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جنبالط لقرار تعيني العميد
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<·_Ê
<ÌÈﬁ^n÷]
<«ÌËÖÁÀ÷]»
<Ì÷^œjâ˜]
<±c
<Í“4⁄˘]
<ÇÈ√íj÷]
<ÌÈ◊}]Å
<l^e^äu
<ãÈÒÜ÷]<›^⁄_
<
^Èâ^Èâ<ÏÇf√⁄
)21 (التتمة ص
J«‡”∫<Çu<ÓíŒ_
<Ç√÷]
<_ÇfË
<·_Ê
<ÌÈﬁ^n÷]
<املركزيÂÖ]Áéπ
املصرف
<انÃ◊”π]
سالمه
<«ÌËÖÁÀ÷]»
<Ì÷^œjâ˜]
<±c <ãÈÒÜ÷]
<Í“4⁄˘]<Çï
<ÇÈ√íj÷]
<·^“
<Ä^ﬂπ]
<]Ñ„e
ميقاتي
الرئيس
< رفعهÇËÇ¢]
<Çu_
<·^“
<Ä^ﬂπ]
<]Ñ„e
<ÇËÇ¢]
<ÂÖ]Áéπ
<Íä”√÷]
<H‰fÒ^ﬂ÷
<Ì�◊ä÷]
<‹È◊äiÊ
<Ìr„◊÷]
<ª
<Ì÷^õc
<^„ﬁ]Áﬂ¬
<HÌ√õ^œj⁄
<Íi^œÈ⁄
<gÈ® <Íä”√÷]
<H‰fÒ^ﬂ÷
<Ì�◊ä÷]
<‹È◊äiÊ
<ãÈÒÜ÷]
<Çï
<Ìr„◊÷]<‡⁄]ài
<ª < وحركة امل ووزراء آخرين بإضافة بند من خارج جدول موضوع قيادة الشرطةÇu_
<Çu_
<·^“ الرئيس
<Ä^ﬂπ] <]Ñ„e
<ÇËÇ¢]
<ÂÖ]Áéπ
<Íä”√÷]
تأمني
يف
دوره
سيكمل
بتعيني
ملصلحته
القضائية
<l˜^íi˜]<Ì“Ü£<∞√e^jπ]
<H‰fÒ^ﬂ÷
<Ì�◊ä÷]
<‹È◊äiÊ
<ãÈÒÜ÷]
<Çï
<Ìr„◊÷]
<ª
<Ó◊¬<H«Ï4f”÷]<^Ë]Üä÷]<±c
التعيينات
تكون
ان
على
،سليمان
اىل
رئيس
صالحية
وهو
األعمال
<ÖÅ^í⁄
<kﬁ^“
<∞u
<ª
<Çâ˘]
<Ö^ée
<ÎÖÁä÷]
<l˜^íi˜]<Ì“Ü£<∞√e^jπ]
<Ó◊¬<H«Ï4f”÷]<^Ë]Üä÷]<±c
<kfä÷]<›ÁË<Ñﬂ⁄<lÜq<:÷]
<Ω^âÊ_
<·¯¬c
<ƒ⁄
<Ìë^}
<≈^€jq]
<'ËÖ^i
<HÍï^π]
<±c<Ÿ^€¬˘]<ÃËÜíi<Ì◊uÜ⁄
<‰j⁄Á”u
<ÃÈ÷`i
<ÿq_
<‡⁄
<ÖÅ^í⁄ <kﬁ^“ <∞u <ª <Çâ˘] <Ö^ée <ÎÖÁä÷] <Ω^âÊ_ <·¯¬c <ƒ⁄ <Ìë^} <≈^€jq] <'ËÖ^i <HÍï^π] <kfä÷]<›ÁË<Ñﬂ⁄<lÜq<:÷]
<l˜^íi˜]<Ì“Ü£<∞√e^jπ]
<Ó◊¬<H«Ï4f”÷]<^Ë]Üä÷]<±c
<ÖÅ^í⁄
<kﬁ^“
<∞u
<ª
<Çâ˘]
<Ö^ée
<ÎÖÁä÷]
السليمة
النقدية
السياسة
وحسم
املصري
ناجي
العميد
<kfä÷]<›ÁË<Ñﬂ⁄<lÜq<:÷]
<Ω^âÊ_
<·¯¬c
<ƒ⁄
<Ìë^}
<≈^€jq]
<'ËÖ^i
<HÍï^π]
متكاملة
واحدة
سلة
األمنية
تعيني
بند
يتضمن
مل
هلذا
ونتيجة
اجلمهورية
<PU<ÏÅ^π]<·_<Ç“ˆi<ÌËÖÁâ
<·_<Ö^fj¬]<2¬<HŸÊ˜]<ã⁄_
<ª
<ÌËÖÁ„€¢]
<Ìâ^ÒÖ
<ãÈÒÜ÷]Ê
<Ã◊”π]
<ãÈÒÜ÷]
J«‡”∫<Çu<ÓíŒ_
<Ç√÷]
<_ÇfË
<·_Ê
<ÌÈﬁ^n÷]
<PU<ÏÅ^π]<·_<Ç“ˆi<ÌËÖÁâ
<«ÌËÖÁÀ÷]» <Ì÷^œjâ˜] <±c <·_<Ö^fj¬]<2¬<HŸÊ˜]<ã⁄_
<Í“4⁄˘] <ÇÈ√íj÷] <‡⁄]ài <ª <ÌËÖÁ„€¢] <Ìâ^ÒÖ <ãÈÒÜ÷]Ê <Ã◊”π] <ãÈÒÜ÷]
<PU<ÏÅ^π]<·_<Ç“ˆi<ÌËÖÁâ
<·_<Ö^fj¬]<2¬<HŸÊ˜]<ã⁄_
<اللبنانيÂÖ]Áéπ
االقتصاد
ودعم
< اركانÌËÖÁ„€¢]
رئاسة
موضوع
<ª
<Ìâ^ÒÖ <«∞◊È◊§]»<ÖÁñù<ÎÜe<‰Èfﬁ
<ãÈÒÜ÷]Ê
<Ã◊”π] االشكال
<ãÈÒÜ÷] < بالنسبة لرئاسة اركانÇu_
<‰ﬁ_Ê
<HÏ^«◊π]
<‹”ù
<ki^e
<lÇÀﬁ»
<‰jÈ¬Üç
ابراهيم
واجتماع الوزير
<·^“ عباس
<Ä^ﬂπ] العميد
<]Ñ„e <ÇËÇ¢]
<Íä”√÷]
<‰ﬁ_Ê
<HÏ^«◊π]
<‹”ù
<ki^e <H«^fËÜœi
<H«^fËÜœi
<lÇÀﬁ»
<‰jÈ¬Üç
<ã⁄_<ÿÈ÷<‡⁄<ÏÜ}`j⁄<Ì¬^â
<«∞◊È◊§]»<ÖÁñù<ÎÜe<‰Èfﬁ
<H‰fÒ^ﬂ÷
<Ì�◊ä÷]
<‹È◊äiÊ
<ãÈÒÜ÷] <Çï
<Ìr„◊÷]
<ª <ã⁄_<ÿÈ÷<‡⁄<ÏÜ}`j⁄<Ì¬^â
<‰ﬁ_Ê
<HÏ^«◊π]
<‹”ù
<ki^e
<H«^fËÜœi <Ü≥ˆ⁄
<lÇÀﬁ»
<‰jÈ¬Üç
<ã⁄_<ÿÈ÷<‡⁄<ÏÜ}`j⁄<Ì¬^â
<«∞◊È◊§]»<ÖÁñù<ÎÜe<‰Èfﬁ
اللبناني
للمواطن
خدمة
بتبنيه
اللبناني
اجليش
<‡⁄
<∞ÈÀﬂπ]
<ÿ“
<·^”⁄de
<ÌïÖ^√π]
<ÏÁ¬Å
<ƒ⁄
<Ÿ^éÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<·_<HŸÊ˜]
<ì~◊Ë
<HÌﬂÈj÷]
<∞¬
<ª
مت
الذي
اللبناني
اجليش
العام
لالمن
عاما
مديرا
والرئيس
خليل
حسن
علي
<l˜^íi˜]<Ì“Ü£<∞√e^jπ]
<Ó◊¬<H«Ï4f”÷]<^Ë]Üä÷]<±c
<‡⁄
<∞ÈÀﬂπ]
<·^”⁄de
<Ü≥ˆ⁄ <ÏÁ¬Å
<ƒ⁄ <Ÿ^éÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<·_<HŸÊ˜]
<ª <kfä÷]<›ÁË<Ñﬂ⁄<lÜq<:÷]
<ÖÅ^í⁄
<kﬁ^“<ÿ“
<∞u
<ª <ÌïÖ^√π]
<Çâ˘] <Ö^ée
<ÎÖÁä÷]
<Ω^âÊ_ <·¯¬c <ƒ⁄ <Ìë^} <ì~◊Ë
<≈^€jq] <HÌﬂÈj÷]
<'ËÖ^i <∞¬
<HÍï^π]
<‡⁄ <∞ÈÀﬂπ] <ÿ“ <·^”⁄de <ª
<ÌïÖ^√π]
<Ü≥ˆ⁄ <ÏÁ¬Å
<ƒ⁄ <ÌË_
<Ÿ^éÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<·_<HŸÊ˜]
<ì~◊Ë
<HÌﬂÈj÷]
<∞¬
<ª
<ÏÅÁ√÷]<«∞€◊äπ]<·]Á}˝]»
<ƒ€j.]
<ÌËÖÁä÷]
سلمان
وليد
العميد
تعيني
<ÿfœj÷
<à‚^q»
<·^€È◊â
<·`e
<‰÷ı^Ài
<^ËÇf⁄
<HsÒ^jﬂ÷]
مت
،سليمان
ميشال
EAGLE
VALE
INSURANCE
SERVICES
<ÏÅÁ√÷]<«∞€◊äπ]<·]Á}˝]»
<ƒ€j.]
<ÌËÖÁä÷]
<à‚^q» <·^€È◊â
<‰÷ı^Ài
<^ËÇf⁄ <HsÒ^jﬂ÷]
<PU<ÏÅ^π]<·_<Ç“ˆi<ÌËÖÁâ
<·_<Ö^fj¬]<2¬<HŸÊ˜]<ã⁄_
حقوقيون
حتدث نشطاء
< فيماÌË_
<ª <ÿfœj÷
<ÌËÖÁ„€¢]
<Ìâ^ÒÖ <·`e
<ãÈÒÜ÷]Ê
<Ã◊”π]
<ãÈÒÜ÷]
ووزيرة
اوباما
< باراكª
EAGLE VALE
INSURANCE
SERVICES
<ÏÅÁ√÷]<«∞€◊äπ]<·]Á}˝]» <Çâ˘]
<ª <ƒ€j.]
<HÌÈ“3÷] <ÌËÖÁä÷]
<^È÷^jﬁ_ <ÿÈr√j÷]
<ÌË_
<à‚^q»
<·^€È◊â
<·`e
<^ËÇf⁄
DNM<î<Ì€jj÷]E
Management
<Ó◊¬
<Ç¬^äi
<ÏÜ”
<l^¬^ä÷]
<ÿ€†
<كانÿfœj÷
بعدما
لالركان
< رئيساÍﬁ^€n÷]
<جلسة‰÷ı^Ài
تعيني
< علىHsÒ^jﬂ÷]
االتفاق
EAGLE Active
VALEInsurance
INSURANCE
SERVICES
<^È÷^jﬁ_
DNM<î<Ì€jj÷]E
Active
Insurance
Management
<l^¬^ä÷]
<ÿ€†
<‰ﬁ_Ê
<HÏ^«◊π]
<‹”ùاخلارجية
<ki^e <Çâ˘]
<H«^fËÜœi
<lÇÀﬁ»
<‰jÈ¬Üç
< «مقتلHÌÈ“3÷]
عن
االول
< امسÿÈr√j÷]<Ó◊¬<Ç¬^äi<ÏÜ”
<ã⁄_<ÿÈ÷<‡⁄<ÏÜ}`j⁄<Ì¬^â <Íﬁ^€n÷]
<«∞◊È◊§]»<ÖÁñù<ÎÜe<‰Èfﬁ
كلينتون
هيالري
For
Your
Business
<Çâ˘] <HÌÈ“3÷] <^È÷^jﬁ_ <Ì„q]Áπ
DNM<î<Ì€jj÷]E
ActiveFor
Insurance
Management
<ÿÈr√j÷]
<Ó◊¬
<Ç¬^äi
<ÏÜ” <ÇËàπ]
<Íﬁ^€n÷]
<l^¬^ä÷]
<ÿ€†
<Ì⁄Á”£]
<ÃÈ÷`je
<HÌ◊fœπ]
<∞√eÖ˘]Ê
ابو
بسام
العميد
مرشحا
Your
Business
االثنني
يوم
استثنائية
<Ì⁄Á”£] <ÃÈ÷`je <ÇËàπ]
<‡⁄
<∞ÈÀﬂπ]
<ÿ“ <·^”⁄de
<ÏÁ¬Åأربعة
<ƒ⁄ <Ì„q]Áπ
21 <وجرحÜ≥ˆ⁄
مدنيني
<Ÿ^éÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<·_<HŸÊ˜]
<ì~◊Ë<HÌ◊fœπ]
<HÌﬂÈj÷] <∞√eÖ˘]Ê
<∞¬ <ª
بالده
 رفض،واشنطن
< يفÌïÖ^√π]
For Your Business
<l]ÖÁ�j÷]
<‡⁄
<Ì„q]Áπ
<ÇËàπ]
<HÌ◊fœπ]
DNM<î<Ì€jj÷]E
 Workers' Compensation for your Employees
<ان العميدÌ⁄Á”£]
< مع العلمÃÈ÷`je
< احلسنHÌÈe^´˝]
تعيني
خالهلا
√∞<يتمeÖ˘]Ê
)غد
(بعد
<l]ÖÁ�j÷]
<‡⁄
DNM<î<Ì€jj÷]E

Workers'
Compensation
for up
your
Employees
<ÏÅÁ√÷]<«∞€◊äπ]<·]Á}˝]»
<ƒ€j.]
األمن يف
< قواتÌËÖÁä÷]
< برصاصÌË_
<ÿfœj÷ <à‚^q» <·^€È◊â <HÌÈe^´˝]
<·`e
<‰÷ı^Ài
<^ËÇf⁄
<HsÒ^jﬂ÷]
< إصدار قرار يف جملسª

Insurance
when starting
a Business
EAGLE
VALE
INSURANCE
SERVICES
<HÌÈe^´˝] <l]ÖÁ�j÷] <‡⁄
DNM<î<Ì€jj÷]E
 Workers'
Compensation
for your
Employees
Insurance
when
starting
a Business
 Public
Liability
Insurance
for up
your
Trade Work
<HÌÈ“3÷]الزور
<^È÷^jﬁ_
 أعلنت،»ومحص
< ديرÿÈr√j÷]<Ó◊¬<Ç¬^äi<ÏÜ” <Íﬁ^€n÷] <l^¬^ä÷] <ÿ€†
DNM<î<Ì€jj÷]E
Active Insurance
Management
،< األمن الدولي ضد سورياÇâ˘]

Insurance
when
starting
up
a
Business
 Public
Liability
Insurance
for
your
Trade
Work
 Home
Construction
Insurance
For
Your Business
 Public
Insurance
for
your Trade Work
< السلطات أن «مسلحني موضحا أن «جمرد اإلدانةÌ„q]Áπ <Ì⁄Á”£] <ÃÈ÷`je <ÇËàπ] <HÌ◊fœπ] <∞√eÖ˘]Ê
 Liability
Home
Construction
Insurance
Your
Specialist
AMP Advisers
 Your
Home
Construction
Insurance
Specialist
AMP Advisers
أمن
عنصري
اختطفوا
<HÌÈe^´˝] <l]ÖÁ�j÷] <‡⁄
165C
Workers'
Compensation
your Employees
دون طرح أجندة بناءة
< منÌÈqÖ^§]
Wattle
Street
Bankstown
Your
Specialist
AMP for
Advisers
<:÷]<l^È√qÜπ]<ƒ⁄<–
]Áj÷^e
<ÜËáÊ <Ãé“ DNM<î<Ì€jj÷]E

Insurance
when
starting
up a Business
165C
Wattle
Street
Bankstown
مدينة
يف
»جامعيا
وطالبا
<:÷]<l^È√qÜπ]<ƒ⁄<–
]Áj÷^e
<ÌÈqÖ^§]
<ÜËáÊ
<Ãé“
يف
الدولي
اجملتمع
قبل
من
Call
us
Today
165C
Wattle
Street
Bankstown
<Í“4⁄˜]
<ãÈÒÜ÷] <^‚ÅÇu
<:÷]<l^È√qÜπ]<ƒ⁄<–
]Áj÷^e <ÎÑ÷]<‰ÈeÁq<·˜a<ÍäﬁÜÀ÷]
<ÌÈqÖ^§] <ÜËáÊ <Ãé“
 Public Liability Insurance for your Trade Work
Call
us
ظل الغموض
< اليتÖ]á
محاه
<ÎÑ÷]<‰ÈeÁq<·˜a<ÍäﬁÜÀ÷]
<لنãÈÒÜ÷]
السوري
< الشأنÍï]Ö˜]Ê
02
9707
3077
Call
us Today
Today
 Home
Construction
Insurance
<<Í“4⁄˜]
^�،»تفيد
fﬂü <‘÷ÉÊ
<^⁄^eÊ] <^‚ÅÇu
<’]Ö^e
<ÿÈÒ]Üâ]
<Í“4⁄˜]
<ãÈÒÜ÷]
<^‚ÅÇu
<ÎÑ÷]<‰ÈeÁq<·˜a<ÍäﬁÜÀ÷]
02
9707
3077
Your
Specialist
AMP
Advisers
.األمين
وضعها
يلف
<<^�رفض
fﬂü
<‘÷ÉÊ
<^⁄^eÊ]
<’]Ö^e
<Íï]Ö˜]Ê
<ÿÈÒ]Üâ]
<Ö]á
سبب
عن
متسائال
Mob:
0414
309
360
*ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ
ﺑﻮ
ﺑﺎﺧﻮﺱ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
*ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
02
9707
3077
<ª
<ÌÈâ^⁄Á◊fËÅ
<Ì„q]Áπ
<HŸÊ˜]
<ã⁄_
<ÌÈﬂÈ�ä◊À÷]
*ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ
ﺑﺎﺧﻮﺱ ﺑﻮ
ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
*ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻃﻮﻧﻲ
^�fﬂü
<‘÷ÉÊ
<^⁄^eÊ]
<’]Ö^e
<Íï]Ö˜]Ê
<ÿÈÒ]Üâ] <Ö]á
165C
Wattle
Street
Bankstown
Mob:
0414
309
360
email:
danny@eaglevaleinsurance.com.au
كرر
،الوقت
يف
<ª
<ÌÈâ^⁄Á◊fËÅ
<Ì„q]Áπ
<HŸÊ˜]
<ã⁄_
<ÌÈﬂÈ�ä◊À÷]
الدعوة
الدولي
اجملتمع
�
<ãÈäﬁÜ
<Áeهذا
<åÁ}^e
<ÇÈä÷]
<Ö]á <·^ﬂf÷ <ª <‰j⁄^Œ] <Ÿ¯}Ê <lÜ€jâ]<·^ﬂf÷<±]<ÏÖ^Ëá<Ç√e<‰÷^€¬]<Ì÷Ê]àπ<^È÷]Üﬂjâ]<±]<Å^¬
<:÷]<l^È√qÜπ]<ƒ⁄<–
]Áj÷^e
<ÌÈqÖ^§]
<ÜËáÊ
<Ãé“
JŸÁ◊Ë]<ª<ÏÇvjπ]<‹⁄˜]
<Çœ√÷
<
^
u]3Œ]
<öÜ¬
<‰ﬁ]
Mob:
0414
309
360
<JãÈäﬁÜ
<Áe<·]ÇËá<ÎÊÇe<›ÁuÜπ]
<ª <ÌÈâ^⁄Á◊fËÅ <Ì„q]Áπ <HŸÊ˜] <ã⁄_
<ÌÈﬂÈ�ä◊À÷]
<ÌÈf◊i <«ÔÖ^”ä÷] <ãÈ∏» <ª <^iÜ∆á <ª <ÎÖÁ„€¢] <Üíœ÷] <‰j◊Èœ¬Ê<ãÈäﬁÜ <Áe<åÁ}^e<Ÿ^€¬˜]<ÿqÖ<‡ËÜ„é÷]<±]Áu
email:
danny@eaglevaleinsurance.com.au
ojè€a@@‚bÌc@áÓ«aÏæa@›j‘„ˇ
HXô@›Óñb–n€aI
<Áeاملعارضة
<åÁ}^e
<ÇÈä÷^e
<ÌËÁŒاحلوار
<ÌŒ]Çë <^„�eÜi
<:÷]
<Ç÷]47]
Call
us
Today
�u]3Œ]
الروسي
اخلارجية
وزير
JŸÁ◊Ë]<ª<ÏÇvjπ]<‹⁄˜]
<Çœ√÷
<
^
<öÜ¬
<‰ﬁ]
بني
اىل
email:
danny@eaglevaleinsurance.com.au
<Í“4⁄˜]
<ãÈÒÜ÷]
<^‚ÅÇu
<ÎÑ÷]<‰ÈeÁq<·˜a<ÍäﬁÜÀ÷]
<ª^vë
<Ü≥ˆ⁄
<ª
<|ÜëÊ
<I
<;È�ä◊
<›¯â
<Ü≥ˆ⁄
�
<Ì◊Ò^√÷]Ê<ÌÈ®Ü
<·^€È◊â<ÜËáÁ÷]<‰◊fœjâ]<oÈu<ÌÈ5Ö<ÏÁ¬Ç÷
<Çœ√÷
<öÜ¬
<‰ﬁ]
<Ì⁄¯âJŸÁ◊Ë]<ª<ÏÇvjπ]<‹⁄˜]
<Ó◊¬ <ãÈäﬁÜ <Áe <ÏÇÈä÷]Ê <ÇÈä÷] <Ûﬂ„i
<ãÈäﬁÜ <^u]3Œ]
<‹ËÜ”iÊ <ÏÊ^Àu <º¶ <’^ﬂ‚ <^€‚ÅÁqÊ <Ì◊Èõ <^ﬁ^“ <oÈu <^ËÅ^ﬁ Dekkan Servwell Pty Ltdojè€a@@‚bÌc@áÓ«aÏæa@›j‘„ˇ
ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
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مقاالت

ّ
بشار األسد ...حيث سقط غوربي
جان عزيز
ال تنتهي أخبار سوريا لزائر بعد غياب عمره من عمر االضطرابات .وأهم ما
فيها أنها تأتيك يف صيغتها اخلام .كأن األخطار احملدقة جتعل حرفة التجميل
من هوايات الرتف احملظورة طوعًا هذه األيام .من تلك األخبار اعرتاف اجلميع
تقريبًا ،بالكم اهلائل من التشوهات العميقة يف الشخصية السورية ،اليت
أظهرتها األحداث .كثري من األفكار السابقة ،تبني أنها كانت مسبقة ،معلبة،
أقرب اىل الصيغ اإليديولوجية ،منها اىل احلقائق اجملتمعية :العنصر املذهيب
ظهر اىل السطح بأبشع صوره .حتريض على «حزب اهلل» خصوصًا وعلى
الشيعة عمومًا يف أوساط سورية واسعة .حتى إن البعض يسأل أين ذهبت
صورة «السيد»؟؟ التيار «اإلخواني» موجود طبعًا ،فاعل بالتأكيد ،األكثر
تعبئة مقارنة بكل القوى ...صيغ عديدة تقفز اىل عيون حمدثيك وألسنتهم.
حتى العرعور الشهري ،نعم بات األكثر قدرة على حتريك الشارع الغوغائي هذه
األيام ،يؤكد البعض ،وخاصة بعدما تبني خواء كل اهليكليات والبنى السياسية
واحلزبية والتنظيمية األخرى ،حتى منها حزب البعث ،والبعض يقول ،خصوصًا
حزب البعث.
يف أوقات كهذه تكثر األساطري واخلرافات ،وتصري ذهنيات الناس ونفسياتها
حقو ًال خصبة لزراعة الشائعات وحصاد األوهام وهضم اخليبات .البعض من جهة
املعارضة ال يزال حيدثك دومًا عن املؤامرة األمريكية الصهيونية تأييدًا للنظام:
زيارة السفريين األمريكي والفرنسي اىل محاه مفربكة بينهما وبني السلطة،
من أجل تشويه صورة «الثوار» وتلميع صورة النظام .وإال كيف هلما أن
يصال املدينة وجيتازا أكثر من مخسني مدخ ًال إليها ،كلها مراقبة ومسكونة بأعني
«الشبيحة»؟؟ يذهب خيال بعض املعارضني أبعد ،فيبادرك كأنه يسدد ضربة
إليك :هل سألت نفسك عن الئحة األشخاص الذين فرضت عليهم واشنطن
عقوباتها؟ كلهم من الذين كثر احلديث عن تباينات بينهم وبني الرئيس .فجاءت
إجراءات واشنطن
لتسد عليهم أي سبيل ثان لالنتقال أو االنشقاق أو التمرد.
ّ
ولتفرض عليهم البقاء يف مركب النظام.
املوالون جاهزون دومًا لتفنيد مسلسل «خرافات» املعارضة .خذ هذا املثل:
حيدثونك عن ارتباط عضوي بني دمشق وموسكو ،نظرًا اىل وجود ما يسمونه
«القاعدة العسكرية البحرية الروسية يف طرطوس» .هل تعلم حقيقة هذه
الكذبة؟ ما هو تعريف أي قاعدة عسكرية؟ أليس يف عنصري البشر واحلجر؟؟ هل
تعلم أن ال غرفة واحدة عائدة ملا
يسمونه تلك القاعدة يف طرطوس؟ كل ما يف
ّ
األمر أن هناك اتفاقًا يعود اىل عام  ،1993بني دمشق وموسكو ،تسمح مبوجبه
األوىل للثانية باستخدام سبعني مرتًا من رصيف مرفأ طرطوس ،لرسو البواخر
الروسية .لكن ،ماذا تعين األمتار السبعون يف مفهوم العلوم العسكرية البحرية؟
ال شيء .جمرد سفينة صغرية ،ال بارجة وال مدرعة وال فرقاطة وال غواصة.
ثم ،هل تعلم أن ما من عسكري روسي واحد موجود يف تلك املدينة السورية
الساحلية؟ أص ًال ،كل املواطنني الروس املقيمني يف كل سوريا ال
يتعدون 250
ّ
شخصًا ،وهم بني موظفني وأساتذة وجتار...
إنه جمرد مثل من جتارة األساطري واألضاليل الرائجة هنا هذه األيام .لكن على
سرية روسيا ،وألن الشيء بالشيء يذكر ،يقول أهل دمشق :صحيح أن مثة
مماثلة دقيقة قائمة بني ما حيصل يف سوريا اليوم ،وما حصل يف روسيا قبل
أكثر من عقدين .يومها كان غورباتشوف زعيمًا ملا كان أشبه بروسيا الكربى.
وكان أيضًا وريثًا لرتكة ثقيلة من نظام عقود سبعة مضت .أدرك غوربي ضرورة
يعد العدة لذلك ،بشفافية الغالسنوست
التغيري ،واستحالة االستمرار .وبدأ ّ
وعزم «إعادة البناء» .غري أنه ،كما كل مشروع تغيري عرب التاريخ ،سرعان ما
وجد نفسه عالقًا بني احلرس القديم احملافظ املتجمد من تغيري جمهول ،وبني
الغوغائيني املزايدين مبقوالت الثورة واالنقالب وإسقاط النظام ،فيما هم يف
الواقع ليسوا غري أبنائه األبرار طوي ًال ،قبل أن يفقدوا حظوتهم فيتحولوا بذلك
ثوارًا .هكذا عاش غوربي أعوامًا بني مجود نائبه السوفياتي ياناييف ،ومجوح
«نائبه الروسي» يلتسني .يف حلظة من آب  ،1990بدا كأن االثنني تآمرا
عليه ،أو تقاطعت حساباتهما ضده .نفذ األول انقالبًا فاش ًال ،فربح الثاني سلطة
فاشلة ،وسقطت دولة كربى ،وانتهت روسيا اىل عقد كامل من حكم املافيا
لشعبها ،وحتكم الفودكا برأسها.
لن يكون ذلك يف دمشق ،يقول أهلها .جلنة الدستور بدأت فع ًال .ويقال إن
فيها خبريًا لبنانيًا وآخر بريطانيًا ،إضافة اىل سوريني .والعارفون بتلك البالد،
يعرفون أنها حمكومة بالتغيري التدرجيي ،يف ظل تركيبة موزعة بني مذاهب
وعرقيات وجغرافيا دمشق وحلب ،وبني أكثر من أربعني يف املئة من سكانها
من أصول بدوية ،حيث ميكن عشرية واحدة أن يربو أهلها على ستة ماليني.
بني الستار الساقط ،والسكر املفرط ،جيزم أهل دمشق بأن بشار سينجح حيث
ُسحق غوربي.

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مدير التحرير :سامي مظلوم
عالقات عامة :اكرم املغوّش
مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

احلريري ُمتل َفزاً :غياب املشروع السياسي
نادر فوز
فرح املعارضون بإطاللة الرئيس سعد احلريري ليل الثالثاء على
شاشة «أم تي يف» .أطلق بعض من مجهور  14آذار املفرقعات
يف بريوت والشمال ،وترك قادة املعارضة كل «مالهيهم» ملتابعة
احلديث .لكن أحدًا ،يف السلطة أو املعارضة ،مل يتشّبث بكرسيه
أمام الشاشةّ ،
أن العصف اإلعالمي قبل إطاللة احلريري أجنب
واتضح ّ
مقابلة عادية وطبيعية مل يستطع احلريري من خالهلا إيصال الرسائل
كما جيب .فال يكفي أن حيمل احلريري عبارة «ما حدا أكرب من بلده»
ويدور بها ليكون قد هاجم خصومه .ورفع السقف يف اهلجوم على
هؤالء ال يعين أنه صاغ مشروعًا سياسيًا إلسقاط احلكومة والعودة
إىل احلكم .حديثه عن سوريا كان باهتًا ،وخماطبته لألمني العام
حلزب اهلل حصلت بـ»اخلوش بوش» ،وكالمه لناس املعارضة مل يأت
كالعادة إال بالتشديد على الصف الواحد .وكل ما قاله احلريري أول
من أمس هو ّ
أقل ما ميكن أن يعبرّ عنه رئيس خرج من احلكم.
يف الشق السوريّ ،
فضل احلريري طرح امللف من الباب اإلنساني
(أو األخالقي) ،ومل يوضح أنه عاد إىل شعارات  2005ومواجهة
إن موقفه من دمشق
تطور،
النظام السوري .مل يقل سعد احلريري ّ
ّ
عدل مشروع ّ
اتهامه سوريا باغتيال الرئيس رفيق احلريري
وإنه ّ
إىل مشروع إسقاط النظام السوري .وحديثه عن سوريا مل
يوح
ِ
أوهلا
بأنه ينوي إعادة فتح هذه اجلبهة بأدوات وأساليب جديدةّ ،
أن كثريين من املعارضني كانوا ينتظرون هذا
الداخل السوري ،ولو ّ
األمر .فلم
يلب تلميح احلريري إىل التدخل يف الشؤون السورية
ّ
طموحاتهم السياسية ،واكتفوا باعتبار هذا التعبري خطوة أوىل يف
الطريق الصحيح.
ويف ما خيص املوقف من حزب اهلل وأمينه العام ،أراد احلريري القيام
بدور الرجل القوي الذي ال يرضى العبث معه ،إال أنه وقع يف ّ
فخ
«احلوار» .مل يكن باستطاعته رفض احلوار يف املطلق ،ويف الوقت
نفسه عجز عن القول إنه يأبى التحاور مع القتلة أو من حيميهم.
ّ
واتهامه للرئيس بشار األسد والسيد حسن نصر اهلل بأنهما أقصياه
عن احلكم بقرار شخصي ،مل ّ
حيقق اهلدف منه؛ إذ زاده هذا املوقف
أو هذا االعرتاف ضعفًا ،وهو اعرتاف باخلسارة .حتى إن هجومه
على حزب اهلل ،الذي فرح به أنصاره وحلفاؤه ،مل يأت بالشكل
إن «الذي اغتال رفيق
املطلوب ،وحديثه عن هاجسه األمين بالقول ّ
احلريري حياول اغتيال سعد احلريري» ،مل يربطه الرئيس الشاب
يوجه أصابع االتهام إىل هذه العناصر
بنتائج القرار االتهامي ،ومل ّ
الواردة أمساؤها يف صفحات القرار ومن يقف خلفها.
ميكن التماس ضعف احلريري من خالل مواقف عديدة
سجلها خالل
ّ
بري
نبيه
احلوار مع حمطة «إم تي يف» ،فهو هادن الرئيس
وحيد
ّ
بود) واكتفى بتمين التوفيق
حتدث عنه ّ
النائب وليد جنبالط (ال بل ّ
للرئيس ميشال سليمان ،وسؤاله الوزير حممد الصفدي «ماذا فعلت
لك  14آذار؟» زاده خنوعًا.
حتييد بري وجنبالط وسليمان واعتباره أن احلوار مع نصر اهلل ممكن
بوجود ضمانات (أو شهود) ،يقابله تقويم احلريري للرئيس جنيب
ميقاتي والوزير الصفدي بكونهما يوازيان ك ًال من النائبني السابقني
حدد بوصلة
أن احلريري ّ
مصطفى علوش ومصباح األحدب ،ما يعين ّ
تدل أو ً
سياسية ّ
ال على استعادة الشارع السنيّ كام ًال ،ما يتنافى مع
حتدث عنه حلفاؤه يف األسابيع املاضية ،من رئيس اهليئة
كل ما ّ
التنفيذية يف القوات اللبنانية إىل «أصغر» عضو يف األمانة العامة لـ
هباء.
 14آذار ،واعتبارهم احلكومة فريقًا واحدًا ،ذهب
ً
كان بإمكان احلريري قلب الطاولة على اجلميع وتسمية األمور
«بأمسائها» ،لكنه مل يفعل .ملاذا؟ ميكن اختصار اإلجابة مبا أردف
به الرئيس الشاب خالل املقابلة« :أنا ال أستطيع أن أقول اليوم
ماذا سيحدث بعد أسبوعني أو ثالثة أو أكثر» .ومبعنى آخر :ال ميلك
احلريري أي قراءة ملا جيري يف لبنان واملنطقة ،وهو ال يستثمر وال
يعرف كيف يدير «تركة» العالقات الدولية والسياسية اليت تركها بني
يديه الرئيس الشهيد.
وباحملصلة ،تكون النتيجة أنه ليس بإمكان
ّ
احلريري ومن حوله صياغة مشروع سياسي واضح املعامل ميكن من
خالله حتقيق شعارات «إسقاط السالح واحلكومة وبناء الدولة».
ضياع احلريري واملشروع املعارض دفع فريق  14آذار إىل إعالن
أنها يف إجازة ألسبوعني ،حتى مطلع آب املقبل ،حلني الوصول «إىل
استحقاقات ،ولن يعلن مضمون القرار االتهامي فقط ،بل أمساء
بعض من اتهموا يف القرار االتهامي» كما ذكرت أمس األمانة العامة
«املؤجزين» ،رئيس اهليئة التنفيذية يف القوات
هلذه القوى .وأول
ّ
اللبنانية ،مسري جعجع ،الذي توجه إىل مدينة نيس الفرنسية ،برفقة
النائبة سرتيدا جعجع يف «زيارة خاصة».
فمشروع إسقاط احلكومة ال أرضية داخلية له .رفع املعارضة هلذا
ّ
الشعار ال يكاد يتجاوز
االتكال ،على أمل الضغوط الدولية اليت
طالبوا بها علنًا إثر مؤمتر الربيستول قبل أسبوعني .وحتى لو قال
املعارضون يف اجتماعاتهم الداخلية «جيب أن نلطي للسلطة عند كل
بأن
كوع إلضعافها واالنقضاض عليها» ،فهم يصارحون أنفسهم ّ
احلكومات ال ميكن أن تسقط إال يف الشارع (كما حصل عام .)2005
وربطًا باحلديث عن الشارع ،رمبا على احمليطني باحلريري ـــــ الذي
أن بناء
استخدم فزاعة وجود «شيوعيني يف احلكومة» ـــــ تنبيهه إىل ّ
وأن االستناد
الدولة وتقويتها ّ
يعد من أبسط املفاهيم الشيوعيةّ ،
إىل الناس والشارع هو من أوىل دروس العصر الشيوعي .قد يكون
على احلريري حتديد
مهمة اكتساب الثقافة السياسية على رأس
ّ
أولوياته ،ويكون مفيدًا له ولفريقه أن جيلس أمام املرآة
ويردد
ّ
لنفسه« :ما حدا أكرب من بلده».

اللعبة أكرب من احلريري
ادمون صعب
«روي عن اإلمام علي أن الرسول قال له:
ُ
حدث كذب وإن وعد أخلف وإن ائتمن
للمنافق ثالث عالمات :إن ّ
خان».
ابن عربي
(يف «الوصايا»)
يا هلا من مصادفة غريبة :الرئيس السابق للحكومة سعد احلريري،
الصامت منذ أشهر ،يقرر الكالم يف  12متوز ،ذكرى مرور مخس
سنوات على اندالع احلرب اليت هزمت املقاومة يف نهايتها اجليش
اإلسرائيلي الذي ُيعترب واحدًا من أقوى اجليوش يف العامل.
بالطبع مل حتفز املناسبة احلريري الشاب الذي ُأخرج من السلطة حديثًا،
للحديث عن بطوالت املقاومة وصمود مقاتليها األبطال  33يومًا،
تصدوا خالهلا للدبابات واملدرعات ،وطاردوا فلول العدو بعدما قاتلوا
جنوده يف القرى والدساكر ،وحالوا دون حتقيق هدفه :القضاء على
املقاومة وجتريد «حزب اهلل» من سالحه.
بل هو خصص املناسبة للكالم على «حزب اهلل» واتهامه بأنه يقف وراء
اغتيال والده رفيق احلريري ،وأن السالح الذي قاتل به املقاومون
العدو جيب ان ُينزع من املقاومة ،حبيث يتحقق بالسلم ما عجزت
إسرائيل ومن ورائها الواليات املتحدة عن حتقيقه باحلرب .هذه احلرب
اليت كانت نقطة حتول مهمة يف الواقع االسرتاتيجي يف املنطقة ،إذ
جعلت «حزب اهلل» ،بعد انتصاره على اجليش اإلسرائيلي الذي كان
يعتقد ،حتى متوز  ،2006انه ال ُيهزم ـ جعلت منه رقمًا صعبًا يف
الصراع العربي ـ اإلسرائيلي ،وليس يف املواجهة بني لبنان وإسرائيل
فحسب .فاعترب مذ ذاك قوة إقليمية ،وليس تنظيمًا «إرهابيًا» مسلحًا
يف جنوب لبنان ميكن القضاء عليه بسهولة.
ّ
املسلح لـ»حزب اهلل» يف اجلنوب،
ويشهد على أهمية املقاومة والوجود
القرار  1701الذي صدر يف  14آب  2006اثر توقف العمليات العسكرية
يف اجلنوب ،وانسحاب اجليش اإلسرائيلي إىل ما وراء احلدود ،ورفع
عديد القوة الدولية هناك إىل ما يقارب  15ألف جندي من أجل محاية
إسرائيل الدولة األقوى يف املنطقة عسكريًا ،من «حفنة» من املقاومني
املؤمنني.
وإذ اعتربت احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان إحدى أدوات تصفية احلساب
اإلسرائيلي ـ األمريكي مع املقاومة يف لبنان ،على خلفية هزميتهما يف
حرب متوز ،فإن كل كالم للرئيس احلريري والفريق الذي ينتمي إليه
حول املقاومة و»حزب اهلل» والسالح الذي هو يف حوزتهما يصب يف
املسيس إلسرائيل وأمريكا،
اجتاه واحد هو ان يتحقق بالقضاء الدولي
ّ
ما فشل هذا الثنائي يف حتقيقه يف حرب متوز .وإن الرئيس رفيق
احلريري الذي ُفجع اللبنانيون مجيعهم باغتياله ،قد حتول ،ويا لألسف،
مادة لالستغالل واالنتقام ،يف ما وصفه الزعيم الدرزي وليد جنبالط،
الذي ُيعترب يف نظر عائلة الشهيد أشد املخلصني لذكراه ،انها أدخلت
جنله سعد يف «لعبة أمم» جهنمية هي أكرب منه وممن هو أهم منه.
ومهما «متسكن» الرئيس سعد احلريري ،بعدما شكك يف نقاوة نية
األمني العام لـ»حزب اهلل» السيد حسن نصر اهلل ،ويف صدقية الرئيس
السوري بشار األسد ،وادعى انه كان مستعدًا «للتضحية والعض على
اجلرح الشخصي» ،فإنه ال يستطيع االختباء وراء إصبعه للقول إنه يف
ما وافق عليه من صيغة «س ـ س» السعودية ـ السورية ،ثم الصيغة
الرتكية ـ القطرية اليت أشار إليها نصر اهلل أخريًا ،مل يكن يغامر
بدم والده ودماء سائر الشهداء الذين سقطوا بعد االغتيال ،عندما
وافق على معادلة البقاء يف السلطة بشروط حتوي «أفضليات» إضافية
بالنسبة إليه.
لقد دخل احلريري االبن يف اللعبة اجلهنمية مع األمريكيني يف موضوع
احملكمة ،وأوحى لألسد ونصر اهلل انه مستعد للمساحمة والقبول
بالصيغة املعروضة عليه ،شرط اعرتاف «حزب اهلل» بتورط عناصر
قيادية منه يف جرمية االغتيال ،األمر الذي رفضه نصر اهلل على حنو
مطلق .وهكذا بدا احلريري ساذجًا جمرد أداة إليقاع «حزب اهلل» يف فخ
قصد به تشويه صورته عربيًا وإسالميًا .وهو ناور كسبًا للوقت يف
انتظار حتديد موعد مناسب للقرار االتهامي حبيث يصيب «حزب اهلل»
وسوريا معًا .ومل يتورع عن حماولة خداع الرئيس األسد الذي قبل
املصاحلة معه ،واستضافه وقدم إليه فراشًا دافئًا ،وأظهر له عطفًا
وثقة صادقة يف الزيارات اخلمس اليت قام بها إىل دمشق و ...إىل
وسحب البساط من حتت قدميه ،بعدما جهر
ان كان ما كان فانكشف ُ
األمريكيون برفـــضهم أي تســوية حول احملكمة ،مؤكدين ان الفيــصل
هــو القرارات االتهــامية.
لقد دفع الرئيس سعد احلريري مثن دخوله يف لعبة خداع دولية ففقد
ُملكًا مل حيسن احملافظة عليه.
وسواء ُقطعت للحريري بطاقة ذهاب فقط ،أو بطاقتا ذهاب وإياب،
فإن العودة لن تكون يف نظر اللبنانيني ،بظلم أبرياء ،أو بعرقلة حكومة
جاءت خلدمة الناس ،ولتعويض اإلهمال الذي حلق ببلدهم ومبصاحلهم
إبان «العهود احلريرية» ،فض ًال عن سد مسارب إهدار املال العام.
وكم يبدو سخيفًا قول احلريري إن هدفه إسقاط حكومة مل ُيعرف بعد
خريها من شرها!
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لبنانيــات

جملس الوزراء يؤكد حقوق لبنان البحرية ويكلف ميقاتي متابعة اإلجراءات

الدفعة األوىل من التعيينات :التجديد لسالمة وسلمان رئيساً لألركان وشقري مديراً عاماً للرئاسة
خطت حكومة الرئيس جنيب
التنفيذية
خطواتها
مقاتي
االوىل يف اجللسة االوىل هلا
بعد نيل الثقة ،بإجراء الدفعة
االوىل من التعيينات االدارية،
اليت طالت جتديد والية حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة
وتعيني العميد الركن وليد
سلمان رئيسا ألركان اجليش
وترقيته اىل رتبة لواء ،وتعيني
انطوان شقري مديرا عاما لرئاسة
اجلمهورية ،وهي التعيينات اليت
كانت متوقعة وقد متت بسالسة،
ومن دون اي مقايضات او
مشاكل كما قيل ،ال سيما
جلهة ترويج توقعات بتأجيل
تعيني اللواء سلمان وشقري يف
مقابل عدم االتفاق على تعيني
العميد الركن عباس ابراهيم
مديرا لالمن العام  ،وهو ما
ثبت عدم صحته ،بالتوافق على
تعيينه يف جلسة استثنائية يوم
االثنني (بعد غد) ،يف قصر
بعبدا او يف جلسة قريبة الحقا،
فيما تقرر تكثيف عقد اجللسات
احلكومية الجناز كل امللفات
املؤجلة املرتاكمة ،حبيث تعقد
جلسة ثالثة يف السرايا احلكومية
االربعاء على االرجح.
وجرت اتصاالت مكثفة ظلت
قائمة حتى ربع الساعة االخري
قبل اجللسة من اجل جتاوز كل
ما يثار حول تعيني مدير االمن
العام ،شارك فيها الوزير علي
حسن خليل الذي شهدت له
اروقة القصر اجلمهوري حركة
قيل انها مشلت لقاء الرئيسني
ميشال سليمان وميقاتي ،وقيل
انه التقى ميقاتي منفردا.
وذكرت مصادر وزارية ان
اشكالية طائفة مدير االمن
العام شهدت حلحلة كبرية،
فيما طرحت بنود التعيينات
الثالثة طبيعيا حبسب تسلسلها
يف جدول االعمال.
وقال مصدر وزاري مقرب من
الرئيس نبيه بري «إننا قدمنا
مداخلة حول هذا األمر خالل
اجللسة أكدنا خالهلا على موقفنا
من هذا املوضوع ،الذي كان
حمور نقاش مع املعنيني على
مستوى رئاسيت اجلمهورية
واحلكومة وقد لقينا جتاوبًا كبريًا
داخل اجللسة حول ما طرحناه إال
أن العائق أمام التعيني شكلي
متثل بااللتزام بالبنود املدرجة
على جدول األعمال وتعيني
مدير عام لألمن العام مل يكن
مدرجًا وسيتم إدراجه يف جلسة
مقبلة وعلينا انتظار جدول أعمال
جلسة االثنني الذي سيوزع غدًا
(امس)».
وأكد املصدر «لقد أقفل نهائيًا
البحث يف مسألة طائفية املدير
العام لألمن العام والشخص
املطروح الذي يلقى احرتامًا
كبريًا من مجيع األطراف» ،نافيًا
«وجود أي اعرتاض على طائفية
هذا املوقع وعلى اسم العميد
عباس إبراهيم من أي طرف
يف احلكومة .وإن ما يشاع عن
اعرتاض (النائب) العماد ميشال
عون ليس صحيحًا ألن هذا األمر
نوقش مسبقًا واتفق عليه».

وحتدث يف اجللسة الوزراء علي
حسن خليل وحممد فنيش وعلي
قانصو متمنني لو ان سلة
التعيينات مشلت مدير االمن
العام« ،نظرا ألهمية املوقع».
وقد اضيف اىل جدول اعمال
اجللسة بند ترسيم احلدود
البحرية واملنطقة االقتصادية
اخلالصة ،الذي جرت مناقشته
يف نهاية اجللسة ،وحتدث فيه
وزير اخلارجية عدنان منصور
عارضا ما اجنزته الوزارة على
كل الصعد ،واالتصاالت اليت
اجراها مع اجلانب القربصي،
جلهة االتفاق الذي عقده مع
العدو االسرائيلي وتأثرياته
السلبية على لبنان ،وتعهد
قربص باعادة البحث يف االتفاق
املوقع مع لبنان ،وكذلك
التنبيهات اليت وجهتها الوزارة
لشركات التنقيب اليت ميكن ان
تعمل ملصلحة اسرائيل من انها
تنتهك القوانني الدولية.
ووصفت مصادر وزارية النقاش
يف هذا املوضوع بانه اسرتاتيجي
تناول كل ابعاد القضية سياسيا
وقانونيا واعالميا ودبلوماسيا،
وقدم الوزراء جربان باسيل
وعلي قانصو وخليل وفنيش
افكارا حمددة حول كيفية تثبيت
حقوق لبنان ،ال سيما جلهة
االسراع يف اجناز ما جيب اجنازه
من مستندات وخرائط وتقدميها
لالمم املتحدة ،وحصول استنفار
دبلوماسي والقيام بتحرك عربي
ودولي من اجل توضيح حقوق
لبنان يف مياهه.
وجرى ايضا عرض من وزير
الزراعة حسني احلاج حسن
للضوابط اليت وضعتها الوزارة
من اجل ضمان سالمة املواد
الغذائية احمللية.
واتفق على متابعة املسار
اإلنتاجي للحكومة على خطني
متوازيني هما ملء الشواغر
كافة يف اإلدارات واملؤسسات
اللبنانية يف مهلة زمنية غري
طويلة ،والبدء بتنفيذ برامج
وخطط قصرية املدى من
شأنها أن تنعكس خدماتيًا لدى
املواطنني خالل مهلة  100يوم.
وقال وزير االعالم ول يد
الداعوق اثر اجللسة :قرر
جملس الوزراء التمديد لقوات
«اليونيفيل» ملدة سنة إضافية
اعتبارا من  .2011/8/31ونوه
اجمللس بالدور الذي تلعبه هذه
القوات وتفاعلها مع االهالي
يف اجلنوب .وطالب اجمللس
باستكمال تنفيذ القرار 1701
الصادر عن االمم املتحدة.
وقد عني جملس الوزراء العميد
الركن وليد سلمان رئيسا
الركان اجليش ،وثم التجديد
حلاكم مصرف لبنان رياض
سالمة ملدة  6سنوات اعتبارا
من أول آب  ،2011ومن ثم
تعيني الدكتور أنطوان شقري
يف وظيفة املدير العام لرئاسة
اجلمهورية.
وأكد جملس الوزراء على حقوق
لبنان املكرسة بقرار جملس
الوزراء عام  2009واملؤكد
عليها بقراره عام  2010والدفاع

عنها بكل وسائل املشروعة
وفق املستندات الرمسية اليت
أودعت االمم املتحدة على أن
يتابع رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي اختاذ االجراءات الالزمة
بهذا الشأن.
كما أكد جملس الوزراء وحدة
املوقف الوطين اجلامع حول
حقوق لبنان يف حدوده البحرية،
كما نوه اجمللس باجلهود
املبذولة لغاية تارخيه وخصوصا
اجلهود اليت قامت بها اللجنة
الفنية واالجنازات احملققة .وقد
تقرر عقد جلنة جمللس الوزراء
نهار االثنني يف  18متوز.
ونقل الداعوق عن رئيس
اجلمهورية العماد ميشال سليمان
إشارته اىل «أننا جنتمع يف أول
جلسة بعد أن حازت احلكومة ثقة
جملس النواب ،لكن العربة تبقى
يف املمارسة واكتساب ثقة
املواطنني واالستعداد للمحاسبة
من قبل املعارضة ومن قبل
اجمللس النيابي بصورة عامة».
وأشار اىل أنه «ال بد عند
بداية اجللسات من أن نتوقف
عند احملطات اليت رافقت هذه
املرحلة ،أو ً
ال :االفراج عن
االستونيني املخطوفني يف
هذا النهار بالذات ،وهنا أؤكد

*جلسة جملس الوزراء*

أنه لوال متكن قوى االمن من
توقيف بعض العناصر من
اجملموعة اليت نفذت عملية
االختطاف واالجراءات امليدانية
واالستعالمية اليت قامت بها
هذه القوى وقوى اجليش
اللبناني ملا مت االفراج عنهم
ساملني .ثانيا :يف ظل التحركات
الشعبية يف الدول العربية
اجملاورة للمطالبة باالصالحات
والدميوقراطيات
واحلريات
أثبت لبنان مرة جديدة متسكه
بالدميوقراطية وتداول السلطة
وتنفيذ االستحقاقات الدستورية
يف مواعيدها ،ولكون هذه
امليزة لن تعود مقتصرة على
لبنان علينا أن نثبت تقدمًا على
اآلخرين باالرتقاء يف املمارسة
الدميوقراطية ،كما علينا أيضًا
أن نعيد رسم دور لبنان املتجدد
يف حميطه ويف العامل واملتمثل
بنشر حوار االديان والثقافات».
واضاف سليمان «أنه بالرغم
من أن اخلطاب السياسي
كان عاليا يف جلسات الثقة،
ال بد من التوقف عند النقاط
االجيابية والوطنية اليت ختللت
أوال:
وأهمها:
املناقشة،
الرغبة يف املصاحلة واملساحمة،
التشديد على السلم االهلي،

ثانيا :الدعوات اىل احلوار حول

املواضيع املختلف حوهلا والرتكيز
على أفضلية إعتماد احلوار يف
حل املشاكل والصعوبات النه
ال بديل عنه ،ثالثا :املمارسات
الدميوقراطية ولو بطريقة عالية
اللهجة يف إدارة اجللسات يف
املناقسات».
كما نقل الداعوق عن رئيس
احلكومة جنيب ميقاتي ،إشارته
اىل أن اللبنانيني ينتظرون
من حكوماتهم أعماال ال أقواال
مبا حيقق راحتهم واستقرارهم
وهنأهم.
ودعا ميقاتي الوزراء اىل
االنطالق يف العمل واالنتاج
يف وزاراتهم ،متمنيا على كل
منهم أن يضع خطة عمل قصرية
لاليام املئة االوىل.

زار ميقاتي والسنيورة وجنبالط آمالً عقد «احلوار» جمدداً

ويليامز :على لبنان االستمرار بااللتزامات الدولية
شدد املمثل اخلاص لالمني
العام لالمم املتحدة مايكل
ويليامز على «ضرورة إستمرار
لبنان يف القيام بالتزاماته وفق
القرار 1701وسائر قرارات
جملس األمن» ،آم ًال أن «تعقد
جلسات احلوار الوطين جمددا».
زار ويليامز رئيس جملس
الوزراء جنيب ميقاتي يف السرايا
الكبرية امس االول ،وقال:
«نقلت لدولة الرئيس وحلكومته
أطيب التمنيات والنجاح يف
خالل األيام واألشهر املقبلة
يف معاجلة التحديات واملسائل
املتعددة اليت تنتظر لبنان
واللبنانيني».
اضاف« :كما أبلغته أنين مسافر
اىل نيويورك األسبوع املقبل
للتشاور مع جملس األمن يف
ما يتعلق بامكان عقد إجتماع
يف نيويورك يف  21متوز املقبل
بشأن قرار جملس األمن الرقم
 .1701وقد أعدت التأكيد

لرئيس احلكومة على ضرورة
إستمرار لبنان يف القيام
بالتزاماته وفق القرار1701
وسائر قرارات جملس األمن».
وذكر يف هذا االطار بأن
«جلسات احلوار الوطين مل
تعقد منذ تشرين الثاني العام
الفائت ،آم ًال «عقدها جمددا».
واوضح «أكد لي الرئيس
ميقاتي التزام حكومته الشديد
بقرار جملس األمن  1701ورحبت
بهذا االلتزام».
وزار ويليامز رئيس كتلة
«املستقبل» النيابية الرئيس
فؤاد السنيورة يف مكتبه يف
«السادات تاور» ،وعرض معه
التطورات االوضاع يف لبنان
والعالقة مع االمم املتحدة.
كما التقى رئيس «جبهة النضال
الوطين» النائب وليد جنبالط
يف دارته يف كليمنصو ،وحبث
معه يف التطورات السياسية
الراهنة.

Lucky Len . No.1
بإدارة لطف اهلل حجّار
وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات اليانصيب رابحة املاليني
 390ألف دوالر 88735-دوالر 16-مليون دوالر
جربوا حظكم مع  Lucky Len . No.1وقد
تكونون من املحظوظني وتربحون املاليني
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*ستيل جالبة الحطوط ملشرتي اليانصيب*
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لبنانيــات

الراعي :كنيستنا أمام حتدي اهلوية واالنتماء
دعا البطريرك املاروني بشارة
الراعي لوضع خمطط شامل
متكامل يعيد وادي قنوبني
اىل بهاء حياة املسيحيني
االولني وحييي تراث البشر
فيه وحيافظ على تراث احلجر،
مبديًا أسفه حلال احلرمان اليت
املقدس
الوادي
يعيشها
وكأنه خارج خريطة حضور
الدولة اللبنانية.
كالم الراعي جاء خالل جولة
له يف وادي قنوبني وصو ً
ال
اىل نطاق حمبسة سيدة حوقا.
ويف نهاية اجلولة قال الراعي:

تندرج الزيارة يف سياق مسرية
العودة اىل اجلذور والينابيع
الروحية وكنيستنا مدعوة اىل
هذه العودة لتستلهم قيمها
وتراثها يف ما تواجهه من
حتديات حاضرة ومستقبلية
التحوالت
حتديات
وهي
العصرية اليت تصيب جمتمعنا
وعائالته،
بشبابه
وتهدد
ّ
بفقدان اهلوية واالنتماء.
من جهة ثانية ،ويف استقباالت
الراعي يف الدميان ليوم امس
النائب طالل ارسالن يرافقه
النائب السابق مروان ابو

استبقاهما
اللذان
فاضل
البطريرك اىل مائدة الغداء .
كما عرض مع وفد من احتاد
قطاعات ونقابات النقل الربي
برئاسة عبد االمري جندة وبسام
طليس وشفيق القسيس،
ملواضيع معيشية.
ً
واستقبل الراعي كال من:
الوزير السابق سليم الصايغ،
النائبني السابقني غطاس
خوري وفارس سعيد ،وفد
قيادة درك منطقة الشمال
برئاسة قائد منطقة الشمال
االقليمية العميد علي خليفة.

والتقى األمني العام جمللس
كنائس الشرق األوسط جرجس
ابراهيم صاحل ،ثم وفدًا من
جتمع اللجان والروابط الشعبية
برئاسة معن بشور ورئيس
العكاري
الشعيب
التجمع
النائب وجيه البعريين مع وفد
من التجمع.
ّ
وتسلم شهادة دكتوراه فخرية
بدرجة ممتاز يف الصحافة
واإلعالم من جامعة الهاي
العاملية للصحافة واإلعالم من
رئيس اجلامعة الدكتور مجال
السامرائي وجملس العمداء.

قاسم :احملكمة ف ّزاعة وأداة استعمارية
وال مقايضة بني العدالة واالستقرار
أعلن نائب األمني العام لـ»حزب
اهلل» الشيخ نعيم قاسم «أننا
واضحون ،ال مقايضة بني
العدالة واالستقرار ،ولسنا
اآلن أمام مناقشة بني عدالة
واستقرار ،واحملكمة ال عالقة
هلا ال بالعدالة وال باالستقرار»،
مشريًا اىل أنهم «عملوا احملكمة
فزاعة ،وهي مسيسة بالكامل،
ومن خارج العدالة» .وأكد
«اننا نتعامل مع احملكمة كجزء
األمريكي
االستهداف
من
ـ اإلسرائيلي ،وهي أداة
استعمارية استكبارية ،يريدون
من خالهلا تطويع املقاومة يف
لبنان» ،معتربًا أن «سقوط
مشروع املقاومة يف لبنان
يعين سقوط املنطقة ،وتكريس
املشروع اإلسرائيلي».
ولفت خالل مشاركته يف حفل
تأبيين أقيم يف جممع الكاظم
أمس االول ،اىل «احلديث يف
البلد عن الغاز والنفط ،وعن
حق لبنان يف مياهه ،وعن
املواجهة مع إسرائيل اليت تريد
أن تسلب لبنان حقه يف مياهه
وغازه ونفطه» ،مؤكدًا أن
«لبنان لن يتسامح بأن يؤخذ
من نفطه أو غازه أو مياهه أو
أرضه ،وسيبقى باملرصاد من
أجل أن يستعيد كامل احلقوق
مهما كلف ذلك» .وأعلن «دعم
«حزب اهلل» املوقف الوطين
الذي يدافع عن هذه احلقوق
البحرية ،ودعم احلكومة اللبنانية
يف خياراتها ومتابعتها على
املستوى احمللي واإلقليمي
والدولي».
وقال« :عملوا احملكمة الدولية
اخلاصة بلبنان فزاعة ،من أجل
أن يضغطوا علينا ،ونعدل
ونغري ونستسلم ونعطي،
وحنن واضحون ،ال مقايضة
واالستقرار،
العدالة
بني
ولسنا اآلن أمام مناقشة
بني عدالة واستقرار ،وهذه
احملكمة ال عالقة هلا ال بالعدالة

فلماذا
باالستقرار،
وال
تقومون مبقارنة بني العدالة
واالستقرار؟ احملكمة خارج
العدالة وهي
مسيسة بالكامل،
ّ
وإسرائيل هي اليت توقعت أن
إجراءات احملكمة واتهاماتها
ستحدث اضطرابات يف لبنان،
وحتدث فتنة سنية ـ شيعية
فيه ،وهذه أماني إسرائيل
مل ولن تتحقق ،إذا احملكمة
بواقعها املسيس ال عالقة هلا
ال بالعدالة وال باالستقرار يف
لبنان».
أضاف« :توقعت شخصيات
ووسائل إعالم أن حيصل
أمر عظيم وخطري يف لبنان
بعدما يصدر القرار االتهامي،
وقد صدر القرار وذهب إىل
االنرتبول الدولي ،وصدرت
تهديدات على مستوى حملي
ولكن
وعاملي،
وإقليمي
بالنسبة الينا مل حيصل شيء،
وما حصل هو عبارة عن مناقشة
إعالمية سياسية».
وشدد على «أننا نتعامل مع
احملكمة كجزء من االستهداف
اإلسرائيلي»،
ـ
األمريكي
معتربًا أن «ال عالقة هلذه
احملكمة باالغتياالت أو احلقيقة
أوالعدالة ،وال مبستقبل لبنان،
بل هي أداة استعمارية
استكبارية ،يريدون من خالهلا
تطويع املقاومة يف لبنان».
وأشار اىل «أننا لسنا ممن
يتجه إىل الزواريب ،ولسنا
ممن يسوقهم االنفعال إىل
ولسنا
املتتالية،
األخطاء
من مجاعة أيام الغضب،
وحنن نتصرف حبكمة ،وإذا
كان البعض يراهن على أننا
سنتوتر ونستفز ونذهب إىل
حيث يريدون فهم خمطئون»،
داعيا «من حيتاج إىل بعض
اهلدوء اىل االستفادة من
جتربتنا يف هدوء األعصاب،
ألننا نأخذ املوقف املناسب يف
وقته املناسب».

جعجع وعقيلته اىل اخلارج يف زيارة خاصة
أعلن املكتب االعالمي لرئيس اهليئة التنفيذية يف حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع يف بيان أمس االول ،عن مغادرة جعجع
وعقيلته عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب سرتيدا جعجع اىل
اخلارج يف زيارة خاصة.

Our Services:
Student Admission
Career Councelling
English and IELTS Preparation
Student Visa
Email: bahelim@visionems.com.au
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مواقف متباينة من كالم احلريري

 14آذار :أسقط كل األقنعة
 8آذار :مل يعرض برنامج املعارضة
تباينت أمس االول ،املواقف
من كالم الرئيس سعد احلريري
خالل إطاللته التلفزيونية ،ففي
حني شددت مواقف بعض قوى
 14آذار على أن كالمه «يعين أننا
وصلنا اىل نقطة الال رجوع وال
تسويات وال حوار للحوار» ،مشرية
اىل أن «األقنعة كلها سقطت،
واحلوار يبدو مثل ذر الرماد يف
العيون» ،لفتت قوى  8آذار اىل
أن احلريري «مل يعرض للبنانيني
برنامج املعارضة يف وجه احلكومة
ألنه يريد إسقاطها يف الشارع
وليس يف الربملان».
 أسف وزير املال حممد الصفدي،يف بيان ،ملا صدر عن الرئيس
سعد احلريري من مواقف ،متمنيًا
«لو أنه حضر جلسة الثقة يف
جملس النواب وناقش احلكومة
يف بيانها بد ً
ال من أن خياطبها
من باريس بعبارات ال تليق
مبقامه وموقعه» .وقال« :مل يكن
الشيخ سعد مضطرًا إىل
توسل
ّ
الغرائز املذهبية
ليحرض على
ّ
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي
ووزير املالية حممد الصفدي
فهو بذلك خيرج أو ً
ال عن تراث
أبيه
ويشوه احلقيقة باسم البحث
ّ
عن احلقيقة» .ورأى أن احلريري
«مل يعرض للبنانيني برنامج
املعارضة يف وجه احلكومة ألنه
يريد إسقاطها يف الشارع وليس
يف الربملان».
 سأل وزير الثقافة غابي ليون،يف حديث اىل «وكالة أخبار
اليوم» ،الرئيس احلريري «إن
كان لديه معلومات حول حديثه
عن أن الرئيس السوري بشار
األسد واألمني العام حلزب اهلل
السيد حسن نصر اهلل هما وراء
تشكيل احلكومة ،أم أن ما قاله
يندرج يف إطار التحليل» .وقال:
مل أقابل يف حياتي أبدًا الرئيس
السوري والسيد نصر اهلل ،ومبا
أني عضو يف احلكومة أعرف أنهما
مل يشكالها».
 شدد عضو كتلة «الكتائباللبنانية» النائب إيلي ماروني،
يف حديث اىل «وكالة األنباء
املركزية» ،على أن الرئيس
احلريري «كان موفقًا يف كالمه
فهو احرتم اجلميع ومل ميس
بكرامة أحد ،وأعلن أن املعارضة
أخطأت بتشكيل حكومة األلوان
عندما كانت أكثرية».
 رأى عضو تكتل «التغيريواإلصالح» النائب نبيل نقوال،
يف حديث اىل قناة «املنار» ،أن
«وصف الرئيس احلريري رئيس
التكتل النائب ميشال عون بأنه
ثان ومهامجته ،يدل
ضابط صف ٍ
على مدى احلقد يف داخله بسبب
خروجه من السلطة وسقوطه».
 -لفت عضو التكتل النائب

آالن عون ،يف حديث اىل اذاعة
«صوت لبنان» ،اىل أن «كالم
الرئيس احلريري غري مفاجئ،
وسبق وقيل هذا الكالم يف بيان
لقاء الربيستول ،ومن الطبيعي
أن تسعى املعارصة اىل تغيري
السلطة القائمة ،وهذا حق هلم
طاملا أنهم يستعملون الوسائل
الدميوقرطية»..
 اما عضو كتلة «التنميةوالتحرير» النائب علي خريس،
يف حديث اىل «وكالة أخبار
اليوم» ،أن الرئيس احلريري «يف
ّ
وضع متأزم ،وكان
يتكلم وكأنه
خسر موقعًا كبريًا».
ورأى أن «احلكم على احلكومة
بالفشل قبل أن تقوم بأي خطوة
دليل على أن قوى  14آذار
ترفض وجود رئيس حكومة يف
لبنان غري احلريري» ،داعيًا اىل
«التمييز بني احلقيقة والعدالة
وبني التسييس الذي
تتعرض له
ّ
احملكمة الدولية» .وأشار اىل أن
«اجلميع بات يعرف من يقف وراء
قرارات هذه احملكمة».
 اعترب عضو كتلة «الوفاءللمقاومة» النائب كامل الرفاعي،
يف حديث اىل «وكالة األنباء
املركزية» ،أن الرئيس احلريري
«أثبت من خالل كالمه أنه ال يزال
يعيش فرتة عدم تقبل خروجه من
احلكم».
 وصف الوزير السابق سليمالصايغ ،يف تصريح ،كالم
الرئيس احلريري بأنه «يعين أننا
وصلنا اىل نقطة الالرجوع ،وال
تسويات وال حوار للحوار» ،مشريًا
اىل أن «األقنعة كلها سقطت،
واحلوار يبدو مثل ذر الرماد يف
العيون» .والحظ «املديني اللذين
أشار الرئيس احلريري إليهما:
إسقاط احلكومة احلالية والفوز
بانتخابات عام  ،2013وهذا يدل
على ثبات يف املسار وعلى أنه
من الضروري أخذ كل املقومات
من الصمود حتى التغيري ومن
موقع الدفاع اىل موقع اهلجوم
على األمر الواقع».
 رأى الوزير والنائب السابقحممد عبد احلميد بيضون يف
حديث اىل تلفزيون «أخبار
أن كالم الرئيس
املستقبل»ّ ،
احلريري «أعاد تصويب األمور،
وأوضح أن املشكلة ليست يف
احلكومة بل يف السالح» ،الفتًا
اىل أن «الرئيس احلريري وضع
أن
شرطًا واضحًا للحوار ،وهو َّ
يكون على جدول األعمال بند نزع
هذا السالح ،كما كان واضحًا
عندما قال إن الذي انتصر هي
العدالة ،وليس االنتصار الذي
تتكلم عنه قوى  8آذار ،من خالل
وضع اليد على السلطة وإزاحة
الرئيس احلريري عنها».

اجلميل يلتقي رئيس بلدية باراماتا

بتال ونائبه قاسم يغادران
اسرتاليا اىل السعودية ولبنان
واالمارات وسلطنة عمان

*الرئيس اجلميل مستقبال شديد والوفد املرافق*

حزب
رئيس
استقبل
«الكتائب اللبنانية» الرئيس
أمني اجلميل يف دارته يف
بكفيا أمس االول ،رئيس

 14آذار :هدفنا إسقاط احلكومة
أعلن منسق األمانة العامة لقوى
 14آذار النائب السابق فارس
سعيد« ،بدء مرحلة العمل من
أجل إسقاط احلكومة ،ومواجهتها
بشتى الوسائل ،من أجل انتقال
لبنان من موقع غري طبيعي
متواجد فيه اليوم ،اىل لبنان
الدولة القادرة» ،موضحا «أننا
مع احلفاظ على الطابع السلمي
والدميوقراطي هلذه املعارضة،
واهلدف من إسقاط احلكومة ليس
فقط اإلطاحة حبكومة الرئيس
جنيب ميقاتي ،بل انتقال لبنان
من موقع متواجد فيه اليوم حيث
تتحكم فيه قوى مسلحة خارج
إطار الشرعية ،حنو لبنان الذي
جيب ان يكون يف موقع الدولة
القادرة اليت حتصر السالح يف
يدها».
وقال يف دردشة مع الصحافيني
بعد انتهاء االجتماع الدوري الذي
عقدته األمانة العامة يف حضور
أعضائها يف مقرها يف األشرفية
أمس االول« :لن يصدر أي بيان
عن االمانة العامة اليوم (امس
االول) ،ونعترب أن ما قدمه نواب
 14آذار يف جلسات مناقشة
البيان الوزاري كان أكرب من
بيان وأكرب من وظيفة سياسية،
وقد حازوا ثقة مجيع اللبنانيني،
وخصوصا كل جهود  14آذار».
أضاف« :بعد اإلطاللة الواضحة
للرئيس سعد احلريري أمس
(االربعاء) عرب شاشة MTV
وتعبريه بوضوح عن توجهات
املعارضة ،فضلنا أن يكون
االجتماع اليوم (امس االول)
تقومييا لكل املشكالت اليت
السياسية
احلياة
شهدتها
اللبنانية ،وقد بدأنا مبرحلة العمل
من أجل إسقاط هذه احلكومة
ومواجهتها بكل الوسائل.

بلدية باراماتا األسرتالية جون
شديد ،وشارك يف اللقاء
منسق احلزب يف اسرتاليا
جورج حداد ،رئيس قسم
سيدني بيرت مارون ورئيس
مصلحة اإلغرتاب يف احلزب
سريج ابو حلقة.
وقدم شديد هدية تذكارية
للجميل من مدينة باراماتا
عربون شكر وتقدير ،وقال:
«أوجه لكم باسم اللبنانيني
رسالة تقدير ،إذ يكرب قلبنا
بكم ،وبعمل احلزب يف لبنان
ويف اسرتاليا».
واعلن ان «زيارته للبنان
هي لتمثيل بلدية باراماتا
ولتوقيع اتفاق بني بلديتها
وبلدييت بشري وزغرتا إلقامة
وحنن
مشرتكة،
مشاريع
جاهزون ملساعدة وطننا لبنان
والوقوف اىل جانبه».

*املهندس اقبال بتال*

*احلاج حافظ قاسم*

غادر اسرتاليا رئيس االحتاد
الفيدرالي االسالمي ()AFIC
املهندس اقبال بتال ونائب
الرئيس احلج حافظ قاسم اىل
السعودية يف زيارة رمسية
تلبية لدعوة من السلطات
هناك حيث ُيعقد يف اململكة
اجتماع للقيادات االسالمية
لبحث متطلبات املسلمني يف
العامل.
ومن اململكة السعودية ينتقل
السيدان بتال وقاسم اىل

لبنان حيث يزوران دار اإلفتاء
وكذلك اجمللس االسالمي
ومجعية
االعلى
الشيعي
املربات تلبية لدعوة كان قد
تلقاها السيد قاسم من الشيخ
حسن شريفة خالل زيارة
االخري اىل اسرتاليا وجولته
على الصروح التعليمية فيها.
ومن لبنان ينتقل الوفد
اىل دولة االمارات العربية
املتحدة وسلطنة عمان للغاية
نفسها.

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

come and see and place offer.

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

سيدة اختصاصية تجميل عالجي

A Beauty Clinic Specialist
 needs to sub-lease a roomتريد استئجار غرفة داخل صالون
for her job within a Beauty
تجميل او تزيني نسائي
or Hair Dresser Shop.
لالتصال فورا على الرقم:
.Urgent
0425140016
Contact 0425140016

تعالوا شاهدوا الغرفة
وقدموا عروضكم

Please contact Sonya
on 0423675463
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وزير اخلارجية األستوني زار ميقاتي:

كانت عملية دولية ج ّدية وطويلة
استقبل رئيس جملس الوزراء
جنيب ميقاتي وزير خارجية
أستونيا أورماس باييت يف
السرايا بعيد وصوله اىل
بريوت قرابة العاشرة من
مساء أمس يف حضور وزير
اخلارجية واملغرتبني عدنان
منصور.
وهنأ الرئيس ميقاتي الوزير
باييت باالفراج عن املواطنني
االستونيني السبعة ونوه بدور
االجهزة اللبنانية املختصة «ال
سيما قوى االمن الداخلي،
اليت أجرت التحقيقات الالزمة
يف هذه القضية منذ حصول
عملية اخلطف وسوف تواصل
عملها جلالء كل املالبسات
احمليطة بها ،انطالقا من ان
االمن مسألة أساسية ال ميكن
التهاون فيها» .وشدد على
«أن هذه احلادثة املدانة من
مجيع اللبنانيني ال ميكن ان
تؤثر على متانة العالقات
بني لبنان وأستونيا» وشكر
للسلطات الفرنسية مساهمتها
يف حل هذه القضية.
الوزير
قال
اللقاء
بعد
االستوني« :يسعدني أن أعود
اىل لبنان جمددا هذا املساء
بعد تلقي اخلرب السار باطالق
سراح االستونيني السبعة
ليتمكنوا من العودة اىل بلدهم
من
وأقاربهم.
وعائالتهم
الصعب وصف اجلو يف أستونيا
وما شعرت به شخصيا ،وكلي
أمل بلقائهم والعودة بهم
اىل بلدهم .أريد أن أشكر
جدا الدعم ومشاعر التضامن
والتعاطف من كل الشعب
اللبناني( . )...امسحوا لي أن
أشكر كذلك السلطات اللبنانية

واحلكومة اللبنانية والقوى
االمنية اللبنانية للمساعدة
والتضامن والدعم الذي أبدته
والذي مكننا من االحتفال
اليوم بهذا اخلرب اجليد .شخصيا
أريد أن أشكركم مجيع ممثلي
وسائل االعالم واجملتمع املدني
ونظريي اللبناني ورئيسي
احلكومة واجلمهورية اللبنانية
املسؤولني
من
والعديد
اللبنانيني الذين ساعدوا يف
حل هذه املسألة ليتمكنوا من
العودة اىل عائالتهم .أرجو
أن أعود اىل لبنان بأجندة
خمتلفة».
سئل :هل كان هناك من
مفاوضات مع اخلاطفني؟
أجاب :كانت عملية دولية جدية
وطويلة شارك فيها العديد
من الدول من بينها لبنان
وأستونيا وغريها من الدول.
هناك الكثري من التفاصيل
لكنها يف احلقيقة عملية حتقيق
دولية ،لكن ال ميكنين التحدث
عن تفاصيل هذه العملية
اآلن .لكن األهم أنه مت االفراج
عنهم».
سئل :هل متكنتم من حتديد
هوية اخلاطفني وما كانت
مطالبهم؟
أجاب« :التحقيقات مستمرة،
نعم مت اطالقهم لكن التحقيقات
اجلنائية ال تزال مستمرة .وهنا
السلطات اللبنانية تلعب الدور
االساسي والسلطات االستونية
تتابع عملية التعاون والعمل
مع السلطات اللبنانية .لذا
ال أجوبة نهائية بعد .وحتديد
هوية اخلاطفني حيتاج اىل مزيد
من التحقيق للكشف عن املزيد
من املعلومات.

كنعان :هذه هي رؤيتنا ملراجعة احلسابات
يثمن رئيس جلنة املال واملوازنة
ّ
النائب ابراهيم كنعان «جتاوب»
وزير املال حممد الصفدي املسبق
مع اللجنة ،ويرى ان الرتمجة
العملية هلذا التجاوب تقوم على
اآلتي :احرتام السلطة التنفيذية
لديوان احملاسبة وللقرارات
القضائية الصادرة عنه يف
مسألة احلسابات ،التزاما بنص
املادة  87اليت تلزم جملس
النواب اقرار احلسابات النهائية
كل سنة قبل نشر املوازنة،
واالخذ بثالثني توصية صادرة
عن جلنة املال واملوازنة بكيفية
اعداد املوازنة الصالح الثغرات.
يرى كنعان «ان املدة اليت حتدث
عنها الصفدي ،يف اول موقف
له بعد استالم الوزراة ،ملراجعة
حسابات الدولة منذ  ،1993واليت
ال تقل عن سنتني ،هي مدة
غري واقعية ،فعندما سيستلم
امللفات ويراجعها سريى ان
املطلوب هو استكمال التدقيق

الذي بدأ واوقف مرارا وتكرارا
يف عهود وزراء املال السابقني
وابرزهم فؤاد السنيورة الذي
كان قد انشأ منذ عام  93فريقا
خاصا خارجا عن كادر التسلسل
االداري برئاسة املستشار نبيل
ميوت ،وربط بهذا الفريق كل
همش
موضوع احلسابات ما
ّ
االدارة النظامية ويف مقدمتها
املدير العام ومديرية اخلزينة
تعد احلسابات ومديرية
اليت
ّ
احملاسبة اليت ّ
تدقق بها قبل ان
ترسلها اىل ديوان احملاسبة».
يضيف كنعان« ،ان ما عرفناه من
مدير احملاسبة العامة بالتكليف
زياد الشيخ ،وليس من املدير
العام ،هو انه منذ العام  2001مل
تتم احالة حسابات اىل مديريته،
وهذا يعين ان عملية التدقيق
تتم ،الن الفريق السنيوري
مل
ّ
كان يضع يده على جممل هذه
احلسابات ،وبالتالي ال حسابات
وال حماسبة».

حلود :سوريا ستخرج أقوى
شدد الرئيس العماد اميل حلود
أمام زواره يف بعبدات على
«وجوب انطالق العمل احلكومي
بشكل مركز ومكثف بدءًا من
إيالء الشأن االجتماعي واملعيشي
واخلدماتي األولوية املطلقة».
أما فيما يتعلق بأحداث سوريا،
فكرر حلود موقفه من ان «سوريا
ستخرج اقوى من احملنة املفتعلة
بتحريض وحتريك ومتويل من
خارج متآمر على خط املمانعة
واملقاومة باستغالل رخيص
ومكشوف ملطالب شعبية عمل
الرئيس بشار األسد منذ توليه
الرئاسة على االستجابة هلا».
ورأى النائب علي خريس خالل
حفل يف الغبريي ،أن «حكومة

ميقاتي ليست حكومة شهر
أو شهرين أو مدة زمنية إنها
حكومة إنقاذ ،هي حكومة شعب
وحتد ورفع شعار
وفعل واميان
ّ
املثلث الذهيب الشعب واجليش
واملقاومة».
وتساءل رئيس «حزب التوحيد
العربي» وئام وهاب خالل ندوة
يف صيدنايا برعاية وزارة الثقافة
السورية :عندما دعم الرئيس
األسد املقاومة يف العراق،
هل كانت علوية أم وطنية
عربية؟ وعندما دعم املقاومة يف
فلسطني ،هل كانت علوية أم
إسالمية  -مسيحية حتررية؟ إذًا،
الرئيس األسد هو رئيس فوق
كل األوطان ،هو رئيس لكل
شرفاء هذه األمة وليس لشرفاء
سوريا فقط».

جنبالط التقى رئيس
الدميوقراطي اإليطالي
وتلقى دعوة اىل مؤمتر
يف طهران

جلسة رائعة مع النرجيلة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
سهرات مميزة مع املطرب جورج خوري
والرقص الشرقي
Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200

تسلم رئيس احلزب التقدمي
وليد
النائب
االشرتاكي
جنبالط دعوة من رئيس جملس
الشورى اإليراني علي الرجياني،
نقلها اليه يف كليمنصو أمس
السفري غضنفر ركن
االول
ابادي ،للمشاركة يف املؤمتر
الدولي اخلامس لدعم االنتفاضة
الفلسطينية الذي يعقد يف
طهران مطلع تشرين األول
املقبل.
وختلل اللقاء الذي حضره
وزير األشغال العامة والنقل
غازي العريضي ،ونائب رئيس
للعالقات اخلارجية
التقدمي
دريد ياغي ،عرض للتطورات
األخرية على الساحتني احمللية
واالقليمية.
كذلك التقى جنبالط وفدًا من
احلزب الدميوقراطي اإليطالي
يتقدمه رئيس احلزب بيار
لوجيي بريساني.

الـمجهر

بقلم رامي القروش

اسرتاليا مستقبال ...بلد العناء والنحيب والبكاء!!

منذ استبدال السيد كيفن راد بالسيدة جوليا غيالرد كرئيس
للحكومة الفيدرالية قبل عام ونيف من الزمن وجرس االنذار
يدق بأعلى رنينه منبئا حزب العمال بان النهاية السلطوية
لوجوده باتت قريبة بل هي اقرب مما يتوقعه زعماء هذا
احلزب الذين يفضلون تقليد النعام بطمر الرؤوس يف
الرمال كلما داهمهم اخلطر.
حزب العمال خاض االنتخابات الفيدرالية املاضية فكانت
نتائحها كارثة مل يعهدها اي حزب حاكم يف تاريخ القارة
االسرتالية حيث مل تفقده نتائجها السلطة العددية
يف الربملان بل كادت تفقده سدة احلكم لوال التنازالت
والصفقات اليت عقدت مع النواب املستقلني .ثم جاءت
نتائج االقرتاع يف نيو ويلز ويلز حيث ورغم توقعات هزمية
احلكومة العمالية يف تلك الوالية اال ان احلزب العمالي فيها
كاد ان ميحى ذكره من قائمة االحزاب الفاعلة يف اكرب والية
اسرتالية نظرا لفداحة اخلسارة.
اليوم وحسب استطالعات الرأي اليت تطل برأسها اسبوعيا او
شهريا فاملعارضة االئتالفية هي املفضلة بني غالبية ناخيب
اسرتاليا كما والول مرة منذ وصول السيد طوني ابوت
اىل زعامة املعارضة بات املفضل على جوليا غيالرد لتسلم
زمام احلكم الفيدرالي .طبعا هناك اسباب عدة هلذا التحول
لدى الناخبني سبق لنا ان عاجلنا البعض منها قبل اسبوعني
اما اليوم واىل جانب صرخات غالء املعيشة وارتفاع الفوائد
العقارية والتدهور القاتل يف ميدان البناء وتوفري املساكن
اضافة اىل ما تشغل به السيدة غيالرد نفسها وحكومتها
اال وهو ضريبة الكربون ومدى تأثريها على جيوب الناس
ولقمة عيشهم ونسب االرتفاع يف الغالء املعيشي ..اىل
جانب ذلك نرى ان عمليات بيع ومتليك اعظم وارقى مقدرات
اسرتاليا ما زالت تسري على قدم وساق دون حسيب او
رادع او التفكري والتبصر بان كل اسرتالي مهدد مستقبال
بانعدام حريته يف عمله يف اختصاصه الفكري والعلمي
ويف اختياره للمهنة اليت برى فيها احلياة اآلمنة والسعادة
الكاملة.
ان ما جيري اآلن من عمليات بيع الضخم املزارع االسرتالية
يف نيو ساوث ويلز ويف اخوتها من الواليات ،املزارع اليت
تؤمن مواد املعيشة اليومية من حبوب وخضار وفاكهة وحلوم
وغريها ،هذه املزارع تباع اليوم اىل مؤسسات وشركات
ورؤوس اموال اجنبية سيكون هلا بالدرجة االوىل حق
تقرير مسار العمليات يف هذه املزارع وحق البت يف هوية
مستثمريها وموظفيها ومدرائها وعماهلا واالهم من ذلك حق
تسعريها والتصرف بارباحها سواء يف الداخل االسرتالي او
خارج القارة على اغلب الظن.
احلكومات االسرتالية املتعاقبة منذ منتصف اعوام القرن
املنصرم وحتى يومنا هذا مل تتعلم اي شيء من جتارب
املاضي فهي وخالل العقود الستة املاضية مسحت وباعت
مطارات البالد اىل مصاحل اجنبية كما باعت املؤسسات
البنكية وشبكات الطرق الرابطة بني الواليات وشبكات
االتصال والطريان والنفط واملناجم ومل َ
يبق امامها سوى
االخضر واليابس اي مزارع القارة اخلضراء.
ان احلرص الذي يبديه اصحاب املصاحل االجنبية على دميومة
انتاج اخلضار والفواكه واللحوم ليس مضمونا حيث هم غري
مقيدين باالبقاء على هذا الوضع وهدفهم يف سنوات مقبلة
هو ما حتت سطح هذه املزارع من مواد خام كالفحم احلجري
واحلديد والذهب واليورانيوم وغري ذلك.
املؤسف املضحك هنا ان املؤسسات االجنبية ذاتها اشرتت
ايضا من حكومات القارة حق استعمال واستثمار االنهار
الوطنية ومنابعها االصلية مما يضيف تأكيدا على ان حياة
املواطن االسرتالي ستكون عرضة للهيمنة والتحكم االجنيب
بها ...ومع ذلك فاحلياة يف هذه البالد تسري وتتجه من
سيئ اىل اسوأ ،فلماذا واين وكيف ختتفي االموال الطائلة
املدفوعة كثمن زهيد للثروات الوطنية؟
اين هي املشاريع العمرانية اليت جيب ان تطال كل قطاع
وكل بلدة وكل مدينة يف اسرتاليا؟
اين هي اخلدمات الصحية اليت خربها الشعب قبل  20او
 30عاما؟
اين واين واىل اين نهاية املطاف يف القارة؟
انه سؤال يف ذمة واعناق مسؤوليها السياسيني الفاشلني.
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لبنانيات

ليس هناك من معارك داخل األكثرية

العماد عون بعد إجتماع التكتّل :جيب فتح حتقيق يف نقل النفوس الضخم الذي حصل يف زحلة وبريوت
ّ
أكد العماد عون أنه مل يبحث
والرئيس بري يف منصب مدير
عام األمن العام ،وأن أحدًا من
الذين يثريون املوضوع يف
االعالم مل يفاحته به ،وأن
ال صحة للتسريبات اإلعالمية
يف هذا الشأن ،الفتًا أن
ليس هناك من حق مكتسب
يف الدولة ،وأن التناوب يف
اإلدارات طبيعي ،واملهم أن
تكون شروط العمل سليمة.
العماد عون وبعد اجتماع
تكتل التغيري واإلصالح شدد
على وجوب ارتباط أجهزة
ّ
النّواب
مبجلس
املراقبة
وليس باحلكومة ،ولفت اىل
إصالحات بنيوية ستحصل قي
اإلدارات ّ
حمذرًا من احلديث عن
الكيدية ومن افتعال املعارك
اإلستباقية.
وتعليقًا على تهديدات 14
اذار بإسقاط احلكومة قال إن
اسرتجاع القلعة بعد سقوطها
أصعب من الدفاع عنها
ويف ما يلي النص الكامل
حلديث العماد عون:
أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
األسبوعي.
تداولنا اليوم يف جدول
الش ّ
ّ
اذة يف بعض
األوضاع
الوضع
وحبثنا
اإلدارات،
غري القانوني لبعض كبار
ّ
أيضًا
وحبثنا
املوظفني،
موضوع وزارة املال ومسار
ّ
التدابري املتعلقة بها ،وجدولنا
ّ
كل هذه األمور للمراجعات،
إعالميًا
ولن نقوم مبعاجلتها
ّ
أي موجب
ّ
ألن ليس هناك ّ
لذلك ،كوننا مجيعًا من ضمن
الفريق الواحد.
وحبثنا أيضًا يف االجتماع
موضوعني مهمني ،أوهلما
هو وجوب إرتباط اجهزة
املراقبة مبجلس ّ
النّواب وليس
ألن ُ
امل ِ
راقب ال ميكن
باحلكومةّ ،
َ
ُ
أن يكون هو نفسه املراقب،
ِ
مراق ٌب
إذ جيب أن يكون هناك
كما جيب أن يكون هناك
ُم َ
راقب .املراقبة تعود جمللس
ّ
السلطة العليا
النّواب كونه
ّ
يف البلد اليت عليها مراقبة
الوزارة ،كما مراقبة ّ
كل العمل
اإلداري من خالل الوزارة.
إذًا املبدأ يقول إن أجهزة
مكم ً
لة
املراقبة جيب أن تكون
ّ
ّ
النّواب ،ومن
لعمل جملس
ّ
أن هذا املوضوع حباجة
املؤكد ّ
ّ
والنقاش داخل جملس
للبحث
ّ
ّ
للناس
النّواب ،واآلن نرتكه
ّ
يفكروا به.
لكي
ّ
الثاني ،فهناك
أما املوضوع
ّ
ً
عودة إىل الوراء وحتديدا إىل
قدمنا طعنًا
العام  ،2009يوم ّ
بنواب زحلة ،وحتدثنا يومها
ّ
عن أصوات جديدة دخلت على
لوائح ّ
الشطب يف زحلة بأحجام
ّ
كبرية .أعتقد أنه من املمكن
الدستوري
أن يكون اجمللس ّ
ّ
حق يف مقاربته هلذا
على
ّ
املوضوع من حيث الشكل،
ولكن من حيث املضمون وعمق
ّ
فاحلق إىل جانبنا،
املوضوع،

النفوس الذي ّ
ألن نقل ّ
مت يف
ّ
الدائرة ّ
الثانية،
زحلة ،كما يف ّ
شرعيًا كونه ال يستويف
ليس
ّ
ّ
ٍ
بأعداد كبرية
الشروط ،وحصل
جدًا ومل ُيعلن عنه إال يف
ّ
ّ
اللوائح ّ
هائية ،فقد أدرجوا
الن ّ
مصححة ،وكان
لوائح شطب
ّ
ّ
التصحيح فيها باآلالف .هذا
ً
األمر يستوجب حتقيقا وحنن
اخلية فتح
نطلب من وزير ّ
الد ّ
ّ
ّ
وبالطبع إن مل يكن
امللف،
هذا
أتقدم به اآلن
اإلخبار الذي
ّ
سيقدم
كافيًا لفتح امللف،
ّ
التغيري واإلصالح طلباً
تكتل ّ
ّ
ً
ّ
رمسيا لفتحه وإجراء التحقيقات
ّ
النفوس ّ
الضخم الذي ّ
بنقل ّ
مت،
وتكون أيضًا مناسبة ملراقبة
املديرية.
كيف عملت هذه
ّ
وحبثنا أيضًا األعمال ّ
نسيقية
الت
ّ
بني الوزراء ،وهذه األمور هي
الداخلي.
ضمن املطبخ ّ
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
حافيني:
ّ
الص ّ
ّ
النائب وليد
س :جنرال،
جنبالط ويف مقابلة له باألمس،
ّ
تكلم عن العقيد وسام احلسن
ّ
مهمة قام
وتكلم عن إجنازات
ّ
الرجل ،مطالبًا بوجوب
بها هذا ّ
أن يبقى يف منصبه .ما رأيك
بذلك؟
ج :أستطيع أنا أيضًا أن ُأقيم
أمرًا واقعًا يف إحدى الوزارات
قانونيًا،
وأستطيع أن أجعله
ّ
وأستطيع أن أدفعه لتحقيق
اجليدة...
الكثري من األمور
ّ
املسألة ليست كذلك ،وجود
ٌ
خمالف
العقيد وسام احلسن
للمادة رقم  8من قانون تنظيم
ّ
الداخلي ،فما من
قوى األمن ّ
جهاز يدعى فرع املعلومات
مّ
إنا هناك ما ُيعرف بشعبة
حمدد.
املعلومات وهلا دور
ّ
أسأل من أصدر القرار بقيام
هذا الفرع؟ أهو قرار أحد
املدراء يف قوى األمن؟ أما من
اخلية وجمللس
عالقة لوزير ّ
الد ّ
القيادة بهذا القرار؟ وأتساءل
اخلارجية...
أيضًا عن إرتباطاته
ّ
لقد تقدمت حبقه بدعوى بتهمة
دس معلومات غري صحيحة يف
ّ
بناء
اإلعالم خللق أجواء
مسممة ً
ّ
ّ
حملطة «New
سربه
على ما
ّ
 »TVيف الرابع والعشرين من
آب من العام  .2010ال أريد
أن أدخل يف تفاصيل ما قام
سيتم
به وسام احلسن ،فهذا
ّ
ّ
التحقيق مبوضوع
تبيانه يف
يتم طرح
شهود ّ
الزور .عندما ّ
الزور ودوره
موضوع شهود ّ
ّ
التحقيقات نستطيع أن
يف
وسيئاته،
نرى مدى حسناته
ّ
ويعود عندها للقضاة احلسم
يف هذا املوضوع ،ولكن ما
أستطيع قوله االن هو ّ
انه
قانونيًا ،واألسوأ
غري موجود
ّ
من ذلك أنه ّ
متت تغطية
هذه املخالفة من قبل رئيس
احلكومة ،وهذا األمر ليس
بشيء عابر .إن أردنا فقط أن
الش ّ
ننظر يف األوضاع ّ
اذة اليت
ّ
غطاها رئيس احلكومة ،نرى
ً
ّ
جدا وقد جدولناها
أنها كثرية ّ

ّ
سيتم حبث
اليوم.
كل هذه
ّ
أي تسويات،
األمور بعيدًا عن ّ
فمن غري املمكن أن نصفع
ونقبله
ثم نعود
أحدهم ومن ّ
ّ
إلرضائه .جيب أن تعمل
جيد ،وهناك
بشكل
الدولة
ّ
ٍ
ّ
يتم
قانونية جيب أن
أسس
ّ
ّ
ّ
إجرائية جيب
إتباعها وتدابري
ّ
يتم خّ
إتاذها.
أن ّ
س :جنرال ،حول تعيني
مدير جديد لألمن العام،
هناك مطالبة بإعادة املنصب
ّ
َ
قيل
للطائفة املارونية ،ولقد
الرئيس بري قد خيرّ َ ك بني
ّ
إن ّ
قيادة اجليش ومنصب املدير
العام ،هل هذه املعلومات
صحيحة؟
ج :أو ً
ال أنا مل أطرح املوضوع،
ُ
بل أنا ُمطالب بأن أرجع
يتطلب
املنصب ،وطبعًا هذا
ُ
حبثًا مع األصدقاء.
ثانيًا ،من الذي قال إن الرئيس
بري طرح ذلك؟؟ عندما ُطِر َح
املوضوع يف البداية مل أكن
الرئيس بري ،لقد
قد َ التقيت ّ
ُ
رأيته يف اجللسة األخرية يف
ُّ
ٍ
واحد ّ
جملس ّ
منا
وكل
النواب،
اجته إىل ناحية مغادرًا ،هو إىل
َ
اخلارج وأنا إىل املنزل .ولكن
ّ
خميلة
أن هناك
أنا
أؤك ُد لكم ّ
ّ
خصبة هنا عندنا يف البلد..
ّ
بالناس
ميكنكم أن تتسلوا
وبعقلهم وبشعورهم!! ومن
أن بعض ّ
حيبون
املمكن ّ
الناس ّ
ذلك.
نتحدث أنا
يف الواقع ،عندما
ّ
والرئيس بري مبواضيع كهذه،
ّ
ال يكون حديثنا بهذه الطريقة،
إذ حنن لسنا خمتلفني على
وسواء رجعت مديرية
شيء،
ً
األمن العام إىل املسيحيني
ّ
الشيعة ،فهي
أو بقيت مع
الدني وال آخر
ليست «ال أول ّ
الدني».
ّ
ُ
شروط
فاملهم هو أن تكون
ً
سليمة ،وهناك
العمل فيها
الدولة ،هي
أيضًا مديرية أمن ّ
أيضًا لن تكون مستودعًا ،بل
جيب أن تكون مديرية قادرة
جدًا،
على تنفيذ مهماتها املهمة ّ
وقد تساوي األمن العام.
أن هناك إصالحات بنيوية
كما ّ
يف املديريات ،جيب أن يكون
هناك استمرارية بقيادتها أكثر

َ
متوفر اآلن.
مما هو
ُ
حبثتم مبوضوع خرق
س :هل
احلدود البحرية ّ
قامت به
اليت
َ
إسرائيل وباملوقف من هذا
املوضوع؟
ّ
وموف»،
ج :لدينا وزير
«مكفي َ
وطبعًا لديه تأييد ّ
التكتل.
س :كم ستعطي هذه احلكومة
أولوية ألمور ّ
الشعب املعيشية
إن اجلميع
واإلقتصادية ،إذ ّ
يشكو من هذا املوضوع؟
ج :سنرى إىل أي مدى هي
مستعدة أن تؤمن اإلعتمادات
الالزمة كي نبدأ بالعمل .فالعمل
متأخر كثريًا عن الربنامج ّ
الذي
ُو ِ
السابق.
ض َع يف ّ
س :جنرال نفهم من إجابتك
السؤال املتعلق باملدير
عن
ّ
العام ملديرية األمن العام
ٍ
ّ
مبعركة إلعادة
تقوم
أنك لن
َ
هذا احلق للموارنة ّ
الذي ُأ ِخ َذ
يف أيام الوصاية ويف عهد
الرئيس حلود حني ُأ ِ
عط َي هذا
ّ
السيد أي
املنصب للواء مجيل ّ
ّ
ّ
الشيعية .ألن تقوم
للطائفة
مبعركة من أجل استعادة هذا
احلق ،لتصحيح املسار ؟
طرح األمور يف
ج :عندما ُت َ
اإلعالم يكون هدفها اإلحراج،
ُ
ُ
حرج،
حرج .أنا ال أ َ
ولكن أنا ال أ َ
السيد مسري
فعندما يتفضل
ّ
جعجع وأيضًا نائب زحلة ايلي
ماروني ،وأيضًا غبطة البطريرك
وسليمان
حلود
والرئيس
ّ
ّ
ّ
يتكلمون
وكلهم
فرجنية...
باملوضوع وال أحد يتشاور معي
يتحدثون يف اإلعالم..
بل فقط
ّ
ّ
حتل املسألة بهذا
ال ميكن أن
ّ
الشكل ويف االعالم.
للسؤال بقولك
طرحك
أن
كما ّ
َ
ّ
ّ
إنه حق مكتسب هو خطأ،
حق مكتسب
فليس هناك من ٍ
ُّ
كلها
الدولة ،احلقوق
يف
ّ
ّ
لكل املواطنني ،وهذا
مكتسبة
ما نسعى إليه.
هناك  équivalentدائمًا ،وحنن
ّ
نتكلم عن التناوب يف
أص ًال
بعض األماكن .ممكن أن
نأخذها وممكن أال نأخذها.
ولكن يبدو أن بعضهم يريد
أن خيلق معارك ضمن األكثرية
اجلديدة ،وسواء بقيت مديرية
األمن العام مع حامليها حاليًا
تغريت ،لن حتصل معارك
أو
َ
ضمن األكثرية اجلديدة .وأص ًال

هناك العديد من املراكز،
والدولة ليست مبديرياتها بل
ّ
هي بإدارتها املالية ،إن كانت
صحيحة أم غري صحيحة.
ّ
التنظيمات
ماذا تنفع أحسن
إن مل يدار املال بطريقة
سليمة؟! استلمنا خربة فيها
أفاعي وعقارب وفيها ّ
عليق...
ّ
ّ
كلها تنظيفًا ،ومن
وتتطلب
املمكن أن يكون الترّ ميم
الدولة
أصعب من البناء اجلديدّ .
«فالتة» منذ العام  1993حتى
اليوم :ال يوجد قطع حساب،
أن قواعد
وال حسابات ..كما ّ
احملاسبة العامة غري حمرتمة...
وحتدثنا كثريًا عن
لقد سبق
ّ
هذا املوضوع .واآلن نريد أن
نرى ّ
التدابري العملية ،جيب على
ّ
بنية الوزارة كلها أن تتغري،
وإال ستحصل داخلها مشكالت
ألن احلكم ّ
الذي مارسه
عامةّ ،
من سبقنا غري طبيعي! ومن
هناّ ،
يتحد َ
أحد عن
أحذر أن
ّ
ث ٌ
حذار الكالم
حذار!
الكيدية،
ِ
ِ
عن الكيدية! هذه املعارك
اإلستباقية غري مقبولة ،إذ حنن
ال نريد أن نفتح سجالت طويلة
عريضة!!
س :على جدول أعمال جملس
الوزراء يوم اخلميس تعيينات
إدارية جديدة وباألخص حاكم
مصرف لبنان ،وهناك حديث
ّ
التجديد للحاكم رياض
عن
ذكرت صحيفة
سالمة ،كما
َ
ّ
طرحكم تعيني آالن
«اللواء»
َ
ً
بيفاني بدال عن سالمة ،ما
صحة هذا املوضوع؟
قلت لكم أنكم
ج :لقد
ُ
ّ
ّ
ويذكرني
تتسلون!! هذا مجيل
ّ
باجلدة اليت خترب القصص
ّ
ألحفادها قبل أن يناموا.
س :إذًا أمل حيصل توافق؟
سي َعينّ .
ج :من نطرح اسمَ ه
ُ
اسم ِ
أحدهم ُي َعينّ ،
عندما نطرح
َ
أحد غريه .ولكن مل
سمى ٌ
وال ُي ّ
طرح أي اسم هلذا املنصب،
ُي َ
ومل يتم البحث بهذا املوضوع،
واآلن مطروحة ثالثة مناصب

من أجل جلسة اخلميس :رئيس
األركان ،حاكم املصرف ،ومدير
عام رئاسة اجلمهورية.
س :جنرال مبا ّ
أنكم اليوم
ً
يف احلكومة وأيضا أكثرية
ستسعون
يف الربملان ،فهل
َ
الستعادة صالحيات رئيس
اجلمهورية مث ًال أو نائب رئيس
ُ
ُ
طالبتم
كنتم قد
احلكومة كما
كمعارضة؟
ج :حنن تركناها ل 14آذار،
إذ هم كانوا األكثرية ،فهل
كانوا يطالبون بذلك؟ هؤالء
ّ
الذين طالبوا باألمن العام،
ملدة
أين كانوا؟ بقوا يف احلكم ّ
 5أعوام!!
س :ولكن هذا حق جنرال!
ج :سبق وقلت ال يوجد يف
الدولة «حق مكتسب»!! ويف
الداخلية
مطلق األحوال وزارة ّ
ولست أنا من
ليست معنا،
ُ
يطرح ّ
التغيري .جيب أن ُيطرح
الداخلية.
املوضوع من وزارة ّ
س :أتساهم جنرال إن ُطِر َح
املوضوع؟
ج :طبعًا سأساهم! وكيف
ال؟!
ّ
ظل الوعود
س :جنرال يف
اليومية ّ
اليت يقطعها فريق 14
آذار بإسقاط هذه احلكومة،
الرئيس
دون أن ننسى ّ
أن ّ
سيتحدث
السابق سعد احلريري
ّ
ّ
عن املوضوع ّ
الليلة ،هل تعتقد
أن الترّ كيبة احلكومية قادرة
ّ
الصمود يف وجه هذه
على
ّ
الوعود؟
أحدهم فوق
ج :عندما يكون
ُ
ُ
سيعود
كيف
وتسقطه،
ويعلو؟! لن يقدر على ذلك
بسهولة .القلعة سقطت فهل
يكون اسرتدادها أسهل من
الدفاع عنها..؟
ّ
إذًا ،هذا هو الوضع حاليًا ،وإن
سرتون ما هو
شاء اهلل قريبًا
َ
عملي «على األرض» أكثر من
الكالم ّ
الصحف،
ترونه يف ّ
الذي َ
واألهم هو أال تستبقوا األمور
حتى ال ختطئوا.

2WAY TOWING
SERVICES

لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب
البحرية يف سائر أنحاء سدني
اتصلوا بــ آرثر0414419090 :
خدمة على مدار الساعة  7أيام يف األسبوع
معاملة صادقة ودقة يف املواعيد
أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن

ﺻﻔﺤﺔ ٨
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تطالب واشنطن بالوفاء بوعودها بعد
اخلرطوم
استشهاد فلسطيين برصاص االحتالل يف خميم الفارعة
]¬<Js⁄]2÷]<ÂÑ7<ÿËÁ€j“ <ÌÈ¬^ Ç÷]<l^íí~π]<Ìﬂ¢<lÖÜŒ <Â4øﬁ <·_ <±c <]�4é⁄ <H«Â4∆ <Ü≥ <:÷] <Ìﬂ‚]Ü÷] <ÕÊÜø÷]» <·_ <Ó◊¬˘] <ã◊.] <ãÈÒÖ <2j
<‡¬ <ÄÁÈé÷] <ã◊• <Áñ¬ <±c
÷◊<ÌË˜Ê <ª <Íõ]ÜœµÇ÷] <hà£] <·_ <Í“4⁄˘] <gÒ^ﬂ÷] <2j¬]Ê <Í“4⁄˘] <h]Áﬂ÷] <ã◊• <ª <ÍﬁÁ”âÁ÷Üe <ÁÈÀ◊Èâ <Í÷^�Ë˝] <ƒÈ€¢] <Ó◊¬ <öÜÀi <Å¯f÷] <^„e <4éπ]<ÌËÜíπ]<Ìv◊äπ]<l]Áœ
تنفيذها استحقاقات اتفاق السالم يف اجلنوب
<Çﬁ]2È◊Èq <∞jäËÜ“ <’ÖÁËÁÈﬁ <Í⁄^ﬂjπ] <ÎÊÁﬂ÷] <Ö^éjﬁ˜]> <ª <ÿËÁ≥ <ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <‹ËÇœi

غارتان جويتان إسرائيليتان على قطاع غزة

<HŸÊ˜] <ã⁄_ <HÎÊ^�ﬂõ <∞äu
_·<»]<gÒ^í÷]<Ö]Üœ÷]<Ñ°]<èÈ¢
_<±c<ÕÁŒÁ÷^e<ÜË^ﬂË<NQ<ÏÖÁm<^ﬂm
اسرائيلي
مصدران،
اعلن
<‡⁄<]�ÖÑ¶<H«g√é÷]<ÏÖÁm<gﬁ^q
الطريان
ان
وفلسطيين،
<ÅÁqÊ
 <Ó√äiـ
<«ÏÖÁq`⁄الثالثاء
»¬<Üë^ﬂشن ليل
االسرائيلي
<HèÈ¢]Ê
÷◊<Ì√ÈŒÁ
على
]÷<g√éجويتني
<∞eغارتني
االربعاء،
]÷<l]Áœ
» <p]ÇucÊ
عن
 <ÿ}]Åاسفر
<Ìﬂjغزة ،ما
قطاع
مشال
فلسطينية ،وذلك اثر
جرح
]<J«Ìv◊äπ
جنوب
صواريخ
اطالق ثالثة
على÷<‰Ò^œ
}¯<Ÿ
<HÎÊ^�ﬂõ
<Ÿ^ŒÊ
اسرائيل.
<Íﬁ^n÷] <∞éÈ¢] <Ω^fïÊ
<ÏÅ^Œ
ان
 <o÷^n÷]Êاجليش
وقال
االسرائيلي <·c
]<H∞Èﬁ]ÇÈπ
ورشتني
«استهدفت
“^·< _<^„⁄^⁄
طائراته ]<Ìv◊äπ
»]÷<l]Áœ
لصنع اسلحة مشال قطاع
]÷√<^ﬂm_ <l]Ö^È§] <‡⁄ <ÇËÇ
غزة» .اضاف انه «تأكدت
<lÑ°] <^„ﬂ”÷ <HÜË^ﬂË <NQ <ÏÖÁm
اصابة اهلدفني مباشرة ووقعت
]÷<±c <ÕÁŒÁ÷^e <gÒ^í÷] <Ö]Üœ
انفجارات بعد ذلك».
<‰f÷^�⁄ <;fiÊ
]÷<g√é
<gﬁ^q
فلسطينية
مصادر طبية
وذكرت
�
<·_ <±c
طفيفة
<]4é⁄جبروح
]<H«Ì¬ÊÜéπاصيبت
ان سيدة
غزة÷<‰i]Áœ
]÷<Ì�◊ä
»]÷<g√é
ونقلت
_¬� <Óمدينة
غارة شرق
يف
<ÿ”e <k◊⁄^√i
]<:÷] <Ìv◊äπ
مستشفى الشفاء.
اىل
]÷<Í◊}]Ç
]÷<‡ËÇÈ√í
¬◊<Ó
<Ì”ﬂu
سقط
فلسطيين
صاروخ
وكان
_<9ﬂq
<ÿ}Çi
<ƒﬂπ
<ÍqÖ^§]Ê
جتمع
على
_<Îاالول
امس
ظهر
قبيل
قطاع
إسرائيلي حماذ جلنوب
<ÇËÇ√÷]<É^°]Ê<Å¯f÷]<·Êˆç<ª
اإلسرائيلية
]˝ <l]]Üqاإلذاعة
<‡⁄غزة .وقالت
<æ^Àv◊÷ <4e]Çj÷]Ê
يف
<ÏÅ^¬cÊسقطت
]÷<‡õÁصاروخية
إن قذيفة
<gÈiÜi
¬◊<Ó
اشكول
اإلقليمي
_ <l^ËÁ÷Êاجمللس
منطقة
<ÎÇíj÷]Ê
]÷<Ì÷ÊÇ
÷◊ <J«‰÷^”ç_<ÿ”e<Å^äÀذلك عن
من دون أن يسفر
وقوع إصابات أو أضرار.
<Ìv◊äπ] <l]Áœ÷]» <·_ <Õ^ï_Ê
وقالت مجاعة «التوحيد واجلهاد
<‡⁄˚]<Ÿ^œjﬁ˜]<–Èœ†<Ó◊¬<ÿ€√i
« يف بيان نشرته على موقع
÷◊<g√ç<ã◊•<Ÿ¯}<‡⁄<Ì�◊ä
الكرتوني للجماعات املتشددة
<ÖÁjâÅ<ƒïÊÊ<∞f~jﬂ⁄<ãÈÒÖÊ
امس
إنها أطلقت قبيل ظهر
<l]4È«i
÷◊<Å¯f
<ÇËÇq
الثالثة
<p]ÇucÊالعني
جتاه مدينة
صاروخًا
]÷√<‹Èø
<^ﬂf√ç
<Ÿ^⁄a
†<–œ
قطاع غزة.
جلنوب
احملاذية
]÷<Íõ]ÜŒÁµÇ
÷◊<ƒ€jr€
<˜ÁëÊ
اإلسرائيلي
اجليش
وسبق أن أقر
على “<ÿ
الصاروخ <‰È÷c
]÷<ƒ◊�jË <ÎÑ
]<Ü£
جتمع
بسقوط
]÷<Ó◊¬ <]�ÅÇé⁄ <H«‡õÁ
_<^ﬂe
أشكول.

]÷<^⁄Ê<‡õÁ÷]<Ö]Üœjâ]<‡¬<≈^ Ç
†<l^fäj”⁄ <‡⁄ <‰Ò^ﬂe˘ <–œ
<l^Èf◊ä÷]Ê
]÷<l^È¬]Çj
<ª
إطالق
اجلماعة
كما <ÿæتبنت
<ªÊ
<^„„q]Ái
]÷<:
<l^ËÇvj÷]Ê
صاروخني على مدينة عسقالن
<Ö^éjﬁ]Ê<;⁄˘]<…]ÜÀ÷]<^„j⁄Çœ⁄
أعلن
ليل الثالثاء ـ االربعاء
<J«Ìr�◊f÷]<ÏÜ‚^æ
اإلسرائيلي سقوطهما
اجليش
<Ìv◊äπ]<l]Áœ÷]»<·_<Ó◊¬<ÅÇçÊ
تسبب
على النقب الغربي حيث
أحد
أضرار يف
<x€äiبإحلاق
أحدهما
<‡⁄ <ÌÚ
<Î_ <›^Èœe
÷‡<
اإلسرائيلية.
املنازل
]÷<gÈ‚3e <·Áﬁ^œ
]§^<‡¬ <∞qÖ
فيديو
ونشرت اجلماعة شريط
]<Ê_<‹„√ËÊÜiÊ<∞ﬂ⁄˚]<∞ﬂõ]Áπ
وهم
يظهر فيه مقاتلوها
¶^<g√é÷]<ÏÇuÊ<‡⁄<ÿÈﬂ÷]<Ì÷Ê
البلدات
الصواريخ
جتاه<‰È€◊ä⁄
<∞e
يطلقون ]÷<ÌﬂjÀ
<p]ÇucÊ
بذات الطريقة اليت
اإلسرائيلية
<’^ﬂ‚»<·_<‡⁄<]�ÖÑ¶<H«‰õ^fŒ_Ê
دأب فيها تنظيم القاعدة على
¬<Ì√ÈŒÁ◊÷ <Ó√äi <ÏÖÁq`⁄ <Üë^ﬂ
إصدار شرائط مصورة هلجماته
<‘÷Ñ“Ê <H‰éÈqÊ <g√é÷] <∞e
يف أفغانستان والعراق.
نفسه<l]Áœ÷] ،
]÷<ÿ}]Å <ÌﬁkÀ
اعلنت
 <p]Çucالسياق
ويف
ان
طبية
] <J«Ìv◊äπامنية
مصادر
<]ÖáÁ÷] <ãÈÒÖ
<Ÿ^Œ <H‰j„q
<‡⁄
وأصيب
استشهد
فلسطينيا
خالل ]÷<ÎÑ
<HÕÜç
¬<›^í
عملية
آخرون
]3 <ÎÜíπ
واعتقل
<ª<Ì“Ö^é€◊÷<^⁄ÊÜ÷<ÏÖ^Ëàe<›ÁœË
االحتالل
عسكرية نفذتها قوات
¬<Ç√e»<‰ﬁc<HÌÈ÷^�Ë˝]<ÏÇuÁ÷]<ÇÈ
واسع
اإلسرائيلي ،على نطاق
نابلس
مشال <Ì◊uÜ⁄
الفارعة ‚<’^ﬂ
خميم <·Á”i
يف <ÏÖÁm
_<Î
بالضفة الغربية.
]<Üí⁄»<·_<±c<]4é⁄<H«ÌÈ÷^œjﬁ
الشاب
وأفادت املصادر بأن
<Ï3À÷]<ÂÑ‚<º«ñ÷<·˚]<Ó√äi
(21عاما)
سرحان
]˜ <ÌÈ÷^œjﬁعمر
إبراهيم
<HÌÈﬂ⁄á <ÏÇ⁄
˘<ÿŒ
االحتالل
جنود
برصاص
قضى <H^ﬁÜøjﬂË <^⁄ <Áï <ª
}^<Ìë
أمام منزله أثناء توجهه ألداء
<ÿñ _ <¯fœjä⁄ <^ﬂ⁄^⁄_ <·c <oÈu
صالة الفجر .وأشارت إىل ان
<J«›^ŒÖ˘]<‡¬<Üøﬂ÷]<ò«e
الشهيد سرحان ،وهو طالب يف
<‡⁄ <^ëÜu <’^ﬂ‚» <·_ <Õ^ï_Ê
جامعة النجاح الوطنية تعرض
“<ºâÁjπ]<Üvf÷]<Ìœ�ﬂ⁄<ŸÊÅ<ÿ
وترك
إلطالق نار بشكل مباشر
]˘<Ó◊¬ <ÍeÊÖÊ
<Å^†˜] <·]Ç◊eÊ
يسمح
لساعات قبل ان
ينزف
بنقله<Ì�œﬁ
اإلسعاف<^€Ò]Å
<Üí⁄ <·Á”i
_·<
إىل
لسيارات
يف<‹m <‡⁄Ê
]<HÌœ�ﬂπ
]<á^”iÖ
نابلس
÷<ŸÊÇرفيديا
مستشفى
<ÏÖ^rj÷]<Ÿ¯}<‡⁄<·Ê^√j÷]<Íi`Ë
وأضافت
حيث فارق احلياة.
نشأت _<Ê
]÷<Ìu^Èä
_<Êان]˜<Ö^€njâ
أبو
الفلسطيين_<Êأمحد

_¬<ƒïÊ«{÷ <ÂÅ]Ç√jâ] <‡¬ <hÜ
“<Ìu^Èä÷] <ÏÅÁ√÷ <‰i^Èﬁ^”⁄c <ÿ
]÷<sï^ﬂ
]˝<±] <ÌÈ÷^�Ë
<^‚]Ájä⁄يف قدمه
أصيب بكسر
احلسن
<HÌÈ
أحناء <ƒ
Å <ÏÁœeÊ
<Üí⁄ <ƒ⁄
 ^ïcجراء
جسده
ورضوض يف
“<‡⁄<ÿÒ^âÖ<‰qÁÈâ<‰ﬁ`e<Ç¬Ê<^€
االعتداء عليه بوحشية من قبل
}¯<ƒÈréj÷<ÌÈﬁÁËàÀ◊j÷]<‰i]ÁﬂŒ<Ÿ
جنود االحتالل ،ومت إسعافه
]÷<ƒj€j
]÷<g√é
¬◊ <Óالتابعة
]˝<Í÷^�Ëالطبية
قبل الطواقم
من
≤ <J«^‚Ö^maÊ<Üí⁄<l^√rjﬂنقلته
جلمعية اهلالل األمحر اليت
الستكمال
املستشفى
إىل
<·_<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe<‡¬<ÕÜç<ÿœﬁÊ
العالج.
»]<ã”√ËÊ <;√Ë <Üí⁄ <Ö]Üœjâ
 <H^„◊€“`eيف
] <Ìœ�ﬂπسلفية
] <Ö]Üœjâمجاعة
وأعلنت
<·_Ê
تنظيم
أفكار
تتبنى
غزة
قطاع
<^€“<HÌœ�ﬂπ]<Á¥<;√Ë<Üí⁄<Á¥
عن
مسؤوليتها
«القاعدة»،
_·< <^ñË_ <Ç€jäi <Ìœ�ﬂπ] <ÏÁŒ
إطالق عدة صواريخ اول من
<J«Üí⁄<ÏÁŒ<‡⁄
امس ويوم امس على جتمعات
<xçÜπ] <2j¬] <HkŒÁ÷] <]Ñ‚ <ª
يف جنوب إسرائيل.
¶<Ç€
]÷<ÌËÜíπ] <Ìâ^ÒÜ◊÷ <áÖ^f
اعتقلت قوات االحتالل الشابني
<^‚Üéﬁ
عبد <ª
]÷<HÍ¬Å]2
28<Ì÷^âÖعاما)،
اجلواد (
حسن
¬◊<«3ËÁi»<ƒŒÁ⁄<Ó◊¬<‰jvÀë<Ó
ومسري راجي اخلطيب (30عاما).
_·<
]˜ <HÍ¬^€jqجيش
÷◊<ÿë]Ájقوات كبرية من
وكانت
»_<à“3i<Ì◊fœπ]<Ì◊uÜπ]<l^ËÁ÷Ê
االحتالل اقتحمت خميم الفارعة
<H«Å¯f◊÷<ÇËÇq<ÖÁjâÅ<Å]Ç¬c<ª
فجر امس االول ،تساندها
 <ªأغلقت
«مستعربة»
<ƒïÊ
خاصة»]÷<Çf
وحدات _·<
<]�2j√⁄
الطرق املؤدية إىل املخيم
<Üí⁄<ke]Ám<ÅÇ¨<ÇËÇq<ÖÁjâÅ
ونشرت القناصة على سطوح
<^„â^â_<Ó◊¬<ÔÜrj÷<^„i^ËÁ÷Ê_Ê
املنازل قبل ان تشرع
عدد من
]˜<J«l^e^~jﬁ
بعمليات دهم وتفتيش واسعة
<æ^À£]»<·_<Ó◊¬<Í¬Å]2÷]<ÅÇçÊ
النطاق طالت عدد كبري من
<;√Ë
¬◊<˜ <Ö]Üœjâ˜]Ê <‡⁄˘] <Ó
منازل املواطنني ،حيث مت
<ÔÇ√ji <l^âÖ^∫ <›à◊jäË <˜Ê
احتجاز عشرات الشبان وسط
<Ó◊¬ <‡�f⁄ <Ê_ <xËÜë <ÿ”ée
املخيم وأجرت عمليات حتقيق
]<H«‹„i^ËÜuÊ <∞ËÜíπ
<—Áœu
ميدانية معهم.
<_<‡⁄˘]<ÏÅ^√jâ]<·ÊÅ»<‰ﬁ
]�Ç“ˆ⁄
ودان حمافظ طوباس واألغوار
<ÖÊÇﬁ
مروان<ÿøﬂâ
<Ö^äπ] <xÈvíiÊ
طوباسي،
الشمالية
<ÜÒ^«í÷]<ª<∞ŒÖ^∆<^ﬂäÀﬁ_<ŸÁu
العملية العسكرية يف خميم
◊∞<¬‡<]÷<ÎÅ^íjŒ˜]<ÖÁ‚Çj
∆^الفارعة باحملافظة .ونفى يف
 <J«Í¬^€jq˜]<h^�œjâ˜]Êاليت
بيان الرواية اإلسرائيلية

<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <'ËÖ^i
]˘<‘÷ÉÊ <HÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄
جاءت على لسان الناطق باسم
<Ö˜ÊÅ
<·ÁÈ◊⁄ <NOQzS <ìÈí~je
جيش االحتالل ،واليت صرح فيها
÷Js⁄]2÷]<ÂÑ‚<ÿËÁ€j
تعرضوا إللقاء
أن جنود االحتالل
<·^$ÊÖ
 <ÃÈjâاملخيم،
]÷<gÒ^ﬂمن داخل
 <Ÿ^ŒÊناسفة
عبوات
]<l^íí~π
<Ìﬂ¢> <·c
<ª
األطباء املرافقني
<·^Èeبان
واالدعاء
_<k◊âÖإنقاذ حياة
االحتالل حاولوا
لقوات
<Ì÷^âÖ
^¬<HÌÈ
]÷Ç
˘<^ﬂÒ^ŒÇëوقال «ان ما
الشهيد سرحان .
<H^ﬂÒ]Ç¬_Ê
<ÌËÁŒ
الفارعة ،هو
<ìÈí°خميم
جرى اليوم يف
<ÔÁjä⁄
_¬◊<Ó
¬<2
عملية قتل بدم بارد حبق الشهيد
≥<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]2÷ <ÿËÁ
سرحان الذي قضى برصاص
]<ÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄˘] <Ì“3éπ
جنود االحتالل أمام منزله ،بعد
<‰ﬁ_<·^$ÊÖ<Õ^ï_Ê<J>^ﬂ≠Ö^i<ª
إطالق النار عليه وتركه ينزف
]÷<:
]÷”<Ï4f
]÷<l^ËÇvj
ملدة <ÿæ
<ª
يسمح
دون أن
ساعة كاملة
<·d
<HÌÈ“4⁄˘]<ÌÈﬁ]àÈπ]<^„„q]Ái
للطوا قم الطبية بالوصول إليه
إلنقاذه ،حيث فارق احلياة يف
“<h^äu<Ó◊¬<–ÀﬂË<Çu]Ê<Ö˜ÊÅ<ÿ
√<Íللمستشفى.
طريقه
]÷<∞È“4⁄˘] <gÒ]Üñ
]Å
مواجهات
وقعت
ذلك،
اىل
´<‡⁄<ÔÁjä⁄<Ó◊¬_<Ó�√Ë<·_<g
 <‘÷Éاليهود
املتطرفني
بني
]˘<Ÿ]Á⁄
مئات≤^< <ª
]÷<H–ÈŒÇj
وشرطيني اسرائيليني امس يف
]<l^Ë˜Á÷] <‡¬ <≈^ Ç◊÷ <Ìíí~π
حي ميا شرييم للمتدينني يف
]J^„Ò^À◊uÊ<ÏÇvjπ
اعلن ناطق باسم
القدس كما
الشرطة <Í‚ <ÏÁ�§] <ÂÑ‚ <·_.
<2j¬]Ê
الشرطة^≈<
Ç÷] <s⁄]Üe
_‚<ÌÈ€
¬◊<Ó
 <Üçˆ⁄الناطق باسم
وقال
]<Ì“3éπ
]÷<Í}ÊÖ^í
]«<ÏÖÁ�πعناصر من
روزنفيلد ان
ميكي
]÷ Á⁄<:الضرائب دخلوا صباح
÷<VŸ^ŒÊ<JÏÁœe<Ìﬂr◊÷]<^„j
مصلحة�
بعمليات
للقيام
احلي
اىل
االربعاء
>_<ÿÈe <DÌﬂr◊÷]E <ãÈÒÜ÷] <Ü”ç
شركات
<^ñ¬˘]Êمن عدة
تفتيش وحتقق»
<›ÖÁﬁ
]÷”<Ö^f
<»ﬁÁË
ومتاجر .اضاف «مت رشق رجال
<Ìﬂr◊÷] <ª <ÍÒ¯⁄á <ÿ“Ê <ã”ËÅ
الشرطة باحلجارة واغراض اخرى
¬◊<Ìœ◊√jπ]<‹„jËıÖÊ<‹„iÅ^ÈŒ<Ó
وقامت الشرطة باعتقال اربعة
‚<‹„€¬ÅÊ <H>s⁄]2÷] <ÂÑ
<ÿËÁ€je
اشخاص».
<Ö˜ÊÅ
÷<ìÈí~j
<·ÁÈ◊⁄ضباط
 <NOQzSستة
روزنفلد ان
وقال
]<JÎÖ^¢
÷◊√^›<
<]Ñ7
طفيفة من
]÷<ÿËÁ€jجبروح
شرطة اصيبوا
<Ü“ÉÊذلك.
جراء
_·< ]÷◊<Ñﬂ⁄ <kíí} <Ìﬂr
اشخاص.
ستة
الشرطة
واوقفت
]÷√^›<<Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<‡⁄<Ün“_<NLLS

<ÏÇvjπ]<l^Ë˜Á÷]<·_<^„È
_<^„«◊e
إلثارة الفتنة بني الشمال
]÷ <Ì◊i^œهي
<ÃÒ]Ñœ÷]Êالوطين»
« <'ËÖ]Áí÷]Êاملؤمتر
أعرب حزب
<^„ﬂ⁄Ê
]÷√^<H%
يف <ŸÁu
]<ÏÇË]àjπ
JÜ≥ˆπ]<Ì√õ^œ⁄<›àj√i
السودان عن أمله واجلنوب» ،واستدرك غندور
احلاكم
<‡�ﬂç]Ê
<·c
<åÁﬁ^€“^⁄
<Ÿ^ŒÊ
}�<HÏ4
_<Ì€øﬁ
≥<^„”◊j
]÷<:
<‘◊iأن تفي اإلدارة األمريكية بالقول «على كل حال لكل موقف
يف
<]Üqc <Ö]ÜŒ
<≈ÊÜé⁄
<Çï
<kiÁë
حديثه».
وقت
ولكل
 <ÅÁ€¶<ãÈÒÜ÷]<^„â_ÜË<:÷]<ÿn⁄حديثه
بوعودها جتاه السودان بعد
حكومة
بإعالن
يتعلق
 <hàuÊويف ما
<H·]ÜËcاتفاق
استحقاقات
تنفيذه
<Ü≥ˆ⁄
<ÔÜ“É
<Ìfâ^ﬂπ
]<l]Ü≥ˆπ
_∑<ª <Å^® <ÎÇ
÷ <ª <å^∑Ê <H·^ﬂfاجلنوب
الشامل.
عملتها¬^›<
تطبع ¬<Çœ
سوف]÷<ÎÑ
أنها]˘<ŸÊ
<·^eÖÊÅ
السالم<ª
]!<
أمني <ªبعد أسبوع ،وما إذا كان ذلك
∆ <HÏàالناطق
واعترب
<Ì√ée<Ü‚^ø⁄<‡€ñi<‰ﬁ˘><NLLM
الرمسى]˘<Çâ
<Ö^ée <ãÈÒÜ÷]Ê
االتفاق ،أكد
نكوصا عن
 <]Üç^f⁄ميثل
 <]ÇËÇ„iغندور
 <ÿ”éiإبراهيم
يف احلزب
اإلعالم
]÷<ÌÈ⁄^ä
]÷<ÏÅ^√⁄Ê <x⁄^äj
÷√<›Ç
<H^ËÖÁâ
اجلنوب
÷˙ J>Í“4⁄˘]<Í⁄Áœ÷]<‡⁄إعالن غندور أنه من حق حكومة
يف تصريح له أمس االول
J>‘÷É<ÔÜ“É<^Èuc<ÇËÜﬁ<˜Ê
اخلاصة،
 <kfuÖÊهلا
‚ <ÂÑأن تكون
≥ <ÿËÁدولة
األمريكية استثناء
اإلدارة
<ÏÖ]Åc
عملتها<Ö]Üœe
<Çﬁ]2È◊Èq
<·_ <xïÊ_Ê
اجلنوب من العقوبات املفروضة ونفى أن يكون يف ذلك نكوص
]÷<l2j¬]Ê <Ü≥ˆπ] <Ì√õ^œ≤ <^⁄^eÊ_ <0^í⁄ <›Ç≠ <l^ÈqÁ÷Áﬂ”j
على السودان «أمرًا خيص عن أي اتفاق.
]÷<Ü≥ˆ⁄ <Çœ¬ <ÏÇvjπ] <‹⁄˘] <Ö^Èj}] <—Üé÷] <ª <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á
وحول االتفاق بشأن استمرار
الواليات املتحدة».
]˘<Ç√e> <’ÖÁËÁÈﬁ <ª <O <·^eÖÊÅ <·Á”i <^€ﬂË_Ê <hÜ�ñπ] <ºâÊ
وأشار غندور إىل لقاء مجعه تداول دولة اجلنوب لعملة
]÷√^<ÏÜç
الشمال <ºœ
<›^Ë_ <·Áﬂõ]Áπ]Ê
املبعوث]˘<ÌÈ“4⁄
]÷<l]Áœ
]÷<ÔÜ“Ñأخرى،
 <‡⁄أشهر
لستة
األمريكي للسودان
مع
<Ìﬁ^‚c
<Õ^ï_Êمن_·<
]˘<J·ÁÈ“4⁄
 <2€jfâحول
<MMهناك حوار
 <l^€r7كان
>‚ <ÂÑأوضح أنه
أمس،
ليمان أول
برينستون
<Ç¬^äi
˘J>^“4⁄العملة ووافقنا على
 <–Èf�iاستخدام
¬◊ <Óبعد
االتفاق
]<l^íí~πتنفيذ
تطرق إىل
<ŸÁ◊Ë_<NM<ª<Ü≥ˆπ]<Çœ¬<ƒŒÁjËÊ
]÷<h]Áﬂ÷]<ã◊.<ÌÈ€‚_<Ün“˘]<ÖÊÇ
إعالن دولة اجلنوب واحلوار الطلب الذي تقدمت به ،لكن
]<ÌÈ√€¢
تظل‚^<è⁄
اجلنوب¬◊<Ó
<D2€jfâE
صاحبة احلق
]˘ <^“4⁄_<Ì⁄¯â<¿Àu<Á‚Ê<Í“4⁄حكومة
الذي يدور بني «املؤمتر الوطين
التى تريدها
الشعبية» حول قضايا يف إصدار العملة
]÷√^JÏÇvjπ]<‹⁄˙÷<Ì⁄
J>^„Èﬂõ]Á⁄Ê
و»احلركة
الشمال.
حكومة
 <l^Ë˜Á÷]<kﬂ◊¬_<H‘÷É<·Áñ∆<ªوكذلك
ما بعد االستفتاء إضافة إىل
]<ÏÇ¬Ê <ÏÇvjπ
]÷<l^Ë˜Á
<kﬁ^“Ê
∆ <ÌÈeÜتوصل
 <ŸÊÅغندور
] <Ü≥ˆπونفى
<ƒõ^œjâوالنيل
_ <^„ﬁكردفان
]<ÏÇvjπجنوب
قضييت
دوليت<ª
<Ü≥ˆπ] <k√õ^Œ
حول
 <gfäeالتفاق
]÷<–e^äواجلنوب
]<ÏÇvjπمن <ªالشمال
]˘<‹⁄خيصهما
<‰€øﬂiأن ما
]÷ <ÎÑباعتبار
األزرق
]÷<:
]˜<l]Å^œjﬁ
˝ <ÿÈÒ]Üâوعزا
االقتصادية،
_ <ŸÁ◊Ëيزال حتت
بنود ال
<gfäe
القضايا }¯÷<‰
التنفيذ<‰qÁi <Ìv ^”π.
<ÿfœπ] <D2€jfâE
اكتماله يف
]÷ <ÔÜ“Ñاستمرار احلوار وعدم
 <Ìfâ^ﬂπحول ما
]÷√ <ÌËÜíﬂعلى سؤال
ويف رده
J∞ÈﬂÈ�ä◊À÷]<ƒ⁄<^„◊⁄^√i
أوردته بعض أجهزة اإلعالم نقال هذا اجلانب ،إىل أن احلركة ظلت
]÷√^<ŸÊ˘] <·^eÖÊÅ <Ü≥ˆ⁄ <ÕÜ√ËÊ <ÎÑ÷] <H·^eÖÊÅ <Ü≥ˆπ <ÏÜç
عن مكتب «احلركة الشعبية» حول تربطه بأبيى ،وأكد أنه ليس
]÷√^<Íπ
<Ü≥ˆπ]>{e
<^�È5Ö <Ì√ée <Ü‚^ø⁄ <‡€ñjË <‰ﬁc <k÷^Œ
قرار تشكيل لواء السرتداد أبيي هناك اتفاقات حتى اآلن وإمنا
÷√<ÇŒÊ <>NLLM <ÌËÜíﬂ√÷] <Ìñ‚^ﬂπ <HÌÈ⁄^ä÷]<Ï]Å^√⁄Ê<x⁄^äj÷]<›Ç
والسيطرة على جنوب كردفان هناك أجندة حوار مت االتفاق
<ÿÈÒ]Üâ˝<Ï4n“<l]Å^œjﬁ]<‰j◊◊°
 <k„qÊ<:÷]<l]Å^œjﬁ˜]<Ç√e<‘÷ÉÊاملبدئى عليها.
والنيل األزرق ،قال غندور
<Ç„ç
]÷<ÅÁqÁ
<ª <^„œ£Ê
<ÿÈÒ]Üâc
“<^€كان
ما إذا
سؤال حول
] <l]Ü≥ˆπوردًا على
<ªمن حكومة
املعلن
<±cاملوقف
«إن
<Ö^”ﬁc
<NLLU
¬^›<
]÷<Íﬁ^n
]<Ü≥ˆπ
]÷JÌœe^äعلى لسان رئيسها هناك اجتاه لتطبيق «احلريات
اجلنوب
_∑<ÎÇ
الشمال¶<ÅÁ€
بني]˝<Íﬁ]ÜË
]÷<ãÈÒÜ
واجلنوب،
 <·_<>·_<·_<Íâ><Ì”fç<lÜ“ÉÊاألربع»
سلفاكري ميارديت ،أنه ال يتدخل
<^�⁄Ár‚Ê
]÷<ÌËá^ﬂ
÷◊<ÌŒÜv€
®^<Å
<ÜËáÊ
<Ç¬^ä⁄
]˘ <ÌÈ“4⁄قال غندور «هذا أمر سابق
]§^<ÌÈqÖوأكد أن
الشمال،
خيص
فيما
ألوانه»JÿÈÒ]Üâc<Ó◊¬<.
^�ÀÈﬂ¬ <Ì÷^âÖ
<ÃËáÁq
 <‰qÊأخرى
 <åÁﬁ^€“^⁄جهة
حماولة من أي
أي

@7jÿ€a@Åbnnœ¸a

ÊaÏÇa@Òçº@p˝0
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∂‰“]ÁÀ÷]Ê<Ö^ñ§]<≈]Áﬁ_<ƒÈ

]<Hl]Ö^„e<Hl^f◊√⁄<HãÈf“<H·^f÷]<·^fq
<^⁄<HÜ‚à÷]<^⁄HÎ^ç<H4í¬<HÖÁ≥<HlÁËá
]÷<HÌÈﬂ <l^uÁ÷<HÿÈä«◊÷<–Èu^ä⁄<HÅÖÁ
‚JJJ4n”÷]<^‚4∆Ê<^Ë]Ç

@o◊äbæa@Âﬂ@�bÓﬂÏÌ@Úuåb†@È◊aÏ–€aÎ@äbõ©a

]<JJ∞í÷]Ê<·^ﬂf÷<‡⁄<ÏÅÖÁjä⁄<ÿÈ“]Ö
Ì¬Áﬂj⁄<l^„”ﬂe<’^fﬂi

@Åbnnœ¸a@Újéb‰∑@aáu@ÒÜÎbËﬂ@äb»éa

<Ì◊⁄^√⁄JJJJÏÅÊÅÊ<Ì⁄Ç}JJJ<Ì⁄^i<Ì ^øﬁ
<ÌËÁ}]Ê<ÌŒÅ^ë

ÒáyaÎ@ÚÓ‹ˆb«@ÒäaÜhi@ Îãœ@S

åá„˝Ì7ﬂ

179 Merrylands
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العرب والعالم

Saturday 16 July 2011

ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎﺕ
إحباط خطة لـ «القاعدة» لتفجري منشآت أمريكية يف أنقرة

¶–@ÚÓ‹ó–€aÎ@ÚÌãËì€a@ã◊aân€a@äb»éa@ùÓكثيف
قرضاي يشيّع أخاه يف قندهار وسط انتشار أمين
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@bÓ‹«@ÚÓ„b‰j€@Úz‹óﬂ@ÚÓ»Ìãìm@Úè‹ß@ãi@ÒÏ«Ü@¿@pcä

@paäb�‘€a@Ô�‹‘nèæ@ÚÌÏ‰è€aÎ
CÊÏiãÿ€a@pbõ
أوغلو :العالقات باالحتاد األوروبي
انتحاري
بهجوم
فرنسيني
جنود
5
مقتل
أفغانستان:
ÿ®a@›Óÿìm@‚Ïéãﬂ@…Ó”Ïm@Û‹«@È€@Òcãu@¸@ù»j€a@Zäaàe@X
ستتجمد ما مل حتل مشكلة قربص

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

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

]<·]Ç◊e <ª <Ìø ^-] <l^⁄Á”£
مخسة جنود
≥<Íñاالول
_} <ÔÜامس
قتل
_‚<Õ]Ç
<ƒ⁄ <^⁄ÇŒ
} Jl^m^√fﬁ˜]<òÀحلف مشال
فرنسيني من
]÷Ê2كابيسا
والية
<ÖÊÇëيف
«االطلسي»
<ÖÁäÈ
<ÜËÜœi
<Ç√eÊ
يف
أفغانستان
يف
الشرقية<lÁe] <ÍﬁÁõ <ÇÈä÷] <^¬Å
∆^<lÁﬁ
<Ì◊œjä⁄للجيش
 <Ìﬂ¢قافلة
استهدف
÷<ÇËÇvj
هجوم]<^éﬁ
]<±
الرئيس
تقدم
فيما
الفرنسي،
<l^m^√fﬁ] <òÈÀ° <l^ËÁjä⁄
قرضاي االف
االفغاني محيد
]÷”J^È÷]3â]<ª<·ÁeÜ
قندهار
ضواحي
املشيعني
<‹È¬áيف]<·] <‡⁄ <ÌïÖ^√π
<ÖÑuÊ
غري
اخوه
الثرى
يف
ووري
حيث
]˜<Ì÷^äπ] <Ì�◊â <Ñ}`Èâ <|]3Œ
الذي
قرضاي
والي
امحد
الشقيق
÷<ÎÇË_<‡⁄<gÒ]Üñ÷]<Ö^√â_<ÇËÇvj
اغتيل
حراسه<àr¬ .
قائد »‚<’^ﬂ
برصاص<Ÿ^ŒÊ
]÷<J∞Èâ^Èä
 J«^ﬂ‚<ÌÈ⁄^ﬂ÷]<ÌÈõ]ÜœµÇ÷]<ªبعد
ويأتي استهداف القافلة
الفرنسي
الرئيس
يوم
<ÿfŒÊ
»_<˜Ê
زيارة ]<lÁe
<Ÿ^ŒÊمن]÷<ÇÈä
نيكوال ساركوزي اىل البالد.
“<]ÖáÁ÷] <ÌäÈÒÖ <·^ <Íç <ÿ
ويف بيان للرئاسة الفرنسية ،جاء
<ÖÁ„€¢]<ƒ⁄<<Ì⁄Çœπ]<ª<‡”i<%
ان مخسة جنود فرنسيني ومدنيا
]˘J«l^e^~jﬁ˜]<ÿfŒ<Í÷]3â
افغانيا قتلوا يف افغانستان يف
»<Ì⁄Á”£]<tÊÜ}<ÌÈÀÈ“<Ü„øË<]Ñ‚Ê
هجوم اسفر ايضا عن اصابة
¬‡< ]÷<‰◊“ <Ÿ]ˆä÷] <ŸÁu <ÏÜ�Èä
اربعة جنود فرنسيني وثالثة
J«Ä^ﬂπ]<4«i
مدنيني افغان جبروح بالغة.
<‹È¬á <ÿë]Ê <H <–u˜ <kŒÊ <ª
أضاف «ان ارهابيا فجر قنبلته
]<kŒÊ <ª <‰⁄Ár‚ <ÌïÖ^√π
قرب اجلنود الفرنسيني ،الذين
]˜<ÜËÜœj÷] <·_ <±c <]4é⁄ <HÌ◊Úâ
كانوا حيرسون جتمعا ملسؤولني
<ÕÁâ <ÌÈ÷]3â˜] <Üâ˘]» <V <Ÿ^Œ
يف جويبار بوالية كابيسا مشال
<ÌÀ◊”j÷]<Õ^�π]<ÌË^„ﬁ<ª<ÿ€vji
شرقي العاصمة كابول».
]÷”^J«·ÁeÜ”÷]<Ü√ä÷<Ì◊⁄
ويف الوالية ،اعلن رئيس
<·^π2÷] <lÁe] <ÇÈä÷] <Ÿ`âÊ
الشرطة احمللية سيد شاكيداد
»“<]ÖáÁ÷] < <ÌäÈÒÖ <·_ <‡”µ <ÃÈ
ماتن ان انتحاريا فجر نفسه
<^„jfËÜï <·] <ŸÁœ÷] <Ì◊ë]Á⁄
قرب قافلة للجيش الفرنسي يف
J«[ºœ <∞mÁ◊π]<Ö^f“<^„√ ÇÈâ
والية كابيسا شرقي افغانستان
<∞mÁ◊π]<Ö^f“<[ƒ ÇË<‡⁄»<Ÿ^ŒÊ
ما اسفر عن سقوط ضحايا بني
_›< ]˘<VÍ‚ <ÌœÈœ£]Ê <[Üâ
اجلنود ،دون ايضاح مزيد من
]˘J»Üâ
التفاصيل.
وبهذا يصل عدد القتلى بني
القوات االجنبية يف افغانستان

Œbﬂá€a@Êb†ãé@kjèm@á”@Ú€Ï‡0a

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

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

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

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

_¬◊‡<<ÇÈä÷]<Hà◊È‚<käË]<gÒ^ﬁ
∆◊∞< <›ÁâÖ <·] < <ã“ÊÜe
هذا العام اىل  306قتلى ،حبسب
]<‡ËÑ◊÷ <l]Ö^�œ÷] <Ÿ^€√jâ
استنادا
تقديرات «فرانس برس»
<ÌÈ◊í
<Ê]<ÌËÜ„ç<Ü“]Ñi<·Ê3éË
«اي
موقف
اىل حمصلة اعلن عنها
]<]Çje]<^„ñÈÀ°<‹jÈâ<ÌËÁﬂâ<Ê
املستقل.
كاجواليت دوت اورغ»
Jÿfœπ]<áÁ≥<‡⁄<ŸÊ˜]<‡⁄
أعلنت
منفصل،
ويف حادث أمين
^<NLMM<áÁ≥<‡⁄<ŸÊ˜]<‡⁄<]Çje
من
2
مقتل
عن
«إيساف»
قوة
}<Ü“]Ñi <Ö^√â] <òÀ
<‹jÈâ
منفصلني
حادثني
يف
جنودها
]÷<h^“Ü◊÷ <l]Ö^�œ÷] <ª <ÜÀä
جنوب البالد،
]÷<‹øjﬂ⁄<ÿ”ée<^„ﬁÁ◊€√jäË<‡ËÑ
على
موقعها
على
نشرته
يف بيان
<Ü ÁË<^∫<ÌÚπ]<ª<Ì√äi<ÅÊÇù
اإلنرتنت.
]÷<ª <]Ö˜ÊÅ <NPL <h^“Ü
¬◊<Ó
وسط البالد ،فجر انتحاري
ويف
]÷JÌﬂä
<·¯¬c<·c»<ã“ÊÜe<ÇÈä÷]<Ÿ^ŒÊ
نفسه يف قاعدة عسكرية فيها
¬<‹Èø
<Á‚ <D^√eÖ˜]E
 <`fﬁأدى
ودولية ،ما
]÷ <›ÁÈأفغانية
قوات
]÷<·^”ä
]÷<Ö^�œ
 <‡⁄األفغانية
السلطات
÷<h^“Üإعالن
حسب
<·Á◊œjäË
]<‡ËÑ÷] <∞È◊-
االنتحاري ،فيما ذكرت
إىل مقتل
]÷J«ÌËÇËÇ£]<‘”ä
احلادث أسفر عن
«طالبان» ان
‚<à◊È
]<käË
صفوف
 <gÒ^ﬁيف
 <Õ^ï]Êضحايا
سقوط
<pÊ^â<ÁÈﬁ<Ì�}<ÿæ<ª»<ŸÁœË
والقوات
األفغاني
اجليش
<›ÁâÖ
]<ÏÇËÇ¢
<à◊ËÊ
÷ <òÈÀ~jوكالة
حبسب ما نقلت
األجنبية،
]<h^“Ü÷]<‡”µ<l]Ö^�œ÷]<Ÿ^€√jâ
«باجهووك» األفغانية.
±]<<East
Hills<‡⁄<‡ËÜ
تقدم الرئيس
] ^äπقندهار،
ويف
]<±
<ÿíË
<^⁄
<4
Ái <Wynyard
االف املشيعني يف
االفغاني
<Ü“]Ñi<‹„Ò]Üç<ÔÇ÷<l]Ö˜ÊÅ<ML
ضواحي املدينة حيث ووري
<]Üç<Çﬂ¬ $<MNL<ÖÇœeÊ<H<ÌËÜ„ç
يف الثرى اخوه غري الشقيق
J«ÌËÁﬂâ<ÜÀâ<ÏÜ“Ñi
امحد والي قرضاي الذي اغتيل
<ÂÑ‚» <ã“ÊÜe <ÇÈä÷] <Ÿ^ŒÊ
برصاص قائد حراسه.
]÷<ÿ√ü <Ì◊Ò^7] <l^ñÈÀ~j
كما جنا حاكم والية هلمند
<Ün“] <Ö^�œ÷^e <ÜÀä÷] <›ÁâÖ
استخباراته
رئيس
اجملاورة مع
<ÕÁâÊ
÷◊<h^“Ü
<ÌÈ÷Áœ√⁄Ê
†<¯€
استهدف
بالقنبلة
من هجوم
<º«ñ÷]<ò√e<ÃÈÀ°<ª<Ç¬^äi
¬◊ Jl¯Ò^√÷]<ÌÈﬁ]àÈ⁄<Óطريقهما
موكبهم فيما كانا يف
حلضور اجلنازة.
<VŸÁœË<à◊È‚<käË]<gÒ^ﬁ<ƒe^iÊ
االخ
جثمان
على
وجرت الصالة
<Í‚<ÌéÈ√π]<ÃÈ÷^”i<≈^ÀiÖ]<·c
مانديغاك
قصر
يف
غري الشقيق
]<‰q]Ái<:÷]<^u^£c<Ün“˘]<Ì÷`äπ
كان
الذي
احمللي
اجمللس
مقر
]˘<l^ñÈÀ~j÷] <ÂÑ‚Ê <II <Üâ
<ÔÜ}_ <ÏÜ⁄ <Ö˜ÊÇ÷] <ƒñi <ÕÁâ

J‹„eÁÈq<ª
<ÂÑ‚ <‹ﬂj∆_ <·_ <ÅÊ_» <Ÿ^ŒÊ
اجليش
عناصر
يرئسه ،ثم نقل اجلثمان اىل وانتشرت
]÷<HŸÊ˜] <ã⁄] <Ö]É] <T <ÔÁŒ <lÇ“ <käË]<;õ]Á⁄<ƒÈréj÷<ÌëÜÀ
]÷ <Ö^�œوالشرطة يف املدينة وكذلك
الرئيس
كرز وتبعه
العائلة
قرية
<·Á◊œjäË
]÷<‡ËÑ
‚<Hà◊È
»<ÃÈ÷`j÷ <ÏÇËÇq <≈^ä⁄ <ÅÁqÊ
 <·Ê3éËالعديد من اجلنود االمريكيني
الوزاري الكبري
والوفد
االفغاني
<‡ËÑ÷]Ê <‹øjﬂ⁄ <ÿ”ée
]<ÂÑ‚ <Ü€ni» <·] <ÌÈﬂ€j⁄ <H«Ì⁄Á”£
 <Ü“]Ñi<]Ê3éË<·]<H^È⁄ÁË<Ü“]Ñiوعناصر من احلرس اخلاص
الذي حضر.
]<·] <l2j¬]Ê <J«^e^´c <ÅÁ„¢
 <ÌÈ◊íللرئيس قرضاي.
] <Êوهو
االفغاني
الرئيس
ونزل
_<ÌËÜ„ç <Ê] <ÌÈ¬Áfâ
»]÷<Ï_Ü¢] <‹„ËÇ÷ <käÈ÷ <ò√f
]˜ <ÏÅ^Àjâواغلقت حماور الطرقات االساسية
الشقيق اىل
غري
اخاه
يبكي <–Èœvj÷ <ÌËÁﬂâ
_<Ê
÷◊<ÿÈ”éi <›ÁâÜ⁄ <Ó◊¬ <ƒÈŒÁj
 <l]4يف عاصمة الوالية اليت تعد
جثمانه
دفن
<‡⁄يف
للمساعدة
القرب
]÷Áj
‚<ÂÑ
]÷<ÔÁíœ
˘·< ‚<ΩÁ«ï <’^ﬂ
]<HÌ⁄Á”£
�
]˜ <Ö^√âحنو  850الف نسمة امام حركة
«فرانس
وكالة
مراسل
افاد
كما
]÷”<ÂÑ‚ <·] <^€“ <JJÏ4f
}^<]Ñ‚ <‰f�ﬂi <ÏÖÁøﬂ⁄ <4∆ <ÌÈqÖ
]˜ <∞ﬂõ]Áπ]<ƒréi<ÕÁâ<ì}Öالسري.
برس» لالنباء .ويف داخل الضريح
]÷<Õ]àﬂjâ]Ê<HƒÈŒÁj÷]<›Ç√e<ò√f
اجهش الرئيس االفغاني بالبكاء واتصلت وزيرة اخلارجية االمريكية
¬◊<·_<l_ÖÊ<J«ŸÁõ_<kŒÁ÷<îÜÀ÷] <Ÿàﬂπ]<ª<‹„i]Ö^Èâ<^œe]<Ó
وحاول اقرباء له مواساته وطلبوا هيالري كلينتون هاتفيا بالرئيس
<‰Èfﬁ<h]Áﬂ÷]<ã◊•<ãÈÒÖ<ÏÁ¬Å» <Ì◊ËÁ�÷]<ÕÁÀí÷]<‡⁄<ì◊~j÷]Ê
لتقدم له التعازي ،وقالت :ان
منه اخلروج لكنه رفض ذلك.
÷J«∞ﬂm˜]<›^Ë]<Ü“]Ñj÷]<]Üé
<HÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q <Çœ¬ <±] <ÎÜe
<Çœ÷<^ﬂ⁄<‡Ë4n”÷]<ÿn⁄«<Õ^ï]Ê
بدهم
ملتزمة
تزال
«ال
واشنطن
االمنية
ومت تشديد االجراءات
<Ìv◊íπ <‰jËıÖ <‡⁄ <^€”u <ƒfﬂi
]÷<ÕÁŒÁ
<]Üq
]˝<Ω^fu
]}<l2j
وحكومة افغانستان يف
شعب
تعتمد
كانت
قندهار ،اليت
يف
÷J«^È◊√÷]<·^ﬂf
<l^u^fë
<Ì◊ËÁõ
<4e]Áõ
<ª
السالم».
اجل
من
نضاهلما
استثنائية.
اجراءات
اساسا
فيها
]ÎÁâÁπ
]<ÁÈﬁ <Ì⁄Á”u <·cÊ <∞ﬂm˜] <›^Ë
»]÷<^ Á
¬<Ì◊j“Áñ
<Ÿ^Œ
<Ó◊¬ <Ì€€í⁄ <à◊ËÊ <pÊ^â
÷◊<ÎÁâÁπ] <Õ]Áﬁ <gÒ^ﬂ÷]«Ì⁄Ê^œ€
†<ÿ√qÊ <ÌÈœÈœu <l^u¯ë] <–Èœ
<MPÌ¬Á€• <‡éi» <HxËÜíi <ª
<‹ŒÖ<Ö^È§]<›^√÷]<ÿœﬂ◊÷<^ﬂ◊Ò^âÊ
<Çï <]Á√ç <Ì◊∑ <l^⁄á˙÷ <Ö]Éa
<ÂÑ‚Ê <HÌË˜Á÷] <·^”ä÷ <Çu]Ê
]÷<˜^€”jâ]Ê <HÎÜe <‰Èfﬁ <ãÈÒÜ
]÷<Ü“]Ñj÷] <Ö^√â] <ª <l^ñÈÀ~j
˝¬^<±c <^�⁄^¬ <∞jâ <·^ﬂf÷ <ÏÅ
<‘ç
مجاعة <·ÊÅ
<ÿ√rjâ
إطالق
اجلماعة
تبنت
]÷ <ÜÀäكما
قطاع غزة
سلفية يف
أعلنت
<ÂÁ€π] <9ﬂq˘] <Ÿ¯ju˜] <Íï^⁄
]“<Ün
]<ÌËÇËÇ£
<‘”ä÷^e
 <ÌÈeÉ^qصاروخني على مدينة عسقالن
تتبنى أفكار تنظيم «القاعدة»،
<›^â
<òËÁÀje <h]Çjﬁ˜] <‹â^e
�
÷◊ J«h^“Üعن إطالق صواريخ الليلة ما قبل املاضية أعلن
مسؤوليتها
<ŸÊÇ÷] <Ó◊¬ <Ìﬂ€È7] <ÌÚÈ‚ <‡⁄ <·Ê3éË<‡ËÑ÷]<h^“Ü÷]»<·]<Ÿ^ŒÊ
عدة يف اليومني املاضيني على اجليش اإلسرائيلي سقوطهما
J«hÁ√é÷]Ê
جنوب<MyMulti
<Ü“]Ñi
إسرائيل <Í�«i <:÷] <II.على النقب الغربي حيث تسبب
يف
]÷<^�ÀíŒ <Ì◊€£] <‡€ñji» <VÕ^ï] <l]Ö^�œ÷]Ê <l¯ ^£] <2¬ <ÜÀä
وقالت مجاعة «التوحيد واجلهاد» أحدهما بإحلاق أضرار يف أحد
<Ç¬^ä⁄E <Ì√ËÅÊ <ÏÖ^∆˝ <^ËÇÈ„≥ <^ñË_ <·ÊÜ ÁÈâ <II <l]Ö^f√÷]Ê
يف بيان نشرته على موقع املنازل اإلسرائيلية.
≤<4Àä÷]<ÌÈ“4⁄˜]<ÌÈqÖ^§]<ÏÜËáÊ <É] <ÏÇËÇ¢] <l]4√äj÷] <gqÁ
الكرتوني للجماعات املتشددة ونشرت اجلماعة شريط فيديو
<Ï4ÀâE <H·^€j◊È
]<DÎÜÀÈq <l]Ö˜ÊÅ <U <·ÊÜ ÁÈâ <‹„ﬁ
]˜<ÌÈ“4⁄وهم
مقاتلوها
]÷<l^Ë˜Áفيه
إنها أطلقت قبيل ظهر أمس يظهر
<ª
]<ÏÇvjπ
]÷<NQÊ <ÌËÜ„é÷] <ÏÜ“Ñj
¬◊<Ó
البلدات
جتاه
الصواريخ
يطلقون
االول صاروخًا جتاه مدينة العني
]÷<ã◊.]<Ó◊¬<Í◊◊ÈﬁÁ“<]ÖÁ⁄<D·^ﬂf÷ <ÌÈ◊íÀ
<ÏÜ“Ñj÷] <Ó◊¬ <]Ö˜ÊÅ
اليت دأب
بالطريقة
الثالثة احملاذية جلنوب قطاع اإلسرائيلية
<÷<ÿéÀ
<]^�È⁄^œjﬁ
]÷^�ÀíŒ<‹m<Íe^Èﬂ
<ÜÀâ <ÏÜ“Ñi <Ó◊¬ <Ö˜ÊÅ <MLL <Ê
على
«القاعدة»
تنظيم
غزة .وسبق أن أقر اجليش فيها
]÷«^<' <ª<·^ﬂf÷<Ω^œâc<ª<ÏÖ
J«^ËÁﬂâ
مصورة هلجماته
 <hÜïشرائط
اإلسرائيلي بسقوط الصاروخ إصدار
<g√é÷]Ê
<Ì÷ÊÇ÷] <^ËÖÁâ
÷¯<ÎÜÀÈq<V{e<Ÿ^íi˜]<Ö^äÀjâ
¬<2أفغانستان والعراق.
يف
على جتمع أشكول.
<Ì⁄^√÷]<ÌÈœäﬂ€◊÷<gi^”⁄<xj
∆0421778671<Áâ]Ü

مجاعة موالية لـ»القاعدة» تتبنى إطالق
صواريخ من غزة على جنوب إسرائيل

˝∆^<^⁄ <∞Úq¯÷]Ê <∞uá^ﬂ÷] <Ìm
}¯< ]÷¯<∞ÈﬂÈ�ä◊À÷] <∞Úq
<·^€j◊Èالرتكي
 <Ó√âاخلارجية
]÷ <‡ËÑوزير
اعلن
÷<Å_Á
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أمحد
<`õ]Ái <^⁄Ç√e <ÏÅÁ√÷^e <‹„€◊u
االحتاد
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بالده
عالقات
ان
<ÏÅÁ√÷] <–u <Å_Á÷ <`õ]Ái <‡⁄ <‰√⁄
إذا
«ستتجمد»
األوروبي
]˜<›¯äjâ
<l]Ö^„çc
<ª
االحتاد يف
رئاسة
تولت
]÷<ÌÈñœ
<Í„ﬂi
قربص ”^<Ö
≤_Ê <l]ÖÅ^f
متوز (يوليو)  2012دون التوصل
]÷<Ì¬^∂» <·] <]2j√⁄ <H«ÌÈﬂÈ�ä◊À
حلل للجزيرة املنقسمة.
<Í√ä÷] <‡¬ <·]Áji <% <Ö]Éa <MP
وقال يف مؤمتر صحايف «إذا
˝<‰j√ŒÊ_ <^⁄Ç√f <HÌ÷ÊÇ÷] <Ω^œâ
اليونانيون
القبارصة
عرقل
<ª <‰jËÜu <ÇÈœË
<4f“ <‡ËÅ <ª
املفاوضات وتولوا �رئاسة االحتاد
]<‡€ñi <ÌËÅ^íjŒ] <l]Ö^È} <É^°
االوروبي يف يونيو (يوليو) 2012
<‡√≥ <ku]Ö <HÌÈ÷¯œjâ] <Ìâ^Èâ
فإن هذا ال يعين فقط مجودا يف
<Ì÷ÊÇ÷] <l^äâˆ⁄ <ÃËÁü <ª
اجلزيرة وإمنا يعين أيضا انغالقا
÷<l^“Üç <±c <^7Ávj
<^„i]Ö]ÅcÊ
يف �
العالقات بني تركيا
ومجودا
}^<Ì÷ÊÇ÷]<’¯⁄˘]<Ó◊¬<Á�äi<Ìë
واالحتاد األوروبي».
<±c
<k√â
<^€“ <J∞ﬂõ]Áπ]Ê
أدى إىل
قربص مما
وغزت تركيا
<^ÈéÈ◊È⁄
]<±
_<ÌÈﬂ⁄
†<Ïà„q_ <ÿËÁ
اجلزيرة عام  1974وذلك
تقسيم
}^<òËÁœi<ª<‡√≥<ku]ÖÊ<HÌë
بعد انقالب دام لفرتة قصرية
<Õ]3Œ^e
_<ÏÇuÁ÷] <ãâ
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اليونان .وميثل
أيدته
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<òŒ^ﬂji
]<l^“^„jﬁ
اليونانيون اجلزيرة دوليا ويف
]÷<öÜ√j
¬<2تركيا هي
]<’3éπلكن
]÷√<èÈاألوروبي
االحتاد
<Éc
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الوحيدة اليت تعرتف
الدولة
•◊<ã
†<ŸÁ
“^<lÅ
للقبارصة �
<±cاجلزيرة
]<Ì⁄Á”£يف
االتراك
÷<Í‚Ê <ÏÅÊÇ¶ <Ì“Üé
<ÏÖ]Åc
املقسمة.
<]Çj¬˜^e
]÷<p¯n
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أجهزة األمن
أحبطت
<ÿ€”iذلك
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الرتكية<Ìâ^ÒÖ
¬◊<Ó
]«<ÌËÖÁ„€¢القاعدة»
خطة لتنظيم
تفجري �
<ÖÊÅ
<ÿç
<Ì÷Ê^v≤Ê
<Hh¯œﬁ˜]Ê
منشآت
تستهدف
كانت
<Ω^fude
]÷<Íe^Èﬂ
]<ã◊.
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أنقرة.
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امريكية يف
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لوزارة
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وذكر
 <‡⁄وحدات
االول ،أن
]÷ <Ì�◊äامس
الرتكية
]˝<—^£
]÷<ÌÈ√ËÜéj
مديريات
اإلرهاب
<‡⁄
<ÖÊÇiيف]÷<ÓuÜ
مكافحة <Çu]Ê
<g�œe
وبورصة
أنقرة
يف كل
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}�^<Â
<ƒŒÊ
من¬◊<Ó
<ÃŒÁji
<Ê_ <‰÷Áu
عمليات تفتيش
ويالوفا،
]÷<ÌËÅÇ√j
شنت<Ì«Èë
<òŒ^ﬂË
≤^<
J«·á]Áj÷]Ê<Ì“]Üé÷]Êمن املنازل
واقتحام للعديد

¬·Á

<4È«j÷]» <ÿj”i <Áñ¬ <Ç“_Ê
يف املدن الثالث يف توقيت
<·Á¬ <·˜a <gÒ^ﬂ÷] <«|¯ë˜]Ê
متزامن ،وألقت القبض على 14
<H«ÏÜéﬂ÷]» <ƒŒÁ⁄ <±] <oËÇu <ª
من أعضاء التنظيم ،كما مت ضبط
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]<±c <^�j ˜ <H«∞⁄ÁË <Ÿ¯} <ÅÁ„¢
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�
_� <^∫ <–◊�ﬂi» <^„ﬁ
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]<J«Ì⁄Á”£] <ÿÈ”éje <∞Èﬂ√π
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�
<ÌËÜn“˘]<ª<–ËÜ
<»_<Î
� “_Ê
� ·_<Ç
حملاولة
العاصمة أنقرة
يف
<öÊ^Àj÷]Ü}a
<–ËÜ
˘<Î
<
´4
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�
االنتقام من مقتل زعيمهم أسامة
�
»‚<’^ﬂ
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]ﬁ
]<±
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˜
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بن الدن على أيدي القوات
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ال تزال مستمرة مع
<‡©» <^vïÁ⁄Ê
<ª
مكافحة
]÷ <H«–e^äأقسام
التنظيم يف
ملديريات<Ó√ä⁄
التابعة†<Ê_ <’Ü
اإلرهاب <Î_ <ƒ⁄
<hÊ^rjﬁ
األمن
J<«Ì≥^§]<ª<Ï2√÷]<‡”÷Ê
الثالث.
 Çç<ÉcÊأجهزة �
<áÊ^ü<‡”µ<˜»<‰
وتشن�
الرتكية
 ﬁ]<Ó◊¬<Åاألمن
]<Ê_ <l]ÖÊ^éπ
]÷<ÌÈe]Ü
تنظيم
‚ <ÂÑضد
عمليات<ªدورية
≥”<]Áﬂ
]<]É
»]˜<
<VŸ^Œ
∆<H«^‚4
القاعدة يف أحناء البالد ،بتعاون
<]ÇËÇq <^fÒ^ﬁ
]˜<·^Èiمع<NS{e
<‡⁄
املتحدة،
الواليات
استخباري
÷«JÌœn÷]<‹‚Ávﬂ€È
تضييق اخلناق على
تستهدف
خالياه
واستئصال
<Ö]Éa <MP <–ËÜ
نشاطه¬» <·_ <·Á
<Ô_ÖÊ
نشاطه،
وحماوالت إحياء
النائمة
<ÅÊÖ^e <DÅ^ËáE
¬◊<ÜËáÁ÷] <Ó
<ÜÒ^m
يف
اليت_·<نفذها
العمليات
�
<‰÷ <xäµ
<‰ﬂ⁄ <ÇËÜË
منذ<·^“ <‰
˘ﬁ
امريكية
مصاحل
<‰jµÜqضد
اسطنبول
<^ﬂ“ <^ﬂﬁ_ <‡⁄
<‹∆Ü÷^e
<Ö^ma
2003
ويهودية
وبريطانية
عام]<Ö]Çë
]÷<ÌÈ◊}]Ç
<ÜËáÊ <‡⁄
<Óﬂ€jﬁ
القتلى
عشرات
أدت إىل
والتى
]¬<«‰ ^”j
<ÿfŒ <ÍÀËÖ
¬<–ù <ÌeÁœ
أتراك
جرح  3جنود
.اىل
<ÜËáÊ <’ÜvjÈâ
ذلك<Ój⁄»،
<VŸ^äiÊ
حزب
»©‡<من
لعناصر
قصف
يف
˜< <^ﬂ÷á
<V‹j}Ê
]÷√<J«ŸÇ
مبنى
على
الكردستاني
العمال
<ÍÒ^ñœ÷] <Ö^äπ] <·˘ <Ö^øjﬁ˜^e
بكر
قيادة الدرك يف مدينة ديار
‚<ÿ£<ÇÈuÁ÷]Ê<Í√Èf�÷]<Ö^äπ]<Á
‚J«ÌÈñœ÷]<ÂÑالبالد.
جنوب شرق

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

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

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

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

Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business. As a rapidly growing company,
we’re always looking for reliable, well spoken and well
presented individuals.

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

FFF

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

We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
NSW Master Licence Number: 409 566 317

Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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٢٠١١  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ

Saturday 4 June 2011

٢٠١١  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ

Saturday 4 June 2011

ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎﺕ
ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎﺕ
اسرتاليــات

Saturday 16 July 2011

2011  تموز16 السبت

١٠ ﺻﻔﺤﺔ
٧ ﺻﻔﺤﺔ
10 صفحة

@Ô�©a@Êbznﬂ�a@¿@ÚñÏó‰æa@Ú‹˜é˛a@ÊÏ‡õﬂ
pbÓy˝ó€a@…ÌåÏmÎ@Ú–ñb‰æa@|Ó�Ì@—ˆb�€a@¿@szj€a@Êc@pcä
ÚÓ€a6éÎ˛a@ÚÓè‰ßa@Û‹«@ﬁÏóz‹€
مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان

_2011@Ú‰é@äbÌc@¿@pã”c@>€a@ÒáÌáßa@µ„aÏ‘€a@ÔÁ@bﬂ

التعديالت املقرتحة لقانون للشركات

Úr€br€aÎ@∂Î˛a@µnébˆã€a@äÎÜ@ıbÃ€g@ﬁÎb±@ãi@ZCäaàe@QTD

<ÖÁë <±] <t^j¨ <‡÷ <ÕÁâ <lÜŒ_
1.األوسرتالية
The leader of
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3. Early
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اسرتاليــات

ضريبة الكربون ختفّض الدعم منافع اجنازات يوم العمل الـ  100حلكومة االئتالف على ايست هيلز
مستوى
لغيالرد والعمال اىل ادنى
ِ

رفض الناخبون بأغلبية ساحقة
ضريبة جوليا غيالرد للكربون
وتطالب األغلبية رئيسة الوزراء
بالدعوة اىل انتخابات مبكرة
للحصزل على تفويض لتطبيق
هذه الضريبة بعد ان وعدت
بعدم تطبيقها.
ففي تأكيد على أن احلزمة اليت
اعلنت االحد املاضي ادار هلا
املواطنون اآلذان الصماء  ،قال
 68يف املئة من الناخبني انهم
يعتقدون أنهم سيكونون أسوأ
حاال ماليا يف ظل هذه الضريبة.
وتأتي ردة الفعل هذه على الرغم
من  15مليار دوالر ختفيضات
«منح» مالية
ضريبية واعطاء
ملعظم العائالت ولوعد بان
ثلثي األسر االسرتالية سيتم
التعويض عليها تعويضا كامال،
على الرغم من ذلك اصدر
الناخبون حكمهم على حزب
اخلضر اذ ادعى  62يف املئة
ان حلزب االقلية (اخلضر) الكثري
من السلطة والتأثري على حكومة
غيالرد.
يف االستطالع األول الذي أجرته
مؤسسة غاالكسي والذي مشل
مواطنني من سائر احناء البالد
بعد االفراج عن ضريبة الكربون
للزميلة الديلي تلغراف  ،قال 60
َ
املستطلعني
يف املئة من مجيع
انهم يعارضون فرض هذه
الضرائب.
فقد بددت هذه النتائج اآلمال
بني نواب حزب العمل بان
احلكومة ،وزعيمتها ،ستحصالن
على قفزة يف الشعبية بعد
االعالن عن احلزمة بعد شهور من
عدم اليقني وبعد محلة التخويف
من جانب زعيم املعارضة طوني
ابوت.
كما اكدت نتائج االستطالع هذه
أسوأ املخاوف لدى نواب حزب
العمال بان املصداقية باحلكومة
قد تضررت بشدة من جراء
احتضان اخلضر.

واظهرت نتيجة االستطالع ان
 63يف املئة من مجيع الناخبني
بأن السيدة غيالرد ليس لديها
تفويض لفرض هذه الضريبة
وجيب ان تذهب اىل االنتخابات
 ،فيما ادعى  29يف املئة فقط
من األشخاص فقط أنهم مع هذه
الضريبة.
وتشري النتائج أيضا إىل أن
الناخبني قد توقفوا عن االستماع
إىل رئيسة الوزراء وتصلبوا
يف آرائهم بأن اآلنسة غيالرد
كسر وعدها بعدم فرض ضريبة
الكربون.
ولعل االجيابية الوحيدة من
هذا االستطالع هو أن مستوى
املعارضة للضريبة ظلت دون
تغيري اىل حد كبري منذ االستطالع
السابق الذي اجري يف حزيران
املاضي.
ومع ان  68يف املئة من الناس
يعتقدون أنهم سيكونون أسوأ
ماليا تبدو اآلنسة غيالرد قد
فوتت فرصة الفوز بتأييد
ّ
األسر ذات الدخل املنخفض
واملتوسط.
أكثر من ثلثي الناس يعتقدون
أنهم سيكونون أسوأ حاال على
الرغم من أن احلكومة ادعت أن
االرتفاع يف تكاليف املعيشة
بفعل هذه الضريبة من شأنها أن
ترتفع مبعدل  0.7فقط يف املئة
يف مؤشر أسعار املستهلكني.
عالوة على ذلك  ،يعتقد حواىل
 67يف املائة من الناخبني ان
هذه الضريبة سيكون هلا تأثري
سيئ على االقتصاد.
ولكن حزمة اإلصالح والتعويضات
الضريبية املرتبطة بهذه الضريبة
ليست العنصر الوحيد الذي
رفضته غالبية الناخبني.
واملستغرب هو ان  81يف
املائة من الناخبني يعتقدون ان
احلزمة  ،اليت وعدت خبفض 160
مليون طن من الكربون من تلوث
الغالف اجلوي حبلول عام 2020

 ،سيكون هلا تأثري ضئيل أو
منعدم على حتسني البيئة.
وقد «قبض»  15يف املئة فقط
من املستطلعني تعهد احلكومة
بأن ذلك سيكون جيدا بالنسبة
للبيئة.
وقد اعرتفت السيدة غيالرد انها
تواجه صعوبة يف بيع ضريبة
الكربون ،وحاولت طمأنة نواب
حزب الغاضبني بأن األمور
ستتحول يف نهاية املطاف
لصاحلها.
وقالت اآلنسة غيالرد ان
«الدميقراطية ليست استطالع
رأي واحد ،انها حول القيادة».
وعلى كل حال قال الرئيس
التنفيذي ملؤسسة غاالكسي
ديفيد بريغز ان اعالن يوم األحد
املاضي (عن ضريبة الكربون)
فشل يف اقناع الناخبني.
واعلن «غالبية الناخبني ال تزال
تعرتض على الضريبة ،ونعتقد
أنها ينبغي أن تدعو إىل انتخابات
مبكرة قبل تقدميها».
وتابع يقول «بالنسبة للكثري من
الناخبني ،فان ضريبة الكربون
هي تأكيد اضايف على أن
حلزب اخلضر تأثريا كبريا جدا
يف الربملان ،ولكن املشكلة
بالنسبة للحكومة هي ان معظم
الناخبني ما زالوا يعتقدون أن
التكلفة الشخصية تفوق الفوائد
البيئية.
وقال السيد بريغز «ان قلق
اجملتمع على ضريبة الكربون
دفع غالبية الناخبني اىل االعتقاد
ان على جوليا غيالرد الدعوة اىل
انتخابات مبكرة للحصول على
تفويض افرض هذه الضريبة
بدل متريرها بتشريع يف هذا
الربملان».
وأجري هذا االستطالع مساء
االثنني  ،وإعطاء اجلمهور أكثر
من  24ساعة هلضم املدى
الكامل لضريبة الكربون واآلثار
املرتتبة عليها على نطاق أوسع.

قواعد جديدة تنطبق
لقد طرأت
ٌ
َّ
تتلق عالوة
عليك إذا كنت
البداية اجلديدة Newstart
عالوة
أو
،Allowance
الشبيبة ،Youth Allowance
أو دفعة تربية األطفال
 Parenting Paymentأو اعانة
خاصة  Special Benefitمن
سنرتلينك ( ،Centrelinkما
مل تكن معفيًا من متطلبات
املشاركة).
تعين القواعد اجلديدة أنه
سيتم تطبيق غرامات إذا
تغيبت عن أية مقابالت أو
َّ
أنشطة لك متفق عليها مع
سنرتلينك  Centrelinkأو مع
مقدم خدمات التوظيف اخلاص
ِّ
بك.

التغيب عن أية
ميكن أن يؤدي
ُّ
مقابلة أو نشاط إىل وقف أو
ختفيض دفعاتك اليت تتلقاها
من سنرتلينك، Centrelink
مبلغ من دفعاتك
أو استقطاع
ٍ
املستقبلية.
ولن تتأثر دفعاتك إذا حضرت
مجيع مقابالتك وأنشطتك مع
سنرتلينك  Centrelinkأو مع
مقدم خدمات التوظيف
ِّ
اخلاص بك.
إذا مل يكن مبقدورك حضور
أية مقابلة ،جيب عليك اخبار
رتـبت للمقابلة
املنظمة اليت
ّ
قبل موعدها .وإذا مل تقم
بذلك ،قد يتم وقف أو
ختفيض دفعتك.
لقد َّ
مت تصميم أنشطة البحث

عن عمل لتزويدك بأفضل
الفرص للعثور على عمل .كما
أن حضور املقابالت يساعدك
َّ
ٍ
ٍ
وعادات
مهارات
على تنمية
جيدة ستكون مفيدة يف أية
وظيفة جديدة.
للمزيد من املعلومات ،قم
بزيارة املوقع االلكرتوني
 www.centrelink.gov.auأو
للتحدث إىل أحد املوظفني
ُّ
باللغة العربية ،اتصل على
الرقم .*131202
* قد تتفاوت أسعار املكاملات
وفقًا ألسعار مقدمي اخلدمات
اهلاتفية .املكاملات اجملراة
العمومية
اهلواتف
من
تـفرض عليها
قد
واحملمولة
ُ
رسوم أعلى.
ٌ

رحب نائب ايست هيلز ،غلني
بروكس ،بإجنازات حكومة نيو
ساوث ويلز يف ايامها الـ100
األوىل يف احلكم.
وقال السيد بروكس بعد
االجتماع مع الركاب يف حمطة
قطار  Pananiaصباح الثالثاء
«بصفيت عضوا يف حكومة نيو
ساوث ويلز االئتالفية أنا فخور
بأن أكون جزءا من الفريق الذي
حقق االجنازات الصلبة اليت
تفيد جمتمعنا احمللي» .
واضاف «بعد  100يوم فقط يف
احلكم ،لقد أظهرنا أننا حكومة
من شأنها الوفاء بالتزامات مبا
يف ذلك :
• مترير تشريعات جديدة خللق
 100،000فرصة عمل جديدة من
خالل خطة العمل والوظائف اليت
لدينا؛
• خفض سعر بطاقات السفر
الشهرية والفصلية والسنوية
بالقطار للمسافرين ؛
• إنشاء جمالس الصحة احمللية
إلعطاء أصحاب املهن الطبية
واجملتمع كلمة أكرب يف تسيري
املستشفيات احمللية؛
العمالية
• إلغاء الضرائب
ملشرتي املساكن؛
• استحداث تشريعات لتعزيز
صالحيات الشرطة؛
• إنشاء جلنة البنية التحتية يف
نيو ساوث ويلز لتحديد وترتيب
أولويات مشاريع البنية التحتية ؛
• إنشاء جلنة خاصة للتحقيق يف
بيع حكومة العمال غري املتقن
وغري الشريف للكهرباء؛
• استحداث تشريعات لتشديد
القوانني املتعلقة بالرسم على
اجلدران  ،و
• الغاء اجلزء  3Aمن قانون
التخطيط والتقييم البيئي.
بروكس
النائب
وقال
ان»الشعب صوت يوم 26
آذار من أجل التغيري ،وخالل
األيام ال  100األوىل لدينا

اخلبرية

*النائب غلني بروكس*

هملنا على البدء بتنفيذ وحتقيق
هذا التغيري ..هذه جمرد بداية
ّ
متكن
الوفاء بااللتزامات اليت
احلكومة من االستثمار يف البنية
التحتية واخلدمات اجملتمعية
لدينا مطالب وحتقيق التغيري».
وقال السيد بروكس «إنين أتطلع
إىل ان اكون جزءا من احلكومة
اليت ستستمر مبقاييس اجيابية
لعملية يف حتقيق التزاماتنا جتاه
ناخيب ايست هيلز وجعل نيو
ساوث ويلزالوالية رقم واحد
جمددا».
(لالتصالMedia: Geoffrey :
.)Grasso 0421778671
على صعيد آخر رحب السيد
بروكس بتخصيص األموال
هلذه السنة املالية خلدمات
املشورة العالية اجلودة ملشكلة
املقامرين وعائالتهم يف جمتمعنا
احمللي.
وقال نائب ايست هيلز ان
التمويل جزء من مبلغ قياسي
قدره  10.2مليون دوالر
خمصص لـ  46خدمة من خدمات
الدعم واملشورة اليت تعمل يف
أكثر من  200مكانا يف خمتلف
أحناء الوالية يف .12-2011
واعلن السيد بروكس ان
خدمات الدعم سوف حتصل على
األموال الالزمة لدعم اخلدمات
اليت ال تقدر بثمن اليت تقدمها
للمحتاجني من مواطين ايست
هيلز.
وقال «اننا مصممون على ضمان

ان تكون املساعدة
متوفرة للمجتمع».
بدوره شجع وزير الضيافة
جورج سوريس أي شخص
يعاني من مشاكل املقامرة على
اختاذ اخلطوة األوىل وهي طلب
املساعدة.
وقال السيد سوريس «يف حني
ان الغالبية الساحقة من الشعب
لديها هواية اللعب واملقامرة
بشكل عارض دون أي تأثري
على حياتهم ،فان البعض جيهد
ويناضل البقاء هواية القمار
لديه حتت السيطرة».
«وقد اظهر أحدث حبث أن 0.4
يف املئة من السكان البالغني
يف نيو ساوث ويلز يعانون
من مشاكل املقامرة  ،وان
نسبة  1،2يف املئة تعاني
من خماطر مقامرة معتدلة.
وتتضمن التأثريات مشاكل
مالية وقانونية وتفكك األسرة
والقلق واالكتئاب.
واضاف «هلذا السبب نقوم
بتمويل جمموعة من خدمات
مساعدة املقامرين لتقدميها
احلرة وتقديم املشورة السرية
والفعالة يف مجيع أحناء
الوالية ..حنن نعلم أن تقديم
النصح واملشورة حيدث فرقا
حقيقيا يف حياة الناس وقد
كشفت دراسة حديثة أن 93
يف املئة من طاليب املشورة
اصبحوا افضل حاال يف القدرة
على السيطرة على مشكلة
القمار لديهم بعد ثالثة أشهر
من تلقي مساعدة».
ملن يعانون من مشكلة املقامرة
وألسرهم ميكنهم االتصال جمانا
على مدى  24ساعة على اخلط
الساخن  ،1800858858حيث
تتوفر مساعدة سرية على مدار
الساعة  ،سبعة أيام يف األسبوع
او زيارة
www.gamblinghelp.nsw.
.gov.au

?Are you a job seeker
ٌ
هل أنت
باحث عن عمل؟ Some things have changed
There are new rules if are stopped or reduced, designed to give you the
لقد طرأ تغيري
you receive Newstart or an amount may be best chance of finding
employment. Attending
appointments also helps
you develop good skills
and habits that will be
useful in a new job.
To find out more, visit
www.centrelink.gov.au
or to speak to someone
in Arabic, call
13 1202*.
*Call charges may
vary depending on
the telephone service
provider. Calls from public
telephones and mobile
phones may be charged
at a higher rate.

deducted from future
payments.
Your payment won’t be
affected if you attend all
your appointments and
activities with Centrelink
and your employment
service provider.
If you can’t attend an
appointment, you must
let the organisation that
arranged the appointment
know before the time of
the appointment. If you
don’t, your payment may
be stopped or reduced.
Job seeker activities are

Allowance,
Youth
Allowance,
Parenting
Payment or Special
Benefit (unless you are
exempt from participation
)requirements
from
Centrelink.
The new rules mean that
new penalties apply for
missing any appointments
or organised activities
you have with Centrelink
or your employment
service provider.
Missing an appointment
or activity could mean
your Centrelink payments
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›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@
Ph:(02)
9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213
<Ï2}<Ìﬂâ<OL<‡⁄<Ün“]<
Mob: 0410 606 786

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€
30
Hoskins
Avenue Bankstown
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: (02) 8704 1490
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Saturday
4 June 2011
Abraham

@=‹„
378 922 0435
Residential *Commercial*
@pbj‹†
CEDAR*Industrial
DRIVING SCHOOL
paäbÓè€a@ÒÜbÓ”@·Ó‹»n€@åä¸a@Úéäáﬂ
@Úœb◊
@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@ﬁb‡«¸a@áË»n„
<Õ^ä¬<Íe]<Õ^
ä¬<ÇÈä÷]<ÏÖ]Å^e<
�
�
@ÚﬂáÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
@Ú‰é@SW@÷Ï–m@Ò5Ç @pbjéb‰æa
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
Managing Director

٢٠١١  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ٤  ﺍﻟﺴﺒﺖ١٣ ﺻﻔﺤﺔ
<ÏÅ^Èœ÷]<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁí£]<ª<Ç¬^äﬁ
Zﬁbóm˝€
Tel/Fax:
(02)
9725
7011 ZbÓ„aä@ÄÄi@aÏ‹óma
<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]
0435922378
753 Hume
Hwy Shop 28A Bass� Hill
@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñÎ@áÓ«aÏæa@¿@Ú
”Ü
Plazza Bass Hill NSW 2197
åÖ]Çπ]<h¯� �÷<Ìë^}<Ö^√â]
sayitwithroses@optusnet.com.au

@Û‹«@aÏ‹óma@á€a7:a@¿@·ÿmb„˝«¸
0407405846@Zﬁbóm˝€
87648186@Zµ‡”ã€a@áya
ANBBRICKLAYINY
17 003 994 394
RAINBOW
P/L
@97405846@@@@@@@@@@@
@Îa
Safwat
Arfan – Sayed
·ÿmbuby@ãˆbè€
Manager
0403482345
�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âﬂ@
b‡Á7ÀÎ@Êb
(B.COMM., FTMA, AIM, FTIA)

@Dl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f÷]
PH:
9793 8333 Mob: 0414 600 042

@pbj‹†
Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707
3213
@Úœb◊
Mob: 0410 606 786
@pbjéb‰æa
30 Hoskins Avenue Bankstown
êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

Tel/Fax: (02) 9725 7011 ZbÓ„aä@ÄÄi@aÏ‹óma
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill
Plazza Bass
Hill NSW 2197
Abraham
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱDirector
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
sayitwithroses@optusnet.com.au
Managing

378 922 0435

Residential
*Commercial*P/L
RAINBOW
BRICKLAYINY
*Industrial

·ÿmbuby@ãˆbè€
�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âﬂ@
@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@ﬁb‡«¸a@áË»n„
b‡Á7ÀÎ@Êb
paáÌá‡n€a@Âﬂ@·ÿmbuby@Úœbÿ€
@ÚﬂáÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
ÚÓˆbiãËÿ€a@pbzÓ‹ón€aÎ@
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@
0407 666 190
Zﬁbóm˝€

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma
@Hasham

0435922378
Tailoring
LicZ@185750C
B G

Glass & Glazing
@kÓè„@p˝´
for all your glazing
needs

ANB

@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@ﬁåb‰‡‹€
k‹�€a@kèy
17 003 994 394
@Showers Screens~@
@Tables tops~@Splash
back~@Frameless Glass
Manager
@Ÿ€à@7ÀÎ@p�˝0a@pbËuaÎ@LpbÌaãﬂ

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

Safwat Arfan – Sayed

ﺍﻟﻘﺼﺎﺕ
ﺃﺣﺪﺙ ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ ﻭﺃﺟﻤﻞ
ﹼ
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
(B.COMM.,
FTIA)
óma
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻟﻜﻞFTMA,
 ﺟﺎﻫﺰﺓAIM,
ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺪﻻﺕ
@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@
µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú
�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@
@@@@@@@@
·z‹ﬂ@Ïia@áËœ@aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
ﻃﻠﺒﻪ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺣﺴﺐaÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
ﻧﺨ ﹼﻴﻂ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ
0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a
@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
·Áõ^f÷]<gë<Ÿ^€¬]<‡⁄<‹”i^q^u<ƒÈ€¢
@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@
@
Dl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f÷]
0407
666
190
االلكرتونية
العنكبوت
–õ^ﬂπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áﬁ]<Ó◊¬<
ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﺟﻮﺩ
<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
ﻭﺧﺒﺮﺓيف
عربي
الكرتوني
ﺃﺳﻌﺎﺭاكرب
احد
ﻓﻲ
..ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
موقعﻓﻲ
واهم ﺻﺪﻕ
..ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@
êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]
LicZ@185750C
<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
B
G
eeds
<Ï2}<Ìﬂâ<OL<‡⁄<Ün“]<
الباسيفيك
شرق
Glass & Glazing
ﺍﻟﻌﻤﻞ
y@ãˆbè€
Ph:(02)
9709 2267
- وجنوب
Fax:(02)اسرتاليا
9707 3213
Êbœã«@pÏ–ñ
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]
ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€
for
all
your
glazing
needs
‰‡‹€
ضناوي
نبيل
بالسيد
االتصال
(ﻣﺴﺒﻖ
ﲟﻮﻋﺪ
)ﺍﻻﺣﺪ
٦ العالناتكم
ﻧﻔﺘﺢ
Mob:
0410
606ﺃﻳﺎﻡ786
@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª
Êbœã«@pÏ–ñ
Mob: 0419
999 554
- 0405 203 535
ns~@
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@ﬁåb‰‡‹€
0404149000
:الرقم
على
Tel/Fax:
(02) 8704
1490
(Bell Tower
Centre)
30 Hoskins
Avenue
Bankstown
ash
k‹�€a@kèy
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª
124
HIGHLAND
AVE,
Glass
@Showers Rd.
Screens~@
Ph: www.alankabout.com
9635(Bell
7629
– Fax: 9633 1658
Unit 24/ 191 Parramatta
ä÷
Tower Centre)
LpbÌaãﬂ

÷]
mF@@@@@

¸a

3213

own

*

@Tables tops~@Splash

Auburn, NSW
NSW
2144
Yagoona
2199
back~@Frameless
Glass

�˝0a@pbËuaÎ@LpbÌaãﬂ
Tel: 8756 3600 @Ÿ€à@7ÀÎ@p
- Fax: 8756
3699
Email:
safwat@ozemail.com.au
PH:
9793
8333
Mob:
0414
600 042
µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

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

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€
b‡Á7ÀÎ@Êb�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âﬂ@
@Hasham
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma

UnitPhillip
24/ 191St.
Parramatta
Rd.
51
Parramatta
Auburn, NSW 2144
Opposite
Crowne Plaza Hotel
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Abraham
Email: safwat@ozemail.com.au
Managing Director

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

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

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

@Dl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f÷]
êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

Y
PH:

Ph:(02) 97092011
2267
Fax:(02)
تموز- 16
 السبت9707
123213
صفحة
Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown
124 HIGHLAND AVE,
Abraham
التمديدات
منNSW
حاجاتكم
لكافة
Yagoona
2199
Managing
Director

378 922
0435
الكهربائية
والتصليحات
0414 983*Industrial
608:اتصلوا على الرقم

PH: 13
9793 Saturday
8333 4Mob:
0414 600 042
Page
June 2011
Residential
*Commercial*

@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@ﬁb‡«¸a@áË»n„
@ÚﬂáÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
CEDAR
DRIVING SCHOOL
paäbÓè€a@ÒÜbÓ”@·Ó‹»n€@
åä¸a@Úéäáﬂ
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
<Õ^ä¬<Íe]<Õ^
ä¬<ÇÈä÷]<ÏÖ]Å^e<
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
٤  ﺍﻟﺴﺒﺖ١٣ ﺻﻔﺤﺔ
� ٢٠١١
�
Zﬁbóm˝€
0435922378
@Ú‰é@SW@÷Ï–m@Ò5Ç

<ÏÅ^Èœ÷]<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁí£]<ª<Ç¬^äﬁ
<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]

@Û‹«@aÏ‹óma@á€a7:a@¿@·ÿmb„˝«¸
�
@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñÎ@áÓ«aÏæa@¿@Ú
”Ü
ANB 17 003 994 394
87648186@Zµ‡”ã€a@áya
åÖ]Çπ]<h¯� �÷<Ìë^}<Ö^√â]
Safwat Arfan
@Îa – Sayed
Manager
0407405846@Zﬁbóm˝€
(B.COMM.,
FTMA, AIM, FTIA)
0403482345
@97405846@@@@@@@@@@@

04

@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
@pb◊ãì€aÎ@Üaãœ˝€@ãmbœá€a@ŸèﬂÎ
@Hasham
<ÌÈâ^ÈŒ<ÌÈﬂ⁄á<Ï3Àe<9ËÜï<ÅÊÅÜ⁄<2“]<‡€ñﬁ
<9ËÜñ÷]<4f§]Ê<gâ^-]<]ÊÇ€j¬]
Tailoring

ﻃﻠﺒﻪ
ﺔ
ﻓﻲ
ﺮﺓ
<gë

ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª
@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@
(Bell Tower Centre)
<Ï2}<Ìﬂâ<OL<‡⁄<Ün“]<
ÚÓ€buã€a
Unit 24/ 191 Parramatta Rd.

Ph:(0
Ph

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

Êbœã«@pÏ–ñ

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€

NSW 2144
124Auburn,
HIGHLAND
AVE,
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻜﻞ
ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺪﻻﺕ
Email: safwat@ozemail.com.au
Yagoona
NSW
2199

Mob:ﺎﺕ0419
554
- 0405
203 535
ﺍﻟﻘﺼ
ﻭﺃﺟﻤﻞ
ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ
ﺃﺣﺪﺙ
 ﹼ999
Tel:Tel/Fax:
8756
3600
Fax:
8756
3699
(02) 8704 1490

ﻧﺨ ﹼﻴﻂ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻪ
PH:ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
9793 ﺍﶈﻠﻴﺔ
8333ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ
Mob:ﺃﺟﻮﺩ
0414
600 042
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ
 ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ.. ﺻﺪﻕ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ..ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
( ﺃﻳﺎﻡ )ﺍﻻﺣﺪ ﲟﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ٦ ﻧﻔﺘﺢ

@D

30O

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
51 Phillip St. Parramatta
@pbjéb‰æa
Opposite Crowne Plaza Hotel

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

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

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

B G

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

LicZ@185750C

Glass & Glazing
for all your glazing needs
@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€

@ÚÓ

<ÌÈâ^È
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مقاالت
ﺟﻤـــﺎﻝ

@ ÚÓj�€a@Ú‘Ó‘®aÎ@Ô„˝«�a@wÌÎ6€a@µiZÂ�j€aمن بلده
«‡‹á� í@pbÓبيدس ـ احلريري :أكرب أو أصغر
ÈÄÄuÎ

تسببوا بقلب الغالبية النيابية رأسًا على عقب كجنبالط.
 3ـــــ يعبرّ إقصاء احلريري عن رئاسة احلكومة ،يف اعتقاد الغالبية اجلديدة
على األقل ،عن اإلجناز األهم يف إدارة الصراع السياسي بينها وقوى 14
<ÌÈï^ËÖ<‡ËÖ^≥<Ê_<ÌÈÒ^ŒÊ<l]]Üqc <ò√e <ª <‡ä÷] <ª <›Çœj÷] <ÿ“^éπ]<áÜe_<‡⁄<‡�f÷]<ÿ‚Üi<2j√Ë
]<ŸÁíu<‡¬<Üøﬂ÷]<ò«eÊ<l˜^£ناصيف
نقوال
مكم ًال النقالب
آذار منذ أحداث  7أيار  ،2008على حنو بدا ّ
يعدونه إجنازًا ّ
[‘÷É<4∆Ê
]÷<^€Èâ˜<l]ÇÈä÷]<^„ﬂ⁄<Íﬁ^√i<:
الشارع بانقالب دستوري .مغزى ذلك إبراز حقيقة يستعيد من خالهلا
J˜<›_<ÏÅ˜Ê <·áÁ÷] <ÏÖ^ä} <Ç√eÊ <ÏÅ˜Á÷] <Ç√e
]<Ê_ <Drain <Ÿ] <^œec <hÁ◊�π
ّ
وطدت املواقف األخرية للرئيس سعد احلريري االنقسام الداخلي ورهانه كانت العربة املثلى يف ما قاله
_<hÁfﬁبيدس أمام القاضي مشابهة إىل ّ
حد احلريري االبن خالف والده مع الرئيس إميل حلود عام  ،1998وهي أن
<‡¬ <ÏÖ^f¬ <Á‚ <ÎÑ÷] <Tube <ÂÑ7 <Íâ^â˘] <ÕÇ7] <Á‚ <^⁄ <I <ª <›Çœj÷] <ƒ⁄Ê <ƒËÜâ <ÿ”ée
على إسقاط حكومة الرئيس جنيب ميقاتي ،ألنه يراها حكومة حزب اهلل .التطابق بينه وبني تلك اليت
أطلقها يف ما بعد ،يف حديث تلفزيوني ،يف اإلمكان حكم لبنان وتنظيم عالقاته وسياساته الداخلية واخلارجية من
]÷[ÌÈ◊€√÷] <l^Èﬂœj÷] <pÇu_ <Ì Ü√πJ‡ä
<k† <ÌÈ◊€√÷] <^ﬂm_ <ƒïÁË <4«ë
ً
وحدد اهلدف اليتيم ،وهو إطاحتها .احلريري األب ،وباتت اليوم
قطع احلوار مع اجلميع إال احللفاء،
ّ <‹jË
مما
شعارا يتالعب به أفرقاء النزاع .ينصح دون أي أحد من احلريري ،واالعتقاد كذلك ـــــ على طرف نقيض ّ
‚<›^Ë_ <Ìm¯m <ÏÇπ <‘÷ÉÊHÇ◊¢] <≈^q3âc<Á‚<‡�f÷]<Çç<ÌÈ◊€¬<ÕÇ
]÷�<:÷] <^ﬁ^⁄_ <Ün“˘] <ÌÈf
�
بالتسليم
آذار
8
سياسيو
وينصحه
بالتواضع،
خصومه
االبن
احلريري
بلده
من
أكرب
أحد
لذلك استعار عبارة والده بأن ال
رئيس
قاله
تيار املستقبل ـــــ باستمرار حكومة ميقاتي إىل موعد انتخابات
ّ
<Ì ^“ <ÃËÜíi <‹jÈ÷ <ÌÈ◊€√÷] <Ç√e <ÖÁ„æ<·ÊÅ<‡�f◊÷<Í√Èf�÷]<ÿ”é÷] <Ü„ø⁄ <∞ävj÷ <^È÷^u <^„⁄]Ç~jâc
ال أحد يعرف إن تناهت إىل مسامع الرئيس رفيق احلريري ذات يوم عبارة باحلجم الطبيعي.
.2013
<:÷] <›Ç÷] <Ω^œﬁ <ò√eÊ <·Á‚Ç÷] <kﬁ^“<Á÷Ê<ÌÈﬂm<ÌË_<Ê_<Ä^Àjﬁc<Î_ <sËÊ3÷] <‡¬ <]ÇÈ√eHÂÇçÊ
]÷<‡�f
�
فاته
تصر
على
األب
احلريري
أضفاها
اليت
التواضع
كان أول َمن قاهلا ،ألول مرة ،أحد أكرب األثرياء النافذين ما ًال وسياسة ورغم مظاهر
كثري
ّ
 4ـــــ ّ
ّ
ظل التسليم ببقاء احلريري على رأس السلطة اإلجرائية جوهر أي
]J<Ï4«ë <±] <‰qÁj÷] <# <HÃËàπ
<hÁfﬁ˘] <]Ñ‚ÊJÌÈ◊€√÷] <‡¬ <sjﬂi
]˝¬¯<Íﬁ
�
عرفهم لبنان ،هو يوسف بيدس مؤسس بنك إنرتا ورئيسه .عبارة بيدس كبري ذي شبكة عالقات دولية
ّ <›^Új÷c
متشعبة وسياسي استثنائي ،مرآة جلذور تسوية بينه وقوى  8آذار ،وحزب اهلل خصوصًاَ .
وك َم َن هذا الشرط يف
<ÌÈ◊€¬ <ÿÈ„äi <Ó◊¬ <ÿ€√Ë <‡�f÷] <Çç
]˝}� <ÌÈ◊€¬ <‹ji <ÃÈ“ <I <ÌÈ◊È€rj÷]<Ìu]Ü¢]<ª<Íë^íj
دولته،
من
أكرب
أنه
ـــــ
واخلارج
الداخل
يف
تلك شبيهة ،ولكنها سّباقة على العبارة اليت قاهلا احلريري بعد أقل من كانت كذلك ،بدا دائمًا ـــــ
صلب ورقيت التسوية قبل إطاحة حكومة الوحدة الوطنية وبعدها :الورقة
]÷[ÏÅ^¬ <à“Ü⁄ <gu^ë <Ìf‚Ê <Í◊¬ <ÖÁj“Ç
]<ÃÈøﬂi <ª <‹‚^äËÊ <^ñË_ <|Ü¢
أربعة عقود :ال أحد أكرب من بلده .كثريون يذكرون� ،بالتأكيد ،عبارة عندما كان
يقودها إىل خيارات سياسية واقتصادية غري مألوفة ،على السعودية ـــــ السورية ،ثم الورقة القطرية ـــــ الرتكية يف  18كانون
_J^ÈÒ^„ﬁ<Ìœ�ﬂπ] <Íœ _<D|ÜqE<–ç<p]Çuc<‹jË<˜Ê
@_<·^” H <Í◊È€rj÷] <?]ÇﬁÁ“^ﬁ
وأخصهم جنله رئيس
احلريري،
اللبنانية.
احلكومة
على رأس
تيار املستقبل الرئيس سعد احلريري األقل يف السنوات السبع األوىل من وجوده
ّ
]÷√◊<ÌÈ€
<^„u^rﬂe
]÷√^<Ì◊Ò
∂^<Ÿ
أيام على إسقاط حكومة احلريري
]<Ï^È£بعد ستة
 <ªالثاني
املكملة للورقة األوىل،
ّ
ّ <TIS<≈^ÀiÖc<Ó◊¬H<‡�f÷]<ÿÀâ_<ª
<Çé⁄<]ÇiÖc<ÏÇÈä÷]<Ó◊¬<∞√jËÊ
VÍ÷^j÷]<Ö]Á£]<‰√⁄
�
¬<^⁄Çﬂذاك
فأمسى إذ
حد بات يف وسعه اختصار بلده يف نفسه،
الذي يستشهد بها باستمرار ،يف معرض إبراز تواضعه وزهده بالسلطة إىل
عبئ_ًا على
ّ
]<›Á¬Çπ
<Ñ~jË
<ÌÈ◊€√÷]Ê
]÷√◊‹<حيمل
<^‚Å]Üحبيث
حتدثت
احلريري وزر تطبيق التسوية ،وهو رئيس للحكومةّ .
<TIR <∞e <Elastic Bandage <9õ <^ñ¬˙÷ <^È◊√÷] <ÌËÊ]à÷] <‡⁄ <‹jﬂâ <ÌÈ◊€√÷<^ÀËÜ√i<^ﬂÒ^�¬c<‡”µ<ÿ‚<I
والتعلق باإلرث السياسي الذي خلفه له والده الراحل .لكن ّ
 <ÌÈe3÷]Êاللبناني.
الصراع السياسي
قلة من توازن القوى ومعادلة األحجام املتداخلة يف
<—¯}˜^e
<·Á„q]ÁËـــــ السورية عن «رئيس جملس الوزراء» من دون أن
 <^u¯âالسعودية
 <ÌÈﬂõÁ÷]Êالورقة
<ò√e<ŸÊ^ﬂi<±]<Ì ^ï˝^e<ƒÈe^â_ <ŸÊ_ <‡⁄ <_ÇfËH <Vagina <ÌÈ◊â^ﬂj÷] <Ár◊÷] <‹jË <Ój⁄ÊH‡�f÷] <Çç
�
ً
األجيال
هؤالء الكثريين ال يتذكرون العبارة األم لبيدس؛ ألن تعاقب
على
ميوت
أن
قبل
نفوذه،
هزمه
بعدما
عبارته
قال
الذي
لبيدس
ا
وخالف
<ÏÖ]Å]Êـــــ]˜¬<Ÿ^€
¬◊<Ó
<Ó◊¬<l]Ö^íjﬁ˜]<·Áœœ¨Ê<¯„¢]Ê<ÿ„¢]<‰e
تعنيه حكمًا
وكانت
تسمي احلريري
الرتكية
]÷”<ÜiÁÈf⁄Áالقطرية
وحتدثت الورقة
]ّ <ª،<l]á^q
ّ
¬<≈Áfâ_ <ÏÇπ <ÌËÁÈ£] <l]Å^ñπ] <ÌÈﬁ^n÷] <±] <˜ÁëÊ <öÁ£] <Ì€ø
[^„È÷c
والشارع.
احلكم
<‹„Èäيف
ذروة قوته
واألحداث والتجارب والرجال حيجب أحيانًا وقائع بالغة األهمية ويلقيها فراش املرض ،أطلقها احلريري
<ÌËàÈ◊”ﬁ˜]Ê<ÌÈeÜ√÷]<l^«◊÷]<‡œjiÊ<ÿËÁ€j÷]Ê
«رئيس <‰È
<^π <ÃËÜç
]<Ìä ^ﬂπ
˜·<
األب يف ^ﬂ⁄
جملس الوزراء الشيخ سعد احلريري».
 <–uعن
¬J<Crista Iliaca Superieur <Ì�â]Áe<ÏÅ^¬<‹ji<‡�f÷]<Çç<ÌÈ◊€
JÜ⁄˘] <›à÷ <]Éc <l^ﬂ”äπ] <ò√eÊ
�
ّ
يف النسيان .ويف الغالب،
يتمك
وتضاربها
املصاحل
بتقاطع
تغلي
منطقة
يف
إلغائها لوقت ،من أجل مع ذلك ،اغتاله دوره وموقعه
<oÈu<‰÷<ÅÊÇu<˜<4f“<^„uÁ€õ<JJÌÈäﬁÜÀ÷]Ê
ً
<‰÷ <ÿ€√iÊ
]˜  <‰e <‡⁄ˆi <^⁄ <]Ñ‚Ê <ÿñكان
]÷ <Ìe^éللحكومة يف صلب اجلهود اليت بذلتها الرياض يف
بقاؤه رئيسا
ن البعض من �
<:÷]<4Œ^œ√÷]<ò√e<±]<Ì ^ï˝^e <‹jËH<‡‚Ç÷]Ê<Ç◊¢]<–ç<Ç√eÊ<^Èﬁ^m
]÷√<^È€◊¬<^„È◊¬<–◊�ËÊ<Íu]Ü¢]<ÿ€
إحياء وقائع أخرى.
وتفاقم النزاعات اإلقليمية وتصفية األحجام.
]÷<ÌÈâ^Èä
]<Ï^È£
<^„qÊá
دمشق <ƒ⁄
<’Ö^éi
الذي<ÌËÇ◊e
¬<Áñ
]<ÎÇﬂ‚ <ì€È∑ <Î]4⁄ <^ﬂä£
أدارته مع
احلوار
2010
بني متوز
<ªاملمتدة
األشهر
مر
على ّ
<‡⁄ <Â^Èπ] <ÃËÜíi <ª <‹‚^äi <˜ÁëÊ <l¯ñ√÷] <‡¬ <^€„◊í
<Ár◊÷]<‹jËJ<Abdomino Plasty<‹âc
حينما مثل أمام أحد قضاة احملكمة االحتادية العليا يف الربازيل ،يف  18واقع
مساء
التلفزيوني
“<Â]Ü∆Áحديثه
لب ما قاله احلريري االبن يف
األمر ،انطوى ّ
]˜<·^πÜe<ª<ÌfÒ^ﬁ<xfíi<·˜<x€�iÊ<ÌÈ÷]3â
<Ìœ�ﬂ⁄
]˜<Ö]Üu
<hàu
<ÌvçÜ⁄Ê
.2011
<ªالثاني
وكانون
J‹ä¢] <‹mHDƒ◊ï˘]E <ÖÇí÷] <ÿÀâ_ <±] <ÿ‚Üi<Ç√e<HÏÅ^¬<ÌÈ◊€√÷]<ÂÑ‚<±c
آذار  ،1967قال بيدس باكيًا« :اقرتفت غلطة وحيدة يف حياتي هي أنين الثالثاء ،على اخلالصة اآلتية:
احلكومة]<^È÷]3â
<4§ <‰È
وجود<à◊ËÊ
<pÊ^â
اللبنانية،
 <ÿ€√iرأس
احلريري على
 <ÁÈﬁعلى
السعودي
<‡⁄اإلصرار
¬<ÌÈ÷^¬ <Ìfäﬁ <^„È <k÷^ﬁ <ÌÈ÷^€ذروة
]˜<l]Áë
<›^äq˘]<ÔÇ÷H<l˜^£]<ò√e<ªÊ <% <Á÷Ê <ÓjuH <l¯ñ√÷] <Çç
]÷� <‹jË <oÈuH<ÌÀ◊jß<ÿ⁄]Á¬<ÌrÈjﬁ<‡�f
جعلت نفسي أكرب من حكومة بالدي .وهذا سبب مأساتي».
] <±احلوار،
 <^„◊ëÁiإبقاء
“^<lÅوإياهم إىل
 1ـــــ قطع اجلسور أو يكاد مع كل ما حيتاج
<ª^œn÷]Ê
]<ÎÖ^ñ£
 <^„√€j•Êالتفاوض
يف أول جهود
أبلغه،
]÷ <ÏÊÇﬂكان ما
وزير
العاصمتني،
اجلدي بني
<]Üøﬁ
]÷<ÌÈﬁ^π2
]÷ّ <ÎÅÇ√j
<·Á”Ë <ÇŒH <Â^Èπ] <ãf† <:÷] <ÿ”ç<^�¬˝<ÿ⁄^”÷^e<Ì◊‚3⁄<‡”i <·]ÅÁqÁπ] <‡‚Ç÷]Ê <Ç◊¢] <ÿ‚3Ë
]÷ <ÌËÇ◊fرئيس
 <ªواستثنى
االستقرار،
من خالل بنك إنرتا الذي أسسه عام  ،1951امتلك بيدس ،الفلسطيين بل االتصال حتى ،مفتوحًا يف سبيل ضمان
˜<^È÷]3â
<Ìﬂäu
<^Ë]ÁﬁÊ
إىل}<4
<Ï4Àâ
<·Á”iÊ
يف
وليد املعلم
السوري
نظريه
الفيصل
السعودي سعود
اخلارجية<Í‚Ê <^7
<å^ﬂ÷] <Ìf¶Ê
§<^„i^⁄Ç
J‡�f◊÷<x�ä⁄ <±] <ÎÅˆË <^⁄H <‡�f÷] <Ìœ�ﬂ⁄ <ª
<l^ä◊q <]Üqc <‡ävjäπ] <‡⁄
األصل ،إمرباطورية مالية واقتصادية ضخمة وصلت إىل أقاصي القارات ،احلزب
دون
األبواب
أوصد
جنبالط.
التقدمي االشرتاكي
ّ
]÷<hÁ√é
اهلل ^“Ê
]÷√<ÌÈeÜ
<ŸÊÇ÷]Ê
<ãÈÒÖمتوز ،على
<gÒ^ﬁمساء 29
النائب وليد¬<ÎÇﬂ‚ <·Á“ <åÇﬂ„π] <Ì◊Èœدمشق،
انتقاهلما
واألسد<Ìقبل
امللك عبد
قمة
 <·^ﬂf÷Êأثر ّ
]÷<ÏÜä
<ÜËÜ† <±] <Ö^íË <^n÷^m <Ìœ�ﬂπ] <ÂÑ‚ <ª <l^Èﬂm <ÖÁ„æ
<ºÈéﬂiÊ <‘ËÜvj÷ <Pressotherapy
�
وأتاحت له بطموح خيالي دمج السياسي باملالي كي يصبح يف ما بعد هدفًا الرئيس السوري ّ
بشار األسد
]JÌËÜ£]Ê<›¯ä÷]<Çéﬂi<:÷]<ÏÖÁ„œπ
متوز.
قمة ثالثية مع الرئيس اللبناني يف 30
عندما احناز احلريري إىل معارضيه وحتدث معًا إىل بريوت
<%Á”÷^⁄<‹‚<ÅÊÖÊ<Ì√eÖ]<^€7Ê<ÿÈÀjâÜ‚<ÌËÇ◊e
لعقد ّ
<Â^Èπ] <ÃËÜíiÊ <ÎÊ^À€◊÷] <á^„¢] <^„ﬁ^”⁄ <4È«j÷ <Ç◊¢] <‡¬ <^„◊íÀe <Üøﬂ÷] <ò«eÊH <Abdominal Folds
عندما
سليمان
ميشال
اجلمهورية
رئيس
ودون
النظام،
سياسيًا مبقدار ما كان هدفًا ماليًا لتقويضها .زادت موازنة إمرباطوريته عن جرائم يرتكبها
جنل
الرمسية اليت أجراها األسد مع الفيصل وعبد العزيز
بعد احملادثات
<gu<˜]<‰È‚^ñË<˜<:◊Ò^√÷<9u<VÎ]4⁄<ŸÁœi
^<ÇÈä÷]<ÌµÜ“<Í‚Ê<^”ÈeÊÖÊ<^äÈﬁ
Ê<ÿÈç]ÖÊ
J^œâ^ﬂj⁄<]ÇËÇq<¯”ç<^„Ò^�¬cÊ
<¯”ç <Ñ}`Ë <Í”÷ <Ç◊¢] <k† <‡⁄
¬‡<J˜<›_<ÏÅ˜Ê<ŸÁíu
نبيه
اجمللس
رئيس
ودون
القسم،
وخطاب
التوافقي
جرده من موقعه
تلك ذات مرة مخسة أضعاف موازنة الدولة اللبنانية إىل أن انهارت،
ي
بر
ّ
ً
لعبد اهلل
]÷<‡õÁالصحي
أن الوضع
نظرا إىل
<Ó◊È÷ّ <ÏÇÈä÷]Ê <ì€È∑ <^ﬂuامللك
جوالت
]<Êإجراء
]<^È÷]3âمن
 <ªال ميكنه
÷<Ê] <·^ﬂf
<^ﬂ“ <]Áâ
<ÌœÈœç
<‹È”u
J¯ñّ _ <Ÿ^íÚjâcÊ <Ç◊¢] <Çç
“� <‹jË <^√e]Ö <ª <ÿ‚Üi <ŸÁíu <Çﬂ¬ <‘÷Ñ
وأفلس املصرف عام  1966وقد ُع ّد األثرى واألوسع تأثريًا ونفوذًا يف عندما مل يعد يرى فيه شريكًا ألنه حيمي املتهمني األربعة باغتيال والده،
]÷ J‹È”u<å^�∆<Ü¬^é÷]<4Àäتفاوض طويلة ،ذهب اجلميع إىل عشاء يف
انه
قصر الرئاسة السوريةّ .إب
<‡õÁ÷]<Ìf¶<·˜<—Ü
]<˜<%^√÷]<ª<Ì√œe<Î
¬<l˜^£] <ƒ⁄ <ÿ⁄^√j÷] <‹jË <ÃÈ“ <I <ΩÁÈû<|Ü¢]<gÈ�œiÊ<‰ﬂ⁄<ÇÒ]à÷] <‡¬ <si^ﬂ÷] <‡�f÷] <Ö]Çq <l¯ñ
لبنان من وطأة الشركات والعقارات الضخمة اليت كان ميلكها يف هذا ودون األمني العام حلزب اهلل
]÷ <ÏÇÈäال حوار
 <lÇ÷Êاهلل؛ ألن
السيد حسن نصر
ّ
احلريري.
حكومة
إسقاط
ممنوع
للمعلم:
الفيصل
قال
يصلح<^€Ò]Å <Óﬂ≥] <H±^√i <!]Ê <ÏÜâ˜] <Ìf¶ <‡⁄ <Ì√e^j÷] <ÿeÜi <ÏÇ◊e
<ª <Î]4⁄
]÷<·Á‚Ç
]÷<ÌÈ€“ <^„È <·Á”i <:÷] <l^È◊€√÷]<ª<›Ç~jäi<]Çq<Ì√È Ö <ºeÖ<l^È◊€¬<‡¬<si^ﬂ÷]<Ê_<ÏÅ˜Á
معه بال شهود .فض ًال عن كل النعوت اليت أطلقها حبق رئيس احلكومة
البلد والعامل.
وحزب
حلفائها،
<ÌÈeÜiعلى
<ªدمشق
ضغط
السعودي
الوزير
توخى
]<^ﬁÅ˜Ê
<‹È◊√iÊ
نظريه]!<
من <^ﬂœ
]·< ÁË
<l^⁄^Œ<%^√÷]Ê<·^ﬂf÷<k�¬]<:÷]<Ì◊uá<ÌﬂËÇπ
][‡�f÷]<Ìœ�ﬂ⁄<ª<]Çq<Ï4f“ <hÊÇﬂ÷] <Ü„øi <˜ <Í“ <ÌÈ◊È€rj÷] <±] <ÎÅˆi <:÷] <ÌÀ◊j~π] <ÏÇ√π
غادر بيدس إىل الربازيل بعد مالحقته ،فاعتقل هناك بطلب من لبنان جنيب ميقاتي والرئيس ميشال عون.
ً
اهلل
أو
للحؤول دون أي حماولة تفضي إىل استقالة احلكومة
،
ا
خصوص
<ŸÁŒ_Ê<HÌf¶<!]<·˜<Ìf-]<Ó◊¬<‹„jÚéﬂiÊ
“<±] <ÿœ¬ <ÇÈ√â <4f”÷] <Ü¬^é÷] <‡⁄ <Ï4f
}JÇ◊¢]<Ó◊¬ <·Á‚Ç÷] <ÌÈ€“ <ª <Ï4f“ <ÏÖ^ä
<l^È€”e <·Á‚Ç÷] <åÇ”i
� <Ÿ^u <ª
وسجن ،ثم أطلق وتويف عام  1968ودفن يف سويسرا .اتهم السلطة بذلك ،ألغى متامًا أدوار الوسطاء كسليمان وجنبالط ،وأصبح يف مواجهة
ُ
إسقاطها بالقوة.
]<Ü}˚]<‡ËÇË<·]<ƒÈ�jäË<Çu]Ê<·^äﬁ]<ÇqÁË<˜» <ÎÊ]Ü7
<å^È÷] <ÿu]Ü÷] <ÌËÖÁ„€¢] <ãÈÒÖ
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مقاالت

املقاومة واهلويّة الوطنيّة :رسومات الطوائف لسالح حزب الل
أشده ،ونوع االستقطاب القائم مل
السعار الطائفي واملذهيب على
ّ
جمرد معلومات ،ال تدخل
احلقائق
حتى
يعد يؤثر فيه الكالم الواضح.
ّ
كو َن قناعته خالل العقد األخري واكتفى .واليومّ ،
مثة
يف قناعة َمن َّ
استسهال عند اجلماعات الطائفية بأن حتصر اهلوية الوطنية مبصاحلها
فقط ،فتصبح قضية املقاومة من صلب هذه املصاحل.
حتو ًال واسعًا يف املزاج العام عند
مسيحيًا ،أحدث العماد ميشال عون ّ
املسيحيني ،وأدخل يف حلقاتهم الضيقة بندًا سجاليًا كان سه ًال حسمه
سابقًا برفضه .أما اليوم ،فصار حمل جتاذب بني داعم اىل حدود التماهي
مع املقاومة ،وبني من يرى فيه مصلحة لبنانية وحتى مسيحية .ومسار
السنوات اخلمس ،اليت مرت على التفاهم بني التيار الوطين احلر وحزب
اهللّ ،
وفر مناخًا يف هذا االجتاه ،ولو أن بني املسيحيني املناصرين
للعماد عون وللنائب سليمان فرجنية وقيادات مسيحية أخرى من صار
يرى بقاء املقاومة يف صلب املصلحة املسيحية ،وبواسطة املقاومة
ميكن هذا الفريق أن حيفظ موقعه داخل الدولة وداخل السلطة.
املوقف من املقاومة الذي اختلط باملوقف من احلليف الشيعي ال حيتاج
إىل شرح كبري ،مبا يف ذلك التوضيح بأن الوقوف إىل جانب املقاومة
له أكالفه ،لكنها ليست من النوع املباشر .فأي تاجر مسيحي ،أو
مصريف ،أو أستاذ جامعي ،أو رب عمل أو موظف ،لن خيسر أعماله
إن وقف إىل جانب املوقف السياسي الداعم للمقاومة .ليس مطلوبًا
منه اجملاهرة وخوض املعارك الشخصية اليت تهدد مصاحله املباشرة
تهدد عائلته أو امتيازاته .ويف هذه النقطة ،ال يشعر فريق 14
أو
ّ
آذار بأن الوقوف بوجه املقاومة سوف يؤثر فعليًا على احلياة اليومية
جلمهورها .ألن املطروح ليس مواجهة شاملة على أساس املوقف من
املقاومة ،بل إن املواجهة قائمة على مصاحل املسيحيني .والتجاذب
أي آلية ميكن أن حتقق املصاحل
حول املقاومة هو جزء من التجاذب حول ّ
أكثر للمسيحيني.
عند خصوم املقاومة من املسيحيني ،يرتبط األمر أكثر بأولوية تقول
ملسيحيي لبنان ال يسمح هلم باالقرتاب من فكر أو
إن املسار التارخيي
ّ
جسم أو ثقافة أو سلوك على خصومة مع الغرب ،أو مع النظام الرمسي
يف العامل العربي .ويركز هؤالء على أن املصلحة الفردية للمسيحي
اللبناني تفرض عليه ممارسة يومية أقرب اىل العقل الغربي ،وحتاكي
االنفصام عند عرب أمريكا ،الذين يرتبون الطقوس الغربية ،لكن
بعيدًا عن األضواء .يعتقد هذا الفريق أن االنسحاب من كل مواجهة
مع الغرب أو مع النظام الرمسي للعرب هو الضمان هلذه املصلحة
الفردية.
لكن املشكلة أن هذا الفريق ،ومعه آخرون من التيار اآلخر ،صار أكثر
قلقًا كلما تزايد نفوذ املسلمني يف إدارة الدولة ،فتكون النتيجة
املزيد من االنكفاء عن االخنراط يف السلطات ويف اإلدارات ويف
املؤسسات ،وطبعًا يف املؤسسات األمنية والعسكرية .صارت الغالبية
أقرب اىل القطاع اخلاص ،وإن كان لذلك تبعاته على واقع الدولة
فإن
ومحايتها ،وحتى على املوقف الشخصي من فكرة القطاع العامّ ،
له بعده املتصل باهلوية الوطنية نفسها .مبعنى أن الدولة قد ال
فإن متطلبات
تبقى املمثل الفعلي ملصاحل هذه اجلماعة .وبالتاليّ ،
االندماج يف هذه الدولة اليت تقودها غالبية إسالمية ،وفيها نفوذ
متزايد للفريق املؤيد لفكرة املقاومة ،هذه املتطلبات تتحول اىل عبء
عند هؤالء .ومن هذا املنطلق ،يصبح االبتعاد عن الدولة فيه نوع آخر
من االبتعاد عن املقاومة .وهذا يشرح أحد اجلوانب الرئيسية لكون
يسمى
غالبية القوى النافذة يف فريق  14آذار ،ليست معنية بكل ما
ّ
اإلصالحات اجلوهرية داخل مؤسسة الدولة.
التقية .مل
هي ذاتها اللعبة عند الدروز الذين باتوا اليوم أرباب
ّ
اهتزت صورته كثريًا .مشكلة البناء
يعد وليد جنبالط زعيمًا مطلقًا.
ّ
االجتماعي ـــــ السياسي هلذه الطائفة جتعله ،إىل حد بعيد ،ميسك
مبفاتيح املبنىُ ،
وترتك له املساحة األبرز يف طبقاته .كادت  14آذار
جتعله (أي جنبالط) شريكًا كام ًال ،أغوته املغامرة ،لكنه اكتشف أن
شرط الزعامة الكاملة يفرض مغادرة هذا املبنى ،أو إيكال أمره إىل
آخرين .وعندما حصلت املواجهة ،ترك كل شيء وعاد إىل املنزل
وأقفل البوابات ورفع األسوار .صحيح أنه مل ُيطرد ،لكنه اآلن يعيش
وسط الصراخ واالحتجاجات ،وإن أتت من دون عنف .لكن الدروز
عندما يغلقون األبواب ويتحدثون عن زعامة جنبالط ،يشكون من أنه
أفرط يف الذهاب واإلياب ،وأنه أفرط يف استخدامهم يف هذه اللعبة
أو تلك ،وهم اآلن ال يسمعون منه تربيرات مقنعة غري إشعارهم بأن
لدي ما
كلفة مواجهة املقاومة باهظة .وهو يكتفي بالقول هلم :ليس ّ
أفعله! ثم يقول هلم مطمئنًا ...ليس مطلوبًا منكم محل السالح إىل
جانب املقاومة ،وال مقاتلة اآلخرين دفاعًا عنها .فقط التزموا الصمت
واحلياد اإلجيابي ،وقولوا القليل من الكالم الذي ّ
خيفف التوتر ويسمح
بتواصل ولو على أساس الرياء ،فقط ألجل مترير الوقت ...ومقابل
ذلك ،يستعيد ،باسم اجلماعة ،موقف الشريك القوي .صار عليه أن
يقبض الثمن مضاعفًا .أو ً
ال ألنه غادر املوقع اآلخر ،وثانيًا ألنه حمشور
بني أهله .وهكذا ،فكل مثن يقبضه جنبالط حيسم من رصيد خصومه
هز العرش
داخل اجلماعة ،أولئك الذين مل يكن مبقدورهم أكثر من ّ
وإعالن االعرتاض ،ولو على شكل صراخ.
حتى خصوم جنبالط عند الدروز ،من الزعامة العائلية املنافسة تارخييًا
أو املستجد من قيادات ،فإن الصورة ليست على اختالف جذري .بل
رمبا يوجد أصل هلذه اجلذرية عند قواعد حزبية علمانية .ويف مكان ما،

ابراهيم األمني

خالل العقد األخري ،قامت سوريا بدور حاسم يف وجه هذا الفريق من
الدروز إزاء قضية املقاومة .لكن التحول على صعيد الثقافة العامة
وعلى صعيد السلوك االجتماعي مل يكن باملستوى نفسه للتحول يف
اخلطاب السياسي .وعندما جاء اختبار أحداث أيار عام  ،2008بدا
أن اخلطاب السياسي ألنصار املقاومة وسط الدروز أدنى بكثري من
الرتمجة على األرض ،وحتول اىل رسالة متعددة االجتاهات .بدا مرة
جديدة أن الوعاء الطائفي الكبري هو األكثر نفوذًا من كل األطر اليت
تأخذ شكل زعامات أو قيادات أو حتى أحزاب.
لكن احلرية ليست يف أصل التحول الذي قام عند هذا الفريق من
مسألة املقاومة ،بل يف انفكاك القائل عن قوله عند حماولة مطابقة
الكالم العام لغالبية تسري خلف تيار «املستقبل» واجلماعات اإلسالمية،
اليت تتحدث عن املقاومة على أنها حق مشروع ،وعن إسرائيل باعتبارها
العدو املطلق .وبني املوقف من املقاومة عمليًا على أرض الواقع ،جنح

التيار األمريكي يف توسيع اهلوة اىل حدود أن تيارًا ميثل أكثر من
 60يف املئة من ّ
سنة لبنان يرى يف سالح املقاومة شيئًا غريبًا عن
ضرورات تركيبة اهلوية الوطنية.
وبهذا املعنى ،صار أصحاب وجهة النظر هذه ينظرون اىل املقاومة
على أنها متثل فريقًا واحدًا من اللبنانيني ،وأن هذا الفريق ال ينافسهم
فقط على النفوذ داخل دولة ما بعد اتفاق الطائف ،بل على أولويات
املشاريع اليت يفرتض باإلدارة اعتمادها .ولذلك عمل احلريريون بقوة
عدو ملشروع
على إيهام (أو إقناع) غالبية املؤيدين بأن املقاومة هي ّ
البناء واإلعمار الذي يعتقد هؤالء أنهم أربابه ...مثة عبارة قيلت يف 9
آذار  ،2005ردًا على خطاب السيد حسن نصر اهلل يف  8آذار يف شكر
دمر بريوت وحافظ األسد محاها ...كان احلريريون
سوريا :شارون ّ
دمر بريوت ،ورفيق احلريري
يريدون من نصر اهلل القول :شارون ّ
عمرها!
ّ

****

الشيعة واملقاومة واهلوية الوطنية :فائض وط ّ
ين يسرقه طفيليّون وطائفيّون

مسألة املقاومة عند الشيعة تنطلق من االلتصاق بالسالح .صار
الشيعي املقتنع خبيار املقاومة فاحتًا منزله ومتجره ومدرسته ومصنعه
ومكتبه الستيعاب أكرب قدر من الصواريخ .ال جتد املقاومة صعوبات
حقيقية يف اختيار معظم ما يناسبها من أمكنة ومطارح حتتاج إليها يف
سياق بناء اجلهوزية .واألهل املباشرون ،يريدون فع ًال أن تستخدم
هذه الصواريخ يف وجه إسرائيل ،سواء لردعها ومنعها من تكرار
العدوان ،أو للدفاع عن النفس حلظة املواجهة ،ولنصرة سوريا وأهل
فلسطني .لكن هناك حافز آخر نشأ خالل العقدين األخريين ،وهو الذي
جيعل كل الشيعة ،باستثناء أقلية صغرية ،يتصرفون على أن سالح
قضيتها ،بات ّ
ميثل جانبًا من هويتهم الوطنية ،ثم صار
املقاومة ،قبل
ّ
عنوانًا للحضور والنفوذ والتمثيل واملرجعية.

ومع أن أبناء هذه الطائفة يدفعون األمثان املباشرة ،إال أنهم
يتمسكون
ّ
أكثر بهذا السالح ،ألن ما حتقق هلم حيتاج إىل محاية ،وحتى اللحظة،
ال يبدو أن لدى الغالبية من هؤالء غري السالح وسيلة للحماية ،وال
سيما أن الشعور بالتآمر جتاوز حدود العدو ،وصارت الضرورة تفرض
جمابهة إسرائيل ،أو الذين يرفضون السالح يف الداخل .بهذا املعنى،
فإن العقل اجلماعي للشيعة ال يرى يف استخدام السالح داخليًا جرمية،
وأن َمن يقف يف وجه السالح
بل يرى أنه حاجة فرضتها الظروفّ ،
داخليًا هو يف واقع األمر كإسرائيل جتب مقاتلته.
لكن الغطاء الشيعي ،أو االلتحام الشعيب لشيعة لبنان مع املقاومة،
ّ
بات
يتطلب عالجًا من نوع خمتلف .ليس بيننا َمن يقوم بهذه املهمة.
وبهذا املعنى ،نكون أمام مجلة وقائع ،أبرزها أن قائد املقاومة بات
هو الرمز الذي خيتصر املوقف .مل تعد هناك مشكلة عند أحد يف
أن يكون
السيد حسن نصر اهلل زعيمًا للشيعة .نبيه بري نفسه ال
ّ
ينافس
أنه
على
حلظة
يتصرف
السيد على زعامته .اجملموعات الثقافية
ّ
واألندية والروابط القائمة تارخييًا أو حديثًا ،تتصرف هي أيضًا على
أساس أن
السيد فوق النقد أو املساءلة ،وأنه ميكن انتقاد حزب اهلل
ّ
واالختالف معه ،ونقد قياداته وسلوكيات أفراده ،لكن
السيد هو زعيم
ّ
الطائفة ال زعيم احلزب فقط .صورته يف منازل الشيوعيني والقوميني
واألسعديني أمر عادي .ميكنهم يف حلظة أن يعطوه ألقاب قادتهم
التارخييني أو رموزهم النضالية .ليس هناك ما يوجب على الشيعي
جراء قبوله بزعامة نصر اهلل.
ّ
أي مثن خاص ّ
السيد حسن يف أن
جنح
يوحد خلف زعامته كل الفئات الطبقية
ّ
ّ
واالجتماعية .يقف األستاذ اجلامعي مع صاحب املعمل واملوظف يف
إدارة رمسية والتاجر واملغرتب كما املزارع والعامل والعاطل من العمل،
يقفون معًا يف طابور ليقرتعوا للاّ ئحة نفسها اليت أوصى السيد حسن
ّ
يصلون صالة الليل والذين ال
بدعمها .صار نصر اهلل زعيمًا للذين
ّ
يصلون ،واللواتي يلبسن التشادور واللواتي يلبسن الشورت .أمكنه
احتالل موقع يف حجر الزاوية للعقل اجلمعي عند الشيعة ،لكنه ال يقدر
بت أمورهم اخلاصة.
على ّ
َ
ً
خرج
الدولة،
قوانني
احرتام
محلة
ا
شخصي
اهلل
نصر
قاد
عندما
متمردون،
ّ
أو هامشيون من الفقراء ،يشكونه ،كما أصحاب مصاحل يقودون أعماهلم
على الطريقة اللبنانية التقليدية حيث «الزعربة» والرشوة والتشبيح.
شعر هؤالء بأنه يطلب منهم أشياء فوق طاقتهم .وعندما ّ
حذر من
اآلفات اخلطرية وسط حياة الناس اليومية ،نظر جتار املخدرات إىل
ّ
صورته
سيد! وعندما قال
املعلقة يف منازهلم وقالوا :اهلل يساحمك يا ّ
إن الوحدة الشيعية تعلو على أي اعتبار ،أحبط الذين يأملون االنتفاضة
ً
باسم «الشعب يريد حتسني صورة الطائفة».
فجأة ،أمام حقائق
التعب اليومي ،يصبح الرمز ـــــ الزعيم ـــــ القائد ،مطالبًا مبوقف ،وهو
يف هذه اللحظة يعود أمينًا عامًا للحزب ،أو قائدًا للمقاومة اإلسالمية.
وهذه املسؤوليات توجب عليه إعالء شأن منظومة من املصاحل اليت
ِّ
الرعية
ختص املقاومة ،وقد ال تليب حاجات كل
املسلمة له بالزعامة.
ّ
وإىل جانب ما ُيتهم به احلزب أو السيد بصفته التمثيلية ،من أنه
يعاني فائض قوة وفائض نفوذ ،إال أنه يف احلقيقة يتمتع بفائض
من الصدقية واملسؤولية ،يتيح له دفع غالبية شيعية غري مسبوقة إىل
أن تنسى للحظات كل املالحظات واخلالفات واالنتقادات والتوجه إىل
صناديق االقرتاع لتجديد الثقة مبن أعلنت املقاومة دعمها هلم .وهو
عما يقوم
يف هذه اللحظة بات ،من حيث يدري أو ال يدري ،مسؤو ًال ّ

به ّ
ممثلو هذه الطائفة داخل مؤسسات الدولة ،كما صار مسؤو ًال عن
نوعية اخلدمة يف مطعم «الساحة» أو محاية املستهلك من جتار املواد
الغذائية ،أو عدم احرتام أرباب عمل لعشرات اآلالف من العاملني يف
مؤسسات شيعية صغرية أو متوسطة ،أو فوضى الظاهرة العمرانية
والعشوائية منها على وجه اخلصوص ،ومسؤو ًال عن التخلف يف بناء
مؤسسات قوية راسخة تتيح تكوين مصادر للحياة الدائمة .وصار
مسؤو ًال عن مبالغات من ميكن وصفهم بـ»طالبان» الشيعة الذين
يغالون يف املذهبية ورفض اآلخر .وعليه التدخل ملنع قارئ عزاء من
ارتكاب األخطاء وهو يقدم السرية احلسينية .وصار أيضًا مسؤو ًال عن
أبناء ضواحي الضاحية الذين حيتلون األرصفة والشوارع وال يهتمون
بأن ينام غريهم .وصار مسؤو ًال عن غياب السجاالت احلقيقية اليت
تدفع إىل احملاسبة والتغيري .وعليه تلقى كل املسؤولية عن رتابة
بدأت تلوح داخل اجلسم التنظيمي حلزب اهلل أو األطر واجلمعيات
حد غري
املتصلة به مباشرة أو بنحو غري مباشر .ووصل األمر إىل ّ
مسبوق من اخلطورة ،عندما قرر الناس القول :دع السيد جانبًا ،لكن
لدينا مشكلة مع هذا أو ذاك من احمليطني به .ثم يشار إليهم بالبنان
عندما جيري نقد السيطرة املستمرة لتيار الرئيس بري على إدارات
ومفاصل أساسية يف الدولة ،وأن موقف السيد نصر اهلل هو العائق
أمام حركة تطويرية لتمثيل الشيعة ومنو احلياة السياسية والثقافية
واالجتماعية عندهم.
ويف عملية اختصار املشهد اإلمجالي يف صورة الشخص ،ثم أسطرته
بطريقة جتعل الرعب يسكن قلوب من يفكرون للحظة يف أن إسرائيل
قد تصل إليه يف حلظة غفلة ،يف ذلك ما جيعل النقاش بشأن موقع
املقاومة يف قلب اهلوية الوطنية رهن احلسابات اليت خيضع هلا قرار
احلزب الذي ميثله السيد حسن ،فيما جيري تعاظم بناء من االنعزالية
الفكرية والتقليدية اللبنانية بأسوأ صورها من حول مؤسسة الرجل.
والسلوكيات اليومية ،جتري تغطيتها باملصلحة العليا ،كأن إدارة
مقهى ،أو شركة مقاوالت ،أو مؤسسة ترفيهية ،أو مشاريع إمنائية
لبلديات وأندية ،حتتاج إىل سياق غري السياق الذي يسري عليه باقي
اللبنانيني .ويف هذه احلالة ،تزداد الريبة عند اآلخرين .ويف هذه احلالة
تصبح الصورة باملقلوب.
أن ينجح شيعي يف الوصول إىل موقع نافذ يف السوق التجاري أو
املؤسسة اخلاصة هذه أو اإلدارة الرمسية تلك ،فهو يف نظر بقية
اللبنانيني ناجم عن قوة املقاومة .وبالتالي ،تصبح املقاومة مسؤولة
عن سلوكيات هذا الفرد .وعندما حتصل املنافسة ،وهي غري حقيقية
يف واقع األمر ،يلجأ اآلخرون إىل استحضار املقاومة كوسيلة استخدمها
حبد ذاتها إىل خصم،
الشيعة رافعة يف ارتقائهم االجتماعي ،فتتحول ّ
أو أنها مصدر قوة اخلصم ،فيما هم ال ميلكون ما يقابلها فيجعلهم
خيسرون .بهذا املعنى ،جنح زعران من الشيعة ،وانتهازيون من اجلسم
اللصيق أو القريب جدًا من املقاومة ،يف استغالل هذه القوة اليت
تتجاوز حجم لبنان ،لتحقيق مصاحل شخصية ال تعود أص ًال بفائدة
على «العموم من الشيعة» .ويف هذه احلالة ،تربز إىل الواجهة
حاالت تشبه ما كان موجودًا بكثرة عند طوائف أخرى ،مع فارق أن
اآلخرين كانوا يستندون إىل زعامة ذات أصول طائفية أو عائلية،
فيما جيري وسط الشيعة استغالل مقاومة قامت بدماء عشرات اآلالف
من املواطنني .واجلرمية األكرب عند هذا اجلسم الطفيلي ،أنه مينع
على اآلخرين ،من بقية الشيعة ومن بقية اللبنانيني ،حق التقرب من
ادعاء أنهم شركاء يف هذه
املقاومة ،وهو مينع عنهم أو ًال حقهم يف ّ
العملية ،علمًا بأن كل لبنان دفع جزءًا من كلفة املقاومة .يتصرف
هؤالء بانتهازية شديدة ،تقوم على خشية من أن يتقدم أحد ليشاركهم
يف استثمار قوة املقاومة يف منافسة على أمور خاصة.
مشكلة الشيعة اآلن مع اهلوية الوطنية أنهم يؤدون دورًا مركزيًا
يف بنائها على أساس مفاهيم االستقالل وتطوير التمثيل السياسي
واالجتماعي .لكنهم يفعلون ذلك وحدهم .والشراكة مع اآلخرين
مرتبطة جبدول أعمال سياسي ،بينما يقود متآمرون حروبًا مفتوحة ضد
املقاومة وضد حماولة تطوير بنيتهم االجتماعية ،وذلك من منطلقات
طائفية .فرتاهم يقعون يف الفخ ،فيسعون إىل تثبيت نفوذهم من
موقع طائفي ،من دون االنتباه إىل أنهم حيولون املقاومة إىل أداة يف
معركة مل ختلق ألجلها!.
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تحقيقات

حركة العبور تتقلص بنسبة  ٪ 83وتراجع الصادرات إىل ٪ 42
تروي احلدود اللبنانية  -السورية عند منطقة املصنع احلدودية
حكاية منطقة البقاع املنكوبة بأحداث الداخل السوري املنهك
باالحتجاجات ،وآثارها السلبية على الوقائع احلياتية البقاعية،
اليت تئن من الرتاجع يف حركة العبور ،الشريان األساسي
للمنطقة اليت اعتادت الزمحة وطوابري العابرين والشاحنات،
اليت تفتقدها منطقة املصنع اهلادئة يف األيام احلالية.
فاألحداث السورية فعلت فعلها يف تراجع كبري طال حركة
العبور وحركة الصادرات البقاعية باجتاه الداخل السوري وبقية
البلدان العربية ،اليت يصل إليها اإلنتاج البقاعي واللبناني عرب
سوريا ،األمر الذي كبد مئات املؤسسات املالية ،والزراعية،
والصناعية ،والسياحية ،خسائر مالية غري مسبوقة.
اهلدوء القاتل يف املنطقة احلدودية ،واختفاء طوابري العابرين،
وقوافل الشاحنات عن الطريق الدولية ،تقابله أرقام
وإحصاءات صادرة عن «غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف
زحلة والبقاع» ،تؤكد حجم الكارثة االقتصادية يف البقاع من
خالل االعالن ان التقييم النصف السنوي للصادرات البقاعية
للعام  ،2011مقارنة مع األشهر الستة األوىل من العام 2010
أظهر تراجعا بلغ أكثر من  42باملئة على جممل الصادرات،
مع تراجع يف القيم املالية وصل إىل حدود  25مليار لرية
لبنانية .ويف أرقام الغرفة ،كما يؤكد مديرها العام يوسف
جحا« ،مؤشرات عن اقتصاد بقاعي يدفع الثمن األكرب من
أحداث الداخل السوري ،إذ إن الرتاجع يف الصادرات البقاعية
باجتاه سوريا خالل األشهر الستة األوىل للعام احلالي يبلغ 35
باملئة من أصل حجم الرتاجع العام ،الذي بلغ  8،42مقارنة
مع األشهر الستة األوىل من العام املاضي» .وقد تراجعت
الصادرات البقاعية باجتاه الداخل السوري مبا قيمته 16
مليارا ،بعد مقارنة القيم املالية مع العام املاضي كذلك.
يتحدث جحا عن مأساة آالف العائالت البقاعية ،إذ إن الرتاجع
يف حركة الصادرات البقاعية حمصور مبوضوع الصادرات
الزراعية ،األمر الذي يزيد يف مأساة البقاعيني .فاحنصار
الرتاجع على الصادرات الزراعية املشغلة ملئات العائالت،
يالحظ من أرقام شهادات املنشأ ،اليت بلغت يف األشهر
الستة األوىل من العام املاضي  3663شهادة ،مقابل 2935
شهادة يف الفرتة نفسها من العام احلالي ،أي برتاجع 728
شهادة تصدير زراعية .ويعود الرتاجع إىل ضعف االستهالك
يف الدول العربية املشغولة بأحداثها اليومية ،كما يقول رئيس
الغرفة إدمون جريصاتي ،متحدثا عن «كارثة حلت بالقطاعات
اإلنتاجية يف البقاع من جراء أحداث العامل العربي ،ال سيما
أن الصادرات البقاعية مبجملها تتجه إىل الدول العربية ،ومن
ضمنها سوريا اليت حتتل املرتبة الثانية يف حجم الصادرات
البقاعية إن كانت زراعية أو صناعية .ففي العام املاضي
بلغت الصادرات الزراعية البقاعية باجتاه سوريا أكثر من 148
مليارا و 940مليون لرية ،أي ما نسبته  27.12باملئة .وكان
من املتوقع أن يستمر منو تلك الصادرات ال أن ترتاجع» ،وفق
جريصاتي.
الرتاجع باألرقام ،تؤكده صرخات املزارعني واملصدرين،
الذين يشكون من تداعيات رمسية لبنانية تزيد «نكبتهم»
باإلشارة إىل غياب احلوافز الرمسية لتفعيل حركة التصدير،
بل على العكس فإن اإلجراءات اللبنانية الرمسية ،تتواطأ يف
إحلاق املزيد من املآسي الزراعية من خالل إهمال موضوع
دعم الصادرات الزراعية ،أي «برنامج إكسبورت بالس» ،إىل
استمرار منع دخول الشاحنات الكويتية اليت تتكفل كل سنة
بنقل اإلنتاج الزراعي املصدر إىل الدول العربية ،وكذلك
استمرار فرض الرسوم اجلمركية على حركة الصادرات
الزراعية ،اليت
حتد من تدفق اإلنتاج الزراعي البقاعي إىل
ّ
األسواق اخلارجية.
يف مواجهة تلك التداعيات السورية ،يطالب جريصاتي بـ
«اإلسراع يف إطالق إكسبورت بالس ،وإلغاء موضوع حسم
الرديات املالية ،مع تذليل العقبات املتعلقة مبوضوع
الشحن ،إلعادة تفعيل احلركة االقتصادية يف البقاع» .وقد
طال الرتاجع موارد الدولة ،من خالل تراجع حركة الصادرات
واالسترياد عند نقطة املصنع احلدودية ،اليت تعيش اليوم
صورة معاكسة لكل يومياتها السابقة لألحداث السورية ،حيث
كانت الصرخات وضيق املنطقة احلدودية ،وعجقة العابرين،
والشاحنات اليت تصطف على طول كيلومرتات باتت كلها
صورًا من الذاكرة ،لتستبدل باهلدوء والطريق اخلالية مع
غياب أزمات طوابري الشاحنات والعابرين ،اليت كانت من
أبرز مسات الوقائع اليومية يف تلك املنطقة احلدودية ،اليت
كانت ال تزال ،حتى األمس ،تنتظر مواكب
السياح العرب
ّ
من اخلليجيني ،إىل السوريني واألردنيني ،الذين تفتقدهم
املنطقة مع سياراتهم ذات الدفع الرباعي ،اليت كانت متتاز
بتلوينها وطليها بالرمول يف طريق الوصول إىل لبنان آتية

*حركة العبور يف نسبتها األدنى منذ إنشاء احلدود*

من اخلليج.
يف موضوع املؤسسات املالية ،تؤكد مصادر مصرفية بقاعية
على وجود تضخيم كبري للحديث عن نقل أموال من سوريا إىل
لبنان ،وحتديدًا إىل البقاع ،فاملصارف الرئيسية يف املنطقة مل
تسجل أي معامالت حتويلية غري طبيعية ،بل على العكس من
ذلك فإن العشرات من مؤسسات الصريفة يف شتورا ،تتحدث
عن تراجع يف احلركة املالية اليومية ،يتجاوز املليارات.
ومرده
ّ
إىل حركة العبور بني لبنان وسوريا ،املتأثرة باألحداث األليمة،
كما يقول الصرييف قاسم مشس ،الذي يأمل باالستقرار وعدم
تضخيم األمور ،ملا هلا من تأثري سليب على احلياة اليومية
البقاعية ،اليت ميكن القول عنها إنها تعيش أحلك ايامها يف
ظل وضع اقتصادي متدهور ،بسبب تلك االحداث .وعلى مداخل
حمال الصريفة يف شتورا اليت يبلغ عددها العشرات ،أكثر
من مأساة يرويها أصحاب تلك املؤسسات ،الذين يصولون
وجيولون يف احلديث عن اجلمود ،وعن مؤسسات مير عليها
ساعات ،وال تقوم بتصريف ولو ألف لرية سورية .فمشهد
ساحة شتورا اخلالية أكرب صورة معربة عن الكارثة البقاعية اليت
تتواىل فصوهلا مع الداخل السوري امللتهب.
كما انسحبت تداعيات األحداث على القطاعات اإلنتاجية
األخرى يف البقاع ،وال سيما على القطاع السياحي ،والعشرات
من املقاهي واملطاعم املنتشرة على طول الطريق املمتدة
من املصنع إىل ضهر البيدر ،اليت حتكي اليوم عن خسائر
باملليارات ،وعن فقدان مواسم سياحية متالحقة بسبب
املشاكل يف سوريا واليت تسببت ايضا بإلغاء حجوزات من
األردن واخلليج ،كان هلا األثر الفعال يف تراجع مالية تلك
املؤسسات.
وتسجل دوائر األمن العام حركة دخول وخروج
ّ
يومية ترتاوح ما بني  6000يف حدها األدنى و 18000عابر
يف حدها االقصى ،مع العلم أن حركة العبور ملثل الفرتة،
جيب أن ترتاوح من  25ألفًا إىل  45ألف عابر .والالفت يف
حركة العبور أنها تقوم على حركة الدخول واخلروج السوري
الذي يشكل اكثر من  70باملئة من جممل هذه احلركة .كما
تشري األرقام إىل أن حركة الدخول السوري إىل لبنان تتجاوز
أرقام حركة اخلروج ،والسبب ليس النزوح ،بل حركة عادية
وطبيعية للعمال السوريني وعائالتهم ،وإن كانت مرتفعة يف
السنة احلالية ،الرتباطها بأحداث الداخل السوري ،يف حني
أن حركة الدخول اللبناني إىل سوريا يف أدنى مستوياتها منذ
إنشاء احلدود ،إضافة إىل غياب مواكب
السياح العرب ،الذين
ّ
اعتادوا التوافد إىل لبنان عرب الطريق السورية.
تلفت مصادر حدودية إىل أن «التوافد السوري إىل لبنان
طبيعي عرب منطقة املصنع احلدودية ،وهو يشهد ذروته يومي
اخلميس واجلمعة ،يف املقابل ،يشهد يوما السبت واألحد
ذروة اخلروج أو العودة إىل الداخل السوري» .وتدلل األرقام
اجلمركية يف املنطقة احلدودية على تراجع يف عدد املعامالت
اجلمركية ،إذ بلغ عدد املعامالت اجلمركية التصديرية  11ألف
معاملة ،يف حني أن عدد املعامالت للفرتة نفسها من العام
املاضي بلغ  12250معاملة ،أي برتاجع  1250معاملة عن العام
املاضي ،يف حني أن عدد معامالت االسترياد ،لالشهر الستة
األوىل من العام احلالي بلغ  11900معاملة ،مقابل 12800
معاملة يف العام املاضي.
وكان من املفرتض أن تستقبل املنطقة يف الفرتة احلالية
ما يزيد عن ثالثة آالف سيارة عربية يوميا ،باجتاه الداخل
اللبناني .لكن عددها اليوم ال يتجاوز يف حده األقصى ألف
سيارة ،وجلها سيارات حتمل لوحات سورية.

سامر احلسيين

بناها سنة  1812ألهداف عسكرية ضمن مساحة  5آالف مرت مربع

مشروع ترميم قلعة «بربر آغا» مثرة تعاون
لبناني  -إيطالي

*قنطرة املدخل التارخيي*

ضمن مشروع تعاون احتاد بلديات قضاء زغرتا ومقاطعة
توسكانا االيطالية للرتويج السياحي مع منظمة A.R.C.I
وجامعة فلورنسا للهندسة ،قام طالب السنة األخرية يف
كلية اهلندسة يف هذه اجلامعة بزيارة قلعة «بربر آغا» يف
ختوهلم تقديم أطروحاتهم يف آخر
إيعال إلعداد دراسة كاملة ّ
السنة عن القلعة وسبل ترميمها واحملافظة عليها والرتويج
السياحي هلا ،وذلك ضمن التعاون وتبادل اخلربات مع الفرع
الثالث ملركز الدراسات العليا للرتميم يف اجلامعة اللبنانية –
طرابلس.
لقد زار وفد ضم  20طالبًا القلعة وتفقدوا برجها وسورها
واجلدران وتقسيماتها وغرفها وبهوها ومكان سكن «بربر آغا»،
وتزودوا بأدق التفاصيل عن مراحل احلياة يف ذلك الوقت
ّ
لتأتي دراستهم كاملة ومفيدة يف آن للرتميم والرتويج
السياحي.
ضمن اخلريطة السياحية
تتوىل جامعة فلورنسا يف ايطاليا دفع تكاليف هذه الدراسة
اليت ستشمل أيضًا خطط عمل مرحلية لتنفيذ الرتميم ومتطلباته
بعد توفري املوارد املالية الالزمة،
ليتم الرتميم إىل االفادة
ّ
من القلعة كموقع سياحي وأثري مهم يف املنطقة .ويسعى
احتاد بلديات قضاء زغرتا عرب التعاون مع جامعة توسكانا اىل
تعزيز السياحة الزراعية والبيئية يف القضاء ،وسيعمل على
دمج املوقع ضمن الربوتوكول املوقع بني االحتاد وااليطاليني
والذي يشمل دراسة عامة عن الواقع الزراعي والبيئي متهيدًا
للرتويج السياحي على هذا األساس ،وإدراج قضاء زغرتا
– الزاوية يف اخلريطة السياحية والزراعية والبيئية وجعله
مقصدًا للزوار والسياح ،كما أفادت مديرة مكتب التنمية
احمللية يف االحتاد دمية مرعب ميني.
نبذة تارخيية
بقيت ايعال قرية عادية يف إقليم الزاوية إىل أن متلك
مصطفى آغا بربر سنة  1812معظم أراضيها وبنى من الناحية
اجلنوبية ،على أنقاض مبنى أنشأه الشيخ ابرهيم رعد ،قصره
الكبري الذي عرف بقلعة بربر آغا اليت ال تزال قائمة ،وتبلغ
ّ
مساحتها حنو  5آالف مرت مربع،
وتطل من جهاتها األربع على
اخلالدية وكفرزينا من منطقة الزاوية.
أنشأ بربر آغا هذه القلعة « لغاية حربية على منهاج فنيّ
وتنظيم داخلي متقن» .وجعل منها حصنًا حصينًا ،وأحاطها
ّ
بأربعة أسوار عالية من احلجر الصلد احملكم البناء.
وتتخلل
هذه األسوار وجدران القلعة اخلارجية املرامي للحصار والدفاع،
اضافة إىل حتصينات متينة.
يف داخلها ،مستودعات لألسلحة والذخائر واملؤن ومراقد للجنود
واسطبالت للخيول وجمالس للحكم وردهات االستقبال ،ومثة
جناح خاص لسكن بربر وحرميه وما إىل ذلك من مستلزمات،
جير
سيد القلعة إليها املياه
ّ
وتضم آبار مياه حفرت قبل أن ّ
عام  1814بأقنية من احلجر والكلس من ينبوع يف سفح مزيارة
يوزع من املياه على
شرقي القلعة ،وأقام خزانًا ال يزال متينًا ّ
مساكن القلعة.
دب اخلراب أخريًا يف أجزاء كثرية من القلعة الكبرية ومل َ
يبق
ّ
منها «على قيد احلياة» إال القسم الذي يسكنه آل بربر ورثة
مصطفى آغا الذي جعل من أمالكه وقفًا ذريًا على ساللته
وبعض أصدقائه وأنصاره ألنه مل يرزق بأبناء رغم زواجه من
ثالث نساء ،وبات جزء منها اليوم تابعًا لألوقاف االسالمية.
وقد قامت مديرية اآلثار أخريًا برتميم املبنى التارخيي.

طوني فرجنية
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إعالنات

%50  إىل30 حسومات من

نستورد كل مايتعلق بتجهيزات املطابخ واملطاعم والبناء وغريها
أسعار خاصة ألصحاب احملالت....نبيع باجلملة واملف ّرق
توصيالت لسائر أحناء أسرتاليا
 بعد الظهر5  صباحا حتى9  أيام يف األسبوع من5 نفتح

NEW DOUBLE DECK
FIRE STONE BASE I M
DUSTRIAL PIZZA OVEN
$1098.00
Sale: $549.00
Save: 50% off

KITCHEN STAINLESS
STEEL DOUBLE SINK
$855.71,
Sale: $599.00
Save: 30% off

NEW 304 STAI M
LESS STEEL WORK
BENCH TABLE
$597.76
Sale: $298.88
Save: 50% off

COOL ROOM STAINLESS
WIRE SHELVING STO M
AGE 600KG $370.00
Sale: $259.00
Save: 30% off

12L Industrial Qua M
ity Stainless Steel Stock
Pot Saucepan. $75.71
Sale: $53.00
Save: 30% off

PAN BENCHTOP
SINGLE DEEP
FRYER $255.71
Sale: $178.99
Save: 30% off

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

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
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حسومات من  30حتى  50باملئة
كافة املوجودات مكفولة

4/1271 The Horsley Drive
من الشركات الناجحة
اليت تستورد باجلملة من
اخلارج شركة Handy
املشهورة
Imports
اليت تقع يف منطقة
.Wetherill
Park
=
يقول مدير عام الشركة
السيد حيدر عماد :اننا
نستورد كل ما يتعلق
املطابخ
بتجهيزات
واملطاعم والبناء من
اخلارج ونزود بها
احملالت كما أننا نبيع
باملفرق لألشخاص.
ّ
وقال السيد حيدر

عماد للهريالد « :أننا
نستورد من اخلارج
مصنعة
جتهيزات
لشركة
خصيصًا
«.Handy Imports
وحول ما اذا كان زبائن
الشركة يف الوالية
فقط قال السيد
حيدر عماد :أن زبائننا
ينتشرون يف كافة
الواليات االسرتالية
وحنن على استعداد
لتوصيل البضائع إىل
سائر احناء اسرتاليا.
شركة
تأسست

 Handy Importsعام
 2007وقد القت
هذه الشركة جناحُا
كبريًا ومنقطع النظري
نظرًا ألن أصحابها
يتمتعون خبربة ال تقل
عن  30سنة يف هذا
اجملال .واعلن السيد
حيدر عماد ان هناك
حسومات على معظم
ترتاوح
املوجودات
بني  30و 50يف
املئة.
أما عن املعاملة فقال
ّ
ان شركة Handy

 Importsتعترب الزبائن
من أسرة الشركة
وتتعامل معهم بكل
واستقامة
صدق
حيث
وشفافية،
يشعر الزبون بالثقة
والطمأنينة.
عام
مدير
وقال
الشركة السيد حيدر
عماد أن املشرتين من
شركتهم يستطيعون
أن يشعروا بالثقة
مجيع
ألن
التامة
املشرتيات مشمولة
بالكفالة .

Wetherill Park
NSW 2164
Ph: 02 9756 2220
M: 0431 089 344
Fax: 02 9756 2227

www.handyimports.com.au

Email: Sales@handyimports.com.au
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متفرقات

استضافه السيناتور احملامي شوكت مسلماني
الربوفيسور الشيخ حممد طاهر القادري :االسالم احلنيف ميقت التعصب واالرهاب

*القادري والشيخ يوسف نبها وحضور*

املغوش
كتب اكرم
ّ
كعادته مذ كان عضوا ورئيسا لبلدية روكدايل ما زال
السيناتور العمالي احملامي شوكت نسلماني يقوم بنشاطات
كبرية من اجل اسرتاليا التعددية وخاصة من اجل النهوض
باجلالية وهو املمثل الصادق هلا ومؤخرا دعا السيناتور
مسلماني الربوفيسور الشيخ حممد طاهر القادري القادم
من باكستان اللقاء حماضرة قيمة عن االسالم احلنيف
حبضور قنصل عام باكستان يف سيدني والنائب بول لينش
والسيناتور ليندا جني فولتز ورجال دين منهم الشيخ يوسف
نبها واملهندس علي محود ونائبة رئيس بلدية كانرتبري
فدوى كيب وعلي كرنيب واحلاج حافظ قاسم واحلاج فاروق
قصار وغسان العشي ولؤي مصطفى ومديرة القسم العربي
يف راديو اس بي اس ماجدة عبود صعب ومدير العالقات
املغوش وحشد كبري من
العامة يف اهلريالد الزميل اكرم
ّ
اجلاليتني الباكستانية والعربية.

نهر النيل مبصر يتعرض ألسوأ محلة تعديات يف العقود األخرية
بلغت التعديات على نهر النيل يف مصر خالل الشهور املاضية 100
فدان منها  70فدان مت إقامة مبان خمالفة عليها و 30فدان مت التعدى
عليها بالردم،ليتعرض النهر الكرب عدد من التعديات يف العقود االخرية،
وال تزال التعديات على جمرى النيل ،وأراضي طرح النهر ،مستمرة يف
ظل غياب الرقابة ،بسبب عدم استقرار
االوضاع بشكل كامل بعد الثورة ،لتمثل هذه التعديات تهديدات مباشرة
لنهر النيل ،بداية من التأثري على تصريف املياه خاصة يف االماكن اليت
يضيق فيها جمري النهر مع وجود الفيضان الصيفي حاليا ،مما ينتج
عنه غرق مساحات من أراضي اجلزر الواقعة يف النهر ،ووصوال إىل
تدمري بيئة النهر ودورة حياته ،وكذلك الكائنات املرتبطة به.
تعد هذه أكرب نسبة تعديات على النيل حدثت خالل السنوات املاضية،
حيث تشري تقارير إدارة محاية نهر النيل بوزارة املوارد املائية املصرية،
أنه خالل الثالثني عاما األخرية كان عدد التعديات ال يتجاوز  22ألف
حالة تعدي ،وتشري تقارير صادرة من هذه االدارة ،إن حاالت التعدي
باملباني السكنية وصلت إىل  1200مبين سكين ،وردم عدد اخر من
االفدنة داخل جمري النهر  ،متهيدا للبناء عليها  ،و متت هذه التعديات
يف  17حمافظة مير بها نهر النيل ،وهذا ما يعلق عليه املهندس حممد
شبل رئيس قطاع محاية النيل بوزارة الري قائال :حتى اآلن مت إزالة
من  25إىل  %30من التعديات على نهر النيل ،مشريا إىل أن أجهزة
الوزارة تتصدى جلميع التعديات على النهر وتقوم حبصر مجيع التعديات
إلزالتها ،ويشري شبل إىل أنه حسب قانون الري ،لوزارة الري ،السيطرة
حتى مسافة  30مرتًا من خط املياه وبعد ذلك يسمي أراضي طرح النهر
وهذه تكون وزارة الزراعة هي املسؤولة على احملافظة عليها.
تعدد اجلهات املشرفة هي أحد أسباب تكرر التعديات على النهر كما
يؤكد املهندس ياسر عبد الغين رئيس اجلمعية املصرية حلماية احلياة
الربية،مشريا لوجود اربعة وزارات تتولي االشراف على نهر النيل وهي
وزارة املوارد املائية ،والزراعة ،والبيئة ،ووزارة االدارة احمللية مبا
جيعل املسؤولية تضيع بني هذه الوزارات يف احوال كثرية ،وينبه
عبدالغين إىل ان التعديات اليت ترصدها تقارير وزارة الري ال تشمل
التعدي على النهر بالتسبب يف تلوثه ،حيث يصب يف نهر النيل ما
ال يقل عن ثالثني مليون مرت مكعب من الصرف الصناعي سنويا كما
حيتوي الصرف الصناعي أيضا علي مواد شديدة السمية تدمر اإلنسان
واحليوان والنبات  .كما يتم صرف اجملاري يف النيل وإلقاء القمامة
وخملفات املصانع واملبيدات التالفة مما يتسبب يف قتل اشكال احلياة
املختلفة بالنهر
التعديات هي مشكلة يف طريقها للحل كما يؤكد املهندس حممد شبل
حاليا عمل خرائط
رئيس قطاع محاية النيل بوزارة الري قائال :جيري
ً
جديدة لنهر النيل بطول  1440كيلو مرتًا تبدأ من اسوان حتى مصب
فرعي رشيد ودمياط بتكلفة  15مليون جنيه مبشاركة اهليئة العامة
للمساحة وهيئة االستشعار عن بعد واجلهات املعنية بوزارة الري ،بغرض
معرفة مجيع التعديات اليت وقعت على اجملرى إلزالتها والتصدي هلا،
وذلك بعد مقارنتها باخلرائط السابقة للنهراليت مت رمسها عام .1982

*الربوفيسور الشيخ حممد طاهر القادري*

*السيناتور شوكت مسلماني*

املغوش وكمال براكس*
*الزميلة ماجدة عبود والزميل أكرم
ّ

بداية حتدث السيناتور شوكت مسلماني مستهال كالمه
بالرتحيب بالشيخ القادري وما ميثل من قيم سامية وهو
احلائز على دكتوراه يف القانون الدولي من جامعة باكستان
ّ
ومطلع على الدين املسيحي والدارس
وحيمل اجلنسية الكندية
للقرآن الكريم يف مكة املكرمة ومن مؤسسي منهاج القرآن
الكريم يف نبذ العنف كما انه من مؤسسي حزب «عوامي»
وعضو يف حزب االميان يف عهد الرئيس برواز
مشرف
ّ
كما عمل مستشارا يف احملكمة العليا للشريعة االسالميى
وحماضرا يف مؤمترات عن االسالم وله مؤلفات عديدة عن
االسالم يف نبذ االرهاب والعنف.
وحتدث النائب بول لينش عن اسرتاليا التعددية وقبول اآلخر
مع الرتحيب بالشيخ الكريم كما تكرم قنصل باكستان العام
مرجبا بشيخ االسالم الربوفيسور القادري وشاكرا للسيناتور
مسلماني على استضافته الكرمية.
ومسك اخلتام كانت كلمة الشيخ القادري الذي كرر الشكر
للسيناتور مسلماني وشرح يف كلمته القيمة معاني الدين
االسالمي احلنيف وآياته الكرمية اليت تنبذ العنف وتدعو اىل
احملبة واآلخاء والتسامح والغفران والتفاعل مع اجملتمعات
بعيدا عن التفرقة والكراهية واحلقد والتشنج واثارة الفنت
بينات من كتاب اهلل العزيز واحاديث
مستشهدا بآيات ّ
الرسول (ص) :ال فرق بني عربي وأعجمي اال بالتقوى،
ومؤكدا بانه ال جيوز ملن يؤمن باهلل وبكتابه الكريم ان يعمد
اىل القتل وهذا خمالف لشريعة اهلل واالسالم ومن حييد عن
هذه املبادئ االسالمية والسرية النبوية يكون خمالفا هلل
ولشريعته السمحاء.
وخلص اىل القول ان اهلل حمبة ورمحة لعباده «واعتصموا
حببل اهلل وال تفرقوا».

عودة الناشط القومي احلاج
حسن الزغيب اىل لبنان
سيعود اىل لبنان غدا االحد الناشط القومي املربي احلاج حسن
الزغيب بعد زيارة تفقدية الجناله االكادمييني حممد ونضال وسامر
والصيادلة وسام ومازن الزغيب وشقيقيه حسني واسعد وشقيقته
نوال الزغيب ورفاقه يف احلزب السوري القومي االجتماعي.
املغوش يتمنون لالستاذ
االهل والرفاق واالصدقاء والزميل اكرم
ّ
العزيز املناضل ابو حممد سفرا مرحيا آملني الشفاء لزوجته الكرمية
باذن اهلل ..رافقتك السالمة

القيم املشرتكة ،التناغم احلقيقي وقانون النقاب

قررت حكومة والية نيو سوث ويلز وضع قانون جديد ُيعطي للشرطة
صالحيات تستطيع مبوجبها الطلب من سائقي السيارات وغريهم ممن
يشتبه يإرتكابهم اجلرائم برفع اي غطاء للرأس (النقاب ،حجاب الوجه
 ،اخلوذات )...للتثبت من هوية الشخص.
مل تكشف احلكومة عن اية تفاصيل تتعلق بالقانون اجلديد ،لكن رئيس
الوالية باري اوفاريل قال بأنه ينبغي ان ال يكون هناك اي متييز لصاحل
او ضد أي عرق عندما يتعلق االمر مبساعدة الشرطة يف التعرف على
اشخاص يشتبه يف ارتكابهم املخالفات اجلنائية.
اقدمت احلكومة يف الوالية على هذا االجراء بعد ان تفاعلت ما عرفت
(بقضية ماثيوز) واليت بدأت العام املاضي عندما اتهمت السيدة
كارنيتا ماثيوز احد رجال الشرطة مبحاولة رفع النقاب عن وجهها ،بعد
ذلك حكمت احملكمة احمللية على ماثيوز بالسجن ملدة ستة اشهر بتهمة
الكذب وبعد استئنافها احلكم اسقط القاضي يف حمكمة االستئناف
احلكم السابق ألنه وجد ان االدلة غري كافية.
بعد احلكم سيطرت القصة على برامج البث املباشر الناطقة باالنكليزية
والناطقة بالعربية وككل قضية اخرى انقسم الرأي العام حول املوضوع
بني مؤيد ومعارض.
اجلالية االسالمية كانت هلا آراء تراوحت بني التأييد مع مراعاة
احلساسية عند تطبيق القانون ،وطالبوا ان يكون ذلك يف مصلحة
اجملتمع ومواطين الوالية (اجمللس االسالمي يف نيو سوث ويلز ،اجلمعية
االسالمية اللبنانية) وبينما اعترب الناطق بإسم حزب التحرير عثمان بدر
ان القانون املقرتح ال عالقة له مبسائل الشرطة واعترب ان القضية نوع
من االكراه والرتهيب السياسي.
ال شك ان هناك يف كل اجملتمعات نوع من العنصرية ،ويف حاالت
كهذه ترتفع تلك االصوات سواء كانت من العاملني يف االعالم او
السياسيني ،االعالمي من اجل كسب مستمعني من العنصريني وبيع
املزيد من االعالنات والسياسي من اجل الظهور مبظهر املدافع عن
حياض الوطن وحتقيق مكاسب سياسية ضد خصومه ،خصوصا بعد
اهلجمات على نيويورك  11ايلول من العام  2001وما تالها مما اصبح
يعرف باحلرب على االرهاب واليت اثرت على مسعة اجلاليات االسالمية
يف الغرب ،لكن مبا انه يف اسرتاليا هناك فصل بني السلطات والقانون
فوق اجلميع فال داعي للمزيد من اخلوف وهناك الكثري من احلاالت اليت
خسر فيها سياسيون واعالميون بارزون قضايا قدح وذم ضد مواطنني
من ضمنهم اناس من ابناء اجلالية.
ويعترب اسقاط احلكم عن كارنيتا ماثيوز احد االدلة ،باالضافة اىل
قضية الدكتور اهلندي اجلنسية حممد حنيف الذي اتهمته حكومة جان
هاورد باالرهاب لتعود وترتاجع بعد ان ثبت فربكة القضية واليت ادت
اىل الغاء إقامة حنيف من قبل وزير اهلجرة انذاك كيفن اندروز وقد مت
التعويض على حنيف الحقًا .وها هو ممدوح حبيب حيصل على تعويض
مالي من احلكومة الفيدرالية بسبب احتجازه يف غوانتنامو يف كوبا.
وهنا ال ميكن ان منر مرور الكرام على املوقف الذي اختذته الشرطة عند
احداث كرونال العنصرية (تشرين ثاني  )2005حيث مل تزل صورة ذلك
الشرطي الذي وقف امام العشرات من املشاغبني العنصريني مدافعًا
عن بعض االشخاص من خلفيات اثنية اخرى وذلك من اجل القيام
بواجبه بغض النظر عن تلك اخللفيات ،باالضافة اىل املوقف املتقدم
جدًا واحلازم ضد املشاغبني والذين تسببوا باالحداث لرئيس احلكومة
يف ذلك الوقت موريس ييما .ويف احدث موقف وحسب (ذي صن
هريالد ص  ) 2011/07/10 6فإن رئيس الوالية باري اوفاريل قد طرد
احد املستشارين يف حزب االحرار (جوزف ادامز) بعد ان وضع تعليقات
مسيئة لالسالم واليت تتضمن وصف النيب حممد بانه اول ارهابي يف
االسالم على موقعه على شبكة التواصل االجتماعي (فيس بوك) وقد
تسلح ادمز حبرية التعبري عن الرأي واليت مل تشفع له ،حيث وصف
بيان املتحدث باسم رئيس الوالية اقوال ادمز بانها غري مناسبة بشكل
مطلق.
بعيدا عن القوانني واالستغالل واالثارة ولعب دور الضحية ،ال بد
من االشارة اىل ان التناغم احلقيقي يتم بني ابناء اجملتمع من خالل
التواصل الذي يرفع احلواجز ويزيل االوهام واالحكام املسبقة ،فتحت
عنوان (رحلة سيارة االجرة اليت حتولت اىل صداقة) االحد  2كانون
الثاني ( 2011ذي صن هريالد) كتب الصحايف ألكس ميتشل مقالة
ينعي فيها صديقه سائق التاكسي فاروق امحد الذي تويف مبرض
السرطان .بدأت العالقة منذ  20سنة واليت تطورت حتى وصلت اىل
مستوى الصداقة الشخصية املرتكزة على القيم املشرتكة حسب الكاتب
 ،رغم حذره يف البداية حبكم طبيعة عمله كصحفي كما قال .
يتحدث الكاتب عن سرية صديقه حتى تاريخ تشييعه يف جامع الكمبا،
وخيتم مقالته (من قرير العني يا صديقي انه لشرف لي ان اكون احد
ركابك)
هذا املثال من العالقة اليت جيب ان يبنى عليها بعيدًا عن اخلوف
والتخويف واالوهام ألن هذه القيم االنسانية اليت نتقامسها هي القاسم
املشرتك بني البشر فكيف بني ابناء الوطن الواحد.
باالضافة اىل ذلك وهنا بيت القصيد ،ان على ابناء اجلالية املساهمة
البناءة يف مجيع نواحي احلياة وهذا ما تقوم به االكثرية من اجل قطع
الطريق على الفئة اليت حتاول مصادرة اراء االكثرية ونشدد على
اجلانب السياسي من املشاركة حيث هناك نقص يف هذا اجملال
االمر الذي يساعد يف املساهمة يف وضع القوانني وتوضيح القضايا
اليت تهم ابناء اجلالية كجزء من اجملتمع االوسع وهناك ايضًا جزء من
املسؤولية يقع على احلكومات سواء كانت احمللية او يف الواليات او
الفيدرالية واليت تضخ االموال اليت تصرف على برامج اهلدف منها
تعزيز التواصل بني اطياف اجملتمع بينما يتم انفاقها بعيدا عن اهلدف
بعض االحيان.
عباس علي مراد
سيدني اسرتاليا

صفحة 19

Saturday 16 July 2011

السبت  16تموز 2011

Page 19

كتابات

ظل
م احلياة
ويهرم
ظلم احلياة ملن يشيخ
ُ
ميشي خالفا واحلياة
تقد ُم
ّ
قد فاته احلظ السعيد مبكرًا
فالدهر يرمي واملنايا
تهجم
ُ
ما ذاق من طعم السماء كرامًة
ان السعادة يف حياضها
مغنم
ُ
ان دونه سبل املعيشة اغلقت
قضم
ُ
قطع الفيايف واجلبال ُت ُ
ما ّ
يف
حك
جم الصعاب سنينه
ّ
ان الكسول من املكارم حُيَر ُم
التبصر يف االمور درايٌة
ان
ّ
ظلم
من فاته علم الدراية ُي ُ
يبين على سنن الرماح مواقفا
جيد
فاهلل يرزق من
ويقحم
ّ
ُ
ان ُيكثر
التوحيد يف صلواته
َ
كي يرزق الرب الكريم
االعظم
ُ
مرتامي
ان النوائب هوهلا
ٌ
من هابها فوق البسيطة ُيهَز ُم
ان كنت ترضى ان تعيش بذلٍة
عد ُم
فدع املكارم جانبا يا ُم َ
من قال ان املوت يأتي فجأة
قد عاش من هول املعامع
ضيغم
ُ
ِ
فالرب اوىل بالنفوس
ونفعها
ينهي ويعطي يف احلالل
ويقسم
ُ
ان الشجاع من اراد شهامة
متفه ُم
حر الطباع عاقل
ّ
ّ
ِ
تبك حظك يا ّ
ال
بين واتعظ
يبين النفوس يف احلياة
عرمرم
ُ

من ديوان الغدير

وم شعالني
جن

الشاعر أمحد احلسيين

وجه

اعداد:
ّش
أكرم المغو

األسبوع

شعر يوسف روحانا
ليكي السما كبريه حواليكي
تتنهد عليكي
وبالضو عم
ّ
وانيت البنتفة ارض ملهيي
واالرض عم تاكل من جريكي
طلي ...افتحي شباكك املنجور
وشويف الشمس،جايي ورا العصفور
بيضيع الناطور
والورد عم
ّ
تا يطل حتت تالل عينيكي
صوتك حلو ..المتني تا تغن
وكل الغناني طالعه من
حببك ،خيال ،وروح باجلن
ونتفة بشر تتعصر بديكي
حببك
حببك
حببك
لكن
تا

دفا
نهر..
مسا
حببك
يورد
ّ

بردانه
لعروق
لشفاف عطشانه
بنجوم شعالني
عا صدر شيطان
حواليكي
جهنم

من ديوان روحانيات للشاعر الراحل يوسف روحانا

St Charbel’s Parish – Sydney

احلسناء نظام الساحلي
احلياة وقفة عز وبطولة

بينة
امجل ما يف املرأة ان تكون على ّ
ووضوح يف تربيتها وعلومها واعتناق
املبادئ اليت تراها حتيا حبياة الوطن
واألمة والشعب ...ولعل الشابة اجلامعية
احلسناء نظام الساحلي كرمية األمني يف
احلزب السوري القومي االجتماعي حممود
الساحلي والسيدة حنان جبرية الساحلي
قد محلت املبادئ نفسها اليت يؤمن بها
والداها وكذلك شقيقتها ديانا وشقيقها
اللذان يتابعان دراستهما
شادي،
اجلامعية يف اختصاص ادارة االعمال،
واعمامها واخواهلا اميانا منها ومنهم
مجيعا بان مصلحة االمة والوطن فوق كل
مصلحة.
ولدت نظام يف سيدني حيث كان يعيش
اهلها وترعرعت يف لبنان وحازت على
اجازة يف احملاسبة من جامعة ( )AUTيف
طرابلس وهي جتيد اللغتني االنكليزية
والعربية وتعود جبذورها اىل مسقط
رأس والدها مدينة بعلبك مدينة الشمس
واالدراج العالية واملهرحات اخلالدة تلك
املدينة الرائعة اليت أعطت لبنان قامات
كبرية من مقاومني احرار وشهداء وادباء
وشعراء كبار.
ويف سيدني حيث تعمل يف حقل
اختصاصها تقول :الوطن غال علينا

الننا شربنا عزه مع احلليب وما زلنا حنبه
ونفديه ان كنا يف لبنان او سوريا مسقط
رأس والدتي يف بلدة حمردة بلدة غبطة
البطريرك هزيم والن احلياة كلها وقفة
ونقدر اسرتاليا احلبيبة
عز كما وحنن حنرتم
ّ
بلد تعدد احلضارات والثقافات الننا حنمل
جنسيتها ونتفاعل معها.
وتضيف اهلنا االحباء علمونا حب الوطن
والتضحية من اجله وحيلو لي ان اردد مع
باعث النهضة القومية االجتماعية الزعيم
اخلالد انطون سعادة «ان مل تكونوا احرارا
من امة حرة فحرية العامل عار عليكم»؟
احلسناء نظام الساحلي صبية حتمل الفكر
والثقافة والعلم والوطنية النها تربت
وشبت على هذه القيم وتعمل بها هكذا
ّ
الواجــب القومي والوطين يتطلب بان
نكون على قدر املسؤولية الن االمم
احلية ال حتيا اال باآلخاء القومي والتضحية
والوفاء.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

متعهد النجوم جان اسحق يكرم املوسيقار الكبري ملحم بركات

”“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

SCYA Dinner Dance at the Grand Westella

8:00pm

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

املغوش (أرشيف)*
*املوسيقار ملحم بركات يتوسط املتعهد جان اسحق والزميل أكرم
ّ

كرم متعهد النجوم وصاحب ومدير عام
شركة بيبلوس للفنون رجل االعمال جان
اسحق املوسيقار الكبري ملحم بركات الذي
استضافه مع كبار جنوم العرب أمثال السيدة
مسرية توفيق وراغب عالمة ونوال الزغيب
وغريهم حيث احيوا كربى احلفالت الغنائية
يف الصالة االوملبية يف سيدني.

ومن املعروف ان السيد جان هو من اجنح
متعهدي حفالت النحوم اللبنانية والعربية
يف سيدني خاصة واسرتالية عامة كما انه
من خرية الناس كرما وخلقا وهو ميلك أكرب
شركة اتصاالت يف اسرتالية ويعمل بكل
حمبة وتواضع الن شيمة الكرام التواضع
واحرتام اآلخرين.
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رياضة

«كوبا أمريكا  »2011بكرة القدم

دوري أبطال أوروبا بكرة القدم

األوروغواي تتأهل ملواجهة األرجنتني يف ربع النهائي

*)العب سكونتو مينزاغوف (إىل اليسار) حياور العب فيسال فيلك*

*األوروغوياني برييرا (إىل اليسار) مسجال هدف الفوز يف مرمى املكسيك*
تأهلت االوروغواي اىل ربع نهائي بطولة «كوبا امريكا» بكرة القدم
املقامة يف االرجنتني اثر فوزها على املكسيك (1ـ صفر) ،يف
اجلولة الثالثة االخرية من اجملموعة الثالثة.
وسجل الفارو برييرا اهلدف الوحيد يف الدقيقة  14اثر متريرة من
دييغو فورالن ليساهم يف حتقيق الفوز االول ملنتخب بالده بعد
تعادلني مع البريو وتشيلي (1ـ ،)1أيضا.
واحتلت االوروغواي املركز الثاني يف اجملموعة بـ 5نقاط خلف
تشيلي اليت انفردت بالصدارة بـ 7نقاط بعد فوزها على شريكتها
السابقة وجارتها البريو بهدف وحيد سجله اندريه كاريلو خطأ يف
مرمى منتخب بالده يف الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع،
علما بان منتخيب تشيلي والبريو كانا ضامنني تأهلهما اىل دور
الثمانية.
وتلعب االوروغواي يف الدور املقبل مع جارتها االرجنتني املضيفة
وثانية اجملموعة االوىل السبت املقبل يف قمة نارية يف «سانتا يف»
بني املنتخبني احلاملني للرقم القياسي يف عدد االلقاب يف البطولة
( 14لكل منهما).
يذكر ان االوروغواي هي املنتخب الوحيد يف تاريخ البطولة الذي
حرم االرجنتينيني من التتويج باللقب على ارضهم .فطيلة 95
عاما استضافت االرجنتني البطولة  8مرات ففازت باللقب  6مرات
االعوام  1921و 1925و 1929و 1937و 1946و ،1959وفشلت
مرتني العامني  1916عندما خسرت امام االوروغواي يف النهائي
و 1987عندما خرجت من دور االربعة على يد االوروغواي اليت توجت
باللقب الحقا.
اما تشيلي فتلعب يف ربع النهائي مع ثاني اجملموعة الثانية.
يف املباراة االوىل على أرض ملعب سيوداد دي ال بالتا وامام 40
الف متفرج ،حققت االوروغواي فوزها على املكسيك اليت تشارك
مبنتخبها االومليب معززا خبمسة العبني من املنتخب االول ،وتفادت
بالتالي اخلروج من الدور االول وهي اليت دخلت البطولة مرشحة
للمنافسة على اللقب بعد عرضها الرائع يف «مونديال »2010
يف جنوب افريقيا وحلوهلا رابعة مع تتويج جنمها واتلتيكو مدريد
اإلسباني فورالن افضل العب يف النهائيات.
وتدين االوروغواي بفوزها اىل فورالن نفسه كونه صنع هدف
الفوز الذي سجله برييرا حيث أخطأ احلارس املكسيكي لويس
ميشال يف ابعاد كرته العرضية لتستقر امام برييرا الذي تابعها
داخل املرمى.
وتألق فورالن يف املباراة اليت احتفل فيها مبعادلة الرقم القياسي
يف عدد املباريات الدولية يف االوروغواي واملوجود حبوزة حارس
املرمى رودولفو سريجيو رودريغيز ( 79مباراة من  1976اىل
 ،)1986وذلك خالفا للمباراتني االوليني مستفيدا من قلة خربة
املكسيكيني ضيوف البطولة والذين تعرضوا للخسارة الثالثة على
التوالي وخرجوا خالي الوفاض.
يذكر ان املكسيك شاركت مبنتخبها االومليب حفاظا على العيب
املنتخب االول كي ال يشاركوا يف بطولتني كبريتني يف مدى
شهرين بعدما توجوا بالكأس الذهبية الشهر املاضي يف الواليات
املتحدة بالفوز على املنتخب املضيف يف املباراة النهائية.
وال يزال فورالن يلهث وراء تسجيل هدفني ملعادلة الرقم القياسي
يف عدد االهداف املسجلة مع املنتخب والذي يوجد حبوزة هيكتور
سكالوني ( 31هدفا) ،سجلها يف الفرتة بني  1920و.1930
وخاضت االوروغواي املباراة يف غياب هداف نابولي اإليطالي
وثاني افضل هداف يف الدوري إدينسون كافاني ( 26هدفا)،

بسبب االصابة.
ويف الثانية على أرض ملعب «مالفيناس ارخنتيناس» وامام 40
الف متفرج ،حسمت تشيلي الـ»كالسيكو» الباسيفيكي امام جارتها
البريو بهدف وحيد من النريان الصديقة يف الدقيقة الثالثة من
الوقت بدل الضائع.
وقدمت تشيلي احد افضل عروضها يف البطولة مؤكدة نتائجها
اجليدة يف املباراتني االوليني منتزعة صدارة اجملموعة بـ 7نقاط
من شريكتها السابقة البريو املتوجة بلقب البطولة مرتني العامني
 1939و 1975واليت يبقى عزاؤها الوحيد التأهل كأحد صاحيب
افضل مركز ثالث يف البطولة.
وتابعت تشيلي سعيها للقبها االول يف البطولة اليت تبقى افضل
نتيجة هلا فيها الوصافة  4مرات االعوام  1955و 1956و1979
و.1987
وخاض املنتخبان املباراة بعيدا عن الضغوطات بعدما كانا ضامنني
ُ
خيل من االحتكاكات
التأهل اىل ربع النهائي ،بيد ان اللقاء مل
القوية واليت ادت اىل طرد مهاجم تشيلي جان بوسيجور ومدافع
البريو جانكارلو كارمونا يف الدقيقة  61بسبب اشتباكهما.

أقيمت االربعاء مباريات ذهاب الدور الثاني التمهيدي من دوري
أبطال أوروبا بكرة القدم.
وهنا النتائج:
ـ بيونيك (أرمينيا) * فيكتوريا بلزن (تشيكيا) (صفر ـ.)4
ـ فاليتا (مالطة) * ايكراناس (ليتوانيا) (2ـ.)3
ـ ماريبور (سلوفينيا) * دودالنج (لوكسمبورغ) (2ـ صفر).
ـ موغرين (مونتينيغرو) * ليتكس لوفيتش (بلغاريا) (1ـ.)2
ـ سلوفان براتيسالفا (سلوفاكيا) * توبول كوستاناي (كازاخستان)
(2ـ صفر).
ـ شامروك روفرز (أيرلندا) * فلورا (إستونيا) (1ـ صفر).
ـ زيستافوني (جورجيا) * داسيا تشيسيناو (مولدافيا) (3ـ
صفر).
ـ ماكابي حيفا * بوراتش بانيا لوكا (البوسنة) (5ـ.)1
ـ ماملو (السويد) * تورشافن (جزر فارو) (2ـ صفر).
ـ بانغور سييت (ويلز) * هلسنكي (فنلندا) (صفر ـ.)3
ـ دينامو زغرب (كرواتيا) * نيفتشي باكو (أذربيجان) (3ـ صفر).
ـ سكندربو (ألبانيا) * أبويل نيقوسيا (قربص) (صفر ـ.)2
ـ أ ف سي سكونتو (التفيا) * فيسال كراكوف (بولندا) (صفر
ـ.)1
ـ شتورم غراتس (النمسا) * فيديوتون (اجملر) (2ـ صفر).
ـ روزنبورغ (النروج) * بريدا بليك (ايسلندا) (5ـ صفر).
ـ بارتيزان بلغراد (صربيا) * سكندجيا (مقدونيا) (4ـ صفر).
ـ لينفيلد (أيرلندا الشمالية) * باتي بوريسوف (بيالروسيا)
(1ـ.)1

«مونديال» السيدات بكرة القدم

الواليات املتحدة واليابان إىل النهائي
تأهلت الواليات املتحدة واليابان إىل نهائي
كأس العامل للسيدات بكرة القدم بفوز
األوىل على فرنسا (3ـ ،)1والثانية على
السويد بالنتيجة نفسها ،أالربعاء ،يف نصف
النهائي.
يف املباراة األوىل يف مونشنغالدباخ ،سجل
أهداف املنتخب االمريكي الذي توج باللقب
يف النسخة االوىل العام  1991على حساب
النروج (2ـ ،)1ثم العام  1999على حساب
الصني (بركالت الرتجيح 5ـ 4بعد تعادهلما
سلبا) ،لورن شيين يف الدقيقة  9بعـد
عرضـية من هـيذر اورايلي ،وآبي وامباك يف
الدقيقة  79بكرة رأسية بعدما وصلتها الكرة
من شيين اثر ركلة ركنية ،واليكس مورغان
يف الدقيقة  82بكرة سـددتها بيسراها من
اجلهة اليمنى اىل الزاوية اليمنى االرضية

*اليابانية ساوا ( )10تسجل اهلدف الثاني يف مرمى السويد*

ملرمى احلارسـة بريوجنيـر ـسابوفيتس.
أما هدف فرنسا فجاء يف الدقيقة  55بتسديدة بعيدة من
سونيا بومباستور.
ويف الثانية يف فرانكفورت ،واصلت اليابان مغامرتها الرائعة
وتأهلت اىل النهائي للمرة االوىل يف تارخيها بعدما أضافت
السويد وصيفة  2003اىل الئحة ضحاياه بتحويلها ختلفها
أمامها بهدف اىل فوز (3ـ.)1
وتقدمت السويد يف الدقيقة  10عرب جوزيفني اوكفيست،

إال ان ناهومي كاوازومي أدركت التعادل يف الدقيقة 19
قبل ان تسجل هوماري ساوا هدف التقدم ملمثل آسيا يف
الدقيقة .59
وأكدت اليابان اليت كانت قد جردت أملانيا املضيفة من
لقبها يف الدور السابق ،فوزها التارخيي يف الدقيقة 64
بهدف آخر من كاوازومي اليت فرضت نفسها بطلة املباراة
بامتياز.
وتقام املباراة النهائية األحد املقبل يف فرانكفورت.
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تتمـات

االفراج عن األستونيني خارج...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

بهذه اخلطوة الن العميد بسام ابو احلسن هو من دورة سابقة لقائد
اجليش العماد جان قهوجي واراد احرتام رغبة قائد اجليش بأن تكون
التعيينات ضمن اجليش على اساس أال يأتي ضابط من دورة سابقة
له.
وقد حبث جملس الوزراء مسألة احلدود البحرية حيث اكدت املعلومات
ان اسرائيل تسيطر على  1100كلم 2من االراضي اجلوفية يف املياه
االقليمية اللبنانية ،حيث خمزون النفط والغاز ،وسيلجأ لبنان اىل االمم
املتحدة لتقديم شكوى ضد اسرائيل مع العلم ان اسرائيل وقعت
اتفاقا مع قربص رمست فيه اخلريطة البحرية بينها وبني قربص على
حساب لبنان.
ودرس جملس الوزراء امكانية االستفادة من شركات حبرية متلك
غواصات ومسحًا حبريًا لتحديد احلدود البحرية اللبنانية.
االفراج عن االستونيني
االفراج عن االستونيني السبعةّ ،
مت بشكل مشبوه وبغياب كامل للدولة
اللبنانية ،اذ مل حيضر االفراج عنهم ال عناصر من اجليش اللبناني وال من
قوى االمن الداخلي ،وسرت شائعات كثرية انهم كانوا ضمن االراضي
اللبنانية وشائعات اخرى بأنهم اعتقلوا ومت سوقهم إىل سوريا ،ثم
اعيدوا اىل لبنان ،لكن يبقى كل ذلك يف إطار الشائعات ،لكن معلومات
ذكرت ان فرنسا وضعت كل ثقلها بني استونيا واخلاطفني لالفراج
عنهم ،وان فدية بقيمة  10ماليني يورو دفعتها استونيا لالفراج عن
مواطنيها السبعة ،ولذلك غابت قوى اجليش اللبناني واالمن الداخلي
عن املوضوع واشرف على عملية التسليم وفد من السفارة الفرنسية
يف بريوت وهو مؤلف من ضباط امن فرنسيني وليسوا ديبلوماسيني.
تشكيالت أمنية
على صعيد آخر تقول معلومات انه بعد انتقال العميد عباس ابراهيم
اىل االمن العام ،سيتم ترشيح العميد علي شحرور ليحل مكان العميد
ابراهيم ،كما ان موضوع مديرية املخابرات يف اجليش اللبناني مطروح
بتشكيل العميد ادمون فاضل مدير املخابرات من مركز اىل مركز آخر
ومن االمساء املطروحة مكانه العميد مروان بيطار والعميد ألبري كرم،
علما ان العميد كرم هو حاليا امللحق العسكري اللبناني يف واشنطن.
الوضع االقليمي ونظرة احلكومة
من جهة اخرى ،يتابع الرئيسان ميشال سليمان وجنيب ميقاتي
واحلكومة االوضاع يف سوريا وانعكاساتها على لبنان وينتظرون اليوم
اجلمعة ملعرفة حجم التظاهرات خاصة بعد اللقاء التشاوري الذي اعلن
عنه الرئيس بشار االسد الجراء إصالحات يف سورية ،ومت ارسال
تعزيزات امنية من اجليش وقوى االمن الداخلي اىل طرابلس ،ملنع
قيام تظاهرات ضد سوريا يف طرابلس بعد صالة ظهر اجلمعة (امس)،
وتفيد املعلومات ان حزب التحرير االسالمي دعا اىل تظاهرة كربى
ولكن العقيد عامر احلسن وقيادة اجليش يف الشمال ابلغتهم بأنها
ستمنع التظاهر باستثناء التجمع امام اجلوامع.
وبالعودة اىل التشكيالت االمنية ،فإن العماد عون وحزب اهلل يصرون
على تغيري رئيس شعبة املعلومات العقيد وسام احلسن ويقولون انه
مل يتم تشريع فرع املعلومات ،وبالتالي هو فرع وال حيق له عدد كبري
من الضباط ،وانه عندما سيتم تعيني جملس قيادة قوى االمن الداخلي
سيتم الضغط على اللواء ريفي لتغيري العقيد وسام احلسن ،وهكذا
تكون قوى  8آذار قد سيطرت على كل املراكز االمنية فيما حركة 14
آذار تكون قد فقدت مركزا يف قوى االمن الداخلي مواليا للرئيس سعد
احلريري ،واخذته حركة  8آذار من  14آذار.
ويف هذا اجملال ،ربط اللواء اشرف ريفي بني تغيري العقيد وسام
احلسن وتقديم استقالته اىل احلكومة رافضا ان يوقع على مذكرة
بتشكيل العقيد احلسن وعندها بإمكان الرئيس ميقاتي مع حكومته
تشكيل اللواء ريفي الذي سيقدم استقالته وكما سيفعل ذلك العقيد
وسام احلسن.
اما بالنسبة للواء اشرف ريفي فإنه سيمارس العمل السياسي يف
طرابلس ،وقد يكون مرشحا لالنتخابات النيابية عام  2013اما بالنسبة
للعقيد وسام احلسن سيقدم استقالته ويكون اىل جانب الرئيس
احلريري مستشارا أمنيًا له او سيسافر اىل باريس ولكن مع عائلته كما
فعل املقدم مسري شحادة رئيس فرع املعلومات سابقا الذي تعرض
حملاولة اغتيال وسافر اىل كندا يف مهمة ،لكن ضغط العماد عون على
وزير الداخلية السابق زياد بارود جعله بدل اعطاء املقدم شحادة مهمة
لفرتة  6اشهر اعطاه مهمة لـ 10ايام قابلة للتجديد ،اما وزير الداخلية
احلالي مروان شربل فلم يعرف موقفه من هذا االمر بعد ،لكن لفت
النظر تصريح الوزير شربل بأن لشعبة املعلومات فضل كبري يف كشف
قضية االستونيني وهنأ اللواء ريفي على هذا االمر.
إطالق سراح اإلستونيني السبعة
أعلنت الشرطة اللبنانية إطالق سراح اإلستونيني السبعة الذين اختطفوا
مبنطقة البقاع يف شرق لبنان يف آذار املاضي من قبل مسلحني ،من
دون ان تعرف التفاصيل اليت ادت اىل االفراج عنهم او حقيقة اجلهة
اليت نفذت عملية اخلطف.
واكدت وزارة اخلارجية االستونية نبأ االفراج عن الرجال السبعة،
ووجودهم يف السفارة الفرنسية يف بريوت.
وافاد مسؤول امين بانه مت االفراج عن االستونيني الذين خطفوا يف
اذار املاضي بعيد دخوهلم اىل لبنان على دراجات هوائية قادمني من
سوريا ،و»انهم يبدون يف صحة جيدة».
واوضح مصدر امين آخر ان «عملية االفراج متت يف بلدة سهل الطيبة
يف البقاع جنوب مدينة بعلبك» ،من دون ان يذكر تفاصيل اضافية.

ونقل االستونيون السبعة اىل السفارة الفرنسية يف بريوت .واوضح
املسؤول االمين انهم سيخضعون لفحوص طبية ،مشريا اىل ان وزير
اخلارجية االستوني اورماس بات سيصل لبنان خالل الساعات املقبلة
للقائهم ومرافقتهم اىل بالدهم.
وقال بات يف بيان نشر على املوقع الرمسي لوزارة اخلارجية االستونية
«املهم حاليا هو ان ينضم مواطنونا اىل عائالتهم يف اقرب وقت»،
مضيفا ان االفراج عنهم هو نتيجة «تعاون بني استونيا ولبنان وشركاء
آخرين».
وكان بات اعلن يف زيارة اىل لبنان يف  21حزيران ان هناك خيوطا
«اولية» يف القضية «مت التوصل اليها ،لكن ال ميكن مشاركة وسائل
االعالم بها بعد».
وتلقى رئيس احلكومة جنيب ميقاتي اتصاال من وزير خارجية استونيا
قبل ظهر امس ،حبسب ما ذكر بيان صادر عن املكتب االعالمي
مليقاتي ،مت خالله «االتفاق على عقد اجتماع يف السراي احلكومي فور
وصول الوزير االستوني اىل لبنان».
وال توجد سفارة الستونيا يف لبنان .ومنذ حصول عملية اخلطف يف 23
آذار ،لعبت فرنسا دورا كبريا يف االتصاالت اليت جرت من اجل اطالق
السياح السبعة.
ونفى وزير الداخلية اللبناني مروان شربل ،علمه مبا اذا كان اخلاطفون
طلبوا فدية مقابل االفراج عن االستونيني.
وقال «على حد علمي ،مل يطلبوا فدية مقابل االفراج» ،مشريا اىل انه
سيتم االستماع اىل ما لدى االستونيني من معلومات عن عملية خطفهم
يف وقت الحق.
ويف تالني ،قال والد احد املخطوفني كاليف كاوسار يف حديث اىل
موقع «دلفي» االلكرتوني «كل الرجال خبري ،هذا كل ما ميكنين قوله».
وخطف مسلحون االستونيني على طريق املدينة الصناعية قرب زحلة
يف البقاع ،بعد وقت قصري على وصوهلم اىل لبنان من سوريا ،وفروا
بهم اىل جهة جمهولة.
والرجال السبعة هم كاليف كاوسار واندريه بوك وماديس بالوجا وجان
جاغوماجي وبريت ريستيك واوغست تيلو ومارتن متسبالو.
وتبنت جمموعة غري معروفة تطلق على نفسها اسم «حركة النهضة
واالصالح» يف رسالة بعثت بها اىل موقع الكرتوني لبناني عملية
اخلطف ،ثم اعلنت يف رسالة ثانية يف السادس من نيسان انها
ستطلب «فدية مالية» لقاء الرهائن.
وتلقت مواقع الكرتونية شريطي فيديو ظهر فيهما املخطوفون السبعة
خالل فرتة خطفهم وهم يطالبون دوال اوروبية والسعودية مساعدتهم.
كما تلقى اقارب هلم يف استونيا شريطا ثالثا مل يفصح عن مضمونه.
ومت التداول بسيناريوهات عدة حول عملية اخلطف ،بينها سيناريو حتدث
عن احتمال نقلهم اىل سوريا ،لكن مل يتأكد اي من هذه املعلومات.
ونفذت القوى االمنية اللبنانية خالل االشهر املاضية سلسلة عمليات
دهم يف منطقة البقاع حبثا عن املخطوفني واوقفت عددا من املشتبه
مبشاركتهم يف العملية.
وادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية يف  26نيسان على اربعة
اشخاص يف قضية اخلطف ،هم لبنانيان وآخران جنسيتهما قيد الدرس،
واثنان من االربعة موقوفان ،بتهمة «اخلطف بقوة السالح واخفاء السبعة
يف مكان جمهول» .وسبق ذلك ادعاء يف التاسع من نيسان على 11
شخصا آخرين ،بينهم اربعة فارين ،يف القضية نفسها.
السفري الفرنسي» :مل نفاوض أحد
وقال السفري الفرنسي بييتون انه رأى املخطوفني واستقبلهم يف
السفارة الفرنسية ،نفى سؤاهلم عن مكان وجودهم وعن اجلهة اليت
اختطفتهم ،تاركا مهمة التحقيق لوزارة العدل اللبنانية .واشار اىل انه
اكتفى باالطمئنان على صحتهم ،وعلى احلديث معهم (باللغة االنكليزية)
عما اذا كانوا مرتاحني يف ضيافة السفارة الفرنسية.
وعن مكان وجود هؤالء املخطوفني طوال االشهر املاضية ،واجلهة اليت
كانت وراء اخلطف ،اكد ان الوفد الفرنسي مل يفاوض احد ،وان كل ما
قام به يدخل يف اطار التنسيق الديبلوماسي نظرا لعدم وجود سفارة
ألستونيا يف لبنان ،كما لتسهيل اجراء اتصال هؤالء بذويهم للتكلم
معهم وإبالغهم عن اإلفراج عنهم ساملني وعن عودتهم اىل بالدهم
مساء (امس االول) برفقة وزير اخلارجية االستوني.
ونفى بييتون ان تكون فرنسا قد لعبت دورا بارزا يف اطالق بارزا
يف اطالق سراح هؤالء االستونيني مؤكدا على الدور الديبلوماسي
واللوجسيت ،كما نفى علمه مبسألة دفع فدية مالية مقابل اطالق سراح
االستونيني.
يذكر ان عملية االفراج بدأت عند الساعة اخلامسة صباحا واكتنفها
الغموض اكثر ما محلت توضيحات حول عملية اخلطف واجلهات اخلاطفة
ومكان احتجاز الرهائن ،علما ان ال احد من املسؤولني اللبنانيني بدا
على اطالع وافر او يف مقدوره تقديم التفاصيل او التوضيحات،
خصوصا ان االجهزة االمنية الفرنسية تولت عملية التفاوض املباشر
مع اخلاطفني واالفراج عنهم دون اي وجود جلهاز لبناني كما طلب
اخلاطفون.
اىل ذلك اشار وزير اخلارجية االستوني اىل جهود أملانية فرنسية تركية
مع جهات اخرى ادت اىل االفراج عن املخطوفني دون ان حيدد من هي
هذه اجلهات.
ونفت مصادر مؤكدة وجود اي قوة اصولية وراء عملية اخلطف وان كل
املؤشرات تدل على ان اجلهة اخلاطفة هي عصابة منظمة مت توقيف 9
منهم وانه سيتم كشف كل التفاصيل خالل االيام القادمة.
لكن املخطوفني اكدوا للمسؤولني الفرنسيني انهم مل يتعرضوا
للضرب أثناء اختطافهم وان املعاملة كانت جيدة لكنهم عانوا من ّ
«قلة
الطعام».

القذايف يهدد باحراق...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

املتمردين وجرح  15آخرين ،حسب مصادر قوات املعارضة ومصادر
طبية.
وقال الناطق باسم املعارضة عبد الرمحن الزنتاني إن قوات املعارضة
أجربت قوات القذايف على العودة إىل األماكن اليت كانت ترابط فيها
قبل سيطرتها األربعاء على قرية القوالش.
وقال جندي من قوات القذايف وقع يف أسر قوات املعارضة إن القوات
املوالية للقذايف حتشد صفوفها يف مواقع قريبة متهيدا لشن هجمات
جديدة عليها.
وشارك مئات من املعارضني يف اهلجوم املضاد الستعادة القوالش
مستخدمني شاحنات صغرية.
وترغب قوات املعارضة يف استخدام قرية القوالش كمحطة لشن
هجمات بهدف السيطرة على بلدة الغريان القريبة واليت تتحكم يف
الطريق الرئيسية اليت تقود إىل طرابلس.
وكانت القوات املوالية للقذايف شنت هجوما مباغتا على مواقع قوات
املعارضة قرب بلدة القوالش واجربت عناصر املوقع على االنسحاب
من البلدة.
وكانت مصادر قوات املعارضة تتحدث عن اعتزام قوات املعارضة
التقدم باجتاه بلدة غريان اليت تسيطر على طريق رئيسي يتجه اىل
العاصمة.

الفروف يف واشنطن :هدفنا...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

تتم الدعوة اىل احلوار يف اليمن ،فيما واصل الرئيس الفرنسي نيكوال
ساركوزي هجومه على الرئيس السوري بشار األسد ،معتربا من دون
أن يسميه أن «كل دكتاتور يتسبب بإراقة الدم عليه أن حياسب» أمام
احملكمة اجلنائية الدولية مشريا إىل انه يريد فرض املزيد من العقوبات
على دمشق.
وعشية دعوة معارضني على صفحة «الثورة السورية  »2011على موقع
«فيسبوك» إىل «التظاهر يف سائر أحناء البالد حتية ألسرى احلرية» ،حتدث
املرصد السوري حلقوق اإلنسان عن «استشهاد مواطنني اثنني وجرح
 10عندما أطلقت سيارات لألمن السوري النار على متظاهرين يف ساحة
احلرية (باسل األسد) يف دير الزور» .وقال العضو يف الرابطة السورية
حلقوق اإلنسان عبد الكريم الرحياوي إن «التوتر يسود املدينة والناس
ينفذون إضرابا عاما بدعوة من ناشطني من اجل الدميوقراطية».
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان «قتل مدنيان وجرح أكثر من ،11
بعضهم إصاباتهم خطرة ،برصاص قوات األمن اليت تستخدم املدافع
الثقيلة يف بعض األحياء يف محص».
وذكرت وكالة االنباء السورية (سانا) أن «مسلحني اختطفوا يف محاه
عنصري حفظ نظام وطالبا جامعيا» ،مشرية إىل «جمموعات مسلحة وملثمة
قطعت الطرق يف دير الزور وأجربت أصحاب املــحالت بقوة الــسالح
على إغالقها ،كـما عمدت إىل ترويع األهالي وتهديدهم وختريب بعض
احملالت التجارية اليت رفض أصحابها االستجابة ملطالبهم».
من جانبها ،ذكرت صحيفة «الوطن» أن «جمهولني ألقوا ثالث قنابل
مولوتوف على مدرعة خارج محاه من دون اصابة أحد بأذى» .ونقلت عن
مصادر حملية أن املفاوضات ما زالت جارية يف مسجد السرجاوي بني
ممثلني عن احملتجني ومسؤولي املدينة ،ولكن من دون تقدم يذكر.
وذكرت «سانا» ان «الفعاليات الشعبية واألهلية يف احملافظات السورية
واصلت إقامة النشاطات الوطنية واملسريات ومحالت دعم اللرية دعما
لربنامج اإلصالح الشامل ورفضا للتدخل اخلارجي يف شؤون سوريا
الداخلية وتأكيدا على اللحمة الوطنية بني أبناء الشعب الواحد».
وأشارت اىل «استقبال اهالي حلب ملسرية سيارات آتية من دير الزور
ضمت وجهاء وشيوخ عشائر أهالي احملافظة .وأقام أهالي حي تل
تشرين يف مدينة الدرباسية يف احلسكة خيمة للوطن دعما ملسرية
اإلصالح والتطوير».
ويف واشنطن ،رفض الفروف ،خالل مؤمتر صحايف مع كلينتون،
دعوة فرنسا الستصدار قرار يف جملس األمن ضد سوريا .واعترب أن
الدبلوماسية ال تعين «تسجيل نقاط» .وقال «هدفنا هو حل املشاكل،
لكن إدانة بعض األشخاص من دون تقديم احلل ال تؤدي بنا إىل أي
مكان».
وأضاف الفروف ،الذي حبث مع أوباما ملفات سوريا واليمن وإيران،
إن «موسكو تنطلق لدى تبين رؤيتها إىل األحداث اجلارية يف سوريا
من ضرورة أن تتم تسوية الوضع يف هذا البلد من خالل إطالق حوار
سياسي واسع مبشاركة مجيع القوى السياسية ،ومن دون عزل أي
منها».
وأعلن الفروف ،ردا على سؤال حول سبب اعرتاض موسكو على إصدار
قرار عن جملس األمن بإدانة النظام السوري ،أن «جمرد اإلدانة من دون
طرح أجندة بناءة من قبل اجملتمع الدولي يف الشأن السوري لن تفيد،
خاصة أن املطلوب اآلن تبين موقف مسؤول وبعيد عن االعتبارات اآلنية
الضيقة جتاه التطورات يف سوريا».
ولفت الفروف إىل أن «اجملتمع الدولي ضرب مثاال حيتذى به يف
التعاطي مع مشاكل الشرق األوسط ومشال أفريقيا عندما امتنع عن
إدانة أو تأييد أحد طريف النزاع يف اليمن» ،مشريا إىل أن «األمم
املتحدة واالحتاد األوروبي وروسيا والواليات املتحدة دعت ك ًال من
احلكومة واملعارضة يف اليمن للجلوس حول طاولة املفاوضات للتوصل
إىل اتفاق وفق خريطة طريق مقبولة للطرفني».
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Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

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


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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Saturday 16 July 2011

السبت  16تموز 2011

ملبورن

تـنويه

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

سقط سهوا يف عدد اهلريالد رقم  534تاريخ 9
متوز  2011يف الصفحة  25يف تغطية حفل عيد
مار شربل ذكر اسم السيد يوسف سابا رئيس
اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل -فرع فيكتوريا
يف كالم الصورة ...ولذلك اقتضى التنويه

احتفاالت
عيد مار
شربل

تبدأ تسعاوية مار شربل
الساعة
االربعاء
يوم
السابعة مساء وتنتهي يف
 16متوز ليلة العيد.
بالقداديس
االحتفاالت
الساعة السادسة والثانية
والعاشرة وتبقى ابواب
الدير مفتوحة الستقبال
املؤمنني طيلة يوم االحد
وطيلة ليل  16و  17متوز
.2011

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

ال مرياج
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Melbourne

هل تستعد فرنسا للخروج من ليبيا

مضت مخسة اشهر على الوجود العسكري
االمريكي واالوروبي يف ليبيا السقاط نظام
القذايف الذي اعلنت امريكا عن رغبة يف عدم
التعامل معه.
فجأة طفت على السطح بوادر اعرتاض فرنسية
توحي باعادة النظر من جديد يف التدخل يف
الشأن اللييب النه مل يعد من املقبول ان يستمر
الدعم للمتمردين يف ليبيا ونظام القذايف يزداد
قوة.
ان االشهر اخلمسة كانت كافية الختبار النظام
يف ليبيا الذي مل يسقط رغم االمدادات
العسكرية االطلسية للثوار.
تقول مصادر سياسية مطلعة يف الشأن
االقتصادي ان االزمة االقتصادية باتت تلقي
بثقلها على اوروبا وبالتحديد على فرنسا حيث
صرح احد كبار املسؤولني االروبيني يف هذا
اخلصوص ان هناك ازمة اقتصادية بدأت
مالحمها تظهر للعلن وعلى الدول املعنية ان
تتحمل مسؤولياتها امام هذا الواقع .ومل يكن
يتصور احد ان الوضع االقتصادي االوروبي
سيتأثر باالزمة الليبية اىل هذا احلد.
مصدر مطلع يقول ان هناك مفاوضات جتري
بني فرنسا ونظام القذايف وقد كشف عنه سيف
الدين القذايف حيث قال ان املفاوضات جتري
مع فرنسا وليس مع املتمردين.
ويبدو ان فرنسا امام واقع خطري يف اقتصادها
الذي ينهار يوما بعد يوم وال من بديل يعوض
عليها لذلك كان الطلب من قائد القوات
االوروبية يف ليبيا التوقف عن ضرب مواقع
القذايف.
حيال هذين املوقفني املتناقضني االوروبي

بقلم كميل مسعود
واالمريكي يكمن العمل مستقبال حيث سيعمد
كل طرف اىل اعتماد سياسة ختدم مصاحله
وخاصة االقتصادية.
فاوروبا ال ميكنها ان تربح شيئا يف اخلليج خاصة
وان الوجود االمريكي اوسع انتشارا واكرب قوة
واملسيطر على املوارد كما ان اوروبا ال تريد ان
تتكبد املزيد من اخلسارة يف عديدها وعتادها
وبالتالي تكون قد حافظت على اقتصاد بالدها
من االنهيار ..اكثر من ذلك جتتاح تونس موجة
غضب تطالب القذايف باملضي يف حربه ضد
املتمردين وضد امريكا وحلفائها بالذات...
فهنا امريكا ال تتأثر ال بعديدها وال بعتادها
فمن يدفع يف العراق ما بقارب عشرة آالف
قتيل من جنوده ال يؤثر عليها الف او الفي
قتيل اضايف.
يبقى ان هم امريكا اطالة امد احلرب االهلية يف
ليبيا لتضع يدها على كل مصادر البرتول كما
هي احلال يف العراق اليوم.

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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ملبورن

Melbourne

اغتيال انطون سعاده

 62عاما انقضت على جرمية اغتيال الزعيم اخلالد انطون
سعاده ،وما زالت حية يف الذاكرة تلك احملاكمة الصورية
اليت مل يسبق ان عرف تاريخ القضاء حماكمة شبيهة بها.
تلك احملكمة اليت قال فيها الزعيم اخلالد قبل اغتياله« :ان
جرمييت سياسية فلي مبدأ سياسي شريف احيا واموت من
اجله ...اذا قلبنا صفحات التاريخ ،ال نرى حكما مثل احلكم
الذي صدر .واذا راجعنا تاريخ القرون الوسطى املتوحشة
اليت كانت تعرف باهلمجية ال نرى تدبريا كهذا معوجا.
فالتاريخ ال يذكر مؤامرة كاملؤامرة اليت دبرت ضدي وضد
حزبي...
واذا جاز مثل هذا العمل يف العصور املظلمة ،فكيف جيوز
يف عصر النور يف القرن العشرين ويف عهد استقاللنا
احلديث ويف هذا الدور الذي جيتازه لبناننا العزيز ،دور
التجربة اليت جيب علينا ان نربهن عن اهليتنا يف احلرية
واالستقالل؟».
« ...ال يهمين كيف أموت ،بل من اجل ماذا أموت».
فالطبقة السياسية الفاسدة واحلاكمة كان جل همها التخلص
من سعاده وحزبه والقضاء عليه بأي مثن تالفيا ملبادئ
االصالح القومي االحتماعي اليت نادى بها وعمل الجلها
ورهن حياته مع ابناء عقيدته من اجل انتصارها.
ان السنوات العجاف اليت اختربتها االمة وما رافقها من
استفحال للمفاهيم الكيانية والطائفية تثبت ان جرمية
االغتيال مل تكن هلا نتائج اال اطالة حالة الضعف والرتاجع
ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٢٠ﺷﺒﺎﻁ
ﺻﻔﺤﺔ
٢٠١٠التحديات وبناء نظامها اجلديد
مواجهة
 ٢٦امتنا على
قدرة
يف
اليه.
تطمح
اليت
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ويتأكد اليوم ان حكام لبنان يف العام  1949الذين حاكموك
جبرمية «انك عدو لبنان والعروبة» وانك «ضد الدين واالميان
والطوائف واملذاهب» ،كانوا هم اعداء لبنان والعروبة
واعداء واالميان.
وان الفنت واالقتتال واحلروب اليت شهدها لبنان منذ
عهد االستقالل حتى يومنا القريب ،هي من اقرتاف ايدي
الطائفيني واالقطاعيني الذين وقفوا ضد كل حماوالت
االصالح والتغيري اليت شكلت حمور تعاليمك ونضالك.
وان كل اهلزائم اليت حلقت باالمة على ايدي الغزاة الصهاينة
وجناح املشروع االستيطاني وتقديم خطط التطبيع والتهويد،
هي من مثار السياسات اخلصوصية هلؤالء احلكام الذين
فشلوا يف بناء االمة القوية والقادرة على حتصني اجملتمع
ضد العدو واخرتاقاته ،وقاوموا سياسة التكامل القومي
اليت وضعت اسسها العقائدية والسياسية والدفاعية
واالقتصادية ،متمسكني بسياسات االنعزال والقطيعة
والرهان على القوى اخلارجية.
لقد اصدر التاريخ حكمه وتبني ان من ساقك اىل مقصلة
املوت قاد لبنان اىل هاوية اهلالك ،وان من حاكمك باسم
احلرص على الدين كان يوقد نار الطائفية اليت استعر
هشيمها وكادت حترق لبنان وكيانه يف هليبها اجلهنمي.
وان من حاكمك باسم العروبة خان العروبة وعقد التحالفات
مع اعداء لبنان واالمة والعروبة ،وان دماءك الطاهرة ودماء
كل شهداء احلزب يف معارك املصري القومي انقذت شرف
االمة وعروبتها.

فمن كان عدوا لك وحلزبك كان عدوا لالمة وللعروبة وكان
طرفا يف مؤامرة دولية  -صهيونية قضت باغتيالك وتصفية
عصية يؤدي دوره القومي االجتماعي
حزبك الذي بقي قوة
ّ
مقتديا بقيادتك الفذة ومهتديا بنور العقيدة وتعاليمها
وجمسدا اميانه قوافل من الشهداء يقاومون العدو الغاصب
ويذودون عن كرامة االمة وال يبخلون ،وان الرسالة اليت
اختتمتها بدمك هي الرسالة عينها اليت يكتبها شهداؤنا
بدمهم اىل ان تصبح ارادة االمة هي القضاء والقدر وتقرر
مصريها بنفسها.
شتان بني رجال التغيري احلقيقيني املخلصني لقضية
شعبهم ،قضية حريته وسيادته على ارضه القومية ،وقضية
حترره االجتماعي واالقتصادي وبناء النظام اجلديد نظام
العدالة واملساواة ونظام االنتاج وتكافؤ الفرص ونظام
املواطنية الصاحلة وبناء الدولة العصرية احلديثة اليت تقوم
قوانينها وتشريعاتها على قواعد الشرائع والقضاء املدنيني
وتضمن احلقوق الطبيعية للمواطنني وجتعلهم سواسية امام
القانون ،هلم احلقوق عينها وعليهم الواجبات نفسها ،شتان
بني هؤالء وبني حكام ال ينظرون اىل الشعب اال نظرة
احملاسيب واالزالم ويتعاملون معه كقطيع تسلس قيادته
خدمة ملنافعهم الفردية وارضاء «شهواتهم السلطوية» وتلبية
حلاجات نفسياتهم الوضيعة اليت تتباهى باجلاه واملنصب وال
حتسب اي حساب لتقدم الشعب ووعيه وارتقائه وحتقيق
اهدافه النفسية واملناقبية واالقتصادية.
20 February 2010
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يعملون
Saturdayالذين
االجتماعية
شتان بني رجال النهضة القومية
قضية االمة وبناء القوى القومية والقضاء على
على رفعة
Melbourne
التجزئة القومية ،التجزئة السياسية واالجتماعية ويسمون
بسلوكهم اىل مستوى التضحية بكل ما ميلكون بدمائهم
الزكية وبكل غال ونفيس من اجل مستقبل افضل المتهم
وشعبهم.
شتان بني رجال النهضة هؤالء ورجال الطبقة السياسية
الفاسدة احلاكمة اليت ال تتوانى عن التضحية بالوطن
ومصاحله ومستقبله لقاء بقائها مرتبعة يف احلكم وممسكة
مبقاليد السلطة ومتواطئة مع اعداء االمة لقاء ضمان احتفاظهم
بالسلطة والتمتع مبكاسبها وتوريثها اىل ابنائهم واحفادهم
كأنها ملكية خاصة يتصرفون بها كما يشاؤون ،دومنا اي
اعتبار الجيال جديدة وافكار جديدة وطاقات جديدة يزخر
بها اجملتمع وجيد فيها القوى املؤهلة والقادرة ان تنقذه
من ويالت حتالفات القوى االقطاعية والرجعية والطائفية
والرأمسالية وحترره من كل اغالل التعسف واالستغالل
والنهب لثروته العامة وتضع حدا ملآسيه اليت يقوده اليها
أرباب املصاحل اخلاصة واصحاب النفسيات املشوهة.
يف ذكرى اغتيالك تعود بنا الذاكرة اىل تلك الوقفة
البطولية النادرة يف حياة الشعوب واالمم ،انها البطولة
املؤمنة املؤيدة بصحة العقيدة ،انها وقفة العز اليت ختاطب
اجيال االمة يف حاضرها ومستقبلها.
انها ذكرى عهد ووعد ووفاء لك وللمقاومة العظيمة يف
شعبك وامتك..

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a
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Pizza – Pasta – Steak – Seafood
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االمضاء تالميذ سعاده

وجوب استواء التاريخ
مبقدار ما يشكل انطون سعاده يف الثامن من متوز عام
 1949النقطة االكثر اشعاعا يف تاريخ احلركة القومية،
جلهة املعنى الذي يفصح عنه هذا االستشهاد بكونه
احلادث االكثر التصاقا واخالصا للفكر والعقيدة ،فانه
ويف املقدار نفسه يشكل النقطة الكارثية االشد يف
تارخينا املعاصر ،وذلك جلهة املعنى الذي تفصح عنه
هذه الكارثة ،ويف احد اهم وجوهها وهو ذلك التزامن
الالفت الستشهاد انطون سعاده مع تأسيس دولة
«اسرائيل» اليهودية يف جنوب سوريا :فلسطني.
والتزامن هنا بني احلادثني ليس وليد مصادفة
مدهشة وغريبة ،بل انه حاصل وصول مشروعني
متناقضني اىل نقطة التصادم اليت ستؤدي حتما
اىل تغيريات جذرية ليس يف ساحة احلرب والصدام
فحسب ،بل يف جممل اخلارطة اليت تشمل كال من
املشروعني.
وعلى ذلك يأتي استشهاد سعاده يف ذلك الوقت
ليعبرّ ليس فقط عن ارادة املقاومة يف جمتمعنا بل
وليعرب بصورة اخرى عن شراسة اخلطر وعمق رؤيته
وقدرته يف الوصول اىل اهدافه ،ان كان بأدوات
حملية ،ستوهم بعد حني انها هي ذاتها ولوحدها
كان هلا حساب مع سعاده!! وسيكون هلذا «الوهم»
اكرب االثر عندما ينقلب اىل «ارث» ملتصق بالكيان
اللبناني الذي تعرب عنه الدولة.
ازاء عار بهذا احلجم ،عار مؤسس على «الوهم»
وموروث بـ «الوهم» والعادة ،كيف ميكن استواء
التاريخ اىل حقائقه وحوادثه؟!.
ليس هناك غري طريق واحد يؤدي اىل استواء التاريخ
اىل نفسه ،وهو الطريق املفضي اىل ازالة العار
بالتحرر من «الوهم» الذي يورثه للدولة اللبنانية.
وعلى ذلك فان هذه الدولة مدعوة لرفض هذا
«االرث» باستنكاره واعادة النظر فيه باعتباره موروثا
شائنا يصمها ،ليس بكونها فقط تعتل عارا على
اكتافها ،بل بكونها مستمرة باالخذ بالوهم املؤدي
اىل السقوط االخالقي فضال عن القانوني.
ابعد من ذلك ،اذا مل تستطع الدولة التحرر من
عار مسؤولية النظام اللبناني يف عام  1949عن
استشهاد سعاده ،فانها تؤكد لنفسها وارثة ألحد
أهداف «املشروع االسرائيلي» وال نظنها لفاعلة.
بد يف النهاية من استواء التاريخ اىل نفسه،
ال ّ
عندها لن يكون «العار» سوى برهة هاربة من وجدان
األمة.
تموز االسمر

كلبة تسقط من ارتفاع 46
مرتاً وتنجو
Âzì€bi@‚Ï≠@êΩ@ÚﬂáÇ
@NNNpbÌ¸Ï€a@5«@…ÌåÏn€aÎ@ÂÌçÉn€aÎ
…Ó‡ßa @Ú‘q @b‰n�«a @Ú‹ÌÏ�€a @b‰m5Ç
HEAD OFFICE MELBOURNE
2432- Stanley Drive Somerton, Vic 3062
Tel: (03) 9308 0880 - Fax: (03) 9308 0506

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

ADELAIDE:

BRISBANE:

SYDNEY:

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

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

هوت كلبة من أعلى منحدر يف واشنطن يزيد
ارتفاعه على  46مرتًا ،لكنها جنت وأنقذت بالرغم من
بقائها مبفردها  3أيام لتعود إىل مالكتها بإصابات
طفيفة.
وقالت غوين هال مالكة الكلبة «ساشا» ( 5سنوات)
حملطة «كاي أي آر أو» األمريكية انها «كانت تنزه
كلبتها البالغة من العمر  5سنوات يف اجلبال عندما
بدأت تطارد معزاة».
وأضافت هال ان «كلبتها ركضت باجتاه منحدر
شاهق يزيد ارتفاعه على  46مرتًا يف جبال أوملبك»،
مشرية إىل انها رأتها وهي تهوي.
وأكدت ان «كل شي حصل يف ثوان ،وأخذت أناديها
وأصفر هلا» ،مضيفة انها «حبثت عنها طوال ساعتني
من دون جدوى فاستسلمت وعادت إىل بيتها طالبة
من اهلل أن حيميها ويعيدها إليها».
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متفرقــات

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ

 ÊäÏj‹ﬂللبيئة
رخص البناء ال تراعي املعايري الصديقة

جتتاح الكتل االمسنتية بريوت وضواحيها ،وال توفر مناطق
جبل لبنان وغريها من االراضي اللبنانية ،وسط منو الفت
يف قطاع البناء تشهده البالد منذ سنوات .ويف ظل
حتكم نظام السوق ،املتكئ اىل سياسة العرض والطلب
يف السوق العقارية تبدو احلاجة ماسة اىل ما بات يعرف
باملباني اخلضراء الصديقة للبيئة ،وكذلك اتباع التقنيات
املقاومة للزالزل ،لكن األمر يتوقف على تعديل قانون
البناء واستنباط آليات تلزم مكاتب اهلندسة اتباع هذه
املعايري يف موازاة حصوهلا على رخص البناء .
حدد قانون البناء الرقم  646الصادر يف  11كانون
االول  2004اصول منح رخص البناء ،اال ان الواقع
يظهر جتاوزات عدة ،خصوصًا بعد مصادقة لبنان على
اإلتفاقات البيئية بعد مؤمتر األرض يف الربازيل العام
 ،1992واضحت البيئة حمورًا اساسيًا يف البيانات
الوزارية للحكومات اللبنانية وعليه جيب اإللتزام مببادئ
عدة ،منها حق املواطن يف بيئة سليمة واحلد من التلوث
وتفادي استنزاف املوارد الطبيعية ،فسحًا يف اجملال
امام حقوق األجيال املقبلة ،اضافة اىل ترشيق استخدام
الطاقة .هذه األسباب وغريها اظهرت مصطلح املباني
اخلضراء اىل حيز التداول ،وهذا ال يعين البتة ان احلدائق
ستتدىل من املباني الصديقة للبيئة ،وامنا استخدام
التجهيزات الصحية املناسبة لتوفري املياه واستخدام
مواد البناء املالئمة لشروط التوفري يف استخدام
الطاقة واعتماد املقاييس العاملية من اجل احملافظة
على املوارد الطبيعية .وهذا يعين اإلرتباط الوثيق يف
استهالك الطاقة عرب احلد من التلوث مبا يتوافق مع
الشروط البيئية ومراعاة البعد اإلنساني ،وايضًا حتقيق
الفوائد اإلقتصادية للفرد واجملتمع.
اذًا املباني اخلضراء ليست سوى نشر ثقافة الوعي
البيئي ،ولكنها تفتقر اىل التشريع الالزم من خالل
تعديل قانون البناء وجعل اإللتزام بهذه الثقافة العمرانية
الزاميًا ،فال تعود املسألة استنسابية او اختيارية.
ويف السياق يشدد رئيس جلنة األشغال والنقل النائب
حممد قباني على ضرورة وضع آلية لعمل مكاتب التدقيق،
للكشف على مدى التزام اصحاب املباني قانون البناء
جلهة مقاومة الزالزل .ويلفت اىل ان اإللتزام بهذه
املعايري يكون تلقائيًا يف املكاتب اهلندسية «احملرتمة».
اما عن املعايري األخرى فيطالب قباني باعتماد املعايري
الصديقة للبيئة « ،هذه املعايري موجودة كعناوين وحنن
ننظر اىل احلوافز اليت ميكن ان تعطى ألصحاب الشأن
لاللتزام بها ونأمل ان تقر القوانني قبل نهاية العام».
حترص نقابة املهندسني على تطوير مفهوم السالمة
العامة ،خصوصًا بعد تعديل بعض تلك املراسيم بدءًا من
العام  .2005ويلفت نقيب املهندسني ايلي بصيبص
اىل ضرورة تطوير قانون البناء ،مشيدًا بدور النقابة يف
انشاء «جملس لبنان لالبنية اخلضراء» ويوضح« :ينص
قانون البناء على الرتاجعات واالستثمارات من دون
التأكيد على املعايري الصديقة للبيئة ،علمًا انه يشري
اىل «حق االدارة يف فرض الشروط اليت تتعلق بالسالمة
العامة والبيئة» ،ولكن نقابة املهندسني عملت على
تطوير مفهوم السالمة العامة من خالل اجنازها معايري

تتشرف مجعية أبناء املنية وضواحيها
اخلريية بدعوتكم
حلضور حفلها السنوي وذلك مساءالسبت
الواقع يف
2011/ 7 / 23
يف قاعة الويستيال الكربى الساعة السابعة
مسا ًء
نأمل حضوركم
لتأكيد احلجز أو االعتذار الرجاء االتصال
0425309093
0431269990
0416344343
0280681115
_Email : al_minia
association@hotmail.com
مسؤول االعالم مصطفى حمفوض

مقاومة الزالزل ومكافحة احلريق و املصاعد وسالمة
االشخاص يف املباني عرب التأكيد على متانة البناء .ويف
العام  2005اجنزنا ما ميكن اعتباره نقلة نوعية يف هذا
الصدد،اما مسالة املعايري البيئية فان الشروط املطبقة
حاليًا ال تلزم املستثمر او املالك ،او حتى املهندس
وحاولت نقابة املهندسني ،بالتعاون مع مجعيات عدة،
التخفيف من االثار السلبية لعدم تطبيق املعايري البيئية
عرب انشاء «حملس لبنان لالبنية اخلضراء» وتشجيع انشاء
االبنية الصديقة للبيئة .واجمللس يقوم بتصنيف املباني
عرب اعطائها الشهادات ،ما يشجع على االلتزام باملعايري
الصديقة للبيئة» .ويشري بصيبص اىل ان تصنيف املباني
يقتصر حاليًا على املباني التجارية ،اما عن الرقابة على
رخص البناء فيوضح «ان الرقابة جتب اناطتها بالبلديات
واالدارات املعنية يف قطاع البناء ،وجيب ان توكل هذه
املهمة اىل جهة حيددها القانون ،والنقابة ستعمل على
تعديل قانون البناء لتصبح املباني عندنا صديقة للبيئة،
خصوصًا جلهة استهالك الطاقة ،وذلك بالتعاون مع
الوزارات املعنية ومنها وزارتي الطاقة واالشغال العامة.
ومن جهة ثانية هناك ضرورة الناطة مسالة الرقابة على
البناء مبكاتب التدقيق علمًا ان النقابة تطلب اخلرائط
التنفيذية للمباني لتعطي امر املباشرة بالعمل وهذا يعد
احيانًا جتاوزًا لدورها اال انه يهدف اىل احملافظة على
السالمة العامة .وجيب على الدولة القيام مبهماتها يف
هذا املضمار».
ٌ
ويذكر نقيب املهندسني مبا يسمى بـ»الضمان العشري»
F‰√⁄<∞◊⁄^√÷]<ò√eÊ<Üñ}<ÊÇf¬F
اي ان بوالص التامني على املباني لعشر سنوات واليت
تغطى االضرار حتى يف حال كان سبب الضرر طبيعيًا،
داعيًا اىل ضرورة تطبيقها.
خلف العدوان اإلسرائيلي يف متوز  2006تداعيات
كارثية ،وعدا عن سقوط مئات الضحايا واجلرحى دمرت
آالف الوحدات السكنية ،وكان للضاحية اجلنوبية نصيب
وافرًا من الدمار .لكن ،وعلى قاعدة «مصائب قوم عند
قوم فوائد» قدم مشروع «وعد»إلعادة اعمار الضاحية
اجلنوبية لبريوت امنوذجًا عمرانيًا حيتذى به سواء جلهة
االلتزام مبعظم املعايري احلديثة جلهة مقاومة املباني
للزالزل او اعتماد املعايري الصديقة للبيئة من خالل
التوفري يف الطاقة .
يف السياق يقول مدير عام مشروع «وعد» املهندس
حسن جشي ان كل املباني اليت انشأها مشروع وعد
( 266مبنى) اعتمدت تقنية مقاومة الزالزل حتى 7
درجات على مقياس رخرت وفقًا ملراسيم السالمة العامة
يف لبنان رغم عدم تطبيقه ملرات عدة .اما عن املعايري
الصديقة للبيئة فيوضح جشي« :لقد اعتمدنا اجلدران
اخلارجية املزدوجة ،ألن األخرية ختفف من استهالك
وبالتالي ال تتأثر درجة
الطاقة يف الصيف والشتاء،
FÏ4„ø÷]<Ì∑áF
حرارة املبنى الداخلية باحلرارة اخلارجية ،وعندها نوفر
استخدام الطاقة يف التربيد والتدفئة على السواء،
عدا عن حد هذه اجلدران من قوة الضوضاء والضجيج
اخلارجيني» .ويلفت اىل اعتماد سخانات املياه املغلفة
بالبورسالن للمحافظة على درجة عالية من احلرارة مما
يساهم يف توفري الطاقة.

Âˆbiç€a@ﬁbj‘néa@¿@Ú‡ˆaÜ@Ú◊ãy@ÚíÎã€a@Êaãœc
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@@pbè‹ßaÎ@paãËè€a
›ªc
السهرات
شاهني وأمجل
مطعم

*انطوني ولبيبة مكاري*
يشتهر مطعم وملهى جان شاهني يف بانكستاون
بامجل السهرات مع الربنامج الشرقي اجلميل
واللقمة الشهية واملناسبات العديدة واخلدمة
السريعة املمتازة.
ويف االجواء العامرة �
السادة رجل االعمال
ÕÖFامضى
<Fl]Ê^ﬂä£]<‡⁄
انطوني مكاري وعقيلته لبيبة وربيع مكاري وعقيلته
روزماري وروني وعقيلته وخليل وكارلو اسطفان
سهرة رائعة مع اجلو الشرقي اجلميل واالسرتاحة من
عناء العمل .وتبادل اجلميع كاس الفرح والنرجيلة
اللذيذة والكاس يدق الكاس حتى الفجر.
وقد سهر الصديق جان شاهني واالدارة على راحة
الضيوف ملبني كل طلباتهم.

*انطوني وربيع مكاري واصدقاء*

*جانب من احلضور*

العروسان سامر عدره وطيبة طراد
FÃÈ”÷]Ê<Ü„ä÷]<]Áq]<F

*العروسان سامر عدره وطيبا طراد*

يف اجواء من الفرح والسعادة مت زواج الشاب اللطيف
سامر عدره واآلنسة طيبة طراد يف صالة ستار باالس
الفخمة لصاحبها مجال دباغ حيث استقبلهما الشاعر جورج
خوري بامجل الكالم واحلى االشعار مع اهلهما واملدعوين
على موسيقى الزمر والطبل لنايف طوق باالشرتاك مع
كروان املسرح املطرب غازي نصوح وعمت الفرحة قلوب
اجلميع وخاصة والد العريس السيد اشرف عدره القادم
من لبنان خصيصا حلضور هذه الفرحة والذي رحب جبميع

<oÈu<›¯u˜]<ìÀŒ<Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ÿ}Å<Ô2“<ÌuÜÀe
∂√^<<oÈu<ÊàËÅ]Ö^e<Ì÷^ë<ª<‡ËÁ¬Çπ]Ê<ÿ‚˜]<‡⁄<]ÅÇ¬<^€7Áu
]<^ﬂ«÷]Ê <ÓœÈâÁπ] <≈]Áﬁ] <ÿ∂^e <Ì⁄^â] <·^ﬂÀ÷] <ÍqÅÅ < <^€„◊fœjâ
<Ìﬁ^ﬂÀ÷]<ÌâÇ¬Ê<ÏÜ⁄^√÷]<ÌuÜÀ÷]<ºâÊÊ<JƒÈ€¢]<hÁ◊Œ<Ü€«i<ÌuÜÀ÷]Ê
*العروسان سامر وطيبا مع االهل واالقارب*
¯<Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<<<ã“]Ö]<ê
<≈^√ç]Ê<gﬂËá
JƒÈ€¢]<‡⁄<Íﬁ^„j÷]<¯fœiÊ<g£]<ÌíŒÖ<^íŒÖÊ<ÌuÜÀ÷]<g÷^Œرجل
املدعوين كما اثنى على الرتحيب والد العروس

االعمال عفيف طراد وخص بالرتحيب عم العروس السيد
ماجد طراد وزوجته دنيا .وخالل الفرحة العامرة واضواء
فيديو زينون فهدى وعدسة خالد املصري واشعاع فالش
اراكس قطع العروسان سامر وطيبة قالب الفرحة وشربا
خنب حبهما مع رقصة احلب والوفاء ونثرت الورود
وتعالت االضواء النارية يف ارجاء الصالة ثم تقبال
التهاني من اجلميع ..والف مربوك.

=«ãæa@Û‹Ó€Î@ÂÌá€a@“ãí@áºa@ÊbéÎã»€a

العروسان عيسى الكردي وسوزان بركات
F|Ü Ê<ìŒÖ<F

FÌ∑á<ª<tÖ^§]ÊF

31/7/2011 ϖϓϮϤϟ ΪΣϷ :ϥΎϣΰϟ
Campbell Hill Park Pioneer Reserve : ϥΎϜϤϟ
Campbell Hill Road
<ÇÈä÷]<^„fu^í÷<áÊÇÈ⁄ÅÊÜe<Ìœ�ﬂ⁄<ª<ÌçÊÜ÷]<·]Ü
]<k÷]á<^⁄
Guildford
NSW
¬<l^ﬂr√π]<‡⁄<ÏÅÇ√jπ]<l˜Á“`π]<≈]Áﬁ]<Ü~ ]<›Çœi<Üñ}<ÊÇf

]÷◊JÏÑËÑ
.ΎϳΪϬϟ ϊϣ ϝΎϔσϼϟ ϯήΧ ΏΎόϟϭ ϲϨϓ ΞϣΎϧήΑ ϝΎϔΘΣϻ ϞϠΨΘϳ
Jumping
Castle
 <ÿ”e <·]Ü ˜] <ÂÑ‚ <Ï4ä⁄ <ƒe^jÈâ <‰ﬁ] <ÊÇf¬ <ÇÈä÷] <ŸÁœËÊبفرحة كربى مت زواج الشاب اللطيف عيسى الكردي جنل
DJ
 <ª<ÏÇÒ]Ö<Óœfj÷<Ÿ^.]<]Ñ‚<ª<Ì√â]Ê<Ï2}<‡⁄<‰ËÇ÷<^⁄رئيس مجعية ابناء عكار خالد الكردي على اآلنسة سوزان
.
ϢϜόϣ
ϢϜϣΎόσ
έΎπΣ· ϰΟήϳ
بركات كرمية العقيد ناظم بركات ودخال معا الويستيال
. έΎΟ ϭ ˬϖϳΪλ ˬΥϷ ΓϮϋΪϟ ϩάϫ ϝΎμϳ· ˯ΎΟήϟ
•^ <ÅÇ√i<Ó◊¬<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰rjﬂi<^⁄<Ó„ç]Ê<Ñ÷]<‹ËÇœi<Ÿالكربى حبضور والد العروس العقيد ناظم بركات من لبنان
ΓέΩϻ
خصيصا للمشاركة يف هذه املناسبة حيث زادها وجوده
]J^„¬]Áﬁ
*العروسان عيسى الكردي وسوزان بركات*

ΔϣΎϋ ΓϮϋΪϟ

فرحا واستقبلهم مع االهل واملدعوين املطرب جوزيف
<kvfë]<Óju<·]Ü ˜]<ÂÑ‚<|^jj ]<Ó◊¬<Ü„ç]<Ìä∏<ò≥<%Ê
�
حاقالني بامجل الكالم مرحبا باجلميع مع وصلة غنائية رائعة
 <ÏÑËÑ÷<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰⁄Çœi<^π<]Üøﬁ<ƒÈ€¢]<ÿfŒ<‡⁄<Ì ÊÜ√⁄باالشرتاك مع الفنان غازي نصوح ومطرب ملبورن فهمي

FÔÁ◊£]<g÷^Œ<ƒ�œË<—^ËÇé÷]<‘÷^⁄<F

<Ì⁄Çû < <›^€j‚˜]Ê <Ì¨Üπ] <Ìä◊¢]Ê <Ì◊⁄^√π] <ª <—ÇëÊ
“<ÖÁ„éπ]<·Ê^jä”ﬁ^e<ª<∞‚^ç<·^q<Ó„◊⁄Ê<‹√�⁄<ì«Ë<≈Áfâ]<ÿ
]÷JÌ ^øﬂ÷]<±]<Ì ^ï]<‹„j◊⁄^√⁄<‡äuÊ<‡Ò^eà
<ƒ⁄<Ì¬Áﬂjπ]<ÏÇËÇ√÷]<l^fâ^ﬂπ]Ê<l¯Ò^√÷]<ÅÁ Áe<Ì◊È€¢]<l]Ü„ä÷^e <‡Ò^eà◊÷<›]3u]Ê<ÜËÇœi<ÿ“<·]Ü ˜]<ª<∞◊⁄^√÷]<ƒÈ∂<Í÷ÁËÊ

*املطربان جوزيف حاقالني وغازي نصوح بني والدي العروسني*

العريس رجل
<ÕÜçوخال
االهل
مجعت
. <ÌuÜÀe
بركات
]÷<ÃâÁÈ
]÷<Ó◊È÷Ê <‡ËÇ
الفرحة]∑<Ç
]÷√<·^âÊÜ
وقد<ÿ}Å
“<Ô2
االعمال حممد معماري ابو خليل وعائلته وباملناسبة رحب
]<:÷]<ÌËÖ^ﬂ÷]<]Áï˜]Ê<ŸÁf�÷]<≈ÜŒ<Ó◊¬<9‚Ñ÷]<ìÀœ÷]<9¬Üπ
والد العروس العقيد ناظم بركات جبميع احلضور وخاصة
<‡ËÁ¬Çπ]Ê<ÿ‚˜]<ƒ⁄<<^€„◊fœjâ]<oÈu<›Árﬂ÷]<ÜíŒ<Ì÷^ë<ª<k√ç
بضيوف ملبورن والضيفة ندى ومتنى للجميع االفراح وان
تبقى ديارهم عامرة بالفرح .وخالل الفرحة وعلى اضواء
<ÌuÜÀ÷]<Ÿ¯}Ê<J^ﬂ«÷]Ê<ÓœÈâÁπ]<≈]Áﬁ]<ÿ∂^e<Ì⁄^â]<·^ﬂÀ÷]<ÍqÅÅ
فيديو سالم واشعاع فالش اراكس قطع العروسان قالب
¯<ã“]Ö]<ê
]÷√^<≈^√ç]Ê<4§]<ÃâÁË<ÁËÇÈ <]Áï]<Ó◊¬Ê<ÏÜ⁄
الفرحة وتعالت االضواء النارية يف ارجاء الصالة ثم تقبال
<·]ÁÀëÊ<ÅÁf¬<Ì÷^í÷]<ÎÜËÇ⁄Ê<·Á√6<4ﬂ⁄<Í”È⁄^ﬂËÇ÷]<Õ]Üç^eÊ
التهاني من اجلميع ..والف مربوك.
JƒÈ€¢]<‡⁄<Íﬁ^„j÷]<¯fœiÊ<ÌuÜÀ÷]<g÷^Œ<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<…^eÅ
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متفرقـات

توصية ملرضى السكري منفذية سدني يف اسرتاليا حتول مهرجان الثامن من متوز
اىل وقفة عز وفاء لشهيد األمة الزعيم اخلالد انطون
بأكل اجلوز
سعادة يف الذكرى الثانية والستني الستشهاده
Ú–Ìãí@Âèy@ÑÓì€a@‚ãÿÌ@kÌÜ@áºa@Ô«b‡nu¸aÎ@?†Ï€a@¡íb‰€a
ﺻﻔﺤﺔ ٢٧

ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١

Saturday 4 June 2011
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ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ

أظهرت دراسة أن أكل حبتني أو أكثر من اجلوز قد
يساعد مرضى السكري على التحكم يف مستويات السكر
والكوليسرتول يف الدم.
وكتب باحثون يف دورية «رعاية مرضى السكري» أنه
«عندما استبدل مرضى النوع الثاني من السكري جزءا
من النشويات يف طعامهم املعتاد بنصف كوب من اجلوز
املهروس يوميا تراجعت مستويات السكر والكوليسرتول
يف الدم بشكل طفيف».
وعلى النقيض مل يظهر هذا التحسن بني من استبدلوا
اطعمتهم النشوية اليومية املعتادة بفطرية مصنوعة
بالكامل من القمح.
وقال سرييل كيندال من جامعة «تورونتو» بكندا وهو
FÖÁñuÊ<Ü€¬Ê<gËÅÊ<Íﬁ^€◊ä⁄Ê<ÓäÈ¬<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F
تعين
احد الباحثني املشاركني يف الدراسة انه «بينما ال
النتائج ان اجلوز مفتاح للسيطرة على مرض السكري فإنه
قد يكون جزءا من نظام غذائي صحي.
اجلوز فيه الكثري من الدهون ،لكننا ادركنا االن ان هذه
الدهون صحية» ،يف اشارة اىل الدهون غري املشبعة
املرتبطة بتقليل خطر االصابة بامراض القلب وفوائد
صحية اخرى.
وأجريت الدراسة على  117مريضا بالسكري قسموا اىل
ثالث جمموعات بشكل عشوائي.
وبعد ثالثة أشهر وجد الباحثون ان متوسط اهليموغلوبني
وهو مقياس للتحكم يف مستوى السكر يف الدم على
<F|Áç˘]Ê<t^r¬<HÏà∑<HgËÅF
املدى الطويل تراجع بنسبة  0,2يف املئة بني افراد
اجملموعة اليت استبدلت االطعمة النشوية املعتادة باجلوز
املهروس بينما مل يظهر هذا التحسن يف اجملموعتني
االخريني.

اىل والدتي احلبيبة ام طوني يف
ذكرى رحيلك االربعني

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

والدتي الغالية ام طوني ماذا
عسانا ان نقول يف ذكرى
]<l^Œ¯√÷] <ŸÊˆä⁄ <Í¬^€jq˜]Ê <;õÁ÷] <ºç^ﬂ÷] <›^Œ
اربعني يوما على غيابك عنا..
]÷√^<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<ÍﬁÇÈâ<ª<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ª<Ì⁄
طيفك
لقد غبت عنا جسدا اما
¬<‡äu <ÿï^ﬂπ] <'Èé÷] <Ì◊ÈñÀ÷ <ÌÈµÜ”i <^é
<Ì€È÷Ê
وروحك فباقية معنا ..نستذكرك
<ãÈÒÜ÷]<ÿn∫Ê<ÿ⁄]<Ì“Ü£<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]<ÌÀËÜç
JÌ⁄Ê^œπ]<·^qÜ„⁄<ª<ÎÜe<‰Èfﬁ
يا والدتي اجلبيبة وحنن جنتمع
واخوتي]÷<gﬁ^q <±] <gËÅ <ÇÈä÷] <ÏÖ]Å <ª <‹ËÜ”j
مع والدي احلبيب <Üñu <ÇŒÊ
<ÓäÈ¬ <ÍﬁÁõ <ÎÖ]Üu˜] <gÒ^ﬂ÷] <ÌÀËÜç
]÷<'Èé
لنأكل
واخواتي واالحفاد االحباء
<^ñ¬]Ê<Íﬁ^€◊ä⁄<k“Áç<Í⁄^-]<Í÷^€√÷]<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê
من يديك الطاهرتني ونشرب
<∞÷Êˆä⁄Ê<^ñ¬]Ê<gÈﬁÜ“<Í◊¬Ê<ÌœËÖá<›^é‚<l^ËÇ◊e
معك القهوة..نستذكرك دائما

ﻛﺘﺐ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﳴﻐﻮﺵ

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

<Fª^ËÜŒ<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<Ü€¬<Ç€¶F

<FÅ]Ü⁄Ê<gÈﬁÜ“Ê<êÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]F

<FÌõ^ËÜ⁄<^ﬂe_<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F

<FÜ€¬<Ç€¶Ê<·Á⁄_<HåÁﬂõ<HêÁ«π]<HgÈﬁÜ“F

<FÅ]Ü⁄Ê<ÎÊ]Ü€∆<Í¬Ü⁄F

*املنفذ العام املهندس امحد االيوبي*

*احلاج علي اسكندر*

*عرف االحتفال حسن الزغيب*

*املهندس هشام عالم*

*احلضور*

النحو التالي:
جاءنا من احلزب القومي السوري ما يلي:
يوم االحد املوافق العاشر من متوز  2011احتشد القوميون كلمة التيار الوطين -الدكتور هشام عالم
االجتماعيون وابناء اجلالية السورية من كل كيانات االمة والقى كلمة اللقاء الوطين العربي االسرتالي  -الدكتور
Ft^r¬Ê<Ïà∑Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅÊ<Ü€¬Ê<Ç√â_<ºâÁjË<ÌÀËÜçF
<Ft^£]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<Í÷^‚_<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F
<F|Áç˘]Ê<Ü€¬<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<‰ÀËÜç<'Èé÷]Fالذي دعت اليه منفذية غسان العشي
للمشاركة يف املهرجان اخلطابي
سيدني ،يف قاعة بلدية بانكساتون يف ضاحية غرينايكر قصيدة زجلية -الشاعر مارون طراد
يتقدمهم االمني فؤاد الغزال واملنفذ العام الرفيق امحد كلمة حركة الشباب املسلم العلوي -احلاج علي اسكندر
قصيدة من وحي املناسبة -شاعر بنت جبيل واجلنوب اسحاق
االيوبي.
العشي
بدأ املهرجان يف متام الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر كلمة اجلمهورية العربية السورية  -القنصل الفخري
بالنشيدين النشيد االسرتالي ونشيد احلزب السوري القومي السوري
االجتماعي ،ثم رحب عريف املهرجان الرفيق حسن الزغيب كلمة حزب البعث العربي االشرتاكي -االستاذ فوزي امني.
ثم كانت قصيدة متوزية لشاعر اجلنوب السوري الرفيق فؤاد
باحلضور وكلمة من وحي املناسبة ..
شريدي
احلاضر االكرب يف
املهرجان  ..كان الزعيم اخلالد انطون كلمة احلزب السوري القومي االجتماعي :القاها املنفذ العام
<FÖÁñuÊ<ª^ËÜŒF
سعادة  ..كان احلزن باديًا يف عيون
اجلميع وكأنه استشهد الرفيق امحد االيوبي شارحًا فيها معنى الفداء واهمية ان
]<Ê] <Ÿ^€é÷] <Ê] <Ìõ^ËÜ⁄ <ª <^ﬂ“ <·] <ÏÁ}]Ê <ÿ‚] <^ﬂﬁ
÷ <·^ﬂfيف
يفوح
كان
 <≈^œf÷]Êدمه
 <ÿf¢]Êوعطر
البارحة ..
]÷<Çu]Áارجاء قاعة األحتفال .يستشهد صاحب الفكرة من اجل قضيته ثم وصف ابعاد
<ÿ“Ê
<lÊ4eÊ
]<hÁﬂ¢
كان
ّ
]JÇuÁπاملهرجان حاف ًال بالكلمات والقصائد  ..ومجيع القوى الوطنية املؤامرة على وطننا برمته
مؤكدًا وقوف احلزب اىل جانب
وجريدة
ومؤسساتها
ومجعياتها
باحزابها
]<gÈ«π
]<›^⁄˜] <^„œ◊õ
]<:÷] <Ì⁄Ê^œπ
<^ÈuÊ
<ÓâÁ⁄اهلريالد اليت مثلها مدير اهلنا يف الشام بقـــيادة الرئيس السوري بشار االسد.
]÷<ÍﬁÁÈ„í
]÷√<ÊÇ
فيها<ÃëÊ
العامة]÷<ÎÑ
]¬^<!] <ÂÅ
]÷<ÖÇí
اكرم
الزميل
العالقات
املغوش شاركت يف ذكرى يف نهاية االحتفال شاهد احلضور فيلم عودة الزعيم من
J–◊�π]<Üé÷^e<ÿÈÒ]Üâ]Ê
اليت حوهلا القوميون االجتماعيون اىل وقفة عز
الثامن من متوز
اجلميع لتناول
FêÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]Ê<ÌÀËÜç<'Èé÷]<H‹v◊⁄<Áe<H|Áç˘]<HÓäÈ¬<HÍﬁ^€◊ä⁄<HgÈﬁÜ“<V∞€È÷]<‡⁄F
املغرتب عام  .. 1947ثم دعى عريف االحتفال �
<^ﬂÀÈ◊u
<·Á”Èâ
]÷<Üíﬂ
]·<
<‹”Úﬂ€�ﬁ <^Èﬂﬁ] <Õ^ï]Ê
ً
وفاء لزعيمهم اخلالد انطون سعادة الذي افتدى امته بدمه .العشاء الذي اعدته املنفذية واستمراالحتفال حتى الساعة
]˜JÖÁñv◊÷<«·^äﬁ
J^€Ò]Å
<làÈ≥ <ÌÈ~â <ÌeÅ`⁄ <lÇ¬] <ÇŒ <gËÅ <Ì◊Ò^¬ <kﬁ^“Ê
على
كانوا
املهرجان
يف
شاركوا
الذين
والشعراء
اخلطباء
مساء.
والنصف
الثامنة
ً

<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
والكالم صعب جدا يف ظل رحيلك املفاجئ فأنت يا والدتي احلبيبة
]˜<ÏÇ◊f÷]<‘◊i<Ìõ^ËÜ⁄<ÏÇ◊e<^ﬂe]<‡⁄<4f“<ÅÇ¬Ê<|Áç
بالروح والعاطفة معنا وبيننا نصلي ونسأل اهلل تعاىل ان يسكنك
]÷<Ó◊¬Ê<Ï4f“<ÌÈﬂõÊ<l^⁄^Œ<·^ﬂf÷<k�¬]<:÷]<Ì√ËÅÁ
جناته الن احلياة كلها ام واب ويلهمنا بعدك الصرب والسلون ولن
<ãÈÒÜ÷]Ê<Í⁄]Ü“<ÇÈ€£]<Çf¬<Ç‚^.]<‰÷<ÖÁÀ«π]<‹„â_Ö
ننساك ابدا..
]÷<Ìf“Á“Ê <Í⁄]Ü“ <Ü€¬ <ãÈÒÜ÷]Ê <Í⁄]Ü“ <ÇÈçÖ <ÇÈ„é
<Ÿ^€¬]<Ÿ^qÖÊ<∞ÈµÅ^“˜]Ê<∞◊ï^ﬂπ]Ê<]Ç„é÷]<‡⁄
عن العائلة املفجوعة
J∞vq^ﬁ
ابنك املفجوع تشارلي سعد
<Ó◊¬ <k÷]á <^⁄Ê <kﬁ^“ <ÌÈqÉÁ€ﬂ÷] <ÏÇ◊f÷] <ÂÑ‚ <Ìõ^ËÜ⁄Ê
]÷√„JÌ ^Èñ÷]Ê<›Ü”÷^e <JÌÈ÷^¢]Ê<·^ﬂf÷<‡¬<oËÇ£]<ÖÁñ£]<ŸÊ]Çi<›^j§]<ªÊ <I <ÖÇí÷] <ÓâÁ⁄ <ÇÈä÷]» <‰e^j“ <‰ÀËÜç <'Èé÷] <›ÇŒÊ <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
قسيس
سيقام قداس وجناز االربعني لراحة نفس املرحومة زهية
<Ì◊Èñ
]<·]<Õ^ï]Ê<JgÈuÜi<ÿ∂]<‹”jÈe<ª<‹”e<guÖ
االنطاكية
وبولس
¬<‰ﬂ
<ÕÜ√Ë
بطرس]“<‡⁄ <2
القديسني <ÌÀËÜç
كنيسة]÷”<‡äu <‹ËÜ
سعد (ام طوني) يف ]÷<'Èé
]·< �
<4f“<Å¯f÷]<ÂÑ‚<ª<^ﬂﬂÈe<ÂÁqÁe<^ﬁÖÊÜâ<·˜<l^€◊”e
االرثوذكسية على العنوان:
<‘e<Íœj◊ﬂ÷<^ﬂ√⁄<‹”j◊Èñ <ÅÁqÊ<ÌëÜ <ÿ«jäﬁ»<Ÿ^ŒÊ
259Hyatts Rd Plumpton
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻓﺮﻳﺪ ﺟﺎﻥ ﺩﻛﺎﻥ
]}^< ¬<‰◊‚] <∞e <ÿu <^µÜ“ <^ÀÈïÊ <^ﬂÈ⁄] <^ø¬]ÊÊ <]àËà
وذلك يوم االحد يف  2011-7-17الساعة العاشرة صباحا.
<‘uÜ�e<‘ä€jﬁÊ<‘i]Å^çÖ]Ê<‘vÒ^íﬂe<’Ö^fjﬁ<‰Èf¶Ê
ﺟﺎﻥ ﻓﺮﻳﺪ ﺩﻛﺎﻥ
]÷<ÌﬂjÀوتشارلي
ومسري
طوني
الداعون :زوجها جورج
<ÏÜ⁄]ˆπ]Ê
<ÂÑ‚ <‡⁄
واوالدها∂<^√È
سعد <tÜ™ <Óju
]÷<Í�âÁ
0415 41 42 43
]÷ J«‹ç^«÷]<ÊÇ√÷]<^7<º�≠<:÷]<ÌfÈ‚Üزوجة انطون
وعائالتهم وبناتها نوال زوجة حسين حصين وليديا
<ÌÀËÜç
]÷<‡äu <'Èé
<Ì◊ÈñÀe
]÷<gÈu3
<ì◊}Ê
املرحوم حنا
شقيقها
وعائلة
]<±تريين
جون
مرون ود .ليندا زوجة د.
]<ÿ⁄]<Ì“Üu<ª<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]Ê<^Àí÷]<Çrä⁄<›^⁄
الدعوة
واملهجر..
الوطن
يف
وقسيس
قسيس وعموم آل سعد
25 breust place, punchbowl
168 terminus street, liverpool 50 king street, st marys
JÎÜe<‰Èfﬁ<ãÈÒÜ÷]<Ì÷ÊÅ<ÿn∫Ê
عامة
ph: 9750 5588
ph: 9600 8080
ph: 9833 0255
<]Ñ‚ <gËÅ <ÇÈä◊÷ <]Ü“^ç <ÌÀËÜç <'Èé÷] <pÇ† <‹m
]÷<‰j€◊”e<Ç“]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<Ü”ç<^€“<ÏÊ^À£]Ê<‹ËÜ”j

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

* ﺩﻛﺎﻥ -ﺃﻭﻝ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﳲ ﻫﺬﺍ ﺍﳴﺠﺎﻝ
* ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺔ ﻭﻧﺆﻣﻦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﺇﳳ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
*  Eternityﺑﻔﺮﻭﻋﻬﺎ ﳲ ﺳﺎﻧﺖ ﻣﺎﺭﻱ ﻭﺑﺎﻧﺸﺒﻮﻝ ﻭﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ
97505588
*ﻧﺆﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﻭ ٧ﺃﻳﺎﻡ ﳲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  ,ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ
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Liberal colleagues turn on Malcolm $57 billion to clean up others> backyards
Turnbull over his <bitter> mindset

Malcolm Turnbull chats to Rob Oakeshott and Tony Windsor during a recent question time

MALCOLM Turnbull is
being urged by colleagues
to reconsider his future
in politics after his latest
attack on Opposition
Leader Tony Abbott.
A senior Liberal told The
Australian Online that
Mr Turnbull had a strong
future in the party, but
only if he could shake
his “bitter and twisted”
mindset.
Another Liberal went
further, saying it was
time for the former Liberal
leader to resign.
“For the good of the Liberal
Party and the country,
Malcolm Turnbull has to
leave the parliament,” the
source said.
Mr Turnbull said on
wednesday he would back
the Coalition>s climate
policy out of loyalty, but
added that that was more
than he>d received as
Liberal leader.
One of Mr Turnbull>s
frontbench colleagues
said the former leader had
to move on from the past.
“It>s almost like, the
worse Labor goes, the
more frustrated he gets.
And then he>ll have a little
breakout.
“If he>s not prepared
to put it behind him, he
shouldn>t be there. If he is
prepared to put it behind
him, well we>d value his
contribution.”

The second source said:
“This is a guy who has
woken up - he>s realised
he>s got it so wrong and
so out of touch with the
Australian people that he
can>t cope with it.
“He can>t cope with the
fact that his greatness
has been rejected.”
Mr Turnbull yesterday
failed to endorse Mr
Abbott>s direct action
climate change policy,
which he has previously
undermined
as
an
expensive approach to
tackling climate change.
But he said politics was a
team sport and “as long as
you are a member of the
shadow cabinet you stick
with the team position”.
“So I>ve given Tony Abbott
consistency and loyalty
that of course I didn>t
receive consistently from
all of my colleagues while
I was leader,” he told ABC
radio.
Mr
Turnbull,
the
o p p o s i t i o n > s
communications
spokesman, was deposed
as Liberal leader in
December 2009 over
his support for Kevin
Rudd>s emissions trading
scheme.
He crossed the floor
to support the scheme,
which was rejected by the
parliament.
Mr Turnbull has committed

to voting with the Coalition
on Julia Gillard>s climate
change plan.
To do otherwise would
mean resigning his
shadow cabinet position.
Former Victorian Liberal
premier Jeff Kennett
added his voice to those
calling for Mr Turnbull to
resign.
“He is apparently very
bright, from everything I
hear. But certainly t̀eam>
isn>t part of his makeup,” Mr Kennett told radio
3AW.
“He lost the leadership of
the party. He might have
felt strongly about an
issue.
“If he still feels so strongly
about it, he ought to get
out of the party, get out
of parliament, be an
advocate for what he
believes in.”
Mr Kennett said Mr
Turnbull
had
been
“absolutely disloyal”, and
had “no future in terms of
leadership”.
“(It>s a) pity, because he
does have a good brain,
and he would have made
a very good treasurer, I
think.
“But how can you position
yourself to represent the
community when one
of your party members,
consistently, for his own
promotion, argues against
the team issue?”

POLLUTERS will be
spending $1500 per person
on foreign carbon credits
just so the nation can meet
its ambitious target of
reducing emissions by 80
per cent by 2050.
But Australia>s own
domestic carbon emissions
will have barely changed
from the levels being
belched out ton thursday.
The long-term scenario
revealed in Treasury>s
own modelling on the
carbon tax shows that
Australian polluters will be
spending $57 billion a year
on clean energy projects
in other countries by 2050
to meet our own pollution
abatement targets.
The government claimed
the number was small when
viewed as a proportion of
the economy in 2050, which
is expected to have almost
tripled to $3.6 trillion.
It is also argued that
without
international
abatement, the carbon
price in Australia would be
much higher.

But the opposition said the
modelling raised doubts
about the government>s
ability to keep providing
compensation
to
households in the future if
companies found it cheaper
to buy carbon permits
overseas.
The figures revealed in
an extended Treasury
modelling document show
that Australia>s own
domestic carbon emissions
would be 545 million tonnes
a year by 2050 - only 30
million tonnes less than
what is produced now.
In order to reach our
pollution target of reducing
emissions by 80 per cent
on 2000 levels by 2050,
Treasury said that 434
million tonnes of carbon
abatement would have to
be sourced from overseas.
Treasury>s forecast of a
carbon price of $131 by
2050 means that Australia
will be putting $57 billion
in today>s dollar terms into
the hands of foreign clean
energy schemes to reach

Australia>s own abatement
target.
Opposition environment
spokesman Greg Hunt
accused the government
of
burdening
future
generations with a carbon
debt.
«Julia
Gillard
has
committed us to sending
$3.5 billion offshore to
foreign carbon traders by
2020,» Mr Hunt said. «But
that figure will multiply to
more than $1500 per person
per year in today>s dollars
to be sent to unknown and
unknowable foreign carbon
traders by 2050.
«This is about creating a
permanent and growing
black hole in the Australian
economy and the Australian
budget.»
Director of climate change
policy at the Institute
of Public Affairs Tim
Wilson said the modelling
suggested that the carbon
tax would do more to help
other countries reduce their
emissions than it would to
reduce Australia>s.
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100 DAY ACTION PLAN ACHIEVEMENTS
BENEFIT IN EAST HILLS
The Member for East
Hills, Glenn Brookes
has
welcomed
the
achievements of the NSW
Government’s first 100
days in office.
“As a member of the NSW
Liberals & Nationals
Government I am proud
to be a part of the team
that has hit the ground
running
with
solid
achievements that benefit
our local community”
Glenn Brookes said after
meeting commuters at
Panania Train Station
tuesday morning.
“After just 100 days in
office, we’ve shown
we’re a Government that
delivers on commitments
including:
• passing legislation to
create 100,000 new jobs
through our Jobs Action
Plan;
• reducing the cost of
train travel for commuters
buying monthly, quarterly
and yearly tickets;
• creating District Health
Boards to give medical
professionals and the
community more say in the
running of local hospitals;
•
repealing Labor>s
homebuyers tax;
• introducing legislation
to strengthen police
powers including ‘move

on’ laws and reintroducing
the offence of ‘drunk and
disorderly’;
•
establishing
Infrastructure NSW to
identify and prioritise
infrastructure projects;
• establishing a Special
Commission of Inquiry
into Labor’s bungled and
dishonest power sale;
• introducing legislation to
toughen laws relating to
graffiti vandals; and
• scrapping Part 3A of the
Environmental Planning
and Assessment Act.
“People on 26th March
voted for change – and
in the first 100 days we
have got on with the job
of implementing and
delivering this change.
“This is just the start
of our delivery of
commitments that enables
the Government to invest
in the infrastructure and
services our community
demands and deserves.
“I look forward to being a
part of a Government that
with positive and practical
measures will continue to
deliver our commitments
to the East Hills electorate
and make NSW number
one again,” Glenn Brookes
said.
Media: Geoffrey Grasso
0421 778 671

Barry O>Farrell offers
Julia Gillard a rail switch

Carbon tax bad for buses:
O>Farrell
THE Federal Government>s
carbon tax will encourage
Sydneysiders to drive their
cars rather than catch public
transport, NSW Premier
Barry O>Farrell says.
Prime Minister Julia Gillard
has promised motorists will
not pay more for petrol under
the tax, but large commercial
vehicles, including buses,
will not be exempt.
«In a city in which we
have congested roads ...
the federal government>s
carbon tax scheme puts in
place an incentive to drive
a car, not catch a bus,» Mr
O>Farrell told Sky news on
thursday.
Schools, hospitals and

other services would also
suffer, he said, as the NSW
Government was set to
lose hundreds of millions
of dollars in dividends
from the state>s mainly
government-owned black
coal power generators,
which have been denied
compensation for the tax
they will pay.
«It could take up to half of
the dividends provided by
the state energy companies
to State Government,» he
said.
«That means we are
down a couple of hundred
million dollars that would
otherwise be going into
schools, into hospitals,
into policing and the other
services that we provide.»

Triple terror blasts rock Mumbai, toll rising

An injured victim of an explosion is carried for treatment to a hospital in Mumbai
PRIME Minister Julia Gillard neighborhoods, police set up kilometres away in southern to the city for 60 hours in
and Foreign Minister Kevin checkpoints and were put on Mumbai.
November 2008. That attack
Rudd have both slammed high alert.
Then, the third bomb exploded targeted two luxury hotels,
the three bombings that The bombings came just in the crowded neighborhood a Jewish centre and a busy
killed wounded 141 people months after peace talks of Dadar in central Mumbai, train station.
in Mumbai, saying Australia resumed between India and according to police.
C. Uday Bhaskar, a defence
Pakistan, which New Delhi has Because of the close timing analyst, said the bombings
stands by India.
«I condemn the deadly blamed for past attacks.
of the blasts, «we infer that showed that Mumbai
terrorist attacks overnight in Arup Patnaik, a top police this was a coordinated attack remained vulnerable despite
officer, said the attackers used by terrorists,» Home Minister precautions taken after the
Mumbai,» Ms Gillard said.
«Australia stands with improvised explosive devices Palaniappan Chidambaram 2008 attack.
Mumbai and the people of in the attack, hidden in an said.
«The local police still does
India today. We know their umbrella in the Jhaveri Bazaar A lifeless body lay on a not have either the capability
strength and are confident jewellery market and kept in a cart. Survivors carried the or the capacity to pre-empt
they will meet this latest car in the business district of wounded to taxis. One man such attacks, and this is going
was dragged out of the area to be a constant challenge,»
challenge with courage Opera House.
and determination to stand The third blast in Dadar area on a red board used as a he said.
against such senseless acts was caused by an explosive stretcher. Bleeding victims The city has been on edge
device concealed in an electric crowded into the back of a since the 2008 attack. In
of violence.»
Her foreign minister said meter at a bus stop, the Press cargo truck to be taken to a December,
authorities
Australia was confident Trust of India news agency hospital, where wards were deployed extra police on
Indian authorities would said.
filled with the wounded, city streets after receiving
track down the perpetrators Prime Minister Manmohan slathered in white burn intelligence that a PakistanSingh condemned the blasts cream.
and bring them to justice.
based militant group was
«Wanton acts of terrorism and appealed to the people of At Jhaveri Bazaar, a witness planning an attack over New
have no place in the civilised Mumbai «to remain calm and described two motorcycles Year>s weekend.
world,» Mr Rudd said in a show a united face.»
exploding in flames and saw In March 2010, Mumbai police
statement.
There was no immediate claim at least six bodies.
said they prevented a major
«Australia stands in solidarity of responsibility, and Indian «People were shouting <Help terrorist strike after they
with India at this most officials refused to speculate me, help me,>>> the man told arrested two Indian men, who,
on who might be behind the Headlines Today television. police said, were preparing
traumatic time.»
Australia joined a chorus blasts.
People hugged and wept. to hit several targets in the
of countries that expressed Indian officials have accused Crowds gathered in the blast city. In September, police
horror over the bombings, the Pakistan>s powerful spy agency areas as police questioned issued a terrorism alert for
deadliest attack in Mumbai of helping coordinate and fund witnesses, and investigators the city during a popular
since Islamist militants earlier attacks, including the wearing gloves sifted through Hindu festival.
assaulted a range of targets Mumbai siege, which killed 166 the debris for clues.
Last month, India and
including international hotels people over three days. Peace Cabinet minister Farooq Pakistan held their first
talks between the countries Abdullah said: «Let those formal talks on the disputed
in 2008.
Bloody bodies were strewn were suspended after the siege perpetrators of this terror region of Kashmir since the
in the dirt of Mumbai>s and resumed only recently.
remember, we will find them 2008 Mumbai attacks. Both
crowded neighborhoods and The bombings began with an and Inshallah (God willing) nuclear-armed nations claim
markets. Doors were ripped explosion that ripped through we will give them the justice Kashmir in its entirety, and
have fought two of their three
off storefronts, motorcycles the famed Jhaveri Bazaar that India believes in.»
were charred and a bus jewelry market. A minute later, The blasts marked the first wars over the region since
stop was shredded. After a blast hit the busy business major attack on Mumbai they gained independence
the blasts in three separate district of Opera House, several since 10 militants laid siege from Britain in 1947.
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Julia Gillard>s emotional speech: From shy Julia Gillard digging herself a
schoolgirl to red-hot battle on carbon tax deeper hole over the carbon tax

JULIA Gillard today
described herself as a
reserved woman and
shrugged off personal
attacks as she made
a strikingly personal
commitment to seeing
her carbon pricing plan
introduced.
Saying it was hard for her
to expose her feelings, the
Prime Minister told a life
story of a shy schoolgirl
who made it to The Lodge.
She described herself as a
reserved woman but was
ready to «hang pretty tough»
in a «red-hot contest» she
would face with «steely
determination».
Ms Gillard said she wasn>t
burdened by attacks
on her, including being
called a liar and being
confronted in public and
on the airwaves.
«I always understand that
the political contest is
going to be hot and I>ve
never shied away from a
red-hot go in a political
contest,» she told the
National Press Club in
Canberra.
«That>s not in my
nature either. So I>m not
someone who lies awake
at night pondering poor
news coverage or the use
of harsh words. I don>t
worry about those kinds of
things.
«I do worry to the extent
that it may make it more
difficult to achieve what

we need to get done.»
And with what appeared
to be an effort to keep
a lid on her emotions,
Ms Gillard also said, «I
don>t forget where I came
from.»
«It doesn>t come easy to
me to expose my feelings
as I make these (policy)
decisions,» she said.
«I was the shy girl who
studied and worked hard,
and it took time and effort
but I got from Unley High
to the law and as far as
here, where I am today.
«I>ve brought a sense
of personal reserve to
this, the most public of
professions. And the
rigours of politics have
reinforced my innate style
of holding a fair bit back in
order to hang pretty tough.
«If that means people>s
image of me is one of
steely determination, I
understand why.
«But I don>t forget where I
come from, why I>m here,
or what I>ve learned along
the way. I don>t forget
Unley High, where I saw
kids who sat at the back
of the room and did makework and were left behind.
«I don>t forget how I felt at
(legal firm) Slaters when I
won my first case on behalf
of an outworker, I got her
paid what she deserved,
and she just said, quietly,
thanks.
«I don>t forget September

2008 when the world stood
on the brink of economic
disaster and it took a Labor
Government and urgent
action, decisions right in
the moment, to save jobs
and businesses.
«What I learned and
believed through all of that
was that it>s one thing to
hang tough and hold a
bit of yourself back. But
nothing hard ever gets
easier by putting it off to
later.»
WATCH LIVE: Return to
this page for a live stream
from 6.30pm (AEST) as Mr
Abbott takes questions
from 100 uncommitted
voters.
Today,
Ms
Gillard
appealed to women
voters as she outlined
the tax cuts which would
make up the protection
against price rises would
help working women in
particular.
The Government wanted
to more than tripled the
tax free threshold lifting
it from $6000 per year to
$18,200.
Combined with other
changes, this means that
450,000 people who earn
between $16,000 and
$20,500 would pay no
tax.
«This is a tax cut for
working women,» Ms
Gillard said, referring in
particular to mothers with
part-time jobs.

VOTERS
have
overwhelmingly
rejected Julia Gillard>s
carbon tax with the
majority demanding the
Prime Minister call an
early election to seek
a mandate for a tax
she promised not to
introduce.
In confirmation that the
package announced
Sunday had fallen on
deaf ears, 68 per cent
of voters are under
the belief they will be
financially worse off
under the tax.
This is despite $15
billion in tax cuts and
handouts to most
households linked to
the carbon tax, and a
promise that two thirds
of all families would be
fully compensated or
come out in front from
generous compensation
payments. Voters have
also delivered their
verdict on the Greens,
with 62 per cent claiming
the minority party had
too much power and
was calling the shots in
the Gillard government.
In the first nationwide
Galaxy poll conducted
after the release of the
carbon tax for The Daily
Telegraph, 60 per cent
of all people said they
were opposed to the
tax.
The results have dashed
hopes among Labor MPs
that the government, and
their leader, would get a
bounce from the release
of the package after
months of uncertainty
and a hostile scare
campaign by Opposition
Leader Tony Abbott.
It has also confirmed the
worst fears of Labor MPs
that the credibility and
long-term viability of the
government had been
severely damaged by
embracing the Greens.
The conclusion of 63
per cent of all voters

was that Ms Gillard had
no mandate for the tax
and should go to an
election, with just 29 per
cent of people claiming
they were in favour of
the tax.
The results also suggest
that voters have stopped
listening to the PM and
had hardened their
views that Ms Gillard
had broken a promise
not to introduce a
carbon tax.
The only positive from
the poll is that the level
of opposition to the tax
has remained largely
unchanged since the
last poll in June.
What
will
be
troubling
for
the
government, however,
was the rejection
of the associated
compensation
payments which Ms
Gillard has claimed
would benefit nine out
of 10 households.
With 68 per cent of
people believing they
will be financially
worse off, Ms Gillard
appears to have missed
an opportunity to buy
off lower and middle
income families.
More than two thirds
of people believe they
will be worse off even
though the government
has claimed that the
rise in the cost of living
driven by the tax would
amount to only a 0.7 per
cent rise in the CPI.
Furthermore, a total of
67 per cent of voters
believed the tax would
be generally bad for the
economy.
But the tax reform and
compensation package
linked to the tax was
not the only element
rejected by most
voters.
A surprising 81 per
cent of voters believe
the package, which
promised to reduce

160 million tonnes of
carbon pollution from
the atmosphere by
2020, will have little or
no impact on improving
the environment.
Only 15 per cent
have
bought
the
government>s pledge
that it would be good for
the environment.
Ms
Gillard
has
acknowledged
the
difficulty she faces in
selling the carbon tax
and has tried to reassure
her
increasingly
agitated backbenchers
that things would
eventually turn around.
«Democracy is not one
long opinion poll, it is
about leadership,» she
said at the weekend.
Galaxy CEO David
Briggs,
however,
said
Sunday>s
announcement
had
failed to convince
voters.
«The majority of voters
remain opposed to the
tax and believe she
should call an early
election before it is
introduced,» he said.
«For many voters, the
carbon tax is further
confirmation
that
the Greens have too
much influence in the
parliament. The problem
for the government is that
most voters continue to
believe that the personal
cost outweighs the
environmental benefits.
«Such is community
concern over the carbon
tax that the majority
of voters believe Julia
Gillard should call an
early election to seek
a mandate for the tax
rather than have the
legislation passed in
this parliament.»
The poll was conducted
on Monday night, giving
the public more than 24
hours to digest the full
extent of the tax and its
wider implications.
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