيقظني،
ففكروا باقتناء فراش منفصل .إن هذا ال يعين
نهاية احلميمية غري أنه قد يعيد إحياءها.
وإليكم يف ما يلي املزيد من اإلرشادات من مركز
إدنربة للنوم:
جهزوا غرفتكم لتصبح مالذًا للنوم ،إذ تكون
-1
ّ
ّ
يتعلق بالعمل ،وجمهزة
خالية من التلفاز وكل ما
بإنارة خفيفة وبستائر إن أردمت إعتام الغرفة أو
وجمهزة بالتهوئة اجليدة
إن كنتم تعملون باملناوبة،
ّ
حتى تكون حرارتها مناسبة
 -2جتنبوا الوجبات الثقيلة قبل موعد النوم
 -3حاولوا أن تأخذوا محامًا جيعلكم تسرتخون وأن
تقوموا بالتأمل وبتمارين االسرتخاء
 -4ومع كل ذلك ،إن كنتم ال تستطيعون النوم،
فانهضوا وقوموا بعمل ما ثم عودوا إىل الفراش
عندما تشعرون بالنعاس
 -5استثمروا أموالكم يف أفضل فراش يكون
علما أن ثلث حياتنا منضيها يف
مبقدوركم شراؤه ً
النوم ،لذا تستحقون األفضل.
تفحصوا حياتكم عن كثب وفكروا يف السبب الذي
مينعكم من النوم اهلينء .وامجعوا بني مقاربة متيل
إىل حل املشكلة وبعض إرشادات هؤالء اخلرباء.
وبعدها نأمل يف أن تشعروا بالراحة.
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متفرقــات

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ

مطعم وملهى جان شاهني وامجل ÊäÏj‹ﬂ
املناسبات
Âˆbiç€a@ﬁbj‘néa@¿@Ú‡ˆaÜ@Ú◊ãy@ÚíÎã€a@Êaãœc

„…‡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

Übu@ﬁçÌãÀÎ@á‡´@ÊbéÎã»€a

العروسان جوزيف الصبوح وانيتا كسبيان

السبت املاضي وكل سبت يغص مطعم وملهى
جان شاهني يف بانكستاون بالرواد الساهرين
وحميب اجلو الشرقي اجلميل والعائالت ورجال
اعمال واملناسبات العديدة املتنوعة واللقمة
الشهية لقضاء امجل سهرات الكيف واالنشراح
مع املطرب نسيم ومن مناسبات املطعم املشهور
اعياد ميالد كل من جومانا الرتس وليلى الباسط
وسهري احلسن ووداع اآلنسة علوان العزوبية كما
جرى تكريم الشاب مجيل فاضل القادم من امريكا
من االخوة واالصدقاء كذلك احتفلت املالك ماغي
مكاري بتناوهلا القربانة االوىل واجلميع امضوا

F‰√⁄<∞◊⁄^√÷]<ò√eÊ<Üñ}<ÊÇf¬F
الصباح.
امجل ليالي السهر مع االركيلة حتى

حفلة املطرب حلود احلدشييت وامجل ليالي الطرب

العروسان املزين جوزيف الصبوح وعروسه احللوة
انيتا كسبيان بعد ان مت اكليلهما يف كنيسة
السيدة للروم االرثوذكس يف مرييالندز على
يد قدس االب جورج سعد اكتملت فرحتهما يف
الصالة االيطالية كونكادورا الفخمة ومجعا حوهلما
االهل وعددا من املدعوين حبفلة من امجل حفالت
املوسم ..خالهلا وعلى اضواء فالش راكس قطع
العروسان جوزيف وانيتا قالب ونثرت الورود
وتعالت االلعاب النارية مع رقصة احلب والوفاء
التهاني من اجلميع
 ÕÖFتقبال
ثم
يف ارجاء الصالة
�
<Fl]Ê^ﬂä£]<‡⁄
متمنني هلما زواجهما ملرتكا والف مربوك.

املالك ماغي مكاري حتتفل بالقربانة االوىل يف مطعم جان شاهني

FÃÈ”÷]Ê<Ü„ä÷]<]Áq]<F

FÏ4„ø÷]<Ì∑áF

ليلة من ليالي الف ليلة وليلة امتزج فيها الطرب
والكيف مع صوت عندليب االرز حلود احلدشييت
يف صالة الويستيال الكربى حيث احيا مهرجانا
فنيا كبريا مجع حشدا كبريا من عشاق صوته قدم
برناجمه الشاعر الفنان فؤاد نعمان اخلوري بأمجل
ما يكون التقديم فسحر اجلمهور واطربه.
وال نبالغ اذا لنا ان صوت عندليب االرز حلود
احلدشييت يضاهي اصوات اشهر املطربني وعمالقة
الطرب يف مهرجاناته اليت جتمع كعادتها حبرا من
اجلماهري حميب الطرب واالصيل والصوت اجلميل.
دخل املطرب احملبوب الصالة حمموال على اكتاف
حمبيه وعشاق صوته مع الغناء على موسيقى
غزوان حيث اعطى عندليب االرز من قلبه امجل
الوصالت الفنية فابدع واسكر قلوب حمبيه بصوته
اجلهوري الرائع ومل يبخل على مجهوره الذي احبه
وامضى معه امجل ليالي الطرب وسهرة ممتعة
حتى ساعة متأخرة من الليل.

احلزب السوري القومي االجتماعي
الثامن من متوز – يوم الفداء
وقفة العز :من الثامنة و لغاية العاشرة
من مساء اخلميس 2011/07/07
Bankstown Senior Citizens Centre
7 West Terrace – Bankstown
*****
يقام حفل خطابي يتخلله معرض كتب
وضيافة وذلك يوم
االحد املوافق يف 2011/07/10
الساعة الرابعة بعد الظهر
Greenacre Citizens Centre
202 Waterloo Road. Greenacre

احتفل رجل االعمال ربيع مكاري وعقيلته الفاضلة
ماري روز بتناول كرميتهما ماغي القربانة االوىل مع
رفيقاتها يف كنيسة سيدة السالم يف غرايستانز
يف قداس احتفالي حضره اهالي الطلبة وعدد
من املصلني حيث توافد اىل الكنيسة االهل
واألقارب.

عيد ميالد الطفل
نوا بيرت فنيانوس
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∂√^<<oÈu<ÊàËÅ]Ö^e<Ì÷^ë<ª<‡ËÁ¬Çπ]Ê<ÿ‚˜]<‡⁄<]ÅÇ¬<^€7Áu
]<^ﬂ«÷]Ê <ÓœÈâÁπ] <≈]Áﬁ] <ÿ∂^e <Ì⁄^â] <·^ﬂÀ÷] <ÍqÅÅ < <^€„◊fœjâ
بعد الكنيسة احتفاء بهذه املناسبة املقدسة اقام
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والدا ماغي
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متيزت
مجعت االهل واالقرب وعددا من املدعوين
JƒÈ€¢]<‡⁄<Íﬁ^„j÷]<¯fœiÊ<g£]<ÌíŒÖ<^íŒÖÊ<ÌuÜÀ÷]<g÷^Œ
املأدبة بالكرم واحلفاوة وحتلق خالهلا اجلميع حول
املالك ماغي االهل وقطعت قالب احللوى وشرب
اجلميع خنبها متمنني هلا قربانة مباركة.

=«ãæa@Û‹Ó€Î@ÂÌá€a@“ãí@áºa@ÊbéÎã»€a

خطوبة الشاب امحد علوش وساميا الزعيب
F|Ü Ê<ìŒÖ<F

FÌ∑á<ª<tÖ^§]ÊF

<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
علوش
امحد
اللطيف
الشاب
خطوبة
متت
كربى
بفرحة
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ساميا الزعيب يف صالة ستار باالس لصاحبها مجال
•^<ÅÇ√i<Ó◊¬<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰rjﬂi<^⁄<Ó„ç]Ê<Ñ÷]<‹ËÇœi<Ÿ
<‡ËÁ¬Çπ]Ê<ÿ‚˜]<ƒ⁄<<^€„◊fœjâ]<oÈu<›Árﬂ÷]<ÜíŒ<Ì÷^ë<ª<k√ç
دباغ حيث استقبلهم ددجي الفنان اسامة حداد
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وسهرت الصالة على راحة احلضور والبس اخلطيبان
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اشرف
العريس
<ÁËÇÈاهل
تهاني
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اجلميع
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 <ÏÑËÑ÷<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰⁄Çœi<^π<]Üøﬁ<ƒÈ€¢]<ÿfŒ<‡⁄<Ì ÊÜ√⁄االهل واالقارب وعلى اضواء فالش اراكس قطع ريفي والدكتور مجال ريفي متمنني هلما خطوبة
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JƒÈ€¢]<‡⁄<Íﬁ^„j÷]<¯fœiÊ<ÌuÜÀ÷]<g÷^Œ<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<…^eÅ
وتقبال التهاني مباركة.
 <Ì⁄Çû < <›^€j‚˜]Ê <Ì¨Üπ] <Ìä◊¢]Ê <Ì◊⁄^√π] <ª <—ÇëÊاخلطيبان امحد وساميا قالب الفرحة
“<ÖÁ„éπ]<·Ê^jä”ﬁ^e<ª<∞‚^ç<·^q<Ó„◊⁄Ê<‹√�⁄<ì«Ë<≈Áfâ]<ÿ
]÷JÌ ^øﬂ÷]<±]<Ì ^ï]<‹„j◊⁄^√⁄<‡äuÊ<‡Ò^eà
<ƒ⁄<Ì¬Áﬂjπ]<ÏÇËÇ√÷]<l^fâ^ﬂπ]Ê<l¯Ò^√÷]<ÅÁ Áe<Ì◊È€¢]<l]Ü„ä÷^e <‡Ò^eà◊÷<›]3u]Ê<ÜËÇœi<ÿ“<·]Ü ˜]<ª<∞◊⁄^√÷]<ƒÈ∂<Í÷ÁËÊ
<ÎÖÁ}<tÖÁq<·^ﬂÀ÷]<›^«ﬁ]<Ó◊¬<ÿÈ€¢]<ÍŒÜé÷]<Á¢]Ê<;À÷]<s⁄^ﬁ2÷] <{e<‹„ﬁÁ¬ÅÁË<Ê<«∞jvë»<Ê<«¯„âÊ<¯‚]»<{÷^e<‹„ﬁÁŒ¯Ë<oÈu
»]!<<ÎÊ]Ü€∆<Ì€õ^ <ÌµÜ”÷]<Ìq^£]<ÌÈﬂπ]<Æﬂù<ÏÇ◊e<‡⁄<Ì⁄Å^Œ<k◊ëÊ <‹√�π]<ÏÖ]Å]<‡⁄<Ïá^j€π]<Ì√ËÜä÷]<Ì⁄Ç§]Ê<Ç√â<‹Èäﬁ<hÜ�π]Ê <‹‚ÇÈ÷^œiÊ<‹„i]Å^¬<‡⁄<ƒe^ﬁ<]Ñ‚Ê<«Ì⁄¯ä÷]<ƒ⁄»<Ê<«‹”√⁄
]÷”JÏÑËÑ◊÷]<Ì◊ÈqÜﬂ÷]Ê<ÌµÜ
<k◊uÊ<∞ﬂù<ƒ⁄^q<›^⁄]<Ç⁄^u<0^ë<'Èé÷]<ÏÇ÷]Ê<«Ç€¶<›]»<Ç⁄^u
]÷◊ <‰◊√Ài<ÎÑ÷]<ÿ√À÷]<ÔÇ⁄<∞“ÖÇ⁄<Ì◊Èë˜]<ÌÈeÜ√÷]Ê<ÌÈﬁ^ﬂfوصل قادمًا من سورية السيد علي
<›ÁuÜπ]<Ì◊⁄Ö]<Ìﬂ⁄a<Ç€¶<›]<ÏÇÈä÷]<^„jﬂe]<Ÿàﬂ⁄<ª<Ì⁄Ü”⁄<ÌÀÈï <{e<gœ◊π]<—^ËÇé÷]<‘÷^⁄<h^é÷]<Óñ⁄]<ÍeÅ<±]<‰¬ÁqÖ<Ìfâ^ﬂ≤Ê
وعقيلته<åÁÀﬁ
فنيانوس <ª <‰“3i
<ÎÑ÷] <4m`j÷]Ê
احتفل]÷”◊<l^€
‚<ÂÑ
ليسا يف
جوزيف
]÷ <JJ‡Ò^eàحسن وعائلته وحلوا ضيوفًا يف منزل
<^„È◊¬ <›¯ä◊÷ <^ŒÇë˜]Ê <hÖ^Œ˜]Ê <ÿ‚˜] <Ç ]Ái <oÈu <‰õ <àË^ <ª<Ì◊È∂Ê<Ì√j∫<ÏÜ„â<^ŒÇë˜]Ê<‹7^È¬Ê<‰ﬁ]Á}]<ƒ⁄<DÖÁÈﬂä÷]E
 <^„Èñjœiالذي
ولدهما نوا بيرت
العامرة بعيد
]<Ìv◊íπ
ميالد •^<l¯⁄
÷<ÅÜ• <käÈ
دارتهما]÷”◊<l^€
<ÂÑ‚Ê
<ÎÊ]Ü€∆Ê<Ç⁄^uÊ<‰õ<l¯Ò^¬<Ìë^¬Ê<·^ﬂf÷<ª<‹„◊‚]<‡¬<·^ﬂÚ€õ˜]Ê <p4e<Íe^‚<ÌÈﬂ∆]<Ó◊¬Ê<ÂÅ¯È⁄<ÇÈ¬<Ìfâ^ﬂ≤Ê<∞‚^ç<·^q<‹√�⁄
اطفأ مشعته الثانية يف حفلة غداء عامرة مجعت ابن شقيقه الناشط الوطين واالجتماعي
<Ü√éË <oÈu <g◊œ÷] <‡⁄ <ƒe^ﬁ <ÖÁ√ç <Í‚ <ÿe <ÿ€√÷] <Ì√ÈfõÊ
JÖ]Á¢]Ê<∞ﬂù<Í÷^‚]Ê <‰÷<∞ﬂ€j⁄<ƒÈ€¢]<‡⁄<Íﬁ^„j÷]<ÿfœiÊ<ÔÁ◊£]<g÷^Œ<‘÷^⁄<ƒ�Œ<Î]Å
وليسا أبو مجيل علي العلي وأه ًال وسه ًال.
واالقارب الذين فرحوا مع جوزيف
االهل
J‹„i¯Ò^¬<∞eÊ<‹„iÁÈe<ª<‹„ﬁ]<·]Ü
˜]<ÂÑ‚<ÊÇë^Œ
JÌ⁄¯ä÷^e<‘÷ÁëÊ<ƒ⁄<’Ê2⁄<Ã÷]Ê<JJÌÈπ]<Ÿ^fœ¬Ê<]ÇÈ√â<]ÜÀâ
]÷<Ç⁄^uÊ<‰õ<Ÿa<ƒ⁄<ÌÈ◊‚]<ÌŒ]Çë<‰�eÜi<ÎÑ÷]<êÁ�«π]<›Ü“]<ÿÈ⁄à
والديه
مبساعدة
احللوى
قالب
قطع
الذي
بيرت
ونوا
 <|^iÜ⁄<‰ﬁ]<Ç÷]4„◊÷<Üñ}<ÊÇf¬<ÇÈä÷]<·]Ü ˜]<gu^ë<Ÿ^ŒÊالزميل أكرم
املغوش واألصدقاء يرحبون
ّ
“<Ö]á<ÎÑ÷]<Ç⁄^u<0^ë<‹ËÜ”÷]<'Èé÷]<ÌÀÈñ÷]<‡e]<Ìë^}Ê<ÎÊ]Ü€∆Ê <ÜrÀ÷]<Óju<l^ŒÊ˜]<ÿ∂]<l^fâ^ﬂπ]<h^vë]<‡⁄<ÇËÇ√÷]<Óñ⁄]<^€
عيدا
اجلميع
له
ومتنى
داي
بريث
هابي
انغام
على
<ÏÖ]Å] <kﬁ^“Ê
بالضيوف<·^q
<‡√õÊ <ª <‹‚˜]<·˜<Ü‚Åàπ]Ê<Ç¬]Á÷]<·]Ü ˜]<ÂÑ‚<ÿfœjäπ<‡Ú€�⁄Ê
]<Ìq^£^e<guÜË<‰√⁄<ÌÈ ^vë<l¯e^œ⁄<]Üq]<ÕÜç<^ﬂ÷<·^“Ê<ÍﬁÇÈâ <Ìu]Ö <Ó◊¬ <ÏÜ‚^â <‹√�π
وسه ًال.
<∞‚^çوأه ًال
الكرام
سعيدا وعقبى للمئة سنة.
J‡Ò^eà÷]<ƒÈ∂<ƒ⁄<Ì◊⁄^√π]<‡äuÊ<—Çí÷]<^ﬂ÷<Ìfäﬂ÷^e
]JƒÈ€¢
]÷Jÿ‚˜]Ê<^„jﬂe]<∞e<ÏÇÈ√â<Ì⁄^Œ]<^7<Óﬂ€jËÊ<Ç€¶<›]<ÏÇ÷]Á

áﬂby@Îaã‡À@Ú‡†bœ@Úub®bi@kÓyãm
أهال بالسيد علي حسن وعائلته
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مناسبــات

األلوف من اجلالية السورية والعربية يتضامنون مع سورية يف مهرجان كبري يف حديقة غوف ويتلم
ﺻﻔﺤﺔ ٢٧

ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١
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Ú–Ìãí@Âèy@ÑÓì€a@‚ãÿÌ@kÌÜ@áºa@Ô«b‡nu¸aÎ@?†Ï€a@¡íb‰€a

FÖÁñuÊ<Ü€¬Ê<gËÅÊ<Íﬁ^€◊ä⁄Ê<ÓäÈ¬<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F

<FÖÁñuÊ<ÓäÈ¬<ÍﬁÁõ<gÒ^ﬂ÷]<ÊÇfËÊ<pÇvjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F

<Fª^ËÜŒ<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<Ü€¬<Ç€¶F

<FÅ]Ü⁄Ê<gÈﬁÜ“Ê<êÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]F

<F|Áç˘]Ê<t^r¬<HÏà∑<HgËÅF

<FÌõ^ËÜ⁄<^ﬂe_<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F

<FÜ€¬<Ç€¶Ê<·Á⁄_<HåÁﬂõ<HêÁ«π]<HgÈﬁÜ“F

<FÅ]Ü⁄Ê<ÎÊ]Ü€∆<Í¬Ü⁄F

<FÍﬁ^€◊ä⁄<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅ<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'é÷]F

<F|Áç˘]Ê<Ü€¬<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<‰ÀËÜç<'Èé÷]F

تصمد يف وجه يف هذه
احملنة بفضل ارادة قادتها

وشعبها وجيشها ويكون
االصالح سيد املوقف.

واعاله بعض اللقطات

ﻛﺘﺐ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﳴﻐﻮﺵ

]<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
جودت علي والشيخ كامل
كتب اكرم املغوش
ّ <ÿ⁄] <Ì“ÜuÊ <ÏÅÜπ] <Ö^ÈiÊ <ÌÈﬁ^ﬂf◊÷] <ÌÈ÷^¢] <ã◊• <ª
العشي
وغسان
وهيب
السورية
اميانا من اجلالية <Å]ˆ Ê<Å]Ü⁄<å^f¬<ÌÈ÷]3â˜]<h]àu˜]<ª<·Á�ç^ﬁÊ
واسحق
وخطيبا
معرفا
]˜<ÏÇ◊f÷]<‘◊i<Ìõ^ËÜ⁄<ÏÇ◊e<^ﬂe]<‡⁄<4f“<ÅÇ¬Ê<|Áç
والعربية باملواقف القومية
ّ
]÷<Ó◊¬Ê<Ï4f“<ÌÈﬂõÊ<l^⁄^Œ<·^ﬂf÷<k�¬]<:÷]<Ì√ËÅÁ
السورية تقاطر اآلالف االحد العشي وهشام عالم وعلي
<ãÈÒÜ÷]Ê<Í⁄]Ü“<ÇÈ€£]<Çf¬<Ç‚^.]<‰÷<ÖÁÀ«π]<‹„â_Ö
محود
وحممود
الفائت اىل حديقة غوف اسكندر
]÷<Ìf“Á“Ê <Í⁄]Ü“ <Ü€¬ <ãÈÒÜ÷]Ê <Í⁄]Ü“ <ÇÈçÖ <ÇÈ„é
ويتلم يف سيدني وهم وروزا جنم وفؤاد شريدي
<Ÿ^€¬]<Ÿ^qÖÊ<∞ÈµÅ^“˜]Ê<∞◊ï^ﬂπ]Ê<]Ç„é÷]<‡⁄
واحد وخليل مرون وميشال ايشو
يهتفون «واحد واحد
J∞vq^ﬁ
<k÷]áمراد
وعباس
الشمبور
ونقوال
¬◊<Ó
“^<^⁄Ê <kﬁ
]÷<ÌÈqÉÁ€ﬂ
‚<ÏÇ◊f÷] <ÂÑ
<Ìõ^ËÜ⁄Ê
واحد»
السوري
الشعب
]÷√„<ÿï^ﬂπ]<ÿf¢]Ê<›Ê^œπ]<hÁﬂ¢]<ƒ⁄<ÖÁä¢]<Ç≤<Ç
وحيملون االعالم السورية وسنحاريب مشعون وغريهم
]÷√<hÜ
اشادوا ÷<·^ﬂf
<^©] <Ì ^“Ê
<ÏÜíjﬂπ] <lÊ4eÊ
<Å¯eÊسوريا
مبوقف
حيث
بشار
الرئيس
وصور
<Ì€◊“<‰5^e<¯i<ÎÑ÷]<gËÅ<ºç^ﬂ÷]<‰È◊¬<Üë]<^⁄<]Ñ‚Ê
وقائدها
املقاوم
القومية
االسد.
]÷<guÖ<Ü€¬<Ç€¶<ÇÈä÷]<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ãÈÒÖ<gÈu3
االسد
بشار
واجلدير ذكره ان علما سوريا الرئيس
<l^ËÇ◊f÷]<^ñ¬]Ê<h]Áﬂ÷]Ê<ÜÒ]à÷]<'Èé÷]<Ì◊ÈñÀe<^„È
بقيادة
الباسلة
واملقاومة
<kÈf÷]<]Ñ‚Ê<ÏÁ¬Ç÷]<ÂÑ‚<gu^ë<‹â^e<Ÿ^ŒÊ<ÖÁñ£]Ê
طوله  60مرتا والفتات كتبها
]÷<Íí~é
]÷”<‹ËÜ
]∑<Í5^eÊ<‰ﬂ¬<Ìe^Èﬂ÷^eÊ<gËÅ<Çاهلل كما
]÷ <ÇÈäالسيد حسن نصر
حبيب
وصممها الفنان علي
]<Ì◊Èñ <·]<Õ^ï]Ê<JgÈuÜi<ÿ∂]<‹”jÈe<ª<‹”e<guÖ
واعالما اخرى بطول 50مرتا حيوا العماد عون على مواقفه
<‰ﬂ¬ <ÕÜ√Ë
]÷� <·] <‡⁄ <2“] <ÌÀËÜç <‡äu <‹ËÜ”÷] <'Èé
كلماتهم
الوطنية واكدوا يف
و 23مرتا.
<4f“<Å¯f÷]<ÂÑ‚<ª<^ﬂﬂÈe<ÂÁqÁe<^ﬁÖÊÜâ<·˜<l^€◊”e
شرعي
حق
<ÅÁqÊ<ÌëÜاالصالح
 <ÿ«jäﬁ»<Ÿ^ŒÊعلى ان
<‘e<Íœj◊ﬂ÷<^ﬂ√⁄<‹”j◊Èñ
بداية وقف احلضور دقيقة
]‚◊<‰
<^µÜ“ <^ÀÈïÊ
ارواح<^ﬂÈ⁄] <^ø¬]ÊÊ
صمت حدادا على]}^< ¬<]àËà
<∞e <ÿuليس
ولكن
للمواطنني
<‘uÜ�e<‘ä€jﬁÊ<‘i]Å^çÖ]Ê<‘vÒ^íﬂe<’Ö^fjﬁ<‰Èf¶Ê
اجليش واملواطنني االبرياء االصالح بالسالح واغتيال
]÷<ÏÜ⁄]ˆπ]Ê <ÌﬂjÀ÷] <ÂÑ‚ <‡⁄ <^√È∂ <tÜ™ <Óju <Í�âÁ
ثم للنشيدين االسرتالي اجليش العربي السوري
]÷J«‹ç^«÷]<ÊÇ√÷]<^7<º�≠<:÷]<ÌfÈ‚Ü
الشعب
يريده
 <Ì◊ÈñÀeما
البطل وهذا
السوري.
والعربي
<ÌÀËÜç
<‡äu
]÷<'Èé
]<gÈu3÷] <±
<ì◊}Ê
كان املهرجان عرسا شعبيا كل الشعب.
]<ÿ⁄]<Ì“Üu<ª<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]Ê<^Àí÷]<Çrä⁄<›^⁄
 JÎÜe<‰Èfﬁ<ãÈÒÜ÷]<Ì÷ÊÅ<ÿn∫Êاىل القول ان
وخلصوا
واستفتاء كبريا حتدث فيه
‚<]Ñ
<]Ü“^ç <ÌÀËÜç
<'Èé÷] <pÇ† <‹m
÷◊<ÇÈäلن<gËÅيقبل
الصامدة
سورية
السادة الوزير املفوض
]÷<‰j€◊”e<Ç“]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<Ü”ç<^€“<ÏÊ^À£]Ê<‹ËÜ”j

من آمن بي وان مات فسيحيا
اربعون الفقيدة زهية قسيس سعد (ام طوني)

<Ft^£]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<Í÷^‚_<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F

Ft^r¬Ê<Ïà∑Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅÊ<Ü€¬Ê<Ç√â_<ºâÁjË<ÌÀËÜçF

سيقام قداس وجناز االربعني
لراحة نفس املرحومة زهية
قسيس سعد (ام طوني)
القديسني
كنيسة
يف
بطرس وبولس االنطاكية
االرثوذكسية على العنوان:
259Hyatts Rd Plumpton
اخلارجي زخور ومهندس الصوت
التدخل
شعبها
وذلك يوم االحد يف -17
<FÖÁñuÊ<ª^ËÜŒF
وجريدة
سليمان
سورية القادة العظام سلطان وجنله
 2011-7الساعة العاشرة
]<Ê] <Ÿ^€é÷] <Ê] <Ìõ^ËÜ⁄ <ª <^ﬂ“ <·] <ÏÁ}]Ê <ÿ‚] <^ﬂﬁ
]÷ <Çu]Áاملمثلة بالزميل
اهلريالد
باشا االطرش وصاحل العلي
]<·^ﬂf÷ <ÿ“Ê <lÊ4eÊ <≈^œf÷]Ê <ÿf¢]Ê <hÁﬂ¢
صباحا.
املغوش واذاعة 2000
وهنانو والعظمة تأبى اال
اكرم
ّ
]JÇuÁπ
الداعون :زوجها جورج سعد واوالدها طوني ومسري وتشارلي
]<gÈ«π
]<›^⁄˜] <^„œ◊õ
]<:÷] <Ì⁄Ê^œπ
العروبة
سورية
 <^ÈuÊتكون
ان
<ÓâÁ⁄املمثلة بالزميلة ليلى
اف ام
وعائالتهم وبناتها نوال زوجة حسين حصين وليديا زوجة
]÷<ÍﬁÁÈ„í
]÷√<ÊÇ
<ÃëÊ
]÷<ÎÑ
]!<
]¬^<ÂÅ
]÷<ÖÇí
ومع
والتحرير
اهلتافات ابراهيم يتابعون احلدث
انطون مرون ود .ليندا زوجة د .جون تريين وعائلة شقيقها
J–◊�π]<Üé÷^e<ÿÈÒ]Üâ]Ê
الشعبية
واالعالم ترفرف الكبري.
FêÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]Ê<ÌÀËÜç<'Èé÷]<H‹v◊⁄<Áe<H|Áç˘]<HÓäÈ¬<HÍﬁ^€◊ä⁄<HgÈﬁÜ“<V∞€È÷]<‡⁄F
�
<^ﬂÀÈ◊u <·Á”Èâ <Üíﬂ÷] <·] <‹”Úﬂ€�ﬁ <^Èﬂﬁ] <Õ^ï]Ê
املرحوم حنا قسيس وعموم آل سعد وقسيس يف الوطن
بشار
لبيك
سورية
لبيك
وكلهم
احلضور
وانصرف
]˜JÖÁñv◊÷<«·^äﬁ
J^€Ò]Å
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* ﺩﻛﺎﻥ -ﺃﻭﻝ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﳲ ﻫﺬﺍ ﺍﳴﺠﺎﻝ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ
* ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺔ ﻭﻧﺆﻣﻦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﺇﳳ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺟﺎﻥ ﻓﺮﻳﺪ ﺩﻛﺎﻥ
*  Eternityﺑﻔﺮﻭﻋﻬﺎ ﳲ ﺳﺎﻧﺖ ﻣﺎﺭﻱ ﻭﺑﺎﻧﺸﺒﻮﻝ ﻭﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ
97505588
0415 41 42 43
*ﻧﺆﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﻭ ٧ﺃﻳﺎﻡ ﳲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  ,ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ

ﻓﺮﻳﺪ ﺟﺎﻥ ﺩﻛﺎﻥ

50 king street, st marys
ph: 9833 0255

168 terminus street, liverpool
ph: 9600 8080

25 breust place, punchbowl
ph: 9750 5588
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NBN to bring higher costs and new Australian Tax Office to launch crackdown
monopoly, Victoria warns
on players from all four football codes

THE $36 billion National
Broadband Network could
saddle consumers with
unnecessarily high internet
costs and hold back
competition, the Victorian
government warns in a
scathing assessment of
federal Labor>s broadband
plans.
As pressure on the Gillard
government grows from
conservative
states
over the NBN, Victoria>s
Technology Minister Gordon
Rich-Phillips has warned
that taxpayers could «pay
multiple times» if the NBN
duplicates existing fibre
connections to schools,
hospitals and businesses.
In a submission to the
House of Representatives
inquiry into the NBN,
Victoria has warned
Canberra that it appears
to have given «excessive»
protections to the NBN Co
against competition and
cautions about the risks of
setting up the network as a
large public monopoly.
«After over two decades
of national economic
and financial reform,
the NBN proposal in its
present form represents a
very serious threat to the
long-term competition in
the telecommunications
sector,» the submission
warns.
«The
increasingly
apparent risk is that
the
commonwealth
could, over time, fully
replicate a dysfunctional
telecommunications
market structure that has
hindered investments in the
current broadband market.
This would be the result if
it simply replaces Telstra>s
market power with an
NBN Co infrastructure
monopoly with all the
attendant inefficiencies and
constraints on investment,
innovation and future
policymaking.»
Victoria
describes
information about the NBN
rollout as «ad hoc» and
says there was «minimal

effective engagement» with
the states in developing the
National Digital Economy
Strategy, even though they
deliver key services such
as health and education.
The comments are the
strongest challenge yet
by a state government to
Labor>s NBN plans, which
represent a key plank
of Julia Gillard>s reform
agenda.
They come as the
conservative governments
of Victoria, NSW and
Western Australia challenge
the Prime Minister on other
reforms such as the carbon
tax, the mining tax and
health.
Late yesterday, Paul Broad,
incoming chief executive
of the new independent
body Infrastructure NSW,
pledged to do what he could
to avoid a costly broadband
rollout. «We understand
that NSW has an enormous
amount of fibre already,» Mr
Broad told The Australian.
«We understand that NSW
businesses,
hospitals,
schools are connected to
fibre today. NSW will use
that to the benefits of the
NSW economy and access
the NBN only to those parts
where they are not covered
today.»
The
office
of
Communications Minister
Stephen Conroy last night
insisted the government
did not expect NBN Co
to inefficiently duplicate
existing infrastructure that
could support high-speed
broadband.
«It should also be
noted that the definitive
agreements
between
Telstra and NBN Co allow
for re-use of existing
infrastructure,
which
will avoid infrastructure
duplication,»
Senator
Conroy>s spokesman said.
In its submission, the
Victorian
government
stresses that ubiquitous
high-speed
broadband
could deliver substantial
benefits, that existing

services are inadequate
in some areas and
that
Canberra>s
objectives to reform the
telecommunications
market are important. But
risks are emerging.
On cost, Victoria argues
cheaper alternatives to
Labor>s
fibre-to-thepremises model should be
available where this would
meet broadband needs.
On competition, the
submission cites concerns
about Telstra and Optus
removing
broadband
services provided over
their pay-TV networks as
well as the ban on potential
NBN rivals cherry-picking
lucrative areas.
Victoria also argues
that states and local
governments have faced
uncertainty about the
rollout and its priorities.
NBN Co is conducting a
study into extending the
fibre rollout to Julia Creek
in outback Queensland.
The move comes after a
backlash from residents
angry that the main cable
passes the town, but does
not connect them because
there are less than 1000
premises.
McKinlay Shire Mayor
Paul Woodhouse said: «I
appreciate they are rolling
out a multi-billion-dollar
program, but it comes
back to our planning, our
inability to plan.
«It>s just a nightmare as
far as our future planning
goes.»
Senator
Conroy>s
spokesman said it was
«completely absurd» to
claim there had been
minimal engagement, while
an NBN Co spokeswoman
said it was «keen to
engage with all levels of
government to discuss our
plans».
«This engagement is
continuing and is likely to
ramp up as the network
rollout
accelerates,»
Senator
Conroy>s
spokesman said..

Ban: former Melbourne Storm CEO Brian Waldron was at the centre of
the salary cap scandal, which has prompted an ATO inquiry. Picture: Brett
Costello. Source: The Daily Telegraph

AN NRL report into the
secrets of cheating the
salary cap will be used as
the blueprint for a tax office
crackdown on players from
all four football codes.
NRL boss David Gallop
yesterday confirmed the
report from Melbourne
Storm>s salary cap
scandal had been sent to
the tax office. The ATO
confirmed players and
agents were targets.
Assistant commissioner
Darryl Richardson said
investigations into NRL
salary cap breaches
identified «circumstances
where payments and
benefits received by
players may not have been
correctly reported».
An ATO investigation into
the NRL was foreshadowed
by The Daily Telegraph
last year.
But Mr Richardson said
the ATO>s investigations
would not be confined to
one football code, or just
to players.
«We would refer to
rugby league, rugby
union, Australian rules
and soccer,» he said.
«We>re looking at (tax
and
superannuation)
obligations
for
all
participants. That includes
players, clubs, agents.»
Details from the NRL report
highlighted a «toxic culture
of deceit», recommending
life bans for former Storm

executives - including its
ex-CEO Brian Waldron.
NRL salary cap auditor
Ian Schubert also found a
bogus invoicing scheme
used to pay players could
have «easily been used
to siphon the company>s
money into bank accounts
in the Cayman Islands».
Mr Gallop said the NRL
would assist the ATO
«wherever we can».
«They have got a copy
of the Melbourne Storm
report, and there may well

be issues in it that they
wish to investigate,» Mr
Gallop said.
Mr Richardson confirmed
that in all four football
codes, including NRL and
AFL, there were concerns
about payments «made to
players that have not been
reported appropriately».
«The major issue we>re
concerned about is around
omitted income,» he said.
«It>s where players and
agents are receiving
money and not correctly
returning that money either
in income tax returns or
activity statements.»
He said one key concern
the ATO had about the
codes was «cash payments
not being correctly
recorded». Another was
«players receiving third
party payments might
not be returning those
correctly».
The ATO is also concerned
about clubs «not reporting
income appropriately or
meeting their employer
or
superannuation
obligations».

Qantas to fly larger planes during strike

QANTAS will next week
put on larger aircraft to
try to offset the impact
of rolling stoppages by
its engineers at airports
around the country.
Qantas
plans
to
consolidate services and
put larger Boeing 767
aircraft on some routes in
and out of Melbourne on
Monday July 4, when the
industrial action begins.
This will help minimise
delays because most
travellers will be able
remain on their scheduled
services while others can
be moved onto flights
within 15 minutes of their
original departure time,
the airline said today.
The Australian Licenced
Aircraft
Engineers
Association (ALAEA) has
planned rolling stoppages
for next week at half a

dozen major airports as
part of a dispute over pay
and conditions.
Qantas line maintenance
engineers will down
tools for two hours at
Melbourne on Monday
and Perth on Tuesday.
But further stoppages
are on the cards and will
likely affect airports in
Sydney, Darwin, Cairns,
Brisbane and Canberra.
The union said the
dispute relates to the
retention of existing
aircraft safety checks
by licensed engineers
and the growing amount
of work carried out by
overseas providers and
contractors.
Qantas says the union>s
wage claim and demands
that there be no change
to current work practices
are unreasonable.
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Prime Minister Julia Gillard backpedals on promise that seven Bankstown’s first Arabicmillion households will not be worse off under carbon tax
speaking Mayor

PRIME Minister Julia
Gillard has been forced
to backpedal from a
promise that seven million
Australian
households
won>t be worse off under
Labor>s carbon tax.
Ms Gillard told ABC TV that
«seven million Australian
households won>t see a
cent lost through carbon
pricing».
But when asked about
that pledge her office was
quick to clarify.
A spokesman said that
Ms Gillard meant to say
that of the nine out of 10
households to receive
assistance, the «vast
majority» wouldn>t be out
of pocket.
In announcing the scope of
the assistance on Sunday,
Ms Gillard said «the vast
majority we assist actually
won>t pay any price

because of the assistance
that they receive».
Treasurer Wayne Swan
yesterday refused to say
how many of the seven
million would be fully
compensated via tax
cuts or increased welfare
payments.
Ms Gillard today also
refused to rule out the
possibility that the carbon
price won>t be announced
in July as promised.
The package - including
household and business
assistance - was originally
meant to be released by
the «beginning» of the
month.
Now it will be made public
as soon as possible.
«We>re certainly aiming to
get this done as soon as
we can ... but we>re going
to get every bit of this
right,» Ms Gillard said.

Pressed on whether the
announcement could be
pushed back beyond July,
the prime minister said:
«We>ll get it out there as
soon as we can.»
The latest Newspoll
released today suggests
the carbon tax debate is
killing the PM>s popularity.
The Labor leader has sunk
below Tony Abbott as
preferred prime minister
for the first time in the
latest Newspoll published
today.
Ms Gillard said the
plummeting rating may
not have bottomed out as
she battles to convince
the electorate about the
benefits of a carbon tax.
But despite the slump
she>s determined to push
on with her government>s
agenda.
«This is a tough reform and

it may get even tougher
before it gets easier,» the
prime minister told ABC
Television.
Mr Swan said the
government was «losing
some paint» during the
carbon tax debate partly
because it was up against
an ocean of negativity
and vested interests «all
having a go».
«So what we>ve got to do
is stay the course and put
in place the big reforms
that do the right thing by
the country,» he told ABC
TV.
Meanwhile, Labor climate
change adviser Ross
Garnaut has warned the
multi-party climate change
committee, which met
again this morning, not
to set too low a starting
price.
He says if it does Australia
will suffer «another
dislocation,
another
big adjustment» if the
domestic price is linked
to international trading
schemes in mid-2015.
Mr Abbott today addressed
an
Association
of
Mining and Exploration
Companies conference in
Perth.
The Liberal leader said
a $25 a tonne carbon
price, as recommended
by Prof Garnaut, would
«immediately close 16 coal
mines and cost 23,000 jobs
in the mining industry»

At an Extraordinary Meeting
of Bankstown City Council
monday night, Clr Khal
Asfour was elected as the
new Mayor of Bankstown
and in doing so became
the city>s first Mayor
of an Arabic-speaking
background.
Clr Asfour becomes
Mayor following Clr Tania
Mihailuk>s decision last
week to resign to focus on
her obligations as the State
Member for Bankstown. Clr
Mihailuk will remain as an
East Ward Councillor.
In accepting the role, Mayor
Khal Asfour said it was
a privilege to have been
elected to serve as Mayor
of this great City.
«Since being elected
to Council, I have
worked hard to deliver
important infrastructure

Cost of sinking deeper in debt as financial stress bites Australians
AUSTRALIANS are facing
unprecedented levels of
financial stress from cost of
living rises, with one-in-four
dipping into savings or going
into debt to maintain their
lifestyles.
An extensive study this month
by business research leader
CoreData shows almost 15
per cent of those surveyed are
drawing on savings, while a
further 10 per cent are running
into debt, to make ends meet.
It found almost half of people
think the situation will get
worse and 46 per cent believe

they are worse off than a year
ago, compared with just 37 per
cent in March.
The research suggests the
financial situation of families
may be worse than thought,
just two days ahead of fresh
July 1 price rises.
These will drive the cost of
living up by thousands of
dollars over the next financial
year, with a combination of
huge rises in utility prices, a
new flood levy, plus annual
rises in council rates, health
insurance premiums, childcare,
car rego, and other charges

confronting families.
There are particularly worrying
signs for home owners.
Separate CoreData research
on nearly 800 mortgage
holders across the country last
month found more than 25 per
cent now admit to struggling
to meet their loan repayments.
When those who struggle to
meet their repayments «from
time to time» are taken into
account, that figure rises
to more than 30 per cent.
CoreData boss Andrew Inwood
said yesterday much of the
uncertainty related to the hung

federal parliament was leaving
consumers pessimistic about
the future.
«Consumer sentiment is back
to where we were immediately
after the GFC of 2007,» he
said. «The lack of clarity and
direction in the economy
means that those who are able
to save - including high net
worth individuals - are putting
their money into cash, rather
than shares and property.
«But more and more of those
who can>t save are running
into debt simply to maintain
their lifestyles.»

The CoreData research shows
the negative sentiment is
seeing consumer attitudes
towards the future rapidly
deteriorate.
CoreData has also found that
one in five people believe
they may lose their jobs in the
coming 12 months.
Mr Inwood said this pointed to
the disparity between rich and
poor getting wider.
Pessimism was strong among
women, with 56 per cent
saying they felt financially
«insecure», compared with 44
per cent who felt secure

improvements, encourage
business growth and provide
support to our community
based organisations and
service clubs.
«As Mayor, I look forward
to continuing to ensure
that Bankstown remains
a city of progress and
will lead a Council
committed to delivering
positive outcomes for our
community.
«As a first generation
Australian and the first
Bankstown Mayor of
an
Arabic-speaking
background, I am honoured
to be the Mayor of a city
as culturally diverse as
Bankstown.»
When speaking of his vision
for the City, Mayor Asfour
also paid tribute to outgoing
Mayor Clr Mihailuk on
her achievements, strong
leadership and dedication
to serving the community.
Councillor Asfour, 33, was
elected as an East Ward
Councillor in 2004 and
Deputy Mayor in 2008.
Mayor Asfour is a lifelong
resident of Greenacre
having attended Greenacre
Public, St John Vianney
Primary, St Johns College
Lakemba and Benilde
High Bankstown, before
completing a degree at the
University of New South
Wales. He continues to
reside in Greenacre with
his wife Sally.
At the same meeting, Clr
Allan Winterbottom was
elected to the position of
Deputy Mayor.
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Julia Gillard labelled untrustworthy and tricky over plan to
dump <carbon tax> in three years

OPPOSITION Leader
Tony
Abbott
has
accused Julia Gillard
of being «untrustworthy
and
tricky»
by
attempting to deny the
carbon tax.
«She>s been calling it a
carbon tax for months
now,» Mr Abbott said in
Melbourne.
«If it looks like a tax, if
it works like a tax, if it
it costs like a tax, it is
a tax.
«And what we see
is a Prime Minister
who is compounding
incompetence
with
trickery. We know this
was a government that
was
untrustworthy,
now it>s being tricky as
well.»
His comments came
after Ms Gillard revealed
the Government was
determined to ensure
the «carbon tax» phase
of its anti-pollution
policy will disappear as
soon as possible.
Treasury
research
released today shows
Australia would pump
out 680 million tonnes
of pollution a year by
2020 unless there were
reductions in carbon
emissions. Currently
the pollution rate is 580
million tonnes.

The Treasury findings
was that without a cost
being put on carbon
pollution,
emissions
from the electricity
industry would increase
by 60 per cent by 2050.
Prime Minister Julia
Gillard today said
the imposition of a
fixed price on carbon
pollution will last for
the minimum possible
of three years before
being replaced by
whatever the market
decides.
The decision will be
a bid to take the «tax»
out of the Opposition>s
highly effective «carbon
tax» attacks as quickly
as possible.
«What
(Opposition
Leader) Tony Abbott
likes to refer to as a
carbon tax, a fixed
price period for an
emissions
trading
scheme, is a period I
believe should be as
short as possible,» Ms
Gillard said in Darwin.
«I>ve always been
determined to create
an emissions trading
scheme, and I>ve always
been determined that
the fixed price period
would be as short as
possible and we would
get to that emissions

trading scheme.»
She said her aim «has
always been to have
an emissions trading
scheme».
«That>s an aim I share
with (former Liberal
Prime Minister) John
Howard and (current
Liberal front bencher)
Malcolm Turnbull an emissions trading
scheme for our nation>s
future,» said the Prime
Minister.
Treasurer Wayne Swan,
speaking in Melbourne,
released sections of
Treasury modelling of
the national economy
designed to show the
effects of pollution, and
of putting a price on
carbon Mr Swan said
the research showed
pollution
production
would grow rapidly from
the 2010 level of about
580 million tonnes to
680 million tonnes by
2020, and to more than
1000 million tonnes by
2050.
«And here>s the crux of
the issue: Do we really
expect that we can
continue to increase
our pollution at this rate
while the rest of the
world moves to tackle
climate change?» he
said at an economic

conference.
«Of course not. It is
now beyond question
that the economies of
the world are moving to
cleaner energy to power
their businesses.»
Mr Swan said Treasury
modelling showed that
by putting a price on
carbon pollution would
make the necessary
transition «at a very
modest cost».
He said there would be
significant change in
the electricity industry
as future investment
adopted cleaner power
sources.
«Instead of emissions
from the electricity
sector increasing by
60 per cent to 2050 as
it does in the reference
scenarios,
it
will
decrease by around
60 per cent below
current levels,» said the
Treasurer.
«Renewables,
excluding hydro, grow
by over 1700 per cent,
taking total renewables
to around 40 per cent of
electricity generation
by 2050. In short, it is
very difficult to imagine
a first-rate economy in
the future that hasn>t
successfully made this
transition.»

Credit growth, home prices may
force RBA to hold on interest rates

AUSTRALIAN credit growth
remained sluggish in May
as house prices continued
to slide, reducing the
pressure for higher interest
rates that has been building
up in recent months.
Total credit to the private
sector rose a seasonally
adjusted 0.3 per cent in May
from April, and rose 3.1 per
cent from a year earlier, the
Reserve Bank of Australia
said today. Credit growth
was flat on-month in April.
At the same time, housing
sector credit rose 0.5 per
cent on-month in May and
business credit rose 0.1 per
cent, having fallen 0.5 per
cent in April, the central
bank added.
The data may encourage
economists to push back
their forecasts of when the
central bank will next hike
interest rates to the fourth
quarter.
The central bank has held
its cash rate target at 4.75
per cent since November
2010 as an uncertain global
environment and weakness
in Australian housing and
consumer sentiment kept it
from lifting rates.
Said Scott Haslem, chief
economist at UBS: «Ongoing
signs that the expected
cyclical pick-up in activity
is taking longer to broaden
across the economy is
broadly consistent with our
recent delay in the next
RBA rate hike from August
to October.»
The only thing that would
get the RBA to tighten
rates in August would be
a surprise upside result

for inflation in the second
quarter, results for which
are due to be published in
late July, he added.
«Future RBA hikes remain
conditional on some
improvement in growth
trends, and we look for this
to be revealed in data over
the coming few months,» Mr
Haslem said.
Su-Lin
Ong,
senior
economist at RBC Capital,
said all sense of urgency
has been removed from the
interest rate debate. She
expects a hike in August,
but adds her confidence is
waning.
«The RBA looks to have
time on its side,» she said.
Earlier today, house prices
data revealed the sector
remains in a slump.
The RP Data-Rismark
Hedonic Home Value
Index fell 0.3 per cent in
seasonally adjusted terms
in May from April. It fell 1.2
per cent in the three months
to the end of May and was
down 2.3 per cent on-ear.
The statistics are based on
more than 110,000 home
sales nationally.
«The recent sharemarket
weakness is affecting
premium demand,» said
Tim Lawless, RP Data>s
research director; the S&P/
ASX 200 sharemarket index
is some 35 per cent below
its November 2007 peak
and 8 per cent lower since
the beginning of April.
«It is clear that the average
Australian is content to
pay down debt and wait for
some economic certainty to
return,» Mr Lawless said.
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