

 





ZÔ‹«@Îc@‚bé@Äi@ﬁbóm˝€



<TelV<9709 3322
MobV<0414 424 275<

 
 


ƒËÖ^éπ] <Ì ^“ <Ç„√jﬁ
Ìœ‚^é÷] <ÌÈﬂe˜] <‡⁄
ÌËÅ^√÷] <Ÿá^ﬂπ] <Óju <
Ì�ËÜ§] <‹âÖ <‡⁄
|^jÀπ] <‹È◊äi <±] <

32

Pages

www.meherald.com.au/myherald
www.issuu.com/meherald/docs/myherald
Serving
the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ@Ú‹ÌÏ†@Ò5Ç
wwwNsouthwestbuildersNcomNau

e-mail:
e-mail:info@meherald.com.au
info@meherald.com.au- -e-mail:
e-mail:ads@meherald.com.au
ads@meherald.com.au

40


Full
Ad and

details on

back
page


ÚÓ€a6é¸a@pbÌ¸Ï€a@ãˆbé@¿@
åÏmÎ@ojé@›◊@äáóm
وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية
تصدر كل سبت

www.meherald.com.au/myherald

Sydney:
Unit 9,46
- 48
Restwell
St, Bankstown
NSW 2200
Sydney:
Unit
9,46
- 48 Restwell
St, Bankstown
NSW 2200

$1.50

 


Melbourne:
11 Caulfield
Crescent
RoxburghPark
Vic.3064
Melbourne:
11 Caulfield
Crescent
RoxburghPark
Vic.3064

Tel:(02)Tel:(02)
87648186
Fax:(02)
87648062
87648186
Fax:(02)
87648062

Tel/Fax:(03)93085765
Tel/Fax:(03)93085765

4 June
2011, Issue
529No. 545
Saturday 24
September
2011,No.
Issue

٥٢٩
٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ
545ﺍﻟﻌﺪﺩ
العدد- ٢٠١١
- 2011ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
 أيلول24
السبت

pp:
pp: 255003
255003 // 09613
09613

حفل استقبال مبناسبة اليوم الوطين السعودي يف اسرتالياZCá€a7:aD@Ä€@ã�ﬂ@lbËÌa@Ô€a6é¸a@Ô„b‰j‹€a@ﬁb‡«˛a@›uä
السفري ناظر يقيم
خ ّطة الكهرباء «تنوّر» اجمللس والبحث ينتقل إىل التعيينات

يشيدان باملكانة القيادية للمملكة
 غيالرد وراد1701 إللزام إسرائيل تنفيذ الـ: سليمان مرتئساً جلسة جملس األمن
È‰«@Û‹Én„@Â€Î@Èˆb‰i@Û‹«@ÊÏﬂåb«@b‰‰ÿ€@Èibjí@Â«@Û‹¶@Êb‰j€
QW@Úz–ñ@Ú‹ib‘æa
السعودية يف العامل
العربية
وقرارات التعويض املالي
صفحة
طويت
.عليها
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وسط هدوء مل خيرقه
الشتائم
تبادل
سوى
بسبب كسارات آل فتوش

حقق لبنان أمس االول
 اجنازا داخليا..اجنازين
متثل باقرار جملس النواب
خطة الكهرباء حيث اصبح
يف
اللبنانيني
بامكان
املستقبل القريب التنعم
«متل الناس» بالكهرباء
واجنازا خارجيا متثل برتؤس
لبنان جلسة جملس االمن
<^È◊¶
<Hl^Œ^œvjâ˜]
ميشال
< الرئيسk∑]ài
ودعوة
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< اللزامH^ÈqÖ^}Ê
سليمان
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تنفيذ
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 مليار دوالر23 توقف املعارك على جبهة سرت و«االنتقالي» يعثر على

Ômb‘Óﬂ@‚bﬂc@�bÓébÓé@’Ìã�€a@á�j»m@äaàe@X
»ليبية لتلفزيون «العربية
إن رئيس الوزراء السابق
البغدادي احملمودي اعتقل
 حيث حوكم،يف تونس
بالسجن ستة أشهر لدخوله
)17 (التتمة ص

مفاجأة
لكن
.فيما تراجع الثوار الليبيون املقبلة
 أعلن احلكومة الليبية الثورية،على جبهة سرت
 كانت بإعالن عثورها على،حلف مشالي األطلسي
<ª <áÖ^e <ƒqÜ⁄ <4f√i <Çu
 مليار23  االول أنه واثق أصول قيمتها،أمس
<Çœ◊ » <HÏÇËÇ¢] <ÌËÜn“˘]
من إنهاء العملية يف ليبيا دوالر مل ينفقها النظام
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 فيما قالت مصادر،يف غضون األشهر الثالثة السابق
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قال أحد أعضاء الوفد
J«‡”∫<Çu<ÓíŒ_
البطريرك
رافق
الذي
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املاروني مار بشارة بطرس
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 ان،الراعي اىل باريس
الرئيس الفرنسي نيكوال
ساركوزي سأل البطريرك
الراعي جديًا «ما دام أن
EAGLE
VALE INSURANCE SERVICES
أصبح عددهم
املسيحيني

ﺻﻔﺤﺔ
 من لبنان إىل فرنسا ؟١٥
ملسيحيون
هل قال ساركوزي للراعي ليهاجر ا
٢٠١١  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ
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مشروع لإلحتاد األوروبي الستيعاب
!وسوريا
 ماليني مسيحي من لبنان3
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ﺑﺎﺧﻮﺱ ﺑﻮ

مليونًا وثالمثئة الف يف
لبنان واملسيحيون يف
،سوريا مليون ونصف
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الرمسية
 خاصة الشخصيات،ظل صراع احلضارات
 والسياسية وأعضاء من، االسالمي- املسيحي
ال مكان للمسيحيني يف جملسي النواب والشيوخ
االسرتالي
 واالفضل الفيدرالي،املشرق العربي
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الدول
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 وقال،الكالم
بالذهول هلذا
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*وجاكي الين
بالنكت
وتبدو آن
<الحلوىÇÈ√íj÷]
يقطع قالب
*السفري حسن بن طلعت ناظر
<«ÌËÖÁÀ÷]»
<Ì÷^œjâ˜]
<±c
<Í“4⁄˘]
<‡⁄]ài
ووسائل االعالم
الصحف
< افتتحهÌ�◊ä÷]
احلفل الذي
< بدأãÈÒÜ÷]
<H‰fÒ^ﬂ÷
<‹È◊äiÊ
<Çï <Ìr„◊÷]
<ª أقام سفري خادم احلرمني
<اجلالياتÖ^ée وشخصيات
¬¯·<اسرتالياc
< لدىƒ⁄
الشريفني
< احلرمنيkﬁ^“
∞<خادمuسفري
<ÖÅ^í⁄
<ª <Çâ˘]
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< العربية واالسالمية يفª
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< بن طلعتÌâ^ÒÖ
حسن
حسن
ْ
<‰ﬁ_Ê
<HÏ^«◊π]
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.
اسرتاليا
مبناسبة
استقبال
حفل
20 التتمة صفحة
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اليوم الوطنى احلادي
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مطلوب للعمل

åÏ∏@¿@‚˝é@ã∏˚ﬂ@Å6”a@ÈÓiÏu@

يف اجبان والبان شتورا

›Óˆaãég@ÜÎáy@äÏj«@…‰‡‰é@ZÏÁbÓ‰n„
اخلربة ليست ضرورية

åá„˝Ì7ﬂ@¿@∂Î¸a@È◊aÏ–€aÎ@äbõÉ‹€@Òçº@p˝´

العمل بدوام كامل

@È◊aÏœÎ@äbõÇ
o◊äbæa@Âﬂ@Úuåb†

 بعد2،00  صباحا حتى الـ9 الرجاء االتصال من
:الظهر من االثنني اىل اجلمعة على الرقم

97937359

bÌäÏnÿÓœ@¿@∂Î¸a@kÓ€aÎá‹€@äbÿæa@Úèé˚ﬂ
TONY
FRANCIS QUALITY MEATS
Lucky Len - No.1
êÓè„ãœ@Ô„Ï†@@bËjybó€

ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻟﻄﻒ ﺍﷲ ﺣﺠﺎﺭ
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@Ú�‹é@Âﬂ@ÈÌÏ‰m@paÜbËí@Òá«@Û‹«@Ú‹ñby
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ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹ﬂ
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F<gÈíﬁ^È÷]<Î3éπ<æÁø£]<Ìf÷^q<¯Èjâ<F

،أقر جملس النواب
ّ ،داخليا
مشروع
،االول
أمس
،الكهرباء بإمجاع سياسي

^È⁄ÁË<Ìqá^�÷]<Üœf÷]Ê
@á”Î@Lucky Len
M@NoN1@…ﬂ@·ÿƒy@aÏiãu
<ÿ“Ê<Ìf“<IÜ∆2⁄^‚<IÌjÀ“<I–ﬁ^œ⁄
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Tel 02 9534 5111 Fax 02
9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore Road Riverwood NSW 2210

26 Good St~@Granville 2142
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مطلوب


اعادة انتخاب عصفور رئيسا لبلدية
بانكستاون وَوينرتبوتوم نائبا له

Active Insurance Management
For Your Business

Workers' Compensation for your Employees
 Insurance when starting up a Business
Public Liability Insurance for your Trade Work
 Home Construction Insurance


* رئيس البلدية املنتخب كال عصفور ونائبه
معلمو
مطلوب
*االن وينرتبوتوم
عربية165C
 حلوياتWattle Street
Bankstown
البلدية ونائبه السيدين
متت اعادة انتخاب السيد
وافرنجية
Call
us
Today
رئيسا عصفور َووينرتبوتوم عن
عصفور
كال
02
 حظيا9707
الكبري الذي3077
لبلدية بانكستاون واالن الشرف
 للعمل يفMob:
0414
واعضاء
 اجملتمع309
به وشكرا360
وينرتبوتوم نائبا له يف
email: danny@eaglevaleinsurance.com.au
حلويات ابراهيم
اجتماع استثنائي جمللس البلدية واملوظفني على
.االربعاء دعمهم املستمر هلما
مساء
البلدية
 للمعلوماتojè€a@@‚bÌc@áÓ«aÏæa@›j‘„ˇ
بلدية
رئيس
وقال
.املاضي
:وبعد اعادة انتخابهما بانكستاون السيد كال االتصال على
Your Specialist AMP Advisers

Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd

9597 2071
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Advertisement

JOHN’S DAY NIGHT CHEMIST
OPEN
TILL
8PM

7

DAYS
&
NIGHTS

333 GUILDFORD RD, GUILDFORD

TEL: 9632 6890

LOWEST PRIVATE PRESCRIPTION PRICES EVERYDAY

WINNERS

AGAIN

WINNER

WINNER

2010

2008

2010

2008

$10

AFTER $30
CASHBACK ON
UPGRADE

2011

666 Doncaster Road Doncaster Victoria 3108 Australia www.abbottdiabetescare.com.au
ABN 95 000 180 389 MSE110630114126

L2382387-080911

Offer only available for patients on insulin. Offer can not be used in conjunction with any other
offer. Excludes Optium Omega, Optium Xceed and FeeStyle Lite as trade-in. Customer’s old
meter must be traded in to qualify for this offer. One per customer. Cash back amount is limited
up to $50 and cannot exceed the purchase price of the meter.
*Diabetics with elevated ketone levels should seek medical advice. Ask you healthcare
professional how an Optium Xceed or FreeStyle Lite may assist you. Always read the label and
use only as directed. Information contained herein is for distribution outside of the USA only.
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لبنانيــات

سليمان يف كلمة أمام جلسة جملس األمن حول «الديبلوماسية الوقائية»:

تاليف النزاعات يكمن يف إجياد الطرق لتنفيذ القرارات الدولية امللزمة

طالب رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان اجملتمع الدولي بأن
«يلزم اسرائيل باحرتام احكام
ُ
القرار  1701من خالل استكمال
انسحابها من االراضي احملتلة
وخروقها
تهديداتها
ووقف
السيادة
جتاه
املتواصلة
اللبنانية» ،مذكرًا باملبادرة العربية
للسالم حلل الصراع بصورة عادلة
وشاملة ترفض أي شكل من
أشكال التوطني الفلسطيين».
واعترب أن «تاليف النزاعات يكمن
يف أحد جوانبه يف إجياد الطرق
العملية لتنفيذ القرارات امللزمة
الصادرة عن جملس االمن ،وجناح
الديبلوماسية الوقائية ال يكتمل
اال بالتصدي جلذور االزمات،
كما ان املكافحة االجنع لإلرهاب
تكمن يف مكافحة جذوره» .ودان
«اإلرهاب بكل اشكاله ومظاهره»
مؤكدًا «احلرص على حماربته».
وأثنى يف كلمة امام جلسة
جملس االمن حول «الديبلوماسية
الوقائية» امس ،على «عمليات
حفظ السالم اليت تشكل احدى
وسائل الديبلوماسية الوقائية
اليت تأتي بعد النزاع املسلح».
وقال« :إن النزاع مل يكن ليتفاقم
منذ اصدار القرار  425يف العام
 1974وما كانت املقاومة لتقف
وتواجه اإلحتالل لو ألزم اجملتمع
إسرائيل بتنفيذ هذا القرار الذي
دعاها بوضوح اىل سحب قواتها
من االراضي اللبنانية بصورة
فورية وغري مشروطة».
ودعا إىل «إحقاق العدالة
اإلجتماعية واقامة نظام اقتصادي
عاملي اكثر عدال يكون أكثر
التصاقا بالقيم واقل اعتمادا
على املصاحل» ،مشددًا على أن
«احلوار والتواصل واإلنفتاح على
اآلخر يبقى أهم سالح ملواجهة
التصلب والتطرف واألحكام
املسبقة والكراهية».
ورأى أن «من الطبيعي تعزيز
ثقافة السالم لتاليف النزاعات»،
الفتًا اىل أنه «جاء يف مقدمة شرعة
األونيسكو ان دعائم السالح تبنى
يف عقول النساء والرجال ولكن
ثقافة السالم ال ميكن فصلها
عن ثقافة العدالة اليت ال سالم
حقيقي من دونها».
وأكد أن «البحث عن الديبلوماسية
الوقائية يبقى اكثر سهولة من

*الرئيس ميشال سليمان يلقي كلمة لبنان*

تطبيقها اال ان التطبيق دونه
التاريخ الذي ميجد احلروب
واملآسي اليت يتسبب بها القادة
اكثر مما يشجب احلروب واملآسي
اليت يتسببون بها» ،داعيًا إىل
«توحيد اجلهود باجتاه إقامة عامل
تسوده قيم املساواة والعدالة
واحرتام اآلخر».
وكان الرئيس سليمان ترأس
قبل ظهر امس ،اجتماعًا رفيع
املستوى بشأن «الديبلوماسية
الوقائية» يف إطار البند «صون
السلم واألمن الدوليني» ،مت خالله
عرض العديد من اآلراء واالفكار
حول سبل تعزيز «الديبلوماسية»
الوقائية وتوطيدها ،وهو موضوع
بالغ االهمية يف هيكلية االمم
املتحدة وجملس االمن حيث مت
ختصيص الفقرة االوىل من املادة
االوىل يف ميثاق االمم املتحدة
لفكرة الدبلوماسية الوقائية،
وجاء فيها« :حفظ السلم واألمن
الدولي ،وحتقيقا هلذه الغاية تتخذ
اهليئة (األمم املتحدة) التدابري
املشرتكة الفعالة ملنع األسباب
اليت تهددالسلم وإلزالتها».
يشار إىل أنها املرة االوىل اليت
يرأس فيها رئيس مجهورية لبناني
اجتماعًا جمللس االمن الدولي منذ
قيام اجلمهورية اللبنانية ،ونظرًا
إىل اهمية املوضوع املطروح،
تلتئم الدول االعضاء يف
جملس االمن ،وسيتم متثيلها
مبستوى رفيع حيث سيحضر
سبع رؤساء هم :الكولوميب خوان
مانويل كالديرون ،الربازيلي
ديلما روسيف ،اجلنوب افريقي
جاكوب زوما ،النيجريي غودالك

جوناثان ،الغابوني علي بونغو
واهلرسك
البوسنة
اوندميبا،
زيليكو كومسيتش ،إضافة إىل
االمني العام لالمم املتحدة بان
كي مون.
لقاءات
وواصل الرئيس سليمان سلسلة
اللقاءات اليت يعقدها مع رؤساء
الوفود املشاركة يف الدورة الـ66
للجمعية العمومية لالمم املتحدة،
لبحث سبل تطوير العالقات
الثنائية والظروف اليت متر بها
منطقة الشرق االوسط حاليا.
وناقش يف مكتب لبنان يف
جملس االمن مع الرئيس القربصي
دميرتيس كريستوفياس موضوع
االقتصادية
املنطقة
حدود
اخلالصة وضرورة موافقة لبنان
بالنسبة اىل النقطة املشرتكة مع
قربص واسرائيل.
ثم انتقل اىل مقر البعثة القطرية
يف نيويورك حيث التقى أمري
دولة قطر الشيخ محد بن خليفة
آل ثاني ،وجرى عرض آلخر
التطورات على الساحتني العربية
واالقليمية اضافة اىل العالقات
الثنائية بني البلدين.
بعدها ،استقبل يف مكتب لبنان
يف جملس االمن ،األمني العام
ملنظمة التعاون االسالمي اكمال
الدين احسان اوغلو ،وتناول
البحث دور املنظمة واالوضاع

يف املنطقة وما تشهده من
تطورات.
ويف لقائه مع رئيس ساحل العاج
احلسن عبد الرمحن واتارا ،عرض
سليمان لالوضاع الثنائية ووضع
اجلالية اللبنانية يف ساحل العاج
بعد استتباب االمن والتفاعل
االجيابي للعالقات بني اعضاء
اجلالية والسلطات والشعب
العاجي .ووجه دعوة اىل نظريه
العاجي لزيارة لبنان ،معربًا عن
نيته زيارة ساحل العاج.
واستقبل رئيس الوزراء الرتكي
رجب طيب أردوغان ووزير
اخلارجية أمحد داود اوغلو،
وتناول اللقاء العالقات الثنائية
بني البلدين ،ودور الوحدة
الرتكية العاملة ضمن قوات
«اليونيفيل» يف اجلنوب ،إضافة
إىل االوضاع الراهنة يف منطقة
الشرق االوسط.
كما التقى رئيس الوزراء
الكوييت حممد االمحد الصباح،
وعرض معه للعالقات الثنائية
بني البلدين .ومت خالل اللقاء،
الرتكيز على الوضع العربي العام
واملوضوع الفلسطيين واملوقف
الواجب اختاذه ملواكبة املسعى
الفلسطيين الراهن واجناحه.
واطلع من رئيس مجهورية جنوب
السودان سلفاكري مياديريت
على الوضع القائم بعد االستقالل
واملشكالت العالقة وحاجة البالد
اىل االستثمار يف اجملاالت الصحية
والرتبوية واحلياتية ،كذلك يف
البنى التحتية ،متمنيا ان تكون
هناك عالقات ديبلوماسية كاملة
بني البلدين يف شتى اجملاالت.
وحبث مع االمني العام جلامعة
الدول العربية نبيل العربي يف
الوضع العربي العام والدور
الذي ميكن ان تضطلع به اجلامعة
العربية إلعادة تفعيلها ،اضافة
اىل املوضوع الفلسطيين املطروح
راهنا.
والتقى سفري لبنان الدائم لدى
االمم املتحدة نواف سالم واعضاء
بعثة لبنان يف االمم املتحدة

«أعدنا للوزير دوره يف السلطة التنفيذية»

باسيل :اجلميع انتصر ونأمل تنفيذ املشاريع

أكد وزير الطاقة واملياه جربان
باسيل «أننا خرجنا من وهم كانوا
يريدوننا أن نعيشه ويكمن بعدم
متكننا من متويل أي مشروع يف
الدولة إال من خالل الصناديق
اخلارجية ُ
واملقِرضة ،وبذلك نكون
لزمنا قرارنا اإلقتصادي إىل
قد ّ
صناديق وجهات مقرضة بعد أن
لزمنا قرارنا السياسي
كنا قد ّ
وقرارنا القضائي إىل دول
خارجية وإىل حمكمة دولية،
فيما كانوا يريدون أيضًا أن
يقوم الربملان اللبناني بتضمني
القانون شرط املوافقة املسبقة
من قبل الصناديق اخلارجية على
املشاريع كي متوهلا».
واشار خالل مؤمتر صحايف يف
الوزارة حبضور املدير العام
ملؤسسة كهرباء لبنان كمال
حايك واملدير العام لإلستثمار
غسان بيضون ،اىل ما حتقق بعد
إقرار خطة الطوارئ يف الكهرباء
ثبت مؤكدا
وقال ان األمر قد ّ
انه «مل يعد باإلمكان ألي أحد أن
يقول بأنه ليس مطلعًا عليها».
ّ
«مت حتقيق
وأشار اىل أنه
خطوة من خطوات كثرية انتهت
بأبعادها القانونية وأن وزارة
الطاقة واملياه هي اليت ستنفذ
هذه املشاريع حسب األصول»،
ولفت النظر إىل حتقيق تعديل
القانون  462الذي كان غري
قابل للتطبيق ،باإلضافة إىل
حتقيق تعيني جملس إدارة
كهرباء لبنان وإىل أن الصفقات
بناء على مناقصات.
ستحصل ً
اضاف باسيل :أما يف جمال
التمويل ،فأصبح لدينا تعهد من
احلكومة بتأمني مبلغ  1772مليار
لرية وهي حتصل ألول مرة
وعلى احلكومة تأمينها بالطرق
املناسبة .ولفت النظر إىل أن
«أهم ما حتقق يف جمال الشفافية
مر كما
هو أن هذا املشروع قد ّ
سبق ووعدنا من دون حماصصة
بعد املقاومة الفعلية لكل
عمليات الرتغيب اليت تعرضنا
هلا ،كما كشف عن كذب الفريق

االخر» ،مسرتجعًا شريط الكالم
الذي كانوا يقولونه كاهلروب
من الشفافية متسائ ًال «ما الذي
أضيف اليوم يف القانون وملاذا
وافقوا؟ وبنفس املبلغ الذي
كان مرصودًا من دون أي
انتقاص ألي فلس!».
وأكد أنه «حتقق اليوم انتصار
واالقتصاد
السياسة
يف
واالنتصار يطال كل الناس،
واجلميع رابح ،واملهم هو أن
املشاريع دائمًا جيب أن تتم على
أساس خطط مسبقة ودراسات
جدية .أما يف السياسة فقد
أعدنا للوزارات حقها ودحضنا
القول السائد منذ التسعينيات
بأن الوزارات ال ميكنها القيام
بأي شيء فنؤلف هيئات ُ
لزم
ون ّ
للصناديق ...كما أعدنا الدور
للوزير كائنًا من كان هذا الوزير
كونا اساسيا من
وم ّ
كونه جزءا ُ
السلطة التنفيذية يف البلد».
وقال ان املشروع يتطلب مراحل
كثرية للتنفيذ وهو أمام ورشة
كبرية يف الكهرباء ولفت النظر
إىل أن هناك مخسة مشاريع
مقدمي
مشروع
أساسية:
اخلدمات ،مشروع خط الغاز،
مشروع تأهيل الذوق واجلية،
واستجرار
البواخر
استئجار
الطاقة ،مركز التحكم وخط
املنصورية .وامل أن ُتنفذ هذه
املشاريع من دون أن يضطر
إىل رفع الصوت.
وكان باسيل شكر احلكومة
ورئيسها الذين أتاحوا إقرار
املشروع ،كما شكر اجمللس
سهل
النيابي ورئيسه الذي
ّ
عملية إقرار القانون .كما شكر
و»تيار
ورئيسها،
«لألقلية
فؤاد
ورئيسه
املستقبل»
معارضتهم
ألن
السنيورة،
سجلت إجنازا
الشرسة للمشروع
ّ
جديدا وأدخلتنا يف التاريخ»،
كما شكر الشعب اللبناني
ورئيسه «أي رئيس مجهوريتنا
الذي احتمل الكالم وكل ما
صدر».

Lucky Len . No.1
بإدارة لطف اهلل حجّار

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
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مدير التحرير :سامي مظلوم
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مكتب لبنان :رامي القروش
مكتب ملبورن :كميل مسعود
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لبنانيــات

املعارضة تتحكم من دون أن حتكم ..واألكثرية «تنجز» بشق النفس

«الكهرباء» مير بال نقاش ..وفتوش يشغل اجمللس مبشروعه قبل إسقاطه

قلة من النواب هم الذين تابعوا
جمريات مشاورات وصلت الليل
بالنهار لتمرير مشروع الكهرباء،
أمس االول ،إال أنهم مجيعًا
سلموا قبيل البدء مبناقشة
املشروع يف اهليئة العامة بأن
االتفاق قد أجنز ،وأن األمر قد
قضي.
فريقا النزاع أي «تكتل التغيري
واإلصالح» و»املستقبل» خرجا
مباشرة بعد إقرار القانون
لتبين «االنتصار الكهربائي».
العونيون أعلنوا جناحهم يف
مترير قانون الربنامج من دون
أي مس بصالحيات الوزير...
واملعارضون أعلنوا جناحهم يف
فرض التعديالت اليت أرادوها،
واليت تسمح بقصقصة أجنحة
الوزير ،الذي «ال نثق به».
حتى الساعة العاشرة صباحًا
كان اجلميع يتحضر ملعركة
اهليئة العامة اليت قد تصل إىل
التصويت بعدما فشلت جلسة
جملس الوزراء ،مساء أمس ،وما
تالها من اتصاالت لي ًال يف إقناع
«تكتل التغيري» بإدخال مقررات
جملس الوزراء املتعلقة بتشكيل
جلنة وزارية للنظر يف تعديل
القانون  462وااللتزام بتشكيل
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء
وسعي رئيس احلكومة إىل
تأمني التمويل من الصناديق
وتعيني جملس إدارة مؤسسة
كهرباء ،يف صلب القانون،
معتربين أن يف ذلك ضربا ملبدأ
الفصل بني السلطات.
الفرصة األخرية للحيلولة دون
الدخول يف لعبة األرقام وفرز
األصوات ،كانت يف اخللوة
الذي مجعت بري بالعماد ميشال
عون قبيل اجللسة .وبالفعل
فقد جنح رئيس اجمللس يف
أخذ موافقة عون على السري
بالتعديالت ،بعد أن شهدت

اجللسة توضيحًا لألمور وتأكيدًا
أن هذه التعديالت ال تأثري
هلا على االعتمادات املرصودة
ولن تساهم يف تعطيل اخلطة
مستقب ًال.
وموافقة
التطمينات
وبرغم
عون على السري باملشروع،
وفقًا القرتاح بري الذي «يتسع
ملقاربات األكثرية واملعارضة»،
إال أن عون أكد عند طرح
املوضوع للتصويت أنه يوافق
عليه «حفاظا على التضامن
احلكومي» ،متحفظًا على «وضع
بنود قرار جملس الوزراء يف
القانون ،احرتاما ملبدأ فصل
السلطات» .كما متنى أن ال يكون
هنالك «عرقلة يف التنفيذ».
وقد سجل حتفظ عون يف
احملضر ،بعدما أقر املشروع يف
دقائق ،حيث كان الفتًا لالنتباه
اكتمال احلضور النيابي ،بدخول
وليد جنبالط وسليمان فرجنية
اللذين شاءا عدم التغيب عن
«االجناز الكهربائي» ،واللذين
سرعان ما غادرا بعد إقرار
املشروع مباشرة!
على رغم انتهاء قطوع الكهرباء،
فإن أسئلة كثرية طرحت بني
النواب عن القانون «الفريد من
نوعه» ،من حيث الشكل على
األقل .فاعترب نائب أكثري أنها
«املرة األوىل يف تاريخ اجمللس
الذي يقر فيه قانون غري جازم
بتعابريه املستعملة» ،مشريًا إىل
تضمن املشروع ،على سبيل
املثال ،عبارة «يسعى رئيس
جملس الوزراء لدى الصناديق
واهليئات االقليمية والدولية
أو سواها لتأمني التمويل
الالزم» .ثم يسأل :كيف ميكن
للمجلس أن حياسب احلكومة
على «السعي» ،وما قيمة هذه
الكلمة يف التشريع ،فهي ال
تلزم احلكومة بشيء ،ليخلص

مستغربًا حتول
إعالن نوايا.
ويسأل النائب نفسه :ما عالقة
جملس النواب يف تعيني جملس
إدارة كهرباء لبنان ،وما عالقته
بتعيني جلنة وزارية ليضيف:
املعارضة استطاعت أن تفرض
تعديالتها من حيث الشكل،
واألكثرية استطاعت أن تفرض
عدم املس باالعتمادات اليت
يتضمنها قانون الربنامج كما
يف صالحيات الوزير .ليؤكد
أن ذلك ال يفعله إال نبيه بري:
يعطي الفرصة للجميع ليخرج
منتصرًا.
يف املقابل ،فإن أحد نواب
املعارضة ،الذي هرول إىل
اخلارج مستفسرًا عن تصريح
عون ،قال ساخرًا« :صحتني على
قلبهم ،عملنا متل ما بدنا».
وإذا كان إقرار خطة الكهرباء مل
يتجاوز الدقائق املعدودة ،فإن
اقرتاح القانون املقدم من النائب
نقوال فتوش لتعديل املادة 93
من قانون جملس الشورى،
تسبب مبشادات كالمية حادة
يف موضوع الكسارات ،ختللتها
اتهامات متبادلة بني فتوش
والنائب ايلي ماروني ،وبينه
وبني النائبني امحد فتفت
وفريد حبيب .وحسمت اخلالف
مطرقة الرئاسة إثر نقاش
مستفيض ،فرد املشروع اىل
احلكومة بعد إصرار املعارضة
على التصويت.
قبلها ،تواىل النقاش من حيث
انتهت جلسة  18آب املاضي
حني اعرتض عدد من النواب
على «تقديم فتوش ملشروع فيه
فائدة شخصية» .ومل يستطع
فتوش برغم كل املطالعات
القانونية اليت دافع فيها عن
مشروعه يف إقناع زمالئه أن ال
مصلحة شخصية له من ورائه
القانون

إىل

وانه «يهدف من وراء اقرتاحه
إىل إلزام الدولة بالدفع لعائلته
ما يقارب  350مليون دوالر».
قصة هذا املبلغ تعود إىل
قضية تقدم بها شقيقا فتوش
ضد الدولة على خلفية إغالق
كسارتني ،فأقر له جملس
شورى الدولة يف  5تشرين
األول  2005تعويضًا بقيمة 245
مليون دوالر ،مل تدفعها الدولة
حتى اآلن (يضاف إليها %9
فوائد سنوية) ،حبجة عدم وجود
آليات لتنفيذ األحكام ،وهو ما
حياول فتوش تعديله من خالل
اقرتاحه الذي يقضي بإجياد هذه
اآلليات.
فؤاد
الرئيس
كان
وقد
السنيورة قائد احلملة على
االقرتاح ،حيث أبدى بعد اجللسة
اعتزازه «باملوقف الذي اختذته
يف هذا الشأن عندما كنت يف
جملس الوزراء» ،بعد أن أكد
خالل النقاش أنه «وقفت ضد
طرح فتوش حتى عندما كان
بصفنا».
أحد الوزراء املشاركني يف
اجللسة اليت يتحدث عنها
السنيورة ،يرد عليه قائ ًال:
«الصحيح أن السنيورة نفسه
سبق وحاول مرارًا إجراء تسوية
مع فتوش يف جملس الوزراء،
إال أنها مل تنجح حينها نتيجة
اعرتاض النائب الياس سكاف»،
رافضًا قول السنيورة بأنه سبق
ورفض الدفع لفتوش عندما
كان حليفًا له .كما يوضح أن
فتوش لن يكون متضررًا مع
سقوط االقرتاح ،ألن له حق
على الدولة لن يضيع حتى بعد
أجيال ،وعندها قد يصل إىل
مليار دوالر إذا مل تعاجل املسألة
سريعًَا.
وكانت مداخالت نواب األكثرية
قد بدأت مع كلمة النائب
جورج عدوان الذي متنى سحب

االقرتاح .وقال النائب سريج
طورسركيسيان ان هذا االقرتاح
خيلق شرخا كبريا بني احملاكم
العدلية وبني احملاكم االدارية.
واعترب السنيورة أن «أي قرار
نتخذه يرتب اعباء مالية على
اخلزينة حيتاج اىل احلكمة»،
واقرتح «ان تسحب احلكومة هذا
االقرتاح وتعيد دراسته».
وقال النائب بطرس حرب «ان
الشخص املعين بهذا االقرتاح
اصبح عضوا يف احلكومة
ويفرتض على صاحب االقرتاح
تنفيذ القانون وهذا االمر ال
حيل يف جملس النواب فإذا
رأت احلكومة ان له حقا بذلك
فلتتفضل وتعطه هذا احلق».
وقال سامي اجلميل« :انا عندي
اقرتاح عملي حلل هذه املشكلة
فأرجو ان يؤخذ جبدية ومع حمبيت
ملعالي الوزير فتوش ولكن كل
هذه املشكلة ترتكز على ان
هناك كسارات ملعالي الوزير
اقفلت.»...
وهنا قاطعه فتوش قائال« :انا
ليس عندي كسارات ومن يثبت
هذا حيق له الكالم».
ثم تابع اجلميل ،فاقرتح استخدام
هذا املبلغ الذي سيحصل من هذا
االقرتاح واملقدر بـ  250مليون
دوالر «يف تشجري لبنان».
وقال بري لفتوش« :ما رأيك
بهذا االقرتاح؟» .فرد فتوش:
«هناك احكام قضائية مربمة وال
تستطيع اي قوة كسرها».
يف املقابل ،اعترب نواب األكثرية
أن نقطة ضعف القانون أو
«لوثته» ،كما قال النواب غسان
خميرب ،نوار الساحلي وعلي عمار
هي يف شخص مقدمه ،الذي له
فائدة مباشرة منه. .
وكان الفتًا لالنتباه إحاطة النائب
نواف املوسوي للموضوع بوصفه
منوذجًا لكيفية تعاطي الدولة مع
اهليئات الرقابية ،سائ ًال «هل
نناقش واقعة حمددة ام مسائل
تتعلق بانتظام الدولة؟».
أضاف« :هناك  12الف مرت
مربع ردميات يف البحر وقامت
«سوليدير» بردم البحر فيها.
فلو استفدنا منها لكان لدينا
البيئة املطلوبة ولفرزنا ماليني
االشجار .وما حنن بصدده
اآلن ،اذا فتحنا هذا امللف فلن
ننتهي .فإما احرتام قرارات
جملس الشورى واما ان نلغيه.
من هذه الزاوية ،ما حنن بصدده

االن هو تنظيم عمل الدولة ،فإما
ان حترتم هذه الدولة قراراتها
واما ال .فإذا كان هناك خطأ
يف هذا االقرتاح فهو نوقش
يف اللجان واشبع نقاشا فلماذا
هذه احملاكمة اآلن ومبعزل عن
االعتبارات الشخصية؟».
وقال النائب نعمة اهلل ابي
نصر« :فلنعرتف بواقع هو ان
الدولة ال حترتم القرارات املربمة
جمللس شورى الدولة .وانا لي
حكم مربم صدر منذ  8سنوات
يف موضوع نزع اجلنسية ومل
ينفذ حتى اآلن».
وقال النائب روبري غامن «ان
هذا القانون يطبق فور نشره
باجلريدة الرمسية وأخذنا برأي
هيئة التشريع والقضايا يف
وزارة العدل على أن تبقى
خاضعة للقوانني املرعية اإلجراء
ووفقا لألصول وجيب أن ال
يتم اخللط بني املفعول الرجعي
وهذا القانون ال يشمل أي
مفعول رجعي يف تطبيقه».
وقال النائب نوار الساحلي:
«كنا درسنا االقرتاح يف جلنة
فرعية وحبضور مندوب عن
وزارة املالية وجملس شورى
احملاسبة
وديوان
الدولة
واستمرت يف اكثر من  18جلسة
وأتى بآلية تنفيذ احكام جملس
شورى الدولة املالية واالدارية،
ونأسف ان يسيس كل نقاش
واالخذ به اىل مكان اخر».
وقال النائب علي عمار:
«استطيع ان اقول متجردا انه
سلمت أنامل االستاذ فتوش
بهذا االقرتاح وسكبته القانونية
اليت تعترب وثيقة قانونية ،وما
اقوله ان هناك حكما قضائيا
مربما وغري قابل الي طريقة من
طرق املراجعة مثله مثل احكام
االعدام والسجن والتعويض،
فإما هذا اجمللس يقوم بدوره
يف ظل متنع السلطات املختصة
من تنفيذه واقرتح التزام
السلطات بتنفيذ االحكام املربمة،
وحتى ولو كانت القضية ألخي،
فهل اذا دافعت عن حق شرط
ان يكون حقا ،تكون قضية
شخصية».
وقال النائب ايلي ماروني:
«صحيح ان هناك  5500دعوى
واحكام مربمة صادرة عن
جملس شورى الدولة لكنها
صدرت ،وباعرتاف سابق من

مطلوب معلمون
مطلوب معلمون مهرة يتقنون مهنة جنارة
الباطون وعمال ايضا للعمل مع شركة
CONFORM AUSTRALIA
يف سيدني..
الرجاء االتصال بالسيد يوسف على
الرقم التالي0405 555 788 :

صفحة 5

Saturday 24 September 2011

السبت  24أيلول 2011

Page 5

لبنانيــات

«الكهرباء» مير بال نقاش...

من نقابيت االطباء يف بريوت
وطرابلس.
وقبل ان يطرح االقرتاح على
التصديق تبني فقدان النصاب
القانوني للجلسة عندها تلي حمضر
اجللسة وصدق ورفعت اجللسة
وكانت الساعة الثانية اال ربعا».

عون والسنيورة
للصحافيني :انتصرنا!

*عون وأعضاء كتلته بعد الجلسة*
فتوش ،يف ظل تشكيك بالقضاء
وباحكامه ويف ظل حكم الوصاية».
واقرتح «التصويت على االقرتاح
اذا مل يكن له مفعول رجعي.
واقرتح السنيورة «رد هذا
االقرتاح او التصويت عليه بندا
بندا» .وهنا لفت بري النظر
اىل االقرتاح االبعد مدى «برد
االقرتاح اىل احلكومة» ،واقرتح
خميرب ان «تكون قرارات جملس
شورى الدولة قابلة لالستئناف
امام اهليئة العامة جمللس شورى
الدولة» .وطرح اقرتاح ثالث
«بطرح االقرتاح على التصويت»
واقرتاح رابع من عمار بسحب
هذا االقرتاح ،فوافق فتوش على
اقرتاح بأن حيال االقرتاح مع درس
موضوع طرق املراجعة واالستئناف
يف جلنة االدارة والعدل ،فوافق
وزير العدل شكيب قرطباوي
وعارضه نواب  14اذار واصروا
على التصويت على رد املشروع
وصدق ذلك باألكثرية.
بداية اجللسة كانت مع اقرتاح
القانون املتعلق بإعطاء التسامح
االقصى للحقوق من أجل سالمة
املالحة اجلوية ،فطلب رئيس
احلكومة رده اىل اللجان املعنية.
ثم طرح اقرتاح القانون املعجل
املكرر املتعلق بإعطاء السائقني
العموميني بدل صفائح بنزين،
فصدق.
وطرح اقرتاح يتعلق بالسجون

وانشاء سجون جديدة للتخفيف
من االكتظاظ ،فتمنى رئيس جلنة
االدارة والعدل النائب روبري غامن
«طرح االقرتاح مبادة وحيدة وهو
يتعلق بتعديل قانون العقوبات»
ولفت النائب غسان خميرب ان
«هدف هذا االقرتاح هو لتخفيف
العقوبات على ذوي السرية
احلسنة» ،وهنا اعاد النائب حكمت
ديب طرح اقرتاح خفض السنة
السجنية وايده بذلك رئيس جلنة
حقوق االنسان النائب ميشال
موسى.
وقال النائب انطوان زهرا:
«جيب ان نسري بهذا االقرتاح»،
وايده بذلك النائب عاصم عراجي
الذي لفت اىل «الدواعي الصحية
للسجني» ،ثم طرح االقرتاح على
التصويت فصدق.
وطرح اقرتاح قانون يرمي اىل
اعطاء مراسيم ترقية ضباط من
اجليش وقوى االمن الداخلي واالمن
العام والضابطة اجلمركية واملقدم
من النائب غازي زعيرت الذي دافع
عنه قائال« :ان هذا االجراء يتم
سنويا وقبل نهاية كل عام ووفقا
لالصول القانونية على ان تصدر
املراسيم وهذه الرتقيات تتم
مبرسوم مع مفعول رجعي ثم طرح
االقرتاح مبادة وحيدة فصدق.
ثم طرح اقرتاح القانون الرامي
اىل تعديل بعض احكام قانون
انشاء صندوق تقاعدي لدى كل

بعد اجللسة ،قال ميشال عون
إثر خروجه من اجمللس النيابي
إن االنتصار السياسي هو للذي
أعد خطة الكهرباء ،واالجناز يعود
للوزير جربان باسيل وفريقه
وجملس النواب ،وملن اقر قانون
الربنامج ،مضيفا :إنه انتصار
لكل اللبنانيني ،ولكل من يريد
الكهرباء» .ومتنى عون على كل
الذين عارضوا الربنامج ان «يصفوا
النية» ويتوقفوا عن وضع العراقيل
امام التنفيذ متابعًا« :اصبح
املشروع نافذا ،وعقبال املياه».
واعترب فؤاد السنيورة ان كل
النقاش الذي ساد يف املرحلة
املاضية كان بهدف حتصني
املشروع معتربا انه انتصار
للبنانيني الن ما اردناه هو ان

يكون واضحا وشفافا وميكن
اخلزينة من ان حتصل على
القروض امليسرة من الصناديق
العربية ،معتربا ان «ما مت ايضاحه
من الرئيس جنيب ميقاتي حول
موضوع التلزيم ودفاتر الشروط
وعودة االمر اىل جملس الوزراء،
هي امور اساسية ،ويف ذلك اجناز
كبري لكل اللبنانيني».
وتوجه حممد قباني للبنانيني
بالقول« :مربوك لكم على ان ال
تنتظروا العجائب».
وزف النائب نواف املوسوي
للبنانيني ان اجمللس النيابي
سار باقرتاح القانون «الذي سبق
وتقدمنا به يف دعم السائقني
العموميني .صحيح ان هذا الدعم
يتوجه اىل السائقني العموميني
وفق آلية تعتمدها احلكومة ،لكن
الدعم يف حقيقة األمر يتجاوز
الـ 55الف سائق اىل مليوني
لبناني يستخدمون النقل العام.
لذلك أردت ان أطمئن السائقني
اللبنانيني الذين ينتظرون خطوات
اجمللس النيابي بهذا الصدد،
ان اجمللس قد قام مبسؤوليته
وبالتالي فإنهم ال ينتظرون ارتفاعا
يف اسعار النقل».

سامي اجلميل :اجتماع بكركي حيدد هوية
قانون االنتخاب
أعلن عضو «الكتائب اللبنانية» النائب سامي اجلميل أن «لقاء
بكركي للقيادات والنواب املوارنة (اليوم) سيتم خالل حتديد أي
قانون انتخاب نريد» ،الفتا اىل انه «باقرار خطة الكهرباء يف جملس
النواب اليوم ال نعترب ان هناك خاسرًا او راحبًا».
واوضح يف حديث اىل «وكالة األنباء املركزية أمس االول ،ان
«هدف اجتماع بكركي الذي سنحضره اليوم (امس) الوصول اىل
قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح للمسيحيني» ،مشريًا اىل
ان «اللجنة التحضريية اخلاصة بدراسة قانون االنتخاب عملت على
دراسة كل القوانني ،يف حماولة منها اليصال صورة واضحة
اىل االجتماع املنتظر حول االمور كافة ،وبالتالي القرار يعود اىل
الذين سيجتمعون غدًا (اليوم)» .وقال« :درسنا القوانني املطروحة
ودونا املالحظات واصبح لدينا فكرة واضحة ،وهذه االمور
كلها،
ّ
سنعرضها البداء الرأي من النواب املوجودين واالتفاق على قانون
ما».
وعن اقرار خطة الكهرباء ،أجاب« :منذ البدء حنن مع ان يعاجل
هذا املوضوع ويصل اىل نتيجة ،ومنذ اليوم االول يف اللجنة كنا
اجيابيني وطالبنا ببعض الضمانات ،هذه الضمانات اعطيت ،واعتقد
ان اجلميع انتصر ،وليس من رابح أو خاسر

RECOGNISING LOCAL HEROES IN THE
CITY OF ROCKDALE

Wanted! Local heroes to be recognised on Australia Day as the 2012 Citizen of the Year,
Young Citizen of the Year and Sportsperson of the Year. They will be recognised for their
exceptional contribution to the City of Rockdale community.
Nominations are being sought from the community for those who have contributed in the
areas like community services, sport, charity, education, environment, the arts, humanitarian
work or any initiative that enhances the quality of the City of Rockdale.
The Mayor of Rockdale City will announce the winners on Australia Day.
Nominations close at 4.30pm on Friday 28 October 2011.
Rockdale City Council is keen to see recognition for those who have served and contributed
to the City of Rockdale community. “This is your opportunity to show your appreciation to
the many who care for our City and its people” Mayor Bill Saravinovski said.
Nominations forms are available from Council>s Customer Service Centre, at Council’s
branch libraries or the form can be downloaded from Council’s website www.rockdale.nsw.
gov.au
FOR MORE INFORMATION
Vince Carrabs, Coordinator
City Media & Events
02 9562 1792
				vcarrabs@rockdale.nsw.gov.au
Mayor
Councillor Bill Saravinovski
bsaravinovski@rockdale.nsw.gov.au

جعجع يدعو اىل املشاركة يف قداس «الشهداء»
ويؤكد استمرار النضال حتى حتقيق اهلدف
أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية»
مسري جعجع «اإلستمرار يف النضال
على طريق الشهداء الذين سقطوا
إىل حني حتقيق اهلدف» ،مشددًا
على «اننا حنمل األمانة ويف كل
يوم جندد عهدنا هلا ونعمل باجتاه
حتقيقها وإيصال الرسالة وحتقيق
اهلدف ،ولكن ال أحد ميكن أن
يعرف متى سنتوصل إىل حتقيق
هذا اهلدف».
ودعا يف حديث إىل إذاعة «لبنان
احلر»  ،املواطنني اللبنانيني عمومًا
والرفاق خصوصًا اىل املشاركة
يف القداس اإلحتفالي الذي
يقام لذكرى شهداء «املقاومة
اللبنانية» ،معتربًا أنه «واجب على
ّ
كل فرد ّ
منا
كقواتيني ومقاومني
ّ
ومناصرين لـ 14آذار ومواطنني
لبنانيني عاديني ،وفاء لكل شهيد
من شهداء «املقاومة
اللبنانية»
ّ
الذين سقطوا منذ بدء احلوادث
اللبنانية حتى هذه اللحظة ،النزول
ّ
واملشاركة يف القداس».
وقال« :من الطبيعي أن تكون
ذكرى شهداء «املقاومة
اللبنانية»
ّ
متأثرة جدًا مبا يدور حولنا من
حوادث» .ولفت اىل أن «تطورات
املنطقة واحلوادث اليت مير فيها
املسيحيون ،ستطغى على الذكرى
بشكل كبري جدًا باإلضافة إىل
الساحة
مستجدات
اللبنانية
ّ
الداخلية».
اضاف« :حتمل هذه املناسبة
عندي الكثري من الشحنات
العاطفية ،وتعيدني يف الذاكرة
ّ
إىل األيام املنصرمة ليس باملعنى
السيئ للكلمة ،بل باملعنى العميق
والوجداني والعاطفي هلا ،وأذكر
كيف كنا طالبًا يف اجلامعات عند
بدء احلرب فكان الشباب أول
من هبوا للدفاع عن وطنهم ،ومل
نتصور يف أي وقت من األوقات
ّ
أننا سنكون مضطرين لرتك
جامعاتنا واإللتحاق بهم .فبعد سنة
ونصف على اندالع احلرب أصبح
اجلميع رجال أعمال أو موظفني
أو طالبًا مضطرين لرتك أشغاهلم
واإللتحاق باملقاومة للدفاع عن
وطنهم».

ورأى أن «أهمية هذه الذكرى
تكمن يف أنها البوصلة األساس
«القوات
اليت تتوقف عندها
ّ
اللبنانية» يف كل عام من أجل
ّ
إعادة تصويب املسار يف حال
كانت تعرتيه أية شائبة» ،معتربًا
أنه «عندما تكون يف حضرة
آالف الشهداء وأهالي معظمهم
وعشرات اآلالف من الناشطني
القواتيني من خمتلف األعمار
واألجيال وعشرات آالف الناس
الذين يشاركون يف املناسبة
ومئات آالف من املشاهدين عرب
شاشات التلفزيون ال ميكنك سوى
أن تستهيب املوقف وتتصرف
إنطالقًا من هذا اجلو ،وال جترؤ إال
على البقاء متامًا على خط
القضية
ّ
مثلما ُرسم منذ أول شهيد حتى
هذه اللحظة ،وهذه هي حقيقة
هذه الذكرى».
من جهة أخرى ،أعلنت الدائرة
اإلعالمية يف حزب «القوات» يف
بيان ،عن برنامج قداس شهداء
«املقاومة اللبنانية» ،الذي يقام
حتت شعار «معنا شهادتهم من
قدر اىل قضاء ،حمكمة لبنان آن
اآلوان» ،غدًا السبت يف باحة جممع
فؤاد شهاب الرياضي يف جونية.
وأوضحت أنه «من أجل تسهيل
عمل اإلعالميني ،حنيطهم علما بأن
احلفل يبدأ عند الساعة  4.00من
بعد الظهر ،بنقل مباشر على اهلواء
عن الطرقات لوصول الوفود من
خمتلف املناطق اللبنانية ،وكلمة
عريف االحتفال يف الساحة،
وعند الساعة 4.15يتم استقبال
النواب والشخصيات من قبل
املسؤولني القواتيني ،وعند
الساعة 4.30ينضم رئيس حزب
«القوات» مسري جعجع اىل جلنة
االستقبال ،ثم يدخل اىل الساحة
يف متام الساعة اخلامسة .وعند
الساعة 5.05وصول الكشافة مع
إكليل الغار ،والساعة  5.10دخول
اإلكلريوس وبدء الذبيحة اإلهلية،
وعند الساعة 6.30مساع أغنية أرزة
مسيجة بالدم ،وعند الساعة 6.33
يلقي جعجع كلمته يف احلفل

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
ĿăƌŒĨèŐïƌƖİĪöïƌŒìŒñĽĪæĲôĪòơĿĜöá

ŏħĪĤáƪľïƌƪŐĨûïƌŐĪĥĪàƖİõïƌőïƌōĥáŐêĽà
Ľäůƌ
ƫİäİõřĲêİûïƌ
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United Australian Lebanese Movement
Cordially invites you to the
2011 Annual BBQ Day
SUNDAY 23rd October, 2011
11AM start
@
2a Amos St, Parramatta
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مقاالت

عن الصحافة ومستقبلها
ادمون صعب

قبل أيام أقدم صاحب «السفري» وناشرها طالل سلمان على خطوة
حتول الصحيفة
مهمة ذات دالالت سياسية ومهنية ووطنية ،إذ أعلن ّ
من «مؤسسة فردية يطاردها هم تأمني احتياجات الصدور ،إىل شركة
(مساهمة) قادرة على اقتحام الغد بالكفاءة املهنية معززة باإلمكانات
لسيدها وموجهها واملستفيد من زمخها لتوكيد
املادية ،ودائمًا باإلخالص
ّ
حقوقه يف احلرية والكفاية والعدل ،أي القارئ».
وقال ان الشريك األول هو رجل أعمال عربي سوري ـ لبناني يدعى مجال
دانيال ،متمنيًا «أال يكون األخري» ،وداعيًا «ناظمي القصائد يف حرية
الصحافة ودورها» يف خدمة قضايا األمة ،ويف مقدمها فلسطني ،إىل
املساهمة يف محاية هذه الصحافة اليت ال تزال ،على ضآلة إمكاناتها ،قريبة
من ضمري األمة وليست لسان حال السلطان.
بهذا الوضوح أبدى سلمان الدوافع اليت جعلته يتخلى عن جزء من ملكية
وسيلة إعالمية مناضلة يف سبيل القضايا العربية احملقة ،وقد واجهت على
مدى  37عامًا تفجريات وحماوالت قتل استهدفت صاحبها وعائلته واملطابع
واملكاتب واجلريان ،من دون أن تفلح يف ختليه عن التزامه ،أو حرفه عن
خطه الوطين والقومي الذي خيتصره شعار «السفري» «صوت الذين ال صوت
هلم ،جريدة لبنان يف الوطن العربي ،وجريدة الوطن العربي يف لبنان».
ولطاملا كان العمل الصحايف واحلوافز اليت تدفع بشخص ما إىل تكريس
حياته ،وتعريضها للخطر أحيانًا ،يف سبيل اآلخرين ،أي اجملتمع وجمموعة
القراء ،لغزًا حميرّ ًا ،ال يضاهيه يف ذلك سوى املرتهبني يف حمابسهم
وصوامعهم ،واملرتسلني للدعوات السماوية ،على أمل نيل نعم ربانية
يف العامل اآلخر!
وما أقدم عليه صاحب «السفري» يندرج تارخييًا يف إطار اخلطوات اآليلة
إىل تأمني استمرارية املطبوعة الوسيلة اإلعالمية ،بعد تقاعد صاحبها أو
ابتعاده عنها ألسباب شتى.
وهكذا فعل مؤسس صحيفة الـ»نيويورك تاميس» اليت استمرت بعد غياب
مؤسسها ادولف اوكس ،وجملة «االيكونوميست» العريقة بعد مؤسسها
جيمس ويلسون ،وجملة «تايم» ،بعد مؤسسها هنري لوس اخل...
علمًا ان الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت ساعدت هذه
املطبوعات على الصمود والنجاح ،ختتلف عن الظروف السائدة يف عاملنا
العربي ،حيث االستبداد والبطش والرقابة والتضييق على احلريات،
واحلذف اجلسدي ملن يعرض رأيًا خمالفًا لرأي احلاكم .وحيث ال تعرتف
معظم األنظمة حبق املواطنني يف املعرفة ،أي معرفة ،نظرًا إىل عدم اعرتاف
هذه األنظمة بوجود مواطنني هلم حقوقهم وكراماتهم ،معتربة ان لديها
رعايا ،ختضع للسلطان ،وتردد كالببغاء ما يقوله هلا.
لذلك كان قلق ناشر «السفري» على الغد ،أي على مستقبل الصحيفة يف عامل
يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم ،وتزداد معه حاجات وسائل اإلعالم ،املكتوبة
منها بوجه خاص ،إىل ما يضمن هلا حريتها واستقالهلا ،االقتصادي قبل
الفكري والسياسي ،ألن االغتيال االقتصادي هو أبشع أنواع االغتياالت
يف عاملنا اإلعالمي.
يضاف إىل اهلم االقتصادي الذي ختتصره واردات بيع نسخ الصحيفة
ومواردها اإلعالنية والتجارية احلالل ،اهلم السياسي الذي ميارسه أصحاب
النفوذ على الوسائط اإلعالمية بغية جعلها صوت احلاكم واملدافعة عنه
وعن فساده وسوء إدارته للسلطة ،فض ًال عن تقدميه مصاحله على مصاحل
العامة واجملتمع.
ورغم التقدم النسيب يف موضوع احلريات يف بعض العامل العربي،
فإن ضغوطًا جديدة أضيفت إىل عوامل التضييق اليت تعرضت هلا حرية
الصحافة يف العامل العربي ،ويف مقدمها «اهلاجس األمين» ،هي ضغوط
من اجلماعات الدينية املتشددة يف ما يوصف بأنه «رقابة على التكفري».
وجاء يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  2003الصادر عن برنامج
األمم املتحدة اإلمنائي حول احلرية يف العامل العربي «ان مشكلة احلرية يف
العامل العربي ليست مع القوانني اليت بدأت ُتستكمل لتصبح أكثر مالءمة
ّ
وتفشي القمع ،ويف
حلاجات اجملتمعات العربية ،وإمنا يف اخلروج عليها،
ليضيق بها على احلريات اليت
هيمنة الرقابة ،واحتكار النظام السياسي هلا
ّ
اعرتف بها» .مشريًا إىل انه «إذا كانت الدولة هي من يفرض املنع والرقابة
والتقييد ،وفرض ذلك على املواطنني ،فإن يف العامل العربي نوعًا من
الرقابة أو التفكري الذي يأتي من املواطنني أنفسهم ،وهذا خطري».
وبعبارات أدق ،يرى التقرير الذي شارك يف صوغ جزء كبري منه الدكتور
كلوفيس مقصود الذي ّ
ميثل الشريك مجال دانيال يف «السفري» ،ويعتربه
األستاذ سلمان «املرشد الروحي ملؤسسة ليفنت ميديا» اليت شارك دانيال
عربها يف «السفري»« ،إن تغليب اهلاجس األمين على حساب الدور الثقايف
سيحوهلا أداة للتأخر ،أو آلية
واملعريف الذي تقوم به خمتلف املطبوعات،
ّ
إلعادة إنتاج التخلف الفكري .كما ان الرقابة على اإلبداع يف عصر ثورة
املعلوماتية واالتصاالت احلديثة ،غري جمدية ألنها ال ميكن ان متنع األفكار
واآلراء من االنتشار .وان قوة الرأي أقوى من رأي القوة» .وهذا وحده
املوجه واملرشد ،ممثل شريك الزميل سلمان
كاف لإلضاءة على فكر
ّ
يف «السفري» ،وهذا مبعث اطمئنان له وللقراء بالنسبة إىل مستقبل
«السفري».
ورب سائل :لعل ال يزال هناك مكان يف الغابة اإلعالمية املتشابكة
ّ
األشكال واأللوان ،للصحف ومتفرعاتها؟
بل هل أبقت وسائل االتصال احلديثة دورًا لإلعالم املكتوب يف نشر
املعرفة وسط اجملانية والسرعة املذهلة ،فض ًال عن السحر واإلبهار؟
صحيح أن ثورة املعلومات جعلت العامل أشبه بـ»قرية كونية» ،وان الصحف،
خصوصًا الصباحية منها ،باتت «اإلثبات اخلطي واملطبوع ألخبار الليل» على
ما قال يومًا للصحافيني أحد الناطقني باسم البيت األبيض .إال ان احلاجة
إىل الصحف ستستمر إىل ما ال نهاية ال كوسيلة حصرية ،كما كانت يف
السابق ،الستقاء املعلومات وملعرفة احلقيقة ،بل كوسيلة خلدمة القارئ.
وهذا ما شغل حقًا الباحثني يف الشأن اإلعالمي مطلع هذا القرن ،وحدا
ببعضهم إىل صوغ ما عرف بـ»جوهر القيم اإلعالمية اليت ينبغي االهتداء بها
يف القرن احلادي والعشرين» ،بغية ضمان االستمرار عن طريق اجتذاب
مزيد من القراء واملشاهدين ،فض ًال عن «جعل الصحايف يكسب مزيدًا من
االحرتام ،مما ّ
ميكن الصحيفة من خدمة الناس على حنو أفضل».

البطريرك الراعي احرج املتطاولني
وامسعهم صوتاً فاتيكانياً صارخاً
بطرس عنداري

ماذا قال البطريرك بشاره الراعي يف باريس حتى اثار هذه العاصفة
من الردود والتهجمات من اعداد كبرية من السياسيني والكتاب
الكبار والصغار وبعض رجال الدين وغريهم؟
لقد
تسرع مجيع الذين علقوا على كالم البطريرك فبدا وكأنهم
ّ
ّ
كانوا ينتظرون اشاعة او تهمة ليصفوه
باملتخلي عن ثوابت بكركي
الوطنية واجلاهل بالسياسة وفاقد الذاكرة الذي حيتاج اىل اكل
الصعرت لتحسني انتباهه.
ماذا قال غبطته بالضبط؟
كتب الربوفسور انطوان فليفل استاذ الفلسفة يف احدى اجلامعات
الفرنسية يوم اجلمعة املاضي مقا ً
ال قال فيه انه حضر ندوة
ً
البطريرك االعالمية وكان كل ما قاله واضحا وال عالقة له بالتعليقات
اليت صدرت عن «صبيان» السياسة واالعالم يف لبنان.
وقال فليفل ان البطريرك الراعي قال انه ابلغ الفرنسيني حرصه
القوي على احرتام الشرعية الدولية
والتقيد بقراراتها وطالب
ّ
فرنسا والدول الكربى كي يساعدوا لبنان على تنفيذ القرارات
املتعلقة بانسحاب اسرائيل من االراضي اللبنانية اليت حتتلها حيت
نطالب حزب اهلل بالتخلي عن سالحه فورًا اذا ال جيوز ان تطلب من
انسان ان يرتك سالحه فيما ارضه حمتلة .وذكرهم بالقرار 194
الداعي اىل اعادة الفلسطينيني والصادر عام .1948
وقال البطريرك انه ال يؤمن ّ
اال بدولة قوية وجيش واحد وانتقد
الذين يعرقلون تسليح اجليش اللبناني ووصف اسرائيل انها
«جامسة على صدورنا».
اما فيما يتعلق باحداث سوريا فقال انه
ضد العنف والدماء ومع
ّ
حق الشعوب يف تقرير مصريها ولكنه
متخوف من انتقال السلطة
ّ
اىل من هم اكثر تطرفًا مما قد يشكل خطرًا على االقلية املسيحية
كما حصل يف العراق وحيصل يف مصر .وطالب باعطاء الرئيس
السوري الوقت الالزم الجراء االصالحات.
ولكن املرتبصني بالبطريرك بسبب انفتاحه الصريح واجلدي وبسبب
أيد وجود السالح غري الشرعي مع
استقالليته املطلقة قالوا انه ّ
حزب اهلل وعارض اسقاط نظام االسد ..ولكنه ّ
متكن من احتواء محلة
التشويه هذه بعد نصف ساعة من عودته واحرج املتطاولني فصمت
تهربوا.
بعضهم واعتذر آخرون او ّ
كان احد كبار موارنة القرن العشرين االب ميشال احلايك يقول:
«ان االزمة املارونية
قضية كبرية محلها رجال صغار فاسقطوها
ّ
واسقطتهم».
فهل صعود تلميذ احلايك اىل السدة البطريركية حاليًا هو املؤشر
لنهاية عهد الرجال الصغار املسيطر والسائد منذ مثانية عقود؟
يف االسبوع الذي مت فيه انتخاب البطريرك الراعي كتبنا مقا ً
ال بعنوان:
«البطريرك املاروني اجلديد :اختيار فاتيكاني الخرتاق انفتاحي» .مل
يكن هذا الكالم نبوءة بل كان قراءة ملسرية البطريرك الراعي الذي
رعى واشرف على السينودس من اجل لبنان
واعد ارشاده الرسولي
ّ
الشهري عام  1995كما كان وراء انعقاد سينودس العام املاضي
يف الفاتيكان من اجل مسيحيي الدول العربية.
اذا ما قاله البطريرك يف فرنسا وما يقوله يف جوالته اللبنانية
يرتكز على االرشاد الرسولي الذي يصلح ان يكون مرجعًا مقدسًا
ملسيحيي ومسلمي الشرق ولكنه لألسف الشديد طبع مرة واحدة
وقرأته خنبة حمدودة.
لقد وصل
احلد مع بعض مثريي التشويش على اقوال البطريرك
ّ
حد التهديد بإيفاد وفد اىل الفاتيكان ليقدم شكوى
يف باريس اىل ّ
رد على هؤالء بتكرار اقواله وآرائه بصوت هادر بعد
ضده ..ولكنه ّ
عودته.
من املثري لالسى ان الكاتب السوري املعارض ميشيل كيلو الذي
يتمتع بتقدير واحرتام املثقفني وعشاق احلرية كتب مقا ً
ال هزي ًال
اتهم فيه البطريرك الراعي بفتح جبهة حرب مع املعارضة السورية
كما قال ان البطريرك ال ميثل سوى اقلية صغرية من مسيحيي
الشرق.
ال شك ان االستاذ كيلو قرأ ما ادىل به بطاركة االرثوذكس
وامللكيني والسريان من تصرحيات مؤيدة للرئيس االسد ومتقدمة
ّ
جدًا على اقوال الراعي .وال شك ان البطريرك املاروني حيظى
بتأييد ودعم مجيع الكرادلة والبطاركة العرب ...اذا كان االستاذ
كيلو الذي نتابع مقاالته منذ سنوات طويلة وحنرتم آراءه يسعى
اىل احلصول على تأييد الرأي العام العربي فعليه ان يرتاجع عن
هفوته كي ال يقع ضحية الوشايات والتحريف مثل غريه .والرتاجع
قضية سهلة بعد ان بعث الرئيس الفرنسي سفريه ليستوضح
من البطريرك ما كان قاله خالل لقائهما الباريسي الذي
استمر
ّ
لساعات طويلة .لقد كان رئيس فرنسا شارد الذهن ...وال نشك
اطالقًا ان ساركوزي مل يعرف حتى الساعة ان اكثر من نصف
مليون مسيحي عراقي تشردوا وهجروا عندما كان بول برمير حاكمًا
للعراق اخلاضع الحتالل  300الف جندي امريكي او حليف المريكا
اليت قصفت  40كنيسة ودير يف بغداد وحدها خالل اول عشرين
يومًا من االحتالل.
انها املرة الثانية اليت تسمع فيها فرنسا هذا الكالم الصريح
والصارخ .املرة االوىل كانت عام  1920عندما انتفض البطريرك
احلويك بوجه اجلنرال غورو معارضًا الصالحيات اليت منحت للمفوض
السامي الفرنسي.
انها مشكلة ازمات كبرية ورجال صغار.

الـمجهر

بقلم رامي القروش

االعالم حباجة لشرفاء ال ألزالم !

يف مطلع الشهر املاضي شهدت العاصمة الفيدرالية
كانريا محلة اعتصام ومظاهرات شاركت فيها عناصر
عمالية وصناعية وارباب اعمال حرة واصحاب
مؤسسات جتارية ضخمة وذات فعالية ملحوظة يف
البالد .طبعا اسباب هذه التحركات كانت ترتكز على
قوانني ضرائب الكربون اليت تنوي احلكومة اقرارها
يف املستقبل القريب وذلك حفاظا على البيئة وجتاوبا
مع الصرخات املدوية عرب الكرة االرضية بضرورة اختاذ
كافة االجراءات للحد من عمليات التلوث البيئي اليت
يعيشها العامل بأسره.
عادة ،ان حتركا كهذا ال غبار عليه يف بلد كاسرتاليا
يؤمن حبرية املواطن يف املأكل واملشرب ،يف الصالد
والعبادة ،يف القناعات احلزبية او السياسية ،يف
ّ
وينفر
التعلم والتخصص اخل ...لكن ما يقلق البال
النفوس هو تدخل اناس مأجورين ومدفوعني من
قبل اصحاب الغايات واملصاحل لتحريك الكراهية يف
نفوس املواطنني ويف ابتداع االكاذيب بشتى اشكاهلا
باالضافة اىل حتريض الناس على القيام باعمال ال
تتوقف اضرارها على هؤالء االفراد الذين قد يقومون
بها بل قد يعم التأثري الوطن برمته وقد يسبب ادانة
واهانة لكل نظامنا السياسي الدميقراطي الذي نؤمن
به وندافع عنه.
يف تلك التظاهرات ومحلة االعتصام اعتلى املنرب امام
اجمللس النيابي االعالمي ألن جونز احد مذيعي حمطة تو
جي بي الذي يرى بنفسه الناطق االول بلسان الشعب
االسرتالي واحلريص على مصاحله وشؤونه يف حني
انه يعلم يف قرارة نفسه انه ليس ناطقا باسم هذا
الشعب على االطالق.
ِ
يكتف السد جونز مثال بدعوة الناس اىل رفض قرار
مل
احلكومة بفرض ضرائب الكربون ونقطة على السطر،
بل راح وعلى مسمع املشاركني يف االعتصام وغالبية
الشعب االسرتالي يكيل القدح والذم لرئيسة احلكومة
جوليا غيالرد ووصفها بابشع االوصاف ليس هلا بل
للمنصب الذي تشغله ومتثله .اضافة اىل ذلك فقد
مسح الن جونز لنفسه بالتطاول على السيدة غيالرد
بشكل مباشر وكأن بينه وبينها ثأثرا شخصيا لدرجة
دعا فيها اىل الغدر بها او احلاق اي نوع من الضرب
واالذية بها من قبل اي مواطن.
ان السيد جونز الذي مل خيوله اي مواطن حق النطق
بامسه بهذا الشكل وضد اول واكرب مسؤولة يف البلد
مل جيلب لنفسه ولقضيته سوى االستهجان واالدانة
من عامة ابناء جمتمعنا وعلى رأسهم ارباب االعالم
والصحافة الذين يعتربون ان حرية االعالم ال تعين
التطاول على املسؤولني والرمسيني بهذا الشكل
الوقح واملثري لالضطرابات .لقد رأى هؤالء ان السيد
جونز ليس اعالميا بكل معنى الكلمة بل جمرد مذيع
لربنامج يعمل على نشر احلقد والكراهية بني اوساط
اجملتمع.
ان املدعو الن جونز الذي يسعى منذ تقاعد غرميه
جون لوز عن العمل يف هذا امليدان الحتالل املركز
الذي كان يشغله السيد لوز وانه اآلن سيد الذبذبات
اهلوائية يف البالد مل ولن ينجح بتحقيق حلمه يف تغيري
الطبيعة الدميقراطية لشعبنا االسرتالي املسامل.
كلمة اخرية نشعر بضرورة التذكري بها سواء أللن جونز
او المثاله من املدعني انهم محاة مصاحل جمتمعنا دون
سواهم وهي ان تطاوهلم علىاآلخرين ،مسؤولني كانوا
ام مواطنني عاديني ،لن جيعل منهم ابطاال يف نظر
الناس ،بل قد يعين اضطرار السلطات واملسؤولني
اىل جلم احلريات اليت ننعم بها ،وهذا يف حال حدوثه
سيعين االعدام الفعلي الدائم للحقيقة اليت لن يتمكن
ألن جونز وامثاله من اعادة روح احلياة اليها!.
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لبنانيات

العالقة مع الغرب جي ّدة ولكن إذا مشينا يف سياساتهم سننقرض

العماد عون :سقوط النظام السوري ليس يف مصلحة املسيحيني واملسلمني

قال رئيس تكتل اإلصالح
والتغيري يف لبنان النائب
ميشال عون إن سقوط النظام
يف سورية ليس يف مصلحة
املسيحيني واملسلمني على
تعمد بعض
حد سواء وأنه إذا
ّ
املشاركني باحلكومة اللبنانية
القيام بعمل خترييب ضمن
احلكم ،فال مانع من تغيريها .
وقال عون يف مقابلة مع يونايتد
برس انرتناشونال ،ردًا على
سؤال يتهمه به البعض بأنه
ال يرتك للمسيحيني هامشًا من
احلرية يف حال سقط النظام يف
سورية« ،بالعكس متامًا ..إذا
سقط النظام السوري لن يكون
هناك هامش ،ما أراه إجيابيا هو
أننا نساهم خبلق األجواء السليمة
إلجراء تعديالت وتغيريات يف
سورية مع احملافظة على اهلدوء
فيها وهذا هو احلل».
وتابع «أما احلل العنفي وإسقاط
النظام فلن يكون ال يف مصلحة
املسلمني وال املسيحيني..
ليس هناك مائة حل جيد بل
حل واحد جيد ،التغيري زائد
االستقرار ،فالتغيري من دون
استقرار هو عنف ودم وفوضى،
واالستقرار من دون التغيري هو
حكم ديكتاتوري قاتل».
وقد قام عون الذي عرف
بعداوته لسورية لفرتة طويلة
مبد اجلسور معها وزيارتها عدة
مرات وعرب زيارته السنوية إىل
ضريح شفيع املوارنة مار مارون
يف براد غرب مدينة حلب مشال
سورية.
وأضاف عون « أيدنا إجراء
التعديالت الدستورية خللق
جو دميقراطي حر يف سورية»،
منوها بـ»جتاوب الرئيس بشار
األسد» ،وقال «رأينا أنه ال
ميكن أن نكون مع الفوضى ..
إذا كان احلل السلمي متاحًا فال
ميكننا تأييد احلل عرب البندقية،
فالبندقية هي ضد عدو حمتل..
ومهما كانت نوعية النظام..
عندما يقبل بالتعديالت فإننا
سنؤيده».
وقال «حنن يف املشرق نؤيد
النظام العلماني والدولة احلديثة

اليت تسمح حبرية املعتقد
والتعبري ..حرية املعتقد متاحة
يف سورية وميارسها اجلميع،
لكن هناك بعض النقص يف
حرية املعتقد السياسي وهذا ما
سيتالفاه النظام عرب التعديالت
الدستورية والتعددية السياسية
واحلرية االقتصادية ،وتشكيل
األحزاب وحرية اإلعالم واملعتقد
واألديان».
وردًا على سؤال عن التخوف
على مستقبل املسيحيني يف
املنطقة قال عون «أخاف من
االنتقال إىل الفكر الديين
الواحد الذي ينتج فكرًا سياسيا
أحاديًا ..إن املنطقة العربية
تعيش اليوم خماضًا عسريًا مع
حركات أصولية ترفض احلريات
السياسية وتعترب الدميقراطية
ضد الشريعة ،وهي األكثر
تنظيمًا من بقية املعارضة،
من هنا يأتي عدم االستقرار
يف تونس ومصر ،اللتان مل
تستقران بعد على توجه سياسي
واضح ومريح ومطمئن».
وقال العماد عون يف جواب عن
مدى تالقي مواقف البطريرك
املاروني بشارة الراعي حيال
مستقبل املسيحيني مع مواقفه
اليت يطرحها منذ سنوات إن
«البطريرك الراعي هو الذي أعد
للسينودوس من أجل لبنان عام
 1995وكان أساسيا فيه ويف
السينودوس من أجل املشرق
يف العام  ،2010كما أن الفكر
البابوي حاليًا وخالصات هذا
السينودوس تتعلق بالتشبث
باألرض وباملواطنة ،مع تناغم
وتالق مع خمتلف مكونات اجملتمع
والسري به صعدًا باجتاه دولة
حديثة ودميقراطية» ،مشريا إىل
أن «التجارب تدل على أن عدم
االستقرار واألفكار املتطرفة
يؤديان إىل النتيجة عينها،
وهذا ما حدث يف فلسطني
والعراق وما املانع يف أن حيدث
يف أي بلد آخر يف حال عمت
الفوضى؟!!».
وكانت تصرحيات للبطريرك
الراعي خالل زيارته األسبوع
املاضي لباريس وحمادثاته

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

مع الرئيس الفرنسي نيكوال
ساركوزي وكبار املسؤولني عن
التخوف من جميء متشددين إىل
احلكم يف سورية وعن سالح
حزب اهلل قد أثارت حفيظة قوى
 14آذار والسفارتني األمريكية
والفرنسية يف بريوت.
وقال عون يف تقييم عالقته
احلالية مع أمريكا والغرب بعد
ِ
صالته بسورية وحزب اهلل
« لديهم أهداف إسرتاتيجية
تتناقض مع وجودنا وليس مع
مصاحلنا فقط..إن ما يفعله
الغرب يقودنا إىل أسئلة مثل
ملاذا تضرب سورية أو املقاومة
يف لبنان؟».
وتابع « يريدون ذلك لتثبيت
االغتصابي
إسرائيل
وضع
يف فلسطني ،إسرائيل اليت
طردت شعبا بكامله من أرض.
لذلك وقع التناقض بيننا فنحن
ندافع عن وجودنا وهم يدافعون
عن مصاحلهم ..إذا مشينا يف
سياساتهم فسوف ننقرض .هم
ال يهمهم وجود شعوب أو نسيج
اجتماعي سياسي خمتلط ،وحنن
حنيا يف أرض هي مهد الديانات
الثالث املسيحية واليهودية
واإلسالم ،ولكي يربروا عنصرية
إسرائيل يريدون القضاء على
جمتمعاتنا».
وتساءل «ما هي الضمانات اليت
ميكن أن يعطينا إياها الغرب
خالل قيادته للتغيري يف البالد
العربية؟ ..إن تصرفاته ال تنم
عن مسؤولية» .مضيفًا أن
الغرب يضع الناس فيها «يف
واملهجرين .»..
خانة املوتى
ّ
وقال عون «مل يبق مسيحي
يف العراق مل يطلب اهلجرة..
« مشريا إىل أن العالقة مع
الغرب « كانت جيدة وقتما كان
اإلنسان هو األساس فيها»
ومتت عرب الثقافة واحلضارة
طيلة قرون مضت.
وتابع» اليوم مل تعد كذلك  ،هم
يتكلمون حاليا عن حقوق اإلنسان
والقوانني وال حيرتمونها، ..
هناك شعب فلسطيين طرد
من أرضه بعملية تطهري ،أنكروا
عليه دولته وحقوقه ..وحاليا
يتكلمون عن حقوق اإلنسان
يف بلدان لديها دستور وتريد
تطوير ذاتها  ،بينما يسكتون
عن بالد ال دستور فيها ..إنهم
يدافعون عن مصاحلهم وليس
عن حقوق اإلنسان».
وقال «املقياس عندي هو 23
أيلول اجلاري يف األمم املتحدة
خالل التصويت على الدولة
رؤية
..نريد
الفلسطينية،

هذه الدول اليت تعظنا حبقوق
اإلنسان ماذا ستقرر حيال
االعرتاف بفلسطني وحقوق
شعبها كدولة..وقتها نعرف كم
حيرتمون القوانني الدولية».
وردا على سؤال هل أن عالقته
بسورية وحزب اهلل هي سبب
سوء عالقته مع الغرب قال
عون « لست على عالقة سيئة
مع الغرب ..أنا ال أقوم بضرب
مصاحل فرنسا أو أمريكا ..حنن
تعلمنا يف مدارسه وجامعاته
وعشنا فيه ردحًا  ،حنن ال ننتقد
الشعوب الغربية بل اإلدارات..
إنين أدافع عن نفسي يف هذه
البالد ،ال بل حنن نبحث عن
شرهم عنا».
صداقتهم ،ليكفوا ّ
وقال عون ردًا على سؤال
عن الدور الرتكي املتجدد يف
العامل العربي واملشرق عرب
الثورات «إنها حماولة ترتيك
جديدة أو جتديد احلالة العثمانية
اليت انتهت بعد احلرب العاملية
األوىل ،وهذه كانت مرحلة
عم فيها
ظالمية بالنسبة لناّ ،
اجلوع واالستعباد واالضطهاد
الديين».
وتابع أن السياسة العثمانية

«كانت من أهم العوامل اليت
ضربت التعايش اإلسالمي –
املسيحي ،حيث استولت تركيا
العثمانية على البالد العربية
ونقلت اخلالفة إىل اسطنبول..
وحتى تظهر نفسها أكثر
إسالمية من العرب اضطهدت
غري املسلمني «.
وقال عون ردأ على سؤال حيال
استمرار احلكومة اللبنانية حتى
االنتخابات النيابية عام 2113
إن األمر يتعلق بسلوكها «
وحاليا ال أرى أحداثا تستوجب
عدم استمرارها ،أو دالئل على
أن شيئًا ما يغريها».
واستدرك قائ ًال « لكن البعض
يتكلم عن توترات مناطقية
ونسمع تهديدات خمتلفة ،حتى
ولو عرب اجلميع عن نواياهم
السلمية فقد يكون للبعض نوايا
عسكرية .إن التوترات اخلارجية
املؤثرة على الوضع اللبناني
ليست بيدنا ،أما السياسة
الداخلية فذات توترات تصل إىل
حدود معينة وال تتجاوزها ،وإذا
تعمد بعض األطراف املشاركني
باحلكومة القيام بعمل خترييب
باحلكم  ،فال مانع وقتها من
تغيريها».
ويرتأس عون كتلة تتألف من
 28نائبا يف الربملان ولديها 10
وزراء يف احلكومة احلالية.
وحيال اخلالف املاثل أمام احلكومة
على متويل احملكمة الدولية قال
عون « املوضوع حتى اللحظة
مطروح يف الصحافة ومل يدخل
حيز النقاش الفعلي ال مبجلس
الوزراء أو بأي مؤسسة أخرى».
وأضاف «أنا كنائب عندما
يقولون نريد ما ً
ال للمحكمة

ماذا..وهل
وفق
سأسأل
مصدقة؟ حنن
اتفاقية
هناك
ّ
ندفع املال بطريقتني  ،إما
وفق اتفاقية مصدق عليها
من السلطات الدستورية مجيعا
ومن جملس النواب ،أو بقانون
املوازنة  ،وخالف ذلك ال ميكننا
دفع املال «.
وعن موضوع خاليف آخر يتعلق
بقانون االنتخاب املطروح على
أساس النسبية وموقف الزعيم
الدرزي وليد جنبالط الرافض
له قال عون « بالنسبة للتمثيل
على األرض فإن قانون النسبية
يعطي التمثيل الصحيح .من
يرفضون هذا القانون حاليًا
ّ
مضخم ألنهم
ممثلون بشكل
مستفيدون من أرجحيات عددية
ضمن النظام الطائفي تعطى
هلم وهي ليست حقًا هلم».
وتابع «اآلن ال يقبلون بالعودة
إىل حجمهم احلقيقي ،بل يريدون
احملافظة على العدد اإلضايف
الذي بني أيديهم .أما من ناحية
التمثيل النسيب فال أحد حيق له
االعرتاض عليه ،ألنه ال يقوم
على حذف أحد ّ
إال إذا مل يكن
موجودًا باألصل «.
وحيال رأيه ورأي حلفائه يف
إمكانية القانون النسيب على
التغيري قال عون «حنن وحلفاؤنا
جيب أن نقر باإلصالح السياسي
وضرورة التغيري  .يف النهج
الوطين هناك توافق مع قسم
كبري من املواطنني ومن مجيع
الطوائف ،ولذلك ميكننا تغطية
أي انتخابات بفكر سياسي
موحد..ما ينقصنا هو الربنامج
اإلصالحي املوحد وأعتقد أنه
ميكننا التوصل إليه».

للبيع
سرير أطفال من الحديد
بحالة ممتازة
مع فرشة
السعر  100دوالر
لالتصال97880313 :
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العرب والعالم

 26قتيالً وجرحياً يف صفوف األمن..أردوغان :القيادة السورية مل تستمع  ...وسـنواصل حثـها علـى اإلصـالح

الشعوب».
الرتكية
رئيس احلكومة
دفع
ﺻﻔﺤﺔ ٨
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١
ﺍﻟﺴﺒﺖ ٤
رجب طيب اردوغان خطابه واضاف «لقد ابلغنا القيادة
ازاء دمشق حنو مرحلة جديدة السورية ،كاصدقاء ،بضرورة
املطالب
اىل
حيث أعلن امام اجلمعية العامة االستماع
لالمم املتحدة ،أن «كل نقطة الدميوقراطية للشعب وانه ال
توسع ميكنهم البقاء يف احلكم عرب
دم تهرق يف سوريا
ّ
اهلوة بني الشعب السوري توجيه االسلحة اىل شعبهم.
السورية
»]÷ <ÕÊÜøالقيادة
لقد ابلغنا
غداة
 <ãÈÒÖلكنه،
والقيادة»،
]÷<Ü≥ <:÷] <Ìﬂ‚]Ü
لقائه _·<
]˘¬◊<Ó
]<ã◊.
]¬<2j
]<ƒÈ€¢
<öÜÀi
]÷<Å¯f
باراك <^„e
÷◊<4éπ]<ÌËÜíπ]<Ìv◊äπ]<l]Áœ
خالل
¬◊<Óمن
ازدهار
يوجد
انه ال
مع الرئيس االمريكي
]÷<^⁄Ê <‡õÁ
احلكم¬‡< ]<Ö]Üœjâ
عزمه ]÷<≈^ Ç
]˜<HŸÊ
<∞äu
لكن
االستبدادي.
_<ã⁄اىل
<HÎÊ^�ﬂõايضًا
اوباما ،اشار
<l^fäj”⁄
˘<‰Ò^ﬂe
على †<–œ
_·<»]<gÒ^í÷]<Ö]Üœ÷]<Ñ°]<èÈ¢
على
<‡⁄اصرت
السورية
القيادة
االستمرار يف حث دمشق
<l^Èf◊ä÷]Ê
]÷<l^È¬]Çj
<ÿæ
فيما <ª
_<±c<ÕÁŒÁ÷^e<ÜË^ﬂË<NQ<ÏÖÁm<^ﬂm
لتحذيراتنا».
االستماع
عدم
القيام بإصالحات ،وذلك
<ªÊ <^„„q]Ái
]÷<:
<l^ËÇvj÷]Ê
<‡⁄<]�ÖÑ¶<H«g√é÷]<ÏÖÁm<gﬁ^q
حذر الرئيس اإليراني حممود اما جناد ،فقال ردًا على سؤال
<Ö^éjﬁ]Ê<;⁄˘]<…]ÜÀ÷]<^„j⁄Çœ⁄ <Ó√äi <«ÏÖÁq`⁄ <Üë^ﬂ¬» <ÅÁqÊ
امحدي جناد من أن التدخل حول ما جيب على الرئيس
÷◊<J«Ìr�◊f÷]<ÏÜ‚^æ <HèÈ¢]Ê <g√é÷] <∞e <Ì√ÈŒÁ
<Ìﬂjالشأن
اخلارجي» يف
به
السوري ،السوري بشار االسد القيام
<Ìv◊äπ]<l]Áœ÷]»<·_<Ó◊¬<ÅÇçÊ
<l]Áœ÷] <ÿ}]Å
<p]ÇucÊ
حيلها.
ولن
املشكلة
سيفاقم
مقابلة
يف
االحتجاجات
لوقف
÷‡< <‡⁄ <ÌÚ <Î_ <›^Èœe <x€äi
]<J«Ìv◊äπ
معارضون
 <Ÿ^ŒÊذلك ،دعا
إىل
تاميز»
«نيويورك
صحيفة
إىل مع
<gÈ‚3e
¬‡< ]÷<·Áﬁ^œ
]§^<∞qÖ
÷<‰Ò^œ
<Ÿ¯} <HÎÊ^�ﬂõ
(امس)
اجلمعة
التظاهر
«إن
يف االمريكية نشرت امس،
]<Ê_<‹„√ËÊÜiÊ<∞ﬂ⁄˚]<∞ﬂõ]Áπ
]÷<Íﬁ^n
]<∞éÈ¢
<Ω^fïÊ
<ÏÅ^Œ
¶^<g√é÷]<ÏÇuÊ<‡⁄<ÿÈﬂ÷]<Ì÷Ê
املعارضة»<·c ،
]<H∞Èﬁ]ÇÈπ
 <o÷^n÷]Êتوحيد
«مجعة
دولة
فيما سوريا ليست مثل أي
<‰È€◊ä⁄
_<^„⁄^⁄
من“^·<
]<Ìv◊äπ
الضحايا
»]÷ <l]Áœاملزيد
سقط
جيب
 <∞eانه
]÷<ÌﬂjÀقلنا
 <p]ÇucÊلقد
يف اخرى.
<<’^ﬂ‚»<·_<‡⁄
]�ÖÑ¶<H«‰õ^fŒ_Ê
]§<^ﬂm_ <l]Ö^È
صفوف<‡⁄
]÷√<ÇËÇ
قوات األمن
حلل
حول طاولة
السورية ان جيلسوا
÷◊<Ì√ÈŒÁ
<Ó√äi
<ÏÖÁq`⁄
¬<Üë^ﬂ
]<lÑ°
÷”<^„ﬂ
<HÜË^ﬂË
<NQ
<ÏÖÁm
حيث قتل  ،6وأصيب حواىل مشكالتهم عرب احلوار والتفاهم
]÷<‘÷Ñ“Ê <H‰éÈqÊ <g√é÷] <∞e <±c <ÕÁŒÁ÷^e <gÒ^í÷] <Ö]Üœ
 20يف «كمائن مسلحة» يف املتبادل واالحرتام .إن احلرية
<l]Áœ÷] <ÿ}]Å <ÌﬁkÀ÷] <p]Çuc <‰f÷^�⁄ <;fiÊ <g√é÷] <gﬁ^q
درعا ومحص.
وأعلنت شركة واالحرتام حق لكل الناس.
]<J«Ìv◊äπ] <·_ <±c <]�4é⁄ <H«Ì¬ÊÜéπ
أنها
«توتال»
الفرنسية
النفط
عرب
املشكالت
حل
يتم
لن
»]÷<]ÖáÁ÷] <ãÈÒÖ <Ÿ^Œ <H‰j„q <‡⁄ <‰i]Áœ÷ <Ì�◊ä÷] <Ó�¬_ <g√é
إنتاجها
طفيف»
بشكل
«خفضت
ان
واملواجهات.
االشتباكات
]<ÎÑ÷] <HÕÜç <›^í¬ <ÎÜíπ] <ÿ”e <k◊⁄^√i <:÷] <Ìv◊äπ
«الوضع
سوريا بسبب
وتكرب
يف االختالفات ستتضاعف
]÷<Í◊}]Ç
]÷<‡ËÇÈ√í
يف ¬◊<Ó
<Ì”ﬂu
<ª<Ì“Ö^é€◊÷<^⁄ÊÜ÷<ÏÖ^Ëàe<›ÁœË
ختضع
 <ÍqÖ^§]Êاليت
البالد»
اال
نفطي هكذا .وبالتأكيد جيب
حلظر_<9ﬂq
<ÿ}Çi
<Î_ <ƒﬂπ
¬<Ç√e»<‰ﬁc<HÌÈ÷^�Ë˝]<ÏÇuÁ÷]<ÇÈ
أوروبي.
التدخل
االجانب .ان
يتدخل
‚<Ì◊uÜ⁄ <’^ﬂ
<·Á”i <ÏÖÁm
<Î_ <ÇËÇ√÷]<É^°]Ê<Å¯f÷]<·Êˆç<ª
÷◊<æ^Àv
<4e]Çj÷]Ê
]˝<l]]Üq
]<Üí⁄»<·_<±c<]4é⁄<H«ÌÈ÷^œjﬁ
العامة
اجلمعية
<‡⁄وامام
ولن
لالمم االجنيب سيكرب املشكلة
<gÈiÜi
يف <ÏÅ^¬cÊ
]÷<‡õÁ
¬◊<Ó
<Ï3À÷]<ÂÑ‚<º«ñ÷<·˚]<Ó√äi
نيويورك،
املتحدة
قال يتم حلها ابدًا».
<ÎÇíj÷]Ê
]÷<Ì÷ÊÇ
_<l^ËÁ÷Ê
<HÌÈﬂ⁄á <ÏÇ⁄
الوضع يف
اردوغان إن
السورية
˘ <ÿŒاالنباء
]˜ <ÌÈ÷^œjﬁوكالة
سوريا وذكرت
<H^ﬁÜøjﬂË <^⁄
ان <Áï
(سانا)<ª
÷◊<J«‰÷^”ç_<ÿ”e<Å^äÀا ان «كل }^<Ìë
«غري مقبول» ،معتربً
الفعاليات
«مداخالت
<ÿñ _ <¯fœjä⁄ <^ﬂ⁄^⁄_ <·c <oÈu <Ìv◊äπ] <l]Áœ÷]» <·_ <Õ^ï_Ê
نقطة دم تهرق يف سوريا الشعبية والرمسية واحلزبية يف
<J«›^ŒÖ˘]<‡¬<Üøﬂ÷]<ò«e <‡⁄˚]<Ÿ^œjﬁ˜]<–Èœ†<Ó◊¬<ÿ€√i
توسع اهلوة بني الشعب منطقة ريف درعا متحورت خالل
÷◊<‡⁄ <^ëÜu <’^ﬂ‚» <·_ <Õ^ï_Ê <g√ç<ã◊•<Ÿ¯}<‡⁄<Ì�◊ä
تعزيز
مضيفًا جلسة احلوار الوطين حول
السوري والقيادة»،
<ÖÁjâÅ<ƒïÊÊ<∞f~jﬂ⁄<ãÈÒÖÊ
“<ºâÁjπ]<Üvf÷]<Ìœ�ﬂ⁄<ŸÊÅ<ÿ
احملافظة
يف
واالستقرار
األمن
سنواصل
÷◊<Å¯fلنا فإننا
«بالنسبة
<ÇËÇq
<Ó◊¬ <ÍeÊÖÊ˘] <Å^†˜] <·]Ç◊eÊ <l]4È«i <p]ÇucÊ
ضمنها
احلكومات،
تشجيع
االعالمية
احلمالت
ورفض
]÷√<‹Èø
<^ﬂf√ç
<Ÿ^⁄a
†<–œ
_·< <Ì�œﬁ <^€Ò]Å <Üí⁄ <·Á”i
÷◊<ƒ€jr€القيام
سوريا ،على
اخلارجي
÷<ŸÊÇوالتدخل
املغرضة
]÷<Íõ]ÜŒÁµÇ
<˜ÁëÊ
]<‹m <‡⁄Ê <HÌœ�ﬂπ
خبطوات ]<á^”iÖ
<ÿ“ <‰È÷c <ƒ◊�jË
]<Ü£
}¯<ÏÖ^rj÷] <Ÿ
]÷<‡⁄ <·Ê^√j
]÷ <ÎÑتطبيق
من اجل
الداخلية».
سوريا
 <Íi`Ëشؤون
اإلصالحات يف
¬◊<Ó
<]�ÅÇé⁄
_<^ﬂe
]÷<Ê_ <Ìu^Èä
]˜<Ö^€njâ
تطالب
]÷ <H«‡õÁاليت
الدميوقراطية
اىل
«دعا_<Êاملشاركون
بها _<Êواضافت

صحايف من
شخص ادعى
«هؤالء
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للخروج من االزمة احلالية مبا السورية» على صفحته على
يضمن بناء سوريا احلديثة «فيسبوك» إىل التظاهر اليوم
والدميوقراطية ،وتفعيلﻋﺮﺏ
ﻭﻋﺎﻟﻢ شعار «مجعة توحيد
احلوار حتت
مع الشباب وزيادة مشاركتهم املعارضة» ،مشددًا على أن
يف احلياة السياسية وإحداث «وحدة املعارضة إلسقاط
وزارة خمتصة بهم وتفعيل النظام واجب وطين» .وقال
^¬<ÌÈ
Ç÷]<l^íí~π]<Ìﬂ¢<lÖÜŒ
السياسية
دور
املنسجم
« <Â4øﬁنعم للمجلس الوطين
األحزاب<·_ <±c
∆<]�4é⁄ <H«Â4
]÷<Í“4⁄˘] <h]Áﬂ
•◊<ã
بناء<ÁÈÀ◊Èâ
]˝<Í÷^�Ë
سوريا وتشكيل
يف
الثورة».
<ªمبادئ
 <ÍﬁÁ”âÁ÷Üeمع
_¬<ª <ÿËÁ≥ <ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <‹ËÇœi <ƒïÊ«{÷ <ÂÅ]Ç√jâ] <‡¬ <hÜ
مكاتب ملكافحة الفساد يف وقال دبلوماسي غربي يف
“<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <'ËÖ^i <Ìu^Èä÷] <ÏÅÁ√÷ <‰i^Èﬁ^”⁄c <ÿ
احملافظات
كل
وحماسبة دمشق ان «عدد املتظاهرين
]˝<‘÷ÉÊ <HÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄˘] <sï^ﬂ÷] <^‚]Ájä⁄ <±] <ÌÈ÷^�Ë
املفسدين وحماربة الروتني تراجع لكن اذا استمر القمع
<Ö˜ÊÅ <·ÁÈ◊⁄ <NOQzS <ìÈí~je <HÌÈ ^ïc <ƒ Å <ÏÁœeÊ <Üí⁄ <ƒ⁄
والبريوقراطية يف دوائر فسيكون من الصعب أكثر
“Js⁄]2÷]<ÂÑ‚<ÿËÁ€j÷ <‡⁄<ÿÒ^âÖ<‰qÁÈâ<‰ﬁ`e<Ç¬Ê<^€
ومؤسسات الدولة».
فأكثر على القائمني على
}¯<·^$ÊÖ <ÃÈjâ <gÒ^ﬂ÷] <Ÿ^ŒÊ <ƒÈréj÷<ÌÈﬁÁËàÀ◊j÷]<‰i]ÁﬂŒ<Ÿ
وفد
أعضاء
ذلك ،عرب
إىل
اجلناح
اقناع
السلمي
التحرك
]÷<g√é
]˝<l^íí~π] <Ìﬂ¢> <·c <·^Èe <ª <ƒj€j÷] <Ó◊¬ <Í÷^�Ë
الروسي،
االحتادي
اجمللس
االحتجاج
حركة
يف
املتشدد
≤<J«^‚Ö^maÊ<Üí⁄<l^√rjﬂ
<Ì÷^âÖ
_<k◊âÖ
]÷<HÌÈ¬^ Ç
الذين زاروا سوريا مؤخرًا ،عن
اللجوء اىل
باالمتناع عن
<H^ﬂÒ]Ç¬_Ê
˘<^ﬂÒ^ŒÇë
<ÌËÁŒ <·_<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe<‡¬<ÕÜç<ÿœﬁÊ
السالح».
<;√Ëالسياسية
لإلصالحات
«تأييدهم
»]<Üí⁄ <Ö]Üœjâ
<ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <ìÈí°
<2¬ <ã”√ËÊ
]<Ìœ�ﬂπ
]<Ö]Üœjâ
السلطة يف
 <·_Êويف
 <H^„◊€“`eاليت
واالجتماعية
واالقتصادية
]÷<ÌÈ}ÊÖ^í
جانب ]÷<≈^ Ç
≥<s⁄]2÷ <ÿËÁ
ببعض
يتحدثون
 <^€“<HÌœ�ﬂπ]<Á¥<;√Ë<Üí⁄<Á¥دمشق،
بدأها األسد» ،ودعوا املعارضة
]˝<ÌÈ◊ÈÒ]Üâ
]<ÌÈ“4⁄˘] <Ì“3éπ
]<Ç€jäi <Ìœ�ﬂπ
بكل<ÏÁŒ
_·<
_ <^ñËاالرتياح عن تراجع حجم
االخنراط يف
فئاتها إىل
<‰ﬁ_<·^$ÊÖ<Õ^ï_Ê<J>^ﬂ≠Ö^i<ª
<J«Üí⁄<ÏÁŒ<‡⁄
]÷<:
]÷<l^ËÇvj
<ÿæ <ª
]÷”<Ï4fعلى
ويشددون
التظاهرات
عملية احلوار الوطين.
<ª
<·d
<HÌÈ“4⁄˘]<ÌÈﬁ]àÈπ]<^„„q]Ái
املسلحة».
] <xçÜπخطورة «العصابات
]¬ <2jنائب
]÷ <HkŒÁالوفد
‚ <]Ñرئيس
وقال
]÷<Ç€¶ <ÌËÜíπ] <Ìâ^ÒÜ◊÷ <áÖ^f
“<h^äu<Ó◊¬<–ÀﬂË<Çu]Ê<Ö˜ÊÅ<ÿ
رئيس جملس االحتاد الروسي وقال املستشار املقرب من
]÷<^‚Üéﬁ <Ì÷^âÖ <ª <HÍ¬Å]2
]˘<∞È“4⁄
خالل ]Å
]÷<gÒ]Üñخالد االمحد
√ <Íالسلطة
دوائر
أوماخانوف،
الياس
¬◊<«3ËÁi»<ƒŒÁ⁄<Ó◊¬<‰jvÀë<Ó
´<‡⁄<ÔÁjä⁄<Ó◊¬_<Ó�√Ë<·_<g
_·< «اجلمعة املاضي كان هناك
موسكو،
يف
صحايف
مؤمتر
]˜<HÍ¬^€jq
÷◊<ÿë]Áj
]˘<Ÿ]Á⁄
<‘÷É <ª
]÷<H–ÈŒÇj
متظاهر على
<^≤30الف
»_ 25 <à“3i<Ì◊fœπ]<Ì◊uÜπ]<l^ËÁ÷Êاو
إن «الوضع يف سوريا معقد
]÷<l^Ë˜Á
]Ç◊÷ <Ìíí~π
¬‡< سوريا،
مجيع^≈<احناء
 <H«Å¯f◊÷<ÇËÇq<ÖÁjâÅ<Å]Ç¬c<ªاألكثر يف
ومتعدد األوجه ،وال
ومتناقض
ّ
]J^„Ò^À◊uÊ<ÏÇvjπ
 <ƒïÊاي اقل بعشر مرات مما سجل
السياسي
املشهد <ª
رسم »]÷<Çf
ميكن< _·<
]�2j√⁄
<Í‚ <ÏÁ�§] <ÂÑ‚ <·_ <2j¬]Ê <Üí⁄ <ke]Ám <ÅÇ¨ <ÇËÇq <ÖÁjâÅ
باألبيض واألسود فقط ،ولقد يف آب» .واضاف ان «احلركة
<≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <ÌÈ€‚_ <Ó◊¬ <Üçˆ⁄ <^„â^â_<Ó◊¬<ÔÜrj÷<^„i^ËÁ÷Ê_Ê
اقتنعنا أنه توجد بني ممثلي (االحتجاجية) مل تنته بالتأكيد
]÷<Ì“3éπ] <ÏÖÁ�π] <Í}ÊÖ^í
]˜ <J«l^e^~jﬁاجتاهات خمتلفة لكنها تنحسر ألن املتظاهرين
املعارضة
]÷<VŸ^ŒÊ<JÏÁœe<Ìﬂr◊÷]<^„j÷Á⁄<:
�
ينهر مثل
ال تلتقي حتى يف املسائل
 <æ^À£]»<·_<Ó◊¬<Í¬Å]2÷]<ÅÇçÊادركوا ان النظام مل
َ
¬◊<ÿÈe <DÌﬂr◊÷]E <ãÈÒÜ÷] <Ü”ç_> <;√Ë <˜ <Ö]Üœjâ˜]Ê <‡⁄˘] <Ó
الكبرية» .وتابع إن «الرئيس قصر من ورق خالفًا لتونس
<›ÖÁﬁ <Ö^f”÷] <^ñ¬˘]Ê <»ﬁÁË <ÔÇ√ji <l^âÖ^∫ <›à◊jäË <˜Ê
األسد أكد لنا وحنن نصدقه
ان<ªاخلطر
وتابع
]÷◊<Ìﬂr
<ÍÒ¯⁄á
ومصر»<ÿ“Ê.
¬◊<ã”ËÅ <Ó
<‡�f⁄ <Ê_ <xËÜë <ÿ”ée
]<∞ËÜíπال طريق أمام
 <—Áœuبكالمه أنه
ونثق
«وجود
يف
يتمثل
احلقيقي
<Ìœ◊√jπ]<‹„jËıÖÊ<‹„iÅ^ÈŒ<Ó◊¬ <H«‹„i^ËÜuÊ
اإلصالحات
طريق
سوى
سوريا
مسلحني
سلفي
آالف
اربعة
<‹„€¬ÅÊ <H>s⁄]2÷] <ÂÑ‚ <ÿËÁ€je <‡⁄˘]<ÏÅ^√jâ]<·ÊÅ»<‰ﬁ_<]�Ç“ˆ⁄
الدميوقراطية،
والتحويالت
<·ÁÈ◊⁄آخرين
والفني
الزاوية
 <ÖÊÇﬁيف جبل
]<ÿøﬂâ <Ö^äπ
<xÈvíiÊ
<Ö˜ÊÅ
<NOQzS
÷<ìÈí~j
وأنه مت االتفاق على مواصلة
محص حيث
خيتبئون يف
]<JÎÖ^¢
]÷<›^√◊÷ <ÿËÁ€j
<]Ñ7 <ÜÒ^«í÷]<ª<∞ŒÖ^∆<^ﬂäÀﬁ_<ŸÁu
∆^االتصاالت مع اجلانب الروسي
شوارع
]÷◊<Ìﬂrمعارك
االمر اىل
◊∞<¬‡<]÷ <ÎÅ^íjŒ˜]<ÖÁ‚Çjحيتاج
<Ñﬂ⁄
}<kíí
<·_ <Ü“ÉÊ
<J«Í¬^€jq˜]<h^�œjâ˜]Ê
املستويات».
على خمتلف
مكلفة جدًا باالرواح البشرية
]÷√^›<<Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<‡⁄<Ün“_<NLLS

†îÓßaÎ@k»ì€a@µi@Ú»Ó”Ï‹€@ÊÏ»èÌ@ÊÎäÏudﬂ@ZÎb�‰

املتمردين ال يفهمون سوى قناة اجلزيرة القطرية ويود
مقابلته».
لغة السالح».
يف هذا الوقت ،واصل السفري وذكرت «سانا» إن «مخسة
األمريكي لدى سوريا روبرت عناصر من قوات حفظ النظام
فورد تدخله يف الشؤون استشهدوا ،وجرح  ،17يف
الداخلية السورية .وقال ،يف كمني مسلح جملموعات إرهابية
“<Js⁄]2÷]<ÂÑ7<ÿËÁ€j
على¬‡<
]÷<ÄÁÈé
<±c
•◊ <ãمبيت
¬ <Áñحافلة
مسلحة على
«رويرتز» ،إن
مقابلة مع وكالة
_·<
]˘<Í“4⁄
]÷<gÒ^ﬂ
<ÌË˜Ê
<ª
]÷<Íõ]ÜœµÇ
]<hà£
متارسه احلكومة طريق اجليزة باجتاه الطيبة يف
 <2j¬]Êالذي
«العنف
>]˜<Çﬁ]2È◊Èq <∞jäËÜ“ <’ÖÁËÁÈﬁ <Í⁄^ﬂjπ] <ÎÊÁﬂ÷] <Ö^éjﬁ
يؤدي يف الواقع إىل روح درعا .وقد منع املسلحون
<ÏÇvjπ]<l^Ë˜Á÷]<·_<^„È <^„«◊e_ <Ì◊i^œ÷] <ÃÒ]Ñœ÷]Ê <'ËÖ]Áí÷]Ê
انتقامية ويؤدي إىل املزيد من سيارات اإلسعاف من نقل
]JÜ≥ˆπ]<Ì√õ^œ⁄<›àj√i <^„ﬂ⁄Ê <H%^√÷] <ŸÁu <ÏÇË]àjπ
العنف وفقًا لتحليلنا كما أنه اجلرحى واستهدفوها».
<‡�ﬂç]Ê <·c <åÁﬁ^€“^⁄ <Ÿ^ŒÊ <HÏ4�} <Ì€øﬁ_ <^„”◊j≥ <:÷] <‘◊i
يزيد خطر العنف الطائفي» .وأضافت «فككت األجهزة
<]Üqc <Ö]ÜŒ <≈ÊÜé⁄ <Çï <kiÁë <ÅÁ€¶<ãÈÒÜ÷]<^„â_ÜË<:÷]<ÿn⁄
وأضاف «ال اعتقد أن احلكومة املختصة عبوة تزن ثالثة
_∑<Ü≥ˆ⁄ <ÔÜ“É <Ìfâ^ﬂπ <l]Ü≥ˆπ] <hàuÊ <H·]ÜËc <ª <Å^® <ÎÇ
ً
ا
االنهيار
وشك
 <ªعلى
السورية
مصنعة
كيلوغرامات
يدوي¬^›<
]÷<Çœ¬ <ÎÑ
]˘<ŸÊ
<·^eÖÊÅ <ª
<å^∑Ê
÷<H·^ﬂf
]!<
الوقت
أن
اعتقد
منزل
حديقة
يف
موجودة
كانت
اليوم<Ì√ée<Ü‚^ø⁄<‡€ñi<‰ﬁ˘><NLLM <ª <Çâ˘] <Ö^ée <ãÈÒÜ÷]Ê.
∆<HÏà
النظام،
مصلحة
ليس
<ÏÅ^√⁄Êاجلهات
]÷<x⁄^äjضبطت
درعا .كما
 <]Üç^f⁄يف
]÷<ÌÈ⁄^ä
÷√<›Ç
<]ÇËÇ„i
<H^ËÖÁâيف<ÿ”éi
وضع
إىل
يتجه
االقتصاد
ألن
حبي
املزارع
إحدى
يف
األمنية
J>‘÷É<ÔÜ“É<^Èuc<ÇËÜﬁ<˜Ê
÷˙J>Í“4⁄˘]<Í⁄Áœ÷]<‡⁄
االحتجاج
_·<وحركة
صعوبة،
أكثر
إرهابية
جمموعة
يف درعا
‚ <ÂÑالسد
<ÏÖ]Åc
<Ö]Üœe
<Çﬁ]2È◊Èq
<kfuÖÊ
≥<ÿËÁ
<xïÊ_Ê
واجلماعات اليت
مستمرة،
كمية من
 <0^í⁄مسلحة
<l2j¬]Ê
حبوزتها ]<Ü≥ˆπ
_<Ì√õ^œ≤ <^⁄^eÊ
]÷<›Ç≠ <l^ÈqÁ÷Áﬂ”j
بدأت تغري
كانت
اجملهزة
والعبوات
املتفجرات
<Ü≥ˆ⁄
]<Çœ¬ <ÏÇvjπ
]˘<‹⁄
]÷<Ö^Èj}] <—Üé
احلكومة <ª
تؤيد ]<ÏÇvjπ
]÷<l^Ë˜Á
><Ç√e
<’ÖÁËÁÈﬁ
<O <·^eÖÊÅ
]<hÜ�ñπ
فشيئا».
]˘<ºâÊشيئا
موقفها
وحسب
عن <ªبعد.
 <·Á”i <^€ﬂË_Êللتفجري
]÷√^<ÏÜç
عسكري<ÔÜ“Ñ÷] <‡⁄
_<ºœ <›^Ë
]˘<ÌÈ“4⁄
«اجليش السوري
]÷<l]Áœفورد
وأضاف
باملتفجرات فإن
 <·Áﬂõ]Áπ]Êخبري
<Ìﬁ^‚c
<2€jfâ
<MM <l^€r7
<·_ <Õ^ï_Ê
]˘<J·ÁÈ“4⁄
قوي وال
يتمتع بنفوذ
ال يزال
بطريقة
املضبوطة معدة
>‚ <ÂÑالكمية
˘J>^“4⁄
للغاية<Ó◊¬.
]<Ç¬^äi <l^íí~π
متاسكه
يزال قويًا
ويرتاوح وزنها ما بني
 <–Èf�iمتقنة
<ŸÁ◊Ë_<NM<ª<Ü≥ˆπ]<Çœ¬<ƒŒÁjËÊ
]÷ 5 <h]Áﬂ÷]<ã◊.<ÌÈ€‚_<Ün“˘]<ÖÊÇو 20كيلوغرامًا .وأظهرت
ال يواجه خطرًا اليوم لكن ال
]<ÌÈ√€¢
‚^<è⁄
اجملموعة
¬◊<Óهدف
 <D2€jfâEأن
]˘ <^“4⁄_<Ì⁄¯â<¿Àu<Á‚Ê<Í“4⁄التحقيقات
تزال التقارير منذ منتصف
]÷√^JÏÇvjπ]<‹⁄˙÷<Ì⁄
J>^„Èﬂõ]Á⁄Ê
املتفجرات
اهلروب من اجليش اإلرهابية كان زرع
أيلول عن
<ÏÇ¬Ê <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á÷] <kﬁ^“Ê <l^Ë˜Á÷]<kﬂ◊¬_<H‘÷É<·Áñ∆<ª
أكثر مما مسعناه يف نيسان يف مناطق مكتظة باملدنيني
]<ª <Ü≥ˆπ] <k√õ^Œ <ÌÈeÜ∆ <ŸÊÅ <Ü≥ˆπ] <ƒõ^œjâ <^„ﬁ_ <ÏÇvjπ
وأيار أو حزيران .وهلذا أقول لبث الرعب وقتل أكرب عدد
]÷<:÷] <l]Å^œjﬁ˜] <gfäe <–e^ä÷] <ª <ÏÇvjπ] <‹⁄˘] <‰€øﬂi <ÎÑ
إن الوقت ليس يف مصلحة من املواطنني».
_<gfäe <ÿÈÒ]Üâ˝ <‰÷¯} <‰qÁi <Ìv ^”π <ÿfœπ] <D2€jfâE <ŸÁ◊Ë
وأضافت «استشهد خفري مجركي
احلكومة».
]÷√J∞ÈﬂÈ�ä◊À÷]<ƒ⁄<^„◊⁄^√i <ÔÜ“Ñ÷] <Ìfâ^ﬂπ <ÌËÜíﬂ
ذكر «املرصد السوري حلقوق وجرح  3من قوات حفظ النظام
]÷√^<ŸÊ˘] <·^eÖÊÅ <Ü≥ˆ⁄ <ÕÜ√ËÊ <ÎÑ÷] <H·^eÖÊÅ <Ü≥ˆπ <ÏÜç
 <Ü‚^ø⁄يف
«مدنيًا قتل
اإلنسان» إن
جملموعة إرهابية
<^�È5Öمسلح
 <Ì√éeبهجوم
]÷√^<Íπ
<Ü≥ˆπ]>{e
<‡€ñjË <‰ﬁc <k÷^Œ
قناصة».
برصاص
محص
يف
الضبعة
مفرق
من
بالقرب
÷√<ÇŒÊ <>NLLM <ÌËÜíﬂ√÷] <Ìñ‚^ﬂπ <HÌÈ⁄^ä÷]<Ï]Å^√⁄Ê<x⁄^äj÷]<›Ç
تابعة
«دورية
أن
إىل
وأشار
محص.
حمافظة
يف
القصري»
<ÿÈÒ]Üâ˝<Ï4n“<l]Å^œjﬁ]<‰j◊◊° <k„qÊ<:÷]<l]Å^œjﬁ˜]<Ç√e<‘÷ÉÊ
<ªيف مدينة
اجلوية
لالستخبارات
“ <^€من
«إصابة 3
 <^„œ£Êإىل
] <l]Ü≥ˆπوأشارت
<Ç„ç
<ÅÁqÁ÷] <ª
<ÿÈÒ]Üâc
<±c
املعارض
اعتقلت
محص
حفظ
وقوات
اجليش
عناصر
]<Ö^”ﬁc <NLLU <›^¬ <Íﬁ^n÷] <Ü≥ˆπ
]÷JÌœe^ä
السوري حممد صاحل اثر كمني
حبمص
عمرو
يف بابا
 <·_<>·_<·_<Íâ><Ì”fç<lÜ“ÉÊالنظام
_∑<ÎÇ
¶<ÅÁ€
]˝<Íﬁ]ÜË
]÷<ãÈÒÜ
مسجد بالل
قرب
 <Ç¬^ä⁄له
نصبته
اإلرهابية
اجملموعات
<^�⁄Ár‚Ê
]÷<ÌËá^ﬂ
برصاص÷◊<ÌŒÜv€
]˘<Å^® <ÌÈ“4⁄
]§^<ÌÈqÖ
<ÜËáÊ
تلقيه اتصا ً
هاتفيًا من
املسلحة».
ال
بعد
<¬◊JÿÈÒ]Üâc<Ó
^�ÀÈﬂ¬ <Ì÷^âÖ
<‰qÊ <åÁﬁ^€“^⁄
<ÃËáÁq

Ô‹Óˆaãég@ÔÇÎäbñ@wﬂb„5€@�˝ÌÏ∏@òó¶@ÚÓ◊7ﬂc@ÚÓibÓ„@Ú‰ß

@7jÿ€a@Åbnnœ¸a

ÊaÏÇa@Òçº@p˝0
¿@åá„˝Ì7ﬂ@Ú‘�‰ﬂ

∂‰“]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
Rd,
Merrylands
9760 1886

¸◊‡bjÄÄÄÄ

128 Haldon
St,
Lakemba
9750 9766

ﬁÏjì„bi

77 Waterloo Rd,
Punchbowl
97503300
ÿeÜçÖ^⁄<ÌäÈﬂ“<ÿe^œ⁄
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عربيات

ذكرى ال  81لليوم الوطين السعودي

قيادة رائدة ونهضة تنموية شاملة

ﺭﻥ

حتتفل اململكة العربية السعودية هذه االيام ومعها كل املسلمني
والعرب واصدقائها يف العامل هذه االيام بالذكرى  81لليوم
الوطين واعالن توحيدها بقيادة مؤسس دولتها احلديثة امللك
عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل سعود طيب اله ثراه.
وتأتي الذكرى هذا العام بالتزامن مع تزايد أهمية السعودية
ومكانتها القيادية يف العامل بفضل مبادرات خادم احلرمني
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الذي حققت البالد يف
عهده َو َثبات يف السياسة الدولية واالقتصاد العاملي ،وبفضل
سياساته اليت أمنت للشعب السعودي الرخاء وترسيخ األمن
وزادت جماالت التطور ومواكبة العصر وعززت الوفاق العربي
ويهدي السعوديون احتفاهلم بذكرى يومهم الوطين ال
 81اىل خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز،
معربين عن اعتزازهم بقيادته الرائدة والنهضة التنموية
الشلملة اليت تعيشها اململكة بظل قيادته احلكيمة  ،واليت
من ضمن صورها املشرقة السياسة الرامية اىل تكوين يفدون منهم اىل العمرة واحلج يلهجون بالشكر والثناء على
الكوادرالسعودية وبناء األطر الوطنية ،من خالل برنامج اخادم خادم احلرمني الشريفني.
ومد ويف غضون سنوات ،احتضنت السعودية أكرب جامعة للبحث
احلرمني الشريفني لالبتعاث الذي مت توسيع نطاقه،
ُّ
فرتته .ويشري السعوديني بامتنان إىل حكمة مليكهم احملبوب العلمي يف العامل (جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا)،
وجسارته يف فتح باب احلوار الوطين الذي مشل املناطق فض ًال عن  24جامعة دخل بعضها ضمن مراتب التصنيف
واحملافظات ،واالرتقاء به ليصبح حوارًا عامليًا بني احلضارات العاملي للجامعات ،ووصل عدد املبتعثني السعوديني إىل
واألديان والثقافات ،اليت توجت بعقد قمة حوار احلضارات جامعات العامل املتقدم ومعاهده إىل أكثر من  80ألفًا.
كما ان برامج االمم املتحدة امجعت على اختيار اململكة العربية
واألديان يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك.
ومل يقتصر خري السعودية على مواطنيها ،بل جتاوزهم ليشمل السعودية كاكرب داعم ومتربع لضحايا الكوارث االنسانية يف
العرب واملسلمني وضحايا الكوارث واملآسي االنسانية يف العامل.
العامل امجع  ،إذ ال تزال مبادرة السالم العربية اليت اقرتحها
ذكرى غالية
امللك عبداهلل على قمة بريوت يف عام الفني أساسًا وحيدًا
السعودي هي ذكرى غالية وعزيزة على
اليوم الوطين
ذكرى
Saturday
4 June
صاحلًا حلل النزاع بني العرب وإسرائيل .كما أن 2011
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التوسعة
الضخمة يف عهد امللك عبداهلل للحرمني الشريفني اللذين ترنو كل أبناء اململكة واملسلمني والعرب النها تعبري عن اجيال من
إليهما أبصار  1.5بليون مسلم يف أرجاء العامل جعلت من العطاء واخلري والنماء والرخاء واالجنازات العمالقة يف مجيع
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Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate
Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



 Be reliable
;We have the following security positions available
Crowd Control
)(Events
RSA certificate



Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


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

اجملاالت العلمية والثقافية
والعمرانية
واالجتماعية
واالقتصادية ،وقد كرس
عهد خادم احلرمني الشريفني
امللك عبداهلل بن عبد العزيز
هذه املعاني بابهى صورها
من حيث اهتمامه البالغ
باملواطن السعودي وسعادته
ورفاهيته وجعله حمور اهتمامه
وهمومه وأصدر من القرارات
اليت أسعدت املواطنني مبختلف
فئاتهم وما هذا إال مؤشر على
تأكيد صادق ملعنى التالحم
والوحدة بني األبناء وقائدهم
وهو تعبري عن إرادة وطنية
خملصة ونتيجة طبيعية ملا
متيز به حفظه اهلل من انضباط
ديين ونفسي وأخالقي يف
تكوين شخصيته وتعامل
قو ً
ال وفع ًال وهي معه اليوم
ويتعامل بها يف حياته وهو
سليل امللك عبدالعزيز بن
عبدالرمحن آل سعود مؤسس
الدولة السعودية الثالثة.
بن
عبداهلل
امللك
نهل
عبدالعزيز من مدرسة والده
ومعلمه جتارب يف جماالت
احلكم والسياسة واإلدارة
والقيادة إىل جانب مالزمته
واملفكرين
العلماء
لكبار
الذين عملوا على تنمية
قدراته والتوجيه والتعليم
أيام صغره لذلك فهو حريص
دائمًا على االلتقاء بالعلماء
واملفكرين وأهل احلل والعقد

سواء داخل اململكة أو خارجها ،ومنذ مبايعته وتوليه احلكم
شهدت اململكة العربية السعودية من املنجزات التنموية
العمالقة متيزت بالشمولية والتكامل يف بناء الوطن وتنميته
مما وضعها يف صدر خارطة دول العامل املتقدمة.
ومن أبرز صور واجنازات التنمية اليت حتققت خالل السنوات
املاضية اليت عمت من خالل مشاريع البناء يف أرجاء الوطن
يف كل القطاعات حيث أقيمت اجلامعات واملدن االقتصادية
واملراكز الطبية يف كل منطقة ولقد حتولت اململكة يف عهد
خادم احلرمني الشريفني إىل ورشة عمل ضخمة وإىل تطور
هائل ال يتوقف ومنذ مبايعته إىل اليوم ال متر مناسبة إال
وتصدر قرارات تنصب يف مصلحة املواطن والوطن.
نهضة علمية وتعليمية شاملة
وقد أعطى امللك عبداهلل جل وقته وصحته خلدمة هذا الوطن
حيث ارتفع عدد اجلامعات من مثانية إىل أكثر من ثالثني جامعة
وافتتحت الكليات واملعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم
البنات حيث تعيش اململكة حاليا نهضة تعليمة ومعرفية شاملة
وجاء آخر هذه املنجزات تدشني املليك رعاه اهلل جامعة األمرية
نورة بنت عبدالرمحن كأكرب جامعة نسائية على مستوى العامل
سبقها إقامة جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية لتشكل لبنة
جديدة تضاف إىل اجلامعات السعودية األخرى.
ويف جمال احلوار العاملي الذي قاده امللك ورعاه ودعوته
ألتباع الديانات والثقافات األخرى وحقيقة كان اجلو امللبد
بسحب الفتنة والعداء واإلرهاب على املستوى العاملي جاء
صوت احلكمة واإلنسانية لتخرتق كل األجواء املتحاربة جاء
صوت امللك مناديًا وداعيًا إىل السلم والسالم والتعايش بني
شعوب األرض داعيًا للتالقي والتوحد حلياة يسودها الوفاق
والتقارب بني شعوب األرض باختالف أربابهم وألوانهم
وثقافاتهم.
نعم جاء صوت خادم احلرمني الشريفني إىل تعميق املعرفة
باآلخر وتأسيس عالقات على قاعدة االحرتام املتبادل والتنوع
الثقايف لصاحل الشعوب قاطبة وتأصيل هذا املفهوم احلواري
اإلسالمي مع أتباع األديان يف العامل متوجًا هذه اجلهود
يف إنشاء مركز امللك عبداهلل للحوار العاملي للتواصل بني
احلضارات وأتباع الديانات إلشاعة ثقافة احلوار تبعها إنشاء
جائزة امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز العاملية للحوار احلضاري.
وعلى الصعيد السياسي تتميز سياسة اململكة باالعتدال
واالتزان واحلكمة وبعد النظر على كافة الصعد حيث عملت
اململكة على خدمة اإلسالم واملسلمني ونصرتهم ومد يد العون
والدعم هلم يف ظل نظرة متوازنة ومقتضيات العصر وظروف
اجملتمع الدولي وفق أسس العالقات الدولية املرعية املعمول
بها بني دول العامل كافة منطلقة من القاعدة األساسية العقيدة
اإلسالمية ولقد متيزت السياسة اخلارجية للمملكة وأكدت وما
تزال تتبنى الشفافية يف التعامل مع كل القضايا على نهج
واضح وخاصة نصرة القضية الفلسطينية وكل القضايا
العربية والعمل على حتقيق املصاحل املشرتكة وفق ميثاق
اجلامعة العربية .
كما اعتمدت اململكة يف سياستها اخلارجية على ذات املبادئ
اليت أسسها امللك املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرمحن -طيب
اهلل ثراه ،-وهي الثوابت الدينية ،واجلغرافية ،والتارخيية،
واالقتصادية ،واألمنية ،القائمة على احرتام اجلوار وعدم
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،واحلرص على التمتع
بعالقات مميزة مع اجلميع ومد العون لكل حمتاج ،وتأتي هذه
لرتسخ ثوابت ال تتغري مهما
املناسبة ال  81لتوحيد اململكة ّ
تقادم الزمن وتغري رجال كل مرحلة.
ان ما اجنزه عهد امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لشعبه وللعاملني
العربي واالسالمي يؤكد إصرار عزمية الرجال العظماء مبا
حتمله من مسئولية تارخيية واجنازات جعلت اململكة العربية
السعودية واحة أمن وحاضرة تعم التنمية كل ارجائها يشهادة
العامل أمجع ،وتأتي هذه املناسبة لتزيد املواطنني السعوديني
والء رافعني ومعهم مجيع ملسلمني والعرب اطيب التمنيات
والتهاني خلادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل وولي عهدة
االمني صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبدالعزيز،
ومسو النائب الثاني األمري نايف بن عبدالعزيز لرئيس جملس
الوزراء ووزير الداخلية وان ميدهم مجيعا بطول العمر والصحة
والعافية .
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]ŒÜ]Ö< qÇÊŸ< ]¬€^ŸH< Ê÷”‡< ]÷ÜÒÈã< ﬁÀä‰< Ëˆq� s< ]÷ﬂ� ÀÁå< ª< ]÷é

إجابات صحيحة

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

ízÂ@uÏ

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

@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

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

Saturday 4 June 2011
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—@pbÓy˝ó€a@…ÌåÏmÎ@Ú–ñb‰æa@|Ó�Ì
Úr€br€aÎ@∂Î˛a@µnébˆã€a@äÎÜ@ıbÃ€
االحتفال
بروكس يشجع على

< ]<ŸÁ◊£
_·< ]<ÇÈÀπ
< �
√<ÌÈf
]÷� é
� <—^œu
]<–£
]÷<ÿqÜ
� <]Ñ
]˝®^<l]á
< <l^”fç
<HÇu_<á]àÀj
‚^<<^⁄<– Ê

^<Å^Ëá <gÒ
<Ö^f}_» <±
<Íe^Èﬂ÷] <ã
√^<ƒ⁄ <öÖ
< ]÷<›^øﬂ
<‰ﬁ_ <±c
<Ÿ^€¬˘] <Ã
√^<∞e <·Ê
J«–È
<›^øﬂ÷]Ê <Ö
� <Í
<·^€øﬂË
´<·_ <g
<Î_ <ª
< <Î_Ö <±c
·< ¬<ÊÇf
»˜<<ƒËÜéi
]˘¬<J«Ÿ^€
<h]Áﬂ÷] <ã
<Ìä◊q<±c
<<±c<·^”⁄
<ÌËÜn“˘] <ÿ
]<H«Ì⁄Á”£
»]÷<«‘ËÜ€j
<–◊§ <^�Èâ
»]∂^≈< <MP
<]Éc <Ìä◊¢
«<V‹j}Ê<J
<˜c<H«›Áä
»÷‡< <·Á”Ë
√<]Ñ”‚<Å^œ

<]÷◊<«ÌÈﬁ^ﬂf
<oËÇu <ª
·< {< ]<ÌËÜ£
<HÕ¯} <ÿí
<ŸÊÇq<ÌéŒ
<ã◊•<gj
<|Üç <ÎÜe
<·^“<gj”π
<Ìä◊¢] <ÌË

<^⁄<·¯¬c<Ó
<‡”÷Ê <HÂÅ
<Á‚Ê <HŸ^€
<ÌÚÈ‚<ª<Ü
}◊<ÎÑ÷]<HÍ
]¬<‡⁄ <Ÿ^€
<gj”π] <Ì

<h]Áﬂ÷] <ã
_<MLL <ÜŒ
<xfíË<‹„ﬂ
√<ÂÜéﬁÊ <‰
<Í÷^j÷^eÊ<H
‡<<gËÜäi
�<:÷] <ÌœËÜ
<<g´<^ﬂ◊Œ
^<<Ó√äﬂâ
<Ÿ^u <ª <h
˘·< ‚<]Ñ
J«'Ë

<ÃËáÁq <g
<ƒŒÁ⁄ <±
»]˘“<ÌËÜn
≥<ÖÊÅ <ƒÈ
�

<·^€È◊â <Ÿ^éÈ⁄ <ÌËÖÁ„€¢] <ãÈÒÖ
<HÍi^œÈ⁄ <gÈ® <Ã◊”π] <ãÈÒÜ÷]Ê
¬<ÌÈ◊€¬ <ª <^„Ò]Öa <öÜ <Ì÷Ê^¶ <2
_·< »<s„ﬁ
]÷<H«ÃÈ÷`j
�
� <Ó◊¬ <]ÅÇé⁄
<±c
‚<Á
<^⁄
<Ö]Éa
<‡⁄
]÷<‡⁄^n
<ÔÁŒ
شجع نائب مقعد ايست
]˝<Ì⁄Á”£]Ê<‹”£]Ê<Ì�◊ä÷^e<Ö^nÚjâ
هيلز يف برملان نيو ساوث
¬◊<^€
]÷<HÌÈâ^Èä
]÷”<ÌËÇÈ
العائالت
بروكس
<ÌâÖ^∫Êغلني
ويلز
÷<ÔÇ
<ÏÇuÁ⁄
<ÌËıÖ
˘<Î
<ÅÁqÊ
_·< ˜<
بعيد اجلد يف الوالية
لالحتفال
<Ó◊¬<Ìä
 ^ﬂ⁄<ÿe<HÖ]Éa<T<ÔÁŒ<^ŒÜتشرين
30
يوم االحد يف
]<‡⁄ <ÏÅ^Àjâ¯÷ <ÌËÖ]áÁ÷] <ìí£
االول.
]J«Ì�◊ä÷]Ê<Ì⁄Á”£
حكومة ائتالف
وقال ان
}^<Ì√ï
<Ü“ÉÊ
]÷ <ÔÁœبالتزام
»‚ <ÂÑتفي
االحرار<·_-الوطين
˜<
]÷<HÃÈ÷`j
<ª
]§^<ÌÈqÖ
÷◊<l]4m`j
انتخابي آخر بتكريم االجداد
<oÈu
]÷<HÎÖÁä
]÷<ÇÈ√í
¬◊<Ó
بتخصيص
ويلز
ساوث
<^€Èâنيو
يف
]<^‚Ç„éi <:÷] <l^e]Ü�ï˜] <kä”√ﬁ
يوم هلم هو األحد األخري يف
<Ó◊¬Ê<H·^ﬂf÷<ª<^„Ò^À◊u<Ó◊¬<^ËÖÁâ
أكتوبر ،مضيفا «هذه هي
<·_<ÊÇfË<ÎÑ÷]<H«!]<hàu»<‹„â_Ö
لنقر ونعرتف مجيعا
فرصة
ّ
]÷<‰Èﬂ√Ë <˜ <Íﬁ^ﬂf◊÷] <Í◊}]Ç÷] <·`é
بالعمل الشاق الذي قام به
<‘÷Ñ÷ <H^ËÖÁâ <‰Èﬂ√i <ÎÑ÷] <ÖÇœ÷^e
االجداد لعائالتهم».
<Í◊rﬂi <Óju <ÿÈ”éj÷] <ª <oË3Ë
وتابع السيد بروكس يقول
]˘J«’^ﬂ‚<≈^ïÊ
«غالبا ما يكون األجداد األبطال
<ÿÈ”éi»<±c<Íi^œÈ⁄Ê<·^€È◊â<^¬ÅÊ
اجملهولني يف جمتمعنا ،وانه
�
<ÖÁ⁄˘]<4Èäje<Óﬂ√i<Ω]ÜŒÁﬂ”i<Ì⁄Á”u
من املناسب متاما االقرار
]<Ìœ÷^√÷]<ÖÁ⁄˘]<ÿœﬂi<·_<Ó◊¬<HÌÈi^È£
مبا قدموه بتخصيص يوم
]<]ÅÇé⁄ <H«;õÁ÷] <Ö]Á£] <Ì÷Ê^õ <±
لتكرميهم».
¬◊<ÌuÊ]Üπ] <Ì÷^u <^„ﬁc <hÁqÊ» <Ó
واعلن نائب ايست هيلز «ان
]<l]4m`j÷] <k† <Ì€Ò^œ÷] <ÌÈ⁄Á”£
والدي ووالدي يف القانون
ّ
]˝<^‚˜ÁjË <:÷] <HÌÈ◊}]Ç÷]Ê <ÌÈ€È◊Œ
(والدا زوجيت) لعبا وما زاال
<4È«j÷]» <ÿj”i <ãÈÒÖ <Üç^f⁄ <ÿ”ée
يلعبان دورا كبريا ال يقاس
<‡⁄<H·Á¬<Ÿ^éÈ⁄<gÒ^ﬂ÷]<«|¯ë˝]Ê
ولدي».
يف حياة
ّ
}¯J«ÌËÖ]àjâ˝]<‰f÷^�⁄Ê<‰i^√◊�i<Ÿ
وقد التزمت حكومة نيو ساوث
<Ì⁄Á”u<ÿ€¬<ÿÈ√Ài<ÏÅ^¬c»<±c<^¬ÅÊ
ويلز مببلغ مليون دوالر على
<^⁄» <^ñ ]Ö <H«Ÿ^€¬˘] <ÃËÜíi
مدى أربع سنوات لتطبيق هذه
]<]Ç“ˆ⁄ <H«Ì÷]Á¢
� <‹Èâ]Üπ^e <Ó€äË
املبادرة اهلامة.
_·< »]÷<ª <ÿí¨ <·_ <g´ <ƒËÜéj
«دور
ان
بروكس
السيد
<ƒÈ�jäi <HÌÈ◊√ <Ì⁄Á”u
وقال<ÅÁqÊ
<ÿæ
من
تنوعا
أكثر
اآلن
هو
األجداد
<ÎÇfiÊ <Hl^À◊π] <ƒ⁄ <Óõ^√ji
_·<
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اسرتاليــاتÚ‰é@äbÌc@¿@pã”c@>€a@ÒáÌáßa@µ„aÏ‘€a@ÔÁ@bﬂ
أبوت ينتقد اعادة دفع غيالرد باجتاه «احلل املاليزي»

النائب العمال شاين نيومان يثري
تكهنات حول قيادة احلزب الفيدرالية

_<lÜŒ
‚� <Ï4n“ <∞ﬁ]ÁŒ <’^ﬂ
]÷<ŸÁ√Àπ] <ÏÑ ^ﬁ <kvfë_Ê <ÖÁ⁄_ <HÍ⁄Á”£] <…]ÜÀ÷]Ê <h]Áﬂ
<2011Ìﬂâ <Ö^Ë_ <10 <‡⁄ <]Çje] <ÿ”ée <ÃÒ^�÷] <–Èf�i <›Ç¬ <åÜ”i
�
<^€“<^„vïÊ_Ê<^„È÷c<—Ü�i`â
 J«xÈvëÊ<–ÈŒÅالعمالي شاين من االئتالف بالسيد راد
أثار النائب
VÍ◊Ë <≈Ü
نيومان¬◊<Ó
<ÅÇçÊ
�
ليستكشف ما اذا كان رئيس
¬◊ <Óراد
»]÷<gËÁíjكيفن
تكهنات بأن

<ÌuÊÜ�π]<∞ﬁ]Áœ÷]<ƒËÖ^é⁄<ª<^„Ë_Ö
<Çœ¬» <^ñ ]Ö <H«h]Áﬂ÷] <ã◊• <ª
<ã◊• <Ì÷Ê^¶ <·˘ <HÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q
]÷<ÌËÖÁjâÇ÷]<l^�◊ä÷]<Ö^íj}c<h]Áﬂ
]÷<Í◊}]Ç
]˘<‡⁄
<ÔÁŒÊ
]<l^⁄Á◊√π
للعودة إىل
بهدوء
الطريق
_ <Ì⁄áميهد
≠◊–<يتزايد
÷◊<Ì⁄Á”vحيث
 <ÌÈŒ^nÈπ]Êمضى،
أي وقت
¬^<ÏÇÒ
احلكومة_<ÕÜç
<]Á◊÷] <Ìâ^ÒÜe
<ÍÀËÖرافضا
العمالية،
 J«Ç◊f÷]<ª<Ï4f“<ÌÈâ^Èâيقدمون رئاسة
عدد االجداد الذين
]27
]<ÂÅÁ€ëÊ<H≈ÜÀ÷]<]Ñ‚<ÌÈ÷¯œjâ]<±
مرارا القول ما اذا كان قد
ألحبائهم»
الرعاية
]!«<H
<Ìﬂ€È‚Ê
<tÖ^} <gÒ^ﬂ÷]<«gÒ^j”÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<ÅÇçÊ
» <hàuحول
اخلارجية
<ÏÜ�Èâوزير
حتدث إىل
ورأى ان لألجداد دورا كبريا
<±] <oËÇu
]<ª <27
ال^<ÎÅ
القيادة<›àj◊⁄ <å^© <ÜËáÁ÷] <·_Ê.
<^ëÁí} <Ì¬]Éc
عائالتهم
بثمن يف
يقدر
]÷<Ö^Èj
السيد_“<‡⁄ <Ün
تهرب]!«<
وقد»<hàu
»]÷<{e <˜<h]Áﬂ÷]<ã◊•»<·_<Ó◊¬<H«ÜrÀ
نيومان امس
وإثراء حياة أحفادهم وغريهم
´4� é⁄<H«Ì⁄Á”£]<ÖÊÅ<Ñ}`Ë<·_<g
‚<Á
االجابة<‰e
<›^Œ <^⁄ <·_Ê
»]÷<H«Ü£] <;õÁ
على
اخلميس يف
من]< االول
من األطفال يف اجملتمع
<^„ﬁÁ€ñ⁄<‡⁄<Ì÷ÊÇ÷]<»ËÜÀi<ÿq]<‡⁄
 <ÅÁ√Ë<‰⁄Ç¬<‡⁄<Ìä◊¢]<ÖÁñu»<·]<±cأسئلة حول ما إذا كان السيد
خالل توفري الرعاية والتوجيه
<‰œËÜ
_·< _ Ê <…Ü
وهو<Ç√e
]÷<HÍﬁÁﬁ^œ
الكوينزالندي
الزميل
 <H«gÒ^j”÷]«{÷<Íâ^Èä÷]<gj”π]<±cراد ،
واالستقرار».
]<ÿÈ√Ài» <±
<^È¬]Å
•◊<ã
]<]Á◊ÀŒ_Ê <ÌËÖÁ„€¢
<Ìâ^ÒÖ
ّ
اهلواتف» حلشد
«يشغل
بدأ
 <Ì⁄Á”uقد
يقول« <ÖÊÅلقد
واستطرد
]÷J«Ì⁄Á”£]<]Á�œâ_Ê<h]Áﬂ
ٍ
لتحد حمتمل.
 <·^ﬂf÷<·_Ê<^€Èâ˜<HŸ^€¬˘]<ÃËÜíiالدعم
ولدي بالتأكيد من
استفاد
ّ
¬◊J«Íu^Èä÷]<‹âÁπ]<h]Áe_<Ó
<Ÿ^éÈ⁄
]÷<ãÈÒÜ
<·_ <Ô_ÖÊ
املعارضة
» <Ö]ÜŒزعيم
حني اتهم
واحلكمة من ويف
املشورة واحملبة
]÷<^ñœ
<±] <ÍÀËÖ
<Ì÷^uc
<·^€È◊â <Ì÷^£^e <Üm`j⁄ <·^ﬂf÷» <·_ <±] <kÀ÷Ê
ابوت جوليا
طوني
الفيدرالية
أجدادهما».
]˝<ª <^�ëÁí}Ê <ÌÈ€È◊Œ
<Ã◊π]<Ó◊¬<^√◊�⁄<ãÈ÷<‰ﬁ_<±]<4éË
 <H^ËÖÁâغيالرد بتحويل وجهة النقاش
وتلعب االندية يف نيو ساوث
<Ó◊¬ <ÌËÁ÷Ê_ <Ç√Ë <% <oÈu
<‰e<ö3ÀË<·^“<‘÷Ñ÷<H–ÈŒÅ<ÿ”ée
_ <ÏÇﬂqناحية تعديالت حزب العمال
ويلز دورا رئيسيا يف هذا
<ÍÀËÖ
ألنها ]÷◊<]Á
]<ƒ⁄ <Ì÷`äπ
]÷<·_ <Ì÷^u<ª<›ÁÈ÷]<Á‚Ê<HÎÖÁä÷]<›^øﬂ
«قلقة من
<ovfËاهلجرة
لقانون
اليوم الذي هو االول من نوعه
]J«Ö^øjﬁ
]<l^nu^fπ
¬◊<Áï <Ó
األرقام» <Ñ~jË
<‹m <‡⁄Ê
السيد نيومان
رفض
لألجداد يف نيو ساوث ويلز،
]ÿÈ€¢
]÷J«›á¯÷]<Ö]Üœ
وسوف تسهل احلكومة بعض اإلجابة على األسئلة املباشرة
<ÌÈ◊}]Ç÷]<ÜËáÊE<ÏÁ�}»<·_<±]<Ö^ç_Ê
 <‹ËÇﬁ<gÒ^ﬂ÷]<Ì◊j”÷]<Áñ¬<hÜ«jâ]Êحول اتصاالته االخرية مع السيد
األحداث واألنشطة يف هذه
<DÅ^Ëá
]˘¬<Ÿ^€
<ÃËÜíi
راد<Ì⁄Á”u،
]<ª <MP <«ƒŒÁ⁄ <±] <oËÇu <ª <ÿÈ€¢
نفسه.
اجلناح
زميله يف
االندية.
˘·<
<H≈Üäj÷] <‡⁄
وصرح <Íç <^„È
<ÅÊÖ^e <ÜËáÁ÷] <l^ Üíi» <·_ <±] <H«Ö]Éa
نيومان
السيد
وقال السيد بروكس «آمل
“^<kﬁ
مبنى]÷<:
يف]˘<ÖÁ⁄
]÷√<‡⁄ <ÇËÇ
]<’^ﬂ‚ <ÌËÜn“˘] <·_ <kfni <å^© <ÿÈœjäπ
الربملان
للصحافيني
ان تأخذ كل العائالت الوقت
]<Ì÷ÊÇ÷] <ƒ€Œ <±] <Ó√äi <ÏÇËÇ¢
]˜¬<Õ^”j
<ÌﬂÈ√⁄
<Ì◊uÜ⁄
<ª
<Í¬Çjäi
الي
الكايف لتنظيم وترتيب شيء قائال «كيفن راد يتحدث
ّ
]÷◊<ÏÁ¬Å» <{÷ <Ãâ_Ê <J«^„â^â_ <Ó◊¬ <ÌqÊÜ€‚ <Á‚ <ÿíu <^⁄Ê <HÌÈﬁ^ﬂf
خاص ألجدادهم يف  30تشرين من وقت آلخر ،ورئيسة الوزراء
“^·<<Ì⁄Á”£] <ÿ√Ài <ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊¢ <ÎÜe <∞jﬂä÷]<Ÿ¯}<^7^√j ]<‰÷<‡”µ
حتدثين من وقت آلخر».
االول».
]<Ö^fj¬] <Ó◊¬ <H^„jËÖÁjâÅ <›Ç√÷ <]Üøﬁ <›ÁË <HÌÈﬁÁﬁ^Œ <ÌœËÜ�e <∞jÈï^π
وتلتزم حكومة نيو ساوث وقال للصحافيني «انين أؤيد
“^·<J«^È◊√ <]ÜËáÊ
_·<<Ÿ^€¬˘]<ŸÊÇq<ƒïÊ<‡⁄<Á‚<ÎÜe
ويلز ضمان أن ينظر اجملتمع رئيسة الوزراء يف دورها ووزير
<Ìf√÷<ÎÜe<g√÷Ê<Hgj”π]<ÌÚÈ‚<ŸÇe <ŸÁu <l^øu¯⁄ <‘◊µ <ƒÈ€¢]» <VŸ^ŒÊ
للمواطنني املسنني بإجيابية ،اخلارجية يف دوره ألن هذا هو
]÷�^<Ÿ¯} <‡⁄ <HÌÈ◊È�√j÷] <Ö]Éa <T <–ËÜ <ÃÒ^�÷]<·_<Á‚<ÇÈ“˘]<‡”÷Ê<HÃÒ
على ما قلته مرارا وتكرارا».
بقدرتهم
ويعرتف
<±Ê˘]<∞jâ^ÒÜ÷]<ÖÊÅ<^«÷]<Ì÷Ê^¶ <·_ <ÿq] <‡⁄ <Hÿ⁄^“ <ÿ”ée <–f��Ë <%
بدوره كشف السيد ابوت ان
االستقاللية.
<Ü⁄˘]» <·_ <Ó◊¬ <]ÅÇé⁄ <H«Ìn÷^n÷]Ê <±]<^j ˜<H«‰i^Èe^´]Ê<‰i^Èf◊â<Ü„øi
وسائل اإلعالم  :جيفري غراسو عضو املقاعد اخللفية العمالي
_·<»J«^ËÖÁjâÅÊ<^Èâ^Èâ<öÁ Ü⁄ <ÏÖÇœ÷]<›Ç¬Ê<«!]<hàu»<|¯â
(نيومان) اتصل حبضور نائب
0421778671
¬◊<ã◊•<ÿÈ�√iÊ<l^äâˆπ]<^ﬂe<Ó

بعيد اجل ّد يف نيو ساوث ويلز

Ïu@Âzí
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ﺻﻔﺤﺔ ١٠

ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١

…Ìãé@áÌãi

<ÖÁë <±] <t^j¨ <‡÷ <ÕÁâ
<ÜŒ_<Jìv <±]<˜Ê<ÌÈ¬^√çc
‚<gÈj“ <gqÁ≤ <·Áﬁ^œ÷] <]Ñ
]÷J1l]Å^çÖ˝]Ê<xÒ^íﬂ

<hÜ«÷ <l]Ö^„π] <Ï4ç`i <3I
_^È÷]3â

الوزراء السابق يستطلع لتحدي

∞Èﬁ]ÁË^j◊÷<ÜÀä÷]<Ï4ç`i<1I
القيادة.

وقال زعيم املعارضة «اعتقد

<Ìﬂâ
]÷√^<‡⁄ <Üç
<Ñﬂ⁄
_ <Ö^Ëقلقة
(غيالرد)
بصراحة أنها
<ÏÇËÇq
<∞ﬁ]ÁŒ
<lÜŒ_ <2011
تعلم ان
األعداد .هي
بشأن
≤<^„fqÁ
_¬�<Í
÷◊„<ÏÜr
على ذلك».
راد يعمل
كيفن
<∞€Ò]Ç÷]<∞€Èœ€◊÷<l^Èu¯ë
واضاف ««من الواضح جدا
أن شيئا ما جيري داخل حزب
<‡⁄<ÏÜç^f⁄<<<<·_<·]ÁË^i<ª
الراهن».
<gj”⁄يف الوقت
العمال
<DETAE
]÷<Jl^ËÜÀä
«االسرتاليان»
الزميلة
وذكرت
¨<|^5 <Ï4ç`i <Ó◊¬ <]Á◊í
مصادر االئتالف امس
عن
÷◊ÜÀä
راد
السيد
ان
اخلميس
االول
<Ì£^ë <Ï4ç`j÷] <ÂÑ‚ <·Á”i
زال حباجة
ما
مخسة�]<
اىل Ü„ç
] <:ﬂmإما¬<Üé
<ÏÇπ
لتحدي
صوتا
11
أو
أصوات
<±]<ŸÁ}Ç÷^e<^„◊⁄^£<x€äiÊ
على الزعامة.
غيالرد
<ƒeÖ_ <ÏÇπ <tÊÜ§]Ê
]<^È÷]3â
بارزة
عمالية
شخصيات
لكن
<ÏÜ⁄ <ÿ“ <ª <Ì⁄^Œ˝]Ê <l]Ü⁄
تكهنات حتدي
االول
امس
نفت
Jºœ <Ü„ç_<Ìm¯m
القيادة.
<
وقال مساعد وزير اخلزانة
<9�÷] <ìvÀ÷] <l^f◊�j⁄<2I
بيل شورتن ،احد مسؤولي
<›ÇœjË<^⁄Çﬂ¬<‰ﬁ`e<ÕÊÜ√π]<‡⁄
االجنحة املسؤولة عن إسقاط
<ÏÜr‚ <Ï4ç`i <g◊�e <ì~ç
السيد راد يف متوز من العام
<ÏÜÒ]Å <·^ <H^È÷]3â] <±c
املاضي ،ان ال يعلم لديه عن
]<^‚KÂÜ€¬<±]<˜Ê_<Üøﬂi<ÏÜr7
أي حترك ضد السيدة غيالرد،
<JÍví÷]<‰√ïÊ<‹ÈÈœi<Çíœe
حيث صرح لراديو اي بي سي
<ÖÁë
امس “^·<
_<]É
] <±النوع
« <Ìq^ùهذا
االول قائال
]˝<áÇË
<ìv
_<Ê
<ÌÈ¬^√çc
من الكالم ،على ما أظن هو
¬<g◊�÷] <›Çœ⁄ <Ü€
<·^“ <]ÉcÊ
االئتالف».
كالم
<Ìﬂâ
¬<Üé
رئيس∏<Ìä
_<‡⁄ <ÿŒ
أنطوني
الربملان
وقال
<xfë_Ê
<g◊�÷] <‰µÇœi
<›ÁË
«السخيف» اقرتاح
ألبانيز انه من
¬<ÇËàË<g◊�÷]<‹ËÇœi<Ç√e<ÂÜ€
ان يكون السيد راد خيطط
احلزب<ÑÒÇﬂ¬.
زعامة¬<HÜé
]§^<Ìä⁄
¬◊<Ó
للتحدي على

_“<‡¬ <Ì÷Êˆäπ] <ÜÒ]ÊÇ÷] <lÇ
<hÜ∆<ª<l]Ö^„π]<l]4ç`i
]<≈Üâ`e <kfjâ <^„ﬁ`e <^È÷]3â
انتقد زعيم املعارضة الفيدرالية
<ÌÈﬂ„π]<l^f◊�÷^e<ƒÈ�jäi<^⁄
]Ì⁄Çœπابوت مشاريع قوانني
طوني
شأنها
من
اليت
غيالرد
حكومة
<<∞ﬁ]Áœ÷]<ÖÊÇë<ÿfŒ<‘÷ÉÊ
برناجمها املثري
اعادة
]÷ÜÒ]ÊÇ
إحياء <ÿfœiÊ
<]<JÏÇËÇ¢
الجئي
تبادل
صفقة
حول
للجدل
<]ÏÖÅ^ë <ÏÖÁë <ÏÖÁ“Ñπ
ماليزيا واصفا اياها
القوارب مع
]Ìíj~π
]<ƒq]Üπ
<¬‡<
بأنها «صفقة سيئة»« ،صفقة
<ÇË2÷^e <l]Å^„é÷] <‹ÈÈœje
قاسية» و»صفقة متفجرة».
l]Ö^„⁄
<]˜÷”<‡„⁄J <ÍﬁÊ3
فقد بدأ جملس النواب مناقشة
<∆hÁﬂq <ª <ÏÜ Áj⁄ <4
التغيريات اليت اقرتحتها احلكومة
<Í‚Ê <ƒeÖ_ <^„ﬁ_ <V^È÷]3â]V
على قانون الجئي القوارب الذي
<

املسألة ملدة عشر سنوات ،وهي
سياسة كانت فاعلة واثبتت
جدواها ،أم تثقون باحلكومة
اليت لديها كل السياسات ما
عدا السياسة اليت من شأنها أن
توقف فعليا القوارب».
ورفض السيد ابوت «احلل
املاليزي» ألن ماليزيا هي
<Áe_<ÌÈ„e<ÌÈ⁄^-]F
صديقة وحليفة السرتاليا والن
ليست معايري
«املعايري
Wales
Torres
لديهاStrain
Islander
نفسها لدينا».
people.
قوضته احملكمة العليا الشهر وتابع يقول «أوال وقبل كل
233999
Engineering
عرف* شيء هي صفقة سيئة  ،وثانيًا
ما  -اصبح ُي
املاضي وهو
Professionals
NEC
انها صفقة
صفقة قاسية وثالثا
املاليزي».
بالـ «احلل
ÚzÓzñ@@@@@pbibug
ple of
*
254499
Registered
بالتفجر».
تهدد
مستهل
يف
ابوت
السيد
وقال
Correct answers toZ
 Nurseوحث السيد ابوت احلكومة على
« NECفشلت
النقاش ان احلكومة
احلدود* اعتماد التعديالت االئتالفية
يف محاية
بشكل واضح»
263111
- Computer
tlers
األسرتالية Network and .ملشروع القانون ،اليت من
Systems
واضاف زعيم املعارضة يقول شأنها أن حتد من البلدان اليت
l
Engineer
يف للربملان «حنن مل يكن لدينا يتم جتهيزها يف اخلارج املوقعة
* 391111 - Hairdresser
فقط القوارب وال القادمني ،على اتفاقية االمم املتحدة
كانت لدينا حاالت وفاة وأعمال لالجئني.
�
لدينا _Ç� Œ� <]É
كانت<‰ﬁ`e
]÷<ÙÖ^œ
]“É
معاناة» <›.وقال «كل ما على احلكومة فعله
شغب<Üفقد
“<‰È <Ü
É� <Ï4ç`i
_ <Îهو ان تقبل بالتعديل الذي
باالئتالف
تثقون
« <g◊õهل
وسأل
_¬¯<HÂ
]<ÏÖÁ“Ñπ
]<‡„π
<‡⁄
الذي كانت له سياسة واضحة اقرتحته املعارضة النه تعديل l and
�
J
^
€ju<g◊�÷]<ò
4ä
ومتسقة وثابتة بشأن هذه معقول وصحيح ومناسب جدا».

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

Global Marble Australia
@kÓ◊ãmÎ@ò”@¿@ÊÏÓñbónÇa
oÓ„aãÃ€aÎ@‚bÇã€a@ aÏ„c@…Óª
@paÏ‰é@Ò5Ç
†@bË»õ„@Ú‹ÌÏ
·ÿÌáÌ@µi

@¿@÷áñ
@Ú«ãéÎ@Ú‹ﬂb»æa
¿@›‡»€a
23 Cann St, Guildford, NSW 2161

Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675

0

¢
¬<

èm@

35

=‹„
j‹†
b◊
éb‰æa

óma

ill

P/L

ﬂ@

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

Page 120407405846@Zﬁbóm˝€
Saturday 24 September 2011

–õ^ﬂπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áﬁ]<Ó◊¬<
0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

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

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€

@97405846@@@@@@@@@@@

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

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

124 HIGHLAND AVE,
Yagoona NSW 2199
<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
@=‹„

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

›‡»€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
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لبنانيات

البطريرك يؤكد كالمه يف فرنسا وحيذر من «شرق أوسط جديد يهدف لتفتيتنا»

استقبال حافل للراعي يف بعلبك :بشراكتنا واحلوار جننّب لبنان النزاعات

الراعي حماطًا بيزبك والسيد
لعل اهم ما ميز زيارة البطريرك
املاروني بشارة الراعي اىل
منطقة بعلبك ،السبت واالحد
املاضيني ( 17و ،)2011-9- 18
كان تأكيده على الكالم الذي
ادىل به خالل زيارته االخرية
لفرنسا ،حمذرًا بشدة من خمطط
الشرق االوسط اجلديد «الذي
يهدف اىل تفتيتنا» ،مؤكدًا
على اهمية الشراكة واحلوار
بني اللبنانيني الذي ميثل احلل
الوحيد خلالفاتهم وجتنب تكرار
املاضي وانتقال نزاعات العامل
العربي اىل لبنان.
وكان الفتًا للنظر يف زيارته
ملنطقة بعلبك ،التفاعل الكبري
الذي ابداه اجلمهور احملتشد
مع شعار الراعي «لبنان الشركة
واحملبة» ،وظهر ذلك واضحًا
على طول الطرقات املمتدة من
منطقة غربي بعلبك اىل شرقها
حيث رفعت الفتات الرتحيب
بالزيارة وهي االوىل لبطريرك
املوارنة اىل بعلبك منذ عقود
طويلة من الزمن .واختلطت
أجراس الكنائس بأصوات املآذن
وحضر قادة الطوائف واملذاهب
وخمتلف القوى السياسية وعلى
رأسها «حزب اهلل» حيث اقام
عضو شورى احلزب الشيخ حممد
يزبك عشاء على شرف الراعي
مجع فيه اكثر من  700شخصية
سياسية وفعاليات علمية وبلدية
واختيارية وعائلية.
وصل الراعي عند التاسعة إال
عشرين دقيقة من صباح أمس
األول ،اىل بلدة حدث بعلبك
قادمًا من طريق اللقلوق،
فأعد له استقبال حاشد عند
مدخل البلدة تقدمه النائب
غازي زعيرت واملطران منصور
حبيقة ،رئيس البلدية وخماتريها
وفعالياتها .ويف دير راهبات
ساليزيان القى الراعي كلمة
اكد فيها «اننا مع اجلميع من
دون تفرقة او متييز ،هي زيارة
للشيعة والدروز والسنة وزيارة
للموارنة واملسيحيني وكل
األطياف عربت عن الشركة مع
بكركي وبكركي مع اجلميع».

ثم انتقل اىل بلدة حوش بردى
حيث أعد له استقبال يف كنيسة
مار جرجس ،دعا فيه االهالي
للعودة اىل قراهم لبناء حياتهم
على أرضهم وقال «إن االرض
هي االساس يف كل واحد منا،
حنن كليًا ضد ان تباع هذه
االرض حتى من اجلار جلاره .من
يبيع ارضه يبيع ثقافته وحضوره
وهويته وتارخيه».
حمطة الراعي الثالثة كانت
يف بلدة جمدلون ،وجال بني
أحياء البلدة حيث عمد االهالي
مسلمني ومسيحيني اىل تربيك
اطفاهلم من الراعي الذي قال:
هذا كل لبنان ،هذه املناطق
هي سياجنا وليست األطراف،
سياج وحدتنا وعيشنا املشرتك
املسيحي ـ اإلسالمي.
احملطة الرابعة يف مدينة االمام
السيد الصدر يف الطيبة
حيث أعدت له قيادة حركة
«امل» استقبا ً
ال حضره النائب
غازي زعيرت وقيادة احلركة
وبعد ترحيب من الشيخ حسن
املصري ،قال «ان زيارتنا
للتعبري إن لبنان ال يبنى اال
مبسيحييه
ومسلميه
مجيعًا
مجيعًا .وهذا ما علمه وجهد ألجله
اإلمام (موسى) الصدر .وان
باتفاق املسلمني واملسيحيني
بين لبنان ،واننا ال ننسى
صورة» .وحيا الرئيس نبيه
بري على «عصاميته وإخالصه
للبنان وحكمته وحنكته» .وناشد
الراعي اللبنانيني قائال :تعالوا
اىل كلمة سواء جنلس معا،
تعالوا نرفض كل ارتباط مهما
كان من هنا او هناك ،وليكن
لنا االرتباط الواحد.
ويف سرعني التحتا استقبله
املوسوي
حسني
النائب
والوزيران السابقان علي عبد
اهلل وايلي سكاف والنائبان
السابقان حسن يعقوب وسليم
عون يف كنيسة مار الياس ،ثم
ترأس الراعي قداسًا والقى فيه
عظة قال فيها :اننا مدعوون
ألن نطوي الصفحة ،آن االوان
ان نثق بعضنا ببعض ،آن

الراعي بني مستقبليه مقابل قلعة بعلبك
االوان ان نكون رجاالت هذا
الزمن مع كل حتدياته الدولية
واالقليمية والداخلية ،امسحوا
لي ان أذكر اليوم بالنيب شيت
اليت أعطت من بني الشهداء
املرحوم الشهيد السيد عباس
املوسوي األمني العام لـ»حزب
اهلل» سابقًا لكي أذكر كل
الشهداء املسيحيني واملسلمني
الذين لوال دماؤهم ملا كنا هنا
يف سرعني.
استقباالت
للراعي
وأقيم
يف الطيبة ودورس وإيعات
وجمدلون وحوش تل صفية.
اما يف مدينة بعلبك اليت
انتظرت الراعي ألكثر من
ساعتني ونصف الساعة بسبب
ضغط الربنامج وعدم متكن جلان
التنظيم من االلتزام باملواعيد
لطبيعة احلشود اليت أعاقت
تنفيذ الربنامج بدقة ،فقد
اعدت له استقبا ً
ال مميزًا يف
ساحة خليل مطران حضره نواب
املنطقة وفعالياتها ،وأقامت
بلدية بعلبك إحتفا ً
ال تكرمييًا قدم
خالله رئيس بلدية بعلبك هاشم
عثمان للراعي ألبوم صور ملعامل
بعلبك األثرية والسياحية ودرعًا
تذكارية ،وألقى كلمة ترحيبية
بالراعي.
ورد الراعي بكلمة حيا فيها
ّ
املشرتك»
«العيش
بعلبك
الصورة املصغرة عن لبنان.
وقال :مهما صعبت علينا االمور
من الداخل ومن اخلارج ،لن يقع
هذا العيش .بعلبك امسها مدينة
الشمس وطاملا تطلع مشس
على االرض اللبنانية العيش
معًا يبقى .ثم انتقل الراعي اىل
كنيسة القديستني بربارة وتقال
للروم الكاثوليك يف بعلبك،
حيث القى املطران إلياس رحال
كلمة تناول فيها تاريخ كنيسة
القديسة بربارة الشهيدة االوىل
يف بعلبك.
ثم توجه الراعي سريًا على
األقدام اىل دير سيدة املعونات
جبوار قلعة بعلبك األثرية ،حيث
كانت كلمة لنائب الرهبانية
إميل
املارونية
اللبنانية

عقيقي.
ويف صالون كنيسة سيدة
الراهبات عقد البطريرك خلوة
روحية مع املفتيني خالد صلح
وخليل شقري.

عشاء يزبك :أولوية احلوار
وبعد تأخر ألكثر من ثالث
ساعات عن املوعد املقرر
للعشاء الذي دعا اليه الشيخ
حممد يزبك يف مطعم النورس
يف بعلبك ،لبى الراعي الدعوة
حبضور وزير الزراعة حسني
احلاج حسن ،الوزير نقوال
فتوش ،نواب املنطقة ورئيس
اجمللس السياسي لـ»حزب اهلل»
السيد ابراهيم امني السيد.
وتوجه يزبك اىل الراعي بالشكر
لزيارته ومواقفه ،وقال« :معًا
يا غبطة البطريرك مع حرية
االنسان وحقوقه واجملتمعات
وتطلعاتها االنسانية مع العدالة
واالنصاف ضد الظلم والقهر
وقمع احلريات مع االصالحات
ولسنا مع القتل والفوضى فهي
هدامة .معًا اىل حوار الروح مع
ذاتها ،باحلوار يزول اجلهل
وتبدد املخاوف واهلواجس،
وباملكاشفة واملصارحة تكون
االخوة وبالتعاون يبنى الوطن
والسكن
واملظلة
السياج
واألنس بقيام دولة قوية عادلة
حيكمها ميثاق عيش واحد ،دولة
مؤسسات ميزانها املواطنة
والقانون لكي نصون الوطن
وسيادته واستقالله بالثالوث
واجليش
الشعب
املقدس
واملقاومة».
ورد الراعي قائ ًال :أتيت ووجدت
ّ
أن هذه املنطقة تعيش أزمة
من اإلهمال ومن غياب للدولة
على املستوى االمنائي ،وقد
أردت ان تكون هذه الزيارة من
بلدة اىل اخرى لنستمع ونأخذ
معنا الكلمات لكي نعمل مع
الدولة ومعكم ومع املؤسسات
االجتماعية واخلريية واالمنائية
إلحياء وتنمية هذه املنطقة.
وطالب الدولة بأن تدعم

املزارعني .وقال :آن األوان
الن جيلس اللبنانيون على
مائدة احلوار ،ينبغي أن نكون
على مستوى الذين جلسوا قبلنا
الوطين
امليثاق
واستنبطوا
اإلسالمي  -املسيحي ،هل
حنن رجاالت هلذا الزمن؟ حنن
مدعوون لنكون كذلك .حنن
ال نستطيع بعد اآلن ،والعامل
العربي يعيش هذا املخاض،
ال احد منا يدري ،تصل هذه
املطاردات اليت اصبح فيها
عنف وفيها قتل وفيها حرب،
وال نرغب ألحد ان خيترب ما اخترب
اللبنانيون.
وذكر الراعي مبا كان قد
اعلنه من فرنسا وقال :حنن
أبدينا خشية اال تصبح وتؤدي
هذه املطالبات وهذه االحداث
الدامية هنا وهناك ،اىل حروب
اهلية ،ويف هذا الشرق احلرب
االهلية هي حرب بني الطوائف
واملذاهب ،الن اساس العائلة
عندنا هو الطائفية .وابدينا
اخلشية ثانيا اال نبلغ ويقال انه
اىل جانب ما يريده الشعب،
وحنن اوهلم اللبنانيون ،نعم كل
انسان حقه ان ينال كل حقوقه
االساسية ،نعم لكل انسان احلق
ان يعيش احلريات العامة ،نعم
كل انسان له كرامته ينبغي
ان حترتم ،نعم ينبغي ان تقام
هنا وهنالك عندنا وعند غرينا
إصالحات سياسية ودستورية.
لكن حنن خنشى ان يكون هناك
انتقال من انظمة شديدة اىل
انظمة اكثر تشددًا فنعود اىل
الوراء ،وخنشى ان تقود كل
هذه االحداث ،ال مسح اهلل،
اىل حروب طائفية ومذهبية،
وقد يصل األمر بنا اىل حتقيق
املخطط بالشرق االوسط اجلديد
وهو تفتيت العامل العربي اىل
دويالت طائفية ومذهبية.
وأعلن «ان ما نريد ان نعيشه
يف لبنان ان نتضامن مع عاملنا
العربي وان نتفهم عاملنا العربي،
فلنساعد عاملنا العربي لئال
يستمر يف العنف ويف احلرب،
وعلينا ان نساعده بكل الطرق

ألننا جزء من العامل العربي .هذه
الشراكة على املستوى الوطين
تدعونا أال نقف مكتويف االيدي،
الن لبنان جزء ال يتجزأ من
العامل العربي ومرتبط به ارتباطًا
عضويًا ،لكي ال يصل لبنان
ويدخل يف عمق هذه النزاعات
ونعود اىل حالة اسوأ بكثري مما
عشنا من عام  1975اىل اليوم،
لذا جيب ان نسرع اىل مائدة
احلوار لكي نتدبر األمر ونتجنب
اي تداعيات».
وطالب «االسرة الدولية والدول
الصديقة بأن تعمل بكل قواها
الدولية،
القرارات
لتنفيذ
واوهلا خروج اسرائيل من اي
شرب من ارض لبنان ،وان
حترتم االسرة الدولية قراراتها،
وان تعمل جاهدة على تنفيذ
القرار  194لعودة اخواننا
الفلسطينيني» .وقال :حنن
ال نريد بعد اليوم ان يتالعب
بنا أحد ،وان يقول اللبنانيون
عجيب أمرهم ال يتفاهمون ،كال
حنن قلنا انتم ترموننا يف النار
وتقولون ال حترتقوا ،حنن نعرف
انه عندما تنفذ االسرة الدولية
مسؤولياتها وقراراتها على
ارضنا حنن نستطيع ان نتفاهم
مع بعضنا البعض» .
وتوجه إىل السياسيني قائ ًال إن
ّ
 95يف املئة من خالفات الناس
هي بسبب سوء التفاهم .واعترب
انه «عندما استعمل االعالم
كالمًا جمتزأ لي ،علقت الدنيا
ببعضها .أيكفي ان ارى كلمة
ما يف صحيفة مبيعة؟ كل شيء
مبيع يف لبنان ،وكل شيء
ويا لألسف اصبح بيعًا وشراء
يف لبنان ،وان وسائل االعالم
يف معظمها مبيعة .حنن نصدق
كلمة هكذا على جريدة لنبدأ حربًا
طويلة عريضة».
وقدم يزبك للراعي لوحة للعشاء
السري للسيد املسيح وتالمذته،
صناعة ايرانية يدوية من الوبر
واحلرير.
قدم يزبك للراعي كتابه
كما ّ
السيدة
العذراء
القديسة
مريم.
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اعادة انتخاب عصفور رئيسا لبلدية بانكستاون اليونان أصبحت شوكة يف
وَوينرتبوتوم نائبا له
خاصرة منطقة اليورو

تتمة املنشور على الصفحة األوىل
عصفور «لقد كان شرفا كبريا لي ان أشغل
منصب رئيس البلدية لألشهر الثالثة املاضية،
وأنا أتطلع قدما لقيادة البلدية على مدى األشهر
اـ  12املقبلة».
واضاف يقول «منذ انتخابي رئيسا للبلدية ،وأنا
فخور مبا حققناه مبا يف ذلك االنتهاء من اعمال
التوسعة حتت جسر سكة احلديد يف بانكستاون
ومجع  53ألف دوالر لرعاية املسنني يف املدينة
كجزء من حفل عشاء رئاسة البلدية اخلريي،
وكذلك العمل على انشاء صالة للرياضة يف
بانكستاون.
وقال «كرئيس للبلدية أتطلع قدما لالستمرار
يف متثيل مواطين بانكستاون ،وسأبذل قصارى
جهدي لضمان استمرار منو بانكستاون كمدينة
رائدة يف التجارة والثقافة وكمكان حنن فخورون

بان ندعوه بيتنا».
وأشاد رئيس البلدية املنتخب السيد كال عصفور
باإلدارة املالية القوية للبلدية ،وأكد التزام
اجمللس بعدم زيادة معدالت أعلى من تلك اليت
وضعتها حكومة نيو ساوث ويلز ليتم التخلص
من كل الديون حبلول عام .2018
وكشف السيد عصفور عن ان «البلدية خصصت
هذا العام مبلغ  50مليون دوالر يف موازنتها
بناء مكتبة
لالعمال الرئيسية مبا يف ذلك
جديدة ومركز للمعرفة وجتديد الساحة البيضاوية
التذكارية وحتديث تاون سنرت يف بانشبول
وبانانيا».
بدوره قال نائب رئيس البلدية املنتخب السيد
االن وينرتبوتوم انه يتطلع اىل العمل مع رئيس
البلدية وزمالئه اعضاء البلدية لتقديم العديد
من املبادرات اجملتمعية على مدى األشهر الـ12
املقبلة.

عدد الفقراء األمريكيني بلغ مستويات قياسية
كشف تقرير عن إرتفاع مستويات الفقر يف
الواليات املتحدة إىل أعلى مستوياتها مسجلة
 15.1يف املائة من سكان البالد ،بعد أن انضم
 2.6مليون مواطن يف عام  2010إىل املاليني
من الفقراء يف وقت أظهرت ارقام نشرتها
وزارة اخلزانة أن العجز يف املوازنة الفدرالية
العامة عاد اىل االرتفاع يف آب/اغسطس.

 46.2مليون فقري يف الواليات املتحدة

فقد أظهرت أرقام نشرها مكتب اإلحصاء
األمريكي أن عدد األمريكيني الذين يعيشون
يف فقر ارتفع إىل مستوى قياسي وهو 46.2
مليون السنة املاضية.
وأشارت اإلحصائيات إىل أن املتوسط السنوي
ملداخيل األسر تراجع عما كان عليه من قبل.
وهذه اإلحصائيات هي األكثر ارتفاعا منذ
أن بدأ مكتب اإلحصاء األمريكي مجع هذه
املعطيات عام .1959كما ارتفعت نسبة الفقر
من  14.3يف املئة اليت سجلت عام  2009إىل
 15.1يف املئة.
وارتفع «مؤشر الفقر الوطين» الذي يرمز إىل
كل أسرة أمريكية متكونة من أربعة أشخاص
وتعيش على دخل سنوي قيمته  22ألف دوالر
أو أي شخص أعزب يعيش على  11ألف دوالر
للسنة الرابعة على التوالي ويقف اآلن عند
نسبة  15باملئة.
ويذكر أن متوسط الفقر هو األعلى منذ عام
.1993
وأوضحت األرقام الرمسية أن املواطنني
األمريكيني األقل حظا مل يشعروا بفوائد
التعايف االقتصادي.
وتشري هذه اإلحصائيات إىل أن األمريكيني
من أصول أفريقية واألمريكيني من أصول
التينية هم األكثر تأثرا بنسب الفقر مقارنة مع
باقي األمريكيني.
ويف هذا السياق ،أظهرت أرقام مكتب اإلحصاء
األمريكي أن  25.8يف املئة من األمريكيني
السود يعيشون يف فقر يف حني أن  25.3من

األمريكيني من أصول التينية يواجهون نفس
الوضع.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن املكتب أن
متوسط الدخل السنوي لكل أسرة أمريكية
اخنفض بنسبة  2.3يف املئة عام  2010ليستقر
عند مبلغ  49.445دوالر يف السنة.
وأوضح املكتب أيضا أن عدد األمريكيني
الذين ال يغطيهم التأمني الصحي يظل على
حاله أي حنو  50مليون شخص.
وتزامن صدور هذه اإلحصائيات مع استمرار
متوسط البطالة فوق نسبة  9باملئة.
وكان الرئيس األمريكي أطلق األسبوع املاضي
خطة لتوفري الوظائف بقيمة  450مليار دوالر.
وتقوم هذه اخلطة على متويل مشاريع بناء
ضخمة منها املدارس واخلدمات مع منح
ختفيضات ضريبية إىل العاملني وأصحاب
األعمال الصغرية بهدف تعزيز فرص توظيف
األمريكيني .لكن هذه اخلطة حتتاج إىل موافقة
الكونغرس عليها علما بأن اجلمهوريني الذين
أعربوا عن معارضتهم هلذه اخلطة يسيطرون
على جملس النواب.
أظهرت ارقام نشرتها
من جهة اخرى،
وزارة اخلزانة االمريكية الثالثاء أن العجز يف
املوازنة الفدرالية العامة عاد اىل االرتفاع
يف آب/اغسطس بعد أربعة أشهر متتالية من
االخنفاض.
وحبسب هذه االرقام الرمسية فان إمجالي
العجز يف املالية العامة الفدرالية بلغ يف
آب/اغسطس ،الشهر احلادي عشر يف السنة
املالية  ،2011-2010ما جمموعه  134مليار
و 152مليون دوالر اي بارتفاع قدره %48
مقارنة مبا كان عليه يف الشهر نفسه من العام
.2010
وكان اخلرباء توقعوا إرتفاع عجز املوازنة
الفدرالية يف آب/اغسطس ولكن بنسبة اقل
بقليل من تلك اليت جاءت يف ارقام وزارة
اخلزانة.

ألول مرة يصدر تصريح صريح جدًا عن
مسؤول أملاني كبري وهو وزير االقتصاد
االحتادي فيليب روسلال يتحدث فيه عن رفع
ما كان يعترب يف السابق من احملرمات وإعتبار
اليونان دولة مفلسة.
برلني :يفسر بعض خرباء املال تصريح وزير
اإلقتصاد األملاني بشأن اليونان ،وهو طبيب
باألصل يفضل التضحية بعضو مريض يف
اجلسم تفاديا الصابة كامل اجلسم باملرض
وتكون النهاية.
وبهذا يكون اصغر وزير يف حكومة املستشار
اجنيال ماركل قد ختطى اخلطوط احلمراء بقوله
من اجل ضمان استقرار منطقة اليورو ال جيب
ان يكون هناك اي تفكري بالتكتم على شيء
او عدم التحدث عن احملرمات ،وهذا ينطبق
على اليونان اليت جيب ان يتم التحضري
الجراءات اعالن افالسها اذا ما توفرت االلية
الضرورية لذلك.
وبرأيه ايضا ان االجراءات غري الكافية
لتوحيد اجلهود يف اليونان زادت من سرعة
تآكل ثقة الشعب واالسواق املالية بالعملة
االوروبية املوحدة .وطالب بانشاء نظام
للعقوبات تلقائية لدول اليورو إذا مل يتم
تنفيذ اإلصالحات ،وجيب ان ال يكون سحب
حق اليونان بالتصويت يف منطقة اليورو من
املمنوعات بعد االن.
ومل تكتف برلني بارسال هذه الرسالة احلادة
على لسان الوزير روسلر من احلزب الليربالي
اىل اليونان بل اعلنت املستشارة اجنيال ماركل
والول مرة موقفا من سياسة احلكومة يف اثينا
رغم انها كنت اول السياسيني االوروبيني
الذين شددوا على منح هذا البلد املتعثرة
واملفلس ضمانات مالية وفرية ،حيث هددت
بوقف الدفعة الثانية من الضمانات املالية
اليت وافق عليها جملس النواب االملاني قبل
ايام قليلة اذا مل تنفذ سياستها الداعية
لللتوفري والتقشف.
اال انها ال تريد اختاذ موقف متصلب حيال
اليونان لذا اضافت القول علينا التحلي
بالصرب الن املشاكل اليت اهملت سنوات
طويلة ال ميكن حلها بني ليلة وضحاياها .وما
ال حنتاجه االن هو اسواق مالية غري هادئة،
فالشعور بعدم االمان كبري جدا حاليا ،وجيب
بذل اجلهود من اجل توفر متاسك سياسي يف
منطقة اليورو.
لكن ماذا يعين ذلك بالتحديد؟
هنا يعتقد خبري املالي املعروف غرهارد مولر
من فرانكفورت ان برلني وكما يبدو تريد
سلوك سياسة العصى واجلزرة ،فهي تريد
من جانب التأكيد على ان اليونان جزء من
منطقة اليورو لكن من جانب اخرى ممارسة
زيادة الضغط عليها كي تشعرها بان االمر مل
يعد حيتمل واهماهلا لتنفيذ سياسة تقشفية ال
جيب ان يكون بسبب ضغط الشارع اليوناني.
مع ذلك يقر اخلبري بان احلكومة اليونانية بني
شر الرافضني لسياسة التقشف يف اليونان
وشر العقوبات االوروبية واالملانية بالدرجة
االوىل ،وكل واحد امر من االخر.
وحيال هذا الوضع ال يريد املسيحي البافاري
احلزب الشقيق للحزب املسيحي االجتماعي
الذي تتزعمه املستشارة ماركل الضغط اكثر
من اللزوم على اليونان ،فهو يرى ان جتريد
اي بلد مثقل بالديون من مكانه يف حميط

اليورو جيب ان يكون اخر عالج ،مذكر مبضمون
معاهدة النقد املوحد بعدم السماح بطرد اي
بلد من منطقة اليورو وال حتى خروج البلد
طوعا منها.
ويف هذا الصدد قال خبري اسواق املال فالرت
فوبيس اليالف ان خماطر ابعاد اليونان عن
منطقة اليورو ،سيكون مثل احجار الدومينو،
ما ان يتهاوى حجر حتى تتهاوي احجار اخرى،
وهذا حبد ذاته يشكل خطرا على كل منطقة
اليورو .والنه ال توجد الية مضمونة من اجل
التحضري العالن افالس دولة يف حميط
اليورو ال جيب ركوب املخاطر فيما يتعلق
بهذا املوضوع.
ويساند اخلبري املالي موقف رئيس احلزب
االشرتاكي الدميقراطي زيغمار غربايل القائل
ان اعالن افالس اليونان سيعود بالضرر الكبري
على املانيا .وفسر اخلبري هذا االمر بالقول
عندما ترتك اليونان منطقة اليورو ،لن ينتهي
االمر عند هذا احلد بل ستجري اسواق املال
امتحان للوضع املالي يف ارلندا والربتغال
واسباينا وايطاليا يوما ما فكلها تعاني من
مشاكل مالية عندها ستوضع عالمة استفهام
كبرية حول مصري النقد املوحد وعلى مدى
قوته ،ما سيسبب مشاكل ال حتصى الملانيا.
كما وان اضغاف وضعية اليورو يف وقت
تعاني فيه اسواق املال من ازمات كبرية
يعين تهديد مصري النقد االوروبي.
لكن خلبري املال ومستشار احلكومة االملانية يف
الشؤون املالية كليمنت فووست رأي يساند
رأي وزير االقتصاد روسلر ،حيث يعتقد
كما نوه يف ندوة صحفية بربلني بانه من
املمكن تنظيم عملية افالس لليونان دون ان
ترتك اي تأثريات سلبية كما حصل مع االزمة
املالية عام  .2008فالبنوك متحضرة ليونان
مفلسة .عدا عن ذلك فان االلية السياسية
تطورت بشكل ميكنها اليوم من السيطرة على
املصارف .وهو ال يتوقع حدوث سيناريو كما
حدث مع املؤسسة املالية املفلسة ليمان
برازر عام .2008
ويذكر بان اعالن افالس اليونان ال يعين
بالضرورة خروجها من منطقة اليوور ،فخروجها
ليس الزاميا وغري مرغوب به ايضا.
مع رأي خبري املال
وهنا يتعارض رأيه
مولر الذي حذر كما عدد من خرباء املال من
خماطر اعالن افالس اليونان النه قد يسبب
اضطرابات جديدة يف اسواق املال وافالس
بعض املؤسسات املالية وانتقال عدوى
االفالس اىل بلدان مثل اسبانيا والربتغال
وايطاليا اليت تعاني من مشاكل ،عندها
تصبح مسألة اعالن افالسها موضوع الساعة.
ويشدد على اهمية تطوير معايري واضحة
ملنطقة اليورو حتدد يف اي وضعية جيب
ختفيض الديون.
وردا على اصرار فولفغانغ شوبليه وزير
املالية االملانية بانه ال يريد مساع كلمة
افالس اليونان النه يشكك بانها امام افالس
حقيقي ،وال داعي ان نطلق التصاريح اليت
تزيد من توتر اسواق املال ،يقول تقرير
للمؤسسة االملانية للبحوث االقتصادية انه
بسبب تالل الديون ال ميكن لليونان ان تدفع
ديونها بعد ذلك ،واعالن االفالس اجراء غري
موجه ضد اليونان ،بل انه قرار سوف يكون
االفضل للجميع ،حتى ولو كان يتضمن خماطر
كانهيار بعض املصارف.

إعتدال سالمه من برلني
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بيئة وتراث

ليون :قانون محاية البيوا الرتاثية ينتظر جملس النواب

«البيوت الرتاثية» مسألة احتلت مساحات واسعة يف وسائل االعالم
 ،وحتولت قضية هليئات اجملتمع املدني ،وازمة للدولة اللبنانية.
السباق حمموم بني اجلرافات واهلدم من جهة واحلفاظ على ذاكرة
املدينة وطابعها من جهة ثانية .والتواطؤ يف شأنها بني املالك
والشاري ،يؤكد بوضوح ان الصراع احلقيقي الذي يدور بني محاة
الرتاث ومدعي احلداثة واالعمار يعود اىل امرين اساسيني :املال
والسلطة أو ً
ال والطمع واجلهل ثانيًا ..ويف كل االحوال تتحمل
الدولة املسؤولية االوىل يف كل جيري من هدم وخراب وضياع
للهوية .يف ادراج جملس النواب ،يقبع «مشروع قانون محاية
املباني واملواقع الرتاثية» منذ أعوام؟ اين اصبح اليوم؟ وماذا
يفعل وزير الثقافة اجلديد غابي ليون يف هذا الشأن؟
معظم وزراء الثقافة الذين توالوا ابدوا جتاوبًا كبريًا مع هذه املسألة
اليت حتولت قضية يف حد ذاتها ،وقدموا هلا دعمًا قويًا ،وعمل كل
واحد منهم جبهد ليبصر هذا القانون النور ...ولكن من دون جدوى،
وبقيت البيوت تتساقط الواحد تلو اآلخر حتى كادت تندثر.
فقد رفع كل من غسان سالمة يف متوز  ،2001وغازي العريضي يف
تشرين الثاني  ،2003وطارق مرتي يف متوز  ،2007ثالثة مشاريع
قوانني تراثية تكمل بعضها البعض وامتنعوا عن اعطاء أي ترخيص
باهلدم .وشكلت هذه املسألة الشغل الشاغل للوزيرالسابق سليم
ّ
سلم اولوياته .ورغم ذلك بقي سيف اهلدم
وردة وجعلها يف
مصلتًا على البيوت الرتاثية ال بل تعرض بعضها للهدم الفعلي.
وكان جملس الوزراء قد وافق منذ ثالثة أعوام يف جلسته املنعقدة
بتاريخ  2007/7/28على «قانون محاية املباني واملواقع الرتاثية»
وأحاله على جملس النواب حيث أخذ قسطًا وافرًا من النوم يف
ادراجه ،اىل ان استفاق يف «جلنة االشغال العامة والنقل والطاقة
واملياه» اليت اشبعته درسًا ،ثم أدرج بندًا يف جدول أعمال جلسة
اللجان املشرتكة يف  2010/7/1لكنه مل يناقش ،وعاد اىل مكانه
املعتاد يف «اجلارور» .علمًا انه يضع آلية للحماية ،ويلحظ اعفاءات
وتعويضات مادية تشجع املالكني على احملافظة على عقاراتهم
وترميم مبانيهم يف اطار معايري حمددة ،وحيدد غرامات وعقوبات
على من خيالف األحكام املنصوص عليها ،وينشىء «صندوق
التقدميات» ،ويضع قائمة «التحديد املوقت للعقارات الرتاثية
احملمية» وقائمة «العقارات الرتاثية احملمية».

سياسة الوزارة

البيان الوزاري حلكومة «كلنا للوطن ..كلنا للعمل» احلالية ،أكد
انها ستعمل على «احملافظة على الرتاث املعماري يف لبنان ،ونشر
ثقافة السياحة االثرية والتارخيية والرتاثية ،والنهوض بالشأن
الرتاث الثقايف» .بعد مرور شهرين ونيف على تشكيلها ونيلها
الثقة ،أين احلكومة من هذه الوعود الرتاثية؟ وماذا فعل وزير
الثقافة غابي ليون حلث جملس النواب على اقرار هذا القانون؟
يف اتصال مع «النهار» ،أكد الوزير ليون ان «قانون محاية املباني
الرتاثية ال يزال ينتظر ادراجه يف جدول أعمال جلسة اللجان
املشرتكة متهيدًا إلقراره .وهذا االمر سيسهل العمل كثريًا على
الوزارة ومديرية اآلثار النه سيضع االطار القانوني لتصنيف املباني
الرتاثية وادراجها يف الئحة اجلرد العام» .ولفت اىل «نية الوزارة
وضع كل املباني الرتاثية يف بريوت واملناطق على هذه الالئحة
للمحافظة عليها واطالق عملية ترميمها باشراف مديرية االثار ،كما
حيصل يف كل البلدان اليت حترتم تارخيها وثقافتها .وهذا ما يساعد
يف وقف هجمة الباطون وتشييد املباني الزجاجية واملرتفعة».
من ناحيته ،شرح املستشار الثقايف للوزير ميشال دوشدرفيان
سياسة الوزارة اليت «تقوم على مبدأ محاية االرث املعماري يف كل
لبنان وليس يف بريوت فحسب .وهذا يشمل االحياء واملباني ذات
الطابع املعماري الفريد اليت بنيت يف اخلمسينيات والستينيات
من القرن املاضي ،او تلك اليت ترتبط بشخصية معينة أو ذكرى
أو مناسبة مهمة ،وليس املزينة فقط بالقناطر والعقد احلجر .مما
سيحافظ على طابع بريوت وذاكرتها وذكرياتها».

اجملتمع املدني

ضرورة احملافظة على الرتاث تالقي محاسة كبرية من اجملتمع
املدني .فمنذ مدة تشهد الساحة البريوتية حركة نشيطة وتظاهرات
ودعوات من مجعيات أهلية وهيئات مدنية وشبابية اىل املشاركة
يف مسريات ،هدفها لفت النظر اىل خطورة ما حيدث من هدم
للبيوت الرتاثية ،واالحتجاج على تلكؤ الدولة واملعنيني يف القيام
بواجباتهم ملنع هدمها ،وتسليط الضوء على اهمية احلفاظ عليها
حلماية النسيج االجتماعي -العمراني  -االقتصادي يف مدينة تارخيية
مثل بريوت مرت عليها كل احلضارات .كذلك تنشط هذه اجلمعيات
يف توزيع بيانات مرفقة بالصور واملعلومات عن البيوت املهددة
بالسقوط او باالحرى باالسقاط.
الناشطون يف هذه اجلمعيات يلفتون اىل ان «هذه التحركات تؤكد
احلس الوطين والوعي الثقايف الذي يتمتع به الشباب اللبناني
واجملتمع املدني الذين يشكلون الدعامة االوىل واالساس يف حفظ
ما تبقى من تراث يف هذا البلد ،ولوالهم ملا بقي شيء» .لكن
القانونيني الناشطني يف جمال الرتاث يقرون بأن «وضع العقارات
واملباني الرتاثية على الئحة التجميد ملدة تزيد عن ستة اشهر قابلة

ٍ
مناف للقانون وميكن أصحابها
للتجديد ستة اشهر أخرى ،هو امر
الطعن به وربح الدعوى ،ما عدا العقارات املدرجة يف الئحة اجلرد
العام ،وتاليًا من حق اصحاب هذه البيوت بيعها قانونًا او هدمها
والتصرف بها كما يشاؤون ،والدليل ما اعلنه الوزير وردة يف

مؤمتره الصحايف يف  2011/5/11ان «وزارة الثقافة خسرت 4
دعاوى من أصل  14دعوى مقامة امام جملس شورى الدولة ،على
اساس انين منعت هدم منازل ،وهذا ليس من حقنا ،وبالقانون
لديهم احلق ،وهم يرحبون الدعاوى ،وعندما يصدر قرار عن جملس
شورى الدولة جيب تنفيذه .واذا مل يقر هذا القانون سيذهب كل
ما قمنا به أدراج الرياح ولن يبقى بيت تراثي».
اذن ،يكمن احلل اجلذري يف حزم الدولة امرها واتباع سياسة محاية
الرتاث فع ًال ال قو ً
ال ،والسري يف طريق اقرار «قانون محاية االبنية
الرتاثية».
يقر ،فعبثًا كل التحركات والتظاهرات
مب
القانون
هذا
وما دام
ّ
واملقاالت والتحقيقات الصحافية واالعالمية ،وحتى قرارات
ورخص منع اهلدم اليت يصوغها وزراء الثقافة ال تفيد وتتحول
غري قانونية.
من هنا ،ضرورة الرتكيز والضغط على جملس النواب إلقراره
متهيدًا لتطبيقه ألنه احلل الوحيد واالكيد للمحافظة على البقية
الباقية من البيوت واملواقع الرتاثية قبل ان تلتهمها حيتان السلطة
واملال.

مي عبود أبي عقل

استزراع األمساك يف لبنان يتص ّدى للتحديات املستقبلية

املشروع لن ينجح إال إذا كان الصيادون شركاء فيه
يستهلك لبنان  25ألف طن من األمساك ويستورد  %75من حاجته منها.
ّ
ملحًا لألمن الغذائي،
تشكل
لذا،
عملية استزراع األمساك البحرية مشروعًا ّ
ّ
ّ
الصيادين،
أوضاع
حتسني
يف
يساهم
أن
شأنه
من
ي
احملل
فاإلنتاج
ّ
وتشجيع الراغبني يف اإلستثمار ضمن قطاع جديد سيجعل أسعار السمك
يصب يف مصلحة املستهلك .فماذا عن مشروع استزراع
أكثر تنافسية مما
ّ
األمساك يف لبنان؟
األمني العام للمجلس الوطين للبحوث العلمية الدكتور معني محزة أوضح
متوله احلكومة
أن «استزراع األمساك «يأتي ضمن مشروع «قانا» الذي ّ
اإليطالية ،ومن أهدافه تنمية الثروة السمكية واحملافظة عليها ،وحتديد
األنواع املسموح باصطيادها وفرتات الصيد .وقد طرحنا املشروع بعد
طلب وزارة الزراعة».
ولفت إىل أن اجمللس درس املوضوع استنادًا إىل التجربة اإليطالية
حددنا بداية املواصفات البيئية الواجب توافرها
«كونها من أجنح التجاربّ .
يف بعض املواقع على الشاطئ ،ثم اخرتنا ثالثة أو أربعة مواقع تبدو
صاحلة إلنشاء املزارع ،شرط التزام البلديات والوزارات املعنية أال تتحول
الحقًا مصّبات للمجارير!» .وأشار اىل أن «وزارة الزراعة ّ
تبنت املشروع مما
شجع املستثمرين ،فمنهم من أراد اعتماد ودرس شروط اإلنتاج لوضعها
ّ
يف خدمة نقابات صيادي األمساك .وهذه نقطة مهمة ألن املشروع ال
لسد باب
ينافس نشاط هؤالء ،كونهم من أفقر الطبقات واملشروع ليس
ّ
رزقهم ،ولن ينجح إال إذا كانوا شركاء فيه».

اإلنتاجية
مكونات العملية
ّ
ّ

ّ
يتطلبها حتقيق املشروع فقال« :ال ميكننا أن
وعدد محزة األولويات اليت
ّ
نأتي بالسمك الصغري من إيطاليا وإسبانيا ونستورد الغذاء لألمساك
من دولة أخرى ،واإلستعانة خبرباء أجانب ليشرفوا على تربيتها ومراعاة
ّ
كل العملية،
الشروط الصحية اليت تالئمها .فإذا كنا سنستورد
فسنستخرج يف هذه احلالة كيلو السمك بسعر يفوق السعر احلالي خبمسة
أضعاف ،وعندها لن يعود للمزارع أي جدوى اقتصادية»ّ .
وأكد ضرورة
إجياد سبل إنتاج للغذاء «كي ال نشرتيه بسعر مرتفع .فاخلرباء موجودون،
ويبقى على املعنيني أن ينتجوا األمساك الصغرية عرب التفقيس ويعطوها
يربيها».
إىل املستزرع حتى ّ
ّ
احلل إلجياد مستلزمات اإلنتاج حمليًا ،فهو غري سهل وفق
أما اجلواب عن
بد االقتناع أوال بأن اإلستزراع هو احدى وسائل اإلستثمار
محزة« ،إذ ال ّ
والتنمية اإلقتصادية وحيظى بهدف إجتماعي مهم إلخراج الصياديني من
بد من إجياد مؤسسات تنتج الغذاء ،وحنن مستعدون
الفقر املدقع .وال ّ
لتفقيس البيوض وتسليمها إىل املستثمرين بأسعار تشجيعية».
وأوضح أن «توفري هذه الشروط ال يتعلق بوزارة واحدة بل بوزارات
عدة ،لذلك تكمن املهمة الصعبة يف التنسيق بينها وحتديد مسؤولية
ّ
كل منها .حنتاج إىل قرار سياسي للمضي يف املشروع إىل جانب التزام
الوزارات منح الضمانات اىل املستثمرين» .وأضاف« :إذا حصلنا على قرار
متحمس
حبماية املزراع ،أعتقد أن املشروع سينطلق ألن القطاع اخلاص
ّ
والصيادين أيضًا».

البيئية
الشروط
ّ

لفت مدير «مركز علوم البحار» التابع للمجلس الوطين للبحوث العلمية
شهرية لـ 25موقعًا
غابي خلف اىل أن «املركز يقوم منذ  35عامًا بدراسة
ّ
على الشاطئ لقياس التلوث الكيميائي والبكرتيولوجي والعضوي ،لذا
بتنا منلك دراسة كاملة تظهر أن غالبية مناطق الشاطئ مصابة بالتلوث
الناجم عن اجملارير ،مما يؤثر على احلياة احليوانية والعوامل الفيزيائية

والكيميائية .وهذه املناطق غري صاحلة مبدئيًا إلنشاء مزارع لألمساك».
وتبينّ كذلك «أن ّ
مثة مناطق خالية مبدئيًا من التلوث كمحميات صور
معمقة أكثر
دراسات
إىل
حنتاج
ولكننا
وشكا،
البرتون
ومناطق أخرى بني
ّ
البيئية
الشروط
ولتأكيد
األفضل».
منها
خنتار
ة
عد
نقاط
للرتكيز على
ّ
ّ
يهمنا إقامة األقفاص
«إذ
أخرى
نواحي
على
الدراسات
ستشتمل
السليمة،
ّ
يف مناطق ال يكون فيها التيار قويًا ألنه يأتي باملغذيات اليت تتغذى منها
بد من أن
األمساك إىل جانب العلف الذي يرميه هلا الصياد ،ولذلك ال ّ
يكون هناك تيار دائم ّ
يوفر لألمساك املياه اجلديدة .كذلك ال جيب وضع
ّ
تتحطم.
األقفاص يف منطقة حتظى بأمواج مرتفعة ألنها قد
تلوثًا
ويهمنا درس نوعية املياه ،أي ما حتويه من بكترييا ،وإذا كانت
تضم ّ
ّ
ّ
عضويًا ،واألوكسيجني املتوافر فيها وامللوحة» .وأوضح أن «األقفاص
املقاومة للصدأ ،توضع على عمق  35أو  45مرتًا ،ويكون قطرها 20
مرتًا وعمقها بني  20و 25مرتًا .نضع فيها األمساك بعدما نكون قد أتينا
بالبويضات وفقسناها واعتنينا بها لتكرب ويصبح حجمها حبدود  2أو 3
يسهل متابعتها بشكل
فواشات حتى تبقى مرتفعة ،مما
سنتم.
ّ
وتضم ّ
ّ
بد من أخذ عينات من رواسب السمك والعلف حتى ال تؤدي
ال
إذ
دوري،
ّ
إىل اختناق أو تأكسد املياه ،كما جيب إنشاء مؤسسات على الشاطئ مع
يومية إىل املزارع».
مراكب خاصة ومراكز متابعة ترسل دوريات
ّ

ألف طن من الرتويت سنويًا

كشف رئيس مصلحة األحراج والثروة الطبيعية يف وزارة الزراعة الدكتور
داهش املقداد ،أن «تربية األمساك معروفة يف لبنان منذ عام  1930يف
مناطق عنجر واهلرمل حيث املياه احللوة والباردة ،وكانت تنحصر الزراعة
آنذاك على أمساك الرتويت.
وقد ّ
معدًا لرتبية
كان
1963
عام
عنجر
يف
منوذجي
مت إنشاء أول مركز
ّ
أمهات األمساك من نوع الرتويت ،ومن ثم تفقيسها وتوزيعها على
املزارعني بال مقابل .ويف ظل احلوادث اليت وقعت توقف تكثري البيوض
لكن مل يتوقف استريادها ملقحة من اخلارج ومن ثم تفقيسها وتوزيعها
على املربني» .ويبلغ إنتاج لبنان للرتويت «حنو ألف طن سنويًا ورغم مثنها
املنخفض الذي يبلغ  3أو  4دوالرات ،ليس مثة إقبال كثيف عليها».
أما يف ما خيص اإلستزراع يف املياه املاحلة ،فقال« :منلك يف لبنان
مزرعة واحدة لرتبية القريدس يف العبدة-الشمال ،ويبلغ انتاجها السنوي
حنو  20طنًا.
وتشري تقديراتنا األولية إىل أن إنتاجنا من األمساك يبلغ حنو  8آالف طن
ونستورد حنو  17ألفًا أي ما يعادل  25ألفًا .وإذا قسمنا اجملموع على عدد
اللبنانيني ،يتبني أن اإلستهالك الشخصي السنوي من األمساك هو  4أو
املعدل املتوسط يف العامل هو 14
 4كيلو ونصف لكل فرد ،يف حني أن
ّ
أو  15كيلو ويصل يف اليابان إىل  75كيلو».
وشدد املقداد على أن «املشروع لن يكون مرحبًا إن مل يتم تفقيس السمك
ّ
حمليًا ،وخصوصًا مع تغيرّ املناخ الذي يصيب العامل والذي سينعكس
بطريقة سلبية على تربية املواشي واللحوم احلمراء والبيضاء وغريها.
بد من التفتيش عن مصدر جديد لتوفري اإلستهالك احمللي من
لذلك ال ّ
يعوق املشروع ،قال:
اإلداري
الروتني
كان
إذا
ا
وعم
احليوانات».
بروتني
ّ
ّ
«ال بد من أن نصل خالل أربعة أشهر إىل صيغة تعاون عن طريقة انطالق
وسنعد دفرت شروط تنفذه احلكومة إلنشاء فقاسة ،وبعد سنتني
املشروع،
ّ
مربي األمساك».
إىل
إعطائها
من
سنتمكن
سنوات
أو ثالث
ّ
باسكال عازار
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العرب والعالم

أردوغان :إسرائيل لـم حتتـرم  89قراراً مــن جملس األمن و عباس يطلب اعرتافاً  ...مبا تبقى من فلسطني
وقف الرئيس الفلسطيين حممود
عباس امس ،أمام قادة دول
العامل ليطلب االعرتاف بدولة
للفلسطينيني على بعض األرض
اليت ّ
حق انتماؤها هلم ،ولينعى
بذلك «عملية السالم» برعايتها
من قبل إدارة أمريكية أثبتت
أنها
بتبدل أمساء رؤسائها ،تبقى
ّ
الراعي للمصاحل االسرائيلية ال
لعدالة التفاوض.
«سفري اسرائيل» باراك اوباما،
كما أمسته الصحافة العربية،
أنهى برفضه االعرتاف بـ»دويلة»
فلسطني املنشودة ،أي شرعية
ّ
تبقت لواشنطن يف «وساطتها»،
مثلما فشل يف معاجلة الشرخ
كرسه
الرتكي  -االسرائيلي الذي ّ
أمس رئيس الوزراء الرتكي رجب
طيب اردوغان جمددًا مطالبته
اسرائيل باالعتذار عن جمزرة مرمرة،
وداعيا االمم املتحدة إىل االعرتاف
بدولة فلسطني وممارسة الضغوط
على الدولة العربية املنشغلة اليوم
بـ»استعدادات أمنية» تقتل فيها
أصوات الداخل الفلسطيين اليت
سرتتفع
صدى للمعركة الفلسطينية
ً
اجلديدة يف نيويورك.
وقال البيت االبيض ان اوباما
أبلغ عباس يف اجتماع يف وقت
متأخر من مساء أمس األول ،إن
التحرك يف االمم املتحدة لن
يؤدي اىل دولة فلسطينية وان
الواليات املتحدة ستعرتض حبق
النقض على مثل هذا التحرك
يف جملس االمن .وسئل نائب
مستشار اوباما لشؤون االمن
القومي بن رودس عما إذا كانت
قد بدرت عن عباس عالمة على
انه قد يغري خطته فرد بقوله «إنه
كان واضحًا جدًا فيما يعتزمه ....
وهو الذهاب اىل اجمللس وبدء
عملية طلب العضوية هناك».
وأضاف رودس للصحافيني
بعد اجتماع اوباما وعباس يف
نيويورك «سنضطر إىل رفض
اي حترك يف جملس األمن التابع
لالمم املتحدة مبا يف ذلك ،اذا
اقتضت الضرورة ،استخدام حق
النقض (الفيتو)».
من جهته ،قال املتحدث باسم
الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو
ردينة إن «اوباما اكد لعباس
التزامه حبل الدولتني وضرورة
اقامة دولة فلسطينية ،لكنه
شدد على معارضته للذهاب
الفلسطيين اىل جملس االمن
وطالبه بالعودة اىل املفاوضات
املباشرة مع اسرائيل» .واضاف
ان «الرئيس عباس استعرض
خالل لقائه مع الرئيس اوباما
موقفه من الذهاب اىل جملس
االمن لطلب عضوية كاملة لدولة
فلسطني» .واوضح ان عباس
«ناقش مع الرئيس اوباما مشروع
بيان اللجنة الرباعية واملوقف
الفلسطيين منه» ،مشددًا على ان
مشروع البيان «مل
يلب الشروط
ِّ
الفلسطينية املطلوبة» .وقال
ايضًا ان الرئيسني «ناقشا اجلهود
املبذولة من اجملتمع الدولي جتاه
القضية الفلسطينية».
واعرب مسؤولون فلسطينيون يف
نيويورك عن استيائهم اثر خطاب
الرئيس االمريكي ،معتربين انه
وقع «يف خطأ تارخيي» وعرب عن
«احنياز امريكي السرائيل اصبح
ال ُيطاق» .وقال كبري املفاوضني
الفلسطينيني صائب عريقات

الجئ فلسطيين مسن يرفع بطاقة هويته الفلسطينية القدمية يف
خميم صربا أمس االول
ان «االحنياز االمريكي السرائيل حموطة باألعداء الذين يسعون إىل
غري حمتمل واصبح ال يطاق» .إبادتها ،أبناؤها يعيشون خطرًا
ُ
وتعقيبًا على املسريات اليت على احلياة كل يوم ،جريانها
جرت يف االراضي الفلسطينية يربون أطفاهلم على الكراهية».
احتجاجًا على خطاب اوباما ،قال ورحب وزير اخلارجية االسرائيلي
عريقات «شعبنا اليوم وامس افيغدور ليربمان بكلمة الرئيس
عرب عن رأيه ،ان هذا اخلطاب مل االمريكي باراك اوباما امام االمم
يلب مطالب الشعب الفلسطيين املتحدة واعرب عن امله يف أن
باحلرية واالستقالل الذي تنادي تؤدي اىل «اقناع» الفلسطينيني
به االدارة االمريكية لكل الشعوب بالعودة اىل مفاوضات السالم مع
اال انها تأخذ موقفًا مغايرًا جتاه اسرائيل .وصرح ليربمان لالذاعة
حرية شعبنا الفلسطيين» .واضاف االسرائيلية العامة من نيويورك
«لذلك يرى شعبنا ان االحنياز ان «اخلطاب اظهر للفلسطينيني
االمريكي غري حمتمل واصبح ال انه ال توجد طريق خمتصرة ...آمل
يطاق» .ورأى مسؤول فلسطيين ان يقنعهم بالعودة اىل الواقع
ُ
آخر ان خطاب اوباما «استفز وباستئناف مفاوضات السالم»
الشعوب العربية واملناصرين مع اسرائيل .واضاف «آمل ايضا
للشعب الفلسطيين يف كل مكان ان تعلن اللجنة الرباعية (الواليات
وحتى يف امريكا ولذلك نتوقع املتحدة وروسيا واالمم املتحدة
ان تشهد عواصم عربية ودولية واالحتاد االوروبي) عن موقف
ايضًا مسريات ضد هذا اخلطاب بهذا االجتاه» .ولدى سؤاله حول
خصوصًا اجلمعة (امس)» ،وهو مضمون الكلمة اليت من املقرر ان
اليوم الذي سيتقدم فيه الرئيس يلقيها رئيس الوزراء االسرائيلي
الفلسطيين حممود عباس رمسيًا بنيامني نتنياهو اليوم امام االمم
املتحدة ،قال ليربمان ان هذا
بطلب العضوية.
واوضح عريقات «رغم هذا املوقف األخري «سيدعو ايضًا الفلسطينيني
املنحاز ورغم كل الضغوط اال ان للعودة اىل مفاوضات السالم».
الرئيس عباس سيقدم غدًا اجلمعة واكدت وزيرة اخلارجية االمريكية
طلب انضمام دولة فلسطني هيالري كلينتون عشية تقديم
لعضوية االمم املتحدة من خالل الطلب املنتظر لقبول عضوية
جملس االمن الدولي» .واضاف دولة فلسطينية يف االمم املتحدة،
«بعدها سيعود الرئيس عباس ان الواليات املتحدة «سرتكز على
لدراسة اخليارات الفلسطينية املستقبل» يف جهودها من اجل
يف اجتماع للقيادة الفلسطينية السالم يف الشرق االوسط ،ايًا
ومن ضمن ما ستتم دراسته يكن ما يقوم به الفلسطينيون يف
املبادرة الفرنسية اليت عرضها االمم املتحدة .وقالت للصحافيني
ساركوزي»« .مهما حيصل غدًا (اجلمعة) يف
نيكوال
الرئيس
وشدد عريقات على «اننا حنرتم االمم املتحدة ،سيبقى تركيزنا
االجراءات القانونية يف جملس على اليوم التالي» .واضافت
االمن واجلمعية العامة ،لكننا كلينتون «ابقى مصممة على
لن نسمح بالتالعب السياسي العمل مع الطرفني لبلوغ اهلدف
ومبناورات سياسية لتأجيل البت املتمثل حبل من دولتني تدعمه
يف طلبنا» .وقال إن عباس اتفق الواليات املتحدة» .وتابعت قائ ًال
مع الرئيس اللبناني ميشال «لن نتجاهل اي جهد ،اي مسار
سليمان باعتبار لبنان رئيسًا يف حماولتنا لبلوغ ذلك».
جمللس االمن للشهر احلالي ،على وأحد «املسارات» اليت تتبعها
ان «يتم تسريع اإلجراءات يف الواليات املتحدة واالوروبيون
بهدف جتنب مواجهة سيكون
جملس االمن».
وأشار كبري معلقي صحيفة إعالنًا جديدًا من اللجنة الرباعية
«يديعوت احرونوت» االسرائيلية الدولية للشرق االوسط (الواليات
االوروبي
واالحتاد
ناحوم برنياع ومعه مشعون املتحدة
شيفر يف مقالة بعنوان «سفرينا وروسيا واالمم املتحدة) ميكن
يف األمم املتحدة» إىل أنه «مل حبسب الغرب ان يعيد الطرفني
يسبق أبدًا أن القي خطاب مؤيد اىل طاولة املفاوضات .وردًا على
إلسرائيل بهذا القدر من على منرب سؤال حول هذا االحتمال ،اجابت
األمم املتحدة .فاوباما ليس فقط كلينتون ان ادارة اوباما «تواصل
تبنى كل احلجج اإلسرائيلية ضد العمل بأقصى قدر ممكن».
االعرتاف بدولة فلسطينية من ومل يتوقف االصطفاف الكامل
خالل األمم املتحدة ،بل وتبنى للسياسة األمريكية مع اسرائيل
الرواية اإلسرائيلية األساس :عند هذا احلد ،بل ذهب مبشرعني
إسرائيل هي دولة صغرية ،أمريكيني إىل اقرتاح مشاريع

للحد من التمويل األمريكي لألمم
املتحدة يف حال قبول جملس االمن
أو اجلمعية العامة بطلب عضوية
دولة فلسطني .وصرح السيناتور
األمريكي اورين هاتش يف بيان
«ليعلم اجلميع ان حماوالت زعزعة
امن اصدقاء وحلفاء الواليات
املتحدة ستنطوي على عواقب».
قال هاتش إن «التصويت يهدد
امن اسرائيل وهذا التشريع
(الذي اقرتحه هاتش) سيحول اذا
غريت األمم املتحدة الوضع احلالي
لدولة فلسطني ،دون حتويل
اموال امريكية املنظمة الدولية
حباجة ماسة اليها» .واضاف إن
«أي حتسني لوضع فلسطني» يف
االمم املتحدة ميكن أن يعزز قدرة
الفلسطينيني على «التأثري على
منظمات مرتبطة باالمم املتحدة
مثل احملكمة اجلنائية الدولية».
ودعا مشرعون أمريكيون آخرون
اىل إعادة النظر يف املساعدة
الفلسطينيني
اىل
االمريكية
يف حال أصروا على مسعاهم
بعيدًا عن مفاوضات السالم مع
اسرائيل.
من جهته ،قال رئيس الوزراء
الرتكي رجب طيب اردوغان امام
اجلمعية العامة لالمم املتحدة إن
من «الضروري ممارسة ضغط
على اسرائيل لتحقق السالم» مع

الفلسطينيني .واضاف اردوغان
ان اجملتمع الدولي «سيظهر
(بذلك) انهم (االسرائيليون)
ليسوا فوق القوانني» ،معتربًا
انه «يتعني على االمم املتحدة
االعرتاف» بدولة فلسطني .وقال
ايضًا ان «دعم تركيا لالعرتاف
بدولة فلسطينية (يف االمم
املتحدة) غري مشروط» ،ورأى
ان «أمنًا حقيقيًا غري ممكن (بني
اسرائيل والفلسطينيني) اال عرب
صنع سالم حقيقي» .واكد رئيس
الوزراء الرتكي ايضا ان «االمم
املتحدة مل تقدم اي مساعدة
ألنها مل تتخذ اي اجراء يضع حدًا
للمأساة االنسانية اليت يعيشها
الشعب الفلسطيين» .وقال «هذه
املسألة ال ميكن ان تبقى من
دون حل .على اجملتمع الدولي
ان يتحرك بصورة عاجلة ويشفي
هذا اجلرح».
وقال اردوغان «اسرائيل مل
حترتم 89...قرارًا جمللس االمن
وهي ملزمة .تبنت اجلمعية العامة
مئات القرارات اليت جتاهلتها
اسرائيل» .واكد رئيس الوزراء
الرتكي «املشكلة يف هذا االطار،
وسأكون صرحيًا جدًا ،تنجم عن
احلكومة االسرائيلية .ان الذين
حيكمون هذا البلد يتخذون كل
يوم إجراءات تؤدي اىل اقامة

حواجز جديدة تعوق السالم بد ً
ال
من ان تؤدي اىل السالم».
من جهة اخرى ،كرر اردوغان ان
على اسرائيل ان تقدم اعتذارها
عن جمزرة مرمرة وترفع احلصار
املفروض على غزة ،واضاف
اردوغان الذي كان يتحدث يف
وقت ساءت فيه العالقات بني
تركيا واسرائيل «قبل ذلك لن
يتغري موقفنا».
إىل ذلك ،قال املتحدث باسم
الشرطة االسرائيلية ميكي روزنفلد
«سنعزز االمن برفع درجة التأهب
درجة واحدة عمومًا ،وهو ما جيري
بالتنسيق بني اجليش وشرطة
احلدود والشرطة االسرائيلية».
وقال روزنفلد ان الشرطة تنشر
ايضًا قوات اضافية يف املناطق
احلساسة ،مثل املدن اليت يعيش
فيها املستوطنون والفلسطينيون،
واوضح أن الشرطة «ستنشر 22
الف رجل يف كل احناء البالد ،اي
ما يعادل اكثر من ثلثي قواتها
جمتمعة» .ومن جانبه قال املتحدث
بلسان اجليش االسرائيلي ارييه
شاليكر ان اجليش سيظهر «ضبطا
للنفس» يف التعامل مع اي عنف
حمتمل« ،حيث سيوفر احلد االدنى
من الرد الفعال ،مستعينا بوسائل
تفريق مثريي الشغب حسب شدة
االضطرابات».

«مل ننتج أكثر من  10كيلوغرامات من اليورانيوم املخصب إىل »%20

جناد :الغرب سيضطر إىل التقرب من إيران ..كانـت لدينـا آمـال فـي أوبامـا وخيّبهـا
أكد الرئيس االيراني حممود
امحدي جناد يف مقابلة مع
الصحايف األمريكي نيكوالس
كريستوف نشرت يف صحيفة
«نيويورك تاميز» ،إن ايران مل
تتمكن حتى اآلن من انتاج أكثر
من  10كيلوغرامات من اليورانيوم
املخصب إىل نسبة  20يف املئة،
كما توقع أن تضطر الدول الغربية
إىل التقارب مع ايران يف املستقبل
حلماية مصاحلها.
وردًا على سؤال حول إعالن
قم النووية بعد
ايران عن منشأة ّ
اكتشافها من قبل االستخبارات
الغربية ،قال جناد «حبسب وثيقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ميكننا القيام بهذه النشاطات،
ولكن علينا أن نعلم الوكالة قبل
 6أشهر من بدء عملية التخصيب.
ويف حالة املنشآت قرب قم ،أعلمنا
الوكالة قبل  18شهرًا من بدء
التخصيب ،فما هي إذا القوانني
اليت انتهكناها؟» .وأكد جناد أن
«اليورانيوم املخصب إىل نسبة 20
يف املئة ،ليس له أي استخدام غري
اجملال الطيب ،وكنا نفضل شراءه»
عوضًا عن تصنيعه املكلف« ،لكن
أحدًا ال يريد بيعنا إياه ،إذًا علينا
أن نصنعه بأنفسنا ...لقد أجربنا
على إنشاء مصنع إلنتاجه بكميات
قليلة ،ومل نتمكن حتى اآلن من
انتاج أكثر من  10كيلوغرامات».
وعن العالقات االيرانية -
األمريكية ،قال جناد «جيب تغيري
السلوك (األمريكي) .عرب اتهام
ايران لن تتمكن أمريكا من حل
مشاكلها املالية واالقتصادية.
السياسيون األمريكيون يعملون
شر
دائمًا خللق عدو خارجي أو
ّ
خارجي لتخفيف حدة املشاكل

الداخلية .ولكن دعين أسألك :هل
ايران فع ًال مسؤولة عن حتديات
الضمان الصحي ،والتحديات
املالية ،والسكن والقروض يف
الواليات املتحدة؟».
وعن الفرق بني إدارة الرئيس
األمريكي السابق جورج بوش
واحلالي باراك اوباما ،قال جناد
«كنا نأمل رؤية تغريات ملموسة.
السيد اوباما وعد بتغيريات على
خيب امل
كل املستويات .لكنه ّ
الكثريين .حنن نأمل أن الوعود
ستتحقق .لكن للحوار شروطًا
معينة ،وأطرًا طبيعية ،كالعدالة
والنية
املتبادل،
واالحرتام
الصافية ،والصداقة والشراكة.
ال ميكنك أن ترفع عصا فوق
رأس أحدهم وجتربه على احلوار».
وأضاف جناد «لسنا حنن من
كان لديه مشاكل مع الواليات
املتحدة .الواليات املتحدة علقت
العالقات الدبلوماسية من طرف
واحد .هل حاولنا يومًا أن نأتي
إىل أمريكا لنقوم بانقالب؟ هل
احتللنا يومًا دو ًال على احلدود
األمريكية؟ هل هددنا يومًا بعمل
عسكري ضد الواليات املتحدة؟ مل
نفعل ذلك يومًا» .لكن جناد اعترب
أيضا أن «اجلميع يتحمل قدرًا من
املسؤولية».
وعن ندى سلطان اليت قتلت
خالل تظاهرات طهران يف العام
 ،2009قال جناد «لدينا أدلة بأن
املشهد مت تدبريه ،وأنها قتلت
الحقًا ...هناك مشهد مشابه
هلذا الذي بدأت ببثه قناة الـ»بي
بي سي» ،وكأنه نسخة عنه يف
بلد من أمريكا الالتينية .يقولون
لألشخاص املشاركني ،ستمثلون
يف فيلم قصري ،وبعد مشاركتهم

يأخذونهم إىل مكان ما ويقتلونهم.
إذا كانت الـ»بي بي سي» مستعدة
لنشر املقطع املصور بأكمله،
فسيستطيع أي مشاهد أن يعرف
إذا كان ما نقوله صحيحًا ،أو هو
يدعون هم» .وردًا على مقارنة
كما ّ
بني أحداث سوريا وأحداث ايران
يف العام  2009قال جناد« :يف
ايران ،كانت االمور خمتلفة ،وهي
إىل اآلن خمتلفة .باجململ قتل 33
شخصًا .أكثر من ثلثيهم ينتمون
إىل القوات األمنية واملارين
األبرياء .وأقل من الثلث ينتمون
إىل الذين تصادموا مع القواة
األمنية والشرطة .إذن هم أقلية
صغرية جدًا جدًا».
وردًا على سؤال حول تقارب ممكن
مع الغرب خالل العقود املقبلة قال
جناد «ما تقوله يبدو جيدًا جدًا ،وانا
اوافق معك ...اعتقد أنه يف الـ20
عامًا املقبلة ،ايران ستصبح بلدًا
متطورًا جدًا ،مع اجنازات عظيمة.
والنهم سيحسون بأن عليهم محاية
مصاحلهم ،سيبحث الغربيون أيضًا
عن تقارب مع ايران» ،وأضاف
«دعين أقل لك إن امريكا وحلفاءها
فرضوا عقوبات على ايران...
وأشهد لك بانهم قاموا بأفضل ما
لديهم ...ال يظنن أحد ان العقوبات
مل تعمل .بلى ،عملت بشكل جيد.
ولكن هل يواجه اإليرانيون اليوم
أزمة أعمق من االزمة االقتصادية
األمريكيون؟».
يواجهها
اليت
وتابع جناد قائ ًال «ميكنين أن
أجلس وأرسم صورة عن أمريكا
كما اريد ،لكن يف معظم احلاالت
هذه الصورة لن تكون حقيقية...
رمبا يف عقلنا لدينا صورة معينة
نريد أن نرمسها ،ولكنها لن تكون
حقيقية بالضرورة».
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مشروع لالحتاد االوروبي...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

لساركوزي« :كيف ميكن ان حيصل هذا االمر؟ فسحب ساركوزي ورقة
تتضمن معلومات ان اكثر من  3ماليني مسيحي هاجروا من لبنان خالل
العشرين سنة املاضية ،وان منطقة الشرق االوسط مقبلة على مشاكل
عديدة.
عاد البطريرك الراعي اىل لبنان وادىل بتصرحيات مناقضة للكالم
الفرنسي واعترب ان عليه ان يبدأ خبط عربي كبري كي حيافظ على
املسيحيني ،مع العلم ان البطريرك الراعي التقى بطريرك الروم
االرثوذكس هزيم الذي كان قد سافر اىل موسكو واجتمع هناك مع
بطريرك روسيا لالرثوذكس .واتصل البطريرك الروسي برئيس الوزراء
بوتني وحصل لقاء بني البطريرك هزيم ومساعد وزير اخلارجية الروسي
الذي قال له ان روسيا ستبقى مع الرئيس بشار االسد حتى النهاية،
وانها ستحافظ على طائفة الروم االرثوذكس وستعمل من خالل عالقاتها
مع ايران وتركيا والسعودية وسوريا ملنع املس باملسيحيني يف سوريا،
وقد اتفق البطريرك الراعي املاروني مع بطريرك الروم االرثوذكس على
اتباع سياسة عربية حلماية املسيحيني.
ويف هذا السياق تعقد قمة روحية نهار الثالثاء يف دار الفتوى حيضرها
باالضافة اىل املفيت قباني البطريرك الراعي والشيخ عبد االمري قبالن
والشيخ نعيم حسن ،وسيصدر عن االجتماع بيان سيتناول التطورات
الراهنة وسيضع البطريرك الراعي القادة الروحيني يف اجواء اجتماعاته
يف العاصمة الفرنسية.
اجتماع األقطاب املوارنة اليوم
يعقد اليوم االجتماع املسيحي يف بكركي يف حضور االقطاب املوارنة
االربعة :الرئيس امني اجلميل وميشال عون والنائب سليمان فرجنية
والدكتور مسري جعجع باالضافة اىل النواب املوارنة .وسيرتأس االجتماع
البطريرك الراعي والذي سيناقش خالصة ما توصلت إليه اللجنة املنبثقة
من اجتماع بكركي االول واملؤلفة من النواب :جورج عدوان وآالن عون
وسامي اجلميل والوزير السابق يوسف سعاده والوزير السابق زياد
بارود يف شأن قانون االنتخابات .ودرست اللجنة كل االقرتاحات
لضمان وصول  64مسيحيًا بأصوات املسيحيني يف ظل تقدم قانون
النسبية ،لكن القرار يعود اىل االقطاب االربعة والبطريرك الراعي الختاذ
املوقف النهائي.
اىل ذلك ،يتوجه البطريرك الراعي اىل اجلنوب نهار السبت يف زيارة
رعوية تشمل مجيع مناطق اجلنوب وسيحظى باستقباالت شعبية حاشدة
تؤكد على عمق الروابط بني اللبنانيني وخصوصا يف منطقة اجلنوب اليت
واجهت العدو االسرائيلي ،كما سيومل الرئيس نبيه بري على شرف
البطريرك يف املصيلح يف مأدبة غداء ستجمع قادة البالد السياسيني
والروحيني من كل الطوائف.

وفد روحي سوري يف بكركي

اىل ذلك ،علم ان وفدا من املرجعيات الروحية السورية قد يزور بكركي
خالل االيام املقبلة ،علما ان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي استقبل
امس االول عددا من االكادمييني السوريني وجرى استعراض للتطورات
السياسية يف املنطقة ،وشكر هؤالء البطريرك الراعي على مواقفه.
وثيقة لـ 14آذار
على صعيد آخر ،تعقد قوى  14آذار املسيحية لقاء موسعا منتصف
تشرين االول ويف حضور اكثر من  250شخصية ،باالضافة اىل بعض
املطارنة وسيصدر عن االجتماع وثيقة تعرض لواقع العالقة الرتابطية
بني املسيحيني والثورات العربية وبأن املسيحيني ال ميكن إال ان يقفوا
اىل جانب حركات «الربيع العربي» املطالبة باحلرية والعدالة.
وستشكل مضامني الوثيقة رد غري مباشر على كالم الراعي وحتذيره من
خطر التفتيت وقيام انظمة متشددة.

سليمان مرتئسا جلسة جملس...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

يَ
قضيت التعيينات
الكهرباء إذًا ،لينتقل البحث يف األيام املقبلة إىل
اإلدارية والقضائية ومشروع متويل احملكمة الدولية
ُ
قر قانون ّ
خطة الكهرباء بعدما ُشغل به اللبنانيون على مدى
أخريًا ،أ ّ
األسابيع املاضية .املشروع حظي بإمجاع مسحت به تسوية الرئيس نبيه
بري ،اليت مل تعجب عضو كتلة املستقبل النائب كاظم اخلري الذي انفرد
باالعرتاض على املشروع ،فض ًال عن ّ
حتفظ النائب ميشال عون على
املعدلة واملتضمنة كل بنود قرار جملس
إقرار مشروع الكهرباء بصيغته
ّ
الوزراء الصادر يوم  7أيلول اجلاري.
وفيما قال عون بعد اجللسة «عقبال املياه» ،ذكرت مصادر سياسية
رفيعة املستوى يف التيار الوطين احلر أنه بعد االنتهاء من خطة الكهرباء،
سينتقل البحث قريبًا إىل مسألة التعيينات يف اهليئات القضائية
والرقابية.
وقالت املصادر إن احلكومة سبق هلا أن تعهدت بإجناز هذه التعيينات
قبل نهاية أيلول ،لكنها حتى اليوم مل تقم بأي خطوة جديدة.
ولفتت إىل أن أول هذه املراكز الشاغرة هو رئاسة جملس القضاء
األعلى ،وشواغر عديدة يف اهليئات الرقابية ،كالنيابة العامة يف ديوان
احملاسبة ورئاسة عدد من الغرف فيه .وينسحب الشغور يف املواقع على
اهليئة العامة للتأديب والتفتيش املركزي .وقالت املصادر إن األولوية
ستكون يف هذا اإلطار لرئاسة جملس القضاء األعلى ،اليت يفضل وزير
العدل شكيب قرطباوي هلا القاضي طنوس مشلب «املعروف بنزاهته
معنية ،مل يعلن أي فريق من
وحياديته» .وحتى اليوم ،تضيف مصادر
ّ
مكونات احلكومة رفضه لتعيني مشلب ،رغم أن البعض ال يزال يدعو إىل

التمهل يف تعيينه ،من دون تقديم أي سبب وجيه لذلك.
يف املقابل ،وفيما بدا الرئيس جنيب ميقاتي مرتاحًا لإلمجاع الذي حظيت
به خطة الكهرباء ،قالت مصادر مقربة منه إن األولوية يف املرحلة املقبلة
هي للتعيينات «ألن الشغور املوجود يف املؤسسات الرقابية واإلدارة
واهليئات الرقابية بات أمرًا غري حمتمل» .ورأى املقربون من ميقاتي،
الذي يغادر إىل نيويورك غدًا ،أن امللف الثاني الذي سيكون حمور
البحث السياسي يف املرحلة املقبلة هو ملف متويل احملكمة الدولية.
ومن جهة قوى  14آذار ،قالت مصادر الرئيس فؤاد السنيورة إن تأييد
كتلة املستقبل وباقي مكونات األقلية خلطة الكهرباء «يثبت بامللموس»
أن هذا الفريق السياسي «يؤيد مشروع إصالح الكهرباء ،لكنه يرفض
مترير أي إنفاق للمال العام من دون ضوابط .والدليل على ذلك أنها
قبلت باملشروع بعد تضمينه التعديالت الضامنة حلسن إنفاق املال
العام».
وكان عون قد أعلن أنه يوافق يف «إطار التضامن الوزاري» على التسوية
ّ
متحفظًا على إدراج بنود القرار يف صلب
اليت أخرجت الكهرباء إىل النور،
املشروع ،وذلك «استنادًا إىل مبدأ الفصل بني السلطات» .اهلدوء الذي
رافق التصويت على مشروع الكهرباء مل ينسحب على باقي اجللسة،
فاقرتاح القانون املقدم من النائب نقوال فتوش لتعديل املادة  93من
قانون جملس شورى الدولة ّ
كالمية
«ولع» اجللسة ،وأدى اىل مشادات
ّ
حادة يف موضوع الكسارات .فتبادل فتوش والنائب إيلي ماروني
االتهامات.
ثم جاء دور فتوش والنائبني أمحد فتفت ،الذي «عزم» فتوش على
شرب الشاي ،وفريد حبيب الذي اتهم الوزير الزحالوي «بالكذاب».
وعند طرح اقرتاح القانون ،طلب النائب جورج عدوان الكالم ،قائ ًال إن
«هذا االقرتاح يفوق الـ  400مليار لرية ومل حيصل أن نسبت قوانني إىل
أشخاص .وأمتنى أن يسحب هذا االقرتاح».
من جهته ،قال الرئيس فؤاد السنيورة« :إن هذا االقرتاح يتناول
قضية حمددة شابها الكثري من املالبسات واملمارسات ووصلت إىل
جملس النواب قبل عدة سنوات واستمرت .وقدمت عدة دعاوى ،ويف
فرتة مضت حبثنا هذا املوضوع مع أصحاب الشأن على أساس أن
يتم ،لقاء ذلك ،رفع الدعاوى األخرى وإجراء مفاوضة إلجياد ّ
حل هلذه
املسألة املتعلقة بهذا االقرتاح» .واقرتح السنيورة أن «تسحب احلكومة
هذا االقرتاح وتعيد دراسته وإجراء املفاوضات بهذا الشأن للحد من
املمارسات املرفوضة».
وأكدت مصادر السنيورة أن موقفه من مطلب فتوش ليس سياسيًا
أبدًا ،بل هو سابق النتقال الوزير الزحالوي من ضفة سياسية إىل أخرى،
وخاصة أن السنيورة «سبق أن رفض دفع أموال من اخلزينة العامة يف
هذه القضية ،حتى عندما كان فتوش ال يزال حليفًا لقوى  14آذار».
من جهته ،أعلن النائب سامي اجلميل أن لديه اقرتاحًا عمليًا ّ
حلل هذه
املشكلة «فأرجو أن يؤخذ جبدية ،مع حمبيت ملعالي الوزير فتوش ،لكن
كل هذه املشكلة ترتكز على أن هناك كسارات ملعالي الوزير ُأقفلت».
وهنا قاطعه فتوش قائ ًال« :ليس عندي كسارات ،ومن يثبت هذا حيق
له الكالم».
رد فتوش:
وعندما قال له حبيب« :أنت شريك يف هذه الكسارات»ّ ،
«هذا ليس صحيحًا وأنت كذاب» فطلب بري شطب هذه العبارة من
احملضر .ثم اقرتح اجلميل أن «يتم استرياد البحص والرمل من اخلارج»،
فرد فتوش متهمًا معارضيه بأنهم «مل يقرأوا االقرتاح وال القانون،
قضائية مربمة وال تستطيع أي قوة كسرها» .أضاف إن
وهناك أحكام
ّ
السنيورة ذكر أنه «عندما الحظ أن هناك شقًا ماديًا يف هذه الدعوى،
طلب وضع اليد عليها.
وقال لنا تراجعوا عن كل هذه الدعاوى فندفع لكم املبالغ» .وتابع« :حتى
لو تراجع إخوتي عن الدعوى ،فهناك  5500دعوى للمواطنني اللبنانيني
وهناك مواطنون هلم حقوق».
الرد
فقرر
فتوش
لشتيمة
حبيب
ه
ب
تن
النقاش،
وبعد نصف ساعة من
ّ
ّ
ّ
عليها باتهام الوزير الزحالوي بالكذب .فقاطعه بري قائ ًال« :يا زميل،
شطبنا هذه العبارة من حمضر اجللسة» .من جهته ،رأى النائب غسان
خميرب أن هناك حاالت عديدة ودعاوى جمللس شورى الدولة صادرة
بقرارات وال تتمكن الدولة من استئنافها« ،فإما أن تكون الدولة
الكيدية أو ألنه ال مال لتنفيذ القرارات ،فأقرتح طريقة ما
استخدمت
ّ
إلمكانية استئناف قرارات جملس شورى الدولة».
هنا ،علق النائب نواف املوسوي ،متسائ ًال ما إذا اجمللس يناقش واقعة
حمددة أم مسائل تتعلق بانتظام الدولة؟ وسأل« :هناك  12ألف مرت
مربع ردميات يف البحر ،وقامت شركة سوليدير بردم البحر فيها .فلو
استفدنا منها لغرسنا ماليني األشجار .وإذا فتحنا هذا امللف فلن ننتهي.
فإما احرتام قرارات جملس الشورى وإما إلغاؤه».
ّ
وتدخل فتفت مستغربًا كالم فتوش «واإلسفاف الذي ورد فيه ،والواضح
فرد فتوش« :هذا
أن املوضوع اخلاص هو الغالب يف هذا املوضوع»ّ .
متامًا يشبه حفلة الشاي يف مرجعيون» .فعاجله فتفت ،الذي بدا مبتهجًا
حبادثة مرجعيون خالل حرب متوز « ،2006إذا أردت شرب الشاي فال مانع
عندنا .وطاملا هناك أحكام مربمة ،فاملفروض من احلكومة تنفيذها».
ثم عادت و»ولعت» من جديد مع كالم ماروني عندما قال« :صحيح أن
هناك  5500دعوى وأحكامًا مربمة صادرة عن جملس شورى الدولة،
لكنها صدرت ،وباعرتاف سابق من فتوش ،يف ظل تشكيك بالقضاء
وبأحكامه ويف ظل حكم الوصاية» .واقرتح التصويت «إذا مل يكن له
مفعول رجعي» ،ليضيف ماروني «هذا األستاذ فاز بأصواتنا» ،فقاطعه
فتوش «أنا دكتور ،ماروني وزير سرق أموال مغارة جعيتا و ،»...ليتدخل
الرئيس بري وليوقف اجلدال.
كذلك تناول جملس النواب اقرتاحًا يتعلق بالسجون وبإنشاء سجون
جديدة للتخفيف من االكتظاظ ،فتمنى النائب روبري غامن طرح االقرتاح
مبادة وحيدة تتعلق بتعديل قانون العقوبات ،ولفت النائب غسان خميرب
إىل أن هدف هذا االقرتاح هو ختفيف العقوبات على ذوي السرية
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احلسنة .بدوره ،أعاد النائب حكمت ديب طرح اقرتاح خفض السنة
وأيده بذلك رئيس جلنة حقوق اإلنسان النائب ميشال موسى.
السجنيةّ ،
ص ّدق اقرتاح قانون
وعندما طرح االقرتاح على التصويت ّ
صدق .كذلك ُ
يرمي إىل منح احلكومة صالحية إصدار مراسيم ترقية ضباط من اجليش
وقوى األمن الداخلي واألمن العام والضابطة اجلمركية مبفعول رجعي.
املقدم من
املكرر
املعجل
كذلك جرت املوافقة على اقرتاح القانون
ّ
ّ
ّ
النائب نواف املوسوي واملتعلق بإعطاء السائقني العموميني بدل
صفائح بنزين.
وفقد نصاب اجللسة قبل التصويت على اقرتاح القانون الرامي إىل
تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابيت
األطباء يف بريوت وطرابلس.

رئيس اجلمهورية ميشال سليمان

ويف نيويورك أكد رئيس اجلمهورية ميشال سليمان يف كلمة ألقاها
خالل ترؤسه جلسة جملس االمن امس االول على ان «احلروب والنزاعات
حتمية ،بل غالبًا ما ميكن التأثري يف جمرى األحداث مبا حيول دون
ليست
ّ
ً
ّ
ّ
السياسية،
اإلرادة
ر
توف
ب
يتطل
«ذلك
أن
ا
مضيف
تفاقمها»،
أو
نشوبها
ّ
ّ
تتضمن تعزيز
وقائية واضحة
وحشد املوارد الالزمة ،واعتماد مقاربة
ّ
ّ
وطنية قادرة على الوساطة ،وتيسري
احمللية ،مبا فيها بناء ُن ُظم
القدرات
ّ
ّ
ّ
التوتر».
احلوار ،واحتواء
وإذ ّ
الديبلوماسية
ذكر باملبادرة العربية للسالم كمثال على املبادرات
ّ
اهلادفة إىل منع تفاقم النزاعات ،والساعية إىل ّ
حلها ،كخريطة طريق
متكاملة يف خمتلف مندرجاتهاّ ،
حلل الصراع العربي  -اإلسرائيلي بصورة
أن «قيام جملس األمن بإصدار القرار
عادلة وشاملة ،فإنه أشار اىل ّ
املدمرة
حد للحرب
 1701الذي يلتزم به لبنان ،كان
إجراء ضروريًا لوضع ّ
ً
ّ
اليت ّ
شنتها إسرائيل على لبنان العام ،« 2006الفتا يف هذا السياق اىل
الوقائية
الديبلوماسية
ان «على اجملتمع الدولي ،انسجامًا مع متطلبات
ّ
ّ
وأهدافها ،أن يعمل على إلزام إسرائيل باحرتام أحكام هذا القرار ،من
اللبنانية احملتلة ،ووقف تهديداتها
خالل استكمال انسحابها من األراضي
ّ
وخروقاتها املتواصلة للسيادة
اللبنانية برًا وحبرًا وجوًا».
ّ
أن «النزاع بني لبنان وإسرائيل مل يكن ليتفاقم منذ التاسع
ولفت اىل ّ
عشر من آذار ،1978تاريخ إصدار القرار  425واملقاومة ما كانت لتقف
وتواجه االحتالل اإلسرائيلي وصو ًال لتحرير معظم أراضينا ،ما عدا تلك
اليت ما زالت حمتلة يف مزارع شبعا وتالل كفرشوبا واجلزء الشمالي
لقرية الغجر ،لو ألزم اجملتمع الدولي إسرائيل تنفيذ هذا القرار الذي
دعاها ّ
اللبنانية بصورة
بكل وضوح اىل سحب قواتها من كامل األراضي
ّ
فورية وغري مشروطة».
ّ
وأشار اىل أن «السالم نقيض العدوان واالحتالل ،وتاليف النزاعات
العملية الكفيلة بتنفيذ
يفرتض يف أحد جوانبه الرئيسة إجياد الطرق
ّ
القرارات امللزمة الصادرة عن جملس األمن» ،معتربًا أن «جناح
بالتصدي جلذور األزمات» ،مشددًا
الوقائية ال يكتمل إال
الديبلوماسية
ّ
ّ
ّ
على أنه «املكافحة األجنع لإلرهاب ،تكون مبعاجلة جذوره .ويف هذا
نكرر إدانتنا لإلرهاب ،بكل أشكاله ومظاهره ،ونؤكد التزامنا
اإلطارّ ،
املشرتك مبحاربته».

توقف املعارك على جبهة سرت...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

البالد بطريقة غري شرعية.
يف هذه األثناء ،أعلن املتحدث العسكري باسم اجمللس الوطين االنتقالي
اللييب أمحد باني أن «شخصيات مهمة (من أركان نظام القذايف) هربت
من سبها ( 750كيلومرتًا جنوبي طرابلس) باجتاه النيجر» ،بعد سقوط
هذه املدينة يف أيدي الثوار .وقال باني ،يف مؤمتر صحايف عقده يف
طرابلس ،إن الثوار «سيطروا على سبها بالكامل مع بقاء بعض جيوب
مقاومة من القناصة يقاتلون من أجل أنفسهم ال من أجل الطاغية»
القذايف ،مشريًا إىل أن «الكثري من الطوارق يقاتلون اىل جانب الثوار»
وشاركوا يف حترير مدينة أوباري القريبة من سبها.
وعن مدينة سرت ( 370كيلومرتًا شرقي طرابلس) ،قال باني إنها
«ال تزال حماصرة بعد أن ّ
متت السيطرة على منطقة املطار وقاعدة
وستحرر
القرضابية» ،مشددًا على «أن سرت لن تستعصي على الثوار
ّ
بالكامل» .لكن قائد كتيبة تابعة للثوار ،يدعى مصطفى بن درداف،
أعلن أمس «وقف القتال على جبهة سرت ملدة أسبوع بسبب النقص يف
الذخرية» .وقال إن اهلدف حاليًا هو تعزيز املكاسب على األرض وإقامة
«خط دفاعي قوي» يف سلطانة على بعد  30كيلومرتًا شرقي سرت،
موضحًا «استخدمنا جرافات أمس حلفر خنادق» .وعن اجلبهات األخرى،
قال بن درداف «طلبنا من اجلبهات األخرى وقف إطالق النار لتنسيق
نياتهم».
حتركنا بنحو أفضل ،لكن ليست لدينا معلومات عن ّ
وعلى صعيد املواجهات اجلارية على جبهة بين وليد ،قال الثوار إنهم
املتحصنة
يستعدون لشن هجوم كاسح على معاقل كتائب القذايف
ّ
على مشارف جبل املدينة يف «غضون  48ساعة» .وقال مسؤولون يف
اجمللس االنتقالي إن سبعة من مقاتلي اجمللس قتلوا يف كمني نصبه
جنود موالون للقذايف داخل بين وليد.
من جهة أخرى ،قال مسؤول بريطاني لصحيفة «فايننشال تاميز» إن
عثور احلكومة الليبية على أصول قيمتها  23مليار دوالر مل ينفقها
نظام القذايف «يضاهي العثور على عدة مليارات من الدوالرات حتت
قدم دفعة كبرية جلهود حكام ليبيا اجلدد
الفراش» ،مضيفًا أن ذلك ّ
إلدارة البالد بعد العثور على األصول يف خزائن الدولة الليبية يف
املصرف املركزي.
وأبلغت احلكومة الليبية اململكة املتحدة ،األسبوع املاضي ،العثور على
 28مليار دينار لييب ،أي ما يعادل  22.8مليار دوالر ،يف املصرف
املركزي اللييب.
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رياضة

البطوالت األوروبية بكرة القدم
الصفاء يلحق بالعهد اىل املباراة
تعادل فالنسيا وبرشلونة وفوز أول ملرسيليا وبرمنغهام يفقد كأس احملرتفني
النهائية

تعادل املتصدر فالنسيا مع ضيفه برشلونة حامل اللقب (2ـ ،)2أالربعاء ،يف
قمة األسبوع اخلامس من الدوري اإلسباني بكرة القدم.
وسجل لفالنسيا الفرنسي إريك أبيدال ( 12خطأ يف مرمى فريقه) ،وبابلو
هرنانديز ( ،)23ولربشلونة بيدرو ( ،)14وسيسك فابريغاس ( .)77وتعثر
ريال مدريد للمرة الثانية على التوالي مطلع املوسم احلالي ،فبعد خسارته
امام ليفانيت االحد املاضي ،سقط يف فخ التعادل السليب امام مضيفه
راسينغ سانتاندر.
وحقق ملقة فوزه الثالث على التوالي على حساب اتلتيك بلباو بهدف سانتياغو
كازورال ( ،)62فصعد إىل املركز الثاني.
وحقق اتلتيكو مدريد فوزه الثاني هذا املوسم على ضيفه سبورتينغ خيخون
بأربعة أهداف سجلها مدافع خيخون الربتو لورا ( 28خطأ يف مرمى فريقه)،
وإدواردو سالفيو ( ،)68والكولوميب راداميل فالكاو ( 72و.)81
كما فاز فياريال على ريال مايوركا (2ـ صفر) ،وخسر رايو فالييكانو أمام
ليفانيت (1ـ.)2
[ ترتيب الصدارة:
1ـ فالنسيا 10 ،نقاط.
2ـ ملقة.9 ،
3ـ ريال بيتيس.9 ،
4ـ برشلونة.8 ،
5ـ إشبيلية.8 ،
إيطاليا
عجز رباعي الصدارة عن حتقيق الفوز يف األسبوع الرابع من الدوري
اإليطالي ،فخسر املتصدر السابق نابولي وكالياري الرابع وتعادل يوفنتوس
وأودينيزي.
وارتقى جنوى اىل الصدارة بـ 7نقاط من  3مباريات بفارق االهداف عن
اودينيزي ويوفنتوس.
وفشل ميالن حامل اللقب يف حتقيق الفوز للمرة الثانية على ارضه هذا
املوسم وتعادل مع اودينيزي (1ـ ،)1على أرض ملعبه «سان سريو» بعد
سقوطه امام نابولي (1ـ ،)3يف األسبوع املاضي.
وسجل انطونيو دي ناتالي بعد خطأ فادح من احلارس كريستيان ابياتي ()29
هدف اودينيزي.
وانقذ املهاجم املصري االصل ستيفان الشعراوي ( 18عاما) ،بديل الربازيلي
الكسندر باتو املصاب ،ميالن عندما ادرك له هدف التعادل بتسديدة ارضية
سكنت اقصى الزاوية اليمنى ملرمى اودينيزي (.)63
وخسر نابولي املتصدر السابق امام مضيفه كييفو بهدف دافيدي موسكارديلي
(.)72
وصعد جنوى من املركز اخلامس اىل الصدارة بفوزه على ضيفه كاتانيا بثالثة
اهداف لالرجنتيين رودريغو باالسيو ( 29و ،)35والغيين كيفن كونستان
(.)79
وتعادل يوفنتوس مع ضيفه بولونيا بهدف املونتينغري مريكو فوسينيتش
( ،)29قبل ان يطرد يف الدقيقة  ،45مقابل هدف لدانيلي بورتانوفا (.)52
وخسر تشيزينا امام ضيفه التسيو بهدف الروماني ادريان موتو التسجيل
( ،)14مقابل هدفني للربازيلي هرنانيش ( 48من ضربة جزاء) ،واالملاني
مريوسالف كلوزه (.)54
وحقق فيورنتينا فوزا كبرياعلى ضيفه بارما بثالثة أهداف للمونتينيغري
ستيفان يوفيتيتش ( 46و ،)81واليسيو تشريتشي (.)61
ويف مباراتني أخريني ،فاز بالريمو على كالياري (3ـ ،)2وخسر ليتشي أمام
أتاالنتا (1ـ.)2
[ ترتيب الصدارة:
1ـ جنوى 7 ،نقاط.
2ـ يوفنتوس.7 ،
3ـ أودينيزي.7 ،
4ـ نابولي.6 ،
5ـ فيورنتينا.6 ،
فرنسا
تعرض ليون املتصدر السابق خلسارته االوىل هذا املوسم امام مضيفه كانيه
(صفر ـ ،)1فاستعاد مونبيلييه الصدارة ،يف حني حقق مرسيليا فوزه االول
هذا املوسم ضمن األسبوع السابع من الدوري الفرنسي.
وحقق كانيه فوزا مفاجئا على ليون على أرض ملعب «ميشال دورنانو» بهدف
وحيد من ركلة جزاء اثر عرقلة احلارس هوغو لوريس العب املضيف رومان
هموما ،فطرد احلكم احلارس الدولي وسجل بنجامني نيفيه هدف التقدم يف
مرمى احلارس البديل رميي فريكوتر (.)1+45
وحقق مرسيليا فوزه االول هذا املوسم على إيفيان الصاعد (2ـ صفر).
وتقدم مرسيليا يف منتصف الشوط االول عرب مهامجه الدولي لويك رميي من
كرة رأسية بعد ضربة حرة ملاتيو فالبوينا (.)25
واكمل إيفيان املباراة بعشرة العبني بعد طرد غيوم ريبري لنيله انذارين
(.)43
وضمن مرسيليا النقاط عن طريق رميي الذي سجل هدفا ثانيا برأسه (.)74
وكان مونبيلييه اكرب املستفيدين بعد فوزه على مضيفه اجاكسيو (3ـ ،)1على
أرض ملعب «فرانسوا كوتي».
وافتتح مونبيلييه التسجيل بعد عرضية من اجلهة اليسرى للسنغالي سليمان
كامارا حوهلا رميي كابيال برأسه داخل الشباك (.)3
ومل يتأخر مونبيلييه يف فرض سيطرته اذ سجل اهلدف الثاني عرب مدافعه
التشيلي ماركو اسرتادا اثر ضربة ركنية فاجأت احلارس املكسيكي غيريمو
اوتشوا (.)9
وعزز النيجريي جون اوتاكا االرقام بعد متريرة من كامارا ايضا (.)35
وقلص اجاكسيو الفارق عرب رأسية اجلزائري مهدي مصطفى ( )50قبل ان

يطرد احلكم مدافع مونبيلييه عبد احلميد الكوثري (.)64
وحقق رين فوزا كاسحا على مضيفه سوشو (6ـ ،)2على أرض ملعب «بونال»،
وصعد إىل املركز الثاني.
وافتتح الضيوف التسجيل من ركلة جزاء بعد عرقلة من ماتيو بيبرينيس على
املغربي يوسف حجي ترمجها الكولوميب فيكتور مونتانو (.)22
ومل يتأخر سوشو باملعادلة عرب ادوار بوتني بعد متريرة من اجلزائري رياض
بودبوز (.)24
واستعاد رين تقدمه بكرة رأسية من مدافعه جان ارميل كانا بييك ( ،)34قبل
ان يعادل سوشو جمددا بكرة رأسية من املالي موديبو مايغا (.)41
وعاد رين اىل التقدم جمددا يف الشوط الثاني عرب جوليان فرييه بعد متريرة
من تيوفيل كاترين ( ،)50ثم وسع الفارق بركلة جزاء ترمجها يوسف حجي
بعد عرقلة من بيبرينيس ايضا (.)68
وتابع رين مهرجانه وسجل اهلدف اخلامس عرب مونتانو الذي سجل الثنائية يف
مرمى احلارس تيدي ريشري (.)70
وختم البديل الكونغولي جرييس ايكوكو املهرجان بتسجيله اهلدف السادس
واالخري لرين بكرة ساقطة (.)90
يف بقية املباريات فاز باريس سان جرمان على نيس (2ـ ،)1ودجيون على
برست (1ـ صفر) ،وتعادل نانسي مع فالنسيان (1ـ ،)1وسانت إتيان مع
تولوز (1ـ ،)1ولوريان مع أوكسري (1ـ.)1
[ ترتيب الصدارة:
1ـ مونبلييه 16 ،نقطة.
2ـ رين .14
3ـ ليون.14 ،
4ـ باريس سان جرمان.14 ،
5ـ تولوز.14 ،
إنكلرتا
جرد مانشسرت سييت ضيفه برمنغهام سييت من الدرجة الثانية من كأس
رابطة االندية اإلنكليزية احملرتفة بفوزه عليه (2ـ صفر) ،يف الدور الثالث.
وشهدت املباراة عودة قائد مانشسرت سييت السابق العاجي كولو توريه بعد
غياب ستة اشهر بسبب تناوله منشطات ،كما خاض اوين هارغريفز اول
مباراة له منذ اكثر من سنة علما بأنه اصيب قبل ثالث سنوات عندما كان يف
صفوف مانشسرت يونايتد وخضع الكثر من عملية جراحية يف ركبتيه.
واحتفل هارغريفز بشكل مضاعف بعودته النه منح التقدم لفريقه عندما
وصلته الكرة على مشارف املنطقة فأطلقها قوية يف الزاوية البعيدة ملرمى
برمنغهام (.)17
وتابع مانشسرت سييت ضغطه وسجل هدفا ثانيا بواسطة اإليطالي ماريو
بالوتيلي الذي استثمر كرة عرضية زاحفة من الصربي ايفان كوالروف (.)38
واهلدف هو االول للمهاجم اإليطالي من شباط املاضي.
وختطى ليفربول مضيفه برايتون من الدرجة الثانية بهدفني للويلزي كريغ
بيالمي ( ،)7واهلولندي ديرك كويت ( ،)88مقابل هدف الشلي بارنز (90
من من ركلة جزاء).
وكان احلدث عودة قائد الفريق ستيفن جريارد الذي جلس على مقاعد
الالعبني االحتياطيني بعد غيابه عن املالعب منذ مطلع املوسم احلالي .وقد
شارك جريارد يف ربع الساعة االخري من املباراة.
وفاز تشلسي على فوهلام (4ـ ،)3بركالت الرتجيح بعد تعادهلما سلبا يف
الوقتني األصلي واإلضايف وستوك سييت على توتنهام (7ـ ،)6بركالت
الرتجيح بعد تعادهلما سلبا يف الوقتني األصلي واإلضايف ،وساوثهامبتون
على بريستون (2ـ ،)1وكارديف على ليسرت (7ـ ،)6بركالت الرتجيح بعد
تعادهلما (2ـ ،)2يف الوقتني األصلي واإلضايف ،وخسر نوتنغهام أمام
نيوكاسل (3ـ ،)4بعد التمديد ،وفاز إيفرتون على وست بروميتش ألبيون
(2ـ ،)1بعد التمديد.

التصفيات اآلسيوية لـ «أوملبياد لندن »2012

فوز سوريا على البحرين (3ـ )1وقطر
تعادل السعودية (1ـ)1
حققت سوريا فوزا سهال على البحرين (3ـ ،)1األربعاء يف عمان
يف اجلولة األوىل من اجملموعة الثالثة ضمن الدور الثالث احلاسم
للتصفيات اآلسيوية املؤهلة إىل اوملبياد لندن .2012
وأكمل املنتخب البحريين املباراة منذ الدقيقة  30بعشرة أفراد بعد
أن طرد احلكم اإلماراتي علي محد الالعب راشد احلوطي بسبب
اخلشونة الزائدة.
وتصدرت سوريا الرتتيب بـ 3نقاط ،بفارق األهداف أمام اليابان،
وبقيت البحرين وماليزيا من دون رصيد.
ويف اجملموعة األوىل ،خطفت قطر التعادل من مضيفتها السعودية
قبل نهاية الوقت األصلي بدقيقة (1ـ.)1
كان املنتخب السعودي الطرف االفضل واالخطر بفضل التمريرات
القصرية السريعة خصوصا بعرض امللعب وحصل على عدد كبري
من الفرص لكن تسرع العبيه امام املرمى حال دون تسجيل اكثر
من هدف رغم الثغرات الدفاعية الواضحة للمنتخب القطري ،باملقابل
اعتمد القطريون على اهلجمات املرتدة وجنحوا يف ادراك التعادل
يف الثواني االخرية.

*منصور حيرز اهلدف األول للصفاء من ركلة جزاء على ميني
احلارس كنج*
حقق الصفاء فوزا سهال على الراسينغ (4ـ صفر) ،الشوط األول
(2ـ صفر) ،على ملعب بلدية برج محود ،وبالتالي تأهله إىل نهائي
كأس النخبة بكرة القدم ،حيث يلتقي السبت (اليوم) العهد،
الثامنة مساء ،على إستاد املدينة الرياضية يف بريوت.
قدم الصفاء عرضا هجوميا هو األفضل له يف كأس النخبة ،وتسيد
املباراة من ألفها إىل يائها وأثبت أنه أصبح جاهزا خلوض غمار
البطولة بعد انضمام املدافع املغربي طارق العمراتي واملهاجم
النيجريي صاموئيل اللذين تعاقدت معهما اإلدارة يف اليومني
املاضيني ،فبدا فريقا متكامال بدءًا من احلارس زياد الصمد وخطوط
الدفاع والوسط واهلجوم ،حبيث جنح الدفاع باحلد من خطورة مهامجي
الراسينغ ،وسيطر العبو الوسط على منطقة املناورة ومنها انطلقوا
إىل منطقة اخلصم ومولوا املهامجني بالعديد من الفرص الذهبية،
وجنح الزغيب (قبل اإلصابة) وطحان خبردقة الدفاع األبيض مفسحني
يف اجملال لنور منصور وامحد جلول وخضر سالمه يف تسجيل 4
أهداف ،األوىل ملنصور ( 26من ركلة جزاء غري واضحة) ،وجلول
( 37و 50من ركلة جزاء) وخضر سالمي ( ،)70باإلضافة إىل العديد
من الفرص السهلة جنح احلارس وسام كنج بصدها.
أما الراسينغ ،فقد تفاجأ العبوه باألداء اهلجومي الصفاوي ومل
جيدوا الطريقة املناسبة للوقوف بوجهه حتى أنهم مل يهددوا املرمى
إال يف مناسبتني وحرمهم القائم من هدفني مؤكدين لوسيم عبد
اهلادي ( ،)60والبديل جاك متى ( ،)92وظهر أن الراسينغ حباجة
إىل مزيد من التحضري والتعاقد مع العبني مميزين قبل انطالق
البطولة ،علما أنه وصل إىل نصف النهائي بعد تفوقه على النجمة
يف الدور األول (1ـ صفر).
[ مثل الصفاء :زياد الصمد ،إبراهيم خري الدين (عماد املريي)،
علي السعدي ،عمر عويضة ،هيثم عويضة ،هيثم عطوي (عالء
مزهر) ،حممود الزغيب (أمحد جلول) ،حممد طحان ،محزة عبود ،خضر
سالمه ،حممد بالوني ،ونور منصور.
[ مثل الراسينغ :وسام كنج ،بريشيوس ،علي سليمان ،عباس
سويدان (جاك متى) ،حسن خاتون (حممد أبو جبل) ،سرج سعيد،
زهري مراد ،وليد إمساعيل ،سامر شحادة ،وسيم عبد اهلادي،
وحسن قليط (نادر جابر).
[ قاد املباراة بسام عياد ،مبساعدة زياد مهاجر وعبد اهلل طالب،
إىل الرابع ميالد خرما.

كأس بلديات ساحل املنت اجلنوبي بالـ «ميين فوتبول»

فوز احلازمية وحارة حريك على «الشباك
والرباجنة»
تتابعت دورة كأس بلديات ساحل املنت اجلنوبي بالـ«ميين
فوتبول» ،على ملعب نادي العهد ،حيث اقيمت مباراتان،
حبضور مجهور كبري من مناصري البلديات وأعضاء اجملالس
البلدية ،ويف ظل اجواء مثرية وصاخبة.
ويف األوىل ،فاز فريق بلدية احلازمية على فرن الشباك
(3ـ ،)2بعد منافسة قوية من الفريقني ،وسجل للفائز خليل
ابو صايف ( ،)2ومارون جحا ،وللخاسر ايلي اللفة (.)2
ويف الثانية اليت انتظر فيها الفريقان حتى ما قبل دقائقها
اخلمس االخرية حلسم املوقف ،حيث متكن فريق بلدية حارة
حريك من الفوز على بلدية برج الرباجنة بهدف وحيد حممد
سليم ،بعد أن تبادل العبو الفريقني تهديد املرميني مع
تألق حارسيهما.
وتقام اليوم مباراتان ،كالتالي:
ـ املرجية × برج الرباجنة (.)19.00
ـ الشياح × فرن الشباك (.)20.00
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غيالرد وراد يشيدان باملكانة القيادية للمملكة العربية السعودية يف العامل..

تتمة املنشور يف الصفحة األوىل
بن طلعت ناظر ورئيسة الربوتوكول يف
الدولة االسرتالية آن بالنكت بنشيد السالم
امللكي السعودي والنشيد الرمسي االسرتالي
 ،وتبادل السفري االستاذ حسن طلعت ناظر
مع رئيسة الربوتوكول أحر التهاني والتمنيات
لكال البلدين الصديقني .

رسالة من رئيسة الوزراء االسرتالية
جوليا غيالرد

تليت بعدها رسالة من رئيسة الوزراء
االسرتالية جوليا غيالرد  ،رفعت فيها التهاني
نيابة عن احلكومة والشعب االسرتالي خلادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
والقيادة والشعب السعودي مبناسبة ذكرى
اليوم الوطين متمنية للمملكة دوام االزدهار
والتقدم..
واعربت الرئيسة غيالرد يف رسالتها عن

تقديرها واعتزازها باملكانة القيادية العاملية
اهلامة للمملكة العربية السعودية ودورها
الرائد والفعال يف منطقة الشرق االوسط
والعامل االسالمي والعامل بشكل عام.
كما نوهت رئيسة الوزراء جيالرد بالشراكة
والتعاون الثنائي املشرتك بني اململكة العربية
السعودية واسرتاليا على املستوى االقليمي
والدولي ويف جماالت السالم واالستقرار
والتنمية يف الشرق االوسط  .واكدت على
التزام احلكومة االسرتالية القوي بالعمل
والتعاون مع اململكة العربية السعودية يف
املرحلة املقبلة على مستوى التعاون املتعدد
االطراف والثنائي املشرتك بني البلدين
الصديقني.

وزير اخلارجية كيفني راد

تليت بعدها رسالة وجهها وزير اخلارجية
االسرتالي للحفل نقل فيها متنياته وتهانية
مبناسبة اليوم الوطين  ،واشاد الوزير راد

يف رسالته باملكانة القيادية يف اململكة يف
العامل وبالتطور االجيابي للعالقات الثنائية
املشرتكة القائمة بني البلدين على املستوى
االقليمي والدولي  ،منوها بشكل خاص
بالتعاون القائم يف جمموعة العشرين الدولية
واحملافل واملنتديات الدولية االخرى خلدمة
قضايا االستقرار والسالم والتنمية يف العامل
.

كلمة السفري ناظر

وألقى سعادة السفري ناظر كلمة باملناسبة رفع
خالهلا التهنئة إىل خادم احلرمني الشريفني
امللك عبداهلل بن عبد العزيز ال سعود حفظه
اهلل ورعاه ومسو ولي عهده االمني ومسو
النائب الثاني واألسرة املالكة الكرمية وشعب
اململكة العربية السعودية مبناسبة اليوم
الوطين للمملكة .منوها باملشاعر الطيبة اليت
عربت عنها رئيسة الوزراء االسرتالية جوليا
غيالرد واملسؤولني االسرتاليني والشعب

االسرتالي جتاه اململكة وقيادتها وشعبها
بهذه املناسبة الغالية واليت تعكس التنامي
والتطور االجيابي يف العالقات السعودية
االسرتالية باجملاالت كافة.
وقال «ان مناسبة اليوم الوطين حمطة مهمة
لالعتزاز باإلجنازات الكبرية والنهضة الشاملة
للمملكة العربية السعودية يف مجيع اجملاالت
بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز حفظه اهلل ورعاه.
وتوقف السفري ناظر يف كلمته امام االجنازات
والنهضة التنموية الشاملة اليت تشهدها
اململكة يف عهد خادم احلرمني الشريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز أل سعود وما حتقق
من إجنازات ومكتسبات مشلت كل ركن من
أركان اململكة وكل فرد من أفرادها ,وجعلت
من اململكة دولة ذات ثقل وتأثري سياسي
واقتصادي عاملي.
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غيالرد وراد يشيدان باملكانة القيادية للمملكة العربية السعودية يف العامل..

واشاد السفري ناظر بربنامج خادم احلرمني
الشريفني لالبتعاث  ،منوها بزيادة اعداد
املبتعثني الذين يتلقون تعليمهم يف جامعات
اسرتاليا  ،اليت كانت اعدادهم قبل سنوات
قليلة تقدر بالعشرات فقط ،أصبحت أعدادهم
اليوم تتجاوز ال  9آالف مبتعث ومبتعثة يف
خمتلف االختصاصات.
كما عرب سعادة السفري عن ارتياحه ملتانة
وتطور العالقات السعودية االسرتالية يف

اجملاالت االقتصادية والتعليمية واالستثمارية
املشرتكة بني البلدين الذي يعكس متانة
العالقة واجواء الثقة املتبادلة بني البلدين
الصديقني يف اجملاالت كافة  ،متوجها بالشكر
للشعب واحلكومة االسرتالية واجلاليات العربية
واالسالمية حلرصهم على شد اواصر التعاون
والعالقات االنسانية واالخوية مع الطلبة
املبتعثني يف اسرتاليا .
بعد ذلك ادى الطلبة املبتعثني رقصات
العرضة السعودية والوان من الفلكور الرتاثي

السعودي على خشبة مسرح احلفل اليت قوبلت
بالود والرتحاب من املدعويني واحلضور.

اطالق كتاب ( اململكة العربية
السعودية واسرتاليا – شركاء
اقليميون قادة عامليون)

كما اطلق خالل احلفل كتابا بعنوان( اململكة
العربية السعودية واسرتاليا – شركاء
اقليميون قادة عامليون ) .يتناول تطور
 ،ثم مت
العالقات السعودية االسرتالية

قطع قالب الذي اعد احتفاال باملناسبة من
قبل سعادة السفري ناظر ورئيسة الربوتوكول
االسرتالي آنا بالنكت ورئيس الغرفة التجارية
االسرتالية العربية راي جنار ورئيسة املؤسسة
الناشرة للكتاب جاكي الين

كما نظمت السفارة على هامش حفل
االستقبال معرضا وزعت خالله واملطويات
ِ
االعالم َية اليت حتدثت عن النهضة املباركة
اليت تعيشها اململكة العربية السعودية يف
كل اجملاالت.
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Purex 18pk t/rolls

Coca Cola 1.25Lt

22 صفحة

من االثنني حتى األحد
Aytac 1 lt juices

$6.49
ea
$1.75
ea

Hazelnut Roast

Arnott’s Shapes
160-200gr

$1.79
ea

$1.59
ea

Crystal Fetta (New Product)
Chicken wings
$15.99
kg

$5.99
kg

Oyster Blade Roast

$2.49
kg

ROXBURGH PARK

CN SOMERTON Rd
8 DAVID MUNKO Drv
ROXBURGHPARK
SHOPPING CENTRE

$5.99
kg

MEADOW HEIGHTS

55 PAKINGA BLVD
MEADOW HEIGHTS
SHOPPING CENTRE

03 9357 9913

DALLAS

159 BLAIR St
DALLAS
DALLAS’ SHOPPING CENTRE

marketing@pacificgate.com.au
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ت جرحي
ختم

مناضلون واحرار على مائدة احملبة
مائدة توتوس -سامي مظلوم

وجه
اعداد:
أكرم املغوّش

االعالمية احلسناء ميشلني خوري

الشاعر السيد أمحد احلسيين
واألمل
ختمت جرحي بالكتمان
ُ
ِ
والنغم
احلب
ورحت أعزف حلن
ُ
ّ
ِ
ٌ
ُ
خوض املنايا يف حرب العدا
شرف
َ
بأس الرجال حيال اجلرح
ِم
والكل ِ
علمت
نور يف امٍة
ال يشرق
ْ
ٌ
ُ
قصري الباع
ان املعني
واحلُل ِم
ُ
ُ
فخر اذا ما
والعّز
صنته محلك
ٌ
فوق السحاب بهذا الفوز
والكرم
ِ
واذا
امل
َ
غدوت ومل تصبح على ٍ
باالخالق
كفاك جهال
واهلمم
ِ
ِ
الصخر من
واقطع
صلب تذل
ٍ
َ
جهد الرجال بان تبين من العدم
ُ
لو
شئت يوما ان حتظى مبكرمٍة
َ
اهجر مع الدنيا قارورة
الوخم
ِ
وفاخر فان الفخر لألجماد
مكتس ٌب
َ
من صحوة احلر ال من صحوة
الصنم
ِ
كتبت شعري على طيف اهلوى نغمًا
ُ
العرب
والعجم
حتى روته حشود ُ
ِ
امح ُله
قضيت عمري يف خ ٍري
ُ
ّ
علما وحلمًا معصورًا من ِ
احل َك ِم
ِ
أرومت ِه
ال ينبت اجملد اال يف
من سلة السيف او قرطاسة
القلم
ِ
وصرت أشدو ّ
وكف الدهر تصفعين
ُ
ِ
خطوت على الربكان
منها
واحل َم ِم
ُ
ضرني ٌ
أرقبه
حظ قد كنت
ما
ُ
ّ
ِع ِم
ان احلظوظ مبا جادت من الن َ
حرا مل يعبأ بنازلٍة
من عاش ّ
عمُه اخلري باالحسان والقيم
قد ّ
محلت نفسي من حبر الندى سفنًا
ّ
الرعب
موج
يفلق
والنور
والظلم
َ
ِ
ورحت افتح من مجر الوغى طرقًا
ُ
ُ
القدم
واشق ضرب العلى يف امخص
ِ
حتدت هليب الشمس يف َحَر ٍج
روح ّ
ٌ
الن ُجمِ
حتى استطالت صروح اجملد يف ُ
افق
روح تهّز ندى االحالم يف ٍ
فيغدق الشيب عطرًا من عصا اهلِر ِم
حتى ّ
اذل صروف الدهر وإن
عظمت
ْ
وأشحذ بسيفي اجمادا من
الشي ِم
َ
ّ
واقدح بناري آفاقا
مبلجًة
منها العطايا قد فاضت على
االمم
ِ
حتى ّ
ات السما شهبًا
ثري ُ
تدلت ّ
فيها الآللئ قد صيغت من َ
احل َك ِم
واعصر بزندك من فحوى العلى مشمًا
ٍ
قامات من
واطحن الصخر
القمم
ِ
ِ
لألفالك حمتسبًا
واسرج اخليل
وليخفق النصر من اطاللة العَل ِم

من ديوان الغدير

األسبوع

االعالم مصداقية ورسالة

*االستاذ سامي مظلوم يتحدث للزميل اكرم املغوّش (ارشيف)*

كتب أكرم املغوّش

من اجل وحدة االمة والشعب والوطن جيتمع
االحرار على مائدة احملبة يف مؤسسة توتوس
يف ملبورن بدعوة من مؤسسها ورئيس جملس
ادارتها االعالمي والناشط والوطين واالجتماعي
سامي مظلوم كل يوم سبت مع رفاق نضال من
عمار
امثال شيخ املناضلني سعيد صيداوي ابو ّ
والشاعر القومي االمني صباح عبد اهلل واملنفذ
العام االمني سايد النكت ومؤسس منظمة حزب
البعث يف اسرتاليا حممد صوفان وحفيد البطل
يوسف بك كرم انطوان حربية ورئيس التجمع
العكاري وجنل قائد ثورة الفالحني امحد البعريين
والدكتور حممد خري اهلل والدكتور خليل الراسي
وسواهم من املخلصني لقضايانا القومية مع
يزينهم مدير التوتوس
كوكبة من آل مظلوم
ّ
الشاب االكادميي زينون سامي مظلوم (ابو
سامي) حيث آمنوا بان مصلحة الوطن فوق كل
مصلحة ويصرون على تكريس هذه املقولة يف
القلوب والنفوس قبل النصوص.
ويف حديثنا مع االستاذ سامي مظلوم الذي
استشرف مواقف غبطة البطريرك الراعي قبل
انتخابه مؤكدا ان غبطته سيعيد اىل بكركي
رونقها املشرقي العربي النضالي الصحيح
الن بطريركية انطاكيا وسائر املشرق هي اليت
حافظت على اللغة العربية يف االديرة خالل
وبعد االحتالل العثماني البائد..
وهنا نؤكد على استشراف ومصداقية االستاذ
سامي مظلوم ملواقف البطريرك الراعي الوطنية
واالنسانية والروحية املستمدة من تاريخ
البطريركية الناصع وان االقالم املتصهينة اليت
حتاول النيل من غبطته ال تستطيع ان تغبرّ عليه
النه اشرف من كل الصهاينة واملتصهينني.
سامي مظلوم محل املشعل وهو على مقاعد
الدراسة يف الوطن اىل حيث يقيم يف ملبورن
من خالل نشاطاته الوطنية واالجتماعية اليت مل
ولن تتوقف مذ كان ناظرا لالذاعة ومؤسسا
لفرقة متوز للمسرح يف احلزب السوري القومي
االجتماعي ورئيسا لتحرير جملة الثقافة ومديرا
للقسم العربي يف اذاعة اس بي اس ورئاسته
للمهرجان اللبناني والعربي يف ملبورن وما زال
االستاذ سامي على كل اجلبهات يناضل مع
اصحاب الرأي وخاصة الشيخ املناضل ابو عمار
سعيد صيداوي بالرغم من السنني املديدة
اليت زينها باجملد وكللها باحملبة والعمل
الدؤوب ..
اطال اهلل بعمره مع كل رفاق الدرب الذين
يعملون بصدق والتزام لتنهض جاليتنا العربية
وتأخذ مكانها الالئق بني ابناء اجملتمع االسرتالي
املتعدد احلضارات والثقافات وينطلقون مبجتمع
موحد حنو اوطاننا االم بكل فخر واعتزاز.
هكذا علمنا التاريخ  ..تارخينا املشرف الذي
هزم املستعمرين بالفكر والكفاح واعاد احلق
املغتصب وسيعود احلق العربي اىل شعبنا
عاجال باذن اهلل يف فلسطني واجلوالن والعراق
وعربستان ولواء اسكندرون وسائر اراضينا
احملتلة ولن يضيع حق وراءه مطالب.

عندما تكون املرأة سيدة نفسها وتعمل
بارادة واعية اىل جانب زوجها وافراد
اسرتها تكون امراة ناجحة يف حياتها وحمط
ثقة الناس واجملتمع .واالعالمية احلسناء
ميشلني خوري عقيلة متعهد البناء رميون
خوري وكرمية السيدين مسيح وادما خوري
صممت عن سابق اصرار ان يكون النجاح
حليفا هلا وهكذا كان.
ولدت ميشلني يف بلدة صغبني اللبنانية
يف البقاع الغربي وترعرعت فيها ودرست
العلوم االجتماعية يف اجلامعة اللبنانية
وعملت
مدرسة ابتدائية لعدة سنوات يف
ّ
مدرسة راهبات العائلة املقدسة يف مسقط
رأسها صغبني تلك البلدة الوديعة اعطت
لبنان قائد اجليش اللبناني السابق العماد
اسكندر غامن ونوابا وشعراء واكادمييني
وقادة عسكريني..
ويف سيدني حيث تقيم مع زوجها
واوالدها تابعت دراستها للغة االنكليزية
واصبحت تتقن اللغات العربية والفرنسية
واالنكليزية وعملت يف احدى االذاعات
العربية اخلاصة يف قسم االعالنات وما
زالت ،وهلا نشاطات كثرية من ضمن
جمموعة من الناشطني يف تأسيس واطالق
«مهرجان التعايش السلمي يف بانكستاون»
و «مهرجان اليوم املصري» ..وتزور
ميشلني مع العائلة لبنان دائما كما زارت
العديد من دول العامل لزيارة اقاربها منها

الواليات املتحدة االمريكية وكندا والسويد
وابو ظيب ودبي ودوال اوروبية عديدة.
تقول ميشلني :حنن نعمل يف حقل االعالم
من خالل االعالنات ونقوم بنشاطات
اجتماعية ووطنية الن احلياة تتطلب ان
يكون االنسان صادقا وحمبا لبين البشر
وان يكون خملصا لوطنه والسرتاليا الكرمية
ويطيب لي ان اردد :ثقة االنسان بنفسه
جيب اال تتزعزع الن احلر يبقى حرا والذي
ُو ِلد ليزحف ال ميكنه ان يطري ،الن االعالم
مصدلقية ورسالة ..كما احيي اهلي االحباء
وخاصة الوالدة احلبيبة الن االم كشمعة
حترتق لتنري السبيل جلميع من حوهلا.
احلسناء ميشلني خوري شابة مجيلة تعمل
يف حقل االعالم وتسعى جاهدة ملساعدة
الناس الن االعالم الصادق هو من يزرع
احملبة بني الناس وليس الفنت والضغينة
واحلقد والكراهية كما يعمل البعض...
ميشلني مجيلة ورائعة يف عملها ونشاطها
النها تربت على هذه الفضائل ومتارسها
بكل مصداقية.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

النجمان الكبريان ناديا مصطفى واركان فؤاد يف سيدني

*الزميل أكرم املغوّش يصافح النجمة ناديا مصطفى (أرشيف)*
منذ عدة سنوات وفدت من مجهورية مصر
العربية النجمة الكبرية ناديا مصطفى مع
زوجها النجم املعروف اركان فؤاد واحييا عدة
حفالت يف سيدني القت الرتحيب والنجاح
الكبريين وحينها اجرينا مقابالت معها ومع
النجم اركان.

واملعروف ان النجمة احلسناء ناديا مصطفى
متميزة بصوتها الرخيم واغنياتها الشهرية
ومنها االغنية الذائعة الصيت «سالمات
سالمات يا وحشين يا بلديات» وغريها وغريها
من اغنيات يرددها الشعب العربي يف الوطن
وبالد االنتشار.
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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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Pizza – Pasta – Steak – Seafood
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Melbourne

أول وأكرب معمل من نوعه يف اسرتاليا
طحينة الصيداوي

N.S.M

عنوان اجلودة والثقة

تصنع يف معامل الصيداوي على أحدث املاكينات
أجود أنواع الطحينة يف العامل
توزع يف مجيع احملالت العربية
تصل اىل املستهلك قبل ع ّدة أشهر من املستورد
511 Wendell St, Brunswick VICTORIA
Tel: 03 9380 8789
www.NSM.com.au

ال مرياج

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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نوال حيدر
بقلم سامي مظلوم
مع بداية شهر تشرين االول/اوكتوبر يطل علينا يف اسرتاليا
فصل الربيع ،والربيع يف اسطورة اخللق البابلية القدمية هو
جتدد احلياة ..واحلياة تليق بالذين حيبونها ويعملون هلا وال
يتخلون عنها ..النهم بناتها وابناؤها ..واالديبة الراحلة
نوال حيدر تعود مع بداية كل ربيع ،وبعد اربع سنوات على
غيابها ،لتؤكد ان اجلسد يضعف ميرض وميوت لكن القيمة
االساسية فيه تنزرع كالسنديانة امام صمت هذا اجلسد،
حيث يرقد على رجاء قيامة جديدة ...اذ ان فعل الكلمة يف
حضرة الغياب يبقى يف ملكوت احلياة ابد االنسان..
بعض الناس يرحلون بني نقطة ضوء وحبة مطر ...هذا
البعض تتخلى اجسادهم عن طموحاتهم فيصابون باملرض
لكنهم يصرون على ان يبقوا فكرة ّ
وضاءة يف عامل حتكمه
منذ آالف السنني الغريزة ..هؤالء كاجلندي اجملهول حيملون
هموم الناس ثم يرحلون يف درب جلجلة ال تنتهي مالحم
الوجع فيها..
نوال حيدر اديبة وباحثة بل وشاعرة تنتمي اىل هؤالء ..بل
هي من القدوة بني كل هؤالء الشجعان..
نوال حيدر يف البال دائما ...االنسان العظيم ..عظيم يف
اعماله ..يف مواقفه ..يف نظرته اىل احلياة..
انطلقت من عائلة بريوتية عريقة  -آل حالق ..انهت دراستها
الثانوية واجلامعية بني بريوت وعمان ..احبت الصحافة
ونذرت نفسها لرسالتها ...كتبت يف احلوادث والنهار
ولسان احلال والبناء وبريوت املساء ...اجرت الكثري من
املقابالت ...حتقيقات وثائقية حبوث تناولت مواضيع هامة
يف حياة الناس وهمومها وتطلعاتها..
نوال حيدر عشقت الكلمة ..احبت الفن االذاعي ..تذوقت
الغناء العربي ..اعطت وضحت يف سبيل ان يكون لشعبنا
مسرح يلتزم قضايا الناس ..اوجاعهم ..افراحهم وانتصار
قضاياهم القومية واالنسانية العادلة..
خفق قلبها للحب ..تعانقت مع فتى احالمها ضابط يف
اجليش اللبناني امسه ابراهيم حيدر ..شدها اليه مناقبيته
العسكرية ..انفتاحه على اآلخر ..احرتامه للمرأة كوجه
لالمة..تعاقدا بعد حب ..وكان الزواج على قاعدة االحرتام
والعطاء والتضحية  ..االرادة والتصميم لبناء عائلة تكون
مثرة كفاح ابراهيم ونوال ابناء وبنات  ..امكانيات انسانية
يف جيل جديد يتسلم االمانة من الوالدين ويسلمها بكل
امانة للجيال الصاعدة..
انها احلياة ..أليس كذلك؟ انها عقيدة وجهاد ..انها بطولة
ومقاومة ..انها عز واباء ..وانها كما حيلو الديبتنا الغائبة
احلاضرة نوال حيدر :عنوان لكلمة اذاعتها يف مؤمتر صحايف
يوم
اطلقت يف ملبورن حركة ثقافية هادفة همها بناء
ْ
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الساعة  25يف ملبورن
طوني ليون والسيدة هناء عقيلته

يف دارة آل حيدر -ملبورن ويبدو من اليمني :ابراهيم حيدر ،سامي
مظلوم ،ناجي االمام واالديبة الراحلة نوال حيدر*

االنسان اجلديد ،بوعي عقالني وطين صادق ..وكانت
جلنة التوعية الوطنية حتمل امانتها وتزرع قيم املعرفة
والعدالة يف الناشئة لتبين النفوس الكبرية على قاعدة
احلق واخلري واحلب ...التقيت مع نوال وابراهيم حيدر..
تعارفنا وتآخينا ..ىفقاء حياة ..نصارع يف هذا املغرتب
االسرتالي على جبهتني :جبهة العمل يف ورشة لقمة احلياة
وخبزها ..وجبهة النضال والصراع من اجل قضية مقدسة
آمنا بوجوب انتصارها النها سياج العزة والكرامة االنسانية
لشعب ننتمي الصالته وتارخيه وحضارته ..سالحنا الكلمة
 الرسالة نبدأها عرب اذاعة او جريدة او من فوق منرب..لكنه كأي كفاح همه ان يعيد ترتيب االشياء ليخلق الوطن
احلر...
نعم متر اربع سنوات على رحيلها ..على غيابها ..غياب
غياث ..لكن ابو غياث الصديق ابراهيم قاهلا لي يوم
ام ّ
امس :اني اراها يف حديقة البيت وعلى الطاولة ذاتها...
اراها تقرأ ..تناقش ..تكتب ..حتاضر ..كانت ال تتوقف
حلظة عن العطاء..اقتنعت منذ َو َعت احلياة ان اجلسد يبقى
هيكال من رخام اىل ان ميتلئ باملشاعر والكلمة اجلميلة
واللون االهلي ..وعندها يصبح لوجوده معنى..
يف ذكراها ،وهي دائما يف الذاكرة ..عرفتها انسانة
قبل كل شيء ..امجل ما فيها اصرارها على ان تعيش..
واصرارها على ان عاملها حتكمه فضائل احلب واخلري
واخلصب والعطاء ..بينها وبني تلك القيم عشق ابدي تلمحه
يف كل كتاباتها وكلماتها ..هكذا اراها وامسعها .ذكريات
تبقى ..وكلمات تقرأها وتسمعها حمبة ومجاال ووفاء..
غياث! العائلة وحنن وكل من عرفك نصر
نوال حيدر يا ام ّ
ِ
ِ
زرعت الكثري من
ذكراك الرابعة ...فأنت
على زرع وردة يف
ومل ال؟ ..فأنت
مكان.
كل
ويف
النعمان..
اليامسني وشقائق
ِ
القائلة «الفرق بني املمكن واملستحيل ارادة االنسان»..
نتذكرك دائما ..نصلي ِ
ِ
لك ..رمحك اهلل.

علمت الساعة  25يف ملبورن ان السيدة هناء زوجة الصديق
العزيز طوني ليون غادرت اسرتاليا يف زيارة تفقدية لالهل يف
ربوع منصورية املنت الشمالي .طوني ليون قبل ان يكون رجل
عب بلغة الوجدان عن اعماق مجيلة
اعمال هو شاعر مرهفُ ...ي رّ
يسكنها احلب والرمحة والتحنان ..انه االنسان يف هيكل هذا
الرجل النبيل...
العزيزة هناء هي اليوم يف ربوع بساتني الزيتون والزيزفون...
عند اهل هم اهلنا ..يف ربوع هضبة الربكة ،املنصورية .هي
منصورة بناسها الطيبني ومناخها االجتماعي الثقايف الراقي..
يف املنصورية كان للحق جولة انتصار على الباطل ..نعم
يف تلك الربوع انتصر الوعي وتعانق اهل املدينة يف ميثاق
شرف كنموذج حي لوحدة احلياة يف شراكة املصري الواحد..لنا
ذكريات كثرية يف ناديها الثقايف مع الفنان القدير املرحوم
«ابو تامر» والشاعر جورج احلاج ابنها البار..نتمنى للسيدة
ليون عودة ساملة لبيت احملبة واالحرتام مع حبيب العمر طوني
الذي نعتز به َعَلما انسانيا يف عامل انتشارنا احلضاري يف
اسرتاليا..
حتية لك ابو مسعان ونتمنى لالخت العزيزة هناء رحلة موفقة
وساملة مع االهل واالقارب.
***

جورج خمول
الدوار  -املنت الشمالي ...من
هو جورج غامن خمول ..من
ّ
ربوع الصنوبر والسنديان ..هناك يف حضن صنني منبع الفكر
ومهبط الوحي والعبقرية..
جورج طاقة  ..امكانية فنية ..احب املسرح ودرس تارخيه
واصوله يف العمق ..استاذه يف الكلية كان الكبري انطوان
كرباج ..احلرب يف لبنان قصفت عمره على ارض الوطن..
ترك بيته ومتنه وصنوبرات بيادر الطفولة والتحق بأهل له
يف ملبورن -اسرتاليا..حكايته كتلك اليت قيلت بالكثريين من
مغرتبينا ...لكن جورج يتمتع بروحية فنية راقية ..يقول استمد
دائما رؤييت من اصالة شعيب..
مجيل ان ينتمي االنسان اىل اصالته احلضارية التالدة ،واالمجل
فيه ان يكون رسوليا يف حياته ..يعطي ويضحي ويزرع قيم
تلك االصالة يف بيته ..يف اهله ..يف ناسه..
شدني اىل جورج صباح الثالثاء حديثه اىل الراديو مع املذيعة
ّ
كلود خوري يف سيدني ،حياور مبنطق علمي ..يسمع ..يناقش
ويعرف كيف يطرح شباك معلوماته النابعة من قناعته الوجدانية
عرب حمدثته وصوال اىل الغاية حيث االصغاء..
جورج خمول يف ورشة الكفاح الثقايف يعرب عن قناعاته الفكرية
بوسائل كثرية ...آخرها العمل مع االستاذة االعالمية شاديا
احلاج حجار يف مشروع الوفاء للثالوث الفين العظيم العاصي
والفريوز واملنصور ..فريوز يف البال ..فريوز يف الوجدان..
جورج خمول وشاديا حجار وكل العاملني يف ملكوت الكلمة..
انتم العصاة واملنصورون على من ال يقدس ثقافتنا اجلميلة
اخلالدة ..بوركتم يا جورج واىل االمام..
***
اتصل بنا السيد أ .س .وبعد حديث هاتفي طال وطال..
اتفقنا على نشر كل ما يرسله للجريدة ..نكتب لنؤكد للقراء
وحلضرة السيد املذكور اعاله اننا ملتزمون بكل ما تعهدناه يف
اللقاء عرب اهلاتف ..احلقيقة واحدة ..واالختالف بالرأي عافية
اجتماعية ..لكن ال خالف بيننا ابدا ايها االخ العزيز ..فنحن
شعب واحد وحرام ان نعيش يف غربتنا غربة ثانية هي غربة
الفراق والتباعد اليت تقود اىل احلقد..
يدمر ..اما
تذكر ما قلناه على اهلاتف  ..احلقد يقتل ..يهدمّ ..
احملبة يا اخي فهي تبين وجتمع النها حياتنا بل واكثر ..احملبة
هي اهلل الذي خلقك وخلقين ..منك ومنعين من ألغيك وتلغيين..
والسالم على من اتبع اهلدى.

همســـة

كبار بوقفات العز ..كبار مبمارسة البطولة الواعية ..كبار
باميانهم بعدالة قضية تساوي وجودهم ..والكبري الكبري..
كبري مبا حيمل من قيم نابعة من تراثه واصالة جمتمعه..
هذا ما يعنيه الكبري الكبري بطريركنا االنطاكي يف كلمته
الرسولية اهلادفة..
أبقاك اهلل أخل لصنني وعمودا سابعا من أعمدة بعلبك ..أبد
الكلمة ..اهلل ..االنسان.
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بالسيد رغد مشو صاحب الخربة الطويلة
نساعدكم يف تخطي العراقيل التي تواجهكم بأمانة واخالص
نتكلم العربية
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Saturday 24 September 2011

السبت  24أيلول 2011

ملبورن

شربل شديد يف ملبورن
وصل اىل ملبورن السبت
املاضي السيد شربل
شديد «ابو ايلي» يف زيارة
عائلية حل فيها يف قلب
ابنته ريتا وصهره الشاب
الراقي سرجون سامي
مظلوم وكل عائلة مظلوم
واالصدقاء وطبعا للتعرف
على حفيده زينون «زين»
الطفل الواعد حفظه اهلل..
انها الزيارة الثانية للسيد
ابو الياس اىل الربوع
االسرتالية ..هذا الرجل

Melbourne

االسالم دين كل الناس والتحرير ال
يكون بفرض امة االسالم
بقلم متوز االمسر

الطيب واملؤمن بربه وقضية شعبه ..شربل شديد الناشط يف
التيار الوطين احلر يف املنت االعلى واحد الذين دفعوا ضريبة
الشهادة من دمهم وحياتهم ،فقط النه مل ولن يسكت على
من تآمر على وحدة املسيحيني عامة واملوارنة خاصة من اجل
تفتيت لبنان وخلق كانتونات طائفية خدمة ملشروع الكيام
الصهيوني بقيام دولة يهودية العرق واللون والدين واحلقد
واللعبة االهلية ..اىل ما هناك من تسميات يتحدث عنها شربل
بأمل ووجع روحي رهيب ...يقول :أحتمل وجع اجلسد وما
أصابين من دعاة احملافظة على لبنان واملسيحية فيه..ولكن
امل الروح أشد وجعا وهذا ما اعاني منه»..
ال خوف على املسيحيني يا ابو ايلي وال على لبنان طاملا
ان هناك وعيا وطنيا يؤكد مقولة «ما هو للبنان خري لكل
اللبنانيني» وانت مع تيار الوعي تكافح لتغيري هذا الواقع
الذي ّ
أمل بك ..تكافح الصالح الذات ثم اجملتمع بقيادة حنرال
القضية اللبنانية ورائد االنفتاح املشرقي يف حميط لبنان
الطبيعي ..العماد ميشال عون حفظه اهلل.
اهال بك يف قلوبنا ..فأنت يا شربل حتمل للمغرتبني يف
اسرتاليا أريج صنوبرات املنت وصفاء جبله الصامد ..ونلتمس
من أالمك اجلسدية وجع الوطن ..نعم الوطن هو االنسان ..كل
انسان يناضل يف سبيل وطنه وناسه يليق به التكريم وواجب
التقدير واحملبة ..اهال بكم يا أبو الياس.
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جلبتم لشعبنا الويل ...وبني احلني واآلخر تتوعدون
بالويل ...لكم نقول :يا ويلكم من الويل ..غضب الوطن..
غضب القضية ..نريدكم مع الراعي الصاحل ،بشارة االمل
البطريرك االنطاكي ،نريدكم شركاء لنا ...نعم شركاء
تدعون التحرير! كيف
باحلياة واملصري ..ماذا تريدون؟ ّ
يكون التحرير؟ هل يكون بفرض امة االسالم كما تذيعون
عرب حمطات التلفزة ويف الصحف؟
بشارة الراعي مل ولن يتآمر او يكره او حيقد على احد...
انه حيب فهو قوي الن احملبة عالمة القوة يف االنسان.
هو يريدكم شركاء بالوطن واخوة باحملبة ...اخوة باهلل
الواحد ...اتقوا اهلل يا ناس ...االسالم دين لكل الناس
مل ولن يكون يوما دينا لوطن او لشعب ،يتقوقع به هذا
الدين السماوي .هو دين هبط من مساء رب العاملني..
الطرح؟ عودوا اىل كتاب اهلل ...ابتعدوا
أليس صحيحا هذا
ُ
عن التعصب واالنغالق ..انتم مسلمون واالسالم دين
الرمحة والعدالة ال احلقد والعنصرية! اتركوا ذلك للصهاينة
فهم حبركتهم العنصرية احلاقدة على بين االنسان خنقوا
الدين اليهودي يف مهده ...وهم ويل ودمار اليهودية
ومن ثم العامل ..اتعظوا من حكماء االسالم الكبار الكبار،
عودوا لينابيع الرسول االعظم قبل فوات االوان ...بشارة
الراعي رجل دين ...رائد يف احملبة والغفران ...الرجل
يصفح اقتداء مبعلمه يسوع املسيح ...االسالم كاملسيحية
ال ولن يكون دين دولة او شعب ما! هو دين لكل
الناس ...للعاملني النه كاملسيجية هبط على الناس
لريفعهم ويرتفع بهم ويسمو بنفوسهم باجتاه السماء،
عودة لرب العاملني.
ّ
يدمر ،يهدم ،يشقف جسم الوطن واالنسان،
احلقد يا سادة ّ
اما احملبة فتبين وحتمي وتصون الوطن واالنسان ..كونوا
اعزاء باحملبة ..نعم عوا هذه احلقيقة قبل فوات االوان.

اسرتاليون من أجل سورية
دعماً ملسرية اإلصالح التي يقودها الرئيس الدكتور بشار األسد
ودحراً لكل املؤامرات التي تحاك ضد سورية والتي تستهدف تقويض
دورها القومي وتفتيت وحدتها الداخلية
ومنعاً من أن تنجرف اسرتاليا يف ركاب املشروع األمريكي الصهيوني
وإستهدافاته يف تقسيم سوريا والعالم العربي وادانة ألي تدخل أجنبي
يف شؤون سوريا الداخلية

البطريرك الراعي ومحاية لبنان من اسرائيل
يف هذه االيام يتعرض غبطة
البطريرك مار بشارة بطرس
الراعي هلجوم عشوائي من
قبل بعض الذين كانوا
يدعون احلفاظ على مقام
البطريركية املارونية اثر
الزيارة الشهرية اليت قام
بها غبطته اىل فرنسا
ولقائه مسؤولني وغري
مسؤولني والتحدث امامهم
عن خطورة الوضع يف
املنطقة وما قد يتعرض له

بقلم كميل مسعود

املسيحيون يف كل املنطقة وباالخص يف لبنان يف حال تغري النظام يف سوريا.
فالرئيس االسد بدأ باالصالحات النه يدرك متطلبات شعبه اكثر من
غريه ،ولكن جيب اعطاؤه املزيد من الفرص كي يتمكن من اجناز ما
تبقى من اجنازات.وفيما يتعلق بسالح املقاومة قال حنن يف املبدأ
لسنا مع هذا السالح ولكن االكثرية الساحقة من اللبنانيني مع بقاء
هذا السالح طاملا ان اسرائيل حتتل اجزاء من لبنان.
وهنا نسأل :ما هي اجلرمية اليت ارتكبها غبطته يف فرنسا؟
امل يكن كالم من هذا النوع على قدر كبري من احليطة واملسؤولية
الوطنية خاصة يف هذا الظرف العصيب الذي يعصف مبنطقتنا؟
بعد عودة غبطته من فرنسا كنا نأمل ان يصعد هؤالء اىل بكركي
ويعتذروا من غبطته على كل ما قالوه حبقه وان يقولوا له لقد اخطأنا
امش وحنن نسري وراءك بارك
حبقك والعودة عن اخلطأ فضيلة..انت
ِ
اهلل خطاك يف فرنسا .ولكن لكن اآلمال معاكسة باثارة غضب شديد
على صاحب الغبطة ..وجيوز القول ان اولئك الذين اعرتضوا على
كالم البطريرك الراعي ويطالبون بنزع سالح املقاومة كأنهم يقولون
السرائيل اهال وسهال بك يف لبنان ويف بيوتنا وقلوبنا!
يا للعار والعيب الف مرة!
عندما كان هؤالء يف السلطة كانوا مع النظام يف سوريا ومع املقاومة
وسالحها ومع البطريرك السابق.
واليوم وبعد خروجهم من احلكم اصبحوا ضد سوريا ويريدون تدمريها
وضد املقاومة وسالحها ويريدون القضاء عليها وضد البطريرك
الراعي.
ماذا يريد هؤالء؟ هل يريدون اسرائيل فلريحلوا اليها؟
يراهنون على امريكا وبريطانيا وفرنسا وهذه املراهنة ال شك خاسرة
وما حصل وحيصل يف الدول اجملاورة خري دليل على ذلك ،اذ يكفي
ان نعود بعض الشيء اىل الوراء ونتذكر ماذا حل بصدام حسني
وحسين مبارك وعلي عبد اهلل صاحل ومعمر القذايف وبعضهم كان من
حلفاء امريكا حتى حلظة رحيله والبعض اآلخر كمان حليفا هلا يف فرتة
من الفرتات.
حتى ان امريكا هي اليت ابعدتهم عن احلكم ال الشعب الن الشعب
وحده غري قادر على فعل شيء بدون الدعم اخلارجي.
وعودة اىل صلب املوضوع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك انطاكيا وسائر املشرق للموارنة فهو رجل دين كبري وعظيم
مشبع بالعلم والثقافة والوعي واالدراك.
هذا البطريرك الراعي الذي يرعى قطيعه بكل حمبة وحكمة
وصدق وتضحية ال ينظر اىل االمور من منطلق مصاحله الشخصية
امنا من منطلق متطلبات شعبه وقطيعه يف لبنان واملنطقة.
ماذا يربح او يستفيد غبطته شخصيا من وقوفه اىل جانب سوريا يف
هذا الظرف العصيب؟ وما هي الفائدة اليت جينيها لنفسه من سالح
املقاومة عندما قال اجليش والشعب واملقاومة؟ امل يكن كالمه هذا
من اجل محاية لبنان من اسرائيل؟!

شخصية االمم من رهافة شعرائها
مهرجان الشعر اللبناني حيييه الشعراء السادة
نبيل برباري  -صباح العبد اهلل  -بيار ابي
ياغي  -وسام زيدان وانطوان برصونا

اسرتاليون من أجل سورية يدعونكم

مع عزف منفرد للفنان فؤاد حراقة

ملسرية تضامنية مع سورية األحد (غدا)  25أيلول الساعة الثانية بعد الظهر.
مكان التجمع:
Outside Melbourne Town Hall Swantson st Melbourne
إجتاه املسرية Federation Square

اإلعالم

الزمان :يوم االحد يف  2تشرين االول من الساعة  4بعد
الظهر حتى الـ  6مساء
املكانDarebin Art Centre:
On The CDrner of Bell St, And St George Rd, Preston

يلي اهلمرجان كوكتيل على شرف الشعراء

معا حنافظ على هويتنا اللبنانية
نأمل حضوركم

الدعوة عامة وجمانية
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ملبورن

Melbourne

اجلالية اللبنانية والسورية شاركت يف قداس وجناز
االربعني لراحة نفس املرحومة نورا حراق العبد اهلل

*ابنة الفقيدة واقارب*

*جوقة الكنيسة*
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سيدني

*اوالد الفقيدة وعيالهم*

*جانب من املشاركني*

نزل اىل االسواق اصدار جديد لشهر آب جمللة The World
 Observerاليت تصدر باللغتني العربية واالنكليزية عن دار
.The Wolrd Observer
ويتضمن هذا العديد حتقيقات ومواضيع شيقة عن اسرتاليا
والعامل منها «كال عصفور اول رئيس لبلدية بانكستاون
من أصل عربي» و»اسرار إنفاق االثرياء العرب يف لبنان»
و»أعراس لبنان تكلفة تبخر جنى العمر» و»مهور الفنانات
العربيات باملاليني» و»العامل خيتنق بسبب ارتفاع احلرارة»

جنمات يتألقن بأمجل الفساتني يف حفل
جوائز إميي 2011

*الكهنة اثناء الذبيحة االلهية*

توفيت يف بتعبورة الكورة املأسوف عليها وعلى فضائلها
احلميدة املرحومة نورا حراق العبد اهلل والدة الشاعر صباح
العبد اهلل وشقيقه حراق العبد اهلل وكان خلرب وفاتها احلون
واالسى يف نفوس اوالدها وعياهلم واالقارب الذين
عرفوها عن قرب انها االم املثالية الصاحلة.
هذا وعند الساعة الثالثة من بعد ظهر االحد املاضي اقيم
للفقيدة قداس وجناز لراحة نفسها يف كنيسة القديس
نيقوالوس االنطاكية للروم االرثوذكس ترأس الذبيحة
االهلية االب املتقدم يف الكهنة دميرتي بارودي وعاونه
كهنة الطائفة.

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

*الجمهور يتناول لقمة الرحمة*

وبعد تالوة االجنيل املقدس القى االب بارودي عظة من
وحي االجنيل املقدس وقال ان الفقيدة الغالية اليت تقام
الذبيحة لراحة نفسها كانت متعبدة لربها وكانت االم احلنون
اليت ربت عائلة متيزت حببها للجميع ربت عائلة مبخافة اهلل
اليت سارت على خطاها القويم.
هذا وشاركت اجلالية اللبنانية والسورية مبختلف احزابها
وتياراتها السياسية والعقائدية والفكرية واالجتماعية حيث
ضاقت الكنيسة وباحاتها باحلشود الغفرية اليت جاءت من
مجيع احناء فيكتوريا لتشارك آل العبد اهلل وحراق يف هذا
املصاب االليم.
وبعد القداس واجلناز تقبلت العائلة التعازي داخل الكنيسة
ثم انتقل اجلميع اىل هول الكنيسة لتناول لقمة الرمحة.
اسرة جريدة اهلريالد يف ملبورن واليت تربطها صداقة
اخوية وعائلية بآل العبد اهلل تتقدم من اوالدها وخاصة
صباح العبد اهلل ومن ينتسب اليهم يف الوطن واملهجر
باحر التعازي القلبية الصادقة سائلة اهلل للفقيدة الغالية
الراحة يف دار اخللود وللعائلة الصرب والعزاء.

جرت إحتفاليات الدورة  63من حفل توزيع جوائز إميي
اخلاصة بالتلفزيون  ،2011 Emmy Awardsيف الثامن عشر
من شهر ايلول/سبتمرب اجلاري يف مدينة لوس اجنلوس
االمريكية.وقد تألقت النجمات على السجادة احلمراء
موقعة بأنامل أمهر املصممني
بفساتني رائعة للسهرات
ّ
العامليني.
فإختارت املمثلة « غوينيث بالرتو« Gwyneth Paltrow -
الضيق املثري الذي يكشف عن بطنها،
فستانها االسود
ّ
من جمموعة املصمم «امييليو بوتشي» .وإختارت املمثلة
الربيطانية «كايت وينسلت « Kate Winslet -فستانا امحرا
ارجوانيا ميتاز ببساطة تصميمه وبأناقته البالغة من جمموعة
ّ
صعب».وفضلت النجمة «ليا ميشالLea -
املصمم «إيلي
القصة الضيقة واالكمام
 « Micheleاللون االمحر ايضًا ذي
ّ
القصرية،لكن من ضمن جمموعة املصمم اإلنكليزي
«مارشيزا».
املصمم إيلي صعب ألبس العديد من النجمات يف هذا احلفل
من بينهن النجمة «إيفان راشيل وودEvan Rachel Wood -
« اليت ظهرت بفستان مضيء أسود غاية يف األناقة.
أما «كاتي هوملس « Katie Holmes -فإنتقت فستانها
األزرق امللكي من جمموعة «كالفن كالين».فيما إرتأت جنمة
»، Mad Manكريستينا هندريكس« Christina Hendricks -
أن ترتدي فستانًا فضي اللون يكشف عن أجزاء خمتلفة من
جسمها من «جوهانا جوهنسن».
وتألقت املقدمة التلفزيونية «كات ديلي« Cat Deeley -
ّ
الفضية من «مونيك
بفستان ابيض تتخلله بعض اخلطوط
لويلييه».أما املمثلة «رشيدة جونس« Rashida Jones -
توجهت حنو ّ
طلة أنثوية من خالل فستان طويل بظالل زهرية
اللون من قماش االورغنزا ،من جمموعة «الربتا فريييت».
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متفرقـات

باربيكيو مجعية بطل لبنان الزغرتاوية يف البيت الزغرتاوي
ﺻﻔﺤﺔ ٢٧

ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١

Saturday 4 June 2011
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*الشيخ ميشال الدويهي وسركيس كرم والياس شدياق وحضور*

*كرم واسكندر وحضور*

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

*عالباركيو*

أقامت مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم
الزغرتاوية اوسرتاليا حفل باربيكيو يف
البيت الزغرتاوي يف غيلدفورد يعود ريعه
ملساعدة مجعية العناية اإلهلية يف زغرتا
الزاوية اليت من أهدافها مساعدة الفقراء

*حضور*

واحملتاجني ،خدمة وزيارة املسنني وإنشاء
نوادي هلم والعمل من أجل تأهيل ذوي
االحتياجات
اخلاصة .حضر الباربيكيو
ّ
عدد كبري من ابناء اجلالية الزغرتاوية
الذين ساهموا يف التربع من اجل هذا

<F|Áç˘]Ê<t^r¬<HÏà∑<HgËÅF

العروسان حممد عليّان
ودينا اجلمالوي
تصوير اراكس

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

ﻛﺘﺐ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﳴﻐﻮﺵ

*حضور*
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<ãÈÒÜ÷]Ê<Í⁄]Ü“<ÇÈ€£]<Çf¬<Ç‚^.]<‰÷<ÖÁÀ«π]<‹„â_Ö
]÷<Ìf“Á“Ê <Í⁄]Ü“ <Ü€¬ <ãÈÒÜ÷]Ê <Í⁄]Ü“ <ÇÈçÖ <ÇÈ„é
*العروسان محمد عليان ودينا الجمالوي*
<Ÿ^€¬]<Ÿ^qÖÊ<∞ÈµÅ^“˜]Ê<∞◊ï^ﬂπ]Ê<]Ç„é÷]<‡⁄
J∞vq^ﬁ
ان
علي
ابراهيم
]÷<ÌÈqÉÁ€ﬂحممد
]÷<ÏÇ◊fاملهذب
الشاب
بفرحة كربى وبشوق كبري
ّ <k÷]á
¬◊<Ó
“^<^⁄Ê <kﬁ
تأبط‚<ÂÑ
<Ìõ^ËÜ⁄Ê
الطبول
يد عروسه احلسناء دينا غسان اجلمالوي ودخال معا على قرع
]÷√„<ÿï^ﬂπ]<ÿf¢]Ê<›Ê^œπ]<hÁﬂ¢]<ƒ⁄<ÖÁä¢]<Ç≤<Ç
حلمهما
÷<·^ﬂfمؤخرا
]©^<حققا
االيام اذ
االحالم
وجموز نزيه قازان قفص
<hÜ√÷] <Å¯eÊ
وامل <Ì ^“Ê
]<ÏÜíjﬂπ
<lÊ4eÊ
<Ì€◊“<‰5^e<¯i<ÎÑ÷]<gËÅ<ºç^ﬂ÷]<‰È◊¬<Üë]<^⁄<]Ñ‚Ê
وزغاريد
يف نسج خيوط احملبة لبناء العش الزوجي وسط اهازيج
]÷<guÖ<Ü€¬<Ç€¶<ÇÈä÷]<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ãÈÒÖ<gÈu3
يف
االهل واحلضور حيث اقيمت على شرفهما حفلة ساهرة كربى
<l^ËÇ◊f÷]<^ñ¬]Ê<h]Áﬂ÷]Ê<ÜÒ]à÷]<'Èé÷]<Ì◊ÈñÀe<^„È
االنيق
صالة غراند رويال الفخمة يف غرانفيل لصاحبها الشاب
<kÈf÷]<]Ñ‚Ê<ÏÁ¬Ç÷]<ÂÑ‚<gu^ë<‹â^e<Ÿ^ŒÊ<ÖÁñ£]Ê
الفنان
تشارلي داود حبضور االهل وعدد من املدعوين .واستقبلهم
]÷”<Íí~é÷]<Í5^eÊ<‰ﬂ¬<Ìe^Èﬂ÷^eÊ<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<‹ËÜ
املطرب جوزيف حقالني بامجل ترحيب باللغتني العربية واالنكليزية
]<Ì◊Èñ <·]<Õ^ï]Ê<JgÈuÜi<ÿ∂]<‹”jÈe<ª<‹”e<guÖ
االهل
مع وصلة غنائية رائعة والفرحة عمت قلوب اجلميع
وخاصة<‰ﬂ¬ <Õ
Ü√Ë
]÷� <·] <‡⁄ <2“] <ÌÀËÜç <‡äu <‹ËÜ”÷] <'Èé
غسان
واالبتسامة احللوة من والد العروس رجل االعمال السيد
<4f“<Å¯f÷]<ÂÑ‚<ª<^ﬂﬂÈe<ÂÁqÁe<^ﬁÖÊÜâ<·˜<l^€◊”e
ام
<ÅÁqÊ<ÌëÜوام العريس احلاجة
توفيق عليان
اجلمالوي وعم العريس احلاج
<‘e<Íœj◊ﬂ÷<^ﬂ√⁄<‹”j◊Èñ
<ÿ«jäﬁ»<Ÿ^ŒÊ
<‰◊‚] <∞e
“<ÿu <^µÜ
<^ÀÈïÊ
احلركة]<^ﬂÈ⁄
لولب <^ø¬]ÊÊ
]}^< ¬<]àËà
وهم
االستقبال
يف
والفرحة
حممد عليان الذين كانوا
<‘uÜ�e<‘ä€jﬁÊ<‘i]Å^çÖ]Ê<‘vÒ^íﬂe<’Ö^fjﬁ<‰Èf¶Ê
الصالة
يشكرون كل من شاركهم هذه الفرحة..كما كانت ادارة
وتقديم<ÏÜ⁄]ˆπ]Ê
‚<ÌﬂjÀ÷] <ÂÑ
∂<‡⁄ <^√È
<tÜ™ <Óju
]÷<Í�âÁ
العشاء
املمتازة
السريعة
باخلدمة
ساهرة على راحة احلضور
]÷J«‹ç^«÷]<ÊÇ√÷]<^7<º�≠<:÷]<ÌfÈ‚Ü
الفاخر.
<ÌÀËÜç <‡äu <'Èé÷] <Ì◊ÈñÀe <gÈu3÷] <±] <ì◊}Ê
ووسط البهجة والسرور وعدسة الفنان انطوان ميني واشعاع فالش
]<ÿ⁄]<Ì“Üu<ª<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]Ê<^Àí÷]<Çrä⁄<›^⁄
الفرحة وعلت الزغاريد
اراكس قطع العروسان حممد ودينا قالب
JÎÜe<‰Èfﬁ<ãÈÒÜ÷]<Ì÷ÊÅ<ÿn∫Ê
ارجاء
÷◊ <ÇÈäيف
<]Ü“^çوالوفاء
<ÌÀËÜçاحلب
]÷<'Èéرقصة
الفرحة مع
واالضواء النارية وغيوم
<]Ñ‚ <gËÅ
<pÇ† <‹m
الصالة ثم تقبل العروسان التهاني من اجلميع والف مربوك.
]÷<‰j€◊”e<Ç“]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<Ü”ç<^€“<ÏÊ^À£]Ê<‹ËÜ”j

*الجنس اللطيف*

<Fª^ËÜŒ<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<Ü€¬<Ç€¶F

*عالباركيو*

(تصوير آراكس)

اهلدف االنساني النبيل كما أستمتعوا
يف أمسية عائلية مجيلة .أمني صندوق
مجعية العناية اإلهلية وممثل اجلمعية جتاه
احلكومة السيد يوسف طنوس باخوس
الدويهي توجه عرب مكاملة هاتفية بالشكر

<FÌõ^ËÜ⁄<^ﬂe_<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F

<FÅ]Ü⁄Ê<gÈﬁÜ“Ê<êÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]F

*حضور*

اجلزيل من اللجنة االدارية جلمعية بطل
لبنان الزغرتاوية وكافة ابناء زغرتا يف
اوسرتاليا على دعمهم وكرمهم
متمنيا
ً
هلم الصحة والعافية والنجاح.
www.zgharta-ehden.org

<FÜ€¬<Ç€¶Ê<·Á⁄_<HåÁﬂõ<HêÁ«π]<HgÈﬁÜ“F

<FÅ]Ü⁄Ê<ÎÊ]Ü€∆<Í¬Ü⁄F

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

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

Food and Drink Stalls
Music Entertainment: DJ, Band and Singers
Lots of Entertainment for Children
Outdoor Games
Traditional Lebanese Saj
Raffle Draw

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

St Charbel’s
Annual BBQ

<FÖÁñuÊ<ª^ËÜŒF

Mass at 5.30pm
BBQ from 7.00pm

]<Ê] <Ÿ^€é÷] <Ê] <Ìõ^ËÜ⁄ <ª <^ﬂ“ <·] <ÏÁ}]Ê <ÿ‚] <^ﬂﬁ
]<Çu]Á÷] <·^ﬂf÷ <ÿ“Ê <lÊ4eÊ <≈^œf÷]Ê <ÿf¢]Ê <hÁﬂ¢
Entry: $10 per child  $20 per adult
]JÇuÁπ
To purchase tickets, contact St Charbel’s Monastery on
<ÓâÁ⁄ <gÈ«π] <›^⁄˜] <^„œ◊õ] <:÷] <Ì⁄Ê^œπ] <^ÈuÊ
9740 0998.
]÷√<ÊÇ
<ÃëÊ
]÷<ÎÑ÷] <!] <ÂÅ^¬] <ÖÇí
]÷Tickets can also <ÍﬁÁÈ„í
be purchased
at the
door.
J–◊�π]<Üé÷^e<ÿÈÒ]Üâ]Ê
FêÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]Ê<ÌÀËÜç<'Èé÷]<H‹v◊⁄<Áe<H|Áç˘]<HÓäÈ¬<HÍﬁ^€◊ä⁄<HgÈﬁÜ“<V∞€È÷]<‡⁄F
�
<^ﬂÀÈ◊u <·Á”Èâ <Üíﬂ÷] <·] <‹”Úﬂ€�ﬁ <^Èﬂﬁ] <Õ^ï]Ê
]˜JÖÁñv◊÷<«·^äﬁ
J^€Ò]Å
<làÈ≥ <ÌÈ~â <ÌeÅ`⁄ <lÇ¬] <ÇŒ <gËÅ <Ì◊Ò^¬ <kﬁ^“Ê
JÌ ^Èñ÷]Ê<›Ü”÷^e <JÌÈ÷^¢]Ê<·^ﬂf÷<‡¬<oËÇ£]<ÖÁñ£]<ŸÊ]Çi<›^j§]<ªÊ <I <ÖÇí÷] <ÓâÁ⁄ <ÇÈä÷]» <‰e^j“ <‰ÀËÜç <'Èé÷] <›ÇŒÊ

Saturday 1 October 2011
St Charbel’s Multi-Purpose Hall

* ﺩﻛﺎﻥ -ﺃﻭﻝ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﳲ ﻫﺬﺍ ﺍﳴﺠﺎﻝ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ
* ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺔ ﻭﻧﺆﻣﻦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﺇﳳ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺟﺎﻥ ﻓﺮﻳﺪ ﺩﻛﺎﻥ
*  Eternityﺑﻔﺮﻭﻋﻬﺎ ﳲ ﺳﺎﻧﺖ ﻣﺎﺭﻱ ﻭﺑﺎﻧﺸﺒﻮﻝ ﻭﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ
97505588
0415 41 42 43
*ﻧﺆﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﻭ ٧ﺃﻳﺎﻡ ﳲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  ,ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ

ﻓﺮﻳﺪ ﺟﺎﻥ ﺩﻛﺎﻥ

50 king street, st marys
ph: 9833 0255

168 terminus street, liverpool
ph: 9600 8080

25 breust place, punchbowl
ph: 9750 5588
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Maronite leaders set to meet in Bkirki Jumblatt told to decide stance as he
mends broken ties

BEIRUT: Amid expectations of full attendance
and a split over a new
election law, rival Maronite
leaders and lawmakers
will meet Friday under Maronite Patriarch Beshara
Rai despite the patriarch’s
controversial statements
on Syria and Hezbollah’s
arms, officials said Thursday.
A new election law is the
only topic to be discussed
during the one-day meeting to be held at the patriarch’s seat at Bkirki, north
of Beirut.
The meeting, the third of
rival Maronite leaders to
be hosted by Rai in an
attempt to heal the interChristian split, comes
amid a new schism within
the Maronite community
following Rai’s remarks in
France which have jolted
the Christian heartland.
March 14 Christian leaders, who were annoyed
with Rai’s stances, have
confirmed that they will
attend the meeting. “I will
attend the Bkirki meeting along with the party’s
MPs,” former President
Amin Gemayel, head of
the Kataeb (Phalange)
Party, told The Daily Star
Thursday.
Asked if he has made any
contact with Rai since the
patriarch’s return from
Paris on Sept. 11, Gemayel
said: “We are in contact
with the patriarch. Sami
met the patriarch yesterday [Wednesday] and the
atmosphere of the meeting was positive.”
He was referring to his
son, Phalange MP Sami

Gemayel who has lashed
out at Rai’s critics, saying that anyone who has
something to say against
the patriarch should do
so in Bkirki rather than
through the media outlets.
Sami Gemayel did this
himself when he met Rai
Wednesday. Speaking by
telephone to The Daily
Star Thursday night, he
described his meeting
with Rai as “very good.”
He, however, declined to
give details of the discussions.
Asked about his expectations of the Bkirki meeting,
Sami Gemayel said: “We
are hoping for the best
and for a common agreement over a new election
law.”
Gemayel is a member of
a four-man committee
tasked with making proposals for a new election
law. The other members
are MP Alain Aoun, representing the Free Patriotic Movement led by MP
Michel Aoun, MP George
Adwan from the Lebanese
Forces and Youssef Saadeh of the Marada Movement led by MP Suleiman
Franjieh.
Gemayel said committee
members will present their
proposals to the Maronite
leaders Friday with a view
to reaching “a joint formula for a new election law.”
“We are seeking a correct representation of all
the Lebanese groups,”
he said. He added that his
party supported declaring
Lebanon as one electoral
district whereby each sect
will elect its own representatives on the basis of proportional representation.
However, Gemayel’s father said the committee
has not yet reached “a final report” on an election
law.
“The committee has not
finished its work because
[an election law] is a
thorny issue,” he added.

Asked if March 14 leaders
will bring up other topics
for discussion, Gemayel
said this matter is left to
the patriarch to decide because he is the host.
Walid Ghayyad, the patriarch’s media adviser, said
the top four Maronite leaders – Amin Gemayel, Aoun,
LF leader Samir Geagea
and Franjieh – along with
34 MPs from the March 8
and March 14 parties will
attend Friday’s meeting.
On the eve of the meeting,
Ghayyad told The Daily
Star: “The atmosphere is
very good. The four-party
committee will submit its
findings to the leaders.”
March 14 Batroun MP
Butros Harb, who said he
would attend the meeting,
noted there are “different
opinions” over an election
law.
“I prefer a one-man, onevote formula in a small
electoral district,” Harb
told The Daily Star. Harb
said March 14 MPs will not
bring up the issue of Rai’s
statements in Paris during
Friday’s meeting.
Rai has scrambled to contain the political storm
sparked by his statements
in Paris. He said his remarks that linked the fate
of Hezbollah’s arms to an
overall Middle East peace
settlement and called for
giving embattled Syrian
President Bashar Assad a
chance to carry out political reforms were taken out
of context. Rai also warned
that the Muslim Brotherhood’s rise in Syria would
threaten the presence of
Christians there.
Rai’s remarks drew harsh
criticism from some
March 14 politicians who
said that the patriarch’s
comments on the divisive
issue of Hezbollah contradicted with the concept
of state building and the
Maronite Church’s position in support of state
authority.

BEIRUT: As Walid Jumblatt attempts to mend relations with his former allies
in the March 14 coalition,
Hezbollah is urging the
Progressive Socialist Party leader to decide where
his allegiances lie, Al-Liwaa newspaper reported
Thursday.
According to PSP sources
quoted by the daily, there
are efforts under way to
mend relations between
Jumblatt and March 14’s
regional ally Saudi Arabia, with the PSP leader
preparing to visit King
Abdullah in the near future.
“The date of Jumblatt’s
visit to Saudi Arabia is becoming more imperative
in light of what has been
revealed to the kingdom
about the reasons that
led to Jumblatt’s previous
behavior,” sources told
Al-Liwaa.
Jumblatt’s
relations
with Saudi Arabia were
strained after the PSP
leader realigned with
the Hezbollah-led March
8 alliance following the
collapse of former Prime
Minister Saad Hariri’s
government earlier this
year.
Jumblatt has recently

made several statements
that conflict with Hezbollah’s firm stance on the
Special Tribunal for Lebanon and the resistance’s
possession of arms.
The PSP leader has voiced
support for the financing
of the STL, which in June
indicted four Hezbollah
members of involvement
in the assassination of
former statesman Rafik
Hariri, and has urged Hezbollah to defend its members at court. The resistance has described the
tribunal as a U.S.-Israel
tool aimed at targeting
the group.
He also urged for the
implementation of a National Defense Strategy
that would gradually absorb Hezbollah’s arsenal.
Hezbollah has rejected all
proposals to discuss its
possession of arms.
An Arab diplomat told AlLiwaa that Jumblatt’s realignment with Hezbollah
and its allies in January
was circumstantial, adding that the MP’s strategy
is to please all sides in
a bid to gain everyone’s
trust without losing allies.
Meanwhile, Hezbollah is
not satisfied with Jumblatt’s recent comments

and has urged him to take
a decisive stance, according to the paper.
“The head of the PSP
should step out of his
grey area since he cannot
support the resistance
and Syria and at the same
time criticize the resistance, Syria, and defend
the international tribunal,”
a Hezbollah parliamentary
source told the paper.
“Jumblatt should … make
a decision and determine
his position.”
Relations with Hezbollah might be on shaky
grounds, but his relations
with former allies appear
to be on the mend.
PSP sources told Ad-Diyar
newspaper in an article
published Thursday that
things are back to normal
between March 14 MP Marwan Hamadeh and Jumblatt. The two were members
of the same parliamentary
bloc, the Democratic Gathering, until its disintegration following the PSP’s
realignment. Hamadeh has
now been spotted in various PSP ceremonies and
dinner.
“Sources confirmed that
friendship between the two
prominent politicians is
back,” Ad-Diyar reported.

BRUSSELS: The EU offered Thursday to resume
face-to-face talks with
Iran over its nuclear activities, «without pre-conditions,» a spokeswoman
for foreign affairs chief
Catherine Ashton said.
The European Union is
«open to sitting down with
Iran -- obviously without
any pre-conditions,» Maja
Kocijancic said, with the
international community
in agreement now that
levels of uranium enrichment are «high enough to
cause concern.»
In a statement released
by Ashton overnight, in
the name of the so-called
«5+1» grouping of nuclear powers Britain, China,
France, Germany, Russia and the United States,

she said the International
Atomic Energy Agency
had set out «increasing
concern about the possible military dimensions
to Iran>s nuclear programme.»
However, despite repeated prodding seeking to
persuade Tehran to cooperate with inspections on
potential military uses,
there had been no progress.
«We deeply regret that
Iran has failed to respond
in kind» to various proposals put across by
these countries, Ashton
said.
She said that a «twintrack» of negotiations
and sanctions was the
preferred way forward.
Iran earlier this month

said it was ready to give
the IAEA «full supervision» of its nuclear programme for five years if
sanctions are lifted, as it
alleged a rise in «sabotage» of its controversial
work.
British Foreign Secretary William Hague on
Wednesday warned Iranian counterpart Ali Akbar
Salehi there were «important areas of disagreement,» during a meeting
in New York.
The British ministry
stressed that it respected Iran>s right to civil
nuclear power, but that
Iran «had not persuaded
the international community that its nuclear programme was for peaceful
purposes.»

EU gives blanket offer to resume Iran nuclear talks

Page 33

Saturday 24 September 2011

2011  أيلول24 السبت

33 صفحة

World News

Sleiman holds talks with
top officials in New York

President Michel Sleiman meets Turkish Prime Minister
Recep Tayyip Erdogan in New York

BEIRUT:
President
Michel Sleiman held
a series of meetings
with heads of state in
New York ahead of his
chairing of a U.N. Security Council session
Thursday entitled “preventive diplomacy.”
Following his address
to the U.N. General Assembly on Wednesday,
Sleiman met with Turkey’s prime minister,
the presidents of Cyprus and Ivory Coast,
and the emir of Qatar.
Bilateral ties and Turkey’s contribution to
the United Nations Interim Forces in Lebanon were the focus of
discussions between
Sleiman and Turkish
Prime Minister Recep
Tayyip Erdogan. The
meeting was also attended by Turkish Foreign Affairs Minister
Davutoglu, according
to a statement from the
president’s office.
Sleiman kicked off his
discussions Wednesday afternoon with Cypriot President Demetris Christofias at the
Lebanon Office at the
Security Council.
The two discussed the
boundaries of Lebanon’s exclusive economic zone and the
need for Lebanon’s
agreement to the ex-

tent of the shared border with Cyprus Israel,
according to a statement from the president’s office.
Addressing the U.N.
General
Assembly
Wednesday, Sleiman
told world leaders Lebanon would uphold its
rights to its territorial
waters and exclusive
economic zone against
designs by the Jewish
state.
Sleiman will hold a
meeting before noon
Thursday with highranking officials ahead
of his speech on “preventive diplomacy.”
At the Office of the
Qatari delegation in
New York Wednesday,
Sleiman and Sheikh
Hamad Bin Khalifa discussed the latest developments at the regional and Arab levels
as well as bilateral ties
between the two countries.
During
Sleiman’s
meeting with Ivory
Coast President Alassane Ouattara, the two
heads of state discussed the situation of
Lebanese expats in the
African country. Sleiman expressed his interest in visiting Ivory
Coast and extended an
invitation to Ouattara
to visit Lebanon.

French Embassy confirms solid Libya’s NTC claims vital victory in southern city of Sabha
ties with Maronite Church
BEIRUT: The French
Embassy in Beirut confirmed long-standing
and solid ties between
French authorities and
Lebanon’s
Maronite
Church in a statement
issued following talks
Wednesday between
French Ambassador to
Lebanon Denis Pietton
and Maronite Patriarch
Beshara Rai in Bkirki.
The embassy statement,
which was issued a few
hours following talks,
stated that Pietton told
Rai French authorities
were “happy to have received him” in France.
“[French authorities]
confirm that the visit of
the patriarch is part of a
long-standing tradition
that reflects solid and
unbreakable ties with
the Maronite Patriarchy,
which is a key national
authority in Lebanon,”
the statement added.
Rai and Pietton met one
week after Paris voiced
disappointment and regret over the Maronite
religious leader’s controversial
comments
relating to the situation
in Syria and Hezbollah’s
weapons.
But the French Embassy said the remarks will
not influence bilateral
relationships with the
Church.
However, the French
Embassy statement expressed regret over the
controversy that followed the patriarch’s
comments, adding that
the “polemic” that followed Rai’s visit will
not influence France’s
ties with the Maronite
Church.
“The polemic that followed the Patriarch’s
visit to France is regrettable and shouldn’t
have taken place,” said
the embassy statement.
“In all cases the [controversy] will have no

influence on the solid
ties that unite France
to the Maronite Church
and Lebanon,” it added.
Speaking during a visit
to France earlier in September, Rai sparked
controversy when he
linked the fate of Hezbollah’s weapons to the
termination of Israeli
occupation of Lebanese
territory and the return
of an estimated 350,000
Palestinian refugees to
their homes in Palestine.
Rai also said Syria’s
President Bashar Assad should be given
a chance to carry out
political reforms in the
face of the six-monthold uprising demanding
his ouster.
The religious leader also
warned that the rise of
the Muslim Brotherhood
in Syria would threaten
the presence of Christians there.
Rai’s remarks were initially met with criticism
by several Lebanese
parties, mostly from the
March 14 coalition, but
that soon subsided after the patriarch said his
remarks had been taken
out of context.
Meanwhile, both the
French Embassy statement and Rai’s media
adviser Walid Ghayyad
described Wednesday’s
talks as positive.
“The patriarch’s meeting with the French
ambassador was excellent,” Ghayyad told The
Daily Star, adding that
talks were “frank and
open.”
Ghayyad said Rai and
Pietton discussed a
wide range of key issues
and dismissed media
reports this week suggesting that the French
diplomat visited Bkirki
to “interrogate” the patriarch about his recent
stances.

BENGHAZI: Libya’s new
rulers declared victory
Wednesday in the battle
for the key southern city of
Sabha, one of the last bastions of deposed despot
Moammar Gadhafi’s supporters.
Officials of the interim ruling National Transitional
Council said there were
only small pockets of resistance in Sabha, Libya’s
largest desert city and
home to a strategically vital
military base.
The United States prepared
to raise its flag over the
American Embassy in Tripoli Thursday, after President Barack Obama met
Libya’s new leader in New
York and pledged support
for Libya as it secures the
country.
NATO, whose airstrikes
have been instrumental in
beating back Gadhafi forces, said Wednesday it was
extending its air campaign
for another 90 days.
The current 90-day mandate was due to expire on
Sept. 27.
“We are in complete control of the city of Sabha. Everybody, including [those
who were]) pro-Gadhafi,
are now with the revolution,” said Abdelmajid Seif
Ennasr, who represents the
NTC in Sabha.
NTC fighters are only encountering
“resistance
from some individuals here
and there,” he said.
The battle for Sabha, a city
of 100,000 people in an
area dominated by Gadhafi’s clan, first broke out
on June 12 after two days
of anti-regime protests in
the sprawling oasis.
Meanwhile, NTC commander Ahmad Zlitni said
fighters were planning for
a three-pronged attack on
Gadhafi’s hometown, Sirte.
“We are working on a strategy to go for a big push
from three sides, the east,
the west and the south. This
is a war, the push could
happen in a few days or
anytime soon,” Zlitni said.
“We are still giving time
for Sirte’s civilians to leave
the city. There is resistance
[against] our forces from

Gadhafi’s forces from inside the city.”
At Bani Walid, a Gadhafi
bastion southwest of Sirte,
doctors said two people
were killed.
Previously, NTC official Abdullah Kenshil reported the
death of an NTC fighter in
Bani Walid and said new
regime forces were preparing for a “decisive” tankbacked battle for the town
in the next 48 hours.
Anti-Gadhafi authorities
have admitted they lost
three men at Sirte Tuesday,
taking the overall death toll
since they moved on the
city on September 15 to at
least 45 NTC fighters.
Meanwhile, 16 patients,
most in critical condition,
were evacuated on a Qatari military plane to Malta
as doctors said the region’s hospitals were overwhelmed.
NTC forces suspect Gadhafi enjoys a broad base of
support in Sirte.
“The majority of residents
are with Gadhafi,” said Zuber al-Gadir, spokesman of
the Misrata military council, adding their persistent
loyalty to the ousted leader
was a legacy of his now defunct propaganda machine.
In Harawa, an AFP correspondent saw about nine
NTC tanks moving towards
Sirte’s eastern front, possibly in a bid to boost defenses in the face of steady
artillery and machinegun
fire from Gadhafi loyalists.
In the Al-Jufra oasis towns
of Waddan and Hun, NATO
said it took out one military vehicle storage facility
Tuesday, in addition to four
anti-aircraft guns and one
armed vehicle.
Earlier, an NTC official in
Benghazi, Mustafa Huni,
said NTC forces had seized
most of Waddan and were
only facing pockets of resistance in other Al-Jufra
towns, about 300 kilometers south of Sirte.
“Seventy percent of the AlJufra has been liberated.
Waddan is freed, our forces
entered the town following
NATO bombing of Al-Hisha
dam, 20 kilometers from
the town,” Huni said.
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Future bloc condemns
Syrian army incursion

BEIRUT: The Future parliamentary bloc condemned
the recent incursion by
the Syrian army into Lebanese territories, stressing
that the Lebanese Army
and Internal Security
Forces must protect the
country’s borders.
In a statement after their
weekly meeting Tuesday,
the Future bloc criticized
recent security incidents
along the country’s border with Syria.
“The bloc condemns the
repeated incidents of
gunfire on the northeastern border by the Syrian
troops,” said the statement, which was read by
Bekaa MP Jamal Jarrah.
“[The Future bloc] condemns all incidents at the
border under any pretext
… especially last week’s
attack on border villages
that left several people
wounded,” said Jarrah.
Last week, one Lebanese
Army vehicle and several
houses in border villages
on the Lebanese side came
under fire following a swift
raid carried out by the Syrian army, which said that it
was after shepherds who
had illegally fled Syria.
For its part, the Lebanese
Army said that it was not
present in the area when
the Syrian army entered
into Lebanese territories.
The bloc also condemned
the rampage this week
in Beirut’s Ras al-Nabaa
neighborhood that took
the lives of seven people.
The bloc blamed the rise
of security incidents on
the proliferation of weapons in the country. “Such
a situation was caused by
the culture of arms and the
party of arms [Hezbollah],”
said the statement.
The bloc said it is closely
following developments in
Syria and the ongoing use
of force by the Syrian regime against pro-democracy demonstrators.
According to the United
Nations High Commission

for Human Rights, more
than 2,600 people have
been killed since the start
of the popular demonstrations in March, and thousands of other Syrians
have been reported to be
missing.
“The only solution [in
Syria] is to listen to the
demands of freedom and
democracy raised by the
people … and these won’t
be accomplished through
the use of violence and
killing people,” said the
statement.
“It would be solved by
withdrawing the army from
the streets and towns and
by holding accountable all
those who oppressed the
Syrian people and by introducing real democratic
reforms,” the statement
said, adding that Lebanon
should stand behind the
rights of the Syrian people
at the U.N.
“Lebanon, which has always stood behind the
self-determination of all
people at the U.N., should
stand against the oppression and persecution of
the Syrian people.”
The bloc also praised Palestine’s bid for full U.N.
state membership, calling
it an “important and historical step for the Palestinian struggle.”
The Future bloc described
Lebanon’s presidency of
the U.N. Security Council
as a great opportunity to
oversee the Palestinian
efforts to gain membership at the U.N.
The statement added
that the Lebanese government should fulfill its
international
commitments while it holds the
presidency of the Security
Council. “Such a failure
would negatively affect
Lebanon’s position, role
and credibility,” said the
statement in reference to
the government’s commitment to pay its share
of funding for the Special
Tribunal for Lebanon.

Parliament passes electricity bill

The Lebanese Parliament.
BEIRUT: Parliament approved the electricity
bill at a legislative session Thursday following
the consensus reached
between rival politicians
over the draft law a day
earlier.
Free Patriotic Movement
leader Michel Aoun, who
had originally proposed
the draft law, met with
Berri prior to the session.
This was the first legisla-

tive session Aoun has attended this year.
Around 60 MPs at
Wednesday’s parliamentary joint committees,
chaired by Berri and attended by Prime Minister
Najib Mikati, agreed on
two amendments to the
Cabinet’s energy proposal, obliging Energy
Minister Jibran Bassil to
form a regulatory board
and appoint a new board

of directors for Electricite
du Liban as soon as Parliament endorses the bill.
The government’s proposal initially stated that
Bassil should form the
regulatory board, known
as the Electricity Regulatory Authority within
three months and appoint
EDL’s board of directors
within two months.
Bassil and Aoun’s
Change and Reform bloc

MPs were not informed
prior to the decision endorsed by Berri, Prime
Minister Najib Mikati, and
other parliamentary allies to approve amendments, which were also
supported by MPs from
Walid Jumblatt’s National
Struggle Front bloc.
Wednesday’s session
saw more than two hours
of calm discussions, in
contrast to the heated debates of earlier meetings.
Opposition lawmakers
had been demanding the
introduction of amendments which they argued
would ensure transparency and proper spending for the project, which
is meant to boost Lebanon’s power supply by
700 MW.
Majority politicians have
accused March 14 MPs
of purposely obstructing
the work of the committee.

Aoun: Assad will not fall, Hariri at fault on maritime debacle
BEIRUT: Free Patriotic
Movement leader MP
Michel Aoun ruled out
Tuesday the fall of Syrian
President Bashar Assad’s
regime.
“There is no [country] in
the world that wants regime change in Syria,”
Aoun told the reporters.
Speaking after the weekly
meeting of the Change
and Reform bloc in Rabieh, Aoun praised recent
statements from Maronite
Patriarch Beshara Rai on
Christians in the Middle
East, adding that they reflect the true fears of minorities in the region.
“Rai’s statements express the concerns of the
minorities because he is
entrusted with the Synod
for the Middle East,” said
Aoun.
Aoun also called for
peaceful change in Syria
to avoid further bloodshed
in the country. “Gradual
changes doesn’t harm

stability and wouldn’t
get Syria into the [same]
troubles as Palestine,
Iraq, Libya and Yemen,”
the FPM leader said.
As pro-democracy demonstrations in Syria enter
their seventh month, the
Syrian regime has continued its brutal crackdown,
describing protesters as
religious extremists and
terrorists.
However, demonstrators
across Syria have not
backed down from their
demands, escalating their
calls from political reforms to bringing down
the Syrian regime.
According to Aoun, some
of the Syrian demonstrators are armed and they
are bringing destruction
to the country. “The Syrian government cannot
but bring order to the
country,” said Aoun, adding that the majority of
Syrians have accepted the
government’s reforms.

Aoun also called for putting former Prime Minister Saad Hariri on trial for
not approving the demarcation of Lebanon’s maritime borders.
“Had he sent the approval of the demarcation to
his Cabinet, we would
have been done with this
maritime story by now,”
he said, calling Hariri a
“refugee” in Europe.
The Lebanese government agreed on the demarcation of Lebanon’s
Exclusive
Economic
Zone Monday, three
months after the Israeli
government approved
their own version of the
borders.
The Lebanese government had described the
Israeli move as an “aggression” against its
natural gas and oil rights
in the Mediterranean Sea,
as both countries make
future plans to drill for oil
and gas in the maritime

area between them.
Lebanon shares maritime
borders with Turkey, Cyprus, Palestine and Israel. The dispute with Israel
over a maritime area that
spans some 860 square
kilometers is an obstacle
to developing oil and gas
projects.
Several offshore drilling
companies have reportedly expressed fears that
it would be difficult to
carry out projects in the
disputed area.
President Michel Sleiman, who flew to New
York Tuesday, is set to
press Lebanon’s demarcation of its EEZ in the
Mediterranean during his
meetings on the sidelines of the U.N. General
Assembly this week.
Commenting on Palestine’s bid for full U.N.
membership this week,
Aoun said that Friday’s
meeting at the U.N. is
“very important.”
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Kevin Rudd defends foreign travel
bill, denies personal exchange with
PM on the issue
KEVIN Rudd has fended
off claims that he was directed to keep his world
travel expenses to a minimum by Julia Gillard, saying his frequent international trips are justified to
pursue Australia’s interests.
Mr Rudd was responding to reports in The
Daily Telegraph that the
Prime Minister had pressured him over his travel
following international
trips costing up to about
$80,000 each.
Speaking in New York after a UN conference on
nuclear non-proliferation,
the Foreign Minister made
light of suggestions about
his travel, saying it was
the job of those in his position to go abroad.
Australia was a long way
from most other countries
in the world and most foreign ministers travelled,
Mr Rudd said.
“We often find ourselves at
various critical meetings
around the world - that’s
just the nature of foreign
policy, and last time I
looked at a map Australia
was a long way from most
places, apart from New
Zealand,” he said.
Mr Rudd confirmed he had
been travelling to prosecute Australia’s case for
a seat on the UN Security
Council, but said most of
his trips related to Australia’s international foreign
policy agenda.
The Foreign Minister also
declared he had not had
any personal exchange
with Ms Gillard about his
travel.
He said an email reportedly sent by the Prime Minister to his office in May
was part of a general edict
to ministers to keep their
expenses down.
“These matters have not
been raised with me by
the Prime Minister in her
discussion with me, nor
with her chief of staff and
my own chief of staff,” Mr
Rudd said.

“Correspondence to which
(the article) refers is reflective of the Prime Ministers’s general and correct
reminder to all ministers
of the government to be
very mindful of minimising costs to the taxpayer,
which we do.”
While in New York Mr Rudd
stays at the residence of
Australia’s ambassador
to the UN Garry Quinlan,
and would also stay at
the residence of Australia’s ambassador to the
US, Kim Beazley, when he
travelled to Washington in
several days.
The email from the Prime
Minister’s office, which
was made available after
a Freedom of Information
request by The Daily Telegraph, asks Mr Rudd to “to
ensure costs are kept to
an acceptable minimum”
on an official trip to China,
Sweden, Finland, Norway,
and Thailand in May.
Communications Minister Stephen Conroy said
it was not unusual for the
Prime Minister’s office to
rein in big-spending ministers.
“That happens all the
time; that’s an absolutely
normal exchange,” Senator Conroy told the Nine
Network.
But he said Mr Rudd’s
travel expenses were
comparable to those of
his predecessors, including Howard government
foreign minister Alexander Downer.
“It is not unusual for there
to be hotel bills, and I
think if you went back
and looked at Alexander
Downer’s travel, Alexander Downer’s hotel rooms,
you wouldn’t find that
what Kevin is doing was
out of kilter with anything
that has happened previously,” Senator Conroy
said.
It was revealed last week
that Mr Rudd had spent
more than $1 million on 14
trips in the 12 months to
August.

Bankstown Mayor and Deputy Mayor Re-elected

Mayor Clr Khal Asfour and Deputy Mayor Clr Allan Winterbottom
Councillors Khal Asfour
and Allan Winterbottom
have been re-elected as
the Mayor and Deputy
Mayor for Bankstown at
an Extraordinary Council
meeting on wednesday
night.
In accepting their roles,
both Councillors expressed how honoured
they felt to be re-elected
and thanked the community, fellow Councillors
and Council staff for their

ongoing support.
«It has been an absolute privilege to have
served as Mayor for the
past three months, and
I look forward to leading
Council over the next 12
months,» said the Mayor
of Bankstown Clr Khal
Asfour.
«Since being elected as
Mayor, I am proud of what
we have achieved including the completion of the
new Bankstown under-

pass, raising $53,000 for
Bankstown City Aged
Care as part of the Mayoral Charity Dinner, as
well as working towards
establishing a Bankstown
Sports Hall of Fame and
construction of a Devine
Liberty Swing.
«As Mayor, I look forward
to continuing to represent
the people of Bankstown,
and I endeavour to ensure
Bankstown continues to
grow as a premier City of

commerce, culture and a
place we are all proud to
call home,» Mayor Asfour
said.
When speaking of his
vision for the city, Mayor Asfour also praised
Council>s strong financial management, and reiterated Council>s commitment of not increasing
rates above those set by
the NSW Government and
being debt free by 2018.
« Council has this year
allocated $50 million in
its capital works budget,
with some of the works
including the construction of the new Library
and Knowledge Centre,
major upgrade works
to Memorial Oval and
Town Centre upgrades in
Punchbowl and Panania,»
Mayor Asfour said.
Clr Winterbottom said he
was looking forward to
working with the Mayor
and fellow Councillors to
deliver many more great
community
initiatives
over the next 12 months.

Independent MP Wilkie says Gillard ‘cooking the books’ on Malaysia
INDEPENDENT MP Andrew
Wilkie believes Prime Minister Gillard is trying to “cook
the books” by introducing
draft laws that would resurrect its controversial peopleswap deal with Malaysia.
Tasmanian MP Wilkie, whose
support for Julia Gillard last
year was crucial to her forming a minority government,
told parliament on thursday
he would not support the government’s proposed changes
to the Migration Act.
MPs have been debating all
morning the government’s
bill, which would effectively
circumvent last month’s
High Court ruling that struck
out the “Malaysian Solution”,
and put offshore processing
beyond legal doubt.
The Federal Opposition has
proposed amendments to the
bill that would limit offshore
processing countries that are
signatories to the UN refugee
convention.
Mr Wilkie criticised both major parties.
“Neither the government nor

the opposition have decided
to seize the moment; the government instead choosing to
try and cook the books in
effect by legislating a work
around, around the High
Court’s ruling; the opposition instead seeing another
opportunity to pursue its political self-interest ahead of
the public interest and in my
opinion a clear majority of
the Australian community,”
he told Parliament.
Mr Wilkie said he would not
support the government’s
draft laws because they
would “perpetuate offshore
processing, about which I
disagree most strongly”.
Mr Wilkie said the issue of
asylum seekers and border
protection was “a question
of leadership”.
“It is a question of the prime
minister’s leadership and it’s
also and equally a question
of the opposition leader’s
leadership,” he said.
“I call on the prime minster
an the opposition leader to
both show leadership, to put

their heads together and to
seize the moment and don’t
look for work-arounds how
to cook the books and get
around High Court rulings,”
he said.
“Look at this as an opportunity to look afresh at our policy
and to create a new policy, to
create a sophisticated policy
that’s matched to the complexity of the issue.”
Mr Wilkie will also oppose
the opposition’s amendments. But he will support
Greens MP Adam Bandt’s
motion which calls on the
government to end offshore
processing.
Earlier this morning Opposition Leader Tony Abbott
kicked off debate on the issue, saying the government
had “manifestly failed” to
protect Australia’s borders.
He called on Ms Gillard, and
the government, to resign.
“This will be a government
that has put itself in the position of failing to do what is
the first duty of any government - namely to protect the

borders of our country,” he
said.
“A prime minister who is incapable of protecting the borders of our country is a prime
minister who has manifestly
failed in the highest task she
has.
“Frankly it is a government
and a prime minster who
should resign.”
Mr Abbott will oppose the
government’s draft laws,
while the government will oppose the Coalition’s amendments.
Queensland Labor backbencher Shayne Neumann
said if Mr Abbott rejected
the government’s bill then
he would be responsible for
every boat that now comes to
this country”.
“I know who’s the pin-up
boy, I know who’s the hero,
I know who’s the champion
of the people smugglers and
it’s the bloke who’s leader of
the opposition, it’s Tony Abbott,” he said.
The debate was interrupted
at 1:45pm for question time.
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Abbott slams Gillards push to re introduce Malaysia plan

Julia Gillard is trying to introduce draft laws into parliament that would allow processing
of asylum seekers in Malaysia

OPPOSITION Leader
Tony Abbott has slammed
the Gillard Government’s
draft laws that would resurrect its controversial
people-swap deal with
Malaysia as “a bad deal”,
“a cruel deal” and “a dud
deal”.
MPs in the House of Representatives have begun
debating the government’s proposed changes to the Migration Act,
that would circumvent
last month’s High Court
ruling that struck out the
“Malaysian Solution” and
put offshore processing
beyond legal doubt.
Kicking off debate, Mr Abbott said the government
had “manifestly failed” to
protect Australia’s borders.
“We haven’t just had the
boats, we haven’t just had
the arrivals, we’ve had
the deaths, we’ve had the
riots and we’ve had the
suffering,” Mr Abbott told
the Parliament.
“Do you trust a Coalition
that has had a clear and
consistent policy on this
for a decade, a policy
that’s worked, or do you
trust a government ... that
has had every policy except the one that would
actually stop the boats,”
he said.
Mr Abbott rejected the
“Malaysia Solution” because although Malaysia
was a friend and ally of
Australia, “their standards are not our stan-

dards”.
“First of all it’s a bad deal,
second it’s a cruel deal
and third it’s a dud deal,”
he said.
Mr Abbott urged the government to adopt the
Coalition’s amendments
to the bill, which would
limit offshore processing
countries that are signatories to the UN refugee
convention.
“This is a government
that can have offshore
processing today, all it
has to do is to accept the
amendment that the opposition is quite sensibly
and quite properly putting
forward,” he said.
Since those amendments
would rule out Malaysia,
the government has said
it would oppose them.
The government decided
at 8pm last night it would
debate its Migration Act
amendments on thursday, following speculation it would defer a vote
on the issue until next
month.
The Opposition Leader
said the reason the government brought on debate was because Prime
Minister Julia Gillard
didn’t want Foreign Minister Kevin Rudd - who is
currently out of the country - to be around while
the issue was discussed.
“Her numbers are crumbling ... that’s why we are
debating this today,” Mr
Abbott said, referring to
the Prime Minister.

Labor’s parliamentary
secretary on climate
change, Mark Dreyfus,
told the Parliament how
his 11-year-old father and
uncle had fled Nazi Germany in 1939 and sought
refuge in Australia.
“This country has provided great refuge to my
family,” he said.
Mr Dreyfus went on to
say the government’s
deal with Malaysia was
a regional arrangement
that “will secure a better
future”.
“These amendments seek
to restore the position in
law the position as it was
understood to be before
the recent High Court position,” he said.

Labor MP Shayne Neumann
fuels leadership speculation
LABOR MP Shayne
Neumann has fuelled
speculation that Kevin
Rudd is quietly preparing the way for a return
to The Lodge, repeatedly refusing to say if
he had spoken to the
Foreign Minister about
the leadership.
Mr Neumann today
dodged questions on
whether Mr Rudd, a fellow Queenslander, was
“working the phones”
to build support for a
potential challenge.
As Opposition Leader
Tony Abbott accused
Julia Gillard of bringing
on debate on Labor’s
Migration Act amendments because she
was “worried about the
numbers”, Mr Neumann
refused to answer direct questions about
his recent contact with
Mr Rudd, who is also a
factional colleague.
“Kevin Rudd speaks to
me from time to time
and the Prime Minister
talks to me from time
to time,” Mr Neumann
told reporters at Parliament House.

“I am going to tell you
I support the Prime
Minister in her role and
the Foreign Minister in
his role because that’s
what I have said repeatedly.”
Mr Abbott said a Labor
backbencher recently
took a phone call from
Mr Rudd in the presence of a Coalition MP
and then divulged the
former prime minister
was scouting out support for a leadership
challenge.
“I think plainly she
is worried about the
numbers. She knows
Kevin Rudd is calling
around,” the Opposition Leader said of Ms
Gillard.
“It’s pretty obvious that
something is going on
inside the Labor Party
right now.”
The Australian reported on Thursday Coalition sources believed
Mr Rudd was either five
votes or 11 votes short
of rolling Ms Gillard
and returning to The
Lodge.
But senior Labor fig-

ures today denied the
leadership speculation.
Bill Shorten, one of
the faction leaders
responsible for overthrowing Mr Rudd in
June last year, said he
knew nothing about
any move against Ms
Gillard.
“That sort of talk, I suspect, is a Liberal beatup,” the Assistant Treasurer told ABC Radio.
Leader of the House
Anthony Albanese said
it was “absurd” to suggest Mr Rudd was planning a leadership challenge, and said he had
not been called by the
Foreign Minister on the
issue.
“Liberal party sources,
the article says, and
Liberal sources calling
around is as relevant
as Labor Party sources
calling around about
Tony Abbott’s leadership - what a joke,” Mr
Albanese said.
“It is absolutely absurd that people report
statements from Liberal Party sources about
internal ALP matters.”

Police use RTA database to detect fake licences DRIVERS using fake

licences will be caughtout by new police technology, which can access head shots from
the RTA>s database.
The system went live on
July 1 and allows highway patrol vehicles and
other specialist police
to log-in to their mobile data terminals and
match the photo with the
driver.
Commissioner Andrew
Scipione said there was
a problem with fake licences being used by
unlicenced drivers.
«Since rolling out this

technology, we>re getting
on average 1500 hits a
day on this system, bearing in mind we have over
1500 mobile data terminals across the fleet,» Mr
Scipione said.
«We are dealing with
60,000 unlicenced drivers a year and they>re the
ones we catch – we know
there’s more of them out
there.
«Many people don’t even
carry a licence when
they’re on the road. Now
we’ll be able to check
that they are the person
they say they are.»

Mr Scipione said if you
get caught carrying a fake
licence, «it>s a crime».
«There is a problem with
fake licences. They have
been on our radar for a
long, long time. How people get access to them is
another issue.»
Police Minister Mike Gallacher, who was joined by
Roads Minister Duncan
Gay outside the Sydney
Police Centre, said most
people automatically assumed that police had
the technology at hand.
«We’ve seen it on TV.
Most people think the po-

lice already have access
to photos as they can
readily call up registration details when dealing
with traffic matters,» Mr
Gallacher said.
«The new arrangement
aims to further aid police
with on-road enforcement and improve road
safety by ensuring traffic
incidents where police
intercept motorists can
be dealt with more efficiently.»
All police cars with the
mobile data technology
will be able to access the
RTA photo database.
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Employers say Tony Abbott’s ruling out of
individual contracts is ‘unfortunate’

EMPLOYER groups are
disappointed Tony Abbott
has ruled out statutory individual employment contracts, saying they are the
simplest and most efficient means of individual
agreement-making.
“He’s ruling it out because
of politics, not because of
the merit of those agreements,” Australian Industry Group chief Heather
Ridout said.
“That’s something that’s
unfortunate.”
However, Ms Ridout said
there were improvements
that could be made to Labor’s Fair Work Act in the
absence of individual contracts, including changes
to current individual flexibility arrangements.
“He does have a lot of
political capital at the moment. How he spends it
is, I guess, up to him,” Ms
Ridout said.
“But I think we do need to
make sensible changes to
the Fair Work Act to make
it better. So hopefully he’ll
look at some of the other
issues.”
The Opposition leader
told the ABC’s 7.30 program on Tuesday night:
“We don’t support statutory individual contracts.
We did once but we don’t
now.”
Australian Chamber of
Commerce and Industry
chief Peter Anderson said
he was disappointed individual statutory agreements would not form a
part of Coalition policy.
“I’m concerned that the
statement rules out statutory individuals because
they existed for the 10
years before Work Choices,” Mr Anderson said.
But he said individual
agreement-making needed to be part of a modern
industrial relations system
and could be achieved in
different ways.
“Statutory contracts are
the simplest and cleanest

way if there is a proper
safety net,” Mr Anderson
said.
“But they are not the only
way, and they are a means
to an end, not an end to
itself.”
He said he was pleased
Mr Abbott had identified
the failure of the Fair Work
Act’s individual flexibility
arrangements.
Mr Abbott has faced
pressure from some Liberals, including former
workplace minister Peter
Reith, to toughen his approach to industrial relations reform.
But he is taking a cautious approach, wary of
handing Labor and the
unions an issue on which
to campaign.
Despite Mr Abbott’s
stand, at least one Liberal
MP is continuing to press
for statutory individual
employment contracts.
Liberal backbencher Jamie Briggs said there
should be further debate
on the issue of individual
contracts, especially as
the Fair Work Act was
causing significant problems in the economy.
“What Tony (Abbott) said
last night is we will have a
policy at the next election
which is about solving
problems and we’ll have
policy which includes
flexibility arrangements,”
Mr Briggs told ABC Ra-

dio.
One of those flexibility arrangements was to have a
statutory individual contract with a no-disadvantage test, the MP said.
“I think we should engage
in that debate and I think
we will continue to engage in that debate.”
Mr Briggs denied he was
at odds with Mr Abbott
and said MPs on both
sides of politics should
talk about issues they
considered important.
Opposition workplace relations spokesman Eric
Abetz said the Coalition
would not be rushed into
trotting out its policy.
The challenge for the Coalition was to provide flexibility for small business
and ensure workers were
fully protected, he said.
“I believe that some of
these issues can be addressed without going
back to individual agreements,” he told reporters
in Canberra.
Treasurer Wayne Swan
said Mr Abbott would do
or say anything to get
elected.
“We know in their heart
of hearts that they are addicted to Work Choices,”
he told ABC Radio.
“We see it day after day,
we see it from their backbench, we see it from
elements of their frontbench.”

Sydney gets more ferry services
THE New South Wales Government says it will provide
an extra 25 weekly ferry services along Sydney>s Parramatta River and bring back services cut under the
previous government.
NSW Premier Barry O>Farrell said the changes would
start next month.
«Labor slashed ferry services and we are proud to be
bringing them back,» he said in a statement today.
«The NSW Liberals and Nationals are committed to restore services ... and on October 24 that promise will
be delivered.»
Mr O>Farrell said 140 weekly services would be restored and 25 new ones added, amounting to a total of
165 additional services for ferry passengers.

At Home with Julia TV satire: PM
‘has better things to do’

Actors Amanda Bishop and Phil Lloyd in the controversial scene from At Home With Julia

JULIA Gillard has reacted
frostily to the ABC’s At
Home With Julia satire,
signalling she is unimpressed with the show
in which her on-screen
character has a sexual encounter under the Australian flag.
As Wayne Swan branded
the series “low rent”, Ms
Gillard on Wednesday
repeatedly refused to answer questions about the
comedy, saying she didn’t
want to promote it.
She told ABC radio she’d
seen the first episode
and thought “aspects” of
it were funny, but added:
“I’ve got more to do than
sit around and watch ABC
TV, with respect.”
“Look I am really not going to be drawn on lots of
commentary about this.
I’ve got lots of very serious issues on my mind
that are about the national
interest,” she told ABC’s
Jon Faine.
“Jon, I am not engaging in
commentary on this, and I
am not going to help you
with a cross-promotion.”
The Treasurer went further, saying the show was
in poor taste.
“I don’t mind programs
taking the mickey out of
politicians, but frankly I
think this one is a bit low
rent,” he said.
Tonight’s episode has
a scene in which prime
ministerial impersonator

Amanda Bishop has an
intimate encounter with
on-screen boyfriend Phil
Lloyd, playing Tim Mathieson. The sex scene takes
place on the floor of the
PM’s office, under an Australian flag.
ABC boss Mark Scott said
he would push ahead with
tonight’s broadcast despite public outrage and
attacks by Coalition MPs
denouncing the program
as demeaning and offensive.
“Everyone should wait
and watch the show,” he
said.
Outraged Coalition MPs
attacked the program
yesterday, calling for the
national broadcaster’s
funding to be cut. One
Nationals MP said the
sex scene was “the last
straw”.
Tonight’s anticipated sex
scene also angered the
parents of an Australian
Digger killed in Afghanistan.
The parents of Victorian
soldier Lieutenant Marcus
Case, who was killed in action in Afghanistan earlier
this year, told the Herald
Sun: “We are disgusted at
the use of the Australian
flag in such a disrespectful manner as in At Home
With Julia.
“We should remember the
number of servicemen, our
son included, who have
given their lives defending

the true significance and
meaning of the Australian
flag.”
Assistant Treasurer Bill
Shorten said he could
understand why the
show’s use of the flag may
have offended the families
of Diggers killed in action.
“I think it’s very tasteless,”
he said.
Mr Shorten has a prime
ministerial pet named in
his honour in the TV series.
“Listen, humour’s humour,
I’m portrayed as a terrier
in the show - some people
find that funny,” he said.
“But once they’ve got the
Prime Minister and the
flag, I find it personally
tasteless. I don’t believe in
censorship. I can respect
the views of the family,
though, that just because
something’s an attempt at
humour doesn’t disqualify
it from being poor taste.”
The program’s executive
producer, head of TV comedy Debbie Lee, defended
the process by which the
ABC had cleared the program for broadcast.
“As executive producer,
Debbie Lee approved this
episode (and all four episodes) to go to air,” she
said through a spokeswoman.
“The ultimate decision
was made by Debbie Lee,
however senior management were aware of the
detail of the storyline.”
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GRANDPARENTS DAY

Member for East Hills,
Glenn Brookes has encouraged families to celebrate the inaugural NSW
Grandparents Day on Sunday October 30.
The NSW Liberals & Nationals Government is
delivering on another
election commitment with
grandparents in NSW to
be honoured with their
own special day, on the
last Sunday in October.
“This is an opportunity
to recognise all the hard
work grandparents do

for their families,” Mr.
Brookes said.
“Grandparents are often
the unsung heroes in our
community, and it’s only
appropriate that they are
recognised with a day in
their honour.”
“The significant part that
my parents and parentsin-law have played in the
lives of my two boys has
been and continues to be
beyond measure.”
The NSW Government has
committed $1 million over
four years for the introduction of this important
initiative.
“The role of grandparents
are now more varied and
diverse than ever before,
with an increasing number acting as full-time carers for loved ones,” Glenn
Brookes said.
“Grandparents have an
invaluable role in families,
enriching the lives of their
grandchildren and other
children in the community

by providing care, mentoring and stability.”
“My boys have certainly
benefited from the love,
advice and wisdom of
their grandparents.”
Clubs NSW will play a key
role in the inaugural NSW
Grandparents Day, and
will facilitate some of the
events and activities at
their venues.
“I hope all families can
take the time to organise
something special for their
grandparents on the 30th
of October,” Mr. Brookes
said.
The NSW Government is
committed to ensuring
that the community views
its older citizens in a positive light and recognises
their capacity for independence.
“NSW Grandparents Day
will be just one way in
which we strive to achieve
that aim.”
Media: Geoffrey Grasso
0421 778 671

Wayne Swan named the world’s best treasurer

WAYNE Swan has been
named the world’s best
treasurer, according to
a statement last night
confirming one of Canberra’s worst kept secrets.
The judgement was
made by the distinguished magazine Euromoney, the same publication which gave the
accolade to Paul Keating in 1984.
Few Australians sub-

Arab Bank Australia’s International Trade services awarded an Import Export Industry Award

vice and
innovation
within the
international trade
industry.
Arab Bank
Australia
Left: Hilton Wood, Head of International was nomiBusiness, Right: Claudio Piccinini, Rela- nated for
tionship Manager, Trade Finance
the award
On Thursday 15 September, 2011, Arab Bank Australia received an Import
Export Industry Award, for
Supplier Excellence in the
Banking and Financial Services category. The award
recognises the Banks excellence in customer ser-

and was up against two
major Banks in this category; however the Bank’s
unique point of difference
within the international
trade sector was recognised and awarded this
prestigious award.
Since Arab Bank Aus-

tralia’s establishment in
1986, the Bank has been
strategically focused on
developing and promoting Trade and Investment
between Australia and
countries throughout the
Middle East and North Africa (MENA) region. A key
element to the success
of Arab Bank Australia is
how it utilises the strength
and presence of their parent company, Arab Bank
plc Jordan by working
with the Group’s extensive global network in the
MENA region. Arab Bank
Australia has developed
an in depth knowledge

of local and international
markets and has been
able to enhance its customers experience when
dealing with international
markets.
Arab Bank Australia’s
presence throughout 17
MENA countries and 30
countries globally across
5 continents, combined
with the Bank’s specialised staff, provide a service and product offering
within the international
trade industry that places
them at an advantageous
position to assist you with
your international requirements, this being a factor
in attaining this noteworthy award.
If you are interested to
learn more about Arab
Bank Australia’s trade and
international services, feel
free to visit www.arabbank.
com.au/trade-finance or
contact Hilton Wood, Head
of International Business
on 02 9377 8989 or Claudio Piccinini, Relationship
Manager, Trade Finance
on 02 9377 8915.

scribe to Euromoney,
but the Government
will make sure as many
voters as possible hear
about its appraisal of the
Treasurer, and the Opposition will be invited
to congratulate him.
Wayne Swan will receive
his award as Euromoney Finance Minister of
the Year next Sunday in
Washington where he
will be attending World
Bank and IMF meetings.
Last night he accepted
it as “a real tribute to
the millions of ordinary
Australians whose hard
work and resilience have
made our economy one
of the strongest in the
developed world’’.
“Our first priority has
always been jobs with
decent pay and conditions,’’ Mr Swan said in
a statement.
“There’s an extra
750,000
Australians
bringing home a pay
packet since we were
elected and that’s what
Labor governments are
all about.’’
Euromoney said Mr
Swan had been given
the award “for his careful stewardship of Australia’s finances and
economic performance,
both during and since
the global financial crisis’’.
But the magazine made
clear it didn’t think Mr
Swan had single-handedly saved the nation’s
finances.
“Swan has undoubtedly been blessed with a

number of advantages,
including inheriting a
sound economy and the
natural resources bounty that has allowed Australian trade with China
in particular to boom.
But he was credited with
the correct strategy during the global financial
crisis of 2007-08.
The magazine applauded his “swift response to
stimulate the economy’’
despite “strong opposition at home’’ and said
he had “succeeded in
getting most of the important decisions right’.
“These include putting in
place an exit strategy for
the stimulus and sticking to it, imposing a fiscal discipline that many
other finance ministers
refusing to adopt,’’ said
the magazine’s citation
of Mr Swan.
“Swan continued to
deliver this strong and
steady performance despite political difficulties
at home, in which his
Labor Party only has the
smallest possible majority through the support
of independent MPs.’’
It said he joined a “rollcall of leading finance
ministers, including Jim
Flaherty of Canada and
Alexei Kudrin of Russia.
But coalition treasury
spokesman Joe Hockey
said it was hard to take
the award seriously.
“Mr Swan has racked
up $154 billion of deficits, he’s yet to deliver a
budget surplus and has
turned $45 billion in the
bank into a $110-billiondollar credit card bill,”
he said in the statement.
“The real recipient of
this award should be
Peter Costello, who
laid the groundwork for
Wayne Swan.
“If it wasn’t for the
heavy lifting done by the
previous government,
the Australian economy
wouldn’t be in the position it’s in today.”
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McDonald’s Rockdale
®

603 Princes Highway
FAMILY VALUE DINNER BOX™

$19.95
At participating restaurants only. ‘Coca-Cola’ and the Contour Bottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company.
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