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ثقة بـ68 صوتاً حلكومة ما بعد عهد احلريري
بعد فراغ امتد منذ تهريب 
عن  الزور  شهود  ملف 
نهاية  يف  الوزراء  جملس 
 ،2010 العام  صيف 
حكومة  باستقالة  وتكرس 
الرئيس سعد احلريري يف 
املاضي،  الثاني  كانون 
من  اعتبارا  للبنان،  أصبح 
يوم أمس، حكومة ثالثينية 
مرحلة  تطوي  أن  هلا  يقدر 
والتوترات  الشلل  من 
تفتح  وأن  واملناكفات 
تستطيع  جديدة،  صفحة 
ترتجم  أن  األكثرية  معها 
أقواهلا أفعاال، وخاصة جلهة 
استطاعت  بأنها  تباهيها 
مئة  لبنانية  »حكومة  انتاج 

باملئة«.
ثقة  احلكومة  نيل  ومع 
بأغلبية  النيابي  اجمللس 
النسبة  وهي  صوتا،   68
تكليف  منذ  املتوقعة 

ميقاتي،  جنيب  الرئيس 
ميشال  انضمام  بفارق 
طالل  وعزوف  اليها  املر 
صوتا  منحها  عن  ارسالن 
السابع  خ  سيؤرَّ إضافيا، 
من متوز 2011 يف الذاكرة 
اللبنانية، موعد دخول لبنان 

يف مرحلة سياسية جديدة، 
قدرة  األبرز،  عنوانها 
ومكونات  رئيسا  احلكومة 
وتكنوقراطية  سياسية 
على اجتياز امتحان السلطة 
وإجنازات  وسلوكا  ادارة 
اليها  اللبنانيون  يتعطش 
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باخوس بو فرنسيس وعقيلته ناديا يعودان اُّـ اسرتاليا
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*الزعيم الشاب طوني سليمان فرنجية والسيد باخوس بو فرنسيس**الوزير سليمان فرنجية والسيد باخوس بو فرنسيس*
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EAGLE VALE INSURANCE SERVICES  

Active Insurance Management 
For Your Business 

 
 Workers' Compensation for your Employees 

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

 Home Construction Insurance  
Your Specialist AMP Advisers 

      165C Wattle Street Bankstown 
Call us Today 

 02 9707 3077 
Mob: 0414 309 360 

email: danny@eaglevaleinsurance.com.au 

ojè€a@@‚bÌc@áÓ«aÏæa@›j‘„ˇ
Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance 

Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd 
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وأطيافهم  فئاتهم  بكل 
ومناطقهم.

»لّسه ما حّسيتش بالتغيري«. 
شعور  اختزلت  عبارة 
ممن  املصريني  من  كثر 
حتمل  أن  ينتظرون  كانوا 
األشهر اخلمسة اليت أعقبت 

الدراماتيكي  السقوط 
حسين  املخلوع  للرئيس 
يف  جّدية  تغيريات  مبارك 
من  املوروثة  السياسات 

ميدان التحرير حيتضن ماليني الثورة املصرية:
ترحيب مبشاركة »اإلخوان«.. وارتياب من خلفياتهم
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السيف االصغر من الزند ُيِذّل حامله.. فالسيف 
بيد اجلبان ال يقتل..

القلم االكرب من اليد يكشف مدى جهل صاحبه 
وِصغره..

املنصب االرفع من الشخص جيلب العار لشاغله 
قبل الغري..

املاضي  العدد  يف  قلنا  عندما  نبالغ  نكن  مل 
اننا نعيش الزمن احلرون والزمن احملل.. اكثر 
البعض يعيش زمن  ان  لنا  تأكد  لقد  من ذلك 
الصعلكة.. صعلكة على كل املستويات اخالقيا 
درجة  اىل  وصحافيا  مهنيا  وطنيا،  وادبيا.. 
اصبحت معها هذه الصعلكة ماركة عاملية مسجلة 

بامسه.
هذا »البعض« ليس سّيد نفسه بل نقيض ذلك 
عليه  وميلي  ارادته  يسلبه  الذي  لآلخر  عبد  انه 
حتى  ومفاصله  حركاته  كل  ويعنِكب  قراراته 
اصبح  هذا »البعض« ماركة عاملية مسجلة يف 
»العنكبة«، وهذه ماركة عاملية ثانية له »شرف« 

تسجيلها بامسه و »كل احلقوق حمفوظة« له.
اختصاصه  حسب  يستخدمها  لغة  انسان  فلكل 
وطبيعة عمله.. فلغة الطبيب املرض والدواء ولغة 
والفالح  اهلندسية واخلرائط  االشكال  املهندس 
لغته الزرع والقطاف اما االسكايف )الكندرجي( 

فلغته »الباطات« و«االحذية« و»الصبابيط«. 
وهنا نرى انه لزاما علينا ان خناطب هذا »البعض« 
مقاله  عْنَونت  واليت  يفهمها  اليت  »البوط«  بلغة 
اليت  الصبابيط  بلغة  وكذلك  بالبوط«  »خليك 
يهضمها اليس هو القائل »صدق حس اخلازني 
فكم من البوجيية اصبحوا وزراء ومدراء انتقلوا 

انطونيوس بو رزق
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صحافة »الباطات« و»الصبابيط«!

صـوت احلـقيقة

abourizk@meherald.com.au

احلكومة  نيل  كان  وإذا 
اجمللس  ثقة  امليقاتية 
»نصرا  يعد  النيابي 
يضع  انه  اال  سياسيا«، 
اختبار  أمام  »املنتصرين« 
البلد  مشل  مل  اعادة 
طاولة  على  معا  واجللوس 
أي  عن  واالبتعاد  احلوار 
انتقامي،  أو  سلوك كيدي 
اجابة  ذلك  من  واألهم 
اللبنانيني، كل اللبنانيني، 
الثقة،  بعد  ما  سؤال  عن 
ذلك أن استحقاقات كربى 
تنتظر احلكومة امليقاتية يف 
شتى اجملاالت االقتصادية 
واالجتماعية  واملالية 

*عون واملر يهنئان ميقاتي ووزراء بنيل الثقة* 

)التتمة ص 21(
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Free offer!
Hold an Arab Bank Australia Visa Debit card or simply
apply# for one, and your next International Telegraphic Transfer 
fee will be free.* Hurry, this offer is for a limited time only.+

Visa Debit is fast becoming the world’s most popular 
way to spend your own money when travelling 
overseas, accepted at over 29 million places around 
the world.

This is a perfect opportunity for those planning 
on travelling overseas to use their own money in a 
safe and secure way. Be quick, visit your nearest 
branch for details.

Terms and conditions fees and charges may apply. *This refers to a International Telegraphic Transfer fee of $20, one fee waived per customer. +This offer is available until Friday 29 July 2011. #To be eligible for an Arab Bank Australia Visa Debit card, customer is required to hold 
an Arab Bank Australia transactional account. This advertisement does not take into account your objectives, financial situation or needs. Before acting on the information, consider whether it is right for you. You should obtain and consider the Product Disclosure Statement (PDS) 
for this product before making a decision. To obtain a copy of the PDS, phone 1800 272 222 or visit arabbank.com.au.Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 950 745 AFSL 234563 ABA4443

For the smart, modern traveller, a VISA debit card is 
as essential as packing one’s luggage for a holiday. 
According to the Australian Bureau of Statistics 
(ABS, 2010) the number of Australian residents 
travelling overseas for short trips has grown at an 
exceptional rate with statistics from 12 months prior 
to June 2010 illustrating that 6.8 million overseas 
trips were made by Australians, compared to 2.1 
million from two decades earlier. 

With the strength of the Australian dollar, the 
increasing popularity of overseas travel is not 
unusual. The staggering rise in global travel can 
be primarily attributed to the presence of an online 
community of travel agencies, insurance companies 
and accommodation who have turned the travel 
industry into an accessible and affordable market, 
with competitive match-quotes and last-minute-
deals on accommodation for those on the hunt for 
a good bargain. With the convenience of overseas 
travel all in the tap of a mouse-click, enthusiastic 
holiday-goers not only have complete control in 
organising their trip based on an extensive list of 

internet reviews and recommendations but also 
save massive amounts on discounted airfare deals 
and reduced hotel rates. 

One of the key advances in travel is the issue of 
your spending money while overseas. Cash has 
traditionally been the only way to take your money 
overseas for spending purposes. However there 
has always been a risk associated with travelling 
with large amounts of currency. Misplacing it, or 
theft means your money is gone forever, with no 
opportunity to recover your precious savings. In 
the past traveller’s cheques were widely used as 
an alternative, however they were often awkward 
to use and many local retailers were reluctant to 
accept them.

Today, travellers who prefer not to rely on credit 
cards have a number of convenient and secure 
alternatives. The ‘Cash Passport’ was created to 
allow people to convert their own money into a 
select number of foreign currencies, and carry a 
card with them that would enable them to access 

these funds while overseas, usually from an ATM 
outlet.

More recently, the Visa Debit Card, a product offered 
by Arab Bank Australia, has revolutionised the 
challenge of spending your own money overseas. 
It comes with all the convenience of a regular Visa 
credit card, however you’re using your own savings, 
not credit. Linked to one of your savings accounts, 
it provides you easy access to your own money, 
wherever Visa is accepted.

With over 29 million VISA outlets located around 
the world, enjoying your holiday has never been 
simpler. Just as traveller’s cheques were phased out 
by credit cards, the VISA Debit Card is the solution 
for those who want to spend their own money 
conveniently and securely instead of carrying 
uncomfortable amounts of cash whilst on vacation. 

Visit arabbank.com.au or freecall 1800 272 222 to 
learn more about Arab Bank Australia’s Visa Debit 
card. 

VISA Debit Card: A New World of Spending

Saturday 9 July 2011السبت 9 تموز 2011
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Lucky Len . No.1

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات اليانصيب رابحة املاليني

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

تكونون من املحظوظني وتربحون املاليني

هدايا - قص مفاتيح - بطاقات لكافة املناسبات وغريها الكثري

بإدارة لطف اهلل حجّار

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

*ستيالاّ جالبة الحطوط ملشرتي اليانصيب*

Saturday 9 July 2011السبت 9 تموز 2011

نواب 14 آذار ينسحبون عند التصويت وغامن خيرق باالمتناع وارسالن واحلوت يغيبان

حكومة ميقاتي حتظى بثقة 68 نائباً.. والعربة يف ترمجة بيانها الوزاري
بري  نبيه  أنهى رئيس اجمللس 
وعرب  وجه،  أكمل  على  مهمته 
جبلسات مناقشة البيان الوزاري 
ألغامًا  متخطيًا  األمان،  بّر  إىل 
عدة زرعت يف طريق نيل حكومة 
للثقة  ميقاتي  جنيب  الرئيس 

النيابية.
مراوحة  بعد  للبنان حكومة  صار 
تاريخ  منذ  ممتدة  سنة  لنحو 
يف  الزور  شهود  ملف  فتح 
ثم  ومن  احلريري  سعد  حكومة 
»راحت  األعمال.  مرحلة تصريف 
السكرة وإجت الفكرة« قال أحد 
الوقت  أن  إىل  مشريًا  النواب، 
أن  سيما  ال  للعمل،  حان  قد 
الكثري منه ينتظر احلكومة، نتيجة 
الرتكات الثقيلة اليت تركتها هلا 

احلكومات السابقة.
احملكمة  موضوع  أزيح  ما  إذا 
الدولية موقتًا من الواجهة، تظهر 
جبال من الورش اليت ال بد هلا 
القصوى.  وبالسرعة  تنطلق  أن 
اإلضاءة  ميقاتي  حاول  ورش 
عليها خالل الكلمة اخلتامية اليت 
ألقاها، ومنها قانون االنتخاب، 
السورية،  اللبنانية  العالقات 
القضاء،  إصالح  املغرتبون، 
التعيينات اإلدارية، نزع السالح 
من أحياء املدن، مكافحة الفساد، 
معاجلة الدين العام، وغريها من 
عليها  رد  اليت  احلياتية،  األمور 
مداخالت  من  انطالقًا  ميقاتي 
النواب، وحتديدًا نواب األكثرية 
املوضوع  ضغط  من  احملررين 
الواحد )احملكمة والسالح( الذي 
فرض نفسه على كلمات نواب 

املعارضة.
قبيل إنهائه لكلمته كان النائب 
الواقفني  أول  اجلميل  سامي 
انتهاء  ومبجرد  أغراضه،  حاماًل 
األقلية  نواب  كان  الكلمة، 
يتدافعون إىل اخلارج، يف غفلة 
عن بري، الذي كان منهمكًا يف 
اإلعالن عن بدء عملية التصويت 

على الثقة.
فوجئ رئيس اجمللس باالنسحاب 
اجلماعي: وين راحيني، سأهلم، 
قبل أن يضيف: إذا اخرتمت هذا 
فأنتم  الدميوقراطي  االسلوب 
للمادة  »وفقًا  دعا  ثم  أحرار. 
إىل  الداخلي«،  النظام  من   85
حصلت  باألمساء.  املناداة 
نائبًا،   68 ثقة  على  احلكومة 
بينهم النائب ميشال املر الذي 
غاب عن كل اجللسات وشارك 

مقاعد  من  التصويت  يف  فقط 
بكامل  حضرت  اليت  األكثرية، 
الفريق  وظهرت حبلة  أعضائها، 
املتضامن املوّحد خلف حكومته. 
خرق يتيم أتى من جانب النائب 
احلكومة  حارمًا  ارسالن  طالل 
عن  بغيابه  إضايف  صوت  من 

التصويت.
عن  ومفاجئ  وحيد  امتناع 
غامن  روبري  من  جاء  التصويت 
الثقة  حجب  قد  كان  الذي 
»اجلماعة  نائب  أما  كلمته،  يف 
الذي  احلوت  عماد  االسالمية« 
فإذا  سيمتنع،  أنه  وأعلن  سبق 

به يغيب عن اجللسة.
تركتها  اليت  الثقيلة  األسلحة 
األقلية للجلسة األخرية، مل تؤد 
بعض  وعد  كما  منها  الغرض 
الرئيس  كلمتا  تأت  مل  نوابها. 
بهية  والنائبة  السنيورة  فؤاد 
عن  يذكر  جديد  بأي  احلريري 
كل ما قيل يف األيام السابقة: 
تركيز على ميقاتي، الذي غطى، 
حبسب السنيورة، »االنقالب يف 
السلطة  إىل  الوصول  سبيل 
بشروط املتسلطني«، و«استباح 
وانتهك  ودورها  بريوت  كرامة 
حرمة ناخبيها«، حبسب احلريري، 
دون  من  ميقاتي،  ذّكرت  اليت 
طيلة  مباشرة  إليه  تتوجه  أن 
اجللسة، بـ«دوسها على جراحها 
يف العام 2005 لتسميته لرئاسة 

احلكومة«.
اليومني  وكما كان ميقاتي يف 
اليوم  يف  كان  كذلك  األولني 
هادئًا،  للمناقشات  األخري 
هندسة  إىل  ناظراًَ  مستمعًا، 
القاعة عاليًا وممارسًا عادته يف 
نفخ وجنتيه، قبل أن يستحضر 
قواه للرّد على كل منتقديه، ال 
احملكمة  بفقرة  يتعلق  ما  سيما 
الوزاري.  البيان  يف  الدولية 
بها  »عرّيه«  اليت  »مبدئيًا«  كلمة 
نائبًا   33 الـ  األقلية  نواب  كل 
جلسات  خالل  تكلموا  الذين 
من  مقتبسة  أنها  ليعلن  الثقة، 
حكومة  من  املقدمة  الصيغة 
إىل  احلريري  سعد  الرئيس 
جملس  خارجية  وزراء  اجتماع 
العربية،  الدول  خارجية  وزراء 
»األخذ علمًا  والذي ينص على: 
احملكمة  مع  بالتعاون  بااللتزام 
اليت  بلبنان  اخلاصة  الدولية 
العدالة  لتحقيق  مبدئيًا  أنشئت 
االستقرار«.  على  احملافظة  مع 

قيل  ما  على  االعرتاض  ورغم 
كتب،  مبا  احلريري  لعالقة  نفيًا 
كان ميقاتي جازمًا يف رفض أي 
لدماء  احلكومة  تنكر  عن  حديث 

الشهداء.
كذلك دافع ميقاتي عن استعمال 
و«احرتام«  »متابعة«  كلميت 
موضحًا  األقلية،  أزعجتا  اللتني 
ان الثانية تعبري قانوني يوازي 
العتماده  التزام،  كلمة  بأهميته 
الدستورية  التعابري  كأحد 
سبق  واألوىل،  االساسية، 
حكوميت  بياني  يف  ووردت 

احلريري والسنيورة.
قمة اهلرم يف الكلمات اليت تليت 
أمس االول، مل تأت من املنصة 
بل من مقاعد النواب حيث جلس 
النائب نواف املوسوي، مصّوبًا 
عالقة  موضوع  يف  النقاش 
حزب اهلل باحملكمة، ال سيما ان 
متثل  تامًا  تعاونًا  كانت  البداية 
الدولي  للتحقيق  مكتب  بوجود 
تقديم  وكذلك  الضاحية،  يف 
على  احملسوبني  من  كبري  عدد 
تلك  أمام  إلفاداتهم  احلزب 
اللجنة. وهو ما يعين أن املوقف 
تتطور  بل  مبدئيًا  يكن  مل  منها 
الدامغة  ولألدلة  ألدائها  تبعًا 

على تسييسها.
املوسوي  كلمة  تضمنت 
مواقف،  منها  أكثر  معلومات 
أضاء املوسوي مثاًل على سرية 
النضالية  الدين  بدر  مصطفى 
وحتديدًا يف الكويت اليت دافع 
العراقي،  اهلجوم  أثناء  عنها 
احلسن  وسام  العقيد  متهمًا 
باالسم بأنه هو من سّرب أمساء 
املتهمني الذين وردت أمساؤهم 

ضمن القرار االتهامي.
من ناحية »14 آذار« وحده النائب 
سامي اجلميل قّدم عرضًا خطابيًا 
مؤثرًا، بدأه بدقيقة صمت على 
الرد  حماواًل  الشهداء،  أرواح 
قدمها  اليت  الوقائع  كل  على 
إلثبات  اهلل  نصر  حسن  السيد 
احنياز احملكمة، وهو ما خلق جوًا 
من التوتر ضبطه بري، قبل ان 
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يعطي حق الرد فالرّد على الرد 
للنائب علي عمار واجلميل.

بإعالن  الثقة،  جلسات  انتهت 
موقعتها  يف  املعارضة  فشل 
حمافظة  ظل  يف  النيابية، 
وحضور  إيقاعها  على  األكثرية 
تكون  فهل  قياداتها،  مجيع 
اخلطوة الثانية هي الشارع، هذا 
بعيد  حوري  عمار  اليه  أشار  ما 

اجللسة.
عدوان

يف  عدوان  جورج  النائب  ركز 
احلكومة  رئيس  على  مداخلته 
جنيب ميقاتي قائال »ال حتاول يا 
أن توهم نفسك  الرئيس  دولة 
القرار،  من  جزءًا  متتلك  انك 
فعاًل  نناقش  بأننا  توهمنا  وال 
نسخف  ال  حتى  الوزاري  بيانك 
أنفسنا وحتى ال يستخف الناس 
بعقولنا«، مشريا اىل انه »سيأتي 
يوم أقرب مما يتصوره البعض، 
أمرك  حتسم  أن  عليك  سيكون 
أو  الشرعية  قوة  فيه  ختتار 
أو  لبس  بدون  القوة  شرعية 

مواربة«.
ونّبه من »اننا خنشى على لبنان 
التوافقية،  دميوقراطيته  يف 
اجملتمع  ومع  العربية،  وعالقاته 
ختطي  أن  خنشى  الدولي. 
الدولة  سقوط  مسار  حكومتك 
حتت وطأة الدويلة«. واعترب أن 
»احملكمة وسيلة لكشف احلقيقة 
اىل  داعيًا  العدالة«،  وحتقيق 
الدولي  اجملتمع  مع  »التعاطي 
مبنطق وعقالنية لنناقش قضية 
احملكمة يف قاعاتها. وننظر إىل 
عملها نتوقف عند أدائها نراجع 
تصرفاتها نأخذ الدالئل منحصها 
كل  نأخذ  واستقاللية،  بعقالنية 
ما ال يرقى إىل الشك. تعالوا ال 
خنرّي بعضنا البعض بني العدالة 
استقرار  ال  الن  واالستقرار 
بدون عدالة وألن وحدها العدالة 
وحدها  االستقرار.  تضمن 
العدالة تضمن االستقرار. وختم 

حبجب الثقة«.
حرب

وتوّجه النائب بطرس حرب اىل 

ألنكم  »آسف  بالقول  ميقاتي 
موقع  يف  نفسكم  وضعتم 
بأسرها  قبلت  اليت  الرهينة 
السجن  أن  منها  ظنًا  وسجنها، 
»اننا  مؤكدًا  ذهيب«.  قصر  هو 
عن  عاجزون  أنكم  يقني  على 
تبديل موقف أو تعديل حرف مما 

كتبته لكم األكثرية«.
الوزاري  البيان  ان  واوضح 
خيلو من أي التزام، »بل يعتمد 
العامة،  املبدئية  العبارات 
ويتجنب أي وضوح أو ممسك، 
جتميل  جراحي  أمهر  إىل  وجلأمت 

الصياغات لعلكم تقنعون«.
الكبري  »التحوير  أن  وشّدد على 
الدولية  احملكمة  بند  يف  حصل 
اخلاصة«، سائاًل »ما هو مضمون 
هو  هل  احلقيقي؟  املوقف  هذا 
بالتعاون  االلتزام  من  تنصل 
تشكيك  هو  وهل  احملكمة،  مع 
هو  وهل  احملكمة،  حيادية  يف 
قرار  ألي  وإسقاط  إجهاض 

يصدر عنها؟«.
أن  احلكومة  حق  »من  انه  ورأى 
التحقيق  يف  التوّسع  تطلب 
احملتمل  إسرائيل  دور  ملعرفة 
يد  هلا  كان  فإذا  اجلرائم.  يف 
ُتدان،  أن  جيب  االغتياالت  يف 
نفذ  من  جندت  قد  كانت  وإذا 
جرائم االغتيال جيب أن يكشف 
يكفي  ال  إذ  ذلك.  التحقيق 
الدولي  التحقيق  نتيجة  رفض 
لعدم التدقيق يف ما أثاره فريق 

لبناني«.
ضد  »اننا  اىل  االنتباه  ولفت 
اتهام أي بريء، االتهام املوّجه 
لبناني،  حزب  من  عناصر  ضد 
يثبت  وال  نهائيًا  حكمًا  ليس 
شبهة  يشكل  بل  أحد،  إدانة 

جدية«.
معرض  ويف  »احلكومة،  ودعا 
لبنان  اللتزامات  احرتامها 
توفري  على  العمل  الدولية، 
حماكمة  حلصول  الضمانات 
اجملرمني،  إال  تدين  ال  عادلة 
وعلى املعنيني أن يدركوا اخلطر 
وحدة  سيصيب  الذي  الكبري 
وسلمها  واستقرارها  البالد 

مع  يتجاوبوا  مل  إذا  األهلي 
أن  ورأى  الدولية«.  العدالة 
»يف تشكيلة هذه احلكومة خرقًا 
حجب  وأعلن  الدستور«.  ألحكام 

الثقة.
شهيب

شهيب  أكرم  النائب  وأكد 
النضال  »جبهة  كتلة  باسم 
العدالة  »تالزم  على  الوطين«، 
واالستقرار«، معتربًا ان »السلم 
اعتبار«،  كل  فوق  يعلو  األهلي 
مشددًا على ان »تأييد انقسامنا 
اىل  بوطننا  يدفع  و14   8 بني 
اهلاوية، فكانت لنا الشجاعة يف 
الدعوة اىل وسطية تضمن بقاء 
وتضمن  األهلي  وسلمه  لبنان 

االستقرار والعدالة«.
الكالم  من  الكثري  »قيل  أضاف 
ونهجها،  بالوسطية  اجلميل  غري 
ولكن من قال إن معيار املواقف 
الوطنية هو شعبيتها؟ فحساباتنا 
منع الفتنة ومحاية السلم األهلي 
الشعبية  االعتبارات  عن  بعيدًا 
الدوائر  وكل  والعاطفية 
قال  ومن  االنتخابية.  واألرقام 
إن املواقف اليت حتمي االستقرار 
يف  تصّب  ال  األهلي  والسلم 
نهاية املطاف يف مصلحة الوطن 
والشعب؟ وحنن ننحاز حكمًا اىل 

الوطن والشعب«.
التاريخ  »جتارب  أن  اىل  وأشار 
علمتنا ان هذا البلد ال يستقيم 
احلوار  إطار  يف  إال  ويستقّر 
نتوقف  لن  واملصاحلة.  واللقاء 
أو  وحاقدة،  حمنطة  أقالم  أمام 
خطابات شعبوية رنانة، أو بعض 

املداخالت من هنا وهناك«.
»لنرتك املؤسسات تعمل  وقال 
وطن  لبناء  مجيعًا  ولنتعاون 
واحلرية  والعدالة  املؤسسات 
والدميوقراطية والسلم األهلي«. 

واعلن منح الثقة للحكومة.
اجلميل

اجلميل  سامي  النائب  استهل 
موضوع  بتناول  مداخلته 
يف  اللبنانيني  »املعتقلني 
الذين  السورية  السجون 
التتمة على الصفحة 4
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تتمة املنشور على الصفحة 3
ينتظرون ان يتحدث عنهم أحد 
يف لبنان مع الدولة السورية، 
الذين  كل  على  ينطبق  وهذا 
تعاطوا يف ملفهم يف احلكومات 

السابقة«.
الزور  شهود  هم  أين  وسأل: 
يف البيان الوزاري؟ وأكد »أن 
أفضل  هي  الدولية  احملكمة 
وأرقى إطار قضائي يف تاريخ 
حماولة  إىل  مشريًا  اإلنسانية«، 
تسييس الطرف اآلخر هلا بالقوة 
وحماولة  صورتها  وتشويه 
التشكيك يف صدقيتها. وقال: 
حلقات  من  مسلسل  أول  »بدأ 
مساحة  فيها  حاول  طويلة، 
السيد حسن نصراهلل أن يظهر 
إسرائيل  متابعة  التلفزيون  عرب 
ملسار الرئيس رفيق احلريري، 
اإلطار.  فعرض صورًا يف هذا 
بعدما دققنا فيها تبني لنا من 
خالل الوقائع انها ملتقطة قبل 

عام 1997«.
نصراهلل  السيد  قال  وأضاف: 
كاسيزي  )انطونيو(  ان  ايضًا 
أحدهم  ألن  السرائيل  صديق 
مؤمتر  يف  كذلك  عنه  قال 
ان  لنا  تبني  بينما  مرسيليا، 
القاضي كاسيزي رفض حضور 
كما  منحاز.  ألنه  املؤمتر  هذا 
التقط السيد نصراهلل جزءًا من 
كالم كاسيزي، واذا اطلعنا على 
سائر النص تبني لنا ان رئيس 

يعرتض  كان  الدولية  احملكمة 
ويطالب  اسرائيل  اداء  على 

بدولة فلسطينية مستقلة.
 97 عن  أيضا  حتدث  وتابع: 
التحقيق  للجنة  كومبيوتر  جهاز 
اسرائيل  اىل  نقلت  الدولية 
وأظهر  بريوت،  مطار  من  بداًل 
من  تسلمها  كيفية  عن  وثيقة 
لنا  فتبني  الدولية،  احملكمة 
هليئة  ملك  األجهزة  هذه  ان 
اهلدنة،  ملراقبة  املتحدة  االمم 
 ،1948 عام  أنشئت  واليت 
الدولية،  للمحكمة  وليس 
وهذه اهليئة هلا 4 مكاتب يف 
الشرق االوسط: بريوت وعمان 
واسرائيل والقاهرة، فما عالقة 
باهلدنة  املتعلقة  االجهزة  هذه 

باحملكمة الدولية؟
ال  أننا  أكيدين  كونوا  وقال: 
حنن  حمرقة.  كبش  عن  نفتش 
نقبل  لن  اننا  بوضوح  نقول 
ضد  انتقامي  مبسار  نسري  ان 
الوسيلة  هي  هذه  وامنا  احد 
الوحيدة. مثة جهتان تنظران يف 
اللبناني  القضاء  إما  القضية، 
ثالث  ال  الدولي،  القضاء  وإما 
هلما. فإذا اعتربمت ان االول غري 
وكأنكم  مسّيس  والثاني  قادر 
تقولون لنا »بلطوا البحر« مثلما 

قاهلا أحدهم عرب التلفزيون.
اكثرية  ان  اكيد  انا  وقال: 
شرفاء  اهلل«  »حزب  اعضاء 
عن  املختلفة  قناعاتهم  لديهم 

قناعاتنا. واحتدث عن اصدقائي 
ونواف  عمار  علي  النواب  مثل 
ونوار  فياض  وعلي  املوسوي 
خطأ  ارتكبتم  وامنا  الساحلي. 
مميتًا عندما صرحتم منذ بضعة 
يلقى  ان  ميكن  ال  انه  اشهر 
العناصر.  بعض  على  االتهام 
فتبني من اسبوع انكم خمروقون 
فلنساعدكم  بذلك.  واعرتفتم 
ولنرتك  املوضوع،  هذا  يف 
وختم  أيضًا.  تساعد  احملكمة 

حبجب الثقة.
رعد

الوفاء  »كتلة  رئيس  واعترب 
للمقاومة« النائب حممد رعد ان 
الذي  »الشركة واحملبة«  »شعار 
بشارة  مار  البطريرك  أطلقه 
بطرس الراعي هو تذكري وطين 
باجلوهر  املرحلة  هذه  يف  الزم 
احلقيقي للبنان ووجوب احلفاظ 
عليه«، مؤكدًا أن »على احلكومة 
واملعارضة معًا مسؤولية إجياد 
الواقعية  واملخارج  احللول 
جهة،  من  السياسية  للتباينات 
ومتطلبات  البالد  وحلاجات 
املناخات  وتوفري  اللبنانيني 
هذا  على  للحفاظ  الالزمة 

اجلوهر«.
وأضاف إن »هذه احلكومة لعّلها 
لبنانية  مستوى  على  األوىل 
وليست  والرتكيبةِِ  الّنشأة 
حتى  وال  الواحد  احلزب  حكومة 
الواحد«،  الّلون  او  تشبهها، 

الثالثية  »املعادلة  ان  مؤكدًا 
وحّصنت  لبنان  قوة  شّكلت 
حمل  هي  لذلك  وحدته، 
من  ومتواصل  مرّكز  استهداف 

قبل األعداء والطامعني«.
مل  »ما  ان  اىل  االنتباه  ولفت 
املنظومة  مع  العدو  يستطع 
إجنازه  له،  الداعمة  الدولية 
العدوان العسكري املباشر  عرب 
عرب  حتقيقه  فرتة  منذ  حياولون 
اخللفية  األبواب  اسرتاتيجية 
واحلرب الناعمة لتفكيك معادلة 
فإن  الشديد  ولألسف  القوة، 
إحدى  هي  الدولية  احملكمة 
املستخدمة  واآلليات  األدوات 
يف هذه االسرتاتيجية العدوانية 
واخلطورة تكمن يف غفلة البعض 
عن هذا املخطط، واألخطر منه 

هو التواطؤ مع هذا املخطط«.
»االستقواء  أن  اىل  وأشار 
بقوى دولية ضد أبناء الوطن، 
هو  احلكومة  مبقاطعة  والتهديد 
موصوف  وتآمر  للغلبة  توّسل 
وخروج فاضح على منطق الدولة 
والسيادة، لن جيين املتوّرطون 

فيه إاّل اخليبة واخلسران«.
نطالب  لبنان  يف  »اننا  وأكد 
مجيعًا باحلقيقة وننشد العدالة، 
لالستقرار،  ضمانة  ونعتربهما 
وليس واردًا مطلقًا أّية مقايضة 
يف هذا الشأن، وليس مبقدور 
أن  نفوذها  بلغ  مهما  جهة  أي 
تستخدم شعار احلقيقة والعدالة 
إخفاء  إاّل  آلياٍت ال ختدم  ضمن 
ضلوع  على  والتغطية  احلقيقة 

إسرائيل يف اجلرمية«.
الكربى  »اخلديعة  أن  ورأى 
العدالة  بني  الربط  يف  هي 
يرفض  من  وكأّن  واحملكمة، 
يف  العدالة..  يريد  ال  احملكمة 
حّقًا  العدالة  يريد  من  أن  حني 
ال يعتمد مثل هذه احملكمة، بل 
إن من ال يريد العدالة هو من 

يسّوق هذه احملكمة«.
واعترب أن هذه احملكمة الدولية 
وفاقدة  ومزّورة  مسّيسة 
هدفها  واملوضوعية  للصدقية 
دفن احلقيقة وختريب االستقرار 
اإلجراء  قواعد  أن  إذ  الداخلي، 
الطلب،  غّب  تستبدل  فيها 
دولي  إرهاب  فيها  واملتحّكم 
املتحدة  الواليات  تديره  منّظم 

وإسرائيل«.
»القرار  أن  اىل  االنتباه  ولفت 
سياسي  اتهام  هو  االتهامي 
يف  إصداره  استنسبت  ظامل، 
دوائر  مريب،  سياسي  توقيت 
استخبارات عاملية متهيدًا لشّن 

هذا  على  جديدة  حربًا  إسرائيل 
البلد وشعبه«..

احلريري
وقالت النائبة بهية احلريري »مل 
أكن أرغب يف اجمليء إىل هنا 
كي ال أثقل على أحد، أو أذكر 
أحدًا مبا حيّب أن ينساه«، مشرية 
أرادت  احلكومة  »هذه  ان  اىل 
بكل ثقة أن تدخل لبنان وبكل 
املنطقة.  أعراض  يف  شجاعة 
وانعدام  االنقسام  مجعة  فهذه 
مجعة  املقبلة  واجلمعة  الثقة. 
واجلمعة  والتعيينات.  املغامن 
مجعة  ستكون  ستليها  اليت 
حتميل املعارضة عدم االستجابة 

للمصاحلة واحلوار«.
وتوجهت اىل الرئيس نبيه بري 
املصاحلة  عن  »حديثكم  بالقول 
هو  بالذات  اللحظات  هذه  يف 
إدراك منكم هلول جرمية العزل 
مئات  حنر  وجمزرة  السياسي، 
اآلالف من األصوات اليت عربت 
االنتخابات«،  يف  خياراتها  عن 
بدأت  اجلرمية  »هذه  أن  مؤكدة 
بالعزل ثم بالتكليف ثم بالتأليف 
ثم بااللتباس، مما أنتج انقسامًا 
عميق األثر وهو أكرب بكثري من 

أن تعاجله مسكنات احلوار«.
اليوم  نراه  »ما  أن  وأوضحت 
مباحة  األسلحة  كل  أن  هو 
باالستخدام، فما كانت الثوابت 
تكون  الوطنية، ولن  اإلسالمية 
بل  العزل،  أو  للتنحي  دعوة 
ذلك  الستيعاب  جاءت  هي 
الذين  من  العدواني  التصرف 
موقع  بني  مييزون  يعودوا  مل 
احلدود  على  األصلي  العدو 
مواجهته  علينا  تفرض  والذي 
اليت  األسلحة  استخدام  حسن 

بني أيدينا«.
قايض  من  حنن  »هل  وسألت 
رئاسة  أجل  من  الدماء  على 
ذلك  يف  كان  هل  احلكومة؟ 
استخدام للدماء إليصال جنيب 

ميقاتي إىل نادي الرؤساء؟«.
احلكومة  »رئاسة  ان  وقالت 
وليست  اللبنانيني،  كل  ملك 
نساوم  مل  فنحن  لعائلة.  ملكا 
أشهر  أجل  من  دمائنا  على 
الكيد  حكومة  يف  عجاف 
تكن  أمل  واالنتقام.  والتعطيل 
»سني سني« يا دولة الرئيس 
نبوءتك؟ إن بعض من هم من 
شيئًا  يعلمون  ال  حمبيك  عداد 
تلك  سوى  سني«  »سني  عن 

القصاصات الصحافية«.
وسألت »كيف نكون إذا طالبنا 
يف  لبنان  أدخلنا  قد  بالعدالة 

آسفني  غري  إننا  األمم؟  لعبة 
املساحمة  يف  التزامنا  على 
غرينا  أحرجت  اليت  واملصاحلة 
تعترب  حلكومة  وكيف  فعزلنا. 
مهمة  واأللفة  الثقة  استعادة 
الثقة  انعدام  وتؤكد  جليلة 
اللبنانيني؟  بني  واالنقسام 
يعطي  الثقة  ميلك  ال  من  فهل 

من ال يريد الثقة؟«.
السنيورة

السنيورة  فؤاد  الرئيس  ورأى 
ان »للوسطية واالعتدال ادوارًا 
التغطية  تأمني  جلهة  ووظائف 
جتميل  إىل  والسعي  لالنقالب 
سبياًل  احلالتني  ويف  صورته، 
بشروط  السلطة  إىل  للوصول 
أحيانًا  ختتبئ  اليت  املتسلطني 
وراء التمايز عنهم«، مشريًا اىل 
ان »االعتدال صار ازدواجًا يف 
الكالم أو توفيقًا لفظيًا ال يغري 

يف حقيقة املواقف شيئًا«.
أن  يباهي  »البعض  أن  واعترب 
أحدًا لن يتمكن من معرفة مكان 
موضع  هم  لبنانيني  مواطنني 
اتهام قضائي يف جرمية اغتيال 
الرئيس احلريري«، مستغربًا أن 
»ال يعرتض أحد يف احلكومة على 
االستهانة«  على  وال  التجاهل 
هذا  يأخذنا  أين  »إىل  سائال 
منطق  من  بعيدًا  االستكبار، 
الدولة اليت جتمعنا، واىل متى 
وحدتنا  تصديع  يف  سيستمر 
واحد.  وطن  يف  واحد  كشعب 
ومعرفة  بالعدالة  املطالبة  وهل 

احلقيقة جرم جتاوز للحدود«؟
يف  »نوضع  أن  رفضه  وجدد 
بني  خنتار  أن  علينا  مكان 
األمين  االستقرار  أو  العدالة 
إن  أخالقية.  غري  معادلة  وهي 
دون  األمين  االستقرار  وعد 

عدالة وعد مكذوب«.
وشّدد على أن »احلكومة تتعهد 
أول  يف  القسم  خطاب  احرتام 
بيانها لتعود وتتنصل مما جاء 
فيه بعد أسطر قليلة وبداًل من 
بالقرار  االلتزام  من  تنطلق  أن 
عن  باإلعراب  تكتفي   ،1757
االلتزام  وبني  له،  احرتامها 

واالحرتام فرق كبري«.
وأكد ان » النص الذي ابتدعته 
احملكمة  موضوع  يف  احلكومة 
أي  عليه  أقدمت  أن  يسبق  مل 
هذه  يف  وهي  سابقًا  حكومة 
باليمنى  احلال كحال رجل محل 
قلمًا ويف اليسرى ممحاة يكتب 
باليمني وميحو باليسار، ولعمري 
براعة يف  بعدها  ما  براعة  إنها 

التنصل والتنكر واملخادعة«.
أنكم  به هو  »ما قمتم  وأضاف 
كربى  بأمور  وتغامرون  غامرمت 
عدة، منها السكوت عن استيالء 
الدولة  على  مسلح  فريق 
والنظام، واخلروج على قرارات 
واستعداء  الدولية  الشرعية 
اللبنانيني،  من  واسعة  فئات 
الدولة ملصلحة  لبنان  وارتهان 
أي  سائاًل  إقليمي«،  حمور 
»كشف حساب ستقدمه لناخبيك 

وحمبيك يف طرابلس؟«.
وختم بالقول »ملا كنتم قد اخرتمت 
وتغطية  وااللتباس  اإلبهام 
والتنكر  احملكمة  على  االنقالب 
فإن  املظلومني،  الشهداء  حلق 
حيجب  احلريري  رفيق  الرئيس 

عنكم الثقة«. 

حكومة ميقاتي حتظى بثقة 68 نائباً.. والعربة يف ترمجة بيانها الوزاري
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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. 

Please contact Sonya 
on 0423675463 

غرفة نوم من مخس قطع
 أيطالية الصنع

 من اخلشب األصلي
حبالة جيدة جداً (كأنها جديدة)

 

 سرير واسع مع طاولتني جانبيتني
dressing table=

وخزانة بـ 6 أبواب (درفات)

تعالوا شاهدوا الغرفة 
وقدموا عروضكم

التقى رئيس اهليئة التنفيذية يف 
جعجع،  مسري  اللبنانية«  »القوات 
ظيب  أبو  عهد  ولي  االول،  أمس 
والنائب األعلى للقوات املسلحة 
الشيخ حممد بن زايد آل نهيان، 
االمارات  اىل  زيارته  إطار  يف 

العربية املتحدة.
سرتيدا  النائبان  االجتماع  وحضر 
ومسؤول  زهرا،  وأنطوان  جعجع 
احلزب  يف  اخلارجية  العالقات 
االغرتاب  ومسؤول  نعمة  جوزف 
فادي  العربي  اخلليج  منطقة  يف 

سالمة.
وأفاد املكتب االعالمي جلعجع، انه 
»كانت جولة أفق حول األوضاع يف 
منطقة الشرق األوسط والعالقات 

الثنائية بني البلدين«.
وقام وفد حزب »القوات« بزيارة 
حيث  االماراتية  اخلارجية  وزارة 
املسؤولني  من  عددا  التقى 
فيها، وجرى التداول يف أوضاع 
املنطقة والسيما الوضع يف لبنان 
اللبنانية  احلكومة  تشكيل  بعد 

اجلديدة.
اليت   »MBC« وزار جعجع جمموعة 
لالعالم  دبي  مدينة  من  تتخذ 
تنضوي  واليت  هلا  رئيسيا  مقرا 
العربية«،  »قناة  لوائها  حتت 
وفد  استقباله  يف  كان  حيث 
واعالميي احملطة ويف  مدراء  من 
العربية  قناة  عام  مدير  مقدمهم 
عبد الرمحن الراشد ومدير األخبار 
احلاج  خنلة  السياسية  والربامج 
واملتحدث الرمسي باسم اجملموعة 

مازن حايك.
وقام جعجع جبولة استطالعية على 
القنوات واألقسام للتعرف  كافة 
اليها، وتشارك مع العاملني يف 
اخلربات اإلعالمية احلديثة وتطلعات 

االعالم العربي املستقبلية.
ويف حديث حملطة »العربية« قال 
معنا،  احلكومة  كانت  »لو  جعجع: 
كان ميكن لتوقيف عناصر »حزب 
أهلية  حربًا  يستدعي  ان  اهلل« 
خمتلف«،  املوقف  اآلن  ولكن 
سوريا  حكومة  »هذه  ان  مؤكدًا 
استخدام  يلزم  فال  اهلل«  و«حزب 
املتهمة  العناصر  لتوقيف  القوة 
إمنا قرار واضح وبسيط بتسليم 
العناصر فقط«. ولفت اىل  هذه 
ان »القرار اإلتهامي مل ُينشر بعد 
وسُينشر يف نهاية شهر متوز، أي 
بعد 30 يومًا من إصدار مذكرات 
إشعار  حتى  ولكن  التوقيف، 
وأعماهلا  باحملكمة  ثقة  لدي  آخر، 
منذ  شهدناه  ما  كل  من  انطالقًا 
انطالقها«. واشار اىل ان »الشك 
مسموح باحملكمة، ولكن جيب أن 
نسري بالعكس، فاحملكمة صادقة 
إثبات  حتى  وموضوعية  وعلمية 

العكس«.
اإلنسان  يرفض  »عندما  اضاف: 
أمرًا معينًا منذ البدء، فهو يفتش 
منها  قسم  صغرية  اشياء  على 
صحيح وقسم منها غري صحيح«، 

جعجع يلتقي ولي عهد أبو ظيب: لو كانت احلكومة بيدنا
ألدى توقيف عناصر »حزب اهلل« إىل إشعال حرب أهلية

سيدة اختصاصية تجميل عالجي
تريد استئجار غرفة داخل صالون 

تجميل او تزيني نسائي
لالتصال فورا على الرقم:

0425140016

 A Beauty Clinic Specialist
 needs to sub-lease a room
 for her job within a Beauty

 or Hair Dresser Shop.
.Urgent

Contact 0425140016 

الزور؟  شهود  هم  »أين  سائاًل: 
منذ حلظة إسقاط حكومة الرئيس 
سعد احلريري مل يعودوا يذكرون 
احلكومة يف  اآلن  املوضوع.  هذا 
يدهم، وهي حكومة سوريا وحزب 
شهود  حياكمون  ال  فلماذا  اهلل، 

الزور؟«.
القرار  »إذا كان  انه  وشدد على 
الظين الصادر عن احملكمة يشري 
جيب  الزور  شهود  وجود  اىل 
حماكمتهم، ولكن حنن كسياسيني 
ال نستطيع القول ان هذا شاهد 
زور وذاك أيضًا، وإال كنا حتولنا 
اىل  وإعالميني  مجيعنا سياسيني 

احملكمة«.
لسوريا  آذار   14« اتهام  وعن 
رفيق  الشهيد  الرئيس  باغتيال 
لسوريا  »اتهامنا  قال:  احلريري، 
كان سياسيًا، وقبل أن يتكلم أي 
سياسي، الشعب قال ذلك عندما 
كانت  وهذه  الشارع  اىل  نزل 
ردة فعل فورية منه«. ودعا اىل 
»املقارنة بني ما ورد عن احملكمة 
الدولية يف البيان الوزاري حلكومة 
احلريري  برئاسة  الوطنية  الوحدة 
وقد كان اجلميع ممثاًل فيها، وما 
احلالي  الوزاري  البيان  يف  ورد 
أتكلم«،  ماذا  عن  اجلميع  ليعرف 
مؤكدًا ان »البيان الوزاري مل يأت 
على ذكر القرار 1757، إمنا 1701 
والقرارات الدولية«، الفتًا اىل أن 

»املشكلة يف النوايا«.
أشار  التوقيف،  مذكرات  وعن 
اىل أن »الوزير مروان شربل اختذ 
الشخصي  املستوى  على  موقفًا 
اضاف:  التوقيف«.  مذكرات  من 
اهلل«(  لـ«حزب  العام  »)األمني 
انه  موقفه  أخذ  نصراهلل  السيد 
عن  صادر  شيء  بأي  يلتزم  لن 
احملكمة ال بعد 30 ساعة وال بعد 
موقف  يعرف  الكل  سنة.   300
حزب اهلل من احملكمة، فما موقف 
الوزاري  بيانها  منها؟  احلكومة 
التزامها  ذكر  على  يأت  مل 

باحملكمة«.
حكومة  رفضنا  »حنن  أضاف: 
ميقاتي وموقفنا واضح وصريح. 
ملاذا؟ بسبب تكوينها، ومشروعها 
السياسي الواضح جدًا. حنن نريد 
القرار  أتى  وقد  احلكومة  إسقاط 
إليها«،  نظرتنا  ليؤكد  اإلتهام 
الشعبية  الناحية  »من  ان  مؤكدًا 
هم  اللحظة.  حتى  أكثرية  حنن 
أكثرية على املستوى النيابي بعد 
حدثت.  اليت  النفسية  الضغوط 
يف  اإلستشارات  حصلت  ولو 
اليوم األول لتعيينها لكان سعد 
احلريري هو رئيس احلكومة اآلن، 
ولكنها تأجلت أسبوعًا، وخالل هذا 
دفعت  ضغوط  حصلت  األسبوع 

البعض اىل تغيري مواقفهم«.
»حنن  اجاب:  السالح،  نزع  وعن 
لبنان.  من  السالح  كل  نزع  مع 
يف  آذار«   14« مبوقف  وأذكر 
لبنان عندما حصلت النزاعات يف 

عندما  أسبوعني،  منذ  طرابلس 
منزوعة  طرابلس  نريد  اننا  قلنا 
السالح«. أضاف: »لدينا رأي آخر 
يف السالح الذي يقولون عنه انه 

سالح »املقاومة«.
واعرب عن اعتقاده ان »حزب اهلل« 
»أخذ عربة مما حصل عام 2008، 
يؤدي  لن  السالح  استعمال  وان 
نصراهلل  وأوافق  شيء.  اي  اىل 
يف  تلوح  حرب  هناك  ليس  ان 
بكل  »سنقول  وقال:  األفق«. 
العربية  احلكومات  لكل  بساطة، 
اليت  احلكومة،  هذه  خماطر  عن 
نعتربها تشكل خطرا على لبنان، 
بذور  طياتها  يف  حتمل  ألنها 
العودة اىل ما قبل 2005 وسنقوم 
بكل ما منلك من حق يف الدستور 
ان  وممكن  إلسقاطها  والقانون 
القانون  الشارع، ضمن  نستعمل 
من  ومعرفتها  السلطات  وحبماية 
دون اإلحتكاك مع الطرف اآلخر«. 
يف  »األوضاع  ان  على  وشدد 
يف  األوضاع  على  تؤثر  سوريا 
لبنان، وان يف تقديره الشخصي، 
هناك 60% من الشعب السوري 
ليس أصوليًا، وانه ال يعتقد ان 
سوريا  يف  املسلمني  األخوان 

سيصلون اىل احلكم«.
يف  املسيحيني  أوضاع  وعن 
ننظر  ال  »حنن  اضاف:  املنطقة، 
يف  مسيحية  كأقليات  ألنفسنا 
يف  كمسيحيني  وحنن  املنطقة 
ومطلبنا  لدينا،  ال مشكلة  لبنان، 
الدميقراطية واحلرية«.  واحد وهو 
صحيح  »غري  انه  على  وشدد 
كانت  بكركي  يف  املصاحلة  ان 
املارونية  األحزاب  بني  مصاحلة 
البطريرك مار  وبكركي، ومواقف 
عن  تعرب  صفري  بطرس  نصراهلل 
وغري  لبكركي  التارخيي  املوقف 
صحيح ان البطريرك صفري كان 
 14« ملسيحيي  الروحي  الزعيم 
آذار«، والبطريرك الراعي مستمر 
املصاحلة  النهج.  بنفس  اآلن 
األحزاب  بني  كانت  بكركي  يف 

املارونية«.
ولدى سؤاله عن رده على رئيس 
تكتل »التغيري واالصالح« النائب 
بعد  أسف  األخري،  عون  ميشال 
البطريرك  بها  قام  اليت  اجلهود 
أن  الراعي  بشارة(  )املاروني 
املصاحلة  يف  األطراف  أحد  يلجأ 
ان يعود اىل خطاب عدائي وحاد، 
من  انه  الراعي  »أبلغت  وقال: 
اىل  األمور  تعود  ان  املفروض 
طبيعتها وانين لن أقبل بتهجمات 
شخصية ال أساس هلا من الصحة 
وهي كناية عن افرتاءات«. وختم: 
باغتيال  التهديدات  ان  »أعتقد 
صحيحة.  احلريري  سعد  الرئيس 
ولكين  مستمر  بشكل  مهدد  وأنا 
موقع  ألن  لبنان  من  أخرج  مل 
ليس  اجلغرايف  احلريري  الرئيس 
كموقعي الذي يسمح لي ان ابقى 

يف لبنان«.

االول،  أمس  آذار   14 قوى  رأت 
خالل  حصلت  اليت  »الفورة  ان 
الوزاري  البيان  مناقشة  جلسة 
عقلية  اظهرت  )األول(  امس 
»البلطجية« لدى قوى 8 آذار اليت 
نقلت غلبة السالح من اخلارج اىل 
»ال  أن  وأكدت  اجللسة«.  داخل 
سوى  املعارضة  أمام  آخر  خيار 
التمسك باحملكمة ورفض السالح 
أن  على  وشددت  بالكلمة«.  ولو 
يوما  يكن  مل  آذار   14 »مجهور 
متخلفا عن القيادة وهو يعرف ما 

يريد ولكنه ليس غوغائيا«.
زهرا

اعترب عضو كتلة »القوات اللبنانية« 
»مناخ  ان  زهرا  انطوان  النائب 
كان  النواب  جملس  مناقشات 
عن  بعيدا  هادئا  يبقى  ان  جيب 
اىل  اخلارج  من  السالح  غلبة  نقل 
داخل اجللسة«، الفتًا اىل ان »كل 
ما يفعله نواب 8 آذار هو تشويه 
مل  والبهورة  كنواب،  صورتهم 
تفيدهم  ولن  السابق  يف  تفدهم 

اليوم«.
ضاهر

»املستقبل«  كتلة  عضو  وأسف 
ضاهر  خالد  النائب  النيابية 
آذار  الثامن من  »الستخدام فريق 
اخلشبية  اللغة  اقالمه  وبعض 
املعارضة  نستحق  ال  اننا  وإظهار 

الدميوقراطية يف لبنان«.
»أخبار  اىل  حديث  يف  وقال 
املستقبل«: »ان قوى الرابع عشر 
من آذار اثبتت انها متميزة وقادرة 
السياسية  املواجهة  خوض  على 

14 آذار: 8 آذار نقلت غلبة السالح اىل اجللسة
ومناقشة البيان أظهرت عقلية »البلطجية« لديها

اللبناني،  الربملان  عرب  السلمية 
يف  لالختالف  الصاحل  املكان 
معارضة  »اننا  معلنا  السياسات«، 
قوية وفاعلة تكشف عيوب الفئة 

اليت قامت باالنقالب«.
أضاف: »هذه احلكومة اليت جاءت 
بأمر من الرئيس )السوري( بشار 
وكرامة  قرار  حساب  على  االسد 
االساءة  يف  متعن  اللبنانيني، 
لبنان  وصورة  الدميوقراطية  إىل 
االمم  يف  االساسي  العضو 
بالقرارات  وامللتزم  املتحدة 
ممارسات  كل  وبالتالي  الدولية، 
قوى الثامن من آذار ال تدل على 

عمق يف العمل السياسي«.
زهرمان

خالد  النائب  الكتلة  عضو  ورأى 
زهرمان أن »ما حصل أمس )أول 
كانت  سجاالت  من  أمس(  من 
الرابع  قوى  إلستفزاز  حماولة 
عشر من آذار لدفعها اىل افتعال 
مشكلة داخل جملس النواب بغية 
اىل  مشريا  املسؤولية«،  حتميلها 
ان »إصرار نواب »حزب اهلل« على 
خطري  أمر  التخوين  لغة  اعتماد 

جدا«.
وأكد يف حديث إىل إذاعة »صوت 
»ال  أن  والكرامة«،  احلرية  ـ  لبنان 
سوى  املعارضة  أمام  آخر  خيار 
التمسك باحملكمة ورفض السالح 

ولو بالكلمة«.
بعودة  كبري  األمل  »أن  وقال: 
اىل  احلريري  سعد  الرئيس 
اىل  وجوده  ألن  قريبا،  بريوت 
جانب كل افرقاء الرابع عشر من 

املعارضة  لقيادة  حاجة  بات  آذار 
الدميوقراطية«.

حوري
عمار  النائب  الكتلة  عضو  وأعلن 
ملا  تقييمنا  قدمنا  »أننا  حوري 
مسعناه وقرأناه يف البيان الوزاري 
ولكن الفريق اآلخر مل يكن واسع 
إىل  حديث  يف  وأكد  الصدر«. 
»املؤسسة اللبنانية لإلرسال«، أن 
»املعارضة موحدة وبرناجمها واضح 
وهو اسقاط احلكومة وعلى رأس 
»أي  أن  على  وشدد  السطح«. 
القضية،  تشاطر لفظي ليس هو 
بل القضية بالنسبة لنا هي معرفة 

احلقيقة والوصول اىل العدالة«.
علوش

ورأى عضو املكتب السياسي يف 
السابق  النائب  املستقبل«  »تيار 
مصطفى علوش ان »الفورة اليت 
حصلت خالل جلسة مناقشة البيان 
اظهرت  )األول(  امس  الوزاري 
 8 قوى  لدى  »البلطجية«  عقلية 

آذار«.
اذاعة  اىل  حديث  يف  وقال 
القضية  أن  »طاملا  »الشرق«: 
الدولية  باحملكمة  متعلقة  أصبحت 
الفريق  تسوية.  ألي  إمكان  فال 
قدمًا  املضي  على  مصمم  اآلخر 
لذلك  هؤالء  دفع  وما  باحلكومة. 
والوجود  السلطة  اىل  السعي  هو 
أن  إلعتقادهم  الرئاسة  موقع  يف 
وصوهلم  وجه  يف  يقف  كان  ما 
الذي  الواقع  هو  السلطة  اىل 
يف  حصل  الذي  التغيري  فرضه 

العام 2005«.
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االسرائيلية  املؤامرة  خطوط  انقشعت  انتظار  طول  وبعد  اخريا 
االمريكية والغربية ليس فقط ضد لبنان وامنا ضد حكومته اجلديدة 
اليت سعى وعمل وتأكد لكافة اجلهات املذكورة اعاله فشلها يف 
قوا بتشيكلها حبكم االصرار من قبل الغالبية  التأليف لكنهم ُصعٍِ
النيابية اجلديدة النها لن تذعن اال لقراراتها  النابعة من داخل 

الوطن ومن صميم مصاحله الداخلية واالقليمية واخلارجية.
نعم صدر القرار الظين او االتهامي بعد اكثر من 15 شهرا من 
االعالن عنه من قبل زعماء املرجع االكرب واالوحد يف تركيبته ويف 
حتديد خطوطه العريضة.. ونتحدث هنا عن دولة اسرائيل املشهود 
هلا بعدم احرتام حقوق االنسان واذّية العّزل من الفلسطينيني 
وسلب حقوقهم واراضيهم وممتلكاتهم. اسرائيل اليت ال حترتم 
قرارات جملس االمن وهيئة االمم واليت ال تفرض على امريكا 
وكل دول الغرب ارادتها فقط بل حترك كل اداة سلطوية يف 
تلك الدول كيفما تشاء دون االخذ بعني االعتبار ما اذا كان ذلك 
سيحرج موقفها او مواقف حلفائها. نعم اسرائيل ومن قبل كبار 
زعمائها ومسؤوليها ومن كافة اوساطها االعالمية تناولت وبادق 
التفاصيل النقاط اليت كشفها القرار الظين مؤخرا وكل ما حواه 

ونقله اىل العامل برمته.
غري ان هذا القرار ويف هذه اآلونة بالذات مل يأِت توقيته عبثا بل 
لتحقيق ابعاد واهداف ُيراد هلا ان تكون اعمق من عزمية االكثرية 
حكومتها..  تشكيل  يف  قدما  املضي  على  واصرارها  اجلديدة 

واالبعاد تتلخص باملعطيات التالية:
بني  كليا  ماتت  شبه  بل  وحسب  ُتفقد  مل  اليت  الثقة  احياء   -
يف  ممثليهم  مساعي  ورغم  الذين  احلالية  املعارضة  صفوف 
الربملان والسعي الدؤوب من قبل طاقم الزعماء الذين يرتأسون 
ورغم  الذين  ثم  الوزاري  التشكيل  تعطيل  يف  االحزاب  هذه 
لسان  عن  آلخر  حني  من  واالكاذيب  االشاعات  مئات  تروجيهم 
الرئيس املكلف او قادة االكثرية اجلديدة، هم رغم هذا وذاك 
وجدوا انفسهم امام رئيس ميقاتي عزمه وصربه واصراره اطول 
بكثري من قامته اليت قل وجود مثيل هلا. كما ايقن ان تصلب 
العماد عون مثال وغريه يف االكثرية ما كان اال بعضا من حماوالت 
سياسية ذكية للوقوف على اهداف ومساعي املعارضة اليت فعال 
حتى  اآلخر  تلو  باالشكال  نفسها  توقع  كانت  ادراك  اي  ودون 
استنفدت كل ما لديها من خدع واحابيل وانكشفت اوراقها امام 
الراي العام اللبناني. حيال انقالب السحر على الساحر كما يقال 
رأت امريكا واسرائيل ان االوان قد آن خللق بلبلة جديدة من خالل 
القرار الظين والقائها يف الوسط اللبناني ليس فقط كمسعى 
جديد لتمديد مسار التعطيل بل ايضا للغمز من قناة املعارضة 

بانها فشلت وخسرت كل اوراقها يف التأليف.
- من راقب وحلل ردود فعل احزاب املعارضة احلالية يدرك انها 
املعارضة  هذه  احزاب  بان  والتصريح  القول  على  مبنية  كانت 
واهدافه...  نصوصه  على  بناء  الوزاري  البيان  مع  سيتعاملون 
فجأة وخالل ساعات معدودة تبدلت املواقف هذه لتعلن قرارا من 
جهة املعارضة حبجب الثقة عن هذا البيان ايا كانت مضامينه مما 
يؤكد ضياع هذه املعارضة ودعم الظن ان اعالنهم االول جاء قبل 

صدور اية تعليمات خارجية اليهم اقليمية كانت او غربية.
- ان فشل ابواق اعالم املعارضة بالتأثري على النظام السوري 
وكل ما جيري يف الداخل السوري ايضا الفشل يف زعزعة مواقف 
الدعم هلذا النظام يف الداخل اللبناني املتمثل حبزب اهلل والتيار 
وغريهم  امل  وحركة  االشرتاكي  التقدمي  واحلزب  احلر  الوطين 
احزاب املعارضة  ادعاء  ان  امريكا واسرائيل  الفشل اشعر  هذا 
حبشد دعم كامل الشعب اللبناني املشارك بثورة »القرنبيط« 
كما قال فرجنيه ان هذه اجلهات ليست سوى ابواق فارغة وان 
الشعب الذي غررت به وجرته اىل »حفالتها« مل يكن سوى 
هلا  يدفع  من  كل  الصوت  وبح  للهتاف  مستعدة  جائعة  بطونا 

دوالرا تسد به جوعها.
ان ظواهر ومظاهر التهويل والتخويف اليت تبناها افرقاء املعارضة 
لن  ويسرى  مينة  بها  يلقون  زالوا  ما  اليت  الضخمة  وعناوينهم 
وسريد  ورد  ما  كل  بتجاهل  عزمها  عن  اجلديدة  احلكومة  تثين 
من ملحقات للبيان الظين االخري، فلبنان ليس والية امريكية او 
امتدادا اسرائيليا او غربيا وسط جغرافيته العربية ايضا فهو ذو 
سيادة وله حق تقرير مصريه مبا يراه متناسبا مع اهداف وتطلعات 
شعبه، ان هناك العشرات من الدول اليت تسخر وتضرب عرض 
احلائط بكل ما يسمى قرارات االمم املتحدة او جملس االمن ويف 
طليعتها اسرائيل فهل دولة بين صهيون مرخص هلا وحدها ان 

ترفض وتعادي القرارات الدولية 

القرار الظين امللغوم لن يفرض الواقع املشؤوم!!
بقلم رامي القروش الـمجهر

Saturday 9 July 2011السبت 9 تموز 2011

عماد  اجلهادي  القائد  استشهاد  على  طويل  وقت  مير  مل 
مغنية، حتى ُشغل كثريون بالسؤال عن خليفته. إسرائيل، 
بدأت  وعربية،  أوروبية  وجهات  املتحدة  الواليات  ومعها 
األمساء،  يف  البارز  وكان  وتقديرات.  توقعات  تسريب 
املعادية  الصحافة  الدين. وكعادتها، تطوعت  بدر  مصطفى 
اليت اشتهرت  الكويتية،  التفاصيل. »السياسة«  لتقديم 
بتسريب املعلومات املعادية حلزب اهلل وسوريا، سارعت إىل 
إلياس  نفسه  هو  إنه  قالت  الدين.  بدر  عن  عرض  تقديم 
صعب، الرجل الذي يتحمل مسؤولية ما حصل يف الكويت يف 
مثانينيات القرن املاضي، وإنه ُأوقف وسجن قبل أن يستغل 

الغزو العراقي لإلمارة واهلروب من السجن.

الدين.  بدر  عن  للمعلومات  األول  املصدر  إسرائيل  ظلت 
الذي  الدور  يف  حارت  ولكنها  بعيد،  زمن  منذ  تعرفه  هي 
القيادية  اهليئة  إعادة تشكيل  وبعد  األخري.  العقد  أّداه يف 
للمجلس اجلهادي يف حزب اهلل إثر استشهاد مغنية، بذلت 
االستخبارات اإلسرائيلية، ومعها األمريكية، جهدًا كبريًا يف 
مجع املعلومات عن تركيبته وهويات من يشغله. ويعتقد على 
نطاق ضّيق، أن »م. ح« املعروف باسم »أبو تراب«، 
الذي أوقفه جهاز مكافحة التجسس يف املقاومة قبل أسابيع 
وأقر بعالقة قدمية مع وكالة االستخبارات األمريكية، يعتقد 
أنه قّدم ملشغليه معلومات عن هيكلية قيادة املقاومة، وهو 
ميلك  ال  الرجل  كان  وإن  املعلومة،  حيث  من  له  متاح  أمر 
قنوات اتصال تنظيمية تتيح له معرفة األمور احلساسة اليت 
الصاروخية،  القوة  أماكن خمازن  إسرائيل جلهة  تركز عليها 
أماكن  إىل  باإلضافة  املفاجآت«،  »صندوقة  وحمتويات 
األمني  وخصوصًا  املقاومة،  يف  الرئيسية  القيادات  وجود 
من  حصلت  إسرائيل  لكن  اهلل.  نصر  حسن  السيد  العام 
الواليات املتحدة على معلومات قدمها هذا العميل عن أشياء 
ح أن تكون من بينها معلومات عن مصطفى بدر  كثرية، يرجَّ

الدين وآخرين من قيادات املقاومة.
الدولي  التحقيق  من  القريبة  املعلومات  مصادر  كانت  وإذا 
تزعم أن دانيال بلمار وفريقه علما يف فرتة متأخرة أن بدر 
بصفته  عنه  يبحثون  الذي  عيسى  سامي  نفسه  هو  الدين 
كثرية  وقائع  فثمة  احلريري،  اغتيال  لعملية  املدبر  الرأس 
وعندما  طويل،  وقت  قبل  طرح  الرجل  اسم  أن  إىل  تشري 
أشارت جملة دير شبيغل إليه قبل أكثر من عامني، ثم أشارت 
ما  ثم  األقل،  على  عام  قبل حنو  جديدة  مرة  إليه  إسرائيل 
هذا  يعيد  الفرتة،  كل  خالل  آذار   14 فريق  أوساط  سربته 
إىل األذهان أن تسليط األضواء على الرجل حصل فعاًل بعد 
الدين هو من خلفه يف  بدر  أن  غياب مغنية، واحلديث عن 
إىل  تعود  وقائع  عن  الكشف  اآلن  ميكن  بأنه  علمًا  منصبه. 
صيف عام 2005 حيث كانت التحقيقات جارية بقيادة ديتليف 
ميليس، ويومها ُأشري إىل االسم يف معرض مناقشات مع 
بعض الشهود أو الذين ُعّدوا مشتبهًا فيهم يف فرتة الحقة.
املعلومات  فرع  أن  بالتحقيق،  خاصة  وقائع  تكشف  كذلك، 
كلف  العقيد مسري شحادة،  إمرة  كان حتت  وملا  حينه،  يف 
التحرك داخل الضاحية اجلنوبية والسؤال عن  جمموعات منه 

أشخاص من القادة العسكريني البارزين يف املقاومة.
لكن ملاذا بدر الدين؟

مثة أشياء جيدر التوقف عندها يف آلية عمل املقاومة؛ فعماد 
مغنية ورفاقه كانوا طوال الفرتة السابقة من دون اسم أو 
وجه أو عنوان. كان يستحيل على أحد معرفتهم إال شهداء، 
آلية  أن  اإلسالمية، وخصوصًا  املقاومة  به  وهو منط متيزت 
آليات متنع على أي من العاملني يف  عملها السرية تفرض 
وحداتها الظهور. وإن كان بعض األقارب واألهل واألصدقاء 
يعرفون أن هذا متفرغ يف املقاومة، فإن ذلك مل يكن يسمح 
مبعرفة املزيد. لذلك، كانت املفأجاة على الدوام باألشخاص 
األبطال عندما يستشهدون. وإسرائيل، كما جهات كثرية يف 
لبنان واخلارج، عملت على تشويه صورة القادة املقاومني. 
فهم مل يشريوا مرة إىل الشهيد مغنية على أنه مقاوم، بل 
لطاملا قدموه إرهابيًا مسؤواًل عن عمليات خطف وقتل أجانب 
وأمريكيني، وأنه توىل األمور اليت ختص أعمااًل أمنية داخل 
لبنان وخارجه. وحدها إسرائيل كانت تطارده بصمت، بصفته 
كان  اهلل  حزب  بأن  الغرب  فوجئ  لذلك،  رئيسيًا هلا.  عدوًا 
ينفي على الدوام أي معرفة بعماد مغنية، بل إن السيد نصر 
اهلل أجاب يف حديث تلفزيوني عن سؤال عن عماد مغنية بأنه 

ليس من قادة احلزب، وال يعرف عنه شيئًا.
اآلن نعود إىل احلكاية نفسها. يتكل الغرب على أن حزب اهلل 

ملاذا مصطفى بدر الدين؟
ابراهيم األمني

ليس معروفًا عنه تقديم مقاوميه بطريقة تدل على أعماهلم، 
ال قبل االستشهاد وال حتى بعده. بينما تريد إسرائيل لنا 
التعرف إىل هؤالء األبطال اآلن، لكن مع الئحة وظائف جتعلهم 
إرهابيني وقتلة يف نظر العامل ويف نظر أهلهم. وتستهدف 
إىل  إشارة  كل  يف  إليهم  نسب  ما  املرء  يستحضر  أن 
أمسائهم. إنها لعبة األبلسة والشيطنة نفسها اليت يعتمدها 
الغرب اإلرهابي يف وجه خصومه. هم ال يقدرون على فعل 
األمر مع أمساء كبرية مثل السيد نصر اهلل، لكنهم يريدون 
القول بأن كل قائد مقاوم إمنا هو يف حقيقة األمر إرهابي 
جمرم وقاتل ومطلوب للعدالة الدولية. إسرائيل تعرف أنها 
بوجه  به  ويقومون  قاموا  ما  إىل  نظرًا  وحتاكمهم  تالحقهم 
إرهابًا  تواجه  أنها  تدعي  أن  تريد  لكنها  وإرهابها.  احتالهلا 
حتى تصل  السياسيني،  والقادة  املدنيني  قتل  على  يعمل 
إىل ربط كل اسم ألي جماهد ومقاوم بعمل إرهابي. تسعى 
الصورة  كسر  إىل  املتحدة،  الواليات  ومعها  هنا،  إسرائيل 
اجلميلة والبطولية هلذا الصنف من املقاومني اليت زرعت يف 

الوعي العام عند العرب واملسلمني وعند أحرار العامل.
تعرف إسرائيل أن بدر الدين، أو ذو الفقار أو ما تريد له 
اإلسالمية.  املقاومة  بارز يف  قائد  سوى  ليس  أمساء،  من 
تعرفه إسرائيل منذ ربع قرن على األقل. شاهده ضباطها 
وجنودها وهو يطاردهم يف جنوب لبنان يف تسعينيات القرن 
املاضي، ويقتل منهم املئات ويصيب املئات أيضًا. تلمست 
آثاره وهو يقود أعمااًل أمنية أنهكت العدو وأصابته باملفاجأة 
من  جديد  جبيل  يشعر  األمين  العامل  وجعلت  املفاجأة،  تلو 
قساوة  أكثر  حمطات  أيضًا يف  إسرائيل  تعرفه  احملرتفني. 
بالنسبة إليها؛ فعندما كان عماد مغنية خيطط ومعه كوادر 
ومقاومون ينشطون ألجل تنفيذ عملية أسر جلنود العدو، كان 
العدة  الدين، يعد  آخر، يقف مصطفى بدر  هناك يف مكان 
اللبنانيني  األسرى  مئات  استعادة  تتيح  مفاوضات  ألقوى 
لكل  احملرك  العقل  كان  حريتهم.  والعرب  والفلسطينيني 
املفاوضات. يتحلى بصرب يعينه عليه وعي قيادة املقاومة 
وحكمتها. وكان يعرف حجم اجلهد الذي بذل لنجاح عمليات 
األسر، وبالتالي يعرف أن عليه إدارة أكثر املفاوضات تعقيدًا 

لتحقيق أعلى النتائج املمكنة.
ملكافحة  جهاز  أقوى  خلف  واقفًا  اآلن،  إسرائيل  تعرفه 
مع  جنح  كيف  وتعرف  والتجسسية.  األمنية  استخباراتها 
جمموعة من املقاومني اجملهولني، يف توجيه أقسى الضربات 
وكيف  والعامل،  املنطقة  االستخبارات يف  أجهزة  أقوى  إىل 
استطاع أن يفكك عشرات شبكات التجسس يف لبنان وخارج 
إىل  الوصول  يف  وجادًا  حادًا  صلبًا  وتعرفه  أيضًا.  لبنان 
يرتاجع.  وال  أعداءه،  يرحم  ال  تعرفه  له.  احملددة  األهداف 
هو  يكون  قد  الرجل  هذا  أن  إسرائيل،  ختشاه  ما  وأكثر 
اغتيال  جرمية  على  العدو  من  املقاومة  لثأر  العدة  يعد  من 
القائد مغنية. هلذه األسباب وغريها تريده إسرائيل، وتريده 
أمنية عاملية، ومع األسف  الواليات املتحدة، وتريده أجهزة 
أجهزة أمنية واستخبارية عربية، ورمبا هناك يف لبنان من هو 

متورط يف هذه اللعبة.
يطلب بلمار الرجل ألن من نصبه مدعيًا عامًا، ومن فرض عليه 
مستشاريه ومساعديه، هو من الفريق الذي يريد رأس بدر 
الدين ورفاقه منذ زمن. هؤالء يعرفون أنه يقّض مضاجعهم 
يف كل ما يفعلون، وأنه يقود فريقًا حيصي أنفاس عمالئهم 
املنتشرين يف بالدنا أو العاملني من دون توقف على لعبة 
الفتنة ضد املقاومة يف لبنان وفلسطني، وهم يريدون رأس 

املقاومة، وال يهتمون ألي شيء آخر.
وألن اهلدف واضح ومعروف، وألن ما هو موجود يف حوزة 
التحقيق  جلان  كل  عمل  عن  ومعطيات  وثائق  من  املقاومة 
الدولية، وحتى جمموعة بلمار نفسه، ما يكفي لتأكيد اهلدف، 
سيظل مصطفى بدر الدين ورفاقه عناوين للبطولة وللشرف 
الوطين، بعكس جيش اخلونة الذي أطل برأسه يف لبنان مبجرد 
صدور قرار بلمار االتهامي. هؤالء الذين ينتشرون على شكل 
شخصيات سياسية ووجوه إعالمية وكتبة منافقني، ومل يعد 

من اسم يستحقونه سوى »اخلونة«.
بعد الذي حصل، ليس هناك ما حيتاج إليه املرء ليتأكد من 
أهداف الغرب وإسرائيل. لكن ما حيتاج اخلونة إىل معرفته، 
أنه  أمس،  أول من  السيد حسن يف كلمته  ما مل يقله  أن 
لن يكون مبقدور أحد توقيف هؤالء. وإذا تسنى ألحدهم مّد 
اليد، فهي ستقطع من دون مراجعة أو تفكري؛ ألنها مثل يد 
إسرائيل اليت يعرف املقاومون واجبهم وكيفية التعامل معها 

إذا ما امتدت إىل أرض أو إنسان يف لبنان.
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 خدمة على مدار الساعة 7 أيام يف األسبوع
 معاملة صادقة ودقة يف املواعيد

أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن

رئيس اجلمهورية يطلع على 
اوضاع اللبنانيني يف اوسرتاليا

استقبل الرئيس سليمان النائب 
غرانفيل  منطقة  عن  االوسرتالي 
االصل  اللبناني  سيدني  يف 
طوني عيسى مع وفد اطلعه على 
اوسرتاليا  اللبنانيني يف  اوضاع 
يف  حيتلونها  اليت  واملواقع 
اجملاالت السياسية واالقتصادية، 
ورئيس بلدية باراماتا يف سيدني 
حضور  يف  وفد  مع  شديد  جون 

لبنان  لدى  اوسرتاليا  سفري 
ليكس بارتليم حيث اطلع شديد 
رئيس اجلمهورية على اهلدف من 
توأمة  اتفاق  توقيع  وهو  زيارته 
بني بلدية باراماتا واحتاد بلديات 
يف  زغرتا  وقضاء  بشري  قضاء 
يف  االغرتاب  التعاون  إطار 
على  االم  الوطن  مع  اوسرتاليا 

املستوى االمنائي  البلدي.

الرئيس ميشال يستقبل وفدا من اسرتاليا برئاسة النائب طوني عيسى 

الرئيس ميشال يستقبل وفدا من اسرتاليا برئاسة رئيس بلدية باراماتا جان شديد

املوسوي  نّواف  النائب  قدم 
»جلنة  إن  فيها  قال  مداخلة 
التحقيق الدولية زارت مكاتبنا 
اليت طلبت وبيوتنا اليت مست، 
وأكثر من ذلك، يف الضاحية 
خاص  مكتب  هناك  اجلنوبية 
حاضر  وأنا  الدولي  بالتحقيق 
يريد اىل هذا  مع من  ألذهب 
خمصصا  كان  الذي  املكتب 
مكاتبنا،  فتحنا  حنن  هليئتني، 
وزن  زاد  الضيافة  وحلسن 

احملقق واحتاج اىل محية«.
من  الكثري  هناك  وتابع: 
االشخاص الذين طلبهم التحقيق 
ذهبوا اىل املونتيفردي ومنهم 
أو  الثامن  عقده  كان يف  من 
قمنا  ورجااًل.  نسوة  التاسع، 
كاملة  الوطنية  مبسؤولياتنا 
كل  على  حريصني  كنا  ألننا 
السبل اليت تبدد أي شك لدى 
أي شريك لنا يف الوطن بهذه 
نقبل  ال  اليت  النكراء  اجلرمية 
اىل من صنع جمد  تنسب  أن 
بعد  حتى  لبنان  يف  التحرير 

3000 عام.
النائب  إىل  متحدثًا  وأضاف 
حتلم  أن  قبل  محادة:  مروان 
فلسطني.  أجل  من  مبحكمة 
احملكمة  تعيد  أن  لنطلب 
الشهود  حملاكمة  صدقيتها 
على  التحقيق  ضللوا  الذين 
ووقف  سنوات  أربع  مدى 
اىل  تسيء  اليت  التسريبات 
القرائن  اىل  والتوجه  احملكمة 
وتثري  احلزب  بها  تقدم  اليت 
ان  فرضية  حول  الشك 
متورطون  االسرائيليني 
احلريري.  الرئيس  باغتيال 
الذي يسيء البعض إليه حني 
عن  اغتياله  تهمة  نفي  حياول 

اسرائيل.
الدولية  »احملكمة  ان  وأكد 
حماكمة«،  اىل  حباجة  اصبحت 
قائاًل: حنن قدمنا قرائن وأتينا 
عمالء  هناك  إن  قلنا  بأدلة، 
اىل  كاملة  الوثائق  وأعطينا 
يسأل  ومل  اللبنانية،  اجلهة 
بل  السوداء  احلقائب  أحد عن 
احلديث طاول فقط القمصان 

املوسوي: للجنة التحقيق مكتب يف 
الضاحية.. وكثر مثلوا أمامها

ان  كيف  مستغربا  السود. 
استخدم  انه  رقما تبني  هناك 
يف بريوت وبعد ثوان استخدم 

يف صور.
موضوع  اىل  وتطرق 
ودور  الزور  شهود  »فربكة 
هناك  وقال:  االسرائيليني«، 
احملكمة،  بهم  تستعني  خرباء 
ضباط  هم  فإما  سوابق  هلم 
»املوساد«،  ويف  إسرائيليون 
االستخبارات  أجهزة  يف  أو 
هناك  والفرنسية.  األمريكية 
لـ«املوساد«  سابق  رئيس 
احملكمة  يف  مستشارا  يعمل 
الحقا.  ذلك  عن  وسنكشف 
العام  »املدعي  ان  وأعلن 
واملدير  الدولية  للمحكمة 
من  هما  امين  جلهاز  العام 
سحب اسم شاهد الزور زهري 
احلمراء  الالئحة  عن  الصديق 

يف »االنرتبول««.
وقال »إن اجلهاز األمين الذي 
الذاتية  والسري  الصور  وزع 
القرار  إعالن  قبل  للمتهمني 
من  إن  وأقول  معروف  هو 
التسريبات  هذه  بتسليم  قام 
وحدها،  إعالمية  وسيلة  اىل 
احلسن  وسام  العقيد  هو 
املتهمني  إن  إخبار.  وهذا 
مسعتهم  يف  مستهدفون 

واملقاومة مستهدفة«.
سامي  النائب  على  وردًا 
لو  املوسوي:  قال  اجلميل، 
انه يعرف كيف ختاض حروب 
معلنة  غري  حرب  يف  األدمغة 
اليت  اإلجنازات  يعرف  فإنه 

حتققت بكشف العمالء.
ملاذا  تعلموا  لكي  وأضاف: 
اسألوا  املقاومون  استهدف 
والعراقية  الكويتية  املقاومة 
اىل  وملح  أنصارية.  وكمني 
املتهمني  احد  مسؤولية 
التجسس  شبكة  كشف  عن 

األمريكية.
الذي عقد  وذكر مبتانة احللف 
رفيق  الشهيد  الرئيس  بني 
احلريري واألمني العام لـ«حزب 
اهلل  نصر  حسن  السيد  اهلل« 

برعاية الرئيس نبيه بري.

اعترب رئيس مكتب االرتباط التابع 
هليئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة 
املقّدم  بريوت  يف   )UNTSO(
ريتشارد هاوسر، أّن »نقل أجهزة 
التحقيق  بلجنة  خاصة  كومبيوتر 
لألمم  التابعة  املستقلة  الدولية 
املتحدة عرب الناقورة إىل إسرائيل، 
ذلك  يف  مبا  املعدات،  ونقل 
عملية  كان  كمبيوتر،  جهاز   97
تتعّلق  املتحدة  األمم  عادية ضمن 
التصفية  قيد  كيان  بتجهيزات 
املستقلة  الدولية  التحقيق  )جلنة 
التابعة لألمم املتحدة اليت أوقفت 
 1 من  اعتبارا  لبنان  يف  عملياتها 
أخرى  بعثات  إىل   ،)2009 آذار 

تابعة لألمم املتحدة«.

وقال هاوسر يف بيان صادر عنه 
من  املعّدات  »إّن  االول،  أمس 
ممتلكات األمم املتحدة، وقد نقلت 
ملراقبة  املتحدة  األمم  هيئة  إىل 
يف  زالت  وما   ،)UNTSO( اهلدنة 
عهدتها من تاريخ نقلها إىل يومنا 
ختزين  وحدات  إزالة  ومّتت  هذا، 
من  الصلبة(  )األقراص  البيانات 
ومّت  إتالفها،  وجرى  املعّدات  هذه 
بأقراص  الكمبيوتر  أجهزة  تزويد 
»هذا  أّن  مضيفًا  جديدة«،  صلبة 
إجراء خاص متبع عند نقل معدات 

من بعثة إىل أخرى«.
وختم بالقول لقد »جرت عملية النقل 
يف شفافية كاملة ووفقًا لإلجراءات 

املتبعة منذ فرتة طويلة«.

األمم املتحدة: نقل كومبيوترات 
التحقيق إىل إسرائيل عملية عادية

القومي  السوري  »احلزب  احيا 
غياب  ذكرى  االجتماعي« 
وزار  سعاده،  أنطون  مؤسسه 
من  مركزي  وفد  الغاية  هلذه 
احلزب  رئيس  يتقدمه  احلزب 
رئيس  حردان،  أسعد  النائب 
عبد  حممود  األعلى  اجمللس 
احلزب  رئيس  نائب  اخلالق، 
املكتب  رئيس  مهنا،  توفيق 
الوزير علي قانصو،  السياسي 
مار  مدافن  يف  سعاده  ضريح 
وضع  حيث  بطينا،  الياس 
حردان وعبد اخلالق أكاليل زهر 
واجمللس  احلزب  رئاسة  باسم 
أكاليل  وضعت  كما  األعلى.. 

زهر عديدة.
اإلذاعة  عميد  وكيل  واعترب 
واإلعالم يف احلزب حسان صقر، 

»القومي« بذكرى سعاده: املشروع 
اخلارجي ال يريد احلقيقة

يف بيان، انه ال بد من االختيار 
بني املقاومة واملساومة و«على 
املواطنة  بني  خيتار  أن  شعبنا 
أن  شعبنا  على  والطائفية.. 
خيتار بني تعاون دول املشرق 
بينها،  ما  يف  اجلسور  وإقامة 
تلك  هدم  يريدون  َمن  وبني 
بني  األحقاد  وإقامة  اجلسور 
ملشروع  خدمة  املنطقة  شعوب 
أي  لشعبنا  ليس  غريب 
نقول:  هلؤالء  فيه..  مصلحة 
وأمتنا، وحنن  أبناء وطننا  أنتم 
عليكم،  ال  بكم  االنتصار  نريد 
متاريس  أنفسكم  تضعوا  فال 
ال  الذي  اخلارجي  للمشروع 
مصاحله.  لتحقيق  إال  يريدكم 
وال  العدالة  يريد  ال  حكمًا  هو 

احلقيقة«. مسؤوال  أن  »املركزية«  ذكرت 
سيزور  االمريكية  االدارة  يف 
املقبل  االسبوع  بريوت 
من  عدد  مع  حمادثات  إلجراء 
يف  اللبنانيني  املسؤولني 
اجلمهورية  رئيس  مقدمهم 
العماد ميشال سليمان ورئيس 

احلكومة جنيب ميقاتي.
رجحت  اليت  الزيارة،  وتأتي 
مصادر مطلعة أن تكون ملساعد 
االمريكية  اخلارجية  وزيرة 
لشؤون الشرق االدنى جيفري 
نيل  أعقاب  يف  فيلتمان، 
احلكومة الثقة الستشراف مالمح 
املرحلة والتعاطي احلكومي مع 
االستحقاقات اللبنانية املتصلة 
القرارات  سيما  وال  باخلارج، 
اخلاصة  واحملكمة  الدولية 
بني  التباين  »يف ضوء  بلبنان 
ومضمون  املعلنة  املواقف 

البيان الوزاري«.
ان  اىل  املصادر  وأشارت 
تتسم  األمريكية  »الزيارة 

»املركزية«: فيلتمان إىل بريوت قريبًا
وقهوجي يزور واشنطن يف أيلول

بأهمية خاصة من زاوية حتديد 
حكومة  من  الغرب  موقف 
من  أكثر  ربطت  بعدما  لبنان، 
دولة أوروبية وأمريكية مسار 
تعاطيها وفقا ملضمون البيان 

الوزاري«.
ويتوقع أن ترتتب على الزيارة، 
سيما  وال  املصادر،  حسب 
اللقاء مع ميقاتي، نتائج مهمة 
من شأنها رسم االطر النهائية 
لبنان،  مع  االمريكي  للتعاطي 
الواليات املتحدة  خصوصا أن 
وتطمينات  توضيحًا  تنتظر 
لبنانية  حكومية  وضمانات 
املساعدات  شريط  الستكمال 

العسكرية للجيش اللبناني.
ويف السياق نفسه، تردد أن 
املستوى  رفيع  عسكريا  وفدا 
العماد  اجليش  قائد  برئاسة 
جان قهوجي سيزور يف ايلول 
أطر  لبحث  واشنطن  املقبل 
التزامات  وتأكيد  املساعدات 

لبنان.

البطريرك املاروني مار  استقبل 
بشاره بطرس الراعي يف بكركي 
السوري  السفري  االول،  أمس 
وعرض  علي  الكريم  عبد  علي 

معه االوضاع العامة.
مؤسسة  من  وفدا  التقى  ثم 
»اوكسيليا« برئاسة اسعد نصر، 
الصليب  سيدات  من  وفدا  ثم 
برئاسة  جونيه  فرع   - االمحر 
بديعة ابي اللمع، فرئيس »جتمع 
حممد  الكيان«   – الواحد  لبنان 
عصام ابو درويش وعضو قيادة 
حضور  مرتي يف  جوزف  التجمع 
راعي ابرشية صيدا ودير القمر 
للموارنة املطران الياس نصار.

واستقبل ايضا وفدا من »رابطة 
برئاسة  عاليه«  قضاء  خماتري 
كلمة  القى  الذي  احلليب  انور 
اليه  دعومت  ما  »ان  فيها:  قال 
السابق  يف  اجله  من  وعملتم 
والتالقي  احلوار  على  لالنفتاح 
مع الشركاء يف الوطن من كل 
املذاهب والطوائف، هلو اخلطوة 
مجيعا،  لنا  واالسلم  االرقى 
وتوصل  لبنان  حتفظ  واليت 
وحتقيق  االمان  بر  اىل  ابناءه 

االمن واالستقالل«.
ثم كانت كلمة ملختار عني تراز 
طوني موسى عرض فيها واقع 

البلدة واالهالي.
الوفد  بأعضاء  البطريرك  ورحب 
والكلمات  زيارتهم  هلم  شاكرا 
»اذا فقدنا  ألقيت، وقال:  اليت 
وجودنا الدائم يف اجلبل، صيفا 
وشتاء، نفقد الكثري من تقاليدنا 
وقيمنا.  رصيدنا  من  وتارخينا 
لذلك أعدكم باننا سنتعاون معا، 
كل  مع  فيه  نتحدث  ما  وهذا 
يف  شعبنا  حنفظ  كيف  الناس 
قيمنا  لنحمي  جبله  ويف  ارضه 

وتقاليدنا الكبرية.
بها  سيقوم  زيارة  عن  وأعلن 
الحق،  وقت  يف  اجلبل  ملنطقة 
صاحب  وضع  »لقد  وقال: 
ووليد  صفري  البطريرك  الغبطة 
ان  علينا  وحنن  االساس،  بك 
كل  يعود  لكي  البنيان  نكمل 
ابناء اجلبل اىل ارضهم ونتعاون 
امناء اجلبل ونوفر  معا يف سبل 
تعيش  كي  للناس  عمل  فرص 

يف أرضها يف اجلبل«.
ملكات  من  وفدا  استقبل  ثم 
يرافقه  االغرتاب  لبنان  مجال 

السيد انطوان مقصود.
الراعي  استقبل  الظهر  وبعد 
اللبناني  األوسرتالي  النائب 
األصل طوني عيسى، ثم النائب 

السابق عبد اهلل فرحات.

الراعي: سنكمل ما بناه صفري وجنبالط يف اجلبل
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دمشق تنتقد زيارة السفري األمريكي حلماه: من دون إذن ودليل على توّرط واشنطن يف األحداث
االعراف  واشنطن  انتهكت 
اىل  بسعيها  الدبلوماسية 
االستخفاف بالسيادة السورية من 
خالل الزيارة غري املعلنة اليت بدأها 
فورد  روبرت  االمريكي  السفري 
البقاء  على  وعزمه  محاه  ملدينة 
فيها ملواكبة التظاهرات املتوقعة 
وصفتها  خطوة  وهي  اليوم، 
بأنها  السورية  اخلارجية  وزارة 
»دليل واضح على تورط الواليات 
يف  اجلارية  األحداث  يف  املتحدة 
على  التحريض  وحماولتها  سوريا 
بأمن  ختل  اليت  األوضاع  تصعيد 

سوريا واستقرارها«. 
يف  االمريكية  اخلطوة  وجاءت 
تدخل  حيث  مشبوه  توقيت 
للقاء  دمشق  يف  االستعدادات 
مراحلها  املقبل  االحد  التشاوري 
مواقف  ظل  يف  اليوم،  االخرية 
اختذتها  مفهومة  غري  مقاطعة 
من  املعارضة  الشخصيات  بعض 
وذلك  ذاته،  حد  يف  احلوار  مبدأ 
على وقع الدعوة اىل تظاهرات من 
تلبية  البالد  تشهدها  أن  املتوقع 
جاءت  االحتجاجية  احلركة  لدعوة 

حتت عنوان »ال للحوار«. 
السورية  »سانا«  وكالة  ونقلت 
يف  مسؤول  مصدر  عن  لالنباء 

»وجود  إن  قوله  اخلارجية  وزارة 
السفري األمريكي يف مدينة محاه 
اإلذن  على  احلصول  دون  من 
وفق  اخلارجية  وزارة  من  املسبق 
على  مرارا  املعممة  التعليمات 
واضح  دليل  السفارات،  مجيع 
املتحدة  الواليات  تورط  على 
سوريا  يف  اجلارية  األحداث  يف 
وحماولتها التحريض على تصعيد 
سوريا  بأمن  ختل  اليت  األوضاع 
املصدر  وأضاف  واستقرارها«. 
»إن سوريا إذ تنبه إىل خطورة مثل 
هذه التصرفات الالمسؤولة تؤكد 
وبصرف النظر عن هذه التصرفات 
تصميمها على مواصلة اختاذ كل 
اإلجراءات الكفيلة باستعادة األمن 

واالسقرار يف البالد«. 
محاه  مدينة  بزيارة  فورد  وقام 
التعبري  حبسب  »مستقل«  بشكل 
تتضح  مل  خطوة  يف  االمريكي، 
احملتملة.  وتداعياتها  دوافعها 
وزارة  باسم  املتحدثة  وقالت 
اخلارجية األمريكية فكتوريا نوالند 
إن فورد انتقل بشكل مستقل إىل 
منظمة  زيارة  أي  ضمن  ال  محاه، 

رمسيا. 
وقالت نوالند »لقد أمضى النهار 
حلق  العميق  دعمنا  عن  معربا 

الشعب السوري يف التجمع سلميا 
والتعبري عن نفسه«. 

أفادت  املدينة  إىل  وللوصول 
مّر حباجزين  فورد  بأن  واشنطن، 
أوهلما عسكري واآلخر أقامه سكان 
اجواء  عن  فورد  وحتدث  محاه، 
»متوترة« يف املدينة ونقل مشهد 
احتجاجا.  املغلقة  التجارية  احملال 
يعتزم  فورد  أن  نوالند  وأكدت 
ملتابعة  اليوم  محاه  يف  البقاء 
وأضافت  املتوقعة،  االحتجاجات 
»السكان قلقون ازاء إمكان دخول 

قوات األمن إىل املدينة«. 
دعت  وقت  يف  الزيارة  وجاءت 
على  السورية«  »الثورة  صفحة 
السوريني  »فيسبوك«،  موقع 
اليوم  تظاهرات  يف  اخلروج  إىل 
الذي  للحوار«  »ال  شعار  حتت 
 10 من  انطالقا  جلساته  ستعقد 
اطراف  أعلنت  فيما  احلالي،  متوز 
نيتها  عن  املعارضة  يف  جديدة 
مقاطعته، متثلت باملعارضني أنور 
قاال  اللذين  كيلو  وميشال  البين 
إن على احلكومة أن توقف قمعها 
فرصة  احلوار  ليمتلك  للمحتجني 

للنجاح. 
إن  السكان  وأحد  ناشط  وقال 
شوارع  سدوا  محاه  مدينة  سكان 

ملنع  املشتعلة  باإلطارات  املدينة 
األمن  قوات  تقل  حافالت  دخول 
اىل  األسر  عشرات  فرت  بينما 
مدينة جماورة. وقال مدير املرصد 
السوري حلقوق االنسان رامي عبد 
»حاولت  األمن  قوات  ان  الرمحن 
دخول محاه لكن السكان أضرموا 
على  السيارات  إطارات  النار يف 

الطرق ملنعها من الدخول«. 
سوري  حكومي  مسؤول  وقال 
األمريكية  ان«  ان  »سي  لـشبكة 
ولن  مل  السوري  اجليش  »إن 
إىل  مشريا  محاه«،  مدينة  يدخل 
مداخل  عند  متواجد  اجليش  ان 
املوظفني  املدينة لتسهيل دخول 
احلكوميني الذي يعيشون يف ريف 

محاه ويعملون داخل املدينة. 
وزير  قال  األثناء،  هذه  يف 
اخلارجية الروسي سريغي الفروف 
يف تصريح لوسائل إعالم روسية 
إن »موقف الشركاء الغربيني )ازاء 
سوريا( هو اإلصرار على ممارسة 
الضغط على جانب واحد فقط أال 
وهو احلكومة والرئيس«، وأضاف 
»حنن نعترب أن هذا أسلوب خاطئ، 
ونريد أن يتم يف سوريا استخدام 
األسلوب ذاته الذي يتم انتهاجه 
أنه  أوضح  أنه  إال   ،« اليمن  مع 

أعمال  فإن  األحوال  كل  »يف 
غري  أمر  السلميني  املدنيني  قتل 
السماح  جيب  ال  وكذلك  مقبول 
باستخدام القوة والعنف من جانب 
املتظاهرين  وجعل  املعارضة 

هدفا للشرطة«. 
جوبيه  االن  الفرنسي  نظريه  أما 
فقال »إن الوضع يف سوريا ال 
منظمة  قيم  مع  فقط  يتعارض 
األمم املتحدة، وإمنا أيضا يهدد 
روسيا  أن  غري  الدولي،  األمن 
تعارض  الفيتو،  حق  اليت متتلك 
جملس  يف  قرار  مشروع  تبين 
األمن، بعد أن قدمته منذ أسابيع 
يف  أعضاء  أوروبية  دول  أربع 
يف  القمع  إلدانة  األمن  جملس 
سوريا«. وأكد جوبيه أن فرنسا 
مجع  اجل  من  العمل  ستواصل 
مشروع  وطرح  الالزمة  الغالبية 
جملس  يف  للتصويت  القرار 
األمن الدولي. واعترب جوبيه أن 
ضعيفة  السوري  النظام  »قدرة 
حمدودة،  تكن  مل  إن  للغاية، 
على إجراء إصالحات يف البالد، 
يتوقف  ال  بصورة  يتصرف  ألنه 
معها تصعيد العنف يف سوريا، 
مصداقيته  فإن  وبالتالي 

تتالشى«. 

االحتالل يسجن جوالنياً شارك يف إحياء »النكسة«
أمس  إسرائيلية،  حمكمة  أصدرت 
الشاعر  ناصر  بسجن  حكمًا  االول، 
جمدل مشس  قرية  من  عامًا(   37(
يف اجلوالن السوري احملتل 8 أشهر 
الشرطة  عناصر  أحد  جرح  بتهمة 
يف  مشاركته  خالل  اإلسرائيلية 

إحياء ذكرى »النكسة«. 

ويذكر أن قناة »روسيا اليوم« 
الرئيس  نائب  مع  مقابلة  أجرت 
احلليم  عبد  السابق  السوري 
عن  اإلعالن  فيها  جدد  خدام، 
تطلعه إىل سقوط النظام، وانتقد 
روسيا ملوقفها يف جملس األمن 

الرافض لقرار إدانة سوريا. 
إىل ذلك، أفادت وكالة »سانا« 
حشودا  بأن  لألنباء  السورية 
عدد  يف  خرجت  السوريني  من 
دعمها  عن  للتعبري  املدن  من 
األسد،  بشار  السوري  للرئيس 
عشرات  شارك  طرطوس  ويف 
اآلالف من أبناء مدينة الدريكيش 
وضواحيها يف مسرية مجاهريية 
حاشدة رفع خالهلا العلم السوري 
بطول 1000 مرت ، ويف بانياس 
شارك آالف املواطنني من أهالي 
املدينة وريفها يف محلة بعنوان 
ويف  الوطن«.  شهداء  »ألجلكم 
إدلب خرج اآلالف من أبناء جسر 
مجاهريية  مسرية  يف  الشغور 
ملسرية  تأييدهم  عن  »تعبريا 
يقودها  اليت  الشامل  اإلصالح 
األسد  بشار  الرئيس  السيد 
ورفضهم لألعمال اإلجرامية اليت 
اإلرهابية  التنظيمات  ارتكبتها 

املسلحة«، حبسب »سانا«. 

يف  الصلح«  »حمكمة  وحكمت 
أشهر،   8 الشاعر  بسجن  الناصرة 
شرطي  »مهامجة  بتهمة  وذلك 
اجلنود  ورشق  خطرية،  ظروف  يف 
النكسة«.  »يوم  يف  باحلجارة« 
حكمت  الفعلي  السجن  جانب  وإىل 
بالسجن  الشاعر  على  احملكمة 

شهرًا،   12 مدة  التنفيذ  وقف  مع 
شيكل   2500 بقيمة  مالية  وغرامة 

)حواىل 700 دوالر(. 
يف  يعيش  الشاعر  أن  إىل  يشار 
من  قريب  منزل  يف  جمدل مشس 
تلة  قبالة  احلدودي«  »السياج 
الصيحات. وأطلقت قوات االحتالل 

الرصاص والقنابل املسيلة للدموع 
حاولوا  الفلسطينيني  آالف  على 
حزيران   5 النكسة« يف  »يوم  يف 
إىل  سوريا  من  العبور  املاضي 
اجلوالن احملتل، ما أدى إىل مقتل 
قوات  أطلقت  كما  شخصًا.   23
للدموع  املسيل  الغاز  االحتالل 

لتفريق املتظاهرين يف جمدل مشس، 
الذين ردوا باحلجارة والزجاجات. 

الشاعر  أن  االتهام  الئحة  وادعت 
شارك يف املواجهات، وقام برشق 
جنود االحتالل باحلجارة، ما أدى إىل 
برأسه.  الشرطة  أفراد  أحد  إصابة 
عن  »هآرتس«  صحيفة  ونقلت 

الرغم  »وعلى  إنه  قوله  القاضي 
عن  وعرب  بذنبه  أقّر  الشاعر  أن  من 
ندمه فإن إسرائيل تواجه وضعًا غري 
حماطة  إسرائيل  دولة  إن  مسبوق. 
باألعداء منذ يوم إعالنها، وعليها أن 
حتارب كل يوم وكل دقيقة من أجل 

وجودها«.
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<ÂÑ‚<Ü€ni» <·] <ÌÈfl€j⁄ <H«Ì⁄Á”£]
<·] <l2j¬]Ê <J«^e^´c <ÅÁ„¢]
<Ï_Ü¢] <‹„ËÇ÷ <käÈ÷ <ò√f÷]»
<ÿÈ”éi <›ÁâÜ⁄ <Ó◊¬ <ƒÈŒÁj◊÷
<ΩÁ«ï <’^fl‚ < �·˘ <HÌ⁄Á”£]
<]Ñ‚ <‰ �ffli <ÏÖÁøfl⁄ <4∆ <ÌÈqÖ^}
<Õ]àfljâ]Ê<HƒÈŒÁj÷]<›Ç√e<ò√f÷]
<·_<l_ÖÊ<J«ŸÁõ_<kŒÁ÷<îÜÀ÷]
<‰Èffi<h]Áfl÷]<ã◊•<ãÈÒÖ<ÏÁ¬Å»
<HÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q <Çœ¬ <±] <ÎÜe
<Ìv◊íπ <‰jËıÖ <‡⁄ <^€”u <ƒffli

J«^È◊√÷]<·^flf÷
ÎÁâÁπ]

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

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

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

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

presented individuals.        

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

reputation for excellence. 
IPS Security requires qualified applicants for a variety 
of positions all over the Sydney Metropolitan area. To 

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

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

Speak fluent English 
Have excellent presentation  Be reliable

 We have the following security positions available;
 Static positions

Available 7 days/nights
 Patrol positions

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

 Previous Applicants need not apply
 No recruitment companies

 NSW Master Licence Number: 409 566 317

Tel:  1300 660 586 Fax: 1300 572 627 
Email: employment@ipssecurity.com.au
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<^⁄ <∞Úq¯÷]Ê <∞uá^fl÷] <Ìm^∆˝
<∞ÈflÈ�ä◊À÷] <∞Úq¯÷] <¯}
<Å_Á÷ <·^€j◊È  <Ó√â <‡ËÑ÷]
<`õ]Ái <^⁄Ç√e <ÏÅÁ√÷^e <‹„€◊u
<ÏÅÁ√÷] <–u <Å_Á÷ <`õ]Ái <‡⁄ <‰√⁄
<›¯äjâ˜] <l]Ö^„çc <ª
<ÌÈñœ÷] <Í„fli <Ö^” _Ê <l]ÖÅ^f≤
<Ì¬^∂» <·] <]2j√⁄ <H«ÌÈflÈ�ä◊À÷]
<Í√ä÷] <‡¬ <·]Áji <% <Ö]Éa <MP
<‰j√ŒÊ_ <^⁄Ç√f  <HÌ÷ÊÇ÷] <Ω^œâ˝
<ª <‰jËÜu <Ç �ÈœË <4f“ <‡ËÅ <ª
<‡€ñi <ÌËÅ^íjŒ] <l]Ö^È} <É^°]
<‡√≥ <ku]Ö <HÌÈ÷¯œjâ] <Ìâ^Èâ
<Ì÷ÊÇ÷] <l^äâˆ⁄ <ÃËÁü <ª
<l^“Üç <±c <^7 �Ávj÷ <^„i]Ö]ÅcÊ
<Ì÷ÊÇ÷]<’¯⁄˘]<Ó◊¬<Á�äi<Ìë^}
<±c <k√â <^€“ <J∞flõ]Áπ]Ê
<^ÈéÈ◊È⁄<±]<ÌÈfl⁄_<Ïà„q_<ÿËÁ†
<òËÁœi<ª<‡√≥<ku]ÖÊ<HÌë^}
<Õ]3Œ^e <ÌÈflõÁ÷] <ÏÇuÁ÷] <ãâ_
<—^nÈ⁄Ê <òŒ^flji <l^“^„jfi]
<öÜ√j÷] <2¬ <’3éπ] <èÈ√÷]
<Éc <HÌËÖÁjâÇ÷] <l^äâˆ€◊÷
<ã◊•<±c<Ì⁄Á”£]<Ÿ �Á†<lÅ^“
<Í‚Ê <ÏÅÊÇ¶ <Ì“Üé÷ <ÏÖ]Åc
<]Çj¬˜^e <p¯n÷] <ª^m˘] <ÿ€”i
<ÅÜ€j÷^e <ÌËÖÁ„€¢] <Ìâ^ÒÖ <Ó◊¬
<ÖÊÅ < �ÿç <Ì÷Ê^v≤Ê <Hh¯œfi˜]Ê
<Ω^fude <Íe^Èfl÷] <ã◊.] <Ìâ^ÒÖ
<·Áë <±c <ÌÈ⁄]Ü÷] <^‚ÅÁ„q
<—^£˝] <‡⁄ <ÌÈ√ËÜéj÷] <Ì�◊ä÷]
<‡⁄ <ÓuÜ÷] <ÖÊÇi <Çu]Ê <g�œe
<Â^�}<ƒŒÊ<Ó◊¬<ÃŒÁji<Ê_ <‰÷Áu
<ÌËÅÇ√j÷] <Ì«Èë <òŒ^flË <^≤

J«·á]Áj÷]Ê<Ì“]Üé÷]Ê

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

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

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

J«ÌÈñœ÷]<ÂÑ‚

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J«ÌÚπ^e<OL<{÷]<k†

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

J«^„È÷]<ÏÁ¬Ç÷]<ª
h^‚Ê

<ÇÈuÁj÷] <hàu <ãÈÒÖ <ÔÇe]Ê
<›^ÒÊ <–e^ä÷]ÜËáÁ÷] <ÍeÜ√÷]
<ÌÚÈ‚<ÖÅ]Á“<‰Ò^œ÷ <Ÿ¯}<Hh^‚Ê
<{<ÌÈfñ÷]<ª<«Ü£]<;õÁ÷]»<Ö^Èj÷]
<HØπ]<^ñŒ<ÌÚÈ‚Ê<—ÊÑ÷]<{<Ü“Á¬
<Ö^⁄ <ÍfiÊÖ^π] <’ÜËÜ�f÷^e <‰÷ı^Ài
<‰jÈ”È⁄^flËÅ«Ê <Í¬]Ü÷] <ÏÖ^ée
<HÌ¨Üë <ÌœËÜ�e <ÖÁ⁄˙÷ <‰uÜõÊ
<ÏÖÊÜñ÷ <‰uÜõ <Ì„¢ <^ëÁí}
<^flfi] <«VŸ^ŒÊ <H«ÃÒ^�÷] <ÿËÇ√i
<‹◊√fiÊ <HÏ4f“ <ÌeÑ“ <ª <èÈ√fi
< �ì≠<‰fi`“Ê<HÌ◊”é⁄<ÃÒ^�÷]< �·`e
<·] <±] <]4é⁄ <H«ÌflÈ√⁄ <ÌÀÒ^õ
<ãÈ÷Ê <H^flj⁄Ç§ <–◊ �} <ÖÁjâÇ÷]»
<]Éc <‘÷Ñ÷ <HÂÇfl¬ <�]ÇÈf¬ <·Á”fl÷
<H‘÷Ñe<‹œfl◊ <ÿËÇ√j÷<Ìq^ù<·^“

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

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

<J<«ŸÁõ_<kŒÁ÷

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

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

pbflåˇ€@QT@Ú«Ï‡™@ZÏéÏæa@“aÏ„
laán„¸a@Ôöbfl@∂g@Êb‰j€@ÒÜb«g@áÌãm
<Í‚Ê <ÏÅÊÇ¶ <Ì“Üé÷ <ÏÖ]Åc
<]Çj¬˜^e<p¯n÷]<ª^m˘]<ÿ€”i
<ÅÜ€j÷^e<ÌËÖÁ„€¢]<Ìâ^ÒÖ<Ó◊¬
< �ÿç <Ì÷Ê^v≤Ê <Hh¯œfi˜]Ê
<Íe^Èfl÷] <ã◊.] <Ìâ^ÒÖ <ÖÊÅ
<±c <ÌÈ⁄]Ü÷] <^‚ÅÁ„q <Ω^fude
<ÌÈ√ËÜéj÷] <Ì�◊ä÷] <·Áë
<ÖÊÇi<Çu]Ê<g�œe<—^£˝]<‡⁄
<ÃŒÁji <Ê_ <‰÷Áu <‡⁄ <ÓuÜ÷]
<òŒ^flË <^≤ <Â^�} <ƒŒÊ <Ó◊¬
<Ì“]Üé÷]Ê <ÌËÅÇ√j÷] <Ì«Èë

J«·á]Áj÷]Ê
<‡€ñji<Ì◊€£]<ÂÑ‚»<·]<Õ^ï_Ê
<Ì√ËÅÊ <ÏÖ^∆˝ <^ËÇÈ„≥ <�̂ÀíŒ
<Ó◊¬<DÍ◊◊ÈfiÁ“<]ÖÁ⁄<·^€j◊È E
<�̂ÀíŒ <‹m <Íe^Èfl÷] <ã◊.]
<ª <ÏÖ^«÷] <ÿéÀ÷ <�̂È⁄^œjfi]
<hÜï <'  <ª <·^flf÷ <Ω^œâc
<2¬ <g√é÷]Ê <Ì÷ÊÇ÷] <^ËÖÁâ
<Ì⁄^√÷] <ÌÈœäfl€◊÷ <gi^”⁄ <xj 

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

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

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

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

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

JÌÈ∆^⁄Ç÷]<›]ÖÊ˜^e<^„j◊ë

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÊÏqÏ‹æa@êÓ€Î@ãé�̨ a@ÊÏiãÿ€a@ã»é@…œáÌ@Âfl@ZpÏia
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<ÇÈä÷]<Hà◊È‚<käË]<gÒ^fi<‡◊¬_
<›ÁâÖ <·] < <ã“ÊÜe <∞◊∆
<‡ËÑ◊÷ <l]Ö^�œ÷] <Ÿ^€√jâ]
<ÌÈ◊í <Ê]<ÌËÜ„ç<Ü“]Ñi<·Ê3éË
<]Çje]<^„ñÈÀ°<‹jÈâ<ÌËÁflâ<Ê]

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

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

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

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

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

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

J«∞flm˜]<›^Ë]<Ü“]Ñj÷]<]Üé÷
<Çœ÷<^fl⁄<‡Ë4n”÷]<ÿn⁄«<Õ^ï]Ê
<ÕÁŒÁ÷] <]Üq <Ω^fu˝] <l2j}]
<l^u^fë <Ì◊ËÁõ <4e]Áõ <ª
<ÁÈfi <Ì⁄Á”u <·cÊ <∞flm˜] <›^Ë]
<Ó◊¬ <Ì€€í⁄ <à◊ËÊ <pÊ^â
<ÿ√qÊ<ÌÈœÈœu <l^u¯ë]<–Èœ†
<‹ŒÖ<Ö^È§]<›^√÷]<ÿœfl◊÷<^fl◊Ò^âÊ
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اسرائيل تضع الشرطة حبال تأهب للتصّدي لناشطني مؤيدين للفلسطينيي 

القوات اليونانية حتتجز السفينة الفرنسية املتجهة اىل غزة
اعلن منظمو اسطول التضامن مع 
الفرنسية  السفينة  ان  امس  غزة 
يف  جتمع  الذي  االسطول  يف 
قطاع  اىل  التوجه  بهدف  اليونان 
كريت  جزيرة  يف  احتجزت  غزة، 
جنوب اليونان بقرار من السلطات 

اليونانية. 
الناطقة  ليوستيك  كلود  وصرحت 
السواحل  باسم املنظمني ان خفر 
سفينة  اعرتضوا  اليونانيني 
ميناء  اىل  واقتادوها  الكرامة 
ان  واوضحت  كريت.  يف  سيتيا 
اقتادوا  اليونانيني  السواحل  خفر 
عندما  جماور  ميناء  من  السفينة 
واضافت  بالوقود.  تتزود  كانت 
من  السفينة  متنع  السلطات  ان 

االحبار بذرائع ادارية. 
لشرطة  الصحايف  املكتب  واعلن 
وصلت  السفينة  ان  اثينا  موانئ 
ليل االربعاء - اخلميس اىل ميناء 
اليونانية  السلطات  وان  سيتيا 
العادية.  التحريات  اجراء  بصدد 
املكتب  يف  مسؤول  واضاف 
توقف  مل  السلطات  ان  الصحايف 

احدا من ركاب السفينة.
الكرامة  سفينة  منت  على  ويوجد 
زعيم  بينهم  شخصا  عشر  اثنا 
احلزب اجلديد املناهض للرامسالية 
اوليفييه  الفرنسي  ان.بي.اي 
عن  االوروبية  والنائبة  بيزانسنو 
البيئة  عن  املدافع  اخلضر  حزب 
وتسللت  كييل-نلسن.  نيكول 
الثالثاء  متاخر  وقت  يف  السفينة 
من امليناء ثم اعلن املنظمون امس 
األول انها احبرت متوجهة اىل غزة 

التسع  السفن  ختلفت  حني  يف 
التضامن  اسطول  من  االخرى 
يف  املوجودة  الفلسطينيني  مع 
موانىء اليونان منذ اجلمعة بسبب 
قرار من اثينا مينع احبار اي مركب 

اىل غزة. 
لضغط  اخلاضعة  اليونان  وبررت 
باستخدام  هددت  اليت  اسرائيل 
املنع  هذا  االسطول،  ضد  القوة 
الركاب.  محاية  ضرورة  حبجة 
ويف حني غادر اليونان يف االيام 
الناشطني  نصف  قرابة  االخرية 
بلدا   ٢٢ من   ٣٠٠ عددهم  البالغ 
يف  للمشاركة  قدموا  الذين 
قلقون  املنظمون  بات  االسطول، 
بشأن امكانية امضي يف العملية. 
واعلن دميرتيس بليونيس الناطق 
من  سفينة  عملية  منظمي  باسم 
من  جزءا  ان  اليونانيني  غزة  اجل 
منذ  هنا  النهم  رحلوا  الناشطني 
اسبوعني وجيب ان يعود بعضهم 
بليونيس  وقال  عملهم.  اىل 
تقييم  بصدد  املنظمني  ان 
خالل  قرارهم  الوضعوسيعلنون 
ناشطون  واحتل  القادمة.  االيام 
اثينا  يف  اسبانيا  سفارة  رمزيا 
من  االسطول  منع  على  احتجاجا 
التوجه اىل غزة، وما زالت العملية 
الثالث.  لليوم  اخلميس  متواصلة 
املشاركني  الناشطني  عدد  لكن 
فيها اخنفض اىل اربعة مقابل ١٥ 
كما علم من مصدر يف السفارة. 

البوليسية  الروايات  كاتب  واتهم 
الشهرية السويدي هينينغ مانكل 
بانها باعت نفسها عندما  اليونان 

اىل  املساعدات  اسطول  منعت 
غزة، وذلك لدى عودة الناشطني 
املوالني للفلسطينيني اىل السويد 

اخلميس. 
مطار  يف  للصحافيني  وقال 
اليونان  الن  نذهب  مل  غوتبورغ 
من  قطعة  مقابل  نفسها  باعت 
للتهديدات  وانصاعت  الفضة، 
االسرائيلية والتهديدات االمريكية 
ومل تسمح لنا بالذهاب، االمر الذي 
وقال  بالتأكيد.  فضيحة  يشكل 
ما  حبسب  واالندر  سلسلة  كاتب 
نقلت عنه وكالة االنباء السويدية 

تي تي: سنعود، لن نستسلم. 
من  عاد  مانكل  هينينغ  وكان 
اليونان، لكنه جاء يستقبل رفاقه 
يف منظمة سفينة اىل غزة-السويد 
الكاتب  وقال  احلكومية.  غري 
يف  حصار  اي  يدم  مل  السويدي 
 .... االبد  اىل  العاملي  التاريخ 
ستشهد  االذعان.  يقبل  احد  ال 
ما شهده  آجال  ام  عاجال  اسرائيل 
نظام الفصل العنصري يف جنوب 

افريقيا. 
للتصدي  اسرائيل  وتتأهب 
لناشطني مناصرين للفلسطينيني 
بن  مطار  اىل  وصوهلم  متوقع 
يف  جناحها  بعد  الدولي  غوريون 
اىل  رمزيا  تهدف  مبادرة  افشال 
املفروض  البحري  احلصار  كسر 

على قطاع غزة. 
االسرائيلية  الشرطة  ووضعت 
مطار  يف  امس  تأهب  حالة  يف 
ترقبا  ابيب  تل  يف  غوريون  بن 
عن  للتعبري  اجانب  نشطاء  لقدوم 

تضامنهم مع الفلسطينيني، وذلك 
حبسب مصادر يف الشرطة. 

ومع ان وسائل االعالم االسرائيلية 
االجراءات  هذه  ان  اىل  اشارت 
انها  اال  االول،  املقام  رادعة يف 
كما  به.  املبالغ  طابعها  انتقدت 
حالة  اىل  العامة  االذاعة  اشارت 
بينما  السلطات  لدى  اهلسترييا 
عنونت صحيفة يديعوت احرونوت 
من  ساخرة  جمانني  بالفعل  حنن 
لقدوم  تاهبت  باكملها  بلدا  ان 
من  الثمانني  يف  ايطالية  ناشطة 
حنمان  انتقد  ناحيته  ومن  عمرها. 
باسم  سابق  ناطق  وهو  شاي 
يف  وعضو  االسرائيلي  اجليش 
حزب املعارضة كادميا على القناة 
العاشرة االسرائيلية اسرائيل النها 
التظاهرات  مع  تتعامل  زالت  ما 
بوصفها  املسلحة  غري  املدنية 
املظاهرات  كتلك  عسكريا  تهديدا 

اليت اجتاحت العامل العربي. 
الشرطة  باسم  املتحدث  واعلن 
من  مئات  نشر  مت  االسرائيلية 
رجال الشرطة ملنع اي اضطرابات. 
بالعمل حبزم  وقد اعطوا تعليمات 
وضبط النفس وايقاف كل مثريي 
وارسل  الفور.  على  الشغب 
من  وبعضهم  العناصر  هؤالء 
النخبة  وحدة  ومن  احلدود  حرس 
حالة  يف  التدخل  عن  املسؤولة 
من  مئات  ملساعدة  هجوم  حدوث 
رجال االمن الذين يعملون بانتظام 
يف املطار. وقال املتحدث املطار 
ليس ساحة معركة وهلذا الشرطة 
الغاز  او  باهلراوات  ليست جمهزة 

وسائل  اي  او  للدموع  املسيل 
ملكافحة الشغب. 

االمم  يف  اخلاص  املقرر  واحتج 
علنا  الغذاء  يف  للحق  املتحدة 
على مضمون تقرير سيعرتف فيه 
بان  املتحدة  لالمم  العام  االمني 
اسرائيل  تدخل  بشرعية  مون  كي 
كان  الذي  احلرية  اسطول  ضد 
ينقل مساعدات اىل غزة نهاية ايا 

 .٢٠١٠
االمم  يف  اخلاص  املقرر  وقال 
املتحدة للحق يف الغذاء الربوفسور 
بيان  يف  شوتر  دو  اوليفييه 
اصدره مكتبه غدا اجلمعة سينشر 

إسرائيل ضمن قائمة اإلرهاب األمريكية
"يديعوت  صحيفة  ذكرت 
أن  امس  االسرائيلية  أحرونوت" 
يف  إسرائيليني  ديبلوماسيني 
واشنطن فوجئوا باكتشاف وجود 
إسرائيل ضمن قائمة "اإلرهاب" 

اليت تضم 36 دولة. 
القائمة  أن  الصحيفة  وقالت 
أيار  من  العاشر  يف  نشرت 
تقرير  ضمن  املاضي  )مايو( 
على  الرقابة  بشأن  خاص 
وتضم  املشتبهني".  "األجانب 
القائمة دوال مثل إيران وسوريا 

وليبيا. 
توجهت  إسرائيل  أن  واوضحت 
الداخلي  األمن  وزارة  إىل 
إىل  صحافيني  مع  االمريكية 

اعالنا  العام لالمم املتحدة  االمني 
االسرائيلي  التدخل  شرعية  حول 
يف  غزة  اىل  احلرية  اسطول  ضد 
٢٠١٠. واضاف انه تلقى مشروع 
بشدة  يعارض  وهو  هذا  التقرير 
ما يتضمنه من خالصات، موضحا 
انه يعد اعالنا يندد فيه خبالصات 
امر استثنائي  العام، وهو  االمني 
وتابع  املتحدة.  االمم  نظام  يف 
مكتب املقرر اخلاص يف بيانه انه 
فان  شوتر،  دو  اوليفييه  حبسب 
االسرائيليني  والتدخل  احلصار 
الدولي  القانون  ينتهكان بوضوح 

وحق االنسان يف الغذاء.

الوزارة بالسؤال نفسه، وحصلوا 
إسرائيل  أن  مفادها  إجابة  على 
وأن  إرهابية،  دولة  ليست 
املتحدة  الواليات  مع  عالقاتها 
ممتازة يف جمال حماربة اإلرهاب، 
عن  شرحا  يتلق  مل  أحدا  أن  إال 
ضمن  إسرائيل  وضع  سبب 
أنه  الصحيفة  القائمة.وتابعت 
القائمة  نشر  من  شهرين  بعد 
فحص  بإجراء  األمريكيون  بدأ 
مت  ذلك  أعقاب  ويف  داخلي، 

شطب إسرائيل من القائمة.
أمريكي  رمسي  بيان  يف  وجاء 
"إضافة  أن  الصحيفة  حسب 
إسرائيل إىل القائمة استند إىل 

معلومات غري دقيقة".
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 مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
اخلطي للحصول على اجلنسية األوسرتالية

إجابات صحيحة
Correct answers to:

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

Saturday 9 July 2011السبت 9 تموز 2011

1. There is a Governor in 
each of the states
1) Yes, except in 
Queensland and Western 
Australia
2) Each state has two 
Governors
3) Yes, it is correct
4) No, there is only one 
Queen’s representative 
and that is the Governor-
General.

2. Local governments are 
responsible for
1) street signs, rubbish 
collection, building 
permits, animal control
2) bridges, police, 
employment, drains
3) animal control, rubbish 
collection, schools, road 
traffic control
4) road traffic control, 
air safety, caravan parks, 
bridges

3. The Capital of 
Queensland is
1) Brisbane
2) Melbourne
3) Adelaide

4) Perth

4. Anzac Day is named 
after
1) the Australian and New 
Zealand Army Corps
2) the Australian and New 
Zealand Army Corpse
3) the leader of the First 
Fleet, Captain Anzac
4) the Australian and New 
Zealand Army Corporation

5. Who signs all Bills 
passed by the Australian 
Parliament, thereby 
granting Royal Assent?
1) Queen
2) King
3) Governor-General
4) Prime Minister of 
Australia

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

إشعار  هو  اإلفالس  إشعار 
بدفع  املدين  يلزم  امسي 
يصدر  الديون املستوجبة عليه – 
اإلشعار من قبل » مكتب إعالن 
اإلفالس »  و يدفع رمسًا خاصًا 

إلصداره.
إشعار  يرتكز  ماذا  على 

اإلفالس؟
حكمًا  على  اإلشعار  هذا  يرتكز 
نهائيًا أو أوامر صدرت من قبل 
جمموع  يكون  أن  على  احملكمة 
قبل  من  بها  املطالب  الديون 
من املمكن  الدائن ب 5000 $ 
إن يرتكز إشعار اإلفالس على 
عدة  إحكاما  أو  واحدًا  حكمًا 
أن  على  منفردين  أو  متحدين 
يكون جمموع هؤالء اإلحكام قد 
و أصدروا من  قّدر ب $5000 
قبل احملكمة مبدة ال تزيد على 

6 سنوات.
كيف يعلن الدائن إفالس 

املدين؟
بان  الدائن  يعلن  أن  اجل  من 
جيب  مفلسًا  أصبح  قد  املدين 
ارتكب  قد  بأنه  يربز  أن  عليه 
حدد هذا  فعاًل من اإلفالس  – 
قانون  من   40 بند  يف  العمل 
و   1966 لعام   اإلفالس 
عدم   « هو  منه  شيوعًا  األكثر 
.« اإلفالس  بإشعار   االلتزام 

هل حيق للدائن بان يطالب 
بالفائدة على الدين؟

ماذا نعين بإشعار اإلفالس ؟

املطالبة  للدائن  ميكن    - اجل 
الدين  كمية  على  بالفائدة 
يف  احملكمة  حكم  يف  احملددة 

األمور التالية:
1-  إذا كان احلكم الصادر عن 
احملكمة يعطي الصالحية بإضافة 

الفائدة على كمية الديون.
الفائدة  كمية  كانت  إذا   -2

حمددة.
3- إذا رفق جدول الفائدة مع 

اإلشعار باإلفالس.
اإلشعار  إبالغ  يتم  كيف 

باإلفالس؟
شخصيًا  املدين  يبلغ  أن  جيب 
 « آخر  املذكور مبعنى  باإلشعار 
كما حيق للدائن بان  يد بيد » – 
يتقدم من مكتب اإلفالس بطلب 
إضافية  مدة  فيه  يطلب  خطي 
إلبالغ املدين باإلشعار إذا تبلغ 

ومل  باإلفالس  اإلشعار  املدين 
الدين خالل مدة ال تزيد  يدفع 
عن 21 نهارًا ساعتئذ يكون قد 
 « » فعاًل من اإلفالس  ارتكب 
طلب  بتقديم  للدائن  ويسمح 
 للمحكمة يعلن به إفالس املدين.

هل ميكن للمدين أن يطلب 
لاللتزام  إضافيا  وقتًا 

بإشعار اإلفالس؟
للمدين  املمكن  من   – اجل 

بطلب  احملكمة  من  يتقدم  بان 
إضافيا  وقتًا  فيه  يطلب  خطي 
 – اإلفالس  بإشعار  لاللتزام 
 21 من  أكثر  يطلب  آخر  مبعنى 

يومًا لاللتزام باإلشعار.
إلشعار  املمكن  من  هل 

اإلفالس بان تلغى؟
من املمكن للمدين بان  اجل – 
يطلب  للمحكمة  بطلب  يتقدم 
اإلفالس   أشعار  تلغي  بان  به 
يربز  أن  جيب   – الصادر ضده 
املدين الركائز القانونية كاليت 
إلغاء  اجل  من  عليها  يرتكز 

أشعار اإلفالس.
أشعار  أن   – القارئ  عزيزي 
واخطر  أهم  من  اإلفالس 
أن  املمكن  من  اليت  الوثائق 
بلغت  أذا   – أذن   – تستلمها 
فالرجاء عدم  باإلفالس  إشعارا 
باستشارة  وانصح  إهماله 
استالمه  عند  فورًا  حماميك 
النصائح  على  احلصول  بغاية 

القانونية لذلك .

Page 10صفحة ١٠     

اسرتاليات

FÇ∑<Áe_<ÌÈ„e<ÌÈ⁄^-]F

@Ô�©a@Êbznfl�a@¿@ÚñÏó‰æa@Ú‹˜é˛a@ÊÏ‡õfl
ÚÓ€a6éÎ˛a@ÚÓè‰ßa@Û‹«@fiÏóz‹€ _2011@Ú‰é@äbÌc@¿@pã”c@>€a@ÒáÌáßa@µ„aÏ‘€a@ÔÁ@bfl

Global Marble Australia
@kÓ◊ãmÎ@ò”@¿@ÊÏÓñbónÇa
oÓ„aãÃ€aÎ@‚bÇã€a@ aÏ„c@…Óª

23 Cann St, Guildford, NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675

@¿@÷áñ
@Ú«ãéÎ@Ú‹flb»æa
›‡»€a@¿

@paÏ‰é@Ò5Ç
@bË»õ„@Ú‹ÌÏ†
·ÿÌáÌ@µi

ÚzÓzñ@@@@@pbibug
Correct answers toZ

Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7 - 9 Cross St, Bankstown NSW 2200

@ÚÓ„b‰j‹€a@p¸Ï◊dæa@Âfl@Ú»éaÎ@Ú‹Óÿìm
Úuåb†@ÚÌã¢@p¸Ï◊dflÎ@bË«aÏ„c@Û‹«@Îbìfl

ÒçÓø@paãËé@@ÒãËé
@Ô”ãì€a@ò”ã€aÎ@äÏÇ@xäÏu@lã�æa@…fl@

جلســة رائعــة مــع النرجيــلة

Ôiã»€a@Ÿ‰j€a@Âfl@b‰mÜäÎ@b‡◊@p˝‡»€a@äb»éc

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

1. The leader of a 
territory government 
is called
1) Minister General
2) Chief Minister
3) Administrator
4) Governor

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

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

4. Which state is the 
second largest?

1) Queensland
2) South Australia
3) Western Australia

I Question 1 : 2

II Question 2 : 4

III Question 3 : 2

IV Question 4 : 1

V Question 5 : 4

4) New South Wales

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

Torres Strain Islander 
people.

  

 

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

UK Markit/CIPS Construction PMI May 54.0 53.6 
 

 

 

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

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

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

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

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

-    

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

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

     Looking Ahead 

 

   3 June 2011   
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<ã⁄]<Ö]Éa<‡⁄<Üé¬<ƒe]Ü÷]<ÔÁŒ<lÇ“_
<ã◊.] <ãÈÒÖ <ÏÁ¬Å» <·_ <HŸÊ˜]
<ÿq_<‡⁄<ÌÈ√ËÜéi<Ìä◊q<Çœ√÷<Íe^Èfl÷]
<HÌËÖÁjâÅ<4∆<Í‚<Ì⁄Á”£]<ÿÈ√Ài
<H^ÈfiÁfi^ŒÊ <^Èâ^Èâ <ÌïÁ Ü⁄ <Í‚Ê
<Ö]Éa <T<–ËÜ <Ìf√÷<g√◊Ë<ÎÜe<·_Ê
<^«÷] <Ì÷Ê^¶ <Ÿ¯} <‡⁄ <HÌÈ◊È�√j÷]
<H«Ìn÷^n÷]Ê <±Ê˘] <∞jâ^ÒÜ÷] <ÖÊÅ
<öÁ Ü⁄ <Ü⁄˘]» <·_ <Ó◊¬ <ÏÅÇé⁄
<‡⁄ <lÖÑuÊ <J«^ËÖÁjâÅÊ <^Èâ^Èâ
<ÃÒ^�÷] <—^Ài] <ÿËÇ√i <ª <ovf÷]»
<ÇŒ<‰fi˘<HÕÊÜø÷]<ÂÑ‚<ªÊ<›ÁÈ÷]
<– ]Áj÷]Ê<—^Ài˜]<4È�i<±]<ÎÅˆË
<ÌÀë^flπ]<Ó◊¬<›^Œ<ÎÑ÷]<HÍâ^Èä÷]
<ƒËáÁiÊ<∞ÈvÈäπ]Ê<∞€◊äπ]<∞e

J«l^Èu¯í÷]
èÈfu

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

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

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

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

J«Ì÷ÊÇ÷]
ÎÖÁu

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

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

J«h]Áfl÷]<ã◊.<Í◊}]Ç÷]<›^øfl÷]
ÃâÁË

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

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

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

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

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

J«ÌÈflõÊ
Ì€√õ

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

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

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

J«∞fi]Áœ÷]<Íñjœi
ÎÖÅ^œ÷]

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

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

J«Ìä◊q
]Ü‚á

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

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

J«ÂÖ]ÜŒcÊ
<h]Áfl÷] <ã◊• <ƒ€jq] <]Éc» <VŸ^ŒÊ
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US ADP National Employment Jun +157k +68k 
 Initial Jobless Claims W/E 418k 420k 

EZ ECB Rate Decision  Jul 1.50% 1.50% 
GE Industrial Output May +1.2% +0.6% 
FR Trade Balance May -€7.4b -€6.4b 
UK Industrial Output May +0.9% +1.1% 

 Manufacturing Output May +1.8% +1.0% 
 BoE Rate Decision  Jul +0.5% 0.5% 

 

 

 

- Australian stocks look set to end the week on a high note with SPI futures pointing to a 
gain of 32pts on the open. Whilst gains are likely to be broad-based given what was 
witnessed in offshore markets, the overnight surge in commodity prices will likely see 
the materials and energy sectors outperform. With financials also likely to fire on the 
back of rampant gains in the States, the market may well close higher than what the 
futures market currently suggests. 

- After outperforming yesterday following the strong jobs numbers, the Australian Dollar 
has continued to grind higher overnight with the currency currently buying USD1.077. 
With equities and commodities bid and Asia’s appetite for the currency unwavering, we 
expect that resistance above USD1.078 will crack over the course of the Asian trade. 
On the downside, the currency should be well supported ahead of USD1.0750.   

- After steadily building over the week, the economic data crescendo reaches its peak 
this evening with the release of the all-important non-farm payrolls report in the States. 
With the labour market clearly weakening in recent months, it will be interesting to see 
if this trend continues. Economists are looking for an increase in employment of 90k 
with the unemployment rate holding steady at 9.1pct. Apart from those figures, expect 
close scrutiny on the participation rate, private-sector growth and hours worked.  

- Other economic data due out this evening includes wholesale inventories, wholesale 
sales and consumer credit in the States, unemployment numbers in Canada, Trade 
data in Germany, Italian industrial output and UK producer process.  

   ECB hikes, ADP report spikes 

Treasury Department 
Email: treasury@arabbank.com.au 
Web: www.arabbank.com.au 
Phone: +61 2 9232 3844 
Fax: +61 2 9221 5428 
Reuters Dealing Code: AABA 
Twitter: www.twitter.com/ABAL_Treasury 
 
Treasurer Treasury Dealers 
Anthony Issa David Scutt     Michelle Sheldon 
 
To receive this report daily, please email the word 
‘subscribe’ to treasury@arabbank.com.au 
 

Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 1.0768 0.0079 0.74% 
AUDEUR 0.7498 0.0034 0.46% 
AUDGBP 0.6742 0.0064 0.96% 
AUDJPY 87.48 0.96 1.11% 
AUDNZD 1.2931 0.0005 0.04% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 12719.5 93.5 0.74% 
S&P500 1353.22 14 1.05% 
Nasdaq 2872.66 38.64 1.36% 
FTSE 6054.55 51.63 0.86% 
DAX 7471.44 40.25 0.54% 
Nikkei 10071.1 -11.4 -0.11% 
ASX200 4605.5 0.5 0.01% 
Shanghai 2794.27 -16.21 -0.58% 
Hang Seng 22530.5 12.9 0.06% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1531.49 2.85 0.19% 
Oil 98.78 1.55 1.59% 
Treasuries AU   10457 #DIV/0! 
3 Year 4.790% 0.07% - 
10 Year 5.220% 0.04% - 
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- In a move that shocked few, the European Central Bank (ECB) hiked interest rates by 
0.25pct to 1.50pct last night with the move widely regarded as a pre-emptive strike to 
stymie potential second-round inflationary threats from forming. Whilst that was a near 
certainty, all of the entertainment was saved for the accompanying press conference 
with President Jean-Claude Trichet indicating that they will probably increase interest 
rates again in the months ahead with members continuing to monitor price pressures 
“very closely”. Whilst he again stated that the ECB never “pre-commit” to interest rate 
decisions, the phrase has been widely-used in the past to suggest further rate hikes in 
the months ahead. Aside from the usual hawkish rhetoric, Trichet also surprised the 
markets by announcing that they had decided to temporarily suspend collateral rules 
for Portuguese sovereign debt, a move that will effectively allow the nation’s debt to be 
used in financing operations no matter what action is implemented by ratings agencies. 
As was the case when a similar move was done for Greece, the Euro bounced whilst 
spreads between periphery-nation debt and bunds narrowed. 

- In a promising sign before the all-important non-farm payrolls report tomorrow night, 
private-sector job creation surged last month with the ADP national employment report 
rising by 157k workers in June. The result beat economic forecasts for an increase of 
68k positions and was nearly five-times stronger than 36k rise achieved in May. Adding 
to the strength of the ADP report, initial jobless claims fell fractionally last week with the 
Labor Department reporting a decrease of 14k claims. The 418k result was ahead of 
forecasts for a decline to 420k with the four-week average sliding to 424k. 
 

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

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

     Looking Ahead 
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ضريبة  تبدأ  أن  املتوقع  ومن 
بسعر  للجدل  املثرية  الكربون 
23 دوالرا للطن  وقد عمدت 
عدد  تقليص  اىل  احلكومة 
تدفع  سوف  اليت  الشركات 

فعليا لذلك.
السعر    هذا  حتديد  جرى  وقد 
وسط  كحل  الكربون  لطن 
الذي كان  العمال،  بني حزب 
دوالرا،   20 لفرض  يسعى 
وحزب اخلضر  الذي كان يريد 

فرض سعر أعلى بكثري.
ملؤسسة   تقارير  فوفق 
السعر  ان  يبدو  فريفاكس 
على  كان  للحكومة  النموذجي 
أساس سعر 20 دوالرا للطن 
وان  الكربون  ضريبة  يف 
متوسط التكاليف اليت تتحملها 
األسرة  حوالي 7،80 دوالرات 
يعادل  ما  أو   ، األسبوع  يف 
السنة  يف  دوالرات،    406

وذلك قبل التعويض.
ومن املتوقع أن تعطي احلكومة 
حلواىل سبعني يف  تعويضات 

املئة من األسر.
صباح  رفضت  احلكومة  ولكن 
تأكيد  اخلميس   االول  امس 
كل  على  مصرة  السعر، 
يتم  عندما  التفاصيل ستظهر 
االعالن عن حزمة الكربون يوم 

االحد )غدا(.
نيكوال  الوزيرة  رفضت  كما 
كان  إذا  ما  القول  روكسون 
املستشفيات  تعويض  سيتم 
من  اآلالف  عشرات  العامة 
الدوالرات اليت سوف تتكلفها 

جراء ارتفاع رسوم الكهرباء.

توّقع ان يبدأ سعر الكربون بـ 23 دوالرا للطن

الوزراء  رئيسة  قالت  وبينما 
املاضي  الشهر  غيالرد  جوليا 
ستطبيق  الكربون  ضريبة  ان 
الـ   األكرب  »امللوثني  على 
ظهر  فقد  البالد  يف   »1000
عدد  قلصت  قد  احلكومة  ان 
الشركات اليت ستتأثر بضريبة 
الكربون  اىل الــــنصف اي اىل 

حنو 500 شــركة.
احلكومة  يف  مصادر  وقالت   
أن  »األسرتاليان«  للزميلة 
قرار استثناء جمهزي وموزعي  
األصلية  القائمة  من  الوقود 
السبب  كان  للشركات 

الرئيسي يف تقليص العدد.
النفط  وهذا يعين أن مصايف 
إىل  يضطرون  لن  واملزودين 
املرتبطة  االنبعاثات  مثن  دفع 
اليت  تبيعها،  اليت  بالوقود 

بروكس يدعو  الناخبني لالنتباه  اثناء 
سفراتهم خالل العطلة املدرسية

ذّكر نائب مقعد ايست هيلز  غلني 
بروكس عائالت منطقته بالتخطيط 
وسكنها  سفرها  لرتتيبات  بعناية 
خالل العطل املدرسية لتفادي خيبة 

األمل ونفقات غري متوقعة.
معدالت  ان  بروكس  السيد  وقال 
والسياحة  السفر  من  الشكاوى 
التجارة  دائرة  الئحة  على  مرتفعة 
كل  ويلز  ساوث  نيو  يف  العادلة 

عام.
هيلز   ايست  مقعد  نائب  واضاف 
مدى  »على  يقول  بروكس  غلني 
تلقت  املاضية،  الـ12  األشهر 
دائرة التجارة العادلة 1850 مكاملة 
تعرضوا  ما  بها  عمالء يشكون  من 

له«.
األوائل  العشر  الشكاوى  وتتعلق 
مبا  العطل  العادلة  التجارة  لدائرة 

يلي :
•  اسرتداد املبالغ

• األداء غري املرضي أو عدم اخلدمة
• اإللغاء

• الرسم الزائد
التجهيز  اجلزئي او عدم التجهيز   •

بالسلع أو اخلدمات
• حقوق ومسؤوليات غري مدرجة

• سلوك مضلل أو خادع
• حتريف

• عدم ادراج األسعار أو الرسوم و
• فقدان املمتلكات الشخصية.

كان  إذا  بروكس  النائب  وقال 
هناك عقد ، فإنه من املهم التحقق 

من شروطه وأحكامه.
واضاف يقول »على املسافر قراءة 
صغرية  بأحرف  املطبوعة  الشروط 
يتعلق  فيما  سيما  ال  بعناية، 

بسياسات اإللغاء واالسرتداد«.
العادلة  التجارة  »دائرة  ان  وقال 
توصي دائما باحلجز من خالل وكالء 
السفر املرخصني أو احلجز مباشرة 
والفنادق  الطريان  شركات  مع 

Saturday 9 July 2011السبت 9 تموز 2011
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مقابل مركز الربيد

مع  تتعامل  ال  أنك  من  للتأكد 
املشغلني عدميي الضمري«.

»اذا  يقول  بروكس  السيد  وتابع 
كان احلجز عرب االنرتنت، فالتعامل 
الشركات  مع  يكون  ان  جيب 
جيدا  املعروفة  أو  هلا  املرخص 
تقديم  عند  للغاية  حذرين  وكونوا 
اخلاصة  االئتمان  بطاقة  تفاصيل 

بكم.
وقال ان »الصفقات الرخيصة على 
رائعة  الغرف  أو  اجلوية  الرحالت 
تكون  أن  ميكن  ولكنها  للميزانية 
تقييدية جدا إذا كنت يف حاجة اىل 

تغيري التواريخ أو األوقات.«
وقال نائب ايست هيلز إنه »لدى 
الزبائن  فعلى  سيارة،  استئجار 
فحصها بدقة وتسجيل أي خدوش 
التحقق من  موجودة عليها وكذلك 
وجود  لناحية  دقيق  بشكل  العقد 
إعادة  مثل  إضافية خمفية  تكاليف 
أو  العمل  ساعات  خارج  السيارة 

إعادتها اىل مكان آخر« .
وقال »وأخريا جيب عليكم أن تأخذوا 
باالعتبار شراء بوليصة تأمني خالل 

السفر«.
مع  حله  ميكن  وال  نزاع  نشأ  اذا 
التاجر، ميكن للمستهلكني االتصال 
الرقم  العادلة على  التجارة  بدائرة 
على  بشكوى  التقدم  او   133220

النوقع االلكرتوني
www.fairtrading.nsw.gov.au 

غراسو  جيفري   : اإلعالم  وسائل 
0421778671

الكربون  لضريبة  ختضع  لن 
الشركات  هذه  فاستثناء 
اليت  الشركات  عدد  خفض 
الضريبة  هذه  عليها  ستطبق 

اىل النصف.
وهي حني ان األسر واحلرفيني 
وأصحاب األعمال الصغرية لن 
على  الكربون  ضريبة  يدفعوا 
احلكومة  رفضت  الوقود، 
االجنرار اىل تكهنات بأنها سوف 
على  الضريبية  املعاملة  تغري 
الكبار،  للمستخدمني  الوقود 
مثل النقل الربي واملناجم، من 
كــتغيري  بديــلة  وسائل  خالل 

وقــود املازوت.
سيتم  اليت  األخرى  الشركات 
الشركات  تتضمن  استثناؤها 
غازات  انبعاث  تشمل  اليت 
مثل  االصطناعية،  الدفيئة 

والتكييف  التربيد  صناعات 
اهلوائي.

هلذه  الكاملة  التفاصيل 
ستتحول  اليت  الضريبة، 
االنبعاثات  جتارة  خمطط  اىل  
مخس  اىل  ثالث  غضون  يف 
اجتماع  بعد  ستصدر  سنوات، 
الفيدرالي  الوزراء  جملس 

للموافقة على اخلطة.
مؤثر  مصدر  قال  ذلك،  ومع 
ان دعم حزمة احلكومة يتوقف 
ستخاطب  كانت  اذا  ما  على 
يف  الكربون  ضريبة  حزمة 
االحد  يوم  احلكومي  االجتماع 
خفض  أهداف  كتحقيق  )غدا( 
التلوث، وتزايد فرص العمل، 
العاملية  اجلهود  ومساعدة 
جمال  يف  االستثمار  وتعزيز 

الطاقة املتجددة.
هلا  املخططة  احلملة  ان  وُعلم 
التلفزيونية  اإلعالنات  تشمل 
ومحلة  واملسريات  املدفوعة 
اعالمية اجتماعية منفصلة محلة 

وسائل.
كما أنها تأتي يف وقت وضعت 
فيه احلكومة اللمسات النهائية 
اليت  االعالنية  باحلملة  اخلاصة 
دوالر  مليون   12 ستكلف 

للرتويج هلذه الرزمة.
الصحافة  نادي  يف  ومتحدثا 
الوطين االربعاء املاضي، قال 
جلمعية  التنفيذي  الرئيس 
الفحم االسرتالية رالف هيلمان 
اليت  الصناعية  اجملموعات  ان 
تعارض هذه  احلزمة ال زالت 
تأخذ يف االعتبار تصعيد احلملة 

اخلاصة بها.
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الدليل التجاري

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

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

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

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

@Îa
0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

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

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

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

 Residential *Commercial*
 *Industrial

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

Zfibóm˝€
0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

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

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

<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]

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

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

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

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

Êbœã«@pÏ–ñ
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

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

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

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

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

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

124 HIGHLAND AVE, 

Yagoona NSW 2199

PH: 9793 8333   Mob: 0414 600 042

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت  Saturday 9 July 2011السبت 9  تموز 2011
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مقاالت

Saturday 9 July 2011السبت 9  تموز 2011

وّزعت العالقات االعالمية يف »حزب اهلل«، وثائق تؤكد أن احلواسيب 
نصراهلل يف  السيد حسن  اهلل  العام حلزب  االمني  عنها  اليت حتّدث 
خطابه االخري واليت اعلن انها ادخلت اىل اسرائيل عائدة اىل احملكمة 
الدولية ال اىل جلنة مراقبة اهلدنة على احلدود اللبنانية االسرائيلية. 
وهذه الوثائق تشري اىل ان االمم املتحدة حولت يف 23 متوز عام 2009 
التحقيق  للجنة  تابعة  اجهزة  واليت حتوي   29148 الرقم  شحنة حتمل 
الدولية يف جرمية اغتيال رئيس احلكومة الراحل رفيق احلريري اىل 

املركز الرئيسي هليئة مراقبة اهلدنة اليت سلمتها السرائيل.
كما وتؤكد وثيقة جديدة تفّصل احملتويات اليت باتت يف عهدة اسرائيل 
وخططه،  التحقيق  سري  الشهود،  افادات  فيهم،  املشتبه  وابرزها 
هيكلية وعمل جلنة التحقيق وآليتها، الفرضيات املعتربة والفرضيات 
املهملة، نتائج الفحوص املخربية واجلينية، داتا االتصاالت منذ العام 
2002 حتى تاريخ تسلم االسرائيلي احلواسيب، السيارات يف لبنان، 
مشرتكو  والصور،  اهلوية  برامج  الشطب،  ولوائح  النفوس  برامج 
واملدارس،  واالساتذة  الطالب  اللبنانيني،  واملاء، بصمات  الكهرباء 

املوظفون يف بعض القطاعات، جمموعة ملفات امنية وقضائية.
مرفق رقم 1: »طلب إعفاء من الضرائب غري املباشرة مقّدم من عضو 
والضريبة  اجلمارك  إدارة  عن  صادرة  وهي  ديبلوماسية«،  بعثة  يف 
املضافة يف »دولة اسرائيل« حيث مت تعبئتها من قبل ميهو هريوس 
)Miho Hirose( وهو أحد املديرين يف فريق مراقيب اهلدنة التابعني 
لالمم املتحدة )UNTSO( يف القدس احملتلة، وقد مت التصديق عليها 
من قبل السلطات االسرائيلية املختصة، ويعود هذا اإلعفاء للشحنة 

رقم 29148 واليت مت تبيان حمتواها ايضا يف الطلب.
رقم  الشحنة  تبعية  ُيظهر  والذي  البضائع  مانيفست   :2 رقم  مرفق 

.)UNIIIC( 29148 ملصلحة جلنة التحقيق الدولية املستقلة
كمبيوتر   77  *  :29148 رقم  الشحنة  مبحتوى  3:جدول  رقم  مرفق 
Desktop ومستلزماته. * 20 كمبيوتر Laptop. * 57 شاشة كمبيوتر. 
* 25 جهازًا السلكيًا. * 1 ملحقات شبكة. * 2 ربيرت. مع ضرورة 
 All loaded in container( :االلتفات اىل العبارة التالية يف آخر اجلدول
Barcode - Fil 6/290530 number 29148( أي أن احملتوى أعاله مت 
حتميله يف الكونتينر 6/290530 الشحنة 29148. أما يف الشق املتعلق 
بفائدة اإلسرائيلي من نقل احلواسيب ونظرا لالهتمام االسرائيلي يف 
هذا امللف، وهدفه منه، والصالحيات والغطاء الدولي الذي يتمتع به، 

وقدرته الفنية العالية، والتحكم املباشر باحلواسيب...
فيمكننا افرتاض األمور اآلتية: 

اىل  هنا  االشارة  وجتدر  احلواسيب.  من  املعلومات  نسخ مجيع   -  1
ان حواسيب جلنة التحقيق زودتها بعض االجهزة االمنية والقضائية 
عن  املعلومات  من  بالكثري  واخلاصة  الرمسية  املؤسسات  وبعض 
متعلق  هو  ما   .a احلصر:  ال  املثال  سبيل  على  اللبناني،  اجملتمع 
افادات الشهود. * سري  بالتحقيق من: * مشتبه بهم. *  مباشرة 
التحقيق وخمططه. * هيكلية وآلية عمل جلنة التحقيق. * الفرضيات 
املعتربة والفرضيات املهملة. * نتائج الفحوصات املخربية واجلينية. 
داتا  كل   * لبنان:  يف  التحقيق  جلنة  أيدي  بني  وضعه  مت  ما   .b
احلواسيب.  مرور  تاريخ  لغاية   2002 الـ  منذ  لبنان  يف  االتصاالت 
* معطيات عن كل شبكات االتصاالت يف لبنان. * السيارات يف 
لبنان. * برامج النفوس ولوائح الشطب. * برامج اهلوية والصور. * 
مشرتكي الكهرباء واملاء. * بصمات اللبنانيني. * الطالب واالساتذة 
واملدارس يف لبنان. * املوظفني يف بعض القطاعات. * جمموعة 
ملفات أمنية وقضائية من أرشيف تلك املؤسسات يف لبنان. ....... 

والالئحة تطول وال تنتهي.
2- اسرتجاع املعلومات احملذوفة. 

التلف  تتيح عملية  او فريوسات،  الكرتونيات  او  برجميات  زرع   -  3
للربامج او املعلومات او بعض الشرائح االلكرتونية للجهاز او االدوات 
او االوعية املتصلة به او التحكم مبحتوياته او التحكم بالشبكة واالجهزة 
اليت قد تتصل بهذه االجهزة الحقا. هذه األمور وغريها، تساعد يف 

حتقيق اآلتية:
اخرى  ألهداف  املوجود  االرشيف  كل  من  املباشرة  االستفادة   -  1
عسكرية وامنية خاصة بالعدو االسرائيلي يف لبنان، ما يساعد يف 

كشف لبنان أكثر وأكثر امام العدو.
2 - امتالك كل املعطيات عن التحقيق.

3 - مواكبة سري التحقيق.

تفاصيل الوثائق اخلاصة باحملكمة الدولية اليت نقلت عرب اسرائيل
»حتسبهم مجيعًا وقلوبهم شتى«.

)القرآن الكريم ـ سورة احلشر(

بدأ الثالثاء عهد جديد للدميوقراطية اللبنانية.
الثقة،  جبلسات  أحاطت  اليت  الظروف  عن  النظر  وبصرف 
وقبلها جبلسات إعداد البيان الوزاري، فإن اللبنانيني كانوا 
مرتاحني إىل عودة احلياة إىل جملس النواب، كما إىل اللعبة 
وإن  الربملان  قبة  حتت  واملناقشة  واحلوار  الدميوقراطية 
جتاوزت أحيانًا بعض احلدود. وحنن يف لبنان، فهي تبقى 
أفضل من الشارع حيث يتعطل احلوار، تاركًا مكانه للعنف 
الذي خربه اللبنانيون دمارًا للبالد، وانقسامًا ومتزقًا للنسيج 

االجتماعي.
إال أن اللعبة الدميوقراطية، مثلها مثل كل لعبة، هلا أصول 
وقواعد ترّسخها يف النفوس املمارسة واالختبارات املتكررة، 
أمام  الكالم  يف  احلق  الستغالل  عليها  اخلروج  جيوز  وال 
ـ  الوقائع إىل منازل املواطنني  الكامريات اليت تتوىل نقل 
الناخبني، والقيام باستعراضات ال تفيد هؤالء يف شيء. كما 

ال حتقق االغراض اليت خصصت اجللسات من أجلها.
الوزاري  البيان  مناقشة  هو  النواب  من  منتظرًا  كان  فما 
برنامج  على  انطوى  ألنه  للبالد  أماًل  محل  الذي  للحكومة، 
املتعاقبة.  احلريرية  احلكومات  خّلفته  الذي  الوضع  إلصالح 
وقد رّكز خصوصًا على القضايا املعيشية وعلى األمور اليت 
شؤون  ورعاية  التنمية،  سيما  وال  احلكومات  تلك  أهملتها 
والرتبية والصحة واالتصاالت،  والتجارة،  االقتصاد واملال 
ومعاجلة قضية املديونية العامة اليت جتاوزت أرقامها قدرة 
ثلثي  من  أكثر  فوائدها  واستهلكت  السداد،  على  الدولة 
منذ سنتني،  موازنة  إىل  البالد  افتقار  جانب  إىل  املوازنة، 
منتج  غري  ريعي  اقتصاد  ظل  يف  الشباب،  هجرة  وازدياد 
وعاجز عن خلق فرص عمل ألكثر من 35 ألف شاب يدخلون 
باألحوال  تتعلق  أخرى  بنود  جانب  إىل  العمل سنويًا.  سوق 

املعيشية.
و8  آذار   14 الفريقني،  من  بأكثريتهم،  النواب  حصر  وقد 
آذار، اهتمامهم بالبند الرابع عشر من البيان املتعلق باحملكمة 
الدولية وطريقة تعامل لبنان معها، وهي القضية اليت أظهرت 
األزمات  تعد تهتم هلا يف ظل  انها مل  املختلفة  »الشوارع« 
االقتصادية واالجتماعية واملالية املتفاقمة، بدليل عدم حترك 
قضية  يف  االتهامي  القرار  صدور  لدى  »الشوارع«،  هذه 
املتكررة  التسريبات  بفعل  احلريري،  رفيق  الرئيس  اغتيال 
املتهمني  أمساء  وإيراد  األمر  هذا  حول  سنوات  ثالث  منذ 

األربعة من »حزب اهلل« اليت وردت يف القرار االتهامي.
على  خمتلفة،  مناطق  يف  كثريون،  مواطنون  عاب  وإذ 
الوزاري،  البيان  احلياتية يف  األمور  14آذار جتاهلهم  نواب 
واستعدادات احلكومة لتعويض الناس ما فاتهم من اهتمام 
الذي  البيان  يف  قرأوه  ما  فإن  احلريرية،  احلكومات  خالل 
صدر اثر لقاء قوى 14 آذار يف الربيستول األحد املاضي، 
قد أقلقهم، بل أرعبهم، وخصوصًا الفقرة اليت حتدثت عن 
»الطلب من احلكومات العربية واجملتمع الدولي عدم التعاون 
القرار  مندرجات  تنفيذها  عدم  حال  يف  احلكومة  هذه  مع 

1757«، وهذا يعين وضع مجيع اللبنانيني يف حال حصار.
ومل تستطع الرياض ان تتصور فريقًا سياسيًا يلوذ بها يلجأ 
إىل اخلارج لالنتقام من شعبه بدل العمل من أجل املساحمة 
سعود  السعودي  اخلارجية  وزير  اغتنم  وقد  واملصاحلة. 
هيغ  وليم  الربيطاني  نظريه  مع  الصحايف  املؤمتر  الفصل 
أول من أمس للدعوة إىل »التعامل مع قرار احملكمة الدولية 
بكل هدوء وعقالنية بعيدًا من التشنج، وجتّنب أي تصعيد«. 
العدالة يف  حرية  أمام  والسري  العقل  حتكيم  »نأمل  وقال: 
لبــنان ان خيرج أقوى  الشــنعاء حتى يستطيع  هذه اجلرمية 

مــما كان«.
ماذا بعد البيان الوزاري؟

التشمري عن السواعد والعمل حتت شعار »كلنا للوطن، كلنا 
للعمل«.

إننا اليوم أمام حكومة جديدة، وسلطة جديدة أبسط ما ميكن 
ان تطلبه من اجملتمع الدولي هو ان تطلع على القرار االتهامي 
الذي قرر املدعي العام إبقاءه سريًا، وإن أدى إىل ختريب 
لبنان. والتأكد من انطباق االتهام على ما سبق ان وعد به 
ومقنعة.  حقيقية،  أكيدة،  بإثباتات  بإسناده  العام  املدعي 
ملتابعة  مستقلة  قضائية  هيئة  إنشاء  ذلك  تطلب  ورمبا 
القضية، حبيث تكون نقطة التقاء الفريقني املختلفني على 
وعقالنية«  »بهدوء  معًا  يتحققان  واالستقرار، حبيث  العدالة 

على ما قال الفيصل.

حتى ال تتحّول املعارضة ختريبًا
ادمون صعب

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

من تلميع الصبابيط اىل متسيح اجلوخ« يف افتتاحيته 
املليئة بالباطات والصبابيط واالحذية. 

بالشرفاء  يلصق  ان  حياول  الذي  »البعض«،  هذا 
واالسياد صفة »تلميع الصبابيط«، يبدو انه غري ملّم 
اطالقا بالقواعد اليت حتكم الصفة واملوصوف والنعت 
واملنعوت، فعادة ما تكون هذه الصفة للعبيد الذين 
ينفذون رغبات أولياء امورهم وِنعمهم دون استفسار 
او سؤال او حتى »رفع العني« يف وجههم، وهنا أخطأ 
الذين  املوصوفني  ألن  التوصيف  يف  »البعض«  هذا 
عناهم - سواء يف السياسة او يف الصحافة، أكان يف 
لبنان او يف اسرتاليا - هم اسياد انفسهم وقراراتهم 

ويستأجرون »البعض« لتلميع صبابيطهم.
واذا كان الشاعر قد قال:
ومن يتهّيْب صعود اجلبال

                       يعش ابد الدهر بني احلفر
فكم كان االحرى به ان يقول: يعش ابد الدهر بني 
هذا  مبثل  الالئق  االمثل  املكان  انه  حيث  الصبابيط 

»البعض« وما أكثرهم هذه االيام.
نعم لقد صدق مع صاحبنا املثل القائل »العايبه حتى 

تنكيك بتشيل اللي فيها بتحطو فيك«.
اننا نقّر ونعرتف بان صاحبنا متكن، من خالل ما نشأ 
عليه، عمال بالقول املأثور »االناء ينضح مبا فيه«، من 
ابتداع أدب خاص به هو »ادب الصبابيط« ومنه تتفرع 
و»صحافة  الصبابيط«  و»فلسفة  الصبابيط«  »ثقافة 
حكواتي  »االدب«  هذا  صاحب  اليس  الصبابيط«... 
افتتاحيته  متتلئ  أمل  الرفيع؟  الطراز  من  صبابيط 
بالباطات »خليك بالبوط« اليت  تّوجت »رأسها« وتكررت 
يف »بطنها«، وبالصبابيط »تلميع الصبابيط« وباالحذية 
»يصبغ له حذاءه« و»عقدة احلذاء« اضافة اىل الكندرجي 
او  والبوجيي  للكندرجي«  رافائيل  الفنان  قاله  »ما 
البوجيية او مساح احذية »مبالطفة مساح أحذية« و»انت 
تضّيع وقتك مع بوجيي« و»فكم من البوجيية« و»عدوى 
هذا  على  وساما  صاحبنا  يستأهل  اال  البوجيية«؟.. 
يسجل  ان  يستحق  اال  ذلك  من  اكثر  الرفيع؟  االدب 
ماركة عاملية  ثالثة بامسه هي »أدب الصبابيط«.     

والنه اعتاد يف حياته على عْقد ِرباطات األحذية، حتى 
برع يف هذه املهنة، الن »من شّب على شيء شاب 
متتثل  فلم  بالريشة  ميسك  ان  صاحبنا  حاول  عليه«، 
عليها  وهو   عليها،  قبض  وعندما  وجاهد  جهد  له.. 
احناء  كل  طرطش  الذي  باحلرب  يداه  اتسخت  طارئ، 
ومعامل  وجهه  مالمح  بذلك  جبينه خمفيا  وطال  جسده 

شخصيته.
وما ان استقامت الريشة واطاعت اصابعه حتى أفرغ 
كل ما داخله ودخيلته من غّل وحقد وغيظ على العامل 
كله وخاصة على قائد ضاق عليه الوطن ومل يّتسع له 
احمليط وعلى وزراء شهد هلم اجلميع بالكفاءة والنزاهة 
ونظافة الكف وعلى صحافيني ال أحد يستطيع ان يغرب 
اذالل  وعدم  املهنية  االخالقية  لناحية  حذائهم  على 
النفس والروح ألي خملوق مهما عال شأنه ورُفع مقامه 

وانتفخ جيبه.
اما حكواتي الصبابيط هذا فهو على نقيض ذلك متاما 
فاننا نراه كاحلرباء اليت تتلّون بلون املكان املوجودة 
فيه فيفقد لونه وملمحه وشخصيته ويصبح ظال لآلخرين 

وصدى ألصواتهم ال اكثر وال اقل.
وأخريا اذا كان »خري الكالم ما قّل ودّل« فان من كان 

بيته من زجاج عليه اال يرشق اآلخرين باحلجارة.

انطونيوس بو رزق
abourizk@meherald.com.au

صحافة »الباطات« و»الصبابيط«

4 - امتالك معلومات عن احملققني.
5 - حرف التحقيق او التأثري فيه.

املعطيات وسوق  تعتمد على بعض  اليت  السيناريوهات  إبتكار   -  6
االهتمام اىل اهلدف الذي يصبو إليه العدو.
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القرن  العاملية إىل حفريات بريوت. فبني تسعينيات  النظرة  تغريت 
من  خالهلا  انتقلت  النظرة،  تلك  يف  شاسع  فرق  واليوم  املاضي 
السلبية املطلقة إىل اإلجيابية. مقارنة بسيطة بني مقاالت األمس عن 
على  رأسًا  املنقلب  الواقع  هذا  تظّهر  قد  اليوم  ومقاالت  احلفريات 
مثل  املتخصصة  العاملية  اجملالت  كانت  األوىل،  الفرتة  ففي  عقب. 
أركيولوجيا الفرنسية وأريكيولوجي االمريكية تكتب إلطالع الرأي العام 
العاملي على »التدمري الالحق« باآلثار يف بريوت، وللحديث عن حفريات 
فقد  اليوم،  أما  البحر.  يف  بآثارها  وترمي  العاصمة  جتتاح  عشوائية 
أندرو لولور يف  الكاتب األمريكي  تغري كل شيء. وقد تكون مقالة 
جملة أريكيولوجي األمريكية، اليت محلت عنوان »إعادة إعمار بريوت«، 
فرق  بها  تقوم  اليت  األعمال  جتاه  اإلجيابية  إىل  اإلشارات  إحدى  هي 
لبنانية »قررت أن تأخذ مصري آثارها بيدها«، حبسب تعبري أسعد سيف، 
املسؤول عن احلفريات األثرية يف املديرية العامة لآلثار. أندرو لولور، 
مل  العامل،  يف  اآلثار  موضوعات  يف  املتخصص  األمريكي  الصحايف 
يرتك مكانًا أثريًا يفلت من بني يديه، فجاب باحثًا عنها يف أفغانستان 
وأوزبكستان والعراق واألردن وسوريا وإيران. يف جوالته تلك، يقوم 
الالحق  التدمري  وتأريخ  جهة،  من  االكتشافات  تأريخ  بدورين:  لولور 
باآلثار من اجلهة األخرى. عينه الثاقبة وقلمه احلر حّواله إىل صحايف 
معتمد جملالت عاملية مثل السثميثونيان والناشيونال جيوغرافيك. يف 
مقالته عن بريوت، كانت عني لولور ثاقبة، فوثقت على حنو إجيابي 
عمل فريق لبناني ينجز حفريات أثرية يف أرجاء العاصمة منذ أكثر من 
6 سنوات. يف ما يلي ترمجة لبعض مقاطع تلك املقالة اليت يبدأها 
لولور باختصار حال بريوت اليوم. ويقول »حينما تعود بريوت لتخرتع 
نفسها هذه املرة كناطحات سحاب مرصعة مبراكز أموال، يناضل جيل 
جديد من علماء اآلثار اللبنانيني للوصول إىل تاريخ املدينة املعقد قبل 

أن خيتفي حبق«.
من اخلالصة، يدخل لولور يف التفاصيل، قائاًل »يف العقد املاضي، 
ويف خضم إعادة اإلعمار، أزيلت معامل أثرية رومانية باجلرافات وحّولت 
أعمدتها إىل إمسنت للبناء، فيما رميت أكوام أخرى من اآلثار يف مكبات 
النفايات«. يضيف: »هلذا، حياول اليوم جيش صغري من 50 متخصصًا 
باحلفريات األثرية ومئات العمال أن يسابقوا بناء الشقق الفخمة وأبراج 
املكاتب اليت تهدد مبحو ما بقي من آثار بريوت. مل يعودوا يتكلون 
على علماء اآلثار األجانب الذين احتلوا سابقًا ساحة علم اآلثار، فهذا 
الفريق يصوغ االتفاقيات مع املقاولني إلمتام حفريات إنقاذ واسعة 
ويالحق  األثرية،  املواقع  قوانني محاية  تطبيق  إىل  يدعو  كما  املدى، 
حفريات  تكاليف  لدفع  املقاولني  ويفاوض  اجلديدة  البناء  مشاريع 
اإلنقاذ اليت ستتم على العقار، مع حتديد فرتة زمنية من املفرتض أن 

تنتهي خالهلا احلفريات األثرية«.
كل  عن  ومضات سريعة  بريوت  تاريخ  »من  يعرف  لولور  كان  ولئن 
احلقب من دون أي تسلسل زمين واضح باملعامل«، إال أن هذا مل مينعه 
من سرد تاريخ العاصمة منذ بداية السكن فيها يف القرية املكتشفة 
األهلية، حمددًا يف كل  احلرب  نهاية  حتى  املطار  طريق  قرب  حديثًا 
اليت  اليت عاشت فيها وأهم املكتشفات  التارخيية  الشخصيات  فرتة 
وهي  احلقوق،  ومدرسة  الرومانية  الفرتة  عند  ويتوقف  إليها.  تعود 
وحاولوا حتديد  بريوت  اآلثار يف  علماء  كل  عنها  اليت حبث  املدرسة 
مكانها دون التوصل إىل ذلك، لكن يبدو أن هناك حتلياًل جديدًا لدور 
احلائط الروماني الضخم الذي اكتشف يف ساحة رياض الصلح. وهنا 
يعّلق لولور بالقول »لو جرى التأكد أن هذا احلائط دفاعي لكان ذلك 
مفاجأة كربى، وميكن أن يكون أيضًا جزءًا من مبنى ضخم اكتشف فيه 
متثال صغري إليزوكراتس، العامل اليوناني البليغ الذي عاش يف القرن 
الرابع قبل امليالد، والذي كان املشّرعون الرومان حيرتمونه كثريًا«. 
وينقل عن سيف قوله إنه »من املستغرب وضع متثال لشخص كهذا 
يف بيت، لذا ميكن ـــــ وانا حذر جدًا ـــــ أن يكون هناك صلة بني هذا 

اجلدار الضخم ومبنى مدرسة احلقوق«.
محري  حتته  ودفنت  دمر  الذي  البيزنطي  اإلسطبل  اكتشاف  أن  بيد 
ومجال، هو من أكثر االكتشافات اليت لفتت نظر لولور، فقد وثقها 
يف مقالته بتفاصيلها كـ«احنناءة رؤوس احليوانات اليت فاجأها انهيار 
املبنى الذي عثر علماء اآلثار يف ارضه على قطعة نقدية طبعت يف 
هذا  أن  هذا  يعين  »هل  ويسأل:  ميالدية«.   503 سنة  القسطنطينية 
الدمار كان بسبب الزلزال الذي ضرب بريوت سنة 551؟«. قد يعطي 
هذا االكتشاف مادة جديدة لعلماء اآلثار لفهم ضخامة هذه الكارثة اليت 

مل تذكر إال يف املراجع املكتوبة من دون دليل حسي عنها.
أما الثوابت يف بريوت، فهي الطرقات، حيث ال يزال يعمل بالتخطيط 
أن  احلفريات  أبرزت  وقد  امليالد(،  قبل   400( للمدينة  اهللنسيت 
املهندسني الرومان عّبدوا ورصوا نفس الطرق اليت ُتستعمل من القرن 

التاسع عشر حتى اليوم.

أو حريق؟ ما هي  أو تسونامي  أّي زلزال  أنا مستعّد ملواجهة  »هل   
خطيت حلماية نفسي وعائليت؟ وهل يتخذ املسؤولون يف مدينة جبيل 
اإلجراءات الالزمة حلماية مدينتهم الواقعة على البحر؟ هل لديهم خّطة 
كثرية  أسئلة  الكوارث؟«.  وقوع  حال  يف  املواطنني  حاجات  لتوفري 
اللقاء  افتتاحه  معرض  يف  صفري  طوني  جبيل  بلدّية  عضو  طرحها 
البندقّية اإليطالية الدكتور بيار باولو  مع مسؤول احلماية يف مدينة 
لألخطار  التصدي  مدينته يف  عن جتربة  املتحّدث  وهو  كوبوسرتيين، 

اليت تتهددها.
عرض كوبوسرتيين سبل احلماية من األخطار يف املدينة اليت يرتفع 
مستوى املياه فيها بني 3,3 و 3,5 ملم سنوّيًا، مشريًا إىل أن »البحرية 
شهدت تغيريات كثرية خالل السنني الـ150 األخرية«. ويضيف: »هذه 
البحرية اليت يبلغ طوهلا 51 كلم وعرضها 12 كلم، ومتتّد على مساحة 
540 كلم مربعًا، تواجه حتّديات كثرية، منها ارتفاع مستوى املياه فيها 
والتلّوث والتآكل وخسارة التنّوع البيولوجي، إضافة إىل تعّرض إرث 
»اعُتمد  األسباب،  هذه  لكل  احلرائق«.  خلطر  والفيّن  الثقايّف  املدينة 
أن  دون  من  أمكنة،  ثالثة  البحرية يف  بإغالق  املدينة  برنامج حلماية 
البحرية  من  السفلي  اجلزء  يف  سدًا  وأنشأنا  نهائيًا،  اإلغالق  يكون 
يضبط فيه اهلواء لطرد املياه عندما يشتّد املّد واجلزر واملطر«. وحسب 
كوبوسرتيين »حتقق 65% من املشروع بانتظار استكماله يف الفرتة 
املقبلة، على أن يصل مستوى ارتفاع املياه يف البحرية إىل 60 سنتم 
خالل 100 سنة«. ويشري الرجل إىل أن هذه اخلطوات يكون تطبيقها 
بـ«حتقيق التنمية املستدامة يف املدينة من خالل إشراك اجملتمع احملّلي 

واملواطنني مع الدولة واإلدارات الرمسّية لتوفري احلماية«.
هذا بالنسبة إىل البندقّية، لكن ماذا عن جبيل؟ ما ميكن قوله اآلن أنه 
فق خالل اللقاء على تأليف جلنة حتّدد األولوّيات يف محاية امليناء  اتُّ
وحده أو املوقع األثرّي كّله، ليصار بعدها إىل وضع خّطة عمل وتنفيذ 
املشروع املالئم هلذا اهلدف. ويف هذا اإلطار، أشار صفري إىل أن 
اآلثار  مديرّية  لُتجري  الثقافة  وزارة  مع  املوضوع  ستالحق  »البلدّية 
مسحًا لآلثارات املوجودة حتت املياه يف موقع املرفأ، إضافة اىل إمتام 
دراسة تقويم بيئي للمنطقة األثرية لتحديد املخاطر وسبل معاجلتها«.

اليت متّثل عمارتها  الرتاثية  البيوت  تنتشر يف اهلرمل وجوارها مئات 
باتت  »األمسنت«  واإلهمال وسطوة  اهلجرة  عوامل  أن  بيد  التقليدية؛ 
تهدد هذه البيوت بالزوال، علمًا بأن محايتها واستثمارها يف مشاريع 
بيئية يسهمان يف ترويج املنطقة وجهًة سياحية هلواة النوع، ويوّفر 

دخاًل حتتاج إليه هذه املنطقة
يف قرية وادي الرطل الواقعة بني اهلرمل وسهل مرجحني، تقف أطالل 
وعاش   1883 عام  جربان  خليل  جربان  األديب  فيه  ولد  الذي  البيت 
بني جدرانه سنواته األوىل قبل أن ينتقل إىل بشري غري البعيدة عن 
هذه املنطقة اجلردية. ومن جُيل يف أرجاء اهلرمل ومنطقتها املنتشرة 
على مساحات شاسعة، تطالعه حارات من البيوت الرتاثية، تشبه بيت 
جربان، تتناثر بتواضع مثل قطعان غنم أو أسراب جبع، هنا وهناك. 
ومثة جاذبية خاصة هلذه البيوت، ملا تتمتع به من سحر لوني مصبوغ 
انتشرت يف  عمرانية  حقبة  إىل  يشري  بنائي  وتقطيع  الرتاب،  بنكهة 

املنطقة منذ ما يزيد على 150 عامًا.
البناء يف  خربة يف  عن  متوارثة  املعمارية  البنية  هذه  أن  املؤكد  من 
اهلرمل عمرها مئات السنني. فهذه البيوت الرتاثية مستطيلة الشكل، 
تتميز ببساطتها وتواضعها، وال تتعدى الغرف الثالث اليت تتمحور حول 
كالسنديان  والصلبة،  احلرجية  املنطقة  أشجار  ومتّثل  الوالدين.  غرفة 
بني  ترتفع  فجدرانها  البيوت،  هذه  لبناء  الفقري  العمود  واللزاب، 
املراعي  من  القرب  يبقى  وبالطبع  جذوعها.  على  تتكئ  أو  األشجار 
ومنابع املياه من العوامل األساسية لتحديد مكان املسكن. والسؤال 
البسيط الذي يطرح نفسه هو: ملاذا بقيت هذه اجلدران منتصبة رغم 
السنني؟ ألن مثة متاسكًا محيمًا متوحدًا بني اجلدار الداخلي واخلارجي 
املتكون من حجارة مقطعة، غوغائية صغرية، تصوب جهتها امللساء 
حنو اخلارج، تلتقطها من الداخل عجينة الطني املكونة من تراب وماء 
وتنب، وتغذى يف الوسط )حيث جمبول الطني( حبجارة صغرية أقرب 

إىل احلصى، لتزيد يف متاسكها.
هذه اهلندسة متيز بيوت مدينة اهلرمل وجوارها. بيوت اجلوار هي بيوت 
املزارعني والرعيان اليت يقتصر دورها على املبيت الليلي أو أن تكون 
احلضن الدافئ شتاًء. أما بيوت املدينة فيزيد عدد غرفها على ثالث 
أكثر يسرًا. ففي زوايا  بـ«ديكور« داخلي جيعلها تبدو  غرف، وتتميز 
الغرف هناك »الداخون« املصنوع من الطني، وقد زينت واجهته على 
حنو فين متقن، وبني اجلدران ُشّيدت »الكواير« املعدة للتخزين، على 

شكل خزائن، أو على شكل »خواٍب« لتخزين احلبوب.
هذه البيوت باتت اليوم مهددة. كثريون من أصحابها، وال سيما داخل 
األمسنت  من  ببيوت  عنها  واالستعاضة  هدمها  إىل  يلجأون  اهلرمل، 
اخلالص. حتاول البلدية جاهدة منع القضاء على هذه النماذج املعمارية، 
لكن »العني بصرية واليد قصرية«، يقول رئيس البلدية صبحي صقر، 
البيوت، ألنها غري مصنفة  أنه »ال قانون مينع هدم هذه  الذي يؤكد 
على الئحة اجلرد العام، وال قدرة للبلدية وحدها على ترميمها أو حتى 

على شراء بعضها«.
واحملزن أن جناح مشروع قرية الكواخ )قضاء اهلرمل( مل يتكرر يف 
األهلية  اجلمعيات  تقوم  أن  يأملون  القّيمني  ألن  رمبا  القرى،  بقية 
باملبادرة بدل أن يكرروها. يف الكواخ قامت مجعية »ARCS« اإليطالية 
ومجعية »مدى« اللبنانية )بتمويل من السفارة اإليطالية واحتاد بلديات 
اهلرمل( برتميم بعض البيوت الرتابية على سلسلة جبال لبنان الشرقية 
وتأهيلها بهدف استثمارها يف مشاريع سياحية وبيئية. ورغم ما شاب 
هذه العملية من نواقص أو خلل يف طريقة الرتميم، إال أن هذه البيوت 
عادت تستقبل بني حناياها التقليدية القدمية العديد من السياح لتقدم 
إليهم خدمات »قروية« خمتلفة، جعلت أصحابها )معظمهم من النسوة( 
احملافظة  إىل  ويسعون  وجودها  أهمية  ويدركون  ماديًا  يستفيدون 

عليها.
النقاط  من  اليوم  وبات  املنطقة،  يف  كبريًا  رواجًا  القى  واملشروع 
املهمة يف السياحة البيئية على صعيد الوطن، ولكنه مل يكن حافزًا 
»اهلمة«  فتبقى  من فشلها،  خوفًا  التجربة  تكرار  على  املنطقة  ألهالي 
الدولة. ويتمنى صقر على وزارتي السياحة والثقافة  على مسؤولية 
أن توليا »البيوت التقليدية يف اهلرمل واجلوار االهتمام الالئق الذي 
يصّب يف خدمة احلفاظ على دميومتها ملا حتتويه من إرث الستثمارها 

سياحيًا«.
بيوت مقاومة للتغري املناخي

ُيَعّد التغري املناخي الذي يعرفه العامل اليوم من أكثر التحديات اليت 
يعيشها املهندسون لناحية تشييد بيوت مقاومة لتغري الطقس وغري 
الرتابية املتواضعة يف شكلها  مكلفة. وتلك هي ميزة بيوت اهلرمل 
والغنية خبربة عمرها مئات السنني يف هندسة جدرانها. كل شرب منها 
شيد حبسب خربة األقدمني املتوارثة. فالبيوت تنتشر يف جرود اهلرمل 
على ارتفاع يتجاوز 1500 مرت عن سطح البحر. جدرانها مبنية من احلجر 
الصخري، وسقوفها املبنية من الطني وجذوع األشجار تبدو من اخلارج 
هرمية الشكل. أما السقف فمن »الِكبكاب«، وهو نبات منتشر يف جرود 
اهلرمل يشبه البالن الشوكي، وله خاصية مميزة تتمّثل يف عزل احلرارة 
املنخفضة شتاًء، واملرتفعة صيفًا، ومينع تسرب مياه األمطار أو ذوبان 
الثلوج إىل الداخل. وقدرته على مقاومة عوامل الطقس الصحراوي يف 

اهلرمل حولته إىل عامل أساسي يف جناح بناء البيوت.
شيد كل كوخ من هذه األكواخ اليت ال تتعدى غرفتني وباحة خارجية يف 
ظالل شجرة لزاب ميّثل جذعها دعامة أساسية يف بناء الكوخ ومحايته. 
أما بناة األكواخ املبنية يف األحراج واجلبال بعيدًا عن القرى، فهم من 
أوقات حمددة حبثًا  الذين يقصدون املنطقة يف  الرعيان واملزارعني 
توّفر  أن  البيوت  عن قوتهم ومراعي مواشيهم. وقد استطاعت هذه 
يف داخلها مناخًا دافئًا شتاًء، وباردًا صيفًا، بفضل جدرانها السميكة 
املتينة، وسقوفها املرتاصة، وهذا ما جعلها تعمر طوياًل. لكن بسبب 
هجرة أبنائها هلا للسكن يف بيوت أمسنتية، وعدم صيانتها وترميمها 
املعنية  اجلهات  إهمال  وبسبب  الشتاء،  مواسم  قبل  سقوفها  وحدل 
البيوت،  تلك  من  العديد  تنهار سقوف  أو سلطات حملية،  ورثة  من 
األمر الذي يسبب سقوط بعض اجلدران، ويهدد بتدمري كلي للعديد 
أكواخ  أن  إىل  اإلشارة  أجيااًل. وجتدر  عاصرت  اليت  البيوت  هذه  من 
اهلرمل، على عكس بقية البيوت الرتاثية، ال حتتاج إىل الكثري لتبقى 
األساسية  الرتميمات  أن  درجة  إىل  صلبة،  بنائها  فطريقة  صامدة. 
كفيلة بإعطائها دعمًا لسنني طويلة؛ إذ إن مساكة اجلدران تراوح بني 
مبسافات  اجلدران،  هذه  ارتفاع  وتقطع  سنتيمرتًا.  وسبعني  مخسني 
يف  وتساعد  صمودها،  يف  تساعد  عريضة  خشبية  جسور  متفاوتة، 
»محل« ثقل السقف. أما عتبات الشبابيك واألبواب فكلها من اجلسور 
اخلشبية، وينتفي وجود العتبات الصخرية الضخمة يف هذه البيوت، 
رمبا لندرتها يف املنطقة. ويالحظ أن حجارة مقطعة مستطيلة أكثر حجمًا 
من حجارة اجلدران هي اليت تتشابك لتلتقط الزوايا أو منافذ األبواب 
معتدل  جو  على  واحلفاظ  اجلدران  عمر  إطالة  إىل  وسعيًا  والشبابيك. 
املختلط  األمسر  الوحل  من  مسيكة  مبادة  الداخل  من  تلييسها  جيري 
صيفًا  احلرارة  تتعدى  فحينما  للحرارة.  عازلة  برتكيبتها  هي  بالتنب، 
الـ40 درجة مئوية، وتصل يف الشتاء إىل ما دون الـ10 درجات، تبقى 

معتدلة داخل البيوت وتقارب الـ25 درجة، من دون تدفئة أو تربيد.

بيوت اهلرمل الرتاثية: ثروة لالستثمار
كامل جابر

محاية جبيل من اخلطر على طريقة »البندقية«

*مشروع االكواخ اعاد وضع البيوت على اخلارطة السياحية*

حفريات بريوت يف اجملالت العاملية: حنو نظرة جديدة

جوان فرشخ جبالي

جوانا عازار
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العالمة حممد  الفقيد اجملدد  لرحيل جسد  الذكرى االوىل  مع طيف 
واالب  اخلالد  الكبري  االسالمي  املرجع  )رض(  اهلل  فضل  حسني 
البطل  بقيادة  الصهيوني  العدو  على  املنتصرة  للمقاومة  الروحي 
السيد حسن نصر اهلل دعا مساحة الشيخ يوسف نبها امام مسجد 
الرمحن والوكيل الشرعي ملؤسسة املربات يف اسرتاليا اىل املشاركة 
يف هذه املناسبة الغالية اليت شارك فيها حضور كبري الفت ومميز 
ماهر  الشاعر  بالوكالة يف سيدني  اللبناني  القنصل  منهم سعادة 
اخلري ممثال سعادة السفري الدكتور جان دنيال والسيناتور احملامي 
شوكت مسلماني واالمام الشيخ ناج الدين اهلاللي ورئيس دير مار 
شربل االب الدكتور انطوان طربيه واالب ملحم هيكل ممثال املطران 
امساعيل  جهاد  والشيخ  املوسوي  حممد  والسيد  درويش  عصام 
وممثل رئيس بلدية كانرتبري النائب روبرت فوريلو عضو البلدية 
خضر صاحل ومدير عام البنك العربي السيد جوزيف رزق وشقيقه 
االسالمي  الفيدرالي  االحتاد  رئيس  ونائب  رزق  مايكل  املستشار 
علي  واملهندسون  العشي  اسحق  والدكتور  قاسم  حافظ  السيد 
محود وامحد حسون وعلي كوثراني وحسني وحسن وعباس العشي 
والدكاترة علي بزي ومصطفى علم الدين وعماد برو وعلي حالني 
وغسان وعلي العشي، احلاج خليل حراجلي والناشط حسني علوش  
احلر  الوطين  والتيار  العربي  االسرتالي  التجاري  اجمللس  ورئيس 
ممثال بالسيدين ريتشارد طنوس وهشام عالم واحلاج علي اسكندر 
بو  انطونيوس  الزميل  اهلريالد  ورئيس حترير  وجيه هوشر  واحلاج 
اكرم املغّوش وعدد  الزميل  العامة فيها  العالقات  رزق ومسؤول 

كبري من اجلمعيات والروابط واالحزاب وسيدات مؤسسة املربات.
بداية قدم املناسبة املربي احلاج االديب مصطفى حسن تلميذ مساحة 
السيد ومما جاء يف كلمته: من فيض نورك سيدي متتلئ االرواح 

حبضور رمسي وشعيب يف مسجد الرمحن
العالمة اخلالد السّيد حممد حسني فضل اهلل يف رحاب ذكراه العطره

وعطاء  وجهادا  ومعرفة  علما  نظريه  قل  خبليط  مزجته  خاصا  عبقا 
وذوبانا يف ذات اهلل سبحانه وتعاىل حيث بّت عالمة فارقة يف زمن 
تبدل الوجوه واملواقف وصرت مرجعا وقدوة لكل من يريد ان ينهل 

من معينك عذبا صافيا ال يعرف التلوث او التلون.
الذكر  من  آيات  زادة  علي  حممد  احلاج  الدكتور  املقرئ  قدم  ثم 

احلكيم.
السيد  مباركا سرية  اهلاللي  الشيخ  من  كل  الكالم  على  وتعاقب 

ومواقفه العظيمة املستمدة من االسالم احلنيف.
التعصب وقبول  اما االب هيكل فأكد على احلوار واالنفتاح ونبذ 

اآلخر اميانا باملبادئ اليت ارساها السيد العالمة فضل اهلل.
من  كبار  برجاالت  مستشهدا  باالنكليزية  امساعيل  الشيخ  وحتدث 
الكريم  السيد  مساحة  مكانة  عن  كتبوا  واسالمية  مسيحية  طوائف 

الكريم.
بعده تكلم االب الدكتور طربيه ومما قاله ان مساحة السيد فضل 
عن  االكرب  واملدافع  واالنفتاح  والعلم  املعرفة  رائدا يف  كان  اهلل 
حقوق االنسان واملرأة مؤكدا على مقولة السيد »من ينادي باحملبة 

لن يضل الطريق«.
عن  فتحدث  اخلري  ماهر  الشاعر  بالوكالة  القنصل  سعادة  وحتدث 
معرفته بالقائد الروحي الكبري مذ عرفه خطيبا يف طرابلس الفيحاء 
وشعره  وتواضعه  انسانيته  جتلت يف  اليت  الروحية  مناقبه  معددا 

وحبه هلل واالنسان.
ثم كان الكالم للسيناتور شوكت مسلماني الذي قال باالنكليزية 
ان مساحة العالمة حممد حسني فضل اهلل كان علما وقائدا روحيا 
منفتحا على كل االديان والتيارات الن االنسان هو االنسان الذي 

خلقه اهلل على صورته.
والقى الدكتور اسحق العشي قصيدة من وحي املناسبة اثنى فيها 

على العالمة السيد اخلالد يف ضمائر االنسانية وخاصة ابناء اجلنوب 
املقاوم املنتصر.

ومسك اخلتام حتدث االمام الشيخ يوسف نبها مدير ووكيل مؤسسة 
يكن  الراحل مل  االمام  ان مساحة  قال  الذي  اسرتاليا  املربات يف 
يعادي االنسان اذا خالفه الرأي بل كان يعادي الفكرة فقط وان 
االمام الراحل قال ان هناك 80 يف املشة مما جيمع بني املسلمني 
وهناك اقل من 20 يف املئة مما يفرق بينهم فتعالوا على ان نبين 

عل الثمانني يف املئة
معددا بعض املشاريع اخلريية والتعليمية واالستشفائية اليت حققها 

مساحته خدمة لالنسان.
وقال ان املرجع السيد حممد حسني فضل اهلل كان حمط انظار العامل 
اآلخر  وقبول  واالنفتاح  املنظم  والتخطيط  والكلمة  والفكر  بالقول 
وكان ميقت اي عصبية دينية او حزبية النه كان صادقا مع نفسه 
تفرطوا  »ال  ووصيته  باعماله  اخلالد  وهو  حياته  من  رمق  آخر  حتى 
بالوحدة االسالمية« وقال انه كان االول يف اطالق احلوار االسالمي 
بامتام وصية  القول  اىل  وخلص  روما  بابا  اىل  برسائله  املسيحي 
االمام الراحل باحملبة واحرتام اسرتاليا الننا نعيش فيها ونتفاعل 

معها وحقها علينا االخالص هلا.
حقا كان انطباعنا رائعا عن مساحة الشيخ نبها وما ميثل من قيم 
اكتسبها من مساحة الطيب الذكر املرجع العالمة حممد حسني فضل 
اهلل الذي نامت عيناه وقلبه الكبري سعيد باالبناء الكرام والتالميذ 
النجباء وااليتام الذين فقدوا اهلهم من شهداء ميامني اعادوا ارض 
اجلنوب الطاهرة للوطن املفدى والذين حضنتهم مربات امانة السيد 
حيث فاق عددهم 22 ألفا عرب 27 مؤسسة خريية تعمل يف لبنان 
والعامل ومنها اسرتاليا اليت ميثلها خري متثيل التلميذ النجيب الشيخ 

يوسف نبها الذي هو خري ممثل للسيد وامانته.

كتب أكرم املغّوش

*السيد املوسوي، الشيخ نبها، الزميل بو رزق، الزميل املغوّش والحاج شيت*

*املقرئ د. محمد علي زادة**الحاج مصطفى حسن*

*عضو بلدية كانرتي خضر صالح**السيناتور شوكت مسلماني**االب ملحم هيكل**القنصل ماهر الخري** الشيخ جهاد اسماعيل**الشيخ حسن نبها**األب د. انطوان طربية**الشيخ تاج الدين الهاللي*

* طربيه،اسماعيل، مسلماني، هيكل، املوسوي، الهاللي،قاسم،هوشر، صالح وحضور**الخري،قاسم، الهاللي،املوسوي،هيكل،مسلماني،نبها،اسماعيل، طربيه وحضور**الشاعر اسحق العشي*

*املهندس علي حمود، السيناتور  شوكت مسلماني، الشيخ جهاد اسماعيل وحضور**عماد برو، ميشال رزق، الشيخ يوسف نبها، االستاذ جوزيف رزق، املهندس علي حمود والزميل املغوّش**ريتشارد طنوس، الزميالن انطونيوس بو رزق واكرم املغوّش وحضور*

*حافظ قاسم، عدنان مرعي، وجيه هوشر وحسني علوش* * الدكتور علي بزي، املهندس علي حمود والزميل اكرم املغوّش* *املهندس احمد حسون، املهندس علي حمود وحضور*
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إعالنات

Saturday 9 July 2011السبت 9  تموز 2011

الناجحة  الشركات  من 
اليت تستورد باجلملة من 
 Handy شركة  اخلارج 
املشهورة   Imports
منطقة   يف  تقع  اليت 
 .Wetherill Park=
عام  مدير  يقول 
الشركة السيد يوسف 
عماد: اننا نستورد كل 
بتجهيزات  يتعلق  ما 
واملطاعم  املطابخ 
اخلارج  من  والبناء 
احملالت  بها  ونزود 
كما أننا نبيع باملفّرق 

لألشخاص.

عماد  السيد  وقال 
أننا   « للهريالد: 
اخلارج  من  نستورد 
مصنعة  جتهيزات 
لشركة  خصيصًا 

.Handy Imports«
كان  اذا  ما  وحول 
يف  الشركة  زبائن 
قال  فقط  الوالية 
السيد عماد: أن زبائننا 
كافة  يف  ينتشرون 
االسرتالية  الواليات 
استعداد  على  وحنن 
لتوصيل البضائع إىل 
اسرتاليا. احناء   سائر 

شركة  تأسست 
Handy Imports  عام 
2007 وقد القت هذه 
كبريًا  جناحُا  الشركة 
نظرًا  النظري  ومنقطع 
ألن أصحابها يتمتعون 
 30 عن  تقل  ال  خبربة 
سنة يف هذا اجملال. 
عماد  السيد  واعلن 
حسومات  هناك  ان 
على معظم املوجودات 
و50   30 بني  ترتاوح 

يف املئة.
أّما عن املعاملة فقال 
 Handy شركة  ان 

Imports تعترب الزبائن 
الشركة  أسرة  من 
بكل  معهم  وتتعامل 
واستقامة  صدق 
حيث  وشفافية، 
بالثقة  الزبون  يشعر 

والطمأنينة.
عام  مدير  وقال 
الشركة السيد يوسف 
عماد أن املشرتين من 
يستطيعون  شركتهم 
بالثقة  يشعروا  أن 
مجيع  ألن  التامة 
مشمولة  املشرتيات 

بالكفالة .

4/1271 The Horsley Drive 
Wetherill Park 
NSW 2164
Ph: 02 9756 2220 
M: 0431 089 344 
Fax: 02 9756 2227
 
www.handyimports.com.au 
Email: handyimports@hotmail.com

 حسومات من 30  حتى 50 باملئة
كافة املوجودات مكفولة
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فـــن

Saturday 9 July 2011السبت 9 تموز 2011

ة، ريم البارودي،  ابَّ ة الشَّ ثت الفنانة املصريَّ يف حواٍر معها حتدَّ
ة اجلديدة »إحنا الطلبة« و«عائلة كرامة«  عن مشاريعها الدراميَّ

اشات خالل رمضان املقبل. اللذين سيتم عرضهما على الشَّ
انه ال جمال  البارودي،  ريم  الشابة،  الفنانة  القاهرة: قالت 
للمقارنة بني دورها ودور الفنانة حتية كاريوكا يف مسلسل 
»إحنا الطلبة«، مشرية اىل ان أحداث املسلسل خمتلفة متاًما 
املاضي، كما  القرن  تقدميه يف  الذي مت  الفيلم  أحداث  عن 
كشفت يف حوارها عن تفاصيل دورها يف مسلسل »عائلة 
مسلسل  خالفات  وحقيقة  يوسف،  حسن  الفنان  مع  كرامة« 

»إحنا الطلبة«.
*حدثينا عن مسلسلك اجلديد »عائلة كرامة«؟

- سعيدة بهذا العمل للغاية، النين اقف فيه للمرة األوىل امام 
الفنان حسن يوسف، واعترب ذلك مبثابة حصد للنجاحات اليت 
حققتها يف األعمال السابقة، الن مشاركيت امام كبار النجوم 
استفيد منها كثرًيا وتزيدني خربة، وهو ما حدث مع االستاذ 

حسن، الذي استفدت منه كثرًيا خالل التصوير.
العمل ينتمي الي نوعية األعمال الرومانسية اليت نفتقدها يف 
الدراما العربية، وأقوم بدور فتاة تدعى »نور« تقع يف حب 
شاب جامعي يقوم بدوره عمر حسن يوسف، لتدور األحداث 

حول قصة احلب هذه وتفاصيلها.
*ما الذي مّحسك على املوافقة على املسلسل؟

- ال ميكن ان يعرض علّي ان اقوم بدور البطولة النسائية الثاني 
العمل  ايًضا  الفنان حسن يوسف يف مسلسل وارفض،  مع 
مكتوب بطريقة جيدة ورومانسي، حياول ان يأخذ املشاهد من 

الدراما الرتكية اليت سيطرت على الدراما الرومانسية.
حسن  آراء  بسبب  املسلسل  مقاطعة  إىل  دعوات  مثة  *لكن 

يوسف أثناء الثورة؟
- ال ميكن أن نعاقب فنان بقيمة حسن يوسف قام بتمثيل 
وشارك يف إنتاج روائع السينما والدراما على آرائه السياسية 
وموقفه خالل الثورة، كما إنه اعتذر لشباب الثور،ة ألنه فهم 
ثورة سلمية  تقوم  أن  يتوقع  يكن  فاجلميع مل  خطأ،  الوضع 
وحضارية بهذا الشكل، والشباب الذي نادى بالدميقراطية ال 

ميكن ان يصادر على شخص بسبب رأيه.
*ماذا عن مسلسلك اجلديد«إحنا الطلبة«؟

قدم يف  الذي  التالمذة«  »إحنا  فيلم  من  مأخوذ  املسلسل   -
كاريوكا  حتية  الفنانة  بطولة  من  املاضي  القرن  مخسينات 
والفنان يوسف فخر الدين، مع الفارق يف الشخصيات اليت 
نقدمها يف املسلسل، إذ يقدم املسلسل رؤية للطلبة يف عام 
2011 وطبيعة املشاكل اليت تواجههم يف حياتهم اجلامعية، مع 
وجود العديد من الشخصيات واألحداث اليت فرضتها طبيعة 
بطولة  يف  ويشاركين  واألحداث،  الزمن  باختالف  األحداث 
املسلسل حممد جناتي، وأمحد فلوكس، والفنان الشاب امحد 
سعد يف أوىل جتاربه يف جمال التمثيل، إضافة اىل جمموعة 

اخرى من الفنانني الشباب.
صحيح ان مجيعنا فنانون شباب ال نتحمل مسؤولية بطولة عمل 
نتتقل اىل مرحلة  العمل  ان جيعلنا هذا  نأمل  لكننا  مبفردنا، 
جديدة، وهي حتمل البطولة يف التليفزيون، ألن العمل جديد 

ومكتوب بطريقة جيدة.
*حدثينا عن دورك يف املسلسل؟

أسرة  من  فتاة  وهي  كباريه،  تعمل يف  فتاة  دور  أجسد   -
فقرية، ومل تلتحق بالتعليم بسبب طبيعة البيئة اليت نشأت 
فيها، وتعتمد على عملها يف الكباريه مع بنات الليل من أجل 
توفري األموال هلا وألسرتها، ومتر حياتها عادية حتى تلتقي 
الطلبة  اصدقائه  مع  الكباريه  على  يرتدد  الذي  جناتي  حممد 
اجلامعيني األغنياء الذين ينفقون ببزخ يف سهراتهم، وتتعرف 
إليه، وتنشأ بينهما قصة حب، رغم الفارق الطبقي والفارق 
خالل  من  لنرى  بينهما،  والتعليمي  االجتماعي  املستوى  يف 
العالقة  هذه  ستنتهي  وكيف  بينهما  سيحدث  ماذا  األحداث 

الغرامية.
*الدور نفسه قدمته الفنانة حتية كاريوكا؟

ال  عظيمة  فنانة  ألنها  كاريوكا  بالفنانة حتية  تقارنونين  ال   -
بني  للمقارنة  وجه  ال  انه  اىل  إضافة  معها،  مقارنيت  تصلح 
الفيلم واملسلسل، ألن األحداث والتفاصيل خمتلفة متاًما وال 

وجه للتشابه بني الشخصيتني.
*اال ترين ان جتسيد هذه الشخصية يف عمل درامي يعرض 

خالل رمضان يعترب مغامرة؟
- بالتأكيد، الن الشخصية بالنسبة إلّي غري مألوفة وغريبة، 
واستفزتين لدى قراءتي السيناريو، ألني مل اقدمها من قبل 
سواء يف السينما او يف التليفزيون، لذا وجدتها ثرية درامية، 

تؤكِّد أنَّ ال عالقة هلا بإستبعاد عال غامن وأمحد عزمي عن إحنا الطلبة

ريم البارودي: ال تقارنوني بتحية كاريوكا

وقررت ان اوافق عليها فوًرا ومن دون تردد.
*كيف حتضرت هلا؟

- ذاكرت الشخصية جيًدا، وتابعت االعمال القدمية اليت ظهرت 
فيها واألعمال اجلديدة ايًضا لكي ارصد التحول فيها وتطورها 
مع اختالف الزمن، أيًضا ذاكرتها جيًدا، وسهرت اياًما عدة على 
السيناريو من أجل التحضري هلا، وذهبت اىل النوادي الليلية 
ملعرفة كيف تتعامل هؤالء الفتيات مع زبائنهن، ألننا نقدم 
شخصية فتاة الليل يف 2011، وليس يف القرن املاضي، لذا 

البد ان يشعر املشاهد بالواقعية يف األداء.
مسلسل شهد  أكثر  الطلبة«  »إحنا  مسلسل  ان  تردد  *ملاذا 

مشكالت وتدخالت وتعديالت؟
الن  االخبار،  هذه  مثل  انتشار  سبب  اعرف  ال  »تضحك«،   -
املسلسل مل حيدث فيه اكثر مما حيدث يف اي عمل درامي، 
اعتذروا وآخرون جاؤوا، وال توجد مشكلة يف  هناك فنانون 
ذلك، ألن كل املسلسالت حيدث فيها هكذا، وهناك فنانون 
يعتذرون السباب خمتلفة، ليست بالضرورة ان تكون مادية، 
فيها،  عملت  اليت  املواقع  افضل  من  كان  التصوير  موقع 
العمل،  يف  املشاركني  بني  السائد  املرح  من  جو  وهناك 

خصوًصا واننا مجيًعا يف املرحلة العمرية نفسها تقريًبا.
*أقصد ما تردد عن تدخلك يف السيناريو واستبعادك لكل 

من امحد عزمي وعال غامن؟
- مل حيدث ذلك، ألنه ال توجد شركة انتاج ستضّحي بامواهلا 
قوية،  اجتماعية  عالقة  بهم  تربطين  صحيح  فنان،  اجل  من 
لكنهم يعتربوني مبثابة ابنة هلم، بفضل تعاوننا املشرتك يف 
وبالنسبة إىل  به،  امر يسعدني وافخر  اكثر من عمل، وهذا 
أمحد عزمي فهو فضل االعتذار عن املسلسل السبابه، وهناك 
سوء فهم حدث مت ايضاحه الحًقا، واعتذر لي ألننا يف النهاية 
اصدقاء، وسنتعاون سوًيا مستقبال، اما يف ما يتعلق بعال غامن 

فلها اسبابها، وليس لي عالقة باألمر.
*والثورة هل مت إخاهلا يف أحداث املسلسل؟

املسلسل،  حلقات  كتابة  خالل  قامت  الثورة  ان  حدث  ما   -
االنتهاء  يتم  ومل  املسلسل،  تصوير  بدأنا يف  قد  كنا  حيث 
سوى من كتابة 20 حلقة فحسب من حلقات املسلسل، وهو 
ما حيدث مع غالبية األعمال الرمضانية، ومت ايقاف كل شيء 
خالل الثورة، ليتم استكمال الكتابة بعد ذلك، ومن الطبيعي 
يف هذه احلالة ان تكون الثورة موجودة يف احللقات االخرية، 
الننا نقدم املسلسل يف عام 2010 و2011 وبالتالي ستكون 
موجودة يف إطار األحداث بشكل عام يف احللقتني االخريتني 
ليس اكثر، لنعرف كيف يتصرف الشباب ابطال املسلسل يف 

الوقت الذي خرج فيه شباب اخرون ملناهضة نظام فاسد.
                                               عن »ايالف«

بدأت فكرة مشاركة إثنان من املخرجني يف تقديم عمل درامي واحد 
تأخذ حيزًا جديدًا على الساحة الدرامية السيما بعد أن مت تطبيقها بالفعل 
يف أكثر من مسلسل، إيالف رصدت الظاهرة وحتدثت اىل صناعها يف 

السطور القادمة.
القاهرة: بعد أعوام من ظهور ورش الكتابة والتأليف اجلماعي وصلت 
فكرة تقاسم اإلخراج من خالل مشاركة إثنني من املخرجني يف األعمال 
بعضها  اليت عرض  األعمال  الشاشة،  على  يتم عرضها  اليت  الدرامية 
والبعض االخر ال يزال قيد التحضري يشارك فيها خمرجني لضيق الوقت 
املتبقي على موعد عرض املسلسالت السيما مع حلول شهر رمضان 

بداية الشهر املقبل.
مشاركة خمرجني يف إخراج عمل درامي واحد ليست ظاهرة جديدة ولكن 
اجلديد هو انتشارها وتوسعها هذا العام رمبا بسبب رغبة املنتجني يف 
تصوير  بدء  تأخر  ظل  يف  السيما  الرمضانية،  العرض  مبواعيد  اللحاق 
العديد من األعمال الدرامية بسبب ظروف ثورة 25 يناير اليت اطاحت 

بعدد كبري من املسلسالت الدرامية من خارطة العرض الرمضاني.
الفكرة مت تطبيقها العام املاضي من خالل مسلسل ملكة يف املنفى، 
والذي شارك يف إخراجه املخرج وائل فهمي عبد احلميد اىل جوار خمرج 
العمل األصلي حممد زهري بسبب ضيق الوقت، فيما استعان  املخرج 
حممد ياسني بعدد من املخرجني لتصوير مشاهد يف احللقات االخرية من 

مسلسل اجلماعة بسبب ضيق الوقت وتقديم احللقات يوم بيوم.
عمل  اعتباره  ميكن  ال  اجلماعة  مسلسل  ان  قال  ياسني  حممد  املخرج 
تقريبًا  العمل  من   %99 بتصوير  قام  النه  خمرج  من  اكثر  مبشاركة 
مبفرده ومن ثم يعترب نفسه خمرج العمل، مشريًا اىل أنه إستعان بعدد 
تصوير  واستمرار  له،  الوقت  مداهمة  بسبب  املخرجني  أصدقائه  من 

املسلسل حتى قبل يومني فقط من انتهاء عرض احللقات.
هذه  تصوير  اسناد  خالل  من  العمل  مصلحة  فضل  انه  اىل  وأشار 
املشاهد للمخرجني، النه كان ميكن ان يقوم حبذفها من اجل استمرار 
عرض احللقات يف مواعيدها، مؤكدًا على انه اتفق معهم على اخلطوط 
العريضة لتصوير هذه املشاهد قبل بداية التصوير من اجل ان تكون 
ما  عليه وهو  دخيله  بانها  املشاهد  املسلسل، وال يشعر  مع  متناغمة 

حتقق بالفعل.
اكثر  القصة، وبني مشاركة  العمل، وطبيعة  حاجة  ياسني بني  وربط 
من خمرج فيها مؤكدًا على ان جناح التجربة يف اكثر من عمل ال يعين 
تطبيقها النه امر يرتبط بالعوامل احمليطة بالعمل وكل عمل له ظروفه 

اخلاصة.
عرضها  لبدء  موعد  الغري حمدد  الدرامية  األعمال  من  عدد  ان  الغريب 
قامت بتنفيذ الفكرة مثلما حدث يف مسلسل اجلامعة الذي قام ببطولته 
فيه  وشاركه  خليفة،  هاني  بإخراجه  وقام  الشباب  الفنانني  من  عدد 
املخرج عمرو قورة، كذلك حلظات حرجة الذي يشارك يف اخراجه كل من 

شريف عرفه، وأمحد صاحل.
حرجة«  »حلظات  مسلسل  فكرة  ان  لـ«إيالف«  قال  صاحل  أمحد  املخرج 
حلقات  تعترب  احللقات  الن  خمرج،  من  اكثر  مشاركة  وتتحمل  خمتلفة 
منفصلة، جيمعها مكان التصوير وهو املستشفى، مشريًا اىل ان هناك 
إيقاع معني لتصوير املسلسل يلتزم به ومت االتفاق عليه مع املخرج 

شريف عرفه.
وأشار اىل انه قام بإخراج اجلزء الثاني، وإشرتكا سويًا يف اجلزء الثالث، 
موضحًا أن اإلشرتاك يف إخراج املسلسل مت االتفاق على تقسيمه وفقًا 
للحلقات حبيث يكون كل خمرج مسؤول عن 5 حلقات او مضاعفتها، 

وبالتالي تضمن ان يسري ايقاع التصوير بنفس الدرجة.
ولفت اىل مشاركتهم سويا يف املسلسل ال تعين انتقاصًا ألي منهم 
الن املسلسل بطبيعته من املسلسالت ذات اإلنتاج الدرامي الضخم، 
واليت حتتاج جمهودًا كبريًا باالضافة اىل وجود عدد كبري من الفنانني 
مما جيعل مشاركتهم سويًا امر يف صاحل العمل وليس ضده مع استمرار 

تصوير مزيد من األجزاء للعمل.
يوضح حممود عبد املغين املشارك يف بطولة املسلسل ان وجود خمرجني 
امر مل يؤثر عليه، ومل يظهر على الشاشة، السيما وان هناك تفاهم 
بني املخرجني وليس هناك تناقض بينهما، مشريًا اىل انه استفاد من 
التجربة كونه يتعامل مع اثنني من املخرجني يف عمل واحد لكل منهم 

مدرسته اإلخراجية.
ولفت عبد املغين ان هذه الظاهرة موجودة يف اخلارج ويتم تطبيقها 
يف األعمال الدرامية األجنبية، مشريًا اىل انه وجد ان تطبيقه يف صاحل 

املمثل وليس ضده.
املنتج واملخرج عمرو قورة والذي شارك مع املخرج هاني خليفة يف 
إخراج مسلسل اجلامعة اعرتف بأن املتخصصني يف جمال الدراما وحدهم 
كل  بتصويرها  قام  اليت  املشاهد  يعرفوا  ان  يستطيعون  الذين  هم 
خمرج، مؤكدًا على ان الرؤية االخراجية للعمل يتم وضعها قبل بداية 

مشاركة املخرج الثاني.
وقاالن الفكرة مرحب بها يف األعمال اليت تستغرق وقتا طويال بغض 
النظر عن عدد احللقات مستشهدا مبسلسل اجلامعة الذي مت تصويره يف 
عامني تقريبا على الرغم من ان عدد حلقاته 16 حلقة فقط الفتا الي 
ان هذا االمر يكون لصاحل املمثل كي ال يشعر بامللل من العمل، ويف 

صاحل العمل النه يساعد كل خمرج على إعطاء كل مشهد حقه.
التحضري  يف  يشاركان  بكري،  حممد  واملخرج  لنب،  ابو  عثمان  املخرج 
للمسلسل الرمضاني »املواطن إكس« والذي يعترب اخر األعمال الدرامية 
اليت بدأ تصويرها قبل حنو شهر تقريبًا، وبسبب ضيق الوقت اشرتك 

االثنان إلخراج املسلسل اىل النور يف الوقت املتبقي.
على  املوافقة  يف  حتمس  ثم  ومن  باملسلسل  اعجب  انه  قال  عثمان 
إخراجه مشريًا اىل انه مل يقلق من فكرة وجود خمرج اخر الن هذا االمر 

مت االتفاق عليه مع الشركة املنتجة وترتيبه مسبقًا.
وأوضح ان اخلطوط العريضة للعمل مت حتديدها بوضوح، وكل منا سيسري 
عليها لتنفيذ املشاهد مؤكدًا على ان جدول التصوير منتظم يف مواعيد 

التصوير حتى يعرض املسلسل يف رمضان كما هو مقرر سلفًا.
عن»إيالف«

موضة 2011... خمرجان لكل عمل
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يا شام قليب يف هواِك غيوُر

يا شام وجهِك والضياء مبلٌج

ويف أرضك السمراء رهط كرامٍة

يا شام عرُشك واجلبال مآذٌن

رابٌض أمية  من  ترابك  وعلى 

ويف  جيشِك املغوار صلُب ارادٍة

ويف شعبِك اجلباِر وهُج هدايٍة

شامٌخ للعروبة  ِك  عزُّ شاُم  يا 

زامحوا امية  حتى  االىل  اين 

قد عانق العقباُن بريَق عّزهم

لبيك يا جمد العروبة والفدى

طوالٌع محتك  قد  الآللي  تاج 

بشار يا اسد الكرامة والندى

يا رافع السيف املهّند يف الوغى

والصارم املصقول خنوة فارٍس

وصليل سيفك للجحافل عربٌة 

سروُر عنك  غاب  ما  اذا  نِكٌد 

القلوب غدير واريج عّزك يف 

ونسور ضياغٌم  محاِك  ويف 

وقصور وكنائٌس  ومساجٌد 

حتوُر الزمان  مدى  بصماته 

وصقور بواشق  رافقته  قد 

قد هّذبته مدى الزمان عصوُر

وبدوُر كواكٌب  أفتدتك  اذ 

الناطوُر عرشك  ومحى حضارَة 

عطور ثراك  من  تفّجر  حتى 

وسطوُر قصائٌد  ناغمتَك  قد 

وَجسوُر ومكافٌح  ومقاتٌل 

قلُب املدافع يف فداك كسور

غيوُر النداء  على  استفاق  كم 

حنوُر العدو  من  تهاوت  حتى 

غرور النفوس  من  تواىل  مّلا 

الشاعر أمحد احلسيين

اجمللس  مؤسس  كرم  اسرتاليا  اقامته يف  خالل 
عبد  الدكتور  سابقا  ورئيسه  االسرتالي  العربي 
التارخيي  اسرتاليا  وزراء  رئيس  املغربي  اهلل 
السابق صديق اجلالية غوف ويتلم حبضور النائب 
ملحم  داريل  احملامي  االصل  اللبناني  الفيدرالي 
واجملتمع  العربية  اجلالية  ابناء  من  كبري  وعدد 
االسرتالي التعددي تقديرا ووفاء ملواقف الرئيس 

الدكتور عبد اهلل املغربي يكّرم رئيس وزراء اسرتاليا 
التارخيي غوف ويتلم  

*الرئيس ويتلم يتوسط النائب الفيدرالي داريل ملحم والزميل أكرم املغّوش )أرشيف(*

احد  وهو  احملقة  العربية  للقضايا  الداعمة  ويتلم 
اقطاب حزب العمال االسرتالي اطال اهلل بعمره.

يذكر ان الدكتور املناضل املغربي نظرا لكفاءته 
حيث  ظيب  ابو  اىل  اسرتاليا  من  انتقل  قد  كان 
الكبري  احملسن  مكتب  يف  رفيعا  مركزا  تسلم 
الشيخ زايد بن نهيان يف االمارات وما زال يف 

منصبه حتى اآلن. من ديوان روحانيات للشاعر الراحل يوسف روحانا

Saturday 9 July 2011السبت 9 تموز 2011

كرمالي بلبنان  مترق  ال 
هاحلالي وتشوف  وتشوفنا 
وتضب متلنا  حتمل  فيك  ال 
عالعالي كتري  حتكي  فيك  وال 

وغايب مسافر  زمان  صرلك 
وكل شي تغرّي... اهل وقرايب
شايب طفل صار  تركتو  واللي 
رّجالي طقم  لبست  والبنت 

تغري ايامك  َع  كان،  اللي 
تتدّير الناس  بني  فيك  وما 
وطري اهلوا  شّم  فرخ  وكلما 
الوالي كرسة  جتبلو  بّدك 

وختبيص ومسخره  عذاب  عيشة 
ومن دون تسمايه وال ختصيص
شيل الشرف هل صار سعرو رخيص
وغالي نادر  تبّقى  ما  وكل 

لبنان اسم  غري  يف  ما  بلبنان 
الدكان ناطر  مفّضل  البعدو 
االنسان من  اغلى  اخلبز  رغيف 
وخنالي شعري  الرغيف  ونص 

املرَيه أبو  تأمرك  ما  كرت  وعا 
لريه بألف  عّنا  صار  الدوالر 
تصويرا وسعر  طبعا  وضيعان 
غزالي بيت  بتشرتيك  املا 

مهّدايه ضيعتنا  تقول  وال 
تربايي بَفرد  البقيه  متل 
وجايي راحيه  الغريبه  واجر 
عتالي للغرب  البشر  ونص 

صرنا عالوجع  منصرب  حننا... 
وقهقرنا عّودنا  والدهر 
خاطرنا كرمال  انت..  لكن 
تتعّذب هلون  لزوم  يف  ما 
خالي ابن  يا  بدنك  وتسم 

لي
خا

ن 
 اب

 يا
نك

بد
سم 

ال ت

شعر يوسف روحانا
االغرتاب عن الوطن باجلسد والتفاعل مع 
الوطن اجلديد من مسات العائلة اليت تربي 
االبناء والبنات على هذه القيم وتعلمهم 
صبايا  ومن  له  واالخالص  الوطن  حب 
اجلالية العربية اللواتي محلن وحيملن هذه 
بري كرمية  الشابة احلسناء هال  السمات 

السيد حسن والسيدة سالم بري.
على  وحصلت  سيدني  يف  هال  ولدت 
اجازة يف ادارة الفنادق من معهد خاص 
وبدأت عملها يف حقل اختصاصها مديرة 
ادارية الحد الفنادق املعروفة يف سيدني 
وتعود جبذورها اىل مسقط رأس والدها 
بلدة الزينبية قضاء صافيتا يف حمافظة 
البحر  على  واملطلة  الرائعة  طرطوس 
املتوسط يف اجلمهورية العربية السورية 
حيث زارت الوطن الغالي ومتتعت جبماله 
ارزونة  بلدة  واخواهلا يف  اقاربها  ولقاء 
اليت اعطت الوطن قامات كبرية من قادة 
املخرتع  منهم  واكادمييني  عسكريني 

سليمان املنذرة.
تقول هال: كل الشكر ألهلي االحباء على 
تربيتهم وتعليمهم لنا االخالص السرتاليا 
سورية  الغالي  احلبيب  والوطن  العظيمة 
فكرا  العربية  االمة  منارة  تعترب  اليت 
وثقافة ووطنية حاضنة للمقاومة يف وجه 

احملتل الصهيوني.

هو سقوط  يؤملنا  ما  ان  قائلة  وتضيف 
السوري  العربي  اجليش  من  الشهداء 
اهلل  طيب  االبرياء،  واملواطنني  البطل 
تعرف  ال  حاقدة  حفنة  يد  على  ثراهم، 
اهلل وال الضمري وال االنسانية وتستطرد 
يعادي  الذي  املزيف  االعالم  ان  قائلة 
والكاذبة  السيئة  االخبار  وينقل  سورية 
هو  واملوضوعية  الصحة  عن  والبعيدة 
لالمة  ومعاد  بامتياز  صهيوني  اعالم 

العربية مجعاء.
ويطيب لي ان اردد: مجيل هو النقد اذا  
عندما  جدا  وقبيح  واالصالح  للبناء  كان 

يكون للهدم واخلراب.
وتؤمن احلسناء هال بالقول القائل:

كن مجيال تَر الوجود مجيال
واثقة  صبية  بري  هال  احلسناء  الشابة 
اختصاصها  حقل  يف  تعمل  نفسها  من 
سوريا  احلبيب  الوطن  مع  وتتواصل 
وتتفاعل مع اسرتاليا احلبيبة بكل اخالص 
اهلل  كما  تتجزآن  ال  واحملبة  الوطنية  الن 

الن اهلل حمبة.  

احلسناء هال بري
حب الوطن من االميان

وجه
األسبوع

 اعداد:
 أكرم المغّوش

من ديوان الغدير

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش
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كأس العامل السادسة لكرة القدم للسيدات يف املانيا

فوز ثالث توالياً الملانيا 
4 - 2 والربازيل 3 - 0

حققت املانيا حاملة اللقب مرتني فوزها الثالث تواليا على فرنسا 
4 - 2 )الشوط االول 2 - 0(، يف املباراة اليت أجريت بينهما 
على ملعب »شتاديون ام بوروسيا - بارك« يف موينشنغالدباخ 
يف املرحلة الثالثة االخرية من تصفيات اجملموعة االوىل للدور 
اليت  للسيدات  القدم  لكرة  السادسة  العامل  كأس  من  االول 
منتخبا.   16 فيها  ويشارك  متوز   17 حتى  املانيا  تستضيفها 
سجلت للفائز كريسنت غاريفريكيس واينكا غرينغز )2( والثانية 
من ضربة جزاء »بناليت« وسيليا اوكويينو دا مبابي يف الدقائق 
25 و32 و68 و89، وللخاسر ماري - لور ديلي ولورا جورج يف 

الدقيقتني 56 و72.
دريسدن،  - شتاديون« يف  هاربيغ   - »رودولف  ملعب  وعلى 
خسرت كندا امام نيجرييا 0 - 1 )الشوط االول 0 - 0( سجلتها 

بريبيتوا نكووتشا يف الدقيقة 73.
تصدرت املانيا الرتتيب النهائي لفرق اجملموعة وهلا تسع نقاط 
ثم   ،)4  -  7(  6 فرنسا  وتلتها   ،)3  -  7( مباريات  ثالث  من 

نيجرييا 3 )1 - 2(، وكندا ال شيء )1 - 7(.
الرابعة،  اجملموعة  تصفيات  من  االخرية  الثالثة  املرحلة  ويف 
حققت الربازيل فوزها الثالث تواليا على غينيا االستوائية 3 - 
0 )الشوط االول 0 - 0( يف املباراة اليت أجريت بينهما على 
ملعب »فيفا لكأس العامل للسيدات« يف بوخوم وتأهلت للدور 
ربع النهائي. وسجلت االصابات اريكا وكريستيان )2( والثانية 

من ضربة جزاء »بناليت« يف الدقائق 49 و54 و3+90.
وعلى ملعب »باي ارينا« يف ليفركوزن، فازت اوسرتاليا على 
نروج 2 - 1 )الشوط االول 0 - 0( ورافقت الربازيل اىل الدور 
ربع النهائي. سجلت للفائز كياه سيمون )2( يف الدقيقتني 57 

و87، وللخاسر ايليز ثورسنيس يف الدقيقة 56.
تسع  وهلا  اجملموعة  لفرق  النهائي  الرتتيب  الربازيل  تصدرت 
نقاط من ثالث مباريات )7 - 0(، وتلتها أوسرتاليا 6 )5 - 4(، 

ثم نروج 3 )2 - 5(، وغينيا االستوائية ال شيء )2 - 7(.  
وتقام اليوم مباراتان يف املرحلة الثالثة االخرية من تصفيات 
اجملموعة الثالثة: كوريا الشمالية - كولومبيا يف بوخوم، أسوج 
- الواليات املتحدة  يف فولسبورغ وكال الفريقني تأهل للدور 

ربع النهائي.

كأس األمم األمريكية 
اجلنوبية لكرة القدم

كسر مشجعو منتخب االرجنتني حظر االبواب املغلقة لتمارين 
منتخب بالدهم، الذي كان يستعد ملواجهة كولومبيا يف اجلولة 
الثانية من تصفيات اجملموعة االوىل لبطولة كوبا امريكا 2011 

اليت تستضيفها االرجنتني لغاية 24 متوز/يوليو اجلاري.
»سانتا يف«  الشرطة يف  وأجرب مئات من املشجعني عناصر 
املدرب  متارين  ملتابعة  كولون  ملعب  يدخلون  تركهم  على 
مراسل  حبسب  تذكر  أحداث  أي  بدون  باتيستا،  سريجيو 

فرانس برس.
قبيل  االرجنتيين  للمنتخب  االعالمية  اللجنة  يف  عضو  وقال 
كان  العادة،  »يف  باتيستا:  عقده  الذي  الصحايف  املؤمتر 
لكن املشجعني قفزوا  مغلقة،  أبواب  داخل  التمرين سيقام 
فوق احلواجز األمنية، وحتت الضغط، فضلنا ادخاهلم كي ال 
حتصل مشاكل«. أما باتيستا، فقال: »كانت اجلماهري حمرتمة، 
والالعبون قدروا ذلك، كانت العاطفة اليت أظهرها املشجعون 
الينا، وأعجب الالعبون بهذا الدعم احلار. قد  جيدة بالنسبة 
يتكرر هذا االمر يف كوردوبا، مل ال، لكن علينا التفكري اننا 

نعمل على أمور حمددة عشية املباراة«.
املذلة  اخلسارة  االن  حتى  االرجنتينية  اجلماهري  تهضم  ومل 
ملنتخب »ألبيسيليسيت« امام املانشافت )4 - 0( يف العرس 
العاملي عام 2010 يف جنوب افريقيا، كما ان الكرة االرجنتينية 
تعيش على احداث الشغب اليت اثريت بهبوط العمالق ريفر 
باليت اىل الدرجة االوىل للمرة االوىل يف تارخيه، دون نسيان 
غياب االندية االرجنتينية عن الدور النهائي للمسابقة االعرق 
يف امريكا اجلنوبية »ليربتادوريس« اليت تعادل مسابقة دوري 
التقليديني  غرمييها  ممثلي  بني  حيث مجعت  اووربا،  ابطال 
سانتوس الربازيلي وبينارول االوروغوياني. وما يزيد الطني 
بلة ان املنتخب االرجنتيين مل يذق طعم االلقاب منذ 18 عاما 
وحتديدا منذ تتوجيه بكوبا امريكا عام 1993 يف االكوادور، 
بضربات  الربازيل  امام  االخريتني  النسختني  نهائي  وخسر 
الرتجيح عام 2004 و 0 - 3 عام 2007، يف حني ان منتخباته 
ذهبية  ابرزها  بالقاب  الخر  حني  من  تظفر  العمرية  للفئات 

اوملبيادي اثينا وبكني عامي 2004 و2008 على التوالي.

إصابة فالنسيا
ومانشسرت  االكوادور  منتخب  وسط  العب  مشاركة  ستكون 
يونايتد االنكليزي أنطونيو فالنسيا يف مواجهة منتخب بالده 
تصفيات  من  الثانية  اجلولة  املقبل يف  السبت  فنزويال  مع 
كاحله  يف  االصابة  بسبب  للغاية  صعبة  الثانية،  اجملموعة 

حسب ما ذكر مسؤول طيب عن املنتخب االكوادوري.
وقال باتريسيو مالدونادو: »ال ندرك بعد اذا كان فالنسيا 
سيتمكن من خوض املباراة، وذلك بعد أن داس العب اخر 

على قدمه اليت قد تكون تعرضت للكسر جمددا«.
وكان فالنسيا تعرض الصابة بالغة اخلطورة يف ايلول/سبتمرب 
فرتة  املالعب  عن  أبعدته  اوروبا  ابطال  دوري  املاضي يف 
طويلة. وكانت االكوادور تعادلت سلبا يف مباراتها االوىل 
مع الباراغواي، وهي تواجه الربازيل يف اجلولة الثالثة االخرية 

يف 13 اجلاري يف كوردوبا.

Saturday 9 July 2011السبت 9 تموز 2011

7 ذهبيات و3 فضيات و9 
برونزيات حصيلة بعثة 
لبنان باألوملبياد اخلاص

عادت بعثة األوملبياد اخلــاص اللبــناني من مشاركتها يف »بطولة 
األلعاب العــاملية الصــيفية«، اليت أجريت بأثينا، بـ 7 ذهبيات و3 
فضيات و9 برونزيات، علمًا انها كانت مؤلفة من 68 شخصًا بني 
إداري ومدرب والعب. وكان يف استقباهلا يف مطار رفيق احلريري 

الدولي العميد الركن حممد عيدوني وحممد ناصر.
وتوزعت الذهبيات على ألعاب القوى و«رولر سكيت« والفروسية، 
البوتشي  بألعاب  والربونزيات  والسباحة،  بالبولينغ  والفضيات 

والريشة وكرتي القدم والسلة وألعاب القوى والسباحة.
وكان السفري اللبناني يف أثينا جربان صوفان قد كرم املشاركني 
وأثنى على جهود الالعبني الذين حققوا نتائج رفعت اسم لبنان يف 

احملافل الدولية.

*السفري اللبناني يف أثينا جربان صوفان مع الفائزين بامليداليات*

من دون أي علم مسبق، وبصورة مفاجئة بعيدة عن االعالم، خاض 
أالربعاء  بعد ظهر  ودية  مباراة  القدم  بكرة  والكويت  ُعمان  منتخبا 
على ملعب املدينة الرياضية وانتهت بتعادهلما بهدف حلسن ربيع 
اللبناني  احلكم  بقيادة   ،)45( ناصر  ليوسف  هدف  مقابل   ،)27(
حممد املوىل ومساعدة سامر بدر وعدنان عبد اهلل، اىل الرابع مجيل 

رمضان.
لبنان  يف  االستعداد  املنتخبني  معسكر  نطاق  يف  املباراة  وتأتي 
الربازيل  »مونديال  نهائيات  اىل  املؤهلة  االسيوية  للتصفيات 
2014«، واليت تنطلق يف 23 احلالي، حيث تلعب عمان مع ميامنار، 

والكويت مع الفلبني.
وكان احتاد كرة القدم اللبناني قد أبلغ ادارة املدينة الرياضية يوم 
االثنني الفائت بالغاء مباراة األمس، وكذلك الغاء مباراة عمان مع 
سوريا يف 13 احلالي، مع التأكيد على اقامة مباراة لبنان مع ُعمان 

السبت )اليوم(، يف الساعة اخلامسة.
وكان لبنان قد خســر )صفرـ6(، أمام الكويت يوم السبت الفائت 
يف مباراة تعطلت يف الدقيقة الـ83، وهو سيستهل مشواره أمام 
بنغالدش يف تصفيات الـ«مونديال« يف 23 احلالي ذهابًا، ويف 28 

منه ايابًا يف داكا.

*العب كوييت يف لعبة خشنة على العب عماني*

ُعمان تتعادل مع الكويت )1ـ1( وديًا
وتلتقي لبنان السبت يف املدينة الرياضية

*اجلماهري تقتحم متارين األرجنتني.. وإصابة فالنسيا*

دوربان  مدينة  املنعقدة يف  الدولية  االوملبية  اللجنة  اختارت 
مضيفة  اجلنوبية  الكورية  بيونغتشانغ  مدينة  افريقيا،  جبنوب 
حساب  على   ،2018 سنة  الشتوية  األوملبية  االلعاب  لدورة 

مدينيت ميونيخ االملانية وآنسي الفرنسية.
وحصلت بيونغتشانغ منذ الدورة االوىل من االقرتاع على 63 
صوتا،   25 على  ميونيخ  حصلت  بينما   ،95 أصل  من  صوتا 
االوىل حيسم  املرة  وهي  فقط.  أصوات  سبعة  على  وآنسي 
من  االوملبية  االلعاب  لدورات  املضيفة  املدن  احدى  اختيار 
مدينة  اختريت  عندما   1995 عام  منذ  األوىل  االقرتاع  دورة 
سولت اليك سييت االمريكية مضيفة لأللعاب االوملبية الشتوية 

سنة 2002.
دورة  الستضافة  مرتني  ترشحت  ان  لبيونغتشانغ  وسبق 
االلعاب االوملبية الشتوية وأخفقت يف املرتني أمام فانكوفر 
الكندية عام 2010، وأمام سوتشي الروسية اليت ستنظم دورة 

.2014
آسيا  الشتوية يف  االلعاب  تقام  الثالثة  املرة  وستكون هذه 
واالوىل خارج اليابان اليت استضافتها مرتني يف سابورو عام 

1972 ويف ناغانو عام 1998.
باك توجه السبت  وكان الرئيس الكوري اجلنوبي لي ميونغ – 
الـ123  العمومية  اجلمعية  شهدت  اليت  دوربان  اىل  املاضي 
للجنة االوملبية الدولية املدعوة اىل االختيار بني املدن الثالث 
وعلق  بيونغتشانغ.  ترشيح  ترويج  ساهم يف  وقد  املرشحة، 
على اختيار هذه قائال: »لقد عملنا جبهد كبري وسنجعل اجلميع 

فخورين بنا، فاحللم حتول اآلن حقيقة«.
واستثمرت كوريا اجلنوبية 1,5 مليار دوالر لبناء منشآت حول 
املدينة الواقعة على 180 كيلومرتا مشال العاصمة سيول، كما 
وعدت احلكومة بتأمني 1,53 مليار دوالر اضافية لتأهيل السكك 

احلديد وبنى حتتية اضافية يف حال فوز ملف بيونغتشانغ.
وسبق لسيول أن استضافت دورة االلعاب االوملبية الصيفية 

عام 1988.

بيونغتشانغ الكورية اجلنوبية اختريت مضيفة
لدورة األلعاب األوملبية الشتوية سنة 2018
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ثقة بـ 68 صوتا...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

واملعيشية، ومل يعد جائزا أن تبكي على أطالل حكومات سابقة أو 
مرحلة سابقة، بل عليها أن تقدم وأن حتاول االجناز برغم الصعاب 

واألعباء املزمنة أو املوروثة أو تلك املستحقة.
صار لزاما على احلكومة اعتبارا من اليوم، أن تتحمل مسؤولية تسييل 
تلك الثقة سريعا وأن تثبت متاسكها وصدقيتها وجديتها يف مواجهة 
االزمات ومعاجلتها، وأن ترسي قواعد احلد األدنى يف عمل املؤسسات 

واالدارات العامة.
ولعل الفراغ احلكومي الذي عانى منه لبنان على مّر األشهر األخرية، 
قد كّوم من امللفات احلياتية واحليوّية والضرورّية، ما قد يتطلب من 
احلكومة امليقاتية اعالن ما يشبه حالة طوارئ اجتماعية واقتصادية 
وبني  جهة  من  يومية  وزارية  عمل  اجتماعات  تعقد  وأن  ومعيشية، 
احلكومة والقطاع اخلاص واجملتمع األهلي ونقابات املهن احلرة كما 
إنتاج  حماولة  أجل  من  ثانية،  جهة  من  العمالية  واهليئات  النقابات 
ورشة عمل مجاعية تتمكن من مل مشل اللبنانيني بالعمل واالجنازات 
واخليارات االجتماعية وليس بالسياسة أو الشعارات السياسية اليت 

تكبل اللبنانيني وتزيد الشرخ بينهم سنة بعد سنة.
اإلدارة  إحياء  بإعادة  تكون  وامللحة  البديهية  األوىل  اخلطوة  ولعل 
الكربى، وإذا صدقت  العمل  املشلولة ومدها بعناصر إطالق ورشة 
النوايا، فإن ملف التعيينات اإلدارية موضوع على نار حامية، ورمبا 
تظهر طالئع التعيينات يف أول جلسة يعقدها جملس الوزراء اخلميس 
رياض  لبنان  مصرف  حلاكم  التجديد  وتتناول  األرجح،  على  املقبل 
سالمة، وتعيني رئيس جديد ألركان اجليش اللبناني، باإلضافة إىل 

تعيني مدير عام لألمن العام.
وبالعودة إىل جلسة الثقة، فإنها وصلت يف النتيجة إىل ما هو مقدر 
هلا على مستوى نسبة األصوات، بفارق صوت واحد كان ميكن أن 
جيعل الثقة تصل اىل 69 صوتا معه لو مل يؤثر النائب طالل ارسالن 
املعاني  من  مجلة  املقابل  يف  أفرزت  أنها  إال  احتجاجه،  يف  البقاء 
السياسية املعربة، حيث تبدت بوضوح عمودية االنقسام السياسي 

بني قوى األكثرية واألقلية.
يف  ظهر  الذي  اإلرباك  يف  تبدت  الصارخة  املالحظات  اكثر  ولعل 
صفوف قوى 14 آذار يف موازاة التماسك الذي اظهرته قوى االكثرية، 
وساهم يف ذلك أداء املعارضة، اليت خرج على موقفها اوال النائب 
ميشال املر الذي حضر فمنح الثقة، وثانيا نائب اجلماعة االسالمية 
عماد احلوت الذي سبق ان اعلن »االمتناع عن التصويت« وقرر أن 
يغيب عن اجللسة، وثالثا النائب روبري غامن الذي امتنع عن التصويت 
متجاوزا قرار حجب الثقــة الذي كــان قد أعلنه يف ختام كلمــته يف 

اليــوم األول للجلسة.
حلظة  العامة  القاعة  مغادرة  اىل  آذار   14 نواب  مبادرة  ان  على 
التصويت على الثقة، افقدت صوتها قيمته املعنوية، وخّسرت تلك 
»ال  بعبارة  امليقاتية  احلكومة  وجه  مباشرة يف  النطق  فرصة  القوى 
ثقة«، وبالتالي منحت احلكومة امليقاتية من حيث تدري او ال تدري 

فرصة ان تنال ثقة »إمجاع احلضور« يف القاعة العامة.
ومل خترج مناقشات اليوم الثالث للجلسة عن املسار التصادمي الذي 
ظهر يف اليومني املاضيني، وجاءت يف معظمها مستنسخة عما هو 
متداول يف حلبة السجال السياسي، وشكل بيان »الربيستول« منطلقا 
ملناقشات قوى الرابع عشر من آذار، سواء يف املوقف من احملكمة 
او السالح او العالقات العربية والدولية او العالقة مع سوريا، او يف 
املوقف من رئيس احلكومة الذي رد على تلك املداخالت بلغة هادئة 
مستعينا بأدبيات احلكومتني السابقتني وببيان لوزراء اخلارجية العرب 
يستخدم اللغة واملصطلحات نفسها اليت استخدمها البيان الوزاري 
يف مقاربة موضوع احملكمة الدولية، وبدا ميقاتي كأنه »ينام« على 
النص منذ اليوم األول لتكليفه حيث كان يردد دائما أنه سيستعني 
أو يتنصل منه ال حمليا وال عربيا وال  مبا ال ميكن ألحد أن يرفضه 

دوليا.
وأكد ميقاتي يف رده ان حكومته ولدت من االرادة اللبنانية ولعلها 
املرة االوىل اليت تكون فيها والدة احلكومة لبنانية، الفتا اىل ان غياب 
فريق من اللبنانيني عن احلكومة كان طوعيا وليس قسريا. وشدد 
اجلمهورية،  رئيس  بإدارة  احلوار  واملضي يف  الوطنية  الوحدة  على 
الفتا االنتباه اىل ان احلكومة لن تتجاهل موضوع السالح »والقلق من 
وجوده باملدن«، مؤكدا ان ال شريك لسالح الدولة، وأن نزع السالح 
من املدن من اوىل مهام احلكومة »يف ظل اجواء وفاقية بعيدا عن 

االستفزاز«.
ملواجهة  شكلت  احلكومة  بأن  املعارضة  اتهامات  ميقاتي  ورفض 
العالقات  الدولية وتعزيز  بالقرارات  االلتزام  الدولي مؤكدا  اجملتمع 
مع الدول االجنبية، كما رفض املداخالت اليت ألقت ظالال من الشك 
»ال  ان  الفساد، مضيفا  ومكافحة  الشواغر  احلكومة مللء  عمل  حول 

انتقام وال كيدية بل كفاءة ونظافة كف«.
وأوضح ان عبارة »احرتام« اليت اعتمدتها احلكومة بالنسبة اىل القرارات 
الدولية، هي عبارة توازي بأهميتها ال بل هي أكثر اهمية من كلمة 

التزام بدليل اعتبارها من التعابري الدستورية االساسية.
ان  اىل  مشريا  الدولية،  احملكمة  مسرية  متابعة  على  ميقاتي  وأكد 
عازمة  احلكومة  وأن  استمرارية،  احلكم  ان  من  تنطلق  املتابعة  تلك 
على استمرار التعاون تطبيقا للقرار 1757 الذي أنشأ احملكمة إلحقاق 

العدالة بعيدا عن االنتقام والتسييس.
ورد ميقاتي على اهلجوم الذي طال عبارة »مبدئيا« يف بند احملكمة، 
كاشفا ان »هذه العبارة اقتبست من الصيغة املقدمة من حكومة سعد 

احلريري اىل جملس وزراء اخلارجية العرب يف 2 آذار 2011«. وتوجه 
»ليس  قائال:  السنيورة  فؤاد  النائب  »املستقبل«  كتلة  رئيس  اىل 
معي ممحاة وأكتب بقلم حرب ال كما انت تكتب بقلم رصاص«، وختم 
ميقاتي بالتشديد على اقتناعني مقدسني وضعهما يف خانة »اخلطوط 
أوال،  ابنائه  وسالمة  واستقراره  ووحدته  لبنان  أمن  وهما  احلمراء« 
واحلفاظ على مؤسسة رئاسة جملس الوزراء وما ترمز إليه من موقع 
اقبل  ولن  »لن أمسح  وقال  ودور وصالحيات ومسؤوليات وطنية. 
بأي مساس بهما، مهما كانت االسباب ومهما غلت التضحيات، ولن 
تصبح رئاسة الوزراء مكسر عصا، وستمارس صالحياتها كاملة من 

دون نقصان«.
زمن املقرر ان يكون ميقاتي استقبل صباح امس اجلمعة يف السرايا 
قد  كان  بعدما  احلكومات  لرؤساء  تقام  استقبال  مبراسم  احلكومية 
آثر أال تقام له بعد صدور مراسيم تأليف احلكومة، على عكس من 
سبقوه، ومن املقرر أن يكون قد ادى صالة اجلمعة يف العاصمة، 
على أن يتوجه بعد ذلك يف إجازة عائلية خاصة حتى نهاية األسبوع.

ترحيب مبشاركة االخوان...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

العهد السابق. لكن عبارة »الثورة يف خطر« شكلت امس الشعار اجلامع 
والتطهري...  »القصاص  تظاهرات  يف  املاليني  خلفه  سيتحد  الذي 

الثورة أواًل«.
استعداداتهم  يناير«   25 »ثورة  شباب  فيه  بدأ  الذي  الوقت  ويف 
ملواكبة  التحرير،  ميدان  يف  خصوصًا  الشارع،  يف  اللوجستية 
التظاهرات الشعبية اليت يتوقع أن تكون األضخم منذ تنحي مبارك 
يف احلادي عشر من شباط املاضي، فإن أجواء الناشطني املصريني 
يف هذه األيام توحي بأن مرحلة ما بعد »8 يوليو« ستكون خمتلفة عّما 
قبله، يف ظل حالة الغضب املتصاعدة، واليت تفّجرت يف اليومني 
باأليام  السويس، ذكرت املصريني  املاضيني تظاهرات عنيفة يف 

األوىل للثورة.
الثورة مل تكتمل

وتبدو حالة الغضب تلك مشروعة إذا ما أمعّنا النظر يف السياسات 
اليت انتهجتها سلطات املرحلة االنتقالية خالل األشهر املاضية، واليت 
بدت شبيهة بسياسات احلزب الوطين املنحل، سواء على املستوى 
السياسي، حيث املطالب بالتغيري الشامل ال تلقى أذانًا صاغية من 
قبل اجمللس العسكري احلاكم، أو على املستوى االقتصادي، حيث 
املواطن  معيشة  على  السلبية  وتداعياتها   - احلرة  السوق  فلسفة 
تكاد تبدو السمة املشرتكة بني الفريق االقتصادي حلكومة  املصري – 
عصام شرف و«شّلة« مجال مبارك وأمحد عز، أو على املستوى األمين، 
حيث ما زال نهج وزير الداخلية األسبق حبيب العادلي ماثاًل يف تعامل 

األجهزة مع التحركات الشعبية السلمية.
ولعل ما حدث خالل اليومني املاضيني، خصوصًا اإلفراج عن الضباط 
املتهمني بقتل املتظاهرين يف السويس وأحكام الرباءة اليت صدرت 
التعامل  وقبلها  مبارك،  عهد  يف  الفساد  رموز  من  ثالثة  ملصلحة 
الوحشي مع أهالي الشهداء يف شوارع القاهرة، ناهيك عن املماطلة 
بشباب  دفعت  قد  املنهوبة،  مصر  أموال  واسرتداد  احملاكمات  يف 
الثورة إىل إعادة ترتيب أولويات تظاهرة اليوم، بعدما انطلقت حتت 
شعار »الدستور أواًل«، وهو تطّور أثار استياء البعض لكونه ال ينسجم 
القوى  ملنح  ذكية  خطوة  بدا  لكنه  الثورية«،  »الشرعية  مبادئ  مع 
مبا  خياراتها  تقييم  إلعادة  فرصة  اإلسالمية،  السياسية، وخصوصًا 
ينسجم مع أهداف »ثورة 25 يناير« بعدما ابتعدت كثريًا عنها خالل 

الفرتة املاضية.
مشاركة »اإلخوان«

وفيما يأمل البعض يف أن يشكل تراجع مجاعة »اإلخوان املسلمني«، 
ومعها التيار السلفي، عن قرارها املسبق مبقاطعة مليونية »القصاص 
والتطهري« بدايًة جديدة للتعاون بني القوى السياسية لتحقيق باقي 
هذه  إىل  الشك  بعني  ينظرون  كثرًا  فإّن  يناير«،   25 »ثورة  أهداف 
اخلطوة املفاجئة اليت يرون أنها جمّرد إجراء تكتيكي ال خيرج عن إطار 
»ركوب املوجة« على غرار ما حدث يف األيام األوىل للثورة. وفيما 
واجهة  عن  أواًل«  »الدستور  مرتبة  برتاجع  مشاركتهم  »اإلخوان«  بّرر 
هذا  يرون يف  اجلماعة  معارضي  فإن  اليوم،  اليت سرتفع  املطالب 

التحّول أبعادًا أخرى.
ويقول القيادي يف احتاد الشباب التقدمي، اجلناح الشبابي لـ«حزب 
التجمع«، ناصر عبد احلكيم لـ«السفري« إن »مثة قوى جنحت يف اخرتاق 
أن  أدركت  بعدما  أواًل،  الدستور  شعار  كانت حتت  اليت  التظاهرة، 
حجم املشاركة الشعبية ستكون كبرية جدًا، وهلذا السبب فقد قررت 
تلك القوى، واإلسالمية منها بشكل خاص، االنضواء يف هذا التحرك 
هلدفني: األول، إفراغ التظاهرة من مضمونها، والثاني ركوب املوجة 
خريطة  حول  املصريني  بني  خالف  ال  بأن  اإلحياء  وحماولة  جمددًا، 

املرحلة االنتقالية«.
حتويل  التحول  هذا  من  اهلدف  يكون  أن  احلكيم  عبد  يستبعد  وال 
ميدان التحرير إىل ساحة الشتباكات دامية، وذلك بغطاء من جهات 

حكومية.
وتبدي الناشطة الشبابية يف حزب الوفد ميادة مدحت اهلواجس ذاتها 
إزاء التحول يف موقف »اإلخوان« والتداعيات احملتملة ملشاركتهم يف 
األيام  »ما حدث خالل  إن  لـ«السفري«  اليوم. وتقول مدحت  تظاهرة 
أخرى،  مطالب  تراجع ملصلحة  قد  أواًل  الدستور  مطلب  أن  املاضية 
وقد تزامن ذلك مع التوتر الذي ساد يف الشارع املصري، خصوصًا 
واإلفراج  الشهداء(،  وأهالي  املتظاهرين  )قمع  القاهرة  أحداث  بعد 
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عن املتهمني بقتل شهداء الثورة، ولذلك فإن كل املؤشرات تؤكد 
بأن تظاهرات يوم اجلمعة ستكون ناجحة جدًا، وهلذا السبب فقد قرر 
اإلخوان أن يلتحقوا بها، ألنه من غري اجلائز بالنسبة هلم أن تنجح هذه 

التظاهرات وهم غائبون عنها«.
يف  »اإلخوان«  مشاركة  تتسبب  أن  بدورها،  مدحت،  تستبعد  وال 
التظاهرات باندالع مناوشات داخل ميدان التحرير، لكنها تشري إىل 
أن مثة استعدادات جتري حاليًا لتأمني امليدان عرب مئات الناشطني 

املنضوين يف إطار اللجان الشعبية.
يف املقابل، ال يرى املتحدث اإلعالمي حلركة »6 ابريل« حممد عادل 
مربرًا هلذه املخاوف، إذ يشري لـ«السفري« إىل انه جرى التواصل مع 
»اإلخوان« وقد أبدوا التزامًا بضبط النفس، عدا أن اللجان الشعبية 
ستتصدى ألي حماوالت لتعكري األمن سواء على مداخل امليدان أو 

حول املنصات.
ويتفق عادل مع تفسري باقي الناشطني لسبب عدول »اإلخوان« عن 
مقاطعة التظاهرات، موضحًا ان »ما حصل يف اليومني املاضيني زاد 
حدة الغضب يف الشارع، وكل هذا يؤكد أن املصريني سيشاركون 
بكثافة، وهلذا فإن اإلخوان ال يريدون أن يكونوا خارج هذا املشهد 
حتى ال يكرروا اخلطأ الذي ارتكبوه يوم 27 أيار املاضي، حني هتفت 
اجلموع يف ميدان التحرير: إحنا آسفني يا إخوان .. غصب عنكم مّلينا 

امليدان«.
كذلك، يشري القيادي يف احلزب الشيوعي املصري عصام شعبان 
إىل  يعود  »اإلخوان«  موقف  يف  التحول  سبب  أن  إىل  لـ«السفري« 
التظاهرات  أن حجم املشاركة يف  األول،  أمور:  بثالثة  استشعارهم 
قبل  من  اخلطر  دائرة  يف  زالوا  ما  أنهم  والثاني،  كبريًا.  سيكون 
عن  إحجامهم  أن  فهو  الثالث،  أّما  األمن.  وأجهزة  القائمة  السلطة 
املشاركة قد يؤّدي إىل إبعادهم عن باقي القوى السياسية لكونهم 

غري قادرين على العمل بشكل منفرد.
وبرغم قرارهم باملشاركة يف تظاهرات اليوم، يرى شعبان أن حسابات 
إصالحية  »حركة  أنهم  أهمها  خمتلفة،  اعتبارات  حتكمها  »اإلخوان« 
وليست ثورية«، وبالتالي فإن مثة مطالب ثورية، كـ«الدستور أواًل« 
واالجتماعية، تشكل  االقتصادية  املطالب  وباقي  النظام«  و«إسقاط 
تهديدًا ملصاحلهم، باعتبارهم جزءًا من البناء القائم حاليًا يف مصر، 
وبالتالي فإنهم غري مستعدين للمطالبة بأي تغيريات جذرية يف بنية 

النظام.
وقوع  احتمال  من  املخاوف  مع  املقابل،  يتفق، يف  ال  لكن شعبان 
اشتباكات يف ميدان التحرير، موضحًا أن »امليدان يف ظل الكثافة 
اجلماهريية يبدو عادة يف حالة انسجام، برغم االختالفات يف مواقف 

املشاركني يف التظاهرات«.
إزاء  ارتيابها  فؤاد  أمحد  الشبابية سارة  الناشطة  تبدي  جهتها،  من 
التحّول يف موقف »اإلخوان«. وتقول سارة لـ«السفري« إن »اإلخوان 
أواًل،  الدستور  مطلب  عن  بالرتاجع  التظاهرة  يف  مشاركتهم  برروا 
القوى  نفسها  هي  يوليو   8 لتظاهرة  دعت  اليت  القوى  بأن  علمًا 
اليت ترفع هذا الشعار، قبل أن تنّحيه جانبًا بهدف توحيد املطالب«. 
وتشري سارة إىل أن »مشاركة اإلخوان يف اللحظة األخرية ليست أمرًا 
جديدًا«، على غرار ما حدث يف 25 و28 يناير، مضيفة أن »اإلخوان هم 
األفضل دائمًا يف التنظيم والظهور يف الواجهة، ولذلك ال أعلم ماذا 
سيفعلون إذا جنحوا يف االستيالء على املنصات يف امليدان«. وتتوقع 
التسامح  روح  قبيل  من  ترحيبًا  اإلخوان  مشاركة  »تلقى  ان  سارة 
الثورية... أما أن حياولوا االستيالء على الثورة مرة أخرى فال أظن أنه 

سيسمح هلم بذلك«.
برغم ذلك، ترى سارة أن االختالفات يف الشعارات ستكون واضحة 
يف تظاهرة اليوم فـ«قوى التغيري الثوري ستهتف بسقوط اجمللس 
اجمللس  مهامجة  على  يتجرأوا  لن  اإلخوان  أن  حني  يف  العسكري، 

بسبب الرتتيبات اجلارية بني الطرفني«.
متايز القوى املدنية

ويف ظل هذا االختالط بني القوى املتضادة يف اهدافها خالل تظاهرة 
اليوم، فإن القوى املدنية )يساريون وليرباليون( ستسعى إىل أن 
تتمايز يف شعاراتها وحتركاتها. ويف هذا اإلطار، مثة نقاشات جتري 
بني هذه القوى للبحث يف إمكانية املضي قدمًا يف اعتصام مفتوح 
يف ميدان التحرير بعد انتهاء التظاهرة املليونية، خصوصًا أن القوى 

اإلسالمية قررت فض مشاركتها عند اخلامسة عصرًا.
وإضافة إىل ذلك، يشري عبد احلكيم اىل أن القوى الشبابية املنضوية 
التحرير  ميدان  حول  تطوف  تظاهرات  يسارية ستنظم  ائتالفات  يف 
قبل االلتحاق بالتظاهرة املليونية، على أن ترفع شعارات »الشرعية 

الثورية« من مثل »الدستور أواًل« و«مدنية الدولة«...
متمايزة،  شعارات  بدورهم  شعبان، سريفعون  الشيوعيون، حبسب 
الثورة  عن  والدفاع  االجتماعية،  العدالة  حول  خصوصًا  وتتمحور 

»املهّددة بتحالف رجعي يف الداخل واخلارج«.
أما حركة »6 ابريل«، حبسب عادل، فتتعامل مع التظاهرة بوصفها 
املختلفة  السياسية  القوى  بني  الصدع  رأب  حملاولة  مهمة  حمطة 
بني شعاري »الدستور أواًل« و«االنتخابات أواًل«، حيث تعكف احلركة 
العديد من  على وضع مسودة دستور انطالقًا من اقرتاحات قدمها 
اليت  املعايري  حول  للتوافق  مبادرة  واقرتاح  املصريني،  املواطنني 

ستعتمد الختيار اجلمعية التأسيسية لوضع الدستور اجلديد.
ميدان  منصات  بها  اليت ستحفل  والتوجهات  األهداف  تعّدد  وبرغم 
التحرير اليوم، إال ان مثة حقيقة واحدة ال لبس فيها، وهي أن الشعب 
املصري يبدو مصممًا على استكمال ثورته، مستعيدًا، بشكل فطري، 
مقولة سادت خالل الثورة الطالبية يف باريس عام 1968، وهي أن 

»الذين يصنعون نصف ثورة حيفرون قبورهم بأيديهم«.
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 Hatem
Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âfl@·ÿmbuby
@fib‡«cÎ@pbfláÇ
@ÚÓ‰fl¸a@Úéaã®a
@äb»édi@@Úñb©a
Úèœb‰fl
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NNÚ”ÏqÏfl@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›flb»n€a@¿@÷áñÎ

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 9 July 2011السبت 9 تموز 2011
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لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au
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االول َّـ عالم التصوير
خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد- حفالت عامة وخاصة 

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
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LEBANESE PIZZA & PIES
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PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

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

Abdo
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ال شيء على وجه االرض اهم واكرب من الكرامة 
ونظافة اليد.. فمن كان من طينة الشرفاء هو 
احد ان يسجل يف  اذ ال يستطيع  سيد نفسه 

شباكه اي اصابة او يرميه باي تهمة.
فمن ارتهن للمال فقد كل شيء واصبح انسانا 
غري سوّي ال يؤخذ برأيه النه يأمتر بأوامر املرتهن 

له.
عن  يتنازل  ان  حياته  يف  االنسان  يضطر  قد 
ينبغي  ال  ولكن  شيء  على  يفاوض  او  شيء 
اليد  مد  حد  اىل  والتفاوض  التنازل  ان يصل 

واالرتهان واالستسالم.
يقال ان واصا باشا احد املتصرفني العثمانيني 
الرتكي  احلكم  ايام  لبنان  اىل  يوم  ذات  جاء 
هلم  حقق  حيث  االنصار  من  الكثري  فاكتسب 
منافع مهمة واغدق عليهم امليزات فوااله فريق 
ان  استطاع  وقد  والنفعيني  االنتهازيني  من 
يفك حصار املقاطعة اليت التزم بها اللبنانيون 
بوجه املغتصب احملتل وكان املتصرف يذهب  
اسبوعيا اىل لقاءات  شعبية يف مواكب كبرية 
وحتت حراسة مشددة ويدخل قاعة االجتماعات 
الواسعة اليت جيلس فيها الناس على االرض  
كان  الناس  من  واحد  اال  له  اجلميع  فيتأهب 
دائما ميد رجليه وهو جالس على االرض بينما 

يرتبع اآلخرون.
القاعة  تلك  اىل  املتصرف  زيارات  وتكررت 
ذاك  على  رجليه  ميد  زال  ما  والرجل  الفخمة 
وكان  للعشرات  يتسع  الذي  الكبري  البساط 
املتصرف  اسئلة  اال هو، جييبون على  اجلميع، 

ويتبادلون واياه الرأي.
مرة من املرات اغتاظ املتصرف من تصرف هذا 
الرجل فأغدق عليه الشفاعة فلم تفعل وسلط 

الذي ميد يده والذي ميد رجله

LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

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

Saturday 9 July 2011السبت 9 تموز 2011

سعد احلريري يعيش هذه االيام متنقال ما بني 
ان هذا  اربعة أشهر حبجة  منذ  فرنسا وكندا 
الغياب املستمر يعود ألسباب أمنية وهذا ما 
حذرته منه االم احلنون والعطوف على لبنان 
فرنسا.. خالل حرب لبنان مسعنا اناسا تبيع 
املقابر ويف احسن االحوال تؤجرها.. قد يكون 

هذا اخلرب صحيحا او ال يكون.
السؤال هو: هل جيوز لفرنسا.. امنا احلنون؟! 
ان ختلق جوا من البلبلة والذعر بني اللبنانيني 
هناك  بان  مسؤوليها  احد  عن  صادر  بكالم 
خمططا يف لبنان الغتيال سعد احلريري وحتى 
هذا  وجدية  صحة  مدى  يعرف  احد  ال  اليوم 

اخلرب..
 هل هو خرب موثق ام انه جمرد كالم.

بعض املصادر تعترب ان رصيد سعد احلريري 
يف تزايد وكي يثبت املصدر ذلك استدعى 
عددا من املسؤولني اللبنانيني من املؤيدين 
له ولتيار املستقبل اىل فرنسا لالجتماع بهم 
لبنان استنفر عدد من  هناك وبعودتهم اىل 
حكومة  ان  للقول  املستقبل  تيار  مسؤولي 
باالعدام  عليها  حكموا  وقد  ساقطة  ميقاتي 

بقلم كميل مسعود
احد  اليه  اوفد  ثم  يرتدع  فلم  التخويف  عليه 
اليه  قدمه  بالذهب  مليئا  كيسا  حيمل  مجاعته 
سيدنا  من  هذا  الذهب  كيس  ان  له:  قائال 
وماذا  الرجل:  فسأله  باشا  واصا  املتصرف 
يريد موالنا لقاء هذه اهلبة فقال الرسول ابدا 

ال شيء.
فرد اليه الكيس وهو يقول اعد هذا املال اىل 
واصا باشا وابلغه ان من ميد يده ال يستطيع 
بعد ذلك ان ميد رجله وانا اريد دائما ان امد 

رجلي ال يدي.
للمال  يستسلم  فمن  وحكمة  موعظة  تلك  انها 
قناعته  له  توحي  ما  يقول  ان  يف  حقه  يفقد 
ويصري عبدا ملا يفرض عليه دون ان يكون له 

فيه رأي.
امثال هؤالء هم اشبه بالعبيد وما اكثرهم هذه 

االيام.
االختيار  اجلميع  مفتوح وعلى  احلياة  اخليار يف 

بني احلرية والعبودية. 

العاشر  يف  االحد  يوم  االحتفاالت  تبدأ 
من متوز 2011 الساعة السابعة مساء يف 
كنيسة سيدة لبنان برتاتيل دينية يتلوها 
مار  احتفاالت  ضمن  من  هوفيك  االب 

شربل.
االربعاء  يوم  شربل  مار  تسعاوية  تبدأ 

احتفاالت عيد مار شربل
الساعة السابعة مساء وتنتهي يف 16 متوز 

ليلة العيد.
السادسة  الساعة  بالقداديس  االحتفاالت 
الدير  ابواب  وتبقى  والعاشرة  والثانية 
مفتوحة الستقبال املؤمنني طيلة يوم االحد 

وطيلة ليل 16 و 17 متوز 2011.

تيار املستقبل يهدد بالنزول اىل الشارع
قبل ان تنال ثقة اجمللس النيابي..

ان مثل هذا الكالم فيه الكثري من التحريض 
خاصة ان احد نواب املستقبل هدد بالنزول 
اىل الشارع وهو امر ال تراجع عنه على االطالق 

كما قال دون انتظار اداء احلكومة اجلديدة.
حقيقة انها معارضة غري شرعية وغري قانونية 
اىل  البلد  جر  تريد  ختريبية  معارضة  انها 
حولنا. من  كما هو حاصل  والبلبلة  الفوضى 

سؤال يطرحه اكثر من مسؤول:
هل وجود سعد احلريري يف فرنسا هو السباب 

امنية؟
له  ليتسنى  البلد  خارج  يبقى  ان  يفضل  أم 

االشراف على املؤامرة عن بعد؟
ومؤخرا كشفت قناة اجلديد التلفزيونية عن ان 
سعد احلريري اصبح يف حالة مادية يرثى هلا 
بعد ان خسر من ثروته ما يقارب املليار دوالر 
حيث اصبح عاجزا عن تزويد طائرته اخلاصة 
ونافضا  واقفا  له  صورا  وشاهدنا  بالوقود 

جييب بنطلونه بيديه باعتبار انه مفلس حقا.
حقيقة  العلن  على  ستكشف  املقبلة  فااليام 

احلريري كاملة.
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اكثر من 800 شخص شاركوا يف حفل عيد مار شربل يف ملبورن
االوىل  املرة  هي  ليست 
وال هي االخرية اليت جتمع 
االنطونية  الرهبنة  فيها 
الطائفة  ابناء  ملبورن  يف 
املارونية خاصة واملسيحية 
واحد  سقف  حتت  عامة 
السياسية  فئاتها  جبميع 
واالحزاب  والعقائدية 

والتيارات اللبنانية.
بني  االكرب  المرياج  صالة 
اخواتها االربع واليت تتسع 
شخص   800 من  الكثر 
السبت  مساء  غصت 

Saturday 9 July 2011السبت 9 تموز 2011

*روبري بخعازي ومؤيدون واعضاء يف التيار*

* االب اندراوس املعرّف والخطيب والفنان *

*فادي وطوني غصن واصدقاء*

*طاولة املختار ميالد الحلبي*

*القوات اللبنانية*

*رئيس الجامعة واصدقاء*

*بيار ابي ياغي وزوجته واصدقاء*

*رئيس جمعية دار بعشتار سايد حاتم وعائلته ووليد الحاج واصدقاء*

*طاولة جمعية القديسة مورا*

*طاولة رئيس واعضاء جمعية سيدة زغرتا*

*مؤيدون للتيار الوطني الحر*

*طاولة حزب الكتائب**طاولة التيار الوطني الحر*

املاضي باجلماهري من خمتلف االحزاب والتيارات السياسية 
والفكرية واالعالمية اضافة اىل الراهبات االنطونيات وعدد 
الرياضية  واالندية  والروابط  اخلريية  اجلمعيات  من  كبري 

ورجال مال واعمال واقتصاد وحشد من املواطنني.
االب ادمون اندراوس رئيس دير شربل يف ملبورن هذا 
الراهب االنطوني املثالي املتعالي على كل الصغائر الذي 
حيمل يف قلبه الطيب اكثر من رسالة اوهلا رسالة املسيح 
اليت  االرض  على  االنسان  رسالة  وثانيها  معانيها  بكل 
تفرح القلوب وثالثها رسالة حمبة اجلميع اليت جتمع وال 
مار شربل  عيد  الكبري مبناسبة  االحتفال  تفرق ويف هذا 

كان العريف واخلطيب والفنان.
هكذا افتتح االب االنطوني ادمون اندراوس احلفل العامر 
الرائع  اجلهوري  بصوته  واللبناني  االسرتالي  بالنشيدين 
وبارك  الطعام  بارك  ثم  املسجالت.  اىل  الرجوع  دون 
اجلمهور احلاضر والغائب بعذر او بدون عذر وبارك املكان 

مرحبا جبميع احلضور خاصة مبمثلي االعالم.
ثم حتدث عن حياة الراهب االنطوني شربل شدياق رئيس 
 6 منذ  الرب  اختاره  الذي  سنوات  لسبع  شربل  ما  دير 
أشهر ليكون اىل جانبه حيث افتقدته اجلالية يف ملبورن 
واسرتاليا كما افتقده لبنان ثم كانت دقيقة صمت عن 

روحه الطاهرة.
اللبناني  الغناء  من  مدى ساعتني  وعلى  اندراوس  االب 
كما  والنساء  الرجال  قلوب  اىل  الفرح  ادخل  بعفوية 
الشباب والشابات حيث كان لكل اغنية لون مميز واختتم 

وصلته الفنية الطويلة بكلمة شكر وحمبة للجميع.
من  لديه  ما  امجل  قدم  كتورة  لويس  الشباب  مطرب 
للنجمة  كان  اجلميع وكذلك  اعجاب وتصفيق  نالت  اغان 
ما قدمت من  غيتا حدشييت حضور فين الفت من خالل 

اغنيات.
اما االب االنطوني هوفيك فابدع يف وصلته الفنية.

العربية  االطباق  اشهى  المرياج  صالة  ادارة  قوقدمت 
ساهرة  عينا  وكانت  واملرطبات  واملشروبات  واالجنبية 

على راحة اجلميع تليب كافة احتياجاتهم وطلباتهم.

اجلوائز  وقدمت  التومبوال  سحب  جرى  اخلتام  ويف 
للراحبني.
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احلزب السوري القومي االجتماعي

يقام حفل خطابي يتخلله معرض 
كتب وضيافة وذلك يوم

االحد املوافق يف 2011/07/10 
الساعة الرابعة بعد الظهر

Greenacre Citizens Centre
Waterloo Road. Greenacre 202

Saturday 9 July 2011السبت 9 تموز 2011

املربية مهى زيتونة القروش 
يف سيدني

اىل  وصلت  االسرتالية،  الربوع  اىل  هلا  زيارة  اول  يف 
مهى  املربية   2011  7-  3 يف  االحد  يوم  صباح  سيدني 
زيتونة القروش عقيلة الزميل رامي القروش الذي شاركه 
فرحة استقباهلا يف املطار لفيف من عائلة القروش متثل 

باوالده واحفاده واخوته واخواته واصدقاء.
هلا  وتتمنى  القروش  مهى  بالسيدة  ترحب  اهلريالد  اسرة 
االهل  كنف  وبني  الربوع  هذه  يف  سعيدة  اجازة  قضاء 

واالصدقاء واحملبني. 

*حلظة اللقاء بني الزميل رامي وعقيلته مهى يف مطار سيدني*

* الضيفة املربية مهى والزميل رامي القروش ويظهر يف الصورة 
ولداه امحد رامي وساندرا واحلفيدة شيماء*

*املربية مهى والزميل رامي والسيدة فتاة القروش سباط*

ماري وبيشاي يف القفص 
الذهيب

يف كنيسة القديسة دميانة والقديس اثناسيوس الرسول 
موسى  بيشاي  الصيدلي  العروسان  احتفل  بانشبول  يف 
غفري  مجع  حبضور  زواجهما  بعقد  رافال  ماري  والصيدلية 
كبري  وقع  الفرحة  هلذه  كان  حيث  واالصدقاء  االهل  من 
يف اجلالية املصرية اذ غصت الكنيسة باحملبني واملهنئني 
طالبني من اهلل التوفيق للعروسني ملا هلما يف حقل اخلري 

والسلوك االجتماعي وحمبة اآلخرين.
بأصدق  عقيقي  جوزيف  الشاعر  يتقدم  املناسبة  وبهذه 
مشاعر التهنئة من العروسني الكرميني راجيا من اهلل هلما 
حياة سعيدة مع متنيات اسرة اهلريالد للعروسني بالتوفيق 

والسعادة.
وقد اهدى الشاعر جوزيف عقيقي العروسني بهذه املناسبة 

القصيدة التالية:

وارادي وحكمي  وصيدلي  لطيف 
شهادي بدك  ما  الشعار  من 
احلديقه زهور  عّطر  ذوقك 
عيادي فاتح  للفقري  وضمريك 
احلقيقه عليك  تربم  عم  انت 
املبادي وابن  ابنها  النك 
اخلليقه فّضلت  عاملال  انت 
حتى بيشاي  يا  هيك  من  وانت 
زياده يتحّبك  الناس  كل 

ينأجر صعبه  فعل  ماري  يا  وفعلك 
هجر مّره  وال  بيتك  من  والصدق 
الرحيم قلب  يا  الوجدان  مقلع  يا 
من خدمة   االنسان  ما  بتشكي الضجر
قديم ومن  جديد  من  منعرف  حننا 
انفجر شاللو  اخلري  فعل  عا  عطفك 
اليتيم شفاف  على  البسمه  زارعه  يا 
بسمتك نعومة  مّرت  عاحلجر  لو 
احلجر بقلب  وعاطفه  نعومه  بتخلق 

*العروسان بيشاي وماري وابتسامة السعادة* 

مربوك للعروسني

أصحاب الفضيلة والسماحة،
أهل القلِم والصحافة،
أيها اإلخوة احملرتمني،

والتعاوِن  اهلل  األّخوِة يف  اجِل  من  معًا  نعيَش  أن  “أحُب 
املبيّن على احملبِة واحلوار. فأنا أحُب كلَّ الناس، أكانوا 
يّتفقوَن او خيتلفون معنا، ألنه باحملبِة فقط نستطيُع أن 

ه”. ها ولقاَء اإلنساِن كلِّ نكتشَف لقاَء األدياِن كلِّ
بهذه الكلمات اخلالدة للعالمة السيد حممد حسني فضل 
اهلل أتوجُه اليُكم يف هذه األمسية اليت حنيي فيها الذكرى 
مارونيٌّ  راهٌب  يِقَف كاهٌن  وأن  لغياِبه.  االوىل  السنوية 
ورؤيِة  وحكمِة  وبالغِة  بعلِم  ومعتزًا  مدهوشًا  كاثوليكيٌّ 

السيد حسني فضل اهلل هلو أمٌر معرّبٌ حبدِّ ذاِته. 
َد اجنازاَته الكثرية  لن نستطيَع يف هذه اللحظات أن نعدِّ
او أن ُنرِبَز علَمه الغزير أو مواقَفه املمّيزة، لكين اخرتُت 
أن أتوقَف عند ثالٍث من مزاياه وصفاِته احلميدة، فلقد 
واملعرفة  العلِم  رائَد  البّناء،  والتعاوِن  احلوار  رجَل  كان 
ضدَّ التطّرف الدييّن، وقائَد مسريِة حقوِق اإلنسان وكرامِة 

املرأِة األساسية.

“األّخوة يف اهلل” هي عنواُنه يف مسريِة احلواِر والتالقي 
مع اآلخرين على اختالِف مشارِبهم ومذاهِبهم واديانِهم. 
إىل  والديِن  باالنساِن  يرتقي  اهلل  فضل  بالسيِد  وكأني 
مصدِرهما وجذِرهما ويعوُد بِهما إىل اجملتمِع البشرّي مليأن 
والقاعدُة  املشروع  هذا  ينجُح  ال  وكيف  واألّخوِة.  باحلواِر 
األساسية عنده للحوار  ولبناء االنسان واجملتمعات هي 
حياُتنا  فيه  تتحرُك  اليت  الربنامَج  ُل  تشكِّ النها  احملبة، 

وتطلعاُتنا حبسِب قوِله.

لقد آمَن السيد فضل اهلل بالعلِم واعترَبُه القيمَة االساسيَة 
لإلدراك والطريَق الصحيح إىل احلياة ألن احلركة احلضارية 
حباجة للمتعّلم. ويف هذا االطار نقوُل لكم أيها اإلخوة، 
أن الصراَع اليوم مل يعد بني اجلهِل واملعرفة، امنا بني 
إىل  الطريَق  ان  يعرُف  فالكُل  الديين.  والتطّرف  املعرفِة 
حتّرِر االنسان وُرقيه هي من خالل العلِم واملعرفة، والكلُّ 
ُل  يكبِّ أتى  جهٍة  أيِة  من  الديين  التطّرَف  ان  ايضًا  يعرُف 
ُق بني البشر وينحدُر باإلنسان إىل األسفل.  االنساَن ويفرِّ
فاملعرفُة وحَدها هي اليت جتمُع يف ما بيننا وتقوُدنا إىل 

األعلى.

يف هذا السياق أعلَن السيد فضل اهلل مواقَف كثرية ضّد 
التعّصب املذهيب والتطّرف الديين فيها الكثري من احلكمة 
والنظرة إىل املستقبل. فالَسَلفية مثاًل، هي حركٌة متخلفٌة 
ألنها ال تنفتُح على أصالِة اإلسالم وتؤدي بفكِر صاحِبها 

إىل اهلالك على حد قوله.   
ويف إطار حقوِق االنسان االساسية دعا العالمة السيد فضل 
اهلل من مجّلِة ما دعا اليه إىل املساواِة بني الرجِل واملرأة 
معتربًا ان مسؤوليَة املرأة جتاه اجملتمع توازي مسؤوليَة 
الرجل. ومل يرتدد بإصداِر الفتاوى اليت تنُصُف املرأة، 
منها حق املرأة بالدفاِع عن ذاِتها ضَد العنف االجتماعي او 
اجلسدي،  ومنع الرجل من ممارسِة العنف اجلسدي ضد 
املرأة، وايضًا أصدر الفتاوى ضد جرائِم الشرف وختاِن 
املرأة. وقد قاَل يف هذا اإلطار : “العنف اجلسدي الذي 
ُيستعمُل ضد املرأة هو داللٌة على أن الرجَل ضعيٌف، ألن 

الضعفاء فقط يلجأون إىل العنِف غرِي املرّبر.”
الرمحِة  صوَت  الراحل  العالمة  كان  لقد  اخلتام  ويف 
لليتيِم واحملتاِج يف مؤسسِة املرّبات، وحصٌن للدفاِع عن 
الضعفاء يف املواقِف والفتاوى، واستعداٌد دائٌم للحواِر 
بني األديان، ونرباٌس للعلِم واملعرفِة يف ما أسسَّ من 
القديس يوحنا  مدارَس وصروَح علٍم وتربية. واذا كان 
قد أكد يف رسالته االوىل قائاًل:”من ال حيب ال يعرف اهلل 
الن اهلل حمبة”)1يو 4/8(، فما أمجل من أن نضمَّ صوَتنا 
إىل صوِت املرجع السيد حسني فضل اهلل قائلني : “من 

َل الطريَق”.  ُينادي باحملبِة ال يضُّ
وشكرًا.

كلمة األب الدكتور أنطوان طربيه

 يف الذكرى السنوية االوىل لغياب 

آية اهلل السّيد حممد حسني فضل اهلل
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متفرقـات
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مناسبات

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

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

25 breust place, punchbowl 
ph: 9750 5588

168 terminus street, liverpool
ph: 9600 8080

50 king street, st marys
ph: 9833 0255

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

فريد جان دكان

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

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

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

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

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

JÎÜe<‰Èffi<ãÈÒÜ÷]<Ì÷ÊÅ<ÿn∫Ê
<]Ñ‚ <gËÅ <ÇÈä◊÷ <]Ü“^ç <ÌÀËÜç <'Èé÷] <pÇ† <‹m
<‰j€◊”e<Ç“]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<Ü”ç<^€“<ÏÊ^À£]Ê<‹ËÜ”j÷]

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

<Ê] <Ÿ^€é÷] <Ê] <Ìõ^ËÜ⁄ <ª <^fl“ <·] <ÏÁ}]Ê <ÿ‚] <^flfi]
<Çu]Á÷] <·^flf÷ <ÿ“Ê <lÊ4eÊ <≈^œf÷]Ê <ÿf¢]Ê <hÁfl¢]

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

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

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

JÖÁñv◊÷<«·^äfi˜]
<JÌÈ÷^¢]Ê<·^flf÷<‡¬<oËÇ£]<ÖÁñ£]<ŸÊ]Çi<›^j§]<ªÊ

<làÈ≥ <ÌÈ~â <ÌeÅ`⁄ <lÇ¬] <ÇŒ <gËÅ <Ì◊Ò^¬ <kfi^“Ê
JÌ ^Èñ÷]Ê<›Ü”÷^e

FÖÁñuÊ<Ü€¬Ê<gËÅÊ<Ífi^€◊ä⁄Ê<ÓäÈ¬<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]FFÖÁñuÊ<ÓäÈ¬<ÍfiÁõ<gÒ^fl÷]<ÊÇfËÊ<pÇvjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F<Fª^ËÜŒ<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<Ü€¬<Ç€¶F<FÅ]Ü⁄Ê<gÈfiÜ“Ê<êÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]F<

F|Áç˘]Ê<t^r¬<HÏà∑<HgËÅF<FÌõ^ËÜ⁄<^fle_<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F<FÜ€¬<Ç€¶Ê<·Á⁄_<HåÁflõ<HêÁ«π]<HgÈfiÜ“F<FÅ]Ü⁄Ê<ÎÊ]Ü€∆<Í¬Ü⁄F<

FÍfi^€◊ä⁄<ÖÁi^flÈä÷]Ê<Í÷Áffl�â]Ê<gËÅ<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'é÷]F<F|Áç˘]Ê<Ü€¬<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<‰ÀËÜç<'Èé÷]F<Ft^£]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<Í÷^‚_<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F<Ft^r¬Ê<Ïà∑Ê<Í÷Áffl�â]Ê<gËÅÊ<Ü€¬Ê<Ç√â_<ºâÁjË<ÌÀËÜçF

FÖÁñuÊ<ª^ËÜŒF<

Fê�Á«π]<ÿÈ⁄à÷]Ê<ÌÀËÜç<'Èé÷]<H‹v◊⁄<Áe<H|Áç˘]<HÓäÈ¬<HÍfi^€◊ä⁄<HgÈfiÜ“<V∞€È÷]<‡⁄F

97505588

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

سيقام قداس وجناز االربعني 
زهية  املرحومة  نفس  لراحة 
طوني(  )ام  سعد  قسيس 
القديسني  كنيسة  يف 
االنطاكية  وبولس  بطرس 

االرثوذكسية على العنوان:
259Hyatts Rd Plumpton

-17 يف  االحد  يوم  وذلك 
العاشرة  الساعة   2011-7

صباحا.
الداعون: زوجها جورج سعد واوالدها طوني ومسري وتشارلي  
زوجة  وليديا  حصين  حسين  زوجة  نوال  وبناتها  وعائالتهم 
انطون مرون ود. ليندا زوجة د. جون تريين وعائلة شقيقها 
الوطن  وقسيس يف  آل سعد  وعموم  حنا قسيس  املرحوم 

واملهجر.. الدعوة عامة 

Saturday 9 July 2011السبت 9 تموز 2011

تتشرف مجعية أبناء املنية وضواحيها اخلريية 
بدعوتكم

حلضور حفلها السنوي وذلك مساءالسبت الواقع يف
 2011/ 7 / 23

يف قاعة الويستيال الكربى الساعة السابعة مساًء
نأمل حضوركم

لتأكيد احلجز أو االعتذار الرجاء االتصال
0425309093
0431269990
0416344343
0280681115

Email : al_minia_association@
hotmail.com
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Campbell Hill Park Pioneer Reserve    :  

Campbell Hill Road 
Guildford NSW  
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“A Saint Fully to God” 
Program for the Feast of St. Charbel 

11-17 July 2011  
 

Monday 11 July 
6:00pm Evening prayers and mass 
7:00pm Eucharistic Adoration 
 
Tuesday 12 July 
5:00pm Sodality of The Immaculate Conception Prayers and the Holy Rosary 
6:00pm Evening prayers with the Sodalities of the Diocese – Fr Jean Harb 
 
Wednesday 13 July 
6:00pm  Evening prayers and youth mass 
7:30pm Screening of the movie “Charbel” 
 
Thursday 14 July 
6:00pm Evening prayers and mass 
7:00pm Candlelit Procession: “On the Way to St. Charbel’s Holiness” 
   
Friday 15 July 
6:00pm Evening prayers and mass 
7:30pm “A Saint Fully To God” (Edis Kelak La Allah) 
 Spiritual songs and hymns performed by St. Charbel’s Arabic Choir 
 
Saturday 16 July 
5:30pm Solemn Mass celebrated by His Excellency Bishop Ad Abikaram 
  * The Church doors remain open until midnight 
8:00pm SCYA Dinner Dance at the Grand Westella 
 
Sunday 17 July – Feast of St. Charbel 
7:30am  Arabic Mass 
8:45am Arabic Mass 
10:00am English Mass 
11:15am Arabic Mass 
5:30pm Arabic Mass 
7:00pm English Mass  

 
 

 
“St. Charbel, Pray for Us’ 

كشفت منظمة الصحة العاملية عن ظهور »أوبئة جديدة« بني املثليني 
جنسيًا يف العديد من مناطق العامل، يف الوقت الذي حذرت فيه من أن 
فرص إصابة املثليني من الرجال واملخنثني واملسرتجالت من النساء، 
عن  مرة   20 بنحو  تزيد  »اإليدز«،  املكتسبة  املناعة  نقص  بفريوس 
غريهم. ولفتت املنظمة األممية يف تقرير هلا إىل تزايد انتشار اإليدز 
جمددًا بني الرجال الذين ميارسون اجلنس مع غريهم من الرجال، خاصًة 
وجود  إىل  تشري  بيانات  صدور  أشارت  كما  الصناعية،  البلدان  يف 
أوبئة جديدة، أو أوبئة مت اكتشافها حديثًا، بني تلك الفئة يف أفريقيا، 

وآسيا، ومنطقة البحر الكارييب، وأمريكا الالتينية.
بالتعاون مع هيئات شريكة هلا، عددًا من  وأصدرت املنظمة مؤخرًا، 
التوصيات الصحية تركز حتديدًا على فئيت الرجال املثليني واملخنثني 
واملسرتجالت، بهدف مساعدة رامسي السياسات، واألطباء، على تعزيز 
العالج والوقاية املتصلة  الفئتني من خدمات  فرص استفادة هاتني 

بفريوس اإليدز والعدوى املنقولة جنسيًا.
أن   ،CNN عليه  حصلت  بيان  يف  العاملية،  الصحة  منظمة  وذكرت 
لعدوى  الرجال  مع  اجلنس  ميارسون  الذين  الرجال  اكتساب  احتمال 
فريوس اإليدز، يفوق احتمال اكتساب عموم الناس هلا بنحو 20 مرة، 
كما ترتاوح معدالت تلك العدوى بني املخنثني واملسرتجالت بني 8 

و68 يف املائة، حبسب البلد املعين أو الديانة املتبعة.
هاتني  بني  اإليدز  انتشار  وراء  تقف  اليت  لألسباب  تفسريها  ويف 
الفئتني حتديدًا، أشارت منظمة الصحة العاملية إىل ما أمسته »الوصم«، 
الذي يعانيه الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال، ويعانيه أيضًا 

املخنثون واملسرتجالت.
وذكر البيان أنه »يف كثري من البلدان يتسبب جتريم العالقات اجلنسية، 
السرية  طابع  إضفاء  إىل  ذاته،  اجلنس  من  بني شخصني  تتم  اليت 
على تلك العالقات، وشعور من يقيمونها باخلوف من التماس خدمات 

الوقاية والعالج املتصلة بفريوس اإليدز.«
عن  االمتناع  إىل  الدعوة  معها،  الشريكة  واهليئات  املنظمة،  وجتنبت 
املمارسات اجلنسية الشاذة، وإمنا نصحت بـ«إتباع نهج أكثر مشولية، 
الفئتني  هاتني  حصول  لتحسني  العملية  األساليب  بعض  وتقرتح 
على خدمات الوقاية من فريوس اإليدز، وخدمات التشخيص والعالج 

والرعاية ذات الصلة.«
ونقل البيان عن مدير إدارة اإليدز باملنظمة، غوتفريد هرينشال، قوله: 
فريوس  انتشار  مجاح  كبح  من  سنتمكن  أننا  نتصور  أن  ميكننا  »ال 
اإليدز بشكل تام على الصعيد العاملي، دون تناول االحتياجات اخلاصة 

هلاتني الفئتني من اخلدمات املتصلة بفريوس اإليدز.«
التوجيهية  املبادئ  »لقد أصدرنا هذه  الدولي قائاًل:  وتابع املسؤول 
ملساعدة البلدان واجملتمعات احمللية على تعزيز اخلدمات الالزمة للحد 

من اإلصابات اجلديدة وإنقاذ األرواح.«
من جانبه، قال جورج أياال، مدير املنتدى العاملي للرجال الذين ميارسون 
اجلنس مع الرجال وفريوس العوز املناعي البشري، وهو من اهليئات 
ميارسون  الذين  »الرجال  إن  التوصيات،  صياغة  يف  شاركت  اليت 
اجلنس مع الرجال واملخنثني واملسرتجالت، يواجهون صعوبات كبرية 

يف احلصول على اخلدمات املتصلة بفريوس اإليدز.««
املبادئ  تلك  إعداد  مت  أنه  إىل  تقريرها  ختام  يف  املنظمة  وأشارت 
التوجيهية على مدى العام املاضي، من خالل مشاورات عاملية، شارك 
فيها مسؤولون يف جمال الصحة اهلامة، وعلماء وممّثلون عن املنظمات 

املاحنة، واجملتمع املدني، ومقدمي اخلدمات الصحية.

حتذيرات دولية من تفشي أوبئة جديدة بني املثليني

املنشطة  حبة سيكستازي  الصحية الستعمال  التداعيات  من  أطباء  حذر 
للجنس حيث حتتوي على عدة مواد كيميائية مثرية للشهوة.

»سيكستازي«  الدواء  ويدعى  اجلنسية،  احلياة  يف  صيحة  آخر  إنه 
الكيميائية)ال  »اكستازي« واملواد  املخدرات  )Sexstasy( وهو خليط من 
سيما الفياغرا( اليت تعترب »وقود« اللذة اجلنسية خصوصًا ملن عمره أكثر 
من أربعني عامًا. برغم ذلك، فان متعاطي هذه احلبة قد خيوضون خماطر 

صحية، حمرجة!
»أوكسيتونكني«  حبة  عهد  بأن  السويسريون  األطباء  ينوه  هكذا، 
أي  بكثري،  منها  أقوى  حبة،  جند  فاليوم  ووىل.  ذهب   )Oxycontin(
»سيكستازي«، بدأت تنتشر من أسرتاليا اىل بريطانيا مرورًا بسويسرا. 
ولقد بوشر استعمال هذه احلبة منذ مطلع القرن، يف أوساط اللواط. 
بالنسبة ملا حيصل بعد تعاطي حبة السيكستازي، فانه عبارة عن ماراثون، 
واملرأة  الرجل  أن  يعين  ما  اجلنس.  مبمارسة  خاص  الكلمة،  معنى  بكل 
يدخالن الغرفة منذ يوم اجلمعة، مساء، كي خيرجان منها مع بسمة عريضة 

متتليء أفواههما، يوم األحد، مساء)رمبا(.
طبقات  اىل  ينتمي  اجلديدة  احلبة  يتعاطى  من  فان  ذلك،  على  عالوة 
يشري  األحوال،  مطلق  يف  احلرة.  املهنة  وذوي  والصحفيني  األطباء 
األطباء اىل أن خلط مواد خمتلفة، بعضها بعضًا، داخل حبة واحدة قد 
ملن  اجلسدي  والوضع  املأخوذة  اجلرعة  وفق  خطرة  تداعيات  له  يكون 
يتعاطاها. وجند بني هذه التداعيات الفشل القليب وظاهرة معروفة باسم 
»بريابيسم« )Priapism( أي االنتصاب الدائم واملستمر للعضو الذكري 
وهو  به  التحكم  ميكن  ال  الذي  ساعة(،   48 اىل  تصل  التناسلي)ملدة 

يكون، عادة، مؤملًا.
الفياغرا  من  خلليط،  مماثلة  حبة  بأنه  السيكستازي  األطباء  يشبه  كما 
العنكبوتية،  الشبكة  بواسطة  تكلفة.  أقل  بنسخة  امنا  معًا،  والكوكايني 
أمريكي  دوالر   25 حبوالي  ُيباع  السيكستازي  من  مليغرامًا   200 فان 

تقريبًا.

سيكستازي: آخر صيحة يف احلياة اجلنسية!

 املصور أراكس عفيف نقفور. حضرة الصديق جو بعيين والعائلة.
علمت مؤخرًا وقد آملين خرب وفاة املرحومة زوجتك الفاضلة 
املغفور هلا ماري وهي خسارة أليمة. فأني أتقدم لكم مع 
عائليت بأحّر التعازي واألسف الشديد وببالغ األسى واحلزن 
أشاطركم حزنكم وأطلب للراحلة الكرمية أن يسكنها فسيح 
جناته رمحها اهلل ولكم من بعدها طول البقاء الصرب والسلوان 

والصالة لراحة نفسها وليبقى ذكرها مؤبدًا.

 تعزية املصور أراكس

عفيف نقفور
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THE controversial carbon 
tax is expected to have 
a $23-a-tonne starting 
price but the government 
has slashed the number 
of companies who will 
actually pay for it. 
The $23 pricetag is being 
seen as a compromise 
between Labor, which 
was seeking $20, and the 
Greens, who wanted a 
much higher price.
It comes as Government 
modelling based on a 
$20 price showed that 
a carbon tax would 
cost the average family 
about $7.80 a week, 
or $406, a year, before 
compensation, according 
to Fairfax reports.
Seventy per cent of 
households are expected 
to be compensated by the 
government.
But the Government 
was thursday morning 
refusing to confirm the 
price, insisting all the 
details would emerge 
when the carbon package 
is released on Sunday.
Cabinet minister Nicola 
Roxon also refused to say 
whether public hospitals 
will be compensated for 
the tens of thousands 
of dollars it will cost 
them in higher electricity 
charges.
And while Prime Minister 
Julia Gillard last month 
said the carbon tax would 

apply to the nation>s 
«1000 biggest polluters» 
it has emerged that the 
government has halved 
the number of companies 
hit by the carbon tax to 
about 500.
Government sources have 
told The Australian the 
decision to exclude fuel 
suppliers and distributors 
from the original list of 
companies was the major 
reason the scheme>s 
reach had been pared 
back.
This means that 
petrol refineries and 
downstream suppliers 
will not have to pay for 
the emissions associated 
with the petrol they sell, 
cutting out dozens of 
companies that would 
have otherwise been 
subject to the carbon tax.
While families, tradesmen 
and small business 
owners will not pay 
the carbon tax on fuel, 
the government has 
refused to be drawn on 
speculation it will change 
the tax treatment of fuel 
for big users, such as road 
transport and miners, by 
altering mechanisms such 
as the off-road diesel fuel 
rebate.
Other companies that 
will be excluded include 
firms emitting synthetic 
greenhouse gases, such 
as the refrigeration and air 

conditioning industries.
Full details of the tax, 
which shifts to an 
emissions trading scheme 
within three to five years, 
will be released after a 
federal cabinet meeting 
to approve the plan.
However, a source 
said support for the 
government>s package 
was contingent on 
Sunday>s carbon tax 
package meeting the 
objectives of cutting 
pollution, growing jobs, 
helping the global effort 
and boosting investment 
in renewable energy.
The planned campaign is 
understood to include paid 
television advertising, 
rallies and a separate 
social media campaign.
It comes as the 
government finalises its 
own $12 million campaign 
to promote the package.
Speaking at the 
National Press Club on 
wednesday, Australian 
Coal Association chief 
executive Ralph Hillman 
said industry groups 
opposed to the package 
were still considering 
mounting their own 
campaign. 
He said unlike with Mr 
Rudd>s 2009 proposal, 
there was wider concern 
among business groups 
«and there may well be» 
an advertising campaign.

Carbon price expected to have $23 
a tonne starting price 

AUSTRALIA>S unemployment 
rate stayed at 4.9 per cent for 
the second month in a row in 
June, official figures show. 
The May figure was an 
unrevised 4.9 per cent.
RBC Capital Markets senior 
economist Su-Lin Ong said 
it was quite a good number 
and the increase in full-time 
employment was a positive 
sign.
She added the unemployment 
rate was unlikely to decline 
from here as forward 
indicators suggested the 
growth in employment 
wasn>t accelerating.
«We would need to see 
pickup in pace of employment 
generation for the rate to 
fall,» Ms Ong said.
«The jobs market is tight, but 
not tightening any further.»
Total employment rose by a 
seasonally adjusted 23,400 
to 11.455 million in the 
month.
Full-time employment rose 
by 59,000 to 8.082 million 
in June and part-time 
employment was down 
35,600 at 3.373 million.
The June participation rate 
was 65.6 per cent, up from 
a downwardly revised 65.5 
per cent in May.
The forecast was for total 
employment to have risen 
by 15,000 in June with 
unemployment steady at 4.9 

per cent, according to the 
median of 13 economists 
surveyed by AAP.
The participation rate was 
forecast to be 65.6 per cent.
The ABS report also showed 
aggregate hours worked by 
employed people in Australia 
rose by 0.5 per cent in June, 
seasonally adjusted.

Jobless rate stays at 4.9 per cent in June 
That repeated the rise of 0.5 
per cent in May, which in 
turn followed a fall of 1.0 per 
cent in April.
Aggregate hours worked in 
June 2011 were 1.7 per cent 
higher than in June 2010, 
compared with a rise of 3.3 
per cent between June 2009 
and June 2010.

Saturday 9 July 2011السبت 9 تموز 2011

The 16-year-old 
thoroughbred mare 
succumbed to the virus 
at a small property near 
Macksville on the mid-
north coast on Sunday 
night.
The horse was buried and 
tests have confirmed the 
virus - which is passed 
from fruit bats to horses 
and can be passed from 
horses to humans which 
can be fatal  - was the 
cause of death.
The virus can also be 
fatal to people.
The property, which is 
also home to several 
other horses, has been 
placed in quarantine.
The proerty>s residents 
are being tested for the 

virus. Five horses in 
southern Queensland 
and two in northern NSW 
have now died from the 
virus. Nine properties 
in Queensland, and 
two in NSW are under 
quarantine.
Almost 30 people who 
have had recent contact 
with the horses are being 
tested. A 16-year-old 
gelding quarter horse on a 
property near Wollongbar 
in northern NSW was put 
down after contracting 
the virus last Thursday.
Seven people have 
become infected and four 
have died in Queensland 
since Hendra virus was 
first detected in Australia 
in 1994.

Second NSW horse dies 
from Hendra virus

Agriculture Minister Joe 
Ludwig said pastoral giant 
Elders, which has some 
60 per cent of the $320 
million annual Indonesian 
trade, might be the first 
to take advantage of the 
lifted suspension.
Exposures will have to 
establish they are able to 
keep track of the cattle 
and that they will go to 
slaughterhouses using 
humane processing.
Meat works in Indonesia 
will be independently 
audited to further trace 
cattle.
Nationals Leader Warren 
Truss said only a small 
proportion of the trade 
would be resumed, and 
that it could be several 
days before those 

Federal Agriculture Minister Joe Ludwig announces end of live export ban
shipments started.
Senator Ludwig said there 
had been agreement with 
industry on the adoption of 
international standards.
«I am confident that a 
number of exporters in 
Australia are ready to 
meet these standards, and 
I am advised Indonesia is 
prepared to issue permits 
for importation of live 
cattle,» he said.
The announcement came 
after West Australian 
grazier Nico Botha 
threatened to start 
shooting his animals 
this week because he 
can>t afford to keep them 
alive on an over-stocked 
property.
Earlier Indonesia 
confirmed it would 

significantly cut the 
number of cattle it sources 
from Australia when it re-
assesses its import quota 
for next year.
The director general of 
livestock with the Ministry 
of Agriculture, Prabowo 
Caturroso, has said that 
Indonesia would still aim 
to import a total of 500,000 
head of cattle in 2011, if and 
when Australia lifted the 
suspension on the live trade.
However, he said his 
office, which advises 
the government on the 
number of import permits 
that should be issued 
to Indonesian feedlots 
each quarter, would be 
recommending a dramatic 
cut in live cattle sourced 
from Australia.
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Beirut Hellenic Bank 
is excited to announce 
that we’ve formed a 
relationship with Australia 
Post whereby new and 
prospective customers 
are able to visit one of 
Australia Post’s 3200 
+ participating outlets 
to fulfill the Bank’s 
verification requirements 
for opening an account.
This means that 
individuals are no longer 
required to visit a Branch 
to open either personal 
transaction accounts or 
term deposits. Instead 
they are able to do so 
by following these easy 
steps:
STEP 1

Over 3,200 More Locations to 
Open a Beirut Hellenic Account

Saturday 9 July 2011السبت 9 تموز 2011

Member for East Hills, Glenn 
Brookes today reminded families 
in the East Hills electorate to 
carefully plan their travel and 
accommodation arrangements 
over the coming school holidays 
to avoid disappointment and 
unexpected expenses. 
Mr. Brookes said travel and 
tourism issues rate high on NSW 
Fair Trading’s list of complaints 
received each year.
“Over the past 12 months, 
Fair Trading has taken 1,850 
calls from customers who felt 
they had been let down with 
their travel arrangements,” Mr. 
Brookes said.
The top ten complaints to Fair 
Trading about holidays related 
to:
• refunds 
• unsatisfactory or non 
performance of service 
•cancellations 
• overcharging 
• non or partial supply of goods 
or services 
• rights and responsibilities not 
listed 
• misleading or deceptive 
conduct 
• misrepresentation 
• non-listing of prices, charges 
or fees, and 
• loss of personal property.
Mr. Brookes said if there is a 
contract involved, it’s important 
to check the terms and 
conditions.
“Read the small print carefully, 
especially in relation to 
cancellation and refund 

HOLIDAY BLISS OR 
HOLIDAY BLUES

Indonesia to slash Australian beef imports 

policies,” he said.
“Fair Trading recommends 
always using licensed travel 
agents or booking directly 
with airlines and hotels to 
ensure you are not dealing 
with unscrupulous operators.
“If booking over the internet, 
only deal with licensed or 
well known businesses and 
be extremely careful when 
providing your credit card 
details.
“Cheap deals on flights or 
rooms are great for the budget 
but can be very restrictive if 
you need to change dates or 
times.”
Mr. Brookes said that when 
hiring a car, customers should 
carefully inspect the vehicle 
and record any pre-existing 
dents or scratches.  
“Check the contract 
thoroughly for hidden extra 
costs such as a charge for 
returning the vehicle outside 
business hours or dropping it 
off at another location,” Glenn 
Brookes said. 
“Finally, you should also 
consider taking out travel 
insurance so that you are 
not left stranded or out of 
pocket.”
If a dispute arises and cannot 
be resolved with the trader, 
consumers can contact Fair 
Trading on 13 32 20 or lodge a 
complaint at www.fairtrading.
nsw.gov.au
Media:  Geoffrey Grasso 0421 
778 671

INDONESIA says it will 
significantly cut the 
number of cattle it sources 
from Australia when it 
reassesses its import 
quota for next year. 
The director general of 
livestock with Indonesia>s 
Ministry of Agriculture, 
Prabowo Caturroso, has 
said that Indonesia would 
still aim to import a total 
of 500,000 head of cattle in 
2011, if and when Australia 
lifted its suspension on live 
exports.
However, he has also said 
his office, which advises 
the government on the 
number of import permits 
that should be issued 

to Indonesian feedlots 
each quarter, would be 
recommending a dramatic 
cut in live cattle sourced 
from Australia.
It would also be 
recommending that imports 
of chilled boxed-beef be 
cut back from next year.
The comments come after 
Mr Caturroso>s office last 
week delayed issuing the 
July-September quarter 
permits for cattle imported 
from Australia, due to the 
suspension in the live 
export trade.
The recommendations 
are based on the latest 
census of cattle available 
for slaughter in Indonesia, 

which are not due to be 
officially released until 
October.
While Indonesia has 
previously said the 
Australian suspension 
was an opportunity to push 
towards self-sufficiency, 
the figures are the first 
evidence that it is more 
advanced in its plans than 
previously thought.
They show the country 
has increased its stocks 
of cattle available for 
slaughter to about 14.43 
million - well in excess 
of the 14.2 million the 
government believes is 
needed for Indonesia to 
become self-sufficient in 

terms of beef production 
by 2014.
“This is a hidden blessing,” 
Mr Caturroso said, referring 
to Australia>s ban on live 
cattle exports.
“Because based on our 
census, our census said 
that we have 14.43 million, 
that>s only cattle for 
slaughter. “With this kind of 
number, it says that we>re 
already self-sufficient.”
“For next year>s (quota), 
we will make it based on 
the census because with 
this significant number, 
the number of imports will 
definitely go down.”
Indonesia currently relies 
on Australia for 25 per cent 

of its beef supply, both from 
live cattle and boxed-beef.
“We don>t need to import 
cattle and (boxed) meat in 
big number,” Mr Caturroso 
said.
“We estimate this need 
would only be five or 
maximum 10 per cent of 
national needs.”
The plan to also cut back 
on boxed-beef is likely 
to come as a further blow 
to the cattle industry in 
Australia, which is already 
struggling following the 
suspension of the $320 
million annual live trade 
following graphic footage 
of the mistreatment of cattle 
in Indonesian abattoirs.
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 Tracy George - Business Development Manager, BHB>s James Wakim - Managing Director &
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Complete a “Beirut 
Hellenic Bank Personal 
Account Application 
Form” and the “Australia 
Post Identification 
Form” for each account 
holder and/or signatory 
available online or at any 
of our Bank branches 
across Australia
STEP 2
Post the completed “Beirut 
Hellenic Bank Personal 
Account Application 
Form” to the Bank
Beirut Hellenic Bank
Branch Operations 
Manager
GPO Box 4288
Sydney NSW 2001
STEP 3
Visit one of Australia 
Post’s 3200 + participating 
outlets with the 
completed Australia Post 
Identification Form and 
original identification 
documents.
These three easy steps 
add to Beirut Hellenic’s 
pledge to be a trusted and 
caring brand exceeding 
customers’ expectations.  
The Beirut Hellenic 
and Australia Post 
relationship is all about 
increasing accessibility 
and convenience for 
anyone wanting to open 
accounts with Beirut 
Hellenic.
To find your closest 
Australia Post outlet, 
refer to the Australia Post 
website at www.auspost.
com.au.

THE southwest rail link or 
a second harbour crossing 
would be funded by the 
federal government and NSW 
would approve the Epping to 
Parramatta rail link under a 
compromise deal put forward 
by Premier Barry O>Farrell on 
thursday. 
The deal has been put on the 
table in an attempt to cut the 
impasse on rail infrastructure 
funding, senior state government 
sources confirmed.
As negotiations continue over 
the state-backed $7 billion 
North West Rail Link and the 
Gillard-backed $3 billion Epping 
to Parramatta project, Mr 
O>Farrell suggested Ms Gillard 
fund the southwest link, which 
would serve Labor electorates.
Werriwa is held by Labor with 
a 6 per cent margin whereas 
Macarthur is held by the Liberals 
by 3.5 per cent.
There has long been resistance 
to federal funding of the North 
West Rail Link, which mostly 
serves the safe Liberal seat of 
Mitchell.
«We have put a position to 
them, we>ve made clear that 
our priorities are northwest 
and southwest,» a senior 
goverment source said.
«We>ve suggested to them why 
don>t they pay for southwest, 
because that>s their territory 
and we>ll guarantee the Epping 
to Parramatta is a third item.
«The strategy would be 
<You>re wedded to Epping to 

Barry O>Farrell offers 
Julia Gillard a rail switch 

Parramatta, we>re wedded 
to northwest rail - why don>t 
you use the same amount of 
funding that was going to go 
into Parramatta to Epping to 
help us relieve an existing 
problem?>
«Whether that>s southwest, 
whether it>s a second 
harbour crossing, whether 
it>s another project, that>s 
still a help to us because 
we still manage to avoid 
(making) borrowings (for the 
northwest).»
A senior state government 
source said some in the 
Gillard government were 
seeing the «illogicality» of 
the position of Infrastructure 
Minister Anthony Albanese, 
who wants to plug on with the 
Epping to Parramatta project 
even though work would not 
begin on it until after the next 
federal election.
A federal minister is 
understood to have recently 
told Mr O>Farrell that there 
was clear benefit in the 
federal government funding 
some aspect of the North 
West Rail Link and being at 
milestone announcements 
on the link in the lead-up to 
the federal election.
Since the NSW election, 
Mr O>Farrell has made it a 
mission to attempt to reach 
a compromise with the Prime 
Minister which would see 
federal funding directed to 
the North West Rail Link.



Page 30صفحة 30     

تسلية

Saturday 9 July 2011السبت 9 تموز 2011



صفحة 31     

News

Page 31 Saturday 9 July 2011السبت 9 تموز 2011

If passed, police will have 
the power to ask any 
person stopped during 
routine vehicle checks to 
remove burqas, niqabs 
or other head and face 
coverings at the roadside 
to verify their identities.
NSW Premier Barry 
O>Farrell made the 
decision after a Sydney 
judge last week quashed 
a six-month jail sentence 
given to a burqa-wearing 
mother of seven, Carnita 
Matthews.
Ms Matthews had been 
found guilty of falsely 
accusing Senior Constable 
Paul Fogarty of forcibly 
trying to remove her burqa 
when she was pulled over 
while driving in Woodbine 
west of the city in June 
2010.
The video evidence implied 
otherwise but NSW District 
Court Judge Clive Jeffreys 
said it was not conclusively 
proved Ms Matthews was 
the one who had made 
the false statement and 
quashed the sentence.
Mr O>Farrell said today his 
Government>s plan would 
clarify the law and give 
police «powers to establish 
identity».
WA signalled it would 
do the same, with Police 
Minister Rob Johnson 
planning to meet with WA 
Police Commissioner Karl 
O>Callaghan today to 

WA could follow NSW in granting 
police powers to lift the veil 

discuss the issue.
«I am concerned at the 
idea of police not having 
the power to request 
drivers to remove helmets 
or other face coverings 
for ID purposes at the 
roadside,» Mr Johnson told 
ABC Radio.
But Hizb ut-Tahrir, a global 
political movement that 
wants Muslim nations 
united under a caliphate, 
said the NSW proposal had 
nothing to do with police 
matters.
«For us, it is a case of 
political intimidation,» 
Sydney spokesman 
Uthman Badar said today.
The face-covering veils 
worn by some Muslim 
women have become 
a contentious issue in 
Europe, where France 
has banned the wearing 
of burqas and full-face 
coverings in public.
Across the Tasman, New 
Zealand leaders were 
today calling for tolerance 
after two Muslim women 
wearing veils ran into 
trouble with Auckland bus 
drivers.
One was left crying on the 
street after a bus driver 
refused to let her on board 
because of her veil and 
another was told by a 
driver to remove her veil.
Judge Jeffrey>s written 
judgment on the Matthews 
case, which has gripped 

talkback radio and 
newspapers across NSW 
for days, is yet to be 
released.
But Mr O>Farrell 
indicated it was unlikely 
to be challenged by the 
NSW Director of Public 
Prosecutions.
«I was advised, and I>m not 
a lawyer here, that when 
it came to these sorts of 
decisions by the District 
Court, the only appeals 
likely were on questions of 
law,» he said.
The Police Association 
of NSW welcomed the 
Government>s plan saying 
it would close a loophole 
in the law.
«It will provide clarity and 
certainty for both the public 
and for police officers,» the 
union>s acting president 
Pat Gooley said.
The WA police union 
supported a similar move 
by its State Government.
But Queensland Police 
Commissioner Bob 
Atkinson said while the 
state was watching the 
NSW case carefully, it had 
no plans to follow.
«Our legislation is more 
than adequate but we will 
watch with great interest 
what they do in NSW,» he 
told ABC Radio today. «I 
have no intention to ask the 
Queensland government 
to do something similar 
here.»

TAXPAYERS are paying 
nearly $1 million to market 
test the Gillard government>s 
carbon tax sales pitch. 
The Australian Online has 
learned a major contract has 
been awarded to a Melbourne-
based research company 
to test the resonance of 
a planned “Clean Energy 
Future Campaign”.
More than $311,000 of the 
$927,000 contract is to 
be spent on focus group 
testing.
A second contract, worth 
about $18,000, has been 
awarded to an internet design 
company to develop a “Clean 
Energy Future Website”.
The contracts are funded 
under an $8.2 million 
allocation in the latest federal 
budget for a climate change 
information campaign.
The government has also 
announced a $12 million 
taxpayer-funded advertising 
campaign on its carbon tax.
Prime Minister Julia Gillard 
has admitted she faces an 
uphill battle to sell her carbon 
tax after she unveils details 
of the plan on Sunday.
The language of the contracts 
points to the likely theme of 
the government>s campaign 
- a simple focus on a clean, 
green future with as little 
confusing detail as possible.
Ms Gillard used the “clean 
energy future” phrase on 
Monday when announcing 
a carbon tax deal had been 
reached by the multi-party 
climate change committee.
She said a carbon price would 
“drive the transformation of 
the Australian economy to a 
clean energy future” where 
pollution was cut and jobs 

protected.
It is understood the 
government favours the 
phrase “clean” rather than 
“renewable”, as it can also 
be used to refer to cheap and 
plentiful natural gas.
The market research 
contract with Open Mind 
Research was published on 
the government tenders site 
early last month.
Web developer Osky 
Interractive was awarded 
its contract about the same 
time.

Taxpayers fund focus group testing of Gillard 
government>s carbon price campaign 

Open Mind describes itself 
as one of Australia>s leading 
market and social research 
consultancies.
«We build understanding 
from the ground up, testing 
assumptions about how 
people think and behave,» its 
website says.
«A key aspect of what we 
do is to develop models 
of the complex attitudes 
and behaviours that people 
exhibit when they are living 
their lives and making 
choices.»

THE federal opposition 
has welcomed the 
government>s decision 
to maintain its foreign 
aid focus on poor 
countries in Australia>s 
neighbourhood. 
Foreign Minister Kevin 
Rudd announced 
on wednesday the 
government would 
accept 38 of the 39 
recommendations made 
by the first independent 
review of Australia>s aid 
program in 15 years.
With the aid budget set 
to balloon to more than 
$8 billion over the next 
five years, Mr Rudd said 
Australia would boost 
assistance to neighbours 
like Indonesia, Papua New 
Guinea and East Timor.
The government will 
also lift aid to other poor 
countries in the Asia-
Pacific, the Middle East 
and Africa. But direct aid 
to rising giants China and 
India will be cut.
Opposition foreign 
affairs spokeswoman 
Julie Bishop said the 
review had vindicated her 
calls for stricter AusAID 
performance benchmarks.
«I expect the government 
to detail those 
benchmarks and detail 
how our aid program will 
be tested against those 

benchmarks,» Ms Bishop 
told AAP.
Ms Bishop said she was 
glad about the renewed 
focus on Australia>s aid 
effort in the region and 
reiterated the coalition>s 
bipartisan commitment to 
boosting aid spending to 
0.5 per cent of GNI.
«It is part of our policy and 
it has been for some time.
«But we do express 
concerns and this report 
has certainly justified 
our concerns that there 
should be absolutely 
zero-tolerance for waste, 
mismanagement, fraud, 
corruption.»
Charities warmly welcomed 
the aid review. World 
Vision chief Tim Costello 
described the review as 
«profoundly important».
«This review should give 
confidence that the aid 
program is saving lives 
and is cost effective,» he 
said.
Oxfam Australia said the 
government>s response 
would significantly 
strengthen the aid 
program.
«We congratulate the 
government for its plans 
to tailor the aid program to 
individual country needs 
and circumstances,» 
acting executive director 
James Ensor said.

Liberal party and charities 
welcome aid changes
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