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EAGLE VALE INSURANCE SERVICES  

Active Insurance Management 
For Your Business 

 
 Workers' Compensation for your Employees 

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

 Home Construction Insurance  
Your Specialist AMP Advisers 

      165C Wattle Street Bankstown 
Call us Today 

 02 9707 3077 
Mob: 0414 309 360 

email: danny@eaglevaleinsurance.com.au 

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

Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd 
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حلويات عربية 

وافرنجية 
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 حلويات ابراهيم
للمعلومات 
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9597 2071
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40
Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

 مطلوب للعمل
يف اجبان والبان شتورا

اخلربة ليست ضرورية
العمل بدوام كامل

الرجاء االتصال من 9 صباحا حتى الـ 2،00 بعد 
الظهر من االثنني اىل اجلمعة على الرقم:

97937359

وقوف البطريرك الراعي واملفيت قباني إىل جانب 8 آذار قلب موازين القوى يف البلد

كلينتون مليقاتي : إما متويل احملكمة أو لعقوبات وعدم التعاون
»املستقبل«  تيار  يتهم 
رشيد  الشيخ حممد  املفيت 
عليه  انقلب  بأنه  قباني 
يف  جنله  وقوع  بسبب 
ومعارضة  مالية  مشاكل 
هذه  حلل  املستقبل  تيار 
املفيت  وتنّبه  املسألة، 
ولذلك  االمر،  هلذا  قباني 
بات املفيت قباني ضد 14 

آذار ومع 8 آذار.
اما البطريرك الراعي الذي 
وقف اىل جانب 8 آذار يف 
حيث  السالح،  اىل  نظرته 
»ال  تقول  آذار   14 كانت 
البطريرك  فيما  للسالح« 
»نعم  يقول  الراعي 

للسالح«.
اىل  اديا  االمران  هذان 
القوى  موازين  قلب 
وباتت 8 آذار مرتاحة اكثر 
السياسي  وضعها  اىل 
لكن  والديين،  والروحي 
تيار املستقبل ميلك اكثرية 
املفتني يف الشمال والبقاع 
وهو  وبريوت  لبنان  وجبل 
يتم  لن  املفيت  ان  يعترب 
له يف املستقبل،  التجديد 
موعود  قباني  املفيت  بينما 
بالتجديد له مدى احلياة من 

قبل 8 اذار.
املسيحية،  الكوادر  اما 
سبب  عن  تفتش  فهي 

الراعي  البطريرك  ملواقف 
 14 مسيحيي  اليت صدمت 
من  األكرب  والقسم  اذار 

الطائفة السنية.
الراعي  البطريرك  وتلقى 
رسالة من اصدقاء له من 
دول عربية سنية توجه إليه 
من  ليس  انه  على  اللوم 
حقه ان حيذر من خطر السنة 
املسلمني،  االخوان  وحكم 
احلياد  على  يبقى  ان  بل 
الشيعية  الطائفة  بني 
قائلة  السنية،  والطائفة 
له »ان رئيس وزراء صالح 
الدين االيوبي كان مسيحيًا 
مل  الراشدين  اخللفاء  وان 

بل  املسيحيني  يضطهدوا 
حافظوا عليهم«.

من  موفدين  الراعي  ووعد 
اخلليجي  التعاون  جملس 
بتصحيح  اصدقاء  بواسطة 
من  حتذيره  جلهة  املوقف 
واالخوان  السنة  حكم 

املسلمني.
وجه مفيت  اجملال  هذا  يف 
السوري  والسفري  دمشق 
لزيارة  الراعي  اىل  دعوة 
عليها  ووافق  سوريا، 
وقبلها على ان يتم حتديد 

املوعد الحقا.
ويف  آخر،  صعيد  على 

واشنطن  تبادلت 
االول  أمس  ودمشق، 
نددت  حيث  االنتقادات، 
بـ«ترهيب«  األوىل 
دبلوماسييها، على خلفية 
االمريكي  السفري  رشق 
باحلجارة  سوريا  لدى 
اتهمت  فيما  والبيض، 
بدعم  االمريكيني  الثانية 
»اجملموعات املسلحة« يف 

البالد.
املواجهات  كانت  وبينما 
اجليش  بني  تشتد 
يف  ومسلحني  السوري 
أعلن  الرسنت،  منطقة 
الكاتب املعارض ميشيل 
كيلو أن معارضي الداخل 
االنضمام  ينوون  ال 
الوطين  »اجمللس  إىل 
أعلن  الذي  السوري« 
اسطنبول  يف  تأسيسه 
منفتحة  اهليئة  هذه  الن 

كيلو وعبد العظيم يؤّكدان رفضهما »التدخل اخلارجي« والتسلّح

تراشق دبلوماسي بني دمشق وواشنطن ومواجهات الرسنت حتتدم
تركيا تقرتح مقابل وقف االحتجاجات مشاركة »اإلخوان« يف احلكم

FEELING FROOTEE 
SUPERMARKET

FRUIT & 
GROCERIES

Unit 2 
CNR RESERVIOR DRV & PASCOE VALE RD 

ROXBURGH PARK

NEXT TO ROXY BARTel: 8339 2450 
Fax: 8339 0628
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»التدخل  فكرة  على 
األجنيب«.

مسؤولون  وأفاد 
ودبلوماسيون،  سوريون 
تركيا  أن  االول،  أمس 
من  أكثر  يف  اقرتحت 
السلطات  على  مناسبة 

مجاعة  إشراك  السورية 
يف  املسلمني  اإلخوان 
دعمهم  مقابل  احلكومة، 
االحتجاج،  حركة  لوقف 
إال أن السلطات السورية 
رفضت، أي دور للجماعة 

تــصاعد غارات »الناتو« 
والسيطرة على مــطار سرت

اجمللس  قوات  متكنت 
اللييب  االنتقالي  الوطين 
أمس االول، من السيطرة 
مسقط  سرت  مطار  على 
يف  القذايف،  معمر  رأس 
ملحوظ  ميداني  تقدم  ثاني 
بعد  املدينة  هذه  يف  هلا 
امليناء،  على  السيطرة 
كثيفة  مشاركة  وسط 
مشال  حلف  مقاتالت  من 
رغم  وذلك  االطلسي، 

جبهة  على  التعثر  استمرار 
أصدر  فيما  وليد،  بين 
توقيف  مذكرة  االنرتبول 
حبق جنل القذايف الساعدي 
الذي  النيجر  يف  املتواجد 
ووردت  تسليمه،  رفض 
املتحدث  اعتقال  عن  أنباء 
موسى  القذايف  باسم 
ابراهيم متنكرًا بزي امرأة. 
ومن جهته، قال السيناتور 

$14.99 10kg
رز فاخر

2kgحالوة$3.99
خيار لبناني مكبوس$3.99

زيت زيتون

4 Ltrs
$19.99

0421 464646

مطلوب حّلام 

 

للعمل لالتصال
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Advertisement

7
JOHN’S DAY  NIGHT CHEMIST

OPEN 
TILL 
8PM 7 

DAYS 
& 

NIGHTS

333 GUILDFORD RD, GUILDFORD 

TEL: 9632 6890
LOWEST PRIVATE PRESCRIPTION PRICES EVERYDAY $10 
WINNERS
AGAIN

2011

WINNER

2008

2008

WINNER

2010

2010

L2
38

23
87

-0
80

91
1

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.

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

AFTER $30 
CASHBACK ON 

UPGRADE

Saturday 1 October 2011السبت 1 تشرين األول 2011
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Lucky Len . No.1

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات اليانصيب رابحة املاليني

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

تكونون من املحظوظني وتربحون املاليني

هدايا - قص مفاتيح - بطاقات لكافة املناسبات وغريها الكثري

بإدارة لطف اهلل حجّار

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

*ستيالاّ جالبة الحطوط ملشرتي اليانصيب*

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 
رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

مدير التحرير: سامي مظلوم
عالقات عامة: اكرم املغّوش
مكتب لبنان: رامي القروش
مكتب ملبورن: كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

عرض مع قهوجي خطة تسليح اجليش

سليمان: ال جمال لتغيري احلياة السياسية من 
دون قانون انتخاب جديد

printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 2116

ميشال  اجلمهورية  رئيس  رأى 
سليمان انه »ال بد للبنان اذا ما 
اراد تصحيح مساره السياسي، 
االنتخاب  قانون  يعتمد  ان 
الذي أقرته جلنة صياغة قانون 
االنتخاب برئاسة الوزير السابق 
فؤاد بطرس معدال او كما هو«.

جاء  سليمان  الرئيس  موقف 
بعبدا  قصر  يف  منحه  خالل 
السابق  الوزير  االول،  امس 
بطرس وسام االرز الوطين من 
رتبة ضابط اكرب، وذلك تقديرا 

لعطاءاته.
واشار سليمان يف املناسبة اىل 
يتضمنها  اليت  »االصالحات  ان 
االنتخابي  قانونه  مشروع 
مت  ما  اذا  جدا  مهمة  )بطرس( 
االخذ بها، او اعتمدت النسبية، 
وال جمال لتغيري احلياة السياسية 
اعتماد  اال من خالل  لبنان،  يف 
قانون انتخاب جديد الن القانون 

احلالي انتهت فعاليته«.
فؤاد  الوزير  بصفات  واشاد 
الديبلوماسية  »رجل  بطرس 
الذي  والرجل  واحلوار  اهلادئة 
لبنان،  لصاحل  التفاوض  أتقن 
بني  املواءمة  حاول  الذي  وهو 
الواقعية السياسية ومستلزمات 
والكرامة  اللبنانية  السياسة 
الوطنية، من دون ان ننسى انه 
خريج املدرسة الشهابية، مدرسة 
االعتدال واحلوار واملؤسسات«.

ان  بطرس  قال  جهته،  من 
كبري  »شرف  الوسام  هذا  منحه 
خصوصا  اعتزاز،  وموضوع  له 
شخصيا  اياه  قلدمتوني  وأنكم 
وأمتنى  اجلمهوري،  القصر  ويف 
والتوفيق يف  النجاح  لفخامتكم 
اىل  اللبنانيني  تطلعات  حتقيق 

االستقرار واالزدهار«.
سليمان  رأى  ثانية،  جهة  من 
بناء  خطة  اسرائيل  »اقرار  أن 
1100 وحدة سكنية على مساحة 
جيلو  منطقة  يف  دومنا   148
بيت  مدينة  من  القريب  احلي 
الضفة  يف  الفلسطينية  حلم 
ادانة  لقي  والذي  الغربية 
الدولي،  اجملتمع  من  واسعة 
املبذولة  للجهود  ضربة  يشكل 
االوسط،  الشرق  يف  للسالم 
االمن  جملس  يدرس  وقت  يف 

الدولي طلب انضمام فلسطني 
اىل االمم املتحدة كدولة كاملة 
دولي  تأييد  ظل  يف  العضوية 

واسع هلذا الطلب«.
»التصرف  أن  اىل  ولفت 
خانة  يف  يصب  االسرائيلي 
للكيان  الكامل  التهويد 
أنه  اىل  مشريًا  الصهيوني«، 
لبيان  صارخًا  حتديًا  »يشكل 
اىل  دعا  الذي  الرباعية  اللجنة 
كما  اآلحادية،  االجراءات  وقف 
للقرارات  جتاوزًا  أيضا  يشكل 

الدولية ذات الصلة برمتها«.
حبث  سليمان  الرئيس  وكان 
املمثل  مع  املوضوع  هذا 
لألمم  العام  لألمني  الشخصي 
الذي  ويليامز  مايكل  املتحدة 
ملناسبة  مودعًا  بعبدا  قصر  زار 
كما  لبنان.  يف  مهمته  إنتهاء 
اجلنوب  للوضع يف  جرى عرض 
وعمل القوات الدولية والتنسيق 
اللبناني يف سبيل  اجليش  بني 
وأهمية   1701 القرار  تطبيق 
لتنفيذه  اسرائيل  على  الضغط 

من جانبها.
ويليامز  الرئيس سليمان  ومنح 
رتبة  من  الوطين  االرز  وسام 
طوال  لدوره  تقديرًا  كومندور 
فرتة عمله يف لبنان، متمنيًا له 

التوفيق يف مهمته اجلديدة.
وعرض مع وزير الدولة لشؤون 
فتوش  نقوال  النواب  جملس 
من  ولعدد  الراهنة  األوضاع 
من  احملالة  القوانني  مشاريع 

احلكومة اىل اجمللس.
كتلة  عضو  مع  وتناول 
»املستقبل« النائب رياض رحال 
السائدة  السياسية  التطورات 

راهنًا على الساحة الداخلية.
واطلع رئيس اجلمهورية العماد 
قائد  من  سليمان  نيشال 
قهوجي  جان  العماد  اجليش 
البالد  يف  االمين  الوضع  على 
خطة  بلغتها  اليت  واملراحل 
سفره  قبيل  اجليش  تسليح 
اىل الواليات املتحدة االمريكية 
للبحث يف موضوع املساعدات 

العسكرية للجيش اللبناني.
 ومن زوار بعبدا الوزير السابق 
السابق  والنائب  سالمة  يوسف 

وجيه البعريين وجنله حممد
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ميقاتي: ال أحد يستطيع وضع لبنان يف عزلة دولية
شدد رئيس جملس الوزراء جنيب 
ميقاتي على ان »لبنان ليس يف 
عزلة وال أحد يستطيع ان يعزل 
يف  موجود  دائما  وهو  لبنان 
ان  اىل  الفتًا  الدولية«،  احملافل 
»لبنان موجود ومتفاعل وفاعل«، 
مشريًا اىل ان هدفه »محل رسالة 

لبنان اىل العامل«.
وزيرة  مع  اجتماعه  ان  وأوضح 
هيالري  االمريكية  اخلارجية 
جدا  اجيابيا  »كان  كلينتون، 
على  بناء  نقاش  هناك  وكان 
اقوهلا  وقناعيت  االصعدة  كل 
وهي نابعة من مصلحة لبنان انه 
الدولية  القرارات  احرتام  جيب 
القرارات  هذه  لبنان  ينفذ  وان 
واحملكمة الدولية نابعة عن قرار 

دولي«.
قناة  اىل  حديث  يف  ولفت 
كلينتون  »أبلغ  أنه  اىل  »العربية 
القناع  جاهدا  سأسعى  اني 
االفرقاء باحلكومة لتمويل احملكمة 
وال احد عندما احتدث عن مصلحة 
لبنان سيكون ضد مصلحة لبنان 

من الشركاء يف احلكومة«.
االمريكية  املساعدات  وعن 
أنه  اىل  اشار  اللبناني،  للجيش 
يف  املوضوع  هلذا  مرتاحا  »كنت 
اللقاء مع كلينتون، وقائد اجليش 
سيزور  قهوجي  جان  العماد 
املقبل  الشهر  مطلع  واشنطن 
املسؤولني  مع  املوضوع  لبحث 
االمريكيني ورأيت كل تأييد من 
الستمرار  كلينتون  الوزيرة  قبل 
قيل  ما  وكل  الربامج  هذه 
صيف  غيمة  كان  املاضي  يف 
املتحدة  الواليات  مع  والعالقة 
على  حريص  وانا  جيدة  تزال  ال 
بلدان  كل  مع  العالقات  متتني 
املتحدة  الواليات  ومنها  العامل 

االمريكية«.
وعما اذا كان يتخوف من فرض 
عقوبات على املصارف اللبنانية، 
هذا  يف  »حتدثنا  أنه  اىل  لفت 
اللبنانية  واملصارف  املوضوع 
تقوم  ولن  واجباتها  ماهي  تعي 
بأي امر شاذ، وحتى االن ال يوجد 
املصريف  القطاع  يف  حالة  اي 
بالنقاش  مرتاحا  وكنت  اللبناني 

مع كلينتون حول هذا املوضوع«
يقف  »لبنان  ان  ميقاتي  وأكد 
دائما جلانب القضية الفلسطينية 

دولة  يف  فلسطني  حق  ويدعم 
ان  اىل  مشريا  املتحدة«،  باالمم 
»احلل للقضية الفلسطينية بإعادة 
احياء مبادرة السالم العربية اليت 
عبداهلل  السعودي  امللك  اطلقها 
العزيز يف بريوت وهي  عبد  بن 
صاحلة للحل ونالت إمجاعا عربيا 

وهلا الغطاء املطلوب«.
باخلارجية  استعنا  »اننا  واعلن 
االمريكية للبحث يف خطة استثمار 
حدد  ولبنان  البحري،  الغاز 
بعض  وهناك  البحرية  منطقته 
اخلالف ميكن حله عرب االتصاالت 
مع قربص«، مشريا اىل انه خالل 
اجتماعه مع وزير اخلارجية الرتكي 
أمحد داوود اوغلو »اقرتح األخري 
تأليف جلنة حلل مشكلة احلدود مع 
قربص وتركيا ويف اللحظة اليت 
حيل هذا املوضوع ميكن فورا حل 

اخلط اجلنوبي«.
وعن االحداث السورية، لفت اىل 
ان »لبنان ينأى بنفسه عن كل ما 
حيصل يف سوريا واالولوية هي 
االهلي  والسلم  الداخلية  للوحدة 
يف لبنان«، واشار اىل ان »هذا 
من  تهنئة  مصدر  كان  املوقف 
الواليات  ومنها  االطراف  كل 
املتحدة«. وأوضح أنه »على مدى 
سنوات كنا نقول اننا ال نريد ان 
يتدخل أحد يف الشؤون اللبنانية، 
للعالقة  خصوصية  وهناك 

اللبنانية السورية«.
ولفت اىل أنه »انا علّي ان ابين 
عالقة جيدة مع ما يريده الشعب 
يستطيع  احد  وال  السوري، 
الشعب  كل  باسم  يتحدث  ان 

السوري«.
البطريرك  تصرحيات  وعن 
الراعي،  املاروني بشارة بطرس 
ثقة حبكمة  لدينا  »اننا  اىل  اشار 
هو  طرحه  وما  الراعي  البطريرك 
اقل  وانا مل  السياسية  الواقعية 

انين أعارض أو أؤيد مواقفه«.
سعد  الرئيس  مع  العالقة  وعن 
ال  »أنا  أنه  اىل  اشار  احلريري، 
عالقة  أي  اشخصن  ان  ميكن 
واملوضوع ليس شخصيًا وهو له 
مواقفه وانا سأبقى أحرتمه وهو 
»ال  أنه  اىل  الفتًا  مبواقفه«،  حر 
وجودا  له  ان  اجتاهل  ان  ميكن 
السياسية  احلياة  يف  ودورا 

اللبنانية«.

»الوضع على كف عفريت مع سالح غري شرعي«

اجلميل: ال مانع من اجتماع احلريري مع جنبالط
»الكتائب  حزب  رئيس  أوضح 
اجلميل  أمني  الرئيس  اللبنانية« 
نداء  بني  للمقارنة  جمال  »ال  أن 
املطارنة املوارنة باألمس )األول( 
ولكن  السابقة،  النداءات  وبني 
هناك خط مستمر لبكركي حتافظ 
بطريرك  كل  خصوصية  مع  عليه 
الثوابت  بينما  املسؤولية،  يتوىل 
هي هي«، مشددًا على انه »ال بّد 
لبكركي أن تلعب دورها املألوف 

على الصعيد الوطين والروحي«.
بني  مجع  الذي  اللقاء  وعن 
البطريرك املاروني بشارة بطرس 
الشيخ  دمشق  ومفيت  الراعي 
حديث  يف  لفت  أفيوني،  عدنان 
أمس  اليوم«  أخبار  »وكالة  اىل 
االول، أن »ليس هناك خط جديد 
معتربًا  للبطريرك«،  جديد  نهج  بل 
مفتوحة  دائمًا  بكركي  »أبواب  ان 
ان  الطبيعي  ومن  الناس.  لكل 
يدها  وتكون  بكركي  تستقبل 
بابها«.  يطرق  من  لكل  ممدودة 
وقال: »ال عجب من أن يؤّم صرح 
بكركي كل القيادات على الصعيد 

الوطين والدولي«.
اىل  ضّمه  الذي  اللقاء  وحول 
يف  آذار   14 قوى  من  قيادات 
»هذا  أن  اىل  لفت  الوسط،  بيت 
دورية  لقاءات  ضمن  جاء  اللقاء 
حتصل باستمرار، وال شيء جديد 
سوى قراءة متأنية لكل األوضاع 
واختاذ  إقليمية،  او  حملية  أكانت 
القيادات  قبل  من  موّحد  موقف 
»انه  معلنًا  آذار«،   14 املمثلة يف 
خطوات  جمموعة  على  اإلتفاق  مت 

يعلن عنها يف حينه«.
وحول مطالبة قوى 14 آذار بوضع 
خطة عمل للمرحلة املقبلة، رأى ان 
على  ناس  أوضح  هم  آذار   14«
الساحة اللبنانية«. وقال: »برناجمنا 
وثوابتنا وتوجهاتنا واضحة وضوح 
متوافرًا  ليس  ما  وهذا  الشمس، 

يف اجلانب اآلخر«.
اي  حبصول  يعلم  كان  اذا  وعما 
احلريري  سعد  الرئيس  بني  لقاء 
الوطين«  النضال  »جبهة  ورئيس 
»ال  اجاب:  جنبالط،  وليد  النائب 

مانع من حصول هكذا لقاءات«.

حيث  اإلنتخاب،  قانون  وحول 
يؤيدان  و«القوات«  »الكتائب« 
نوابها  تنتخب  طائفة  كل  طرح 
»الوطين  التيار  ان  حني  يف 
الدائرة  يؤيدان  و«املردة«  احلر« 
اىل  لفت  النسبية،  مع  الوسطى 
كى يف هذا اجملال  ان »كل ما حيحُ
ألن  القرار  الختاذ  استباق  هو 
تتخذ  مل  األحزاب  هذه  قيادات 
حول صيغة  النهائي  املوقف  بعد 
زال  ما  والبحث  اإلنتخاب  قانون 
اجملموعات  داخل  يف  أكان  جاريًا 
السياسية او بني األحزاب، وهذا 
أن  كما  بعد  ينضج  مل  املوضوع 
بكركي  يف  تشّكلت  جلنة  هناك 
للبحث يف األمر والنقاش ال يزال 
جاريًا حملاولة التوافق حول مشروع 

مع عليه كل األطراف«. جيحُ
فكر  اىل  األقرب  الطرح  وعن 
املبكر  »من  انه  اعترب  »الكتائب«، 
اىل  املوضوع  هذا  عن  الكالم 
ضوء  على  الصورة  تتوضح  أن 
املناقشات اليت جتري يف املكتب 
الكتائيب  والفريق  السياسي 
املختص بدراسة قانون اإلنتخاب. 
التشاور  ضوء  على  األمر  وكذلك 
كل  من  اآلخرين  األفرقاء  مع 

االجتاهات«.
وحول كالم رئيس احلكومة جنيب 
بشأن  املتحدة  األمم  يف  ميقاتي 
إلتزام متويل احملكمة، قال: »هذا 
التنفيذ،  يف  والعربة  جّيد  الكالم 
هذا  ستكشف  القادمة  واأليام 
الدولية  »احملكمة  أضاف:  األمر«. 
تسري يف جمراها الطبيعي وستصدر 
املناسب،  الوقت  يف  األحكام 

ولدي ملء الثقة بذلك«.
األمين  »الوضع  ان  على  وشدد 
كله على كّف عفريت طاملا هناك 
سالح غري شرعي موجود يف أيادي 
اللبنانيني  من  كبرية  جمموعات 
السلطة  ان  اللبنانيني، كما  وغري 
اللبنانية غري ممسكة بالكامل بكل 
مفاصل األمن على كل األراضي، 
يتمكن  مل  القضاء  ان  وطاملا 
حتى اآلن من إجناز مهماته حبّرية 
وشفافية نظرًا اىل األعطال ضمن 

السلك القضائي«.
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للمركز  العام  االمني  أكد 
عبدو  األب  لإلعالم  الكاثوليكي 
أبو كسم، ان »خط البطريركية 
الفتا  مؤكدة«،  وثوابتها  ثابت 
املوارنة  املطارنة  »نداء  ان  اىل 
ان  يعين  ال  بالشكل  متيز  ان 

املضمون قد تغري«.
وكالة  اىل  حديث  يف  وأوضح 
ان  االول،  أمس  اليوم«  »أخبار 
متمايزًا  جاء  العام  هذا  »النداء 
وهذا  السابقة  النداءات  عن 
أتى  أنه  خصوصًا  طبيعي،  أمر 
انتخاب  من  أشهر  بضعة  بعد 
البطريرك اجلديد )بشارة بطرس 
شعارًا  حيمل  الذي  الراعي(، 
واحملّبة«،  »الشركة  وهو  جديدًا 
كما اننا منّر مبرحلة جديدة، ومن 
الطبيعي ان يكون النداء متمايزًا 
وفيه نفس جديد يف الشكل ال 
ان  اىل  وأشار  املضمون«.  يف 
ان  يعين  ال  بالشكل  »التمايز 
ان  بدليل  تغرّي  قد  املضمون 
البطاركة  دور  على  رّكز  النداء 
السابقني كي يقول ان سياسة 
البطريركية املارونية ال تتغري«. 
أضاف: »قد يتغرّي األمر بالشكل 

قلياًل لكن ليس باملضمون، ألن 
خط البطريركية ثابت، وبالتالي 
ان  اىل  الفتا  مؤكدة«،  ثوابتها 
الكالم،  »النداء جاء ليقول هذا 
ال سيما بعدما قيل يف الشارع 
خط  يف  انقسام  وجود  عن 
وهذا  املارونية،  البطريركية 

األمر غري موجود إطالقا«.
وشّدد على أن »اجلسم األسقفي 
مّتحد  جسم  هو  البطريرك  حول 
أن  اىل  الفتًا  معه«،  ومتفاهم 
»كل اجتماعات املطارنة املوارنة 
آراء  وتتخذ  ممّيز  جبّو  تتسم 
حوهلا  نقاش  وحيصل  اجلميع 
وخيرجون بصيغة موّحدة«. وعن 
القول بأن خط الراعي بعيد من 
الكاردينال  انتهجه  الذي  اخلط 
نصراهلل بطرس صفري ال سيما 
اهلل«،  »حزب  مع  التقارب  جلهة 
من  اهلل«  »حزب  »أليس  أجاب: 
اللبناني«، مشددًا على  الشعب 
أن »الراعي حيمل شعار شراكة 
وحمبة، إذ ال ميكن لعهد الشراكة 
ان يكون مع هذا الطرف دون 
أن  اىل  ولفت  اآلخر«.  الطرف 
يده  ويضع  للجميع  »البطريرك 

مصلحة  خيدم  مبا  اجلميع  بيد 
البطريرك  »إن  وقال:  لبنان«. 
ال يسحب يده من فئة ليضعها 
بيد فئة اخرى، بل هو ميّد يديه 
دعا كل  اجلميع«،  اىل  اإلثنتني 
يدهم  »وضع  اىل  اللبنانيني 
بكل  النقاش  ليحصل  بيده 
»اهلجوم  رافضًا  املواضيع«، 
بداية  يف  عليه  التهم  ورمي 
وشّدد  البطريركية«.  مسريته 
حّر  الراعي  »البطريرك  أن  على 
ميليه  مبا  إال  يقوم  وال  الضمري 
ان  يفّكر  وال  الضمري،  عليه 

يرضي هذا الفريق أو اآلخر«.
اىل  البطريرك  زيارة  وحول 
لقائه  وعدم  املتحدة  الواليات 
باراك  االمريكي  بالرئيس 
اوباما، قال ابو كسم: »ال شيء 
أحد  ال  أمور  تستجد  قد  مؤكد 

يعلم بها«.
دمشق  مفيت  مع  اللقاء  وعن 
عدنان أفيوني بالراعي، وصفه 
أبو كسم بـ »اجليد«، مشددًا على 
ان »كل تالق وكل حوار أفضل 
بكثري من املقاطعة والبعد حتى 
لو مل يتم التوّصل اىل نتيجة«.

»خط البطريركية ثابت ونداء البطاركة خمتلف بالشكل«

أبو كسم: الراعي حّر وال يفّكر يف إرضاء هذا الفريق أو ذاك

Saturday 1 October 2011السبت 1 تشرين األول 2011

والبلديات  الداخلية  وزير  عاد 
االول،  أمس  ليل  شربل  مروان 
اىل  زيارته  خمتتمًا  بريوت  اىل 
»درع  جائزة  تسلمه  بعد  مصر 
عن  العربية  اإللكرتونية  احلكومة 
جانب  من  الوزارات  مواقع  فئة 
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
وأكادميية  العربية  اجلامعة  يف 
للدور  تقديرًا  االنرتنت  جوائز 
خمتلف  يف  الوزارة  تلعبه  الذي 
يف  أقيم  حفل  يف  اجملاالت، 

حشد  حضور  يف  الشيخ  شرم 
السياسية  الشخصيات  من 
والدبلوماسية املصرية واللبنانية. 
وتسلمت مديرة »الوكالة الوطنية 
بدورها  سليمان  لور  لإلعالم« 
اإللكرتونية  احلكومة  درع  جائزة 
على  اسرتاتيجي  موقع  كأفضل 

مستوى اجلمهورية اللبنانية.
بدأ احلفل بكلمة ترحيب »بالوزير 
العفوي« الذي حتدث اثر تسلمه 
اجلائزة شاكرًا لعريف احلفل نعته 

بالعفوية اليت جتسد احلقيقة من 
تعتده  مل  أمر  وهو  مواربة  دون 
العامل  يف  السياسية  احلياة 
السياسة  منطوق  ان  باعتبار 
احلقيقة  جيايف  ذاته  حد  يف 
عفوييت  »ان  وقال:  الكاملة. 
التزام  على  تربييت  من  نابعة 
القانون واحرتام النظام كأساس 
ملنظمي  وشكر  بناء«.  عمل  ألي 
الداخلية  وزارة  ختصيص  احلفل 
باجلائزة، منوهًا بـ«اللفتة املميزة 

يليب دعوة نظريه الفرنسي للمشاركة مبعرض يف باريس
شربل العائد من القاهرة: آمل ربط احلكومات العربية

أكد نواب »املستقبل« أمس االول، 
ان »مشروع »اللقاء األرثوذكسي«، 
بانتخاب كل طائفة نوابها، خطري 
وحنن ضده حتى النهاية ألننا بذلك 

نسري باجتاه ترسيخ الطائفية«.
بشارة  »البطريرك  ان  وأوضحوا 
اجلمهورية  ومفيت  الراعي  بطرس 
موقعهما  قباني  رشيد  حممد 
هما  بل  آذار«   14« يف  ليس 
ان  معتربين  اللبنانيني«،  لكل 
يتوقف  لن  الثورات  »تسونامي 
عاجال  سيسقط  السوري  والنظام 

أم آجال«.
»املستقبل«  كتلة  عضو  وأكد 
حديث  يف  زهرمان  خالد  النائب 
.يف«،  تي  »أو.  تلفزيون  اىل 
مبهامجة  سياسية  مصلحة  »ال  أن 
بكركي والبطريرك املاروني بشارة 
بطرس الراعي، السيما أن الدخول 
األمور«،  سيعقد  معه  سجال  يف 
مضيًفا: »حنن ال نوافق على بعض 
وخصوًصا  أطلقها  اليت  املواقف 
جلهة سوريا، فنحن ال نفهم دعمه 
هلذا النظام الظامل ونرفض بعض 
مواقفه ولكن هذا ال يعين القطيعة 

فعالقتنا معه جيدة«.
أقصى  إىل  ندعم  »حنن  تابع: 

احلدود إرادة الشعوب، ونقول إن 
سوريا  يف  انسانًيا  وضًعا  هناك 
أن  أحد حيتمله وال ميكننا  يعد  مل 

نسكت عندما نرى أطفااًل تقتل«.
اليت  الروحية  القمة  إىل  وتطرق 
يف  املاضي  الثالثاء  انعقدت 
»نوافق  قائاًل:  الفتوى«  »دار 
مّت  أنه  عتبنا  لكن  البيان  على 
يتم  مل  إذ  معينة  نقطة  تغييب 
اخلاصة  الدولية  احملكمة  ذكر 
بلبنان«، موضًحا ان »هناك تبايًنا 
حممد  الشيخ  اجلمهورية  مفيت  مع 
رشيد قباني ولكن ال قطيعة معه 
أيًضا يف الوقت نفسه«. وأضاف: 
الراعي واملفيت قباني  »البطريرك 
آذار« بل   14« موقعهما ليس يف 

هما لكل اللبنانيني«.
وإذ أكد أن »تهريب السالح بني 
فهو  حصل،  إن  وسوريا،  لبنان 
حمصور أي ميكن أن يكون هناك 
تهريب لعدد ضئيل من األسلحة، 
ومن املؤكد أن تيار »املستقبل« ال 
عالقة له بها«، قال: »لو كان لدينا 
السالح  على محل  واخلربة  القدرة 
لكنا استعملناه يف أحداث 7 أيار«، 
الثورات لن  مؤكدا ان »تسونامي 
يتوقف والنظام السوري سيسقط 

عاجال أم آجال«.

»اللقاء  »مشروع  أن  ورأى 
االرثوذكسي« )كل طائفة تنتخب 
حتى  ضده  وحنن  خطري  نوابها( 
باجتاه  نسري  بذلك  ألننا  النهاية 
التهديد  الطائفية«.وع  ترسيخ 
بالسالح يبدو أن البطريرك مهدد 

بأمور ال ندري ما هي«.
النائب  الكتلة  عضو  وأوضح 
اىل  حديث  يف  طعمة  نضال 
»الكتلة  أن  اليوم«،  »أخبار  وكالة 
أكان  طائفي  بشكل  تتعاطى  ال 
سّنيًا او مارونيًا او أرثوذكسيًا«، 
من  أعضاء  »تضّم  أنها  اىل  الفتًا 
واحد  كل  حيث  الطوائف،  مجيع 
الكتلة  داخل  رأيه  عن  يعرب  منهم 

وخارجها«.
)انتخاب  »إقرتاح  أن  اىل  ولفت 
أمام  يضعنا  لنوابها(  طائفة  كل 
حتٍد حقيقي«، سائاًل: »هل نريد ان 
ننتمي اىل الوطن من خالل هوية 
ان نكّرس  أم جيب  وطنية جامعة 
ونعتربها  واملذاهب  الطوائف 
الواحة  اىل  للعبور  إلزامية  بوابات 

الكربى؟«.
من  يدخل  َمن  »كل  أن  ورأى 
ان  ميكن  فال  املذهيب  الباب 
التقوقع«،  عصبية  من  يسلم 
وابن  كأرثوذكسي  »أنا  قائال: 
كنيسة أنظر بريبة اىل طرح اللقاء 
األرثوذكسي«. واضاف: »ال أفهم 
كيف أكون مواطنًا أشارك اآلخرين 
باحلقوق والواجبات وعند اإلنتخاب 
انتماء  أساس  على  أتصّرف 
بعدما  »هل  وسأل:  طائفي«. 
اهلوية  بطاقة  عن  املذهب  شطبنا 
نعود لنكّرسه يف النفوس«، الفتا 
الروحية  هلويتنا  »وعينا  ان  اىل 
يضعنا يف مساحة أرحب وطنيًا وال 

يقّزمنا يف اصطفافات طائفية«.
اللقاءات حتصل بشكل مستمر«.

حممد  النائب  الكتلة  عضو  وأشار 
تلفزيون  اىل  حديث  يف  احلجار 
»زيارة  أن  إىل  يف«،  تي.  »أم. 
مفيت دمشق إىل بكركي من حيث 
علي  سوريا  سفري  برفقة  الشكل 
واضحًا  وكان  علي  الكريم  عبد 
الوفد،  جلوس  كيفية  بالصورة 
تأتي يف توقيت يثري الريبة، وهي 
توقيتًا  املضمون  حيث  من  حتمل 
مريبًا خاصة يف ظل ما جيري يف 
وقتل  لالنتفاضة  قمع  من  سوريا 
إمكانية  »هناك  أضاف:  وجمازر«. 
املسيحيني  بعض  هواجس  تفّهم 
مّما جيري من ثورات يف املنطقة 
خوفًا من تفّلت بعض املتطرفني، 
املتطرفون  هؤالء  هل  لكن 
أو  املسلمني  موقف  يعكسون 
حقيقة هذه الثورات؟ فاملتطرفون 
واخلطر  الناس  كل  يكّفرون 
على  فقط  ليس  اجلميع  على 
ان  جيب  وبالتالي  املسيحيني، 
الشارع  حراك  مع  التعاطي  يكون 
العربي و«الربيع العربي« يف اطار 
احملافظة على قيم احلرية والعدالة 
اليت تنبع من الرسالتني اإلسالمية 
»هناك  تابع:  واملسيحية«.و 
مالحظات على بيان القمة الروحية 
)األخرية يف دار الفتوى(، فقد جاء 
خمتلفًا عن بيان القمة السابق اليت 
فإّن  وكذلك  بكركي،  يف  عقدت 
القمة الروحية ذهبت يف السياسة 
إىل أمور ال جيب أن تذهب اليها«، 
ميقاتي  التزم  »إذا  انه  اىل  الفتًا 
مبقتضيات القرار1757، الذي فيه 
التزام مبصلحة اللبنانيني فسنكون 

معه وسنشد على يديه

»مشروع اللقاء األرثوذكسي خطري وحنن ضده حتى النهاية«

»املستقبل«: »تسونامي« الثورات لن يتوقف والنظام السوري سيسقط

احلكومات  رقي  تؤكد  اليت 
العربية واخلروج من إطار التبعية 
حنو املبادرة«.وحتدث شربل عن 
»جتربة وزارة الداخلية يف مكننة 
التحّكم  مبركز  بدءًا  مؤسساتها 
الشخصية  واألحوال  املروري 
مكننة  اجتاه  يف  أوىل  كخطوة 
مؤسسات ودوائر الوزارة كافة«. 
االحتفال  منظمي  على  واقرتح 
بني  االلكرتوني  الربط  »يتم  ان 
احلكومات العربية بعضها ببعض 

على غرار ما هو حاصل بالنسبة 
التواصل  لتفعيل  الوزارات  اىل 
العربي  التعاون  عرى  وتوثيق 
»تبقى  ان  متمنيًا  املشرتك«، 
حق  عن  جامعة  العربية  اجلامعة 
الوحدة  لتمتني  امجعني  للعرب 
بني الشعوب وصواًل اىل تشكيل 
يف  وأمل  موحدة«.  واحدة  كتلة 
اإللكرتوني  الربط  »انتقال 
اىل  املؤسسات  مستوى  من 
احلكومات  لتتحد  الدول  مستوى 
العربية يف اجتاه حتقيق أهدافها 

السامية«.
وكانت كلمة ألحد منظمي احلفل 
مثمنًا  شربل،  الوزير  فيها  شكر 
اىل  »السعي  مؤكدًا  اقرتاحه، 
حتويله من حلم اىل حقيقة تنقل 
عصر  اىل  العربية  احلكومات 
واللحمة  التكنولوجيا  من  متقدم 

يف آن«.
وكان شربل انتقل اىل القاهرة 
وزير  أقام  حيث  االول،  أمس 
الداخلية املصري منصور عيسوي 
حضره  شرفه  على  غداء  حفل 
حشد من الشخصيات السياسية 

والدبلوماسية.
شربل  يتحضر  أخرى،  جهة  من 
وزير  دعوة  لتلبية  عودته  بعد 
غّيان  كلود  فرنسا  داخلية 
يف  يقام  معرض  يف  للمشاركة 
باريس. وستكون مناسبة يلتقي 
خالهلا مع نظرائه املشاركني يف 
اجتماعًا  سيعقد  كما  املعرض، 
يف  للبحث  الفرنسي  نظريه  مع 
التنسيق  وتعزيز  التعاون  سبل 
الداخلي  األمن  لقوى  واملساعدة 
املدني،  والدفاع  العام  واألمن 
الذي يشارك مديره العام العميد 
احملادثات  يف  خطار  رميون 
جيري  وقد  الوفد.  يف  كعضو 
املسؤولني  مع  حمادثات  خطار 
املدني  الدفاع  يف  الفرنسيني 
التعاون  تعزيز  سبل  للبحث يف 
اخلربات  وتبادل  والتنسيق 
كون  مساعدات  على  واحلصول 
الدفاع املدني ينقصه الكثري من 

املعدات لتطويره.



صفحة 5     

لبنانيــات

Page 5

سيدة اختصاصية تجميل عالجي
تريد استئجار غرفة داخل صالون 

تجميل او تزيني نسائي
لالتصال فورا على الرقم:

0425140016

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

 or Hair Dresser Shop.
.Urgent

Contact 0425140016 

»القوات  حزب  رئيس  رأى 
ان  جعجع  مسري  اللبنانية« 
بكل  تقوم  اللبنانية  »احلكومة 
البحرية  احلدود  جلهة  يلزم  ما 
ولكن  اإلسرائيلية،   - اللبنانية 
يبدو أنها نسيت ان للبنان ثالثة 
اسرائيل  مع  فقط  ليس  حدود 
اليت  وسوريا  قربص  مع  بل 
حتتاج احلدود معهما اىل ترسيم 
لقائه  بعد  وطالب  أيضا«. 
اليت ضمت  زحلة«  نواب  »كتلة 
النواب: طوني أبو خاطر، جوزف 
جنجنيان،  شانت  املعلوف، 
ماروني  وإيلي  عراجـي  عاصم 
»احلكومة وجملس النواب وجلنة 
االشغال العامة والنقل والطاقة 
واملياه باالسراع يف ترسيم كل 
احلدود البحرية لتصبح منطقتنا 

االقتصادية واضحة املعامل«.

جعجع لرتسيم احلدود البحرية مع سوريا!

United Australian Lebanese Movement

Cordially invites you to the

2011 Annual BBQ Day

SUNDAY 23rd October, 2011

11AM start

@

2a Amos St, Parramatta

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

أمل حزب »الكتائب اللبنانية« 
املاروني  البطريرك  يكون  أن 
»قد  الراعي  بطرس  بشارة 
السوري  الوفد  من  حصل 
املعتقلني  عن  معلومات  على 
يف السجون السورية، أو أن 
يكون قد تكلم معه يف ترسيم 
احلدود«. ورأى أن »كل مشروع 
مناسبًا  ونراه  يصدر  قانون 
ُيواجه  سيبقى  للمسيحيني 
بتعقيدات، وأنا برأيي سيبقى 
القانون هو نفسه«. وأكد انه 
»من غري احلقيقة والعدالة لن 

يقوم لبنان املستقبل«.

ماروني
»الكتائب  كتلة  عضو  اعترب 
اللبنانية« النائب ايلي ماروني 
موضوع  ضّخم  »اإلعالم  أن 
)الشيخ  دمشق  مفيت  زيارة 
والوفد  أفيوني(  عدنان 
املرافق إىل بكركي«، آماًل أن 
بشارة  )مار  البطريرك  »يكون 
بطرس( الراعي قد حصل من 
السوري على معلومات  الوفد 
السجون  يف  املعتقلني  عن 
السورية، أو أن يكون قد تكلم 

معه يف ترسيم احلدود«.
»اخبار  اىل  حديث  يف  أضاف 
االول:  أمس  املستقبل« 
وحمبة  احرتام  بكل  »نقول 
بعض  نرفض  إننا  وتقدير، 
البطريرك  جانب  )من  ما قيل 
بعض  وننتظر  الراعي(، 
نكون  وقد  لنحكم،  النتائج 
على حق، وقد نكون خمطئني، 
السوريني  مع  جتربتنا  ولكن 
الوقت  يف  مؤكدًا  معروفة«، 
البطريرك  »غبطة  أن  نفسه 
كل  وحنرتمه  بطريركنا  يبقى 
غرينا،  مثل  ولسنا  االحرتام، 
إذا مل يتوافقوا معه على امور 
من  ومتنى  عليه«.  يعتدون 
نزول  »يكون  أن  ثانية  جهة 

إلستقبال  اجلنوب  يف  الناس 
عفوي  نزول  هو  البطريرك 

وليس اصطناعيًا«.
متويل  موضوع  إىل  وتطرق 
اخلاصة  الدولية  احملكمة 
»املشكلة  أن  فأكد  بلبنان، 
بل  احملكمة  بتمويل  ليست 
بالتجديد هلا يف آذار املقبل«، 
منبهًا إىل أن »كل شيء وارد 
حني  ففي  احلكومة،  هذه  يف 
نرى أن رئيس احلكومة )جنيب 
معينًا  موقفًا  يعلن  ميقاتي( 
من احملكمة ومتويلها، نرى أن 
البعض اآلخر يف هذه احلكومة 

يعلن العكس«.
القانون  مشروع  وحول 
اإلنتخابي، لفت إىل أن »العام 
بني  الفاصل  احلد  هو   2013
لبنان الدولة ولبنان الدويلة«، 
مشروع  »كل  أن  مؤكدًا 
مناسبًا  ونراه  يصدر  قانون 
ُيواجه  سيبقى  للمسيحيني 
بتعقيدات، وأنا برأيي سيبقى 

القانون هو نفسه«.
اهلرب

النائب  الكتلة  عضو  وأكد 
»احملكمة  أن  اهلرب  فادي 
من  بقرار  صدرت  الدولية 
ان  معتربا  الوزراء«،  جملس 
»اهلجوم عليها جاء ألن اإلتهام 
حزب  يف  قياديني  اىل  وجه 
اىل  حديث  يف  اهلل«.واشار 
احلرية  ـ  لبنان  »صوت  إذاعة 
رئيس  ان  اىل  والكرامة«، 
ميقاتي  جنيب  الوزراء  جملس 
دور  على  نيويورك  من  »أكد 
احملكمة«،  متويل  يف  لبنان 
واصفا »األمر باجليد«. إال انه 
يف  »قيادات  ان  اىل  لفت 
الثامن من آذار تعارض متويل 
شد  يظهر  ما  وهذا  احملكمة، 
احلبال الداخلي«، مشددا على 
انه »من غري احلقيقة والعدالة 

لن يقوم لبنان املستقبل«

أمل أن حيصل الراعي على معلومات عن املعتقلني يف سوريا

»الكتائب«: أي مشروع قانون يناسب 
املسيحيني سيواجه بتعقيدات

التقى الرئيس السوري بشار األسد، يف دمشق، الرئيس عمر 
والرياضة فيصل كرامي.  الشباب  يرافــقه جنله وزير  كرامي 
وجرى حبث األحداث يف سوريا كما تطرق احلديث إىل األوضاع 

يف لبنان.
السورية  والقيادة  الشعب  بقدرة  ثقته  عن  كرامي  وأعرب 
على جتاوز هذه الظروف داعيًا إىل التنبه من حماوالت تفتيت 
املنطقة وزرع الفتنة فيها واآلثار اخلطرية لتلك احملاوالت على 

منطقة الشرق األوسط.

Saturday 1 October 2011السبت 1 تشرين األول 2011

األسد يلتقي كرامي وجنله فيصل

االسد وكرامي وجنله فيصل )سانا(

من جهة ثانية، شدد عراجي يف 
تصريح باسم الكتلة بعد لقائه 
بيت  اجلميل يف  أمني  الرئيس 
الكتائب املركزي يف الصيفي، 
احملكمة  متويل  ضرورة  »على 
»ال  انه  اىل  مشريا  الدولية«، 
ميكن للبنان ان يتحمل عقوبات 
دولية اذا أخذت احلكومة قرارا 

بعدم متويلها«.

استمرت ردود الفعل السياسية 
الروحية  القمة  بنتائج  املرحبة 

اليت انعقدت يف دار الفتوى.
اجمللس  رئيس  نائب  فأكد 
األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
يف  قبالن،  األمري  عبد  الشيخ 
الروحية  اللقاءات  ان  تصريح 
تبشر باخلري، لذلك على اجلميع 
دعم هذه التوجهات، مشريًا اىل 
ان »اجلميع مطالب اليوم مبعاجلة 
بصحوة  واخللل  اخلوف  مواقع 

متحي آثار املاضي البغيض«.
طائفة  عقل  شيخ  ورأى 
نعيم  الشيخ  الدروز  املوحدين 
الشؤون  وزير  لقاء  بعد  حسن 
االجتماعية وائل أبو فاعور، أن 
»القمة تركت صدى إجيابيًا لدى 
اللبنانيني مبا يبعث الطمأنينة يف 
النفوس ويعزز العيش الواحد«. 
ان  املسؤولني  »على  ومتنى 
اليت  اخلالفية  امللفات  يعاجلوا 
على  حرصًا  القمة  بيان  جتنبها 
النأي بها عن الطابع الطائفي، 

بروٍح من احلوار واملسؤولية«.
بعد  الزين،  امحد  الشيخ  ودعا 
لقائه رئيس جملس النواب نبيه 
بري يف عني التينة على رأس 
املسلمني«،  العلماء  »جتمع  وفد 
اىل »جعل لقاءات القمة دورية 

املباشر  احلوار  خالل  من  ألنه 
ميكن تذليل عقبات كبرية ال حتل 
من خالل التصرحيات واملواقف 

اإلعالمية«.
ونوه »لقاء األحزاب« مبا »صدر 
عن القمة من مواقف أكدت على 
ونبذ  واحلوار  الوطنية،  الوحدة 

الفرقة، واالنقسام«.
والدعاة  العلماء  »لقاء  ورأى 
يف الشمال« أن »أي إجتماع أو 
لقاء بني مكونات األمة هو أمر 
إجيابي، وجيب أن توفر له كل 

وسائل الدعم«.
عامل  وجبل  مفيت صور  وشدد 
الشيخ حسن عبد اهلل امام وفود 
يرتجم  أن  »أهمية  على  زارته، 
عند  احلال  واقع  التالقي  هذا 

السياسيني اللبنانيني«.
وقال عضو قيادة »جبهة العمل 
اإلسالمي« الشيخ هاشم منقارة 
من  اهلادئ  اخلطاب  »عودة  ان 
قبل املرجعيات الدينية، والذي 
ثقتنا  يؤكد  دائما،  به  طالبنا 
وببنائها  املقاومة  بأدبيات 

اإلجيابي الرتاكمي«.
العرقوب  أبناء  »هيئة  وأشادت 
ومزارع شبعا« بـ«القمة الروحية« 
الوحدة  تعزز  بأنها  ووصفتها 

يف مواجهة الفتنة والتطرف«.

حسن: ملعاجلة امللفات اخلالفية بعيداً عن الطائفية
قبالن: على اجلميع دعم توجهات قمة دار الفتوى

استقبل رئيس جملس النواب 
بلجيكا  سفرية  بري  نبيه 
يف  تاكي،  كوليت  اجلديدة 
التقى  ثم  بروتوكولية،  زيارة 
ميالن  سلوفينيا  سفري 

جازبيك.
طهران  اىل  بري  ويغادر 
جملس  رئيس  من  بدعوة 
الدكتور  اإليراني  الشورى 
يف  للمشاركة  الرجياني  علي 
»املؤمتر الدولي اخلامس لدعم 
الذي  االنتفاضة الفلسطينية« 
اإليرانية،  العاصمة  يف  يعقد 
يف االول والثاني من الشهر 

املقبل، وسيكون شعار املؤمتر 
»الفلسطينيون ال يبحثون عن 

وطن، وطنهم فلسطني«.
كتلة  رئيس  بري  ويرافق 
جلنة  عضو  للمقاومة«  »الوفاء 
اللبنانية  الربملانية  الصداقة 
حممد  النائب  اإليرانية   -
الصداقة  جلنة  ورئيس  رعد، 
الربملانية اللبنانية - األرمينية 

النائب ارتيور نظريان.
املرافق  والوفد  بري  وينتقل 
اىل ارمينيا تلبية لدعوة رمسية 
األرميين  الربملان  رئيس  من 

هوفيك ابراهاميان.

بري ورعد إىل طهران وأرمينيا
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قبل ايام كتبنا مشريين اىل ان مسار سيد بكركي اجلديد 
الراعي، ان مساره السياسي  البطريرك مار بشارة بطرس 
ال خيتلف عن سلفه الكاردينال صفري سوى ببشاشة الوجه 
االوىل  اللحظات  منذ  بها  حتلى  اليت  العريضة  واالبتسامة 

الرتقائه السدة البطريركية املارونية.
بها  قام  اليت  اخلطوات  اىل  حينها  يف  االنظار  لفتنا  وكنا 
طائفته  اوساط  بني  وخاصة  اليها  دعا  اليت  واملصاحلات 
وقياداتها السياسية بالذات، اليت كانت وما زالت تتصارع 
الذي  اللبناني  املسيحي  الشارع  حساب  على  بينها  ما  يف 
كنظريه الشارع االسالمي اللبناني ضاق ذرعا بتقاتل الزعماء 
السياسيني ولو كالميا على حساب مصاحل الوطن والشعب 

برمته على حد سواء.
فجأة حان وقت االنطالق الدولي وتعرف سيد بكركي اجلديد 
على ساحات القرارات الدولية اليت عودت مسيحيي الشرق 
واحلياتية  الدينية  مساراتهم  كافة  هلم  ترسم  انها  على 
والسياسية يف االوطان الشرق اوسطية اليت يعتربون جزءا 
فاعال من جمتمعاتها فكانت احملطة االوىل للبطريرك الراعي 

باريس عاصمة ام لبنان احلنونة فرنسا.
واكبت  اليت  التقارير  كل  وحسب  الغبطة  صاحب  زيارة 
لقاءاته وحتركاته واقواله كانت مفعمة بالنجاح والثناء على 
اطلق  الرمسي  الوداع  حلظات  واثناء  فجأة  وخطواته.  نهجه 
البطريرك الراعي تصرحيا ظن ان من خالله سيقلب موازين 
االمور لصاحل الكنيسة والشارع املارونيني، وذلك حني اعلن 
ان اي تغريرّ يف السلطة السورية قد يؤدي اىل مزيد من 
االضرار بوجود ومصاحل مسيحيي الشرق االوسط وخاصة يف 
لبنان، حبيث ان يف حال اسرتداد الطائفة السنية السورية 
السلطة يف دمشق فهذا سيدعم نفوذ السنة يف لبنان مما 
عليها  للهيمنة  اللبنانية  الساحة  على  تقاتل  اىل  يؤدي  قد 
ان  ذلك  عن  ينتج  وقد  والسنية  الشيعية  الطائفتني  بني 

املسيحيني قد يكونون كبش حمرقة بني اجلانبني.
طبعا من حيلل هذه التصرحيات بدقة وجترد برى فيها واقعني 
ال ثالث هلما.. االول خشية ال مثيل هلا على الوجود املسيحي 
يف لبنان وسوريا معا ورغبة قصوى يف رعاية ومحاية هذا 
الوجود، اما الواقع الثاني فيعترب بعرفنا وصراحتنا حتريضا 
مبطنا بني اكرب طائفتني اسالميتني يف لبنان وسوريا اي 

السنة والشيعة على حد سواء.
ورغم هذا فقد اثارت تصرحيات البطريرك هذه محية الشرق 
امتعاضه  بنفسه  فرنسا  خارجية  وزير  اعلن  حني  والغرب 
منها وطالب سيد بكركي بتوضيح مباشر ملواقفه، كيف ال 
واحلكومة الفرنسية تقود احلمالت واملساعي لالطاحة بالنظام 
التشرذم  أفاعي  طبعا  احلنون  االم  اىل  وانضم  السوري، 
الطائفي واملذهيب يف لبنان حيث راح كل منهم يعطي رأيه 
الشؤون  وترك  الكنسية  وواجباته  حقوقه  التزام  بضرورة 
السياسية هلم فهم أدرى منه بكيفيات وأصول متزيق الوطن 
 - االسالمي  او  املسيحي   - املسيحي  املستوى  على  سواء 

املسيحي.
غري  مواجهة   يف  نفسه  الراعي  البطريرك  وجد  طبعا  هنا 
متوقعة مع أفاع سياسية كان يعترب كنيسته انها يف خندق 
وأفعاله  بأقواله  متسكه  يشدد  فراح  معها  واحد  سياسي 
السلطتني  من  لقيهما  اللذين  والتأييد  الدعم  بعد  خاصة 
االفاعي  تراجعت  ذلك  حيال  بالتحديد.  واللبنانية  السورية 
تدرجييا مباِدرة باطالق تصاريح التلطيف واالستعطاء لرضى 
املبثوثة،  او مسومها  وجهها  ماء  حفظ  مساعي  مع  بكركي 

معلنة ان ال احد يعلو فوق سقف البطريركية.
ال شك ان حفرة السموم املذهبية الطائفية قد وقع فيها من 
حفرها، وال شك فعال: » عسى تكرهون شيئا فهو خري لكم«، 
اذ ان االنتقادات واالدانات العلنية  لتصرحيات البطريرك 
الراعي دفعت به اىل االنفتاح الصادق والصحيح على كافة 
اىل  زياراته  ولعل  لبنان،  الدينية يف  واملذاهب  القيادات 
اكرب دليل  تعترب  اللبنانية  املناطق  اهلرمل واجلنوب ومعظم 
ابناء  بني  التعاون  من  وآمنة  طيبة  صفحة  بدء  على  رمبا 
من  مسلمني  ام  كانوا  مسيحيني  الواحد،  اللبناني  الشعب 
به  حلت  اليت  والشرذمة  الغفلة  من  ببلدهم  النهوض  اجل 

طوال العقود االربعة املاضية.

هل أحرجوه فأخرجوه... أم الراعي يرّد سّم األفاعي !
بقلم رامي القروش الـمجهر

ملاذا حنشر اسم تيمورلنك يف مقال يتعلق بالسياسة احلالية 
على الساحات العاملية؟

اح املغولي تيمورلنك عندما اجتاح  تقول كتب التاريخ ان السفرّ
بغداد يف النصف االول من القرن اخلامس عشر طلب من 
قادته العسكريني يف احد االيام انه يريد تشييد اهرام من 
الرؤوس البشرية. امر القادة جيوشهم بتنفيذ اوامر السفاح 
فذهبت تلك اجلحافل واحضرت سبعني الف رأس بشري يف 
ل مياه دجلة اىل محراء من الدماء البشرية  يوم واحد مما حورّ

وامتألت احياء بغداد باجلثث وروائح املوت.
بقيت تلك اجملزرة وحيدة بوحشيتها وارقامها القياسية اىل 
ان جاء جورج بوش االبن عام 2003 حيث قتل اكثر من مائة 
من  يومًا  عشرين  اول  خالل  وحدها  بغداد  يف  نسمة   الف 
الربيطانية   - االمريكية  »النست«  بعثة  اكدت  كما  االجتياح 
عام 2004. ولن نكرر هنا االرقام االخرى عن ماليني القتلى 

واجلرحى واالرامل وااليتام واملهجرين.
االرتياح  بعض  ساد  اجلديد  تيمورلنك  اوباما  خلف  وعندما 
حول العامل ألن الشاب االمسر االفريقي االصل الذي حيمل 
اسم باراك حسني اوباما بعث بعض االمل يف نفوس الذين 
حلموا دائمًا بعودة الواليات املتحدة بصورة انسانية مقبولة 
اىل االسرة الدولية بعد ان باتت متثل الغطرسة، االجتياح، 

احلصار، العقوبات ومساندة التخلرّف والظلم حول العامل.
اثار وصول اوباما اىل رئاسة الدولة العظمى التفاؤل اخلجول 
ه اوباما خطابه الشهري  واحلذر وارتفعت نسبة االمل عندما وجرّ
من مصر اىل املسلمني والعرب مطالبًا بفتح صفحة جديدة 
يف العالقات ترتكز على العدالة والتعاون احلقيقي واحرتام 

حق الشعوب يف تقرير مصريها.
على  القاهرة  تفاءلوا خبطاب  الذين  اجرب مجيع  اوباما  ولكن 
نسيان ما جاء فيه بعد خطابه االسبوع املاضي يف اجلمعية 
ه  ل دور شاهد الزور ومشورّ العمومية لألمم املتحدة حيث مثرّ

احلقائق.
املنرب  على  الدموع  ويذرف  يبكي  ان  االمسر  الرئيس  كاد 
الذين  باالعداء  قة  املطورّ اسرائيل  عن  يتحدث  وهو  العاملي 
حاولوا ازالتها من الوجود اكثر من مررّة. وقال ان اسرائيل 
اقامة دولة  وتوافق على  السالم مع جريانها  تريد سوى  ال 

فلسطينية يف الضفة الغربية وغزة.
اليهودية  اسرائيل  لدولة  تأييده  اعالن  اوباما   ينس  ومل 
الدستور  مبادئ  مع  يتنافى  وهذا  عنصرية  دينية  دولة  اي 
السيدة  وكانت  املتحضرة.  الدول  االمريكي ومجيع دساتري 
كلينتون وزيرة خارجيته توجهه اىل درجة انه بدأ حبالة من 

املنافسة معها باجتاه »الصهينة«.
بن  اسامه  اغتيال  من  اوباما  اجهزة  متكنت  اشهر  عدة  منذ 
مزايداته على  اكسبه شعبية اضافية واآلن وبعد  ا  الدن ممرّ
تطرف نتنياهو وتأمينه الدعم الصهيوني والصوت اليهودي 
يف امريكا اصبحت الدورة الرئاسية الثانية مضمونة له يف 
الذي فاز  الرئيس االمسر  القادم وهذا كل ما يبغيه  العام 
ر القذايف رسالة توجها  بامتياز فرح به عندما وجه اليه معمرّ

بعبارة: »ولدنا العزيز باراك حسني«.
ان  واملوا  عليه  راهنوا  الذين  آمال  باراك حسني  ب  خيرّ لقد 
اوباما  امر  لقد  الثاني.  تيمورلنك  سلفه  من  افضل  يكون 
بسحب معظم قواته من العراق مرغمًا بعد ان ادت تلك احلرب 
االمريكية  اخلزينة  واغراق  االمريكي  االقتصاد  تدمري  اىل 
باضخم نسبة ديون يف تاريخ الدول جتاوزت الـ 16 تريليون 
دوالر وارتفاع نسبة البطالة اىل اكثر من 11 باملئة وافالس 

اكثر من 900 مصرف ومؤسسة مالية وصناعية كربى.
اوباما كان يطمح ان يزايد  ان  قال صحايف امريكي ساخر 
ولكن  واالجتياحات  العسكرية  باملغامرات  بوش  سلفه  على 
فراغ اخلزينة وتراكم العجز منعاه عن حتقيق احالمه.. رمبا كان 

ذلك الصحايف الساخر على حق.
تهدد  اليت  االخطار  اساطري  االمريكي  الرئيس  اختلق  كيف 
ومل  الوجود  من  الزالتها  جريانها  وحماوالت  اسرائيل  وجود 
يذكر او يتذكر حروب اسرائيل العدوانية واحتالهلا الراضي 
جريانها وعمليات القتل اجلماعي ضد قرى وبلدات لبنان وضد 

خميمات رام اهلل وغزه؟
الفرنسي  الرئيس  ومثلهم  ومساعدوه  اوباما  وحيرص 
والشرعية  بالقرارات  االلتزام  لبنان  مطالبة  على  ساركوزي 
الدولية... فقط لبنان مسؤول عن الشرعية الدولية... انه 
تنادي  اليت  الوحيدة  الدولة  لبنان  يكون  ان  عظيم  لشرف 

باحرتام القوانني.
وخنتم بسؤال عادي مثري للحزن واألسى وهو: كيف كانت 
ردرّ مسؤول  اوباما؟  هل  العربية على جتاوزات  الفعل  ردة 
عربي واحد على شهادات الزور االوبامية؟.. لقد رفض اوباما 
لقاء اي زعيم عربي خالل انعقاد دورة األمم املتحدة وهذا 

اقل ما يستحقه هؤالء.

بوش واوباما وبينهما تيمورلنك
بطرس عنداري

ممثلو  فيها  التقى  اليت  الفتوى  دار  عند  الراعي  »تسونامي«  ف  توقرّ هل 
»العائلة اللبنانية الواحدة« وتعاهدوا )يف 27 أيلول 2011(؟

البطريرك املاروني مار بشارة بطرس  »هجمة«  الذين رافقوا  ل لبعض  خيرّ
سلفه  عهد  يف  املارونية  الكنيسة  »ظلمتها«  اليت  املناطق  على  الراعي 
البطريرك الكاردينال مار نصر اهلل بطرس صفري، انه حياول التكفري عن 
أخطاء سلفه الذي عز عليه االعرتاف بانتصارها على العدو اإلسرائيلي يف 
حرب متوز، بل هو أصدر »فرمانًا« بطريركيًا يف 7 أيلول 2006 اعترب فيه 
ان املقاومة استمرت بعد اندحار إسرائيل وإخراجها جيشها من اجلنوب يف 
أيار 2000، يف »محل السالح خالفًا ألحكام اتفاق الطائف« الذي قضى حبل 
امليليشيات معتربًا »حزب اهلل« زمرة مسلحة خارجة على القانون، وقد تفردت 
بالقرار يف خطف اجلنديني اإلسرائيليني يف 12 متوز 2006 آخذة البالد »اىل 
حيث ال تريد«، وأن هناك »يدًا فوق أيدي بقية اللبنانيني«، وقصد بذلك 

أهل املقاومة، »تتصرف مبقدراته وتأخذهم إىل حيث ال يريدون«.
إنها شهادة يف أنبل بطوالت شهدها تاريخ لبنان احلديث.

قال  ما  على  جديدة  صفحة  لتفتح  املاضي  صفحة  تطوي  وحدها  وهي 
الراعي، وأضاف: »إننا نتطلع إىل األمام، إىل املستقبل )...( ألننا أصبحنا 

عائلة واحدة«، وإن تكن مفككة ومشتتة.
بعمق  أي  احلوادث من دون سطحية«،  »قراءة  الذي دعا إىل  والبطريرك 
»الشركة  ترمجة  ان  متامًا  مدرك  والرومانسيات،  الشعارات  من  وبعيدًا 
واحملبة« لتكون جسر عبور إىل »وحدة احلياة«، أو »احلياة املشرتكة«، أي ما 
هو أقوى من العيش املشرتك، حتتاج إىل تالقي اللبنانيني حول »الثوابت 
اليت حتمي العيش املشرتك، بل العيش الواحد«، على ما قال الوزير حممد 
فنيش خالل تكريم البطريرك الراعي يف صور، وجتديد متسك املسيحيني 
واملسلمني بهذه الثوابت، معتربًا ان املواقف اجلريئة والصرحية للبطريرك 
جتديد  أجل  من  »احلوار  عرب  عليها  التأسيس  ميكن  وطنية«  »رؤية  تشكل 
ـ يف  الثقة  وبناء  »احلوار  بأن  بري، ذلك  نبيه  الرئيس  الثقة«، كما قال 
نظر بري ـ هما األساس الذي ميكننا مجيعًا من بناء الشركة األفقية مع كل 

الناس، ومن كل األطياف، ومن كل دين وثقافة، وكل رأي وانتماء«.
واآلن، ماذا بعد »اهلمروجة« الراعوية؟

ومن أين نبدأ يف ترمجة الشركة واحملبة مشروع حياة واحدة؟
ي«، كما يقول الشاعر سعيد عقل، أي من قول الراعي إن  ْأجتجَ دجَ نبدأ من »البجَ
»لبنان أمام حتدي ملرّ الشمل، وإعادة بناء نسيجه االجتماعي لنعيش مجال 
الشركة واحملبة«، وذلك يتطلب »تشديد الثوابت بني بعضنا، وأن نعي ما 

ينتظرنا من مسؤوليات، وجنلس إىل طاولة احلوار«.
يقوم  جديد  عقد وطين  استخراج  أجل  من  التالقي جمددًا  إىل  دعوة  إنها 
من  واخلروج  لبنان،  مكونات  خمتلف  بني  االجتماعي  االندماج  فكرة  على 
جها اخلصوصيات  بيئات االنعزال واملربعات الطائفية واملذهبية اليت تسيرّ
ان معظم هذه  باألرض والوطن. علمًا  واالمتيازات، فضاًل عن االستئثار 
والسياسية  الدميوغرافية  التطورات  وبفعل  الوقت  مع  قد سقطت  األمور 

واالقتصادية واالجتماعية، وخصوصًا بالنسبة إىل املسيحيني.
املفكرين  أبرز  أحد  شيحا،  ميشال  إىل  الراعي  البطريرك  أصغى  ولو 
املسيحيني، ممن ملكوا العقل واملنطق بعد »تكبري لبنان« ودخول مكونات 
الدرزي الصغري،  ـ  الكيان املسيحي  إسالمية سنية وشيعية إضافية إىل 
أي جبل لبنان، لكان قال له، يف عز االنتداب الفرنسي واملعركة من أجل 
تنازالت  »مطلوب   :)1936 متوز   2 )يف  االستقالل  لنيل  الدستور  تعديل 
سريعة من أجل حتقيق التوازن الوطين. وجيب ان يتصرف اللبنانيون يف 
ان  انهم جيب  يعين  وهذا  بينهم.  ما  التمايزات يف  تقلل  بطريقة  احلكم 

»يدوموا« كفاية ومن أجل حتقيق التوازن الدائم«.
أيًا يكن، جيب ان يتصرف  وأضاف: »عندما يكون هناك قائد أو زعيم، 

كحكيم وديبلوماسي فطن، وليس كمدفع يف حرب«.
دون  من  وتوحيدها  كثرية  عناصر  بني  التقريب  »يتعذر  انه  إىل  وأشار 
منحها الفرصة ألن تعيش معًا سياسيًا )...( وإننا يف لبنان حمكومون، 
يف ضوء دروس املاضي، بقوانني التوازن أكثر من اجنرارنا وراء ميولنا 
الدميوقراطية املفرطة. وجيب التنبة إىل ان ما تكسبه الفكرة الطائفية إمنا 

يتم على حساب الوطن، ألنه سيكون هو اخلاسر يف النهاية«.
وكان شيحا نصح اللبنانيني، وخصوصًا املسيحيني، بالصعود إىل اجلبل 
قه جمددًا، والتعلق باألرض وإصالحها وإعادة  »بداًل من النزول منه، وتسلرّ
الينابيع،  إليها، وإظهار احملبة للفالحني ومعهم لألشجار، وملياه  االعتبار 
وللحقول والبساتني، وألن يبللوا أنفسهم من جديد بعظمة هذه الطبيعة 

اليت تبعدهم عن الصغائر«.
البطريرك  الرمزية للصعود إىل اجلبل، نأمل من  الدعوة  انطالقًا من هذه 
أن يطلق رسالته اجلديدة إىل اللبنانيني، بإخراج املسيحيني من التقوقع 
وإعادة نشرهم على كامل مساحة الوطن، والتشارك مع اآلخرين يف إعادة 
»بناء نسيج اجتماعي« متجانس، يفضي إىل قيام جمتمع واحد، مدني، غري 
أحرارًا و متساوين، يف األرض كما  إخوة  طائفي. يتشارك فيه اجلميع، 
يف الوطن بدل تناتشهما، والتعرض لالنقراض مع الزمن بسبب العجز عن 
االستمرار: طوائف ومذاهب تتبادل اخلوف والتخويف، وتتاجر بكل شيء، 
على ما قال الراعي يف مواجهة احلملة اليت ُشنت عليه ظلمًا بعد عودته من 

فرنسا بسبب موقفه من سالح املقاومة والوضع يف سوريا.
الدردار يف  منطقة  أرض  حول  اخلالف  النظر يف  إىل  الراعي  ندعو  وإننا 
احلدث اليت اشرتاها مقاولون شيعة وحتاول الرابطة املارونية »اسرتجاعها« 
للمسيحيني بدل الدخول يف مشاركة معهم إلقامة جممعات سكنية تعيد دمج 
د شعار الشركة واحملبة. كذلك النظر  الشيعة واملسيحيني يف خطوة جتسرّ
يف النزاع حول ملكية األراضي يف قرية السا اجلبلية بني الشيعة واملوارنة، 
ومعهم بكركي حبيث حُيصر األمر يف قضايا قانونية تبتها احملاكم أو جلان 
أخريًا  املعنيون. وكانت حمامية دعت  األفرقاء  اليت شارك فيها  التحكيم 
إىل لقاء يف السا، شارك فيه مواطنون من القرية وخارجها، أبدت خالله 
ختوفها »من انضمام السا إىل املناطق العاصية على الدولة«، معتربة ان 
»السا خط دفاع عن مؤسسات الدولة الشرعية«. وشاركها يف هذا املوقف، 
ويا لألسف، رئيس أحد األديرة هناك الذي تعترب بكركي مرجعيته، بقوله: 

»السا إذا كانت مربعًا أمنيًا )يقصد لـ«حزب اهلل«( فنحن هنا«.
من هنا جيب أن يبدأ البطريرك. 

... واآلن إىل احلوار
ادمون صعب

Saturday 1 October 2011السبت 1 تشرين األول 2011
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استغرب العماد ميشال عون قول 
أردوغان  الرتكي  الوزراء  رئيس 
اخلارجية  وزراء  مع  اجتماعه  خالل 
»توىل  الفاتح  حممد  بأن  العرب 
فتح  عندما  سوداء«  حضارة  إنهاء 
اسطنبول، مذكرًا إياه بأن بيزنطيا 
املتوسطية،  احلضارة  عصارة  متثل 
لثقافة  التنكر  عدم  اىل  وداعيًا 

وحضارة تفتخر بها اإلنسانية.
كالم  على  وردًا  أخرى،  ناحية  من 
لفت  األقليات  حلف  عن  جعجع 
أقليات  بلد  لبنان  أن  عون  العماد 
بالبند  وذّكر   ، فيه  اكثرية  وال 
الثاني يف ورقة التفاهم مع »حزب 
الدميقراطية  الذي ينص على  اهلل« 
التوافقية وأنه ال ميكن احلديث عن 
يصبح  بعدما  إال  األكثري  النظام 
اإلنسان قيمة حبد ذاته«، الفتا اىل 
ان البطريرك الراعي مل يأخذ موقفًا 
سياسيًا مبا قاله إمنا وصف واقعًا 

معينًا.
وعما أشيع يف االعالم أن واشنطن 
الرئيس  مع  البطريرك  لقاء  ألغت 
رفضوا  هم  »هل  تساءل  األمريكي 
الذهاب  رفض  هو  او  استقباله 

بشروط؟«
تكتل  اجتماع  وبعد  عون  العماد 
اجتماع  وعشية  واالصالح  التغيري 
بالطلب  للبت  األمن  جملس 
دولة  عضوية  بشأن  الفلسطيين 
املتحدة  االمم  أن  اعترب  فلسطني 
اعطاء  رفضت  إذا  جرمية  سرتتكب 
بأن  مذكرًا  حقوقها،  فلسطني 
اعرتاف  بسبب  نشأت  إسرائيل 
ال  والفلسطينيون  املتحدة،  االمم 
حبدود  بل  حقوقهم  بكل  يطالبون 
1967 فقط. وسأل »اذا كانت االمم 
املتحدة غري قادرة على انشاء دولة 

على هذه احلدود فلماذا وجودها؟«
ويف ما يلي النص الكامل حلديث 

العماد عون:
لقائنا  يف  بكم  وسهاًل  أهاًل 

األسبوعي،
هناك عّدة أحداث مهمة هذا األسبوع 
واحمللي  اخلارجي  الّصعيدين  على 
تتعلق مبواضيع حساسة؛ لقد مسعنا 
قاَله رئيس احلكومة  ما  باستغراب 
يف  أردوغان  طيب  رجب  الرّتكية 
أّنه  ويبدو  العربية  الّدول  اجتماع 
واحلديث،  القديم  الّتاريخ  جيهل 
شاطئ  كل  مع  متّثُل  بيزنطيا  ألّن 
والقسم  املتوسط،  األبيض  البحر 
عصارَة  خصوصًا،  منه  الّشرقي 
بدأت  اّليت  املتوسطية  احلضارة 
اّلذي احتوى  مع احلرف وهو اإلناء 

األمم املتحدة سرتتكب جرمية بعدم إقرارها للفلسطينيني مبا تبّقى من حقهم

العماد عون بعد اجتماع التكتل: كالم اهلمس ال يبين الشعوب، والقيادات السليمة ختاطب شعبها بثقة وبصدق
العلوم والفلسفة واآلداب واإلنتاج 
الفينيقيني،  بدأ مع  اّلذي  الفكري 
الفلسفة  بلد  اإلغريق  مع  وامتّد 
الّسياسي أيضًا،  والعلوم، والعلم 
اّليت  الّرومانية  باحلضارة  واكتمل 
بريوت  وكانت  احلقوق  عّلَمت 
تأّسَست  لقد  األساسي.  مركَزها 
قبل  الّسابع  القرن  يف  بيزنطيا 
امليالد، وهي إغريقية؛ محَلت جمَد 
احلضارة  تاريَخ  ومحلت  األباطرة 
املوسيقية،  املعمارية،  الفكرية، 
وإذا كان هناك يف تركيا ما حيمل 
قيمة مجالية من هذه الّنواحي فهو 
هم  والّروم  بيزنطيا.  إنتاج  من 
يف  العرب  منهم  استفاَد  أيضًا 
والّدواوين وغريها.  الّدولة  تنظيم 
وكان املسيحيون اّلذين كانوا يف 
عملوا  اّلذين  هم  اخللفاء،  دواوين 
أيضًا  وترمجوا  املوضوع  هذا  على 
إىل  انتقَل  اّلذي  البيزنطي  الفكَر 

العرب.
إذًا، املنبثقون من احلضارة الرّتكية 
ال  شيء،  أي  يعطونا  مل  املغولية 
وأن  األعراق  عن  نتحّدث  أن  نريد 
حنن  ولكن  قديم،  ملوضوٍع  نعود 
الرّتكي،  احلكم  أثناء  الويل  عرفنا 
فهو  تعّصٌب  حصَل  قد  كان  وإذا 
اّلذي  الرّتكي  العصر  يف  حصَل 
اخلالفة  األتراُك  خالله  اغتصَب 
أّنهم  يربهنوا  ولكي  العرب،  من 
كلَّ  فّرغوا  حقيقيون،  مسلمون 
حقِدهم على غري املسلمني. بينما، 
األموي،  اخلالفة  راَجعنا عصَر  وإذا 
كلَّ  أّن  َلوجدنا  العباسي،  والعصَر 
وعندما  مواطنني.  كانوا  العرب 
وأحرقوها  بغداد  املغول  احتل 
أرمين،  حينها  حلب  حاكم  كان 
يف  يدخُل  من  يعرُفه  األمر  وهذا 
تفاصيل الّتاريخ ويدرُسه أكثر من 
يف  حتى  إذًا،  الكربى..  اخلطوط 
هذه األمور، كانت احلال جيدة مع 
العرب، وعندما دخلوا إىل الّشام مل 
بل  املسيحيني،  عن  غصبًا  يدخلوا 
وأعطوهم كنيسة  بالرّتاضي  دخلوا 
يوحنا  مار  رأَس  وأبقوا  يوحنا  مار 

مدفونًا يف صحن اجلامع األموي.
على  الفاتح  حممد  انتصَر  لقد 
واقعة  بيزنطيا، هذا صحيح، هذه 
تفرُض  دائمًا  والقوة  تارخيية، 
نفَسها وتكسُر القلم... إذًا، هذه 
واقعة تارخيية، لقد انتصروا، ولكن 
ينكر  أن  أردوغان  للسيد  ميكن  ال 
حضارَة شعب. أليس هذا ما حصَل 
اجتاحوا روما، ثم  اّلذين  الرببر  مع 
عادوا واقتبسوا من حضارتها حتى 

أن  ميكننا  ال  إذًا،  أنفَسهم؟.  بنوا 
وهذا  إطالقًا؛  حلضاراتنا  نتنّكَر 
تراٌث إنساني، بدأ قبل املسيحيني 
وقبل اإلسالم، وقبل اليهودية. إذًا 
ُيعاَلُ موضوٌع كهذا،  نتمنى عندما 
ألمور  اإلنكار  هذا  هناك  يكون  أال 

تفتخر بها اإلنسانية مجعاء.
جعجع  قاله  وما  آخر،  موضوع  يف 
عن حلف األقليات فيبدو أنه خيتلق 
حلفًا لألقلّيات ويّتهم به اآلخرين. 
األقلّيات؟  حلف  عن  تكّلم  مّنا  من 
أين  األقلّيات.  بلد  لبنان  أّواًل، 
األكثرّية يف لبنان؟ ال يوجد أكثرّية 
تكّلم  الذي  من  ثانيًا،  لبنان.  يف 
ومن  األقلّيات؟  بني  حلٍف  عن 
احملسوب  ومن  أقلّية  احملسوب 
وال  نقول  ملا  يصغون  ال  أكثرّية؟ 
مبعتقداٍت  خيرجون   ، يقرؤونه 
دائمًا  ما جيعلهم خيطئون  مسبقة، 
الّثاني من وثيقة  البند  حبّقنا. يف 
عن  تكّلمنا  اهلل  حزب  مع  التفاهم 
الّدميقراطّية الّتوافقّية بني مكّونات 
ال  أننا  وذكرنا  الّلبناني،  اجملتمع 
نستطيع أن نتكّلم عن االنتقال إىل 
بعد  إاّل  واألقلّية  األكثرّية  املرحلة 
أن يصبح املواطن قيمًة حبّد ذاته. 
من  املواطن  قيمة  أعين  ال  وهنا 
العلمّية  القيمة  إمّنا  طائفته،  خالل 
واألخالقّية لإلنسان وليس باالنتماء 
إىل الّطائفة واملذهب. حنن حباجٍة 
إىل حتضري تربوي لنصل إىل هذه 
الّتحضري  هذا  ويقوم  املرحلة، 
الّذاتّية  قيمتهم  لألفراد  أّن  على 
من  يتمّتعون  ومبا  حيّصلونه  مبا 
إىل  ننتقل  وعندها  كفاءات، 
حيث  واألقلّية  األكثرّية  مرحلة 
يف  متساوين  املواطنون  يكون 
احلقوق، وليس من خالل مذاهبهم 
وجتّمعاتهم اليت يكّون منها اجملتمع 
عنه  تكّلمنا  ما  كّل  هذا  الّلبناني. 
الّدميقراطّية  مبوضوع  خيتّص  مبا 
وكيفّية االنتقال إىل نظاٍم توافقّي 
قّصة  اخرتع  أين  من  أعلم  ال  آخر. 
األقلّيات؟ هل اقتبسها من القول 
إّن األقلّيات خبطر؟ نعم، حنن نقول 
إن األقلّيات خبطر. ولكن األقلّيات 
هناك  خطر،  يف  هم  سوريا  يف 
أقلّيات،  وجمموعة  كبرية  طائفة 
وهذا ما أقّر به من افتعل املشكلة 
الذين  األمريكّيني  أي  يف سوريا، 
سوريا،  يف  الفوضى  يدعمون 
كّل  يف  الفوضى  دعموا  والذين 
اليت  الفوضى  العربّية،  الّدول 
بّشرتنا بها كوندوليزا رايس عندما 

تكّلمت عن الفوضى اخلاّلقة.
واقٍع  عن  تكّلم  البطريرك  غبطة 
يّتخذ  مل  وهو   ،  »constat« معنّي، 
يف  يتكّلم  ومل  سياسّيًا  موقفًا 
بني  حتالٍف  عن  وال  الّسياسة 
األقلّيات أو غريها. إذًا، وبعد هذا 
الكل  يلتزم  أن  نتمنى  الّتوضيح، 
حّدهم، ولن نقبل من اآلن وصاعدًا 
بأخرى  أو  بتهمٍة  أحٌد  يّتهمنا  أن 
وقائع  إىل  يستند  أن  دون  من 

به  يقوم  ما  كّل  ملموسة، ويصبح 
هو بّث الّشائعات.

اليوم، هو ما يتّم  املوضوع األهّم 
جملس  يف  األثناء  هذه  يف  حيثه 
األمن الّدولي، أي العضوّية الكاملة 
لدولة فلسطني يف األمم املّتحدة. 
مّت  أّنه  نرى  الّتاريخ،  إىل  بالعودة 
تقسيم فلسطني يف العام 1948، 
العرب  على  اليهود  هاجم  يوم 
وشّنوا حرب تطهرٍي عرقّي، فطردوا 
واحتلوا  أرضهم  من  الفلسطينّيني 
أرضًا مساحتها أكرب مّما شّرعت هلم 
الفلسطّينيون  به.  املّتحدة  األمم 
وسّتني  ثالثٍة  منذ  الجئني  باتوا 
قرارًا  املّتحدة  األمم  أخذت  عامًا. 
ولكن  الفلسطينّيني  بعودة 
إسرائيل رفضت تنفيذ هذا القرار. 
ورفضت  بانسحابها  قرارًا  أخذوا 
أيضًا.  بالعكس  وقامت  تنفيذه 
إسرائيل  شّنت   1967 العام  يف 
فلسطني  كّل  واحتلت  أخرى  حربًا 
وبدأت حركة االستيطان. واليوم، 
عن  وتصمت  املّتحدة  األمم  تتعّثر 
الّشعب  على  املتمادية  اجلرمية 
مسؤولة  هي  واليت  الفلسطيين 
إسرائيل  األوىل.  بالّدرجة  عنها 
املّتحدة.  األمم  من  بإعالن  نشأت 
الفلسطينّيون ال يطالبون حبّصتهم 
الكاملة، بل يطالبون مبا تبّقى هلم 
يف  أرضهم  اليهود  احتل  أن  بعد 
حبدود  يطالبون  هم   .1948 العام 
األمم  تكن  مل  فإذا   .1967 العام 
دولة  إعالن  على  قادرة  املّتحدة 
فلسطني ضمن حدود العام 1967، 
أممًا  هناك  يكون  أن  جيب  فلَم 
عليها  يطلق  ديغول  كان  مّتحدة؟ 
»Le gros machin«. ما هي  تسمية 
يكون  أن  وكم جيب  اهليئة؟  هذه 
مبادئها  وباحرتام  بها  ثقتنا  مقدار 
كم  الّدولّية؟  والقوانني  وشرعتها 
تسهر  بأّنها  إمياننا  مقدار  سيكون 
اليوم،  الّشعوب؟  حقوق  على 
سرتتكب األمم املّتحدة جرمية أخرى 
يف حّق الفلسطينّيني بعدم إقرارها 
أن  أريد  أرض.  من  هلم  تبّقى  مبا 
العربّية  الّدول  إىل  بسؤال  أتوّجه 
اليت تصف نفسها باالعتدال: »هل 
فهموا أّن الطريق الذي سلكوه مع 
اخلطأ، وحنن  الّطريق  هو  إسرائيل 
اآلن »نتمرمغ« يف كّل هذه الفوضى 
اليت تعيشها الّدول العربّية بسبب 
القتال الرّتاجعي الذي اعتمدوه منذ 
هذا  اليوم؟  ولغاية   1948 العام 
الّسؤال هو برسم الّشعوب العربّية 
من  أّي  ذلك  بعد  لنرى  الّثائرة، 
سيبقى  منها  وأيٌّ  سيقط  األنظمة 

بعد هذه األزمة.
منذ فرتة، رفعنا دعوًى على جرمية 
اجلمهورّية ألّنها نشرت عن لساني 
وثيقًة  أمسته  ما  شخصّيًا،  أنا 
زلنا  وال  ويكيليكس،  عن  صادرة 
حّتى الّساعة نبحث عنها بني الوثائق 
اليت مّت نشرها عن لبنان ولكّننا مل 
أخرى  وثيقة  هناك  أثرًا.  هلا  جند 

حتت  املستقبل  صحيفة  نشرتها 
عنوان سّيء جّدًا عن موضوع يتعّلق 
الوثيقة  هذه  ترمجنا  اهلل.  حبزب 
عرب  ونشرناهم  قبله،  وما  البارحة 
وعلى  احلريف.  بالّنص   »Otv»الـ
ألنه  التعليقات  نقبل  النص  هذا 
عن  يتوّقفوا  أن  حمّرف. جيب  غري 
إىل  أوصلهم  فالكذب  الكذب. 
سيصلون   .»One Way Ticket»الـ
مجيعًا إىل جهّنم إن أكملوا الّتصّرف 
الّشعب  ُيساق  لن  الّطريقة.  بهذه 
الّتضليل  بواسطة  اليوم  بعد 
اإلعالمي. جيب ان حيرتموا احلقيقة. 
عندما  أو  خنطئ  عندما  فلينتقدونا 
جيوز  ال  ولكن  كاذبًا،  كالمًا  نقول 
أّنه  على  كاذبًا  كالمًا  ينقلوا  أن 

صادرًا عّنا يف وثائق مكتوبة.
القائم  مع  جرى  احلديث  هذا 
باريس.  يف  األمريكي  باألعمال 
أعرتض  ولكن  الّنّص  بكّل  أعرتف 
على  اعرتض  واحدة.  مجلة  على 
التحريف. لقد مّت نشر هذا الّنص، 
وحنن ال خنجل مّما نقول. ال يعتقدّن 
أحٌد منكم أّنه وبعد جتربيت الّطويلة 
والعسكرّية  الّسياسّية  احلياة  يف 
والعاّمة واخلاّصة أيضًا، أّنين أؤمن 
بني  بالّسّر  ُيعرف  ما  هناك  أّن 
هناك  أّن  اؤمن  ال  أنا  شخصني. 
بالّلغة  ذلك  على  يطلقون  سّرًا. 
 ،»secret de polichinelle« الفرنسّية
أي أّنه مل يبَق سّرًا. احلمدهلل أّننا ال 
نفسح اجملال البتزازنا بسبب كالٍم 
قلناه سّرًا ألحد، وهنا أعين ال دولة، 
أعداء.  وال  أصدقاء  وال  فرد  وال 
عندما اقف هنا امامكم، أهاجم من 
وعلى  عاٍل  بصوٍت  مهامجته  أريد 
اجلميع. وباملناسبة،  وأمام  اإلعالم 
عرفت أّن هناك شخصّية كربى مل 
تقّصر يف كالمها عيّن، بينما تدعي 
دائمًا إّنين أهامجها وأعمل ضّدها، 
ولكيّن يف الواقع مل أتدّخل مع أّي 
سفارة ضّدها أو تكّلمت عنها، مع 
للّشعب  ألقوله  الكثري  لدّي  أّنه 
ستأتي  أحجمت.  ولكّنين  الّلبناني، 
الّلحظة اليّت نقول فيها كّل شيء، 
وسنقوهلا علنًا هنا وعلى شاشات 
الّتلفزة. الكالم يف اهلمس ال يبين 
الّشعوب، والقيادات الّسليمة هي 
كبرية  بثقة  شعبها  ختاطب  اليت 
ال  كي  وإخالص  وبصدٍق  ومبحّبة 
يكتشفوا يف املستقبل القريب أّن 
ما قيَل اليوم، أو ما قيَل باألمس 
ما  عالّدقون«.  و«ضحك  كِذب  هو 
هذا األسلوب؟! كان هذا األسلوب 
على أيام ماكيافيل، كان على أيام 
»اكذبوا  الشهري  وشعاره  غوبلز، 
يبقى شيء يف  أن  بّد  ال  اكذبوا، 
عقول الناس«! ولكن يف احلقيقة، 
فقط  ليس  شيء،  أي  يبقى  لن 
بل  شيئًا،  يبقى  لن  الكذب  من 
شيء  أي  الكاذبني  من  يبقى  لن 
الّصناعة  هذه  هكذا..  أكملوا  إن 
صار  الّلبناني  والّشعب  انتهت، 
أكثر وعيًا. كل يوم، يفتح اإلنسان 
عيَنيه أكثر. لقد رأيُتم ماذا حصَل 
موافقني  كانوا  الكهرباء،  مبشروع 
ثم بدأت عملية اخرتاع األكاذيب.. 
ولكن ملاذا عاد من أّلف األكاذيب 
اّليت  مليون  ال300  على  ووافق 
قالوا إّننا سنسرقها؟! ملاذا عادوا 
بني  هكذا،  املبلغ؟  على  ووافقوا 
ليلٍة وضحاها، أحّبونا؟ بالفعل، لقد 
وصلنا بالوقاحة إىل درجة ال وقاحة 

أعلى منها.
أوقَف  نيابية،  جلنة  رئيس  وهناك 
احملروقات  مبحطات  متعلقًا  قانونًا 
يسمح  اّلذي  للّتلوث  وقانونًا 

وفيما  للّسيارات،  الغاز  باستعمال 
بعد لالستعمال يف املصانع وغريها. 
هي  اّليت  املشكلة  حيّلوا  أن  بدل 
ألّن  باألساس مشكلة احملروقات، 
البرتول،  من  أرخص   %60 الغاز 
البرتول،  من  أقل   %40 ويلّوث 
الّطاقة  جلنة  يف  القانون  حيجز 
واألشغال. أُيعَقُل هذا األمر؟ أُيعَقُل 
هذا املزاج؟! يركُض السائقون كي 
ولكن  ونصف..  تنكة   12 يأخذوا 
هذا أشبه بالّتسول! هذا تسّول! ما 
أريُد أن أقوَله لسائقي األجرة هو 
هذه  تتسّولون  جعلوكم  قد  »أّنهم 
مل  إذ  تسكتوا!  كي  املساعدات 
حيّلوا لكم املشكلة!«. حنن من حيلُّ 
املخططات  ادعموا  املشكلة،  لكم 
البلد  الستنهاِض  بها  نقوُم  اّليت 
الّطاقة؟  مل  الوطين.  واالقتصاد 
ينتج  اّلذي  العجز  لتوفري  أواًل 
العام..  يف  مليارات   6 عنها: 
الّديون ستزيد 6 مليارات كل عام. 
ملياران،  إال  منها  يظهر  ال  ولكن 
وال4  اخلزينة،  من  خيرجان  ألّنهما 
مليارات املتبقية هي من جيوبكم! 
مثن نفط وحمروقات وحريق أدوات 
منزلية جّراء الّتيار الكهربائي ويف 
املصانع. املواطنون هم من خيسر 
مليارات   6 الفرق.  يسّدد  ومن 
ملّدة  ظّلوا  لقد  الواحد.  العام  يف 
خطَة  يؤّخرون  يومًا  و15  أشهر   5
الّتأخري  كلفة  مصروف  الكهرباء، 
مليون  و937  ملياران  هو  فقط 
 12 تكّلف  دقيقة  كل  ألّن  دوالر، 
اخلزينة،  من  آالف   4 دوالر،  ألف 
و8 آالف من جيوبكم. وهذا النائب 
الّنواب،  جملس  يف  جيلس  هناك 
هي  الغاز  عبوات  إّن  ويقوُل 
إّنها  أي  متجّولة،  موقوتة  قنابل 
كيف  ولكن  البنزين..  خّزان  مثل 
كم  خيربنا  أن  أنتم  طالبوه  ذلك؟ 
سيارة غاز قد انفجَرت يف أوروبا! 
الكثري  إذ هناك  أو يف باكستان! 
على  تعمل  اّليت  الّسيارات  من 
لنا  َفلُيحِضر  باكستان..  الغاز يف 
سيارة  كم  والحظوا  اإلحصاءات، 
الغاز  عبوة  يوميًا.  حترتق  بنزين 
فيها أمان أكثر من خزان البنزين.

قد  جّدًا  إجيابي  مشروع  وهناك 
حبثناه اليوم ضمن املشاريع، وهو 
للّشعب  الكاملة  الّصحية  الّتغطية 
الّشعب  ينتهي  كي  الّلبناني 

الّلبناني من الّتسول الصحي.
اّليت  املواضيع  جممل  هي  هذه 
اهلل  شاء  وإن  اليوم،  بها  حتّدثنا 
أن يكوَن االجتماع املقبل أغنى من 

اليوم.
ثم أجاب عم أسئلة الصحافيني:

متويل  رفَض  أعلنَت  لقد  س: 
يوم  جّدَد  ولقد  ولية،  الدَّ احملكمة 
جنيب  احلكومة  رئيُس  الثالثاء 
األمريكية  اخلارجية  لوزيرة  ميقاتي 
نيويورك  يف  كلينتون  هيالري 
بالقرارات  لبنان  التزام  تأكيَد 
ولية.. ولية ومتويل احملكمة الدَّ الدَّ

ب5  ر  ُتَقدَّ ثروة  وأخيه  لديه  ج: 
 35 سّدد  فإذا  دوالر.  مليارات 
مليون دوالر، فهذا لن يؤثر عليه 
ابدًا، هذا ُيعَترب كتضييف »البونبون« 

يف البيت )ضاحكًا(.
األمريكي  املوقف  ترى  كيف  س: 
من غبطة البطريرك الّراعي ورفض 
الّرئيس  للقاء  موعدًا  إعطائه 
وزيارة  أوباما  باراك  األمريكي 

البيت األبيض؟
ج: هل هم من رفضوا أو هو اّلذي 
أنا  بشروط؟  يذهب  أن  رفَض 

2WAY TOWING 
SERVICES

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

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

أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن

Saturday 1 October 2011السبت 1 تشرين األول 2011
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‰“]ÁÀ÷]Ê<Ö^ñ§]<≈]Áfi_<ƒÈ∂
<Hl]Ö^„e<Hl^f◊√⁄<HãÈf“<H·^f÷]<·^fq]

<^⁄<HÜ‚à÷]<^⁄HÎ^ç<H4í¬<HÖÁ≥<HlÁËá
<HÌÈfl <l^uÁ÷<HÿÈä«◊÷<–Èu^ä⁄<HÅÖÁ÷]

JJJ4n”÷]<^‚4∆Ê<^Ë]Ç‚
@o◊äbæa@Âfl@�bÓflÏÌ@Úuåb†@È◊aÏ–€aÎ@äbõ©a
<JJ∞í÷]Ê<·^flf÷<‡⁄<ÏÅÖÁjä⁄<ÿÈ“]Ö]

Ì¬Áflj⁄<l^„”fle<’^ffli
@Åbnnœ¸a@Újéb‰∑@aáu@ÒÜÎbËfl@äb»éa

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

ÒáyaÎ@ÚÓ‹ˆb«@ÒäaÜhi@ Îãœ@S

@7jÿ€a@Åbnnœ¸a

ÊaÏÇa@Òçº@p˝0
åá„˝Ì7fl@Ú‘�‰fl@¿

179 Merrylands 
Rd,

Merrylands
 9760 1886

åá„˝Ì7fl
128 Haldon

 St, 
Lakemba
9750 9766

bjÄÄÄÄ‡◊¸
77 Waterloo Rd,  

Punchbowl
97503300 

ÿeÜçÖ^⁄<ÌäÈfl“<ÿe^œ⁄

fiÏjì„bi

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

îÓßaÎ@k»ì€a@µi@Ú»Ó”Ï‹€@ÊÏ»èÌ@ÊÎäÏudfl@ZÎb�‰†
<Ó◊¬˘] <ã◊.] <ãÈÒÖ <2j¬]
<4éπ]<ÌËÜíπ]<Ìv◊äπ]<l]Áœ◊÷
<HŸÊ˜] <ã⁄_ <HÎÊ^�flõ <∞äu
<gÒ^í÷]<Ö]Üœ÷]<Ñ°]<èÈ¢]»<·_
<±c<ÕÁŒÁ÷^e<ÜË^flË<NQ<ÏÖÁm<^flm_
<‡⁄<�]ÖÑ¶<H«g√é÷]<ÏÖÁm<gfi^q
<Ó√äi<«ÏÖÁq`⁄<Üë^fl¬» <ÅÁqÊ
<HèÈ¢]Ê<g√é÷]<∞e<Ì√ÈŒÁ◊÷
<l]Áœ÷] <ÿ}]Å <Ìflj » <p]ÇucÊ

<J«Ìv◊äπ]
<‰Ò^œ÷ <Ÿ¯} <HÎÊ^�flõ <Ÿ^ŒÊ
<Ífi^n÷] <∞éÈ¢] <Ω^fïÊ <ÏÅ^Œ
<·c <H∞Èfi]ÇÈπ] <o÷^n÷]Ê
<^„⁄^⁄_ <·^“ <Ìv◊äπ] <l]Áœ÷]»
<^flm_ <l]Ö^È§] <‡⁄ <ÇËÇ√÷]
<lÑ°] <^„fl”÷ <HÜË^flË <NQ <ÏÖÁm
<±c <ÕÁŒÁ÷^e <gÒ^í÷] <Ö]Üœ÷]
<‰f÷^�⁄ <;fiÊ <g√é÷] <gfi^q
<·_ <±c <�]4é⁄ <H«Ì¬ÊÜéπ]
<‰i]Áœ÷<Ì�◊ä÷]<Ó�¬_<g√é÷]»
<ÿ”e <k◊⁄^√i <:÷] <Ìv◊äπ]
<Í◊}]Ç÷] <‡ËÇÈ√í÷] <Ó◊¬ <Ì”flu
<9flq_ <ÿ}Çi <Î_ <ƒflπ<ÍqÖ^§]Ê
<ÇËÇ√÷]<É^°]Ê<Å¯f÷]<·Êˆç<ª
<æ^Àv◊÷<4e]Çj÷]Ê<l]]Üq˝]<‡⁄
<gÈiÜi <ÏÅ^¬cÊ <‡õÁ÷] <Ó◊¬
<ÎÇíj÷]Ê <Ì÷ÊÇ÷] <l^ËÁ÷Ê_

<J«‰÷^”ç_<ÿ”e<Å^äÀ◊÷
<Ìv◊äπ] <l]Áœ÷]» <·_ <Õ^ï_Ê
<‡⁄˚]<Ÿ^œjfi˜]<–Èœ†<Ó◊¬<ÿ€√i
<g√ç<ã◊•<Ÿ¯}<‡⁄<Ì�◊ä◊÷
<ÖÁjâÅ<ƒïÊÊ<∞f~jfl⁄<ãÈÒÖÊ
<l]4È«i <p]ÇucÊ <Å¯f◊÷ <ÇËÇq
<‹Èø√÷] <^flf√ç <Ÿ^⁄a <–œ†
<Íõ]ÜŒÁµÇ÷] <ƒ€jr€◊÷ <˜ÁëÊ
<ÿ“ <‰È÷c <ƒ◊�jË <ÎÑ÷] <Ü£]
<Ó◊¬ <�]ÅÇé⁄ <H«‡õÁ÷] <^fle_

<Ü≥ <:÷] <Ìfl‚]Ü÷] <ÕÊÜø÷]» <·_
<ƒÈ€¢] <Ó◊¬ <öÜÀi <Å¯f÷] <^„e
<^⁄Ê<‡õÁ÷]<Ö]Üœjâ]<‡¬<≈^ Ç÷]
<l^fäj”⁄ <‡⁄ <‰Ò^fle˘ <–œ†
<l^Èf◊ä÷]Ê <l^È¬]Çj÷] <ÿæ <ª
<ªÊ <^„„q]Ái <:÷] <l^ËÇvj÷]Ê
<Ö^éjfi]Ê<;⁄˘]<…]ÜÀ÷]<^„j⁄Çœ⁄

<J«Ìr�◊f÷]<ÏÜ‚^æ
<Ìv◊äπ]<l]Áœ÷]»<·_<Ó◊¬<ÅÇçÊ
<‡⁄ <ÌÚ  <Î_ <›^Èœe <x€äi <‡÷
<gÈ‚3e <·Áfi^œ÷] <‡¬ <∞qÖ^§]
<Ê_<‹„√ËÊÜiÊ<∞fl⁄˚]<∞flõ]Áπ]
<g√é÷]<ÏÇuÊ<‡⁄<ÿÈfl÷]<Ì÷Ê^¶
<‰È€◊ä⁄ <∞e <ÌfljÀ÷] <p]ÇucÊ
<’^fl‚»<·_<‡⁄<�]ÖÑ¶<H«‰õ^fŒ_Ê
<Ì√ÈŒÁ◊÷ <Ó√äi <ÏÖÁq`⁄ <Üë^fl¬
<‘÷Ñ“Ê <H‰éÈqÊ <g√é÷] <∞e
<l]Áœ÷] <ÿ}]Å <ÌfikÀ÷] <p]Çuc

<J«Ìv◊äπ]
<]ÖáÁ÷] <ãÈÒÖ <Ÿ^Œ <H‰j„q <‡⁄
<ÎÑ÷] <HÕÜç <›^í¬ <ÎÜíπ]
<ª<Ì“Ö^é€◊÷<^⁄ÊÜ÷<ÏÖ^Ëàe<›ÁœË
<Ç√e»<‰fic<HÌÈ÷^�Ë˝]<ÏÇuÁ÷]<ÇÈ¬
<Ì◊uÜ⁄ <’^fl‚ <·Á”i <ÏÖÁm <Î_
<Üí⁄»<·_<±c<]4é⁄<H«ÌÈ÷^œjfi]
<Ï3À÷]<ÂÑ‚<º«ñ÷<·˚]<Ó√äi
<HÌÈfl⁄á <ÏÇ⁄ <ÿŒ˘ <ÌÈ÷^œjfi˜]
<H^fiÜøjflË <^⁄ <Áï <ª <Ìë^}
<ÿñ _ <¯fœjä⁄<^fl⁄^⁄_ <·c <oÈu

<J«›^ŒÖ˘]<‡¬<Üøfl÷]<ò«e
<‡⁄ <^ëÜu <’^fl‚» <·_ <Õ^ï_Ê
<ºâÁjπ]<Üvf÷]<Ìœ�fl⁄<ŸÊÅ<ÿ“
<Ó◊¬ <ÍeÊÖÊ˘] <Å^†˜] <·]Ç◊eÊ
<Ì�œfi <^€Ò]Å <Üí⁄ <·Á”i <·_
<‹m<‡⁄Ê<HÌœ�flπ] <ŸÊÇ÷ <á^”iÖ]
<ÏÖ^rj÷]<Ÿ¯}<‡⁄<·Ê^√j÷]<Íi`Ë
<Ê_ <Ìu^Èä÷] <Ê_ <Ö^€njâ˜] <Ê_

<Â4øfi <·_ <±c <�]4é⁄ <H«Â4∆
<ÍfiÁ”âÁ÷Üe <ÁÈÀ◊Èâ <Í÷^�Ë˝]
<ƒïÊ«{÷ <ÂÅ]Ç√jâ] <‡¬ <hÜ¬_
<Ìu^Èä÷] <ÏÅÁ√÷ <‰i^Èfi^”⁄c <ÿ“
<sï^fl÷] <^‚]Ájä⁄ <±] <ÌÈ÷^�Ë˝]
<HÌÈ ^ïc <ƒ Å <ÏÁœeÊ <Üí⁄ <ƒ⁄
<‡⁄<ÿÒ^âÖ<‰qÁÈâ<‰fi`e<Ç¬Ê<^€“
<ƒÈréj÷<ÌÈfiÁËàÀ◊j÷]<‰i]ÁflŒ<Ÿ¯}
<ƒj€j÷] <Ó◊¬ <Í÷^�Ë˝] <g√é÷]

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

<J«Üí⁄<ÏÁŒ<‡⁄
<xçÜπ] <2j¬] <HkŒÁ÷] <]Ñ‚ <ª
<Ç€¶ <ÌËÜíπ] <Ìâ^ÒÜ◊÷ <áÖ^f÷]
<^‚Üéfi <Ì÷^âÖ <ª <HÍ¬Å]2÷]
<«3ËÁi»<ƒŒÁ⁄<Ó◊¬<‰jvÀë<Ó◊¬
<·_ <HÍ¬^€jq˜] <ÿë]Áj◊÷
<à“3i<Ì◊fœπ]<Ì◊uÜπ]<l^ËÁ÷Ê_»
<H«Å¯f◊÷<ÇËÇq<ÖÁjâÅ<Å]Ç¬c<ª
<ƒïÊ <ª <Çf÷]» <·_ <�]2j√⁄
<Üí⁄<ke]Ám<ÅÇ¨<ÇËÇq<ÖÁjâÅ
<^„â^â_<Ó◊¬<ÔÜrj÷<^„i^ËÁ÷Ê_Ê

<J«l^e^~jfi˜]
<æ^À£]»<·_<Ó◊¬<Í¬Å]2÷]<ÅÇçÊ
<;√Ë <˜ <Ö]Üœjâ˜]Ê <‡⁄˘] <Ó◊¬
<ÔÇ√ji <l^âÖ^∫ <›à◊jäË <˜Ê
<Ó◊¬ <‡�f⁄ <Ê_ <xËÜë <ÿ”ée
<H«‹„i^ËÜuÊ <∞ËÜíπ] <—Áœu
<‡⁄˘]<ÏÅ^√jâ]<·ÊÅ»<‰fi_<�]Ç“ˆ⁄
<ÖÊÇfi <ÿøflâ <Ö^äπ] <xÈvíiÊ
<ÜÒ^«í÷]<ª<∞ŒÖ^∆<^fläÀfi_<ŸÁu
<ÎÅ^íjŒ˜]<ÖÁ‚Çj÷]<‡¬<∞◊ ^∆

<J«Í¬^€jq˜]<h^�œjâ˜]Ê

Ô‹Óˆaãég@ÔÇÎäbñ@wflb„5€@�̋ ÌÏ∏@òó¶@ÚÓ◊7flc@ÚÓibÓ„@Ú‰ß
<ÌÈ¬^ Ç÷]<l^íí~π]<Ìfl¢<lÖÜŒ
<Í“4⁄˘] <h]Áfl÷] <ã◊• <ª
<ª <ÿËÁ≥ <ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <‹ËÇœi
<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <'ËÖ^i
<‘÷ÉÊ <HÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄˘]
<Ö˜ÊÅ <·ÁÈ◊⁄ <NOQzS <ìÈí~je

Js⁄]2÷]<ÂÑ‚<ÿËÁ€j÷
<·^$ÊÖ <ÃÈjâ <gÒ^fl÷] <Ÿ^ŒÊ
<l^íí~π] <Ìfl¢> <·c <·^Èe <ª
<Ì÷^âÖ <k◊âÖ_ <HÌÈ¬^ Ç÷]
<H^flÒ]Ç¬_Ê <^flÒ^ŒÇë˘ <ÌËÁŒ
<ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <ìÈí° <2¬
<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]2÷ <ÿËÁ≥
<ÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄˘] <Ì“3éπ]
<‰fi_<·^$ÊÖ<Õ^ï_Ê<J>^fl≠Ö^i<ª
<:÷] <Ï4f”÷] <l^ËÇvj÷] <ÿæ <ª
<·d <HÌÈ“4⁄˘]<ÌÈfi]àÈπ]<^„„q]Ái
<h^äu<Ó◊¬<–ÀflË<Çu]Ê<Ö˜ÊÅ<ÿ“
<∞È“4⁄˘] <gÒ]Üñ÷] <Í√ ]Å
<‡⁄<ÔÁjä⁄<Ó◊¬_<Ó�√Ë<·_<g´
<Ÿ]Á⁄˘] <‘÷É <ª <^≤ <H–ÈŒÇj÷]
<l^Ë˜Á÷] <‡¬ <≈^ Ç◊÷ <Ìíí~π]

J^„Ò^À◊uÊ<ÏÇvjπ]
<Í‚ <ÏÁ�§] <ÂÑ‚ <·_ <2j¬]Ê
<≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <ÌÈ€‚_ <Ó◊¬ <Üçˆ⁄
<Ì“3éπ] <ÏÖÁ�π] <Í}ÊÖ^í÷]
<VŸ^ŒÊ<JÏÁœe<Ìflr◊÷]<^„j÷ �Á⁄<:÷]
<ÿÈe <DÌflr◊÷]E <ãÈÒÜ÷] <Ü”ç_>
<›ÖÁfi <Ö^f”÷] <^ñ¬˘]Ê <»fiÁË
<Ìflr◊÷] <ª <ÍÒ¯⁄á <ÿ“Ê <ã”ËÅ
<Ìœ◊√jπ]<‹„jËıÖÊ<‹„iÅ^ÈŒ<Ó◊¬
<‹„€¬ÅÊ <H>s⁄]2÷] <ÂÑ‚ <ÿËÁ€je
<Ö˜ÊÅ <·ÁÈ◊⁄ <NOQzS <ìÈí~j÷
<JÎÖ^¢] <›^√◊÷ <ÿËÁ€j÷] <]Ñ7
<Ñfl⁄ <kíí} <Ìflr◊÷] <·_ <Ü“ÉÊ
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سلطات االحتالل تسلم إخطارات بهدم سبعة 
منازل يف قرية شوفة يف طولكرم

أكد األسرى يف السجون ملركز 
األسرى للدراسات أمس اخلميس 
دخل  قد  املفتوح  إضرابهم  أن 
عن  التوالي  على  الثالث  يومه 
أسرى  به  بدأ  والذي  الطعام 
والدميقراطية  الشعبية  اجلبهتني 
منذ 27 أيلول )سبتمرب( اجلاري، 
فى  األسرى  كل  به  وساندهم 
أيام  ثالث  بإضراب  السجون 
أول  بدأت  الطعام  عن  مقبلة 
تقارير  أفادت  فيما  أمس،  من 
أمحد  للنائب  الصحية  احلالة  أن 
وحدة  اختطفته  الذي  عطون، 
القدس،  يف  إسرائيلية  خاصة 
تتدهور.وقال مدير مركز األسرى 
األسرى  جلنة  وعضو  للدراسات 
واإلسالمية  الوطنية  للقوى 
محدونة،  رأفت  احملرر  األسري 
أن مطالب األسرى تتمثل بإنهاء 
لـ20  االنفرادي  العزل  ملف 
قاسية  بظروف  موزعني  أسريًا 
وإنهاء  سجن  من  أكثر  على 
البطيء  املوت  سياسة  مأساة 
هلم وخباصة أن بعضهم يقضى 
10 سنوات يف العزل االنفرادي، 
وإعادة التعليم اجلامعي لألسرى 
والثانوية العامة ووقف سياسة 
العقوبات اجلماعية مبنع زياراتهم 
وفرض الغرامات املالية عليهم، 
االقتحامات  سياسة  ووقف 
ووقف  املذلة،  والتفتيشات 
على  األسرى  إجبار  سياسة 
خالل  وأرجلهم  أيديهم  تقييد 
اخلروج للزيارات ولقاء احملامني 
وحتسني الوضع الصحي للمئات 
من املرضى واملصابني وتقديم 
العالج الالزم هلم وغري ذلك من 

املطالب اإلنسانية العادلة.
وتابع محدونة أن إدارة السجون 
وبدأت  األسرى  مطالب  تتجاهل 
على  ردًا  العقابات  من  مبجموعة 
نقل  عمليات  منها  اإلضراب، 

لألسرى  ومجاعية  مربرة  غري 
السجون،  قيادة  رأسهم  وعلى 
وعدم  بالكامل  السجون  وإغالق 
السماح بزيارة احملامني، وإغالق 
الفورات  وتقليص  الكانتني، 
لليوم،  فقط  واحدة  لساعة 
ذلك  وغري  الزيارات  وتقليص 

من التضييقات.
أمس  سلمت  االحتالل  قوات 
االول سبعة مواطنني من سكان 
شرق  جنوب  شوفة  عزبة  قرية 
طولكرم، إخطارات بهدم منازهلم 

قيد البناء.
إمساعيل،  كمال  فؤاد  وقال 
املهددة  البيوت  أحد  صاحب 
عسكرية  قوة  إن  باهلدم، 
إسرائيلية ترافقها عناصر تابعة 
ملا يسمى جلنة التنظيم والبناء، 
عددًا  وسلمت  القرية،  داهمت 
إخطارات  الفلسطينيني  من 
منازهلم يف غضون  بهدم  تفيد 
أسبوع، ويف حال عدم االستجابة 
ستقوم آليات االحتالل بعمليات 

اهلدم على نفقة أصحابها.
وتابع إمساعيل أن هذه اخلطوة 
سابقة  استكمااًل خلطوات  جاءت 
قبل  االحتالل  قوات  نفذتها 
ثالثة أشهر، حيث أخطرت ثالثة 
البناء  عملية  بوقف  مواطنني 
أوراقًا  امتالكهم  رغم  ملنازهلم، 
إىل  مشريًا  ثبوتية،  وخمططات 
األوراق  بهذه  سيتوجهون  أنهم 
إلثبات  اإلسرائيلي  اجلانب  إىل 
أن  إىل  الفتًا  البناء،  مشروعية 

هذه املنازل تنتظر التشطيب.
أهالي  من  مئات  تظاهر  وقد 
األسرى الفلسطينيني أمام مقر 
األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة 
أمس  غزة  يف  املتحدة  واألمم 
املضربني  أبنائهم  مع  تضامنًا 
السجون  يف  الطعام  عن 

اإلسرائيلية.

نظام جديد للمجالس البلدية يشمل العديد من الصالحيات للقيام بأعمال تنفيذية

السعودية تشهد االنتخابات األخرية قبل مشاركة املرأة
السعوديون،  الناخبون  اختار 
اجملالس  أعضاء  نصف  أمس، 
ستكون  انتخابات  يف  البلدية 
املرأة  اخنراط  قبل  األخرية 
العملية  يف  السعودية 
السياسية بعد القرار التارخيي 
الشريفني  احلرمني  خلادم 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 
يف خطابه يف جملس الشورى 

األحد املاضي.
وتفقد األمري منصور بن متعب 
الشؤون  وزير  عبدالعزيز  بن 
عملية  سري  والقروية  البلدية 
الدرعية  خيمة  يف  االقرتاع 
بن  عبدالعزيز  األمري  حبضور 
حممد بن عياف آل مقرن أمني 

منطقة الرياض.
البلدية  الشؤون  وزير  ووقف 
املركز  استعدادات  على 
إجراءات  سري  اىل  واطمأن 
قام  كما  وتنظيمه،  االقرتاع 
املركز  يف  بصوته  باإلدالء 
االنتخابي. ورفع الشكر خلادم 
احلرمني الشريفني وولي العهد 
عبدالعزيز  بن  سلطان  األمري 
نايف  األمري  الثاني  والنائب 
بن عبدالعزيز، على ما حظيت 
به االنتخابات البلدية من دعم 
وتوجيه ملا حيقق املطلوب يف 
املواطنني  مشاركة  توسيع 

لشؤون املدنية.
وقال األمري منصور بن متعب: 
أنه  واجلميع  نفسي  »أهنئ 
يف الفرتة االنتخابية األوىل مت 
االستعانة خبربات من الواليات 
املتحدة األمريكية ومن أوروبا 
ومن بعض الدول العربية ومن 
هيئة األمم املتحدة للمساعدة 
للعملية  االستعداد  عملية  يف 
االنتخابية، ويف الفرتة الثانية 

لعملية  إعداد  مت  احلمد  وهلل 
وإدارتها  البلدية  االنتخابات 
شارك  حيث  وطنية  كوادر 
مت  مواطن   16000 فيها 
مجيع  يف  وتدريبهم  إعدادهم 
اإلعداد  ومت  اململكة،  مناطق 
والتنفيذ خبربات وطنية مؤهلة 
وهذا دليل على تطور العملية 
االنتخابية بوجود كوادر وطنية 
اكتساب  على  عملت  مؤهلة 
األوىل  الدورة  يف  اخلربة 
والتنفيذ  اإلعداد  حيث  من 
وإدارة العملية االنتخابية ويف 
قامت  اليت  هي  الدورة  هذه 
املرحلة  والتنفيذ يف  باألعداد 
املراحل  يف  وكذلك  الثانية 

القادمة«.
والتقدير  »الشكر  أضاف: 
احلرمني  خادم  به  وجه  ملا 
الشريفني مبشاركة املرأة يف 
للمجالس  القادمة  االنتخابات 
سيضيف  وهذا  البلدية، 
اجملالس  لعمل  إجيابيًا  تطورًا 
البلدية«. مبينًا »أنهم رفعوا 
للمقام الكريم املشروع اجلديد 
ُيدرس  الذي  البلدية  جملالس 
حاليًا يف جملس الشورى، حيث 
سيضيف املشروع بعد إقراره 
وسيمنح  إجيابية  نوعية  نقلة 
فاعلية أكثر للمجالس البلدية، 
كما سيتم االستفادة من مجيع 
اليت  واالقرتاحات  املالحظات 
قدمت من املواطنني أو وسائل 
اإلعالم أو عن طريق االتصال 
وحيّسن  يفّعل  مبا  املباشر 
البلدية،  اجملالس  ودور  عمل 
تؤخذ مجيع املالحظات  وسوف 
منها  لالستفادة  التقدير  حمل 

يف الدورة القادمة«.
بعض  منصور  األمري  وأوضح 

اجلديد  البلدي  اجمللس  مالمح 
الشورى  جمللس  ُقدم  الذي 
ما  »إن  قائاًل:  لدراسته، 
مييز هذا املشروع هو مساهمة 
مجيع اجملالس البلدية مبشاركة 
املستشارين بالقانون اإلداري 

والتنظيم اإلداري«.
وعن مشاركة املرأة يف الدورة 
قال  ومرشح  كناخب  القادمة 
وزير الشؤون البلدية: »إننا 
نعمل لتنفيذ توجيه ولي األمر 
األمر  ولي  ثم  اهلل  يرضي  مبا 

واملواطنني«.
ورأى أمني منطقة الرياض يف 
تصريح صحايف أن قرار خادم 
الشورى  جملس  يف  احلرمني 
يف  املرأة  مشاركة  حول 
للمجالس  والرتشيح  الرتشح 
البلدية يف دورتها القادمة ُيعد 
دفعة متميزة لتطوير اجملالس 
اللجنة  أن  مبينًا  البلدية، 
الرتتيبات  لوضع  تعمل  العامة 
مجيع  وسيعملون  واإلجراءات 
الرتتيبات الالزمة لذلك لوجود 
أربع سنوات على إقامة الدورة 

القادمة.
العامة  اللجنة  رئيس  وكشف 
اجملالس  أعضاء  النتخابات 
حممد  بن  عبدالرمحن  البلدية 
جديد  نظام  عن  الدهمش 
للمجالس البلدية رفع للجهات 
العليا جيري اآلن إجراء اعتماده 
ويشمل العديد من الصالحيات 

للقيام بأعمال تنفيذية.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحايف 
الذي عقدته اللجنة أمس بوزارة 
الشؤون البلدية والقروية يف 
مقرها حبي املعذر حيث سلط 
الضوء على االستعدادات اليت 
متت النتخابات أعضاء اجملالس 

البلدية يف الدورة احلالية.
العامة  اللجنة  رئيس  وأكد 
اجملالس  أعضاء  النتخابات 
البلدية أن عملية فرز األصوات 
االقرتاع  نهاية  بعد  ستبدأ 
لتحديد قائمة الفائزين بعضوية 
اجملالس البلدية بناء على عدد 
عليها  حيصل  اليت  األصوات 
أنه  إىل  مشريًا  مرشح،  كل 
العملية  تكون  النتائج  بإعالن 
االنتخابية قد انتهت ومل يبَق 
الطعون  تفرزه  ما  إال  منها 
وجدت،  إن  االعرتاضات  أو 
يف  البت  بعد  أنه  موضحًا 
سيصدر  والتظلمات  الطعون 
األمري منصور بن متعب قرارًا 
بتشكيل اجملالس البلدية لتبدأ 

يف ممارسة عملها.
وأوضح الدهمش أن انتخابات 
ببعض  متيزت  احلالية  الدورة 
والقانونية  التنظيمية  اجلوانب 
أن  منها  السابقة  الدورة  عن 
ملرشح  إال  يصوت  ال  الناخب 
االنتخابية،  دائرته  يف  واحد 
كما أن العملية االنتخابية متت 
يف مجيع مناطق اململكة بشكل 
إىل  باإلضافة  هذا  متزامن، 
البلدية  اجملالس  عدد  زيادة 
جملسًا   285 أصبحت  حيث 
بلديًا بعد أن كانت 179 جملسًا 
البلديات  عدد  لزيادة  نتيجة 
القروية،  إلغاء اجملمعات  جراء 
كما زاد عدد املراكز االنتخابية 
أن  بعد  مركزًا   752 فأصبحت 
كانت 631 مركزًا، مشريًا إىل 
أن من مميزات الدورة احلالية 
على  يقوم  فيها  العمل  أن 
الالمركزية عرب إعطاء صالحيات 
أوسع للجان احمللية يف تنظيم 

وإدارة العملية االنتخابية.

Saturday 1 October 2011السبت 1 تشرين األول 2011
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رعى سفري خادم احلرمني الشريفني لدى 
بن  االستاذ حسن  ونيوزيالندا  اسرتاليا  
طلعت ناظر حفل اطالق كتاب ) اململكة 
اقليميون  شركاء   – واسرتاليا  العربية 
العاصمة   جرى يف  الذي  عامليون(  قادة 
االسرتالية كانبريا ، وذلك حبضور نائب 
بن  السعودي يف اسرتاليا رضا  السفري 
الربوتوكول  النزهة ورئيسة  عبد احملسن 
 ، بالنكيت  آنا  االسرتالية  الدولة  يف 
للنشر  االسرتالية  فوكس  دار  ورئيسة 
جاكي الين ورئيس غرفة الصناعة والتجارة 
االسرتالية العربية راي النجار وشخصيات 
عربية  ودبلوماسية  واقتصادية  اعالمية 

واسرتالية . 
دار  رئيسة  من  بكلمة  احلفل  استهل 
فوكس  للنشر جاكي الين اليت اشادت 
السعودية  االسرتالية  بالعالقات  فيها 
ومكانة اململكة يف منطقة الشرق االوسط 
واالمتنان  بالشكر  وتوجهت   ، والعامل 
الشريفني  احلرمني  خادم  سفارة  من 
اشكال  مجيع  لتوفريها  كانبريا   يف 
مرجعا  سيشكل  الذي  للكتاب  الدعم 
التجارية  العالقات  هاما من مراجع تعزيز 

واالقتصادية بني البلدين . 
نوه  الذي  ناظر  السفري  كلمة  كانت  ثم 
العالقة  اىل  متطرقا  الكتاب  مبحتويات 
بها  تتشارك  اليت  القوية  الثنائية 
اسرتاليا  مع  السعودية  العربية  اململكة 
الكبري  والتطور  النمو  على  باالرتكاز   ،
واالستثمارات  االقتصاد  جماالت  يف 
التجارية  واملشاريع  واالعمال  املشرتكة 
والعلمية   والرتبوية  والثقافية  الزراعية 
القائمة  واالنسانية  الثقافية  والروابط 

بني الشعبني  
بني  العالقات  ان  ناظر  السفري  واوضح 
من  اكثر  على  وتتطور  تنمو  البلدين 
مفاوضات  تطور  اىل  واشار   ، مستوى 
التجارة احلرة بني اسرتاليا ودول جملس 
التعاون اخلليجي اليت قال انها توفر مزيد 
من الفرص القامة عالقات اوثق عرب طيف 
واسع من التبادالت السياسية والتجارية 

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

اهمية  من  يعزز  اطار  ويف   ، والثقافية 
اململكة االسرتاتيجية والتجارية الراهنة . 
يشكل  الكتاب  ان  ناظر  السفري  وراى 
يف  واملستثمرين  للشركات  مهما  مرجعا 
كال البلدين ، وختم كلمته بتوجيه الشكر 
ملؤسسة فوكس الناشرة ، واملؤسسات 

والشركات اليت دعمت صدور الكتاب .
يف  شارك  الذي  الكتاب  ويستعرض 
كتابة مقدمتة كل من معالي وزير التجارة 
زينل  امحد  عبداهلل  السعودي  والصناعة 
االسرتالي  التجارة  ووزير   ، رضا  علي 
الدكتور النائب الربملاني كرايج امريسون 
لدى  الشريفني  احلرمني  خادم  ، وسفري 
وسفري  ناظر  طلعت  بن  حسن  اسرتاليا 
كيفني  اململكة  يف  السابق  اسرتاليا 
العربية  العالقات  جملس  ورئيس  ماجي 
املتعددة  الفرص  االسرتالية امحد فاهور 
والروابط  الثنائية  العالقة  تقدمها  اليت 
التجارية والثقافية واالنسانية بني اململكة 
واسرتاليا لقادة الصناعة ورجال االعمال 
الشركات  مبادرات   عن  نبذة  ويقدم 
ومشاريع االستثمارات يف كال البلدين. 

 2011-9-27 كانبريا – 
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غالف الكتاب

توسعة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للحرم املكي الشريف:    
نقلة تارخيية وخطوة حضارية يف خدمة بيت اهلل احلرام وضيوف الرمحن

املكي  للحرم  اجلديدة  التوسعة  تعترب 
الشريف اليت أمر بها وأطلق مسريتها خادم 
عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني 
شهدها  اليت  التوسعات  أكرب  من  العزيز 
وهي  احلرم  تاريخ  خالل  احلرام  املسجد 
الشريف  للحرم  االستيعابية  الطاقة  تزيد 
إىل ضعف الطاقة احلالية ونصف مما ميكن 
من استيعاب األعداد املتزايدة من احلجاج 
واملعتمرين الذين يزيد عددهم سنويا على 

ستة ماليني حاج ومعتمر• 
ألف   11 من  أكثر  يواصل  وقت  يف  هذا 
عامل وفين ساعات الليل مع النهار لتنفيذ 
تبلغ  اليت  املكي  للحرم  العمالقة  التوسعة 

مساحتها إىل أكثر من 750 ألف مرت مربع• 
ويهدف املشروع إىل خلق حى ديناميكى، 
ناحية  من  ومنطيا  الزمن،  مع  خطيا  يتغري 
احلدود واملستخدمني عدة مرات يف السنة 
تتبع مواسم احلج ورمضان والعمرة، حبيث 
متكامال  حضاريا  مشروعا  املشروع  يكون 
السكان  جلمهور  اهلائل  احلجم  يستوعب 
احلج  شعائر  ألداء  القادمني  املومسيني 
يقومون  والذين  رمضان،  يف  العمرة  أو 
الثقايف  واالتصال  الشراء  بنشاطات 
األخرى  املواسم  يف  ليعود  واالجتماعي، 
حضارية  مشاريع  عدة  ليصبح  السنة  من 
وما  باملدينة  ترتبط  أحياء  من  تتكون 
األنشطة  وتستوعب  نشاطات  من  حوهلا 
الدائمني إضافة  للمدينة وسكانها  العادية 

ألداء  القادمني  املومسيني  السكان  إىل 
مناسك العمرة واستخدام الشعاب واحملاور 
البيئة  يف  إشعاعية  لفراغات  املشكلة 
املبنية، خبلق ثالثة حماور موجهة إىل الكعبة 
تكون اهليكل األساسي للفراغات احلضارية 

املشرفة  الكعبة  حنو  وتنطلق  للمشروع، 
واحلضاري  الديين  اإلشعاع  مركز  باعتبارها 
والتشكيلي )حماور الفتح، اهلجرة، خالد بن 
الوليد( وجعل اإلطاللة على املسجد احلرام 
غري  التوجيه  طريق  عن  هيبة،  ذات  غالية 
املباشر للمباني حنو الكعبة املشرفة والبيت 

العتيق• 
من  املشروع  ويتكون  املشروع  مكونات 
الشريف  املكي  احلرم  لتوسعة  ساحات 
مسطحات  لتـأمني  امللحة  للحاجة  استجابة 
حركة سري  عن  تنفصل  للمصلني،  واسعة 
وحتقيق  الزائرين  سالمة  لتأمني  املركبات 
أثناء  والطمأنينة  اهلدوء  من  عالية  درجة 
على  حتتوى  والعمرة،  احلج  مراسم  أداء 
لعدد  تتسع  احلجاج  وتفريغ  لتحميل  نقاط 
 10 يقارب  ما  إلنزال  يكفي  احلافالت  من 
حركة  وقد صممت  الساعة•  حاج يف  آالف 
لتجنب  انسيابي  بشكل  والتفريغ  التحميل 
أي تقاطع حلركة املشاة مع سري املركبات• 
كما جهزت منطقة أسفل الساحة بالعديد من 
اخلدمات اخلاصة باحلجيج مثل أماكن الوضوء 
واهلواتف العمومية وخالفها، وتعلوها منطقة 
من اخلدمات املفتوحة تتخللها فتحات مظللة 
واألدراج  الكهربائية  السالمل  منافذ  تغطي 
اليت تربط املستويات بعضها ببعض أسفل 

منه• 
وتضم الواجهة اجلديدة على احلرم الشريف، 
من  جمموعة  وتشمل  األبنية  هالل  منطقة 
الفنادق املصطفة بشكل عمودي على طرف 
عمرانية  واجهة  مشكلة  التوسعة  ساحات 
تتمتع  للشامية  ومتميزة  جديدة  ومعمارية 
باإلطالل على احلرم وتتيح يف نفس الوقت 
على  أيضا  اإلطالل  خلفها  الواقعة  للمباني 
األرضية  الطوابق  وتشغل  الشريف،  احلرم 
باإلضافة  والردهات  املداخل  املباني  هلذه 
ويسهل على  واملطاعم•  أروقة احملال  إىل 
املقيمني يف املناطق الواقعة خلف الساحة 
وهالل األبنية الوصول إىل احلرم الشريف 
بني  الفاصلة  املسارات  عرب  وساحاته 

األبنية• 
ومتثل البوابة الشمالية نقطة الوصول األوىل 
إىل املشروع من اجتاهات الشمال والشرق 
وتتكون البوابة من برج عال يقوم  والغرب• 
الربج،  قاعدة  تشكل  كبرية  ساحة  على 
الشريف  احلرم  مباشرة على  إطاللة  وتؤمن 
مشكلة بذلك نقطة االتصال البصري األول 
وللصالة  الشمال  من  للقادمني  احلرم  مع 

يف آن واحد• 
مشارف  منطقة  تطوير  املشروع  ويضم 
حتتوى  سكنية  منطقة  وهى  هندي  جبل 
مرتكزة  مفروشة  وشقق  دائم  سكن  على 
الشريف  احلرم  على  املطلة  األطراف  على 
مستوحى تصميمها من عمارة القالع اجلبلية 
على  تشرف  اليت  املنطقة  يف  التقليدية 

احلرم، وتكون مباني احمليط منخفضة إىل 
بشكل  باهلضبة  وحتيط  االرتفاع  متوسطة 
أما األبراج  ينسجم مع التضاريس الطبيعية• 
بساحات  حتيط  مرتفعة  مبان  شكل  فتأخذ 
داخلية وتتوسط املنطقة من الداخل وتطل 

على احلرم الشريف• 
كما تضم املنطقة الغربية من الشامية وهي 
وهي  للجبل،  الغربي  املنحدر  على  واقعة 
منطقة جتارية نشطة، ومقرتح تطوير سوق 
للمشاة على جانيب طريقى خالد بن الوليد 
فقد  الغربية  منحدراتها  الكعبة،أما  وجبل 
تدرجييا ملشاريع  تطويرا  لتشمل  هلا  خطط 
مدارس  من  ذلك  يلزم  ما  مع  اإلسكان 

وخدمات• 
وتضم املنطقة الشرقية من الشامية وهي 
الواقعة  النشطة  التجارية  املنطقة  تشمل 
االرتقاء  املخطط  ويلحظ  اجلبل  شرقي 
جديدة  طرق  شبكة  ختطيط  عرب  باملنطقة 
اهلل  عبد  شارع  ختطيط  إعادة  وخصوصا 
يرتبط  جديدا  شريانا  ليصبح  الزبري  بن 
والثاني،  األول  والدائري  احلجون  بشارع 
حمور  حتت  املواقف  كافة  بدوره  ويغذي 
العامة  املواقع  تنسيق  سيتم  كما  الفتح، 
اخلارجي  التأثيث  عناصر  باستخدام  فيها 
أقسام  بباقي  أسوة  واإلشارات  واإلضاءة 

املشروع• 
مساحة  على  املشروع  ويقع  املساحات 
الطاقة  وتبلغ  هكتار   125.97 املوقع: 
وتضمنت  نسمة   151164 االستيعابية: 
الكثافة  للمشروع  التخطيطية  الضوابط 
املشروع  دراسة  يف  املعتمدة  السكانية 
الفندقي  واالستخدام  شخص/هكتار   1200
اإلمجالي  العدد  من  املائة  يف   31 نسبة 
الفرد  نصيب  للمنطقة  املقرتحني  للسكان 
الدائم  اإلسكان  وميثل  املبانى  من  32م2 
30 يف املائة من العدد اإلمجالي لألشخاص 
وميثل  املبانى  من  م2   16 الفرد  نصيب 
اإلسكان املومسي 39 يف املائة من العدد 
اإلمجالي لألشخاص نصيب الفرد 16 م2من 

املبانى• 
التوسعات السابقة 

ال شك أن خادم احلرمني الشريفني امللك 
مبسؤولية  يشعر  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد 
كبرية حيال خدمة املشاعر املقدسة واحلجاج 
واملسلمني يف كل دول العامل، ومن هذا 
اإلحساس باملسؤولية حياهلم، يعمل امللك 
اإلشراف  عملية  تكون  أن  على  اهلل  عبد 
من  هلا  صورة  أفضل  يف  التوسعة  على 
ويف هذا  حيث اإللتزام والدقة يف العمل• 
اإلطار وجه امللك بإنشاء هيئتني مستقلتني 
تتوليان تطوير مكة املكرمة واملدينة املنورة 
واملشاعر املقدسة يأتي انطالقا من اهتمامه 
وعنايته كونهم حمل اهتمام أكثر من مليار 
ويتشوقون  إليهم  أفئدتهم  تهوي  مسلم 

توسعة  أن  خاصة  منهم،  للقرب  باستمرار 
من  احلجاج  معاناة  أنهت  اجلمرات  جسر 
اإلزدحام أثناء الرمي، وكذلك قطار املشاعر 
املقدسة  املشاعر  بني  التنقل  لتسهيل 
فضائيتني  قناتني  إنشاء  إىل  باإلضافة 
الكريم تبث من  للقرآن  أحدهما  مستقلتني 
املسجد احلرام واألخرى للسنة النبوية تبث 

من املسجد النبوي• 
كل هذا يؤكد أن العمل على توسعة املسجد 
قادة  اعتمده  عمل  منهج  إال  هو  ما  احلرام 
اململكة العربية السعودية منذ عهد املؤسس 
امللك عبد العزيز وحتى عهد خادم احلرمني 

الشريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز • 
حني  املؤسس،  امللك  من  كانت  فالبداية 
جهده  بذل  احلكم  العزيز  عبد  امللك  تسلم 

ووقته يف العناية باملسجد احلرام• 
صيانة  1344هـ  العام  يف  املسجد  وشهد 
وإصالحا، وبعد عامني وجه برتميم األروقة 
وطالء اجلدران واألعمدة وإصالح قبة زمزم 
بعد ذلك بسنوات جرى تركيب مظالت تقي 
املصلني حرارة الشمس وهو أول من أمر 
كما  باحلجر  واملروة  الصفا  بني  ما  بتبليط 
أمر رمحه اهلل بتشكيل إدارة خاصة مسيت 
جملس إدارة احلرم كان من مهماتها القيام 
ومراقبة  احلرام  املسجد  شؤون  بإدارة 
أمر  1347هـ  وخدمته ويف شعبان  صيانته 
امللك عبد العزيز )رمحه اهلل( بتجديد مصابيح 
اإلضاءة يف املسجد احلرام وزيادتها حتى 
بلغت ألف مصباح ويف 14 صفر 1373هـ 
الكهرباء إىل مكة املكرمة  إدخال  عندما مت 
املراوح  فيه  ووضعت  احلرام  املسجد  أنري 

الكهربائية• 
أما يف عهد امللك فيصل )رمحه اهلل( جرى 
مع  القديم،  العثماني  البناء  على  اإلبقاء 
بأفضل  اجلديدة  العمارة  تصاميم  إضافة 
بني  االنسجام  حتقق  اليت  الدمج  أساليب 
وما زال البناء احلالي جيمع  القديم واجلديد• 

بني الرتاث واملعاصرة• 
يف  والرعاية  الصيانة  عمليات  واستمرت 
عهد امللك فهد بن عبد العزيز )رمحه اهلل( 
النبوي  واملسجد  احلرام  املسجد  لتوسعة 
الشريف، إذ كانت اخلدمات يف احلرم، درة 
األعمال اجلليلة اليت اضطلع بها يف خدمة 
اإلسالم واملسلمني وعقدا من الآللئ اليت 

ترصع التاريخ اإلسالمي على مر العصور• 
كما جرى إنشاء حمطة مركزية يف منطقة كدي 
لتكييف احلرم وجيري نقل املياه املربدة من 
هذه احملطة عرب أنابيب داخل نفق ممتد من 
احلرم إىل موقع احملطة حيث يتم ضخ هذه 
مبنى  إىل  بالتكييف  اخلاصة  املربدة  املياه 
التوسعة إذ تدخل هذه املياه إىل البدروم 
على  يشتمل  الذي  التوسعة  يف  السفلي 

102 مضخة لتغذية وحدات معاجلة اهلواء• 
وهناك العديد من املشروعات احليوية اليت 
خالل  الرمحن  ضيوف  خلدمة  تنفيذها  مت 
جسور  ستة  إنشاء  ومنها  السابقة  األعوام 
وخروج  دخول  حركة  لفصل  املسعى  يف 
املصلني من وإىل احلرم ملن يؤدون شعرية 
السعي حتى يتمكنوا من أداء شعريتهم بكل 
يسر وسهولة ودون أي ازدحام أو مضايقة 
ومشروع  آليا  زمزم  مياه  تربيد  ومشروع 
برخام خاص  املطاف  رخام صحن  استبدال 
عاكس للحرارة ليتمكن ضيوف الرمحن من 
كما  وقت  أي  يف  العتيق  بالبيت  الطواف 
الكعبة  حول  املطاف  صحن  توسعة  متت 
املشرفة الستيعاب أكرب عدد من الطائفني 
واستبدال السياج اخلشيب حول أروقة احلرم 
الفاخر  الرخام  من  بسياج  الشريف  املكي 

الذي حيمل زخارف إسالمية مميزة• 
احلرمني  خدمة  اهلل  عبد  امللك  وضع  كما 
وحرص  اهتماماته  أولويات  يف  الشريفني 
على متابعة شؤون احلرمني متابعة شخصية 
املكي  للحرم  توسعة  ألكرب  إلمتام  وسعيه 
كانت  اململكة  أن  واضح  دليل  إال  هو  ما 
املقدمة  يف  احلرمني  خدمة  تضع  والتزال 
واحلجاج  املعتمرين  مهمة  تسهيل  بهدف 

والزوار•
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<ã⁄]<Ö]Éa<‡⁄<Üé¬<ƒe]Ü÷]<ÔÁŒ<lÇ“_
<ã◊.]<ãÈÒÖ<ÏÁ¬Å»<·_<HŸÊ˜]
<ÿq_<‡⁄<ÌÈ√ËÜéi<Ìä◊q<Çœ√÷<ÍeÈ̂fl÷]
<HÌËÖÁjâÅ<4∆<Í‚<Ì⁄Á”£]<ÿÈ√Ài
<HÈ̂fiÁfiŒ̂Ê<È̂âÈ̂â<ÌïÁ Ü⁄<Í‚Ê
<Ö]Éa<T<–ËÜ <Ìf√÷<g√◊Ë<ÎÜe<·_Ê
<«̂÷]<Ì÷Ê¶̂<Ÿ}̄<‡⁄<HÌÈ◊È�√j÷]
<H«Ìn÷n̂÷]Ê<±Ê˘]<∞jâÒ̂Ü÷]<ÖÊÅ
<öÁ Ü⁄<Ü⁄˘]»<·_<Ó◊¬<ÏÅÇé⁄
<‡⁄<lÖÑuÊ<J«Ë̂ÖÁjâÅÊ<È̂âÈ̂â
<ÃÒ�̂÷]<—À̂i]<ÿËÇ√i<ª<ovf÷]»
<ÇŒ<‰fĭ<HÕÊÜø÷]<ÂÑ‚<ªÊ<›ÁÈ÷]
<– ]Áj÷]Ê<—À̂ĩ]<4È�i<±]<ÎÅË̂
<ÌÀëfl̂π]<Ó◊¬<›Œ̂<ÎÑ÷]<HÍâÈ̂ä÷]
<ƒËáÁiÊ<∞ÈvÈäπ]Ê<∞€◊äπ]<∞e

J«lÈ̂uí̄÷]
èÈfu

<gÒfl̂÷]<«ÿfœjäπ]»<Ì◊j“<Áñ¬<Ô_Ö
<Ì¬]É]<±]<oËÇu<ª<èÈfu<ÎÅ‚̂
<‡ËÑ÷]<î~̂ç˘]»<·]<H«—Üé÷]»
<ª<ovf÷]<ÏÅ¬̂c<≈ÁïÁ⁄<·ÁuÜ�Ë
<‹„jÈfi<·Á”i<ÇŒ<HÃÒ�̂÷]<—À̂i]
<€̂“<Íiì<‡÷<ÌrÈjfl÷]<‡”÷Ê<HÌfläu
<‡©<ê]Áe_<xjÀfi<ÇŒ<fl̂fĭ<H·ÁqÜË
<±]<ÎÅî<ÇŒÊ<H„̂fl¬<Ófl∆<ª
<– ]Áj÷]<ÿ“Ê<ÃÒ�̂÷]<—À̂i]<4È�i
<ÌÀëfl̂π]<Ó◊¬<#<ÎÑ÷]<HÍâÈ̂ä÷]
<ƒËáÁiÊ<∞ÈvÈäπ]Ê<∞€◊äπ]<∞e
<·]<±]<ĵ ˜<H«lÈ̂uí̄÷]
<Å]Á⁄<ò√e<4äÀi<Á‚<ÎÖÊÜñ÷]»

J«ÃÒ�̂÷]<—À̂i]
<l]Áflä÷]<Ÿ}̄<Ö_<%»<VŸŒ̂Ê
<Ífiπ̂2÷]<Í◊€¬<„̂È <kâÖ⁄̂<:÷]
<ÏÅ⁄̂<4äÀi<ŸÁu<·œ̂ÀjË<∞í~ç
<ª<Â4äÀi<Çu]Ê<ÿ”÷<oÈu<HÏÇu]Ê
<‡”µ<̃Ê<HÖÁjâÇ÷]<Å]Á≤<–◊√jË<⁄̂
<]ÅÇé⁄<H«ÿ”é÷]<]Ñ„e<ÖÁ⁄˘]<’Üi
<ÌŒÅí̂÷]<ÌÈfl÷]<lÇqÊ<]Éc»<‰fi_<Ó◊¬
<‰È <ÇqÁË<Ç◊e<ª<èÈ√÷]<ª
<·_<ǵ<Ìvï]Ê<∞fi]ÁŒÊ<ÖÁjâÅ
<lÈ̂âä̂£]<‡¬<]ÇÈ√e<ÿ£]<·Á”Ë

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

«‹„q]à⁄<Ó◊¬<Ÿ€̂¬_
<Ã÷}̂<ÎÜe<ãÈÒÜ÷]»<·_<Ç“_Ê
<l˜í̂i̋]<ÜËáÊÊ<H·Áfiœ̂÷]
<hÜï<å©̂<ÿeÜç<ÿÈœjäπ]
<̄Òä̂j⁄<H«ºÒ£̂]<öÜ¬<·Áfiœ̂÷]
<›¬̂<ÜËÇ⁄<Çfl¬<Ü⁄˘]<ÃŒÁjË<ÿ‚»
<[ñ̂œ÷]<±]<ŸÁ̈Ê<·Áfiœ̂÷]<Ã÷}̂
<Ÿ©̄]<±]<Üçî<ÏÜ‚ø̂÷]<ÂÑ‚<·_

J«Ì÷ÊÇ÷]
ÎÖÁu

<Ö€̂¬<gÒfl̂÷]<Ì◊j”÷]<Áñ¬<Öç̂_Ê
<·ÁËàÀ◊i<±]<oËÇu<ª<ÎÖÁu
<Åœ̂√fi]»<·_<±]<H»<·_<Íe<·_»
<h]Áfl÷]<ã◊.<ÌÈ√ËÜéi<Ìä◊q
<‡⁄<ÇËà⁄<±]<ÎÅË̂<ª}̄<≈ÁïÁ⁄
<ÿæ<ª<ƒËÜéj÷]<·_Ê<H›ä̂œfĩ]
<í̂œfi<;√Ë<Ÿ€̂¬]<ÃËÜíi<Ì⁄Á”u
<H„̂äÈÒÖÊ<Ì⁄Á”£]<lÈ̂uë̄<ª
<·Ê√̂j÷]Ê<·á]Áj÷]<_Çf⁄<ª<̃}̄]Ê

J«l�̂◊ä÷]<∞e<⁄̂
<gj”⁄<ÌÚÈ‚<≈€̂jq]»<±]<kÀ÷Ê
<ÿ⁄“̂<ÖÁñu<ª<ÍeÈ̂fl÷]<ã◊.]
<·]<‹„fl⁄<Ìä∏<2j¬]<oÈu<H„̂Òñ̂¬]
<]Áñ ÖÊ<HÇœ√fli<·]<‡”µ<̃<Ìä◊¢]
<ãÈÒÜ÷]<‡”÷Ê<HŸ€̂¬]<ŸÊÇq<Ö]ÜŒ]

pbÓy˝ó€a@…ÌåÏmÎ@Ú–ñb‰æa@|Ó�Ì@—ˆb�€a@¿@szj€a@Êc@pcä
Úr€br€aÎ@∂Į̂a@µnéb̂ã€a@äÎÜ@ıbÃ€g@fiÎb±@ãi@ZCäaàe@QTD

<‡©Ê<HÜ}a<Âü̂]<ª<Ç„jq]<ÎÜe
<Ìä◊¢]»<·]<]Ç“⁄̂<H«‰√⁄<Ã◊j™
<Ã÷≠̂<‚̂Åœ̂√fi]<·]Ê<HÌÈŒn̂È⁄<4∆

J«h]Áfl÷]<ã◊.<Í◊}]Ç÷]<›ø̂fl÷]
ÃâÁË

<Îá∆̂<gÒfl̂÷]<Ì◊j”÷]<Áñ¬<ÅÇçÊ
<Ìäâπ̂]»<±]<oËÇu<ª<ÃâÁË
<»<·]<Ó◊¬<H«Ÿâ̂Ǫ̈÷<ÌÈfifl̂f◊÷]
<Öf̂j¬]<ª<Í‚<l˜í̂ĩ]<Ì◊”é⁄
<·_<å©̂<ÿeÜç<ÿÈœjäπ]<ÜËáÁ÷]
<·ÁÀæÁ⁄<«Ê4qÊ]»<ÍÀæÁ⁄<ÿ“
<H«ÂÜ⁄è<]ÊÜ≥Ë̀<·]<ǵÊ<H‰ËÇ÷
<„̂◊È«éje<›„̂i̋]»<·]<±]<]4é⁄
<4∆Ê<]3 ]<ÎÖÁä÷]<ÿuä̂÷]<Ó◊¬

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

J«∞fi]Áœ÷]<ÌÀ÷ß̂<ÇËÜË
<·]<ǵ<Ìfl¢<Î]»<·]<Ô_ÖÊ
<·Á”i<·]<ǵ<ÿíu<⁄̂<ª<–œ†
<Ì÷ä̀π]»<·]<�]Ç“⁄̂<H«ÏÇË¶̂
<ÔÁœ÷<›√̂÷]<ÜËÇπ]<·]<käÈ÷
<ÍÀËÖ<ÕÜç_<]Á◊÷]<Í◊}]Ç÷]<‡⁄˜]
<ÿ“<·]<2j√fi<fl̂fĭ<ÿe<HÜ∑_<º}
<ÌËÜ”ä√÷]<lä̂âπ̂]<ÿnµ<‡⁄
<èÈ¢]<ÇÒŒ̂<Ê_<ÍÀËÖ<]Á◊÷]<]Áâ
<‹„fĭ<HÜ∑_<º}<ÍqÁ„Œ<·q̂<Å€̂√÷]
<̃»<‰fi_<v̂ïÁ⁄<H«fl̂jË∑̂<·Áfl�⁄Ë̂
<ÿæ<ª<ÌÈ√ËÜéi<Ìä◊q<Çœ¬<‡”µ
<–ËÜÀ÷]<·_Ê<HŸ€̂¬_<ÃËÜíi<Ì⁄Á”u
<Ÿ€̂¬˘]<ÃËÜíi<ÏÜ” <ò ÜË<Ü}˚]
<⁄̂<ÌrÈjfi<±]<ÎÅî<„̂fi]<Á÷<Óju
<·Áñ ÜË<‹„fĭ<ºœ <H⁄̂<·”̂⁄<ª
<±]<ÎÜËÜ£]<Ç√â<ãÈÒÜ÷]<ÅÁ√Ë<·]

J«ÿ€¬<Îè<›È̂œ÷]
<ƒ⁄»<Vhq̂_<HŸ]̂â<Ó◊¬<�]ÅÖÊ
<�̂ëÁí}Ê<‡”∫<Íç<ÿ“<Ω¯fflq
<‰√€äfi<fî_Çe<ÎÑ÷]<Ü⁄Ñj÷]<Ç√e
<ãÈ÷»<‰fi]<Ô_ÖÊ<–ËÜÀ÷]<‡⁄<‰fl⁄
<Ì„fq<ãÈÒÖ<≈ÁqÖ<ÎÖÊÜñ÷]<‡⁄
<ÇÈ÷Ê<gÒfl̂÷]<«;õÁ÷]<Ÿñ̂fl÷]»
<tÜ≠<·_<ÿe<HÖ]Éa<MP<±]<Ω¯fflq

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

J«ÌÈflõÊ
Ì€√õ

<Ÿñ̂fi<gÒfl̂÷]<Ì◊j”÷]<Áñ¬<Ç“_Ê
<ª<∞È v̂ë<ƒ⁄<œ̂÷<ª<Ì€√õ
<∞⁄˘]»<·_<HÖ”̂¬<{<f̂◊u<Ìœ�fl⁄
<‡äu<Ç�È� ä÷]<«!]<hàu«{÷<›√̂÷]
<ÜËÁ�je<ÃÒ^��÷]<ÿËÇ√i<ºeÖ<!]Üífi
<hÊÜ‚<Á‚<Ü⁄˘]<]Ñ‚Ê<H›ø̂�fl÷]
<‰fĭ<H�Í“É<hÁ◊âè<›⁄̂˘]<±c
<àËà√i<Í“Ü”e<|Ü�÷<;€ï<ò Ö
<·cÊ<HÌ�ËÖÁ„€¢]<ãÈÒÖ<l^�Èuë̄
<ÜËÁ�i<·˘<HÏÜçf̂⁄<Ç�È� ä÷]<„̂◊œË<%
<tĵ†<HÌ”Òç̂<ÌeÖœ̂⁄<Á‚<›ø̂�fl÷]
<·_<v̂ïÁ⁄<H«ÅÖÊ<Ñ}_Ê<Ö]Áu<±]
<Ì�ÈâÈ̂�ä÷]<Ì�ÈÀÒ^��÷]<«̂÷c<≈ÁïÁ⁄»
<·Á”Ë<ÇŒ<Ì�Èâä̂u<‡⁄<‰◊€̈<⁄̂Ê
<gäù<›ø̂�fl÷]<ÜËÁ�i<l€̂�◊ä⁄<‡⁄

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

<ŸÁ◊£]<±c<ŸÁëÁ÷]<—Á√ËÊ
<ÇÈÀπ]<·_<ÔÜfi<‘÷Ñ÷<HÌ�È¬ÁïÁπ]
<Ì�Èf√�é÷]<Ìflï£̂]<Ÿ�Ávji<·_<Á‚
<�–£]<—œ̂uc<‹¬Å<±c<ÍÀËÖ<]Á◊÷
<ÿq�Ü÷]<]Ñ‚<Õí̂ficÊ<HÌ÷]Ç√÷]Ê
<l]á®̂˝]<guë̂<HáÈ̂j⁄ê<�;õÁ÷]
<l”̂fç<Ãé“<„̂�€‚]Ê<Ô2”÷]
<HÇu_<á]àÀjâ]Ê<Î�Ç†<·ÊÅ<H̄€√÷]
<⁄̂<– Ê<‚̂]Ü•<ÖÁ⁄˜]<Ñ}ì<·_<Ó◊¬

J«∞fi]Áœ÷]<Íñjœi
ÎÖÅœ̂÷]

<ÅË̂á<gÒfl̂÷]<«Ì◊j”÷]»<Áñ¬<Ç“_
<Öf̂}_»<±]<oËÇu<ª<HÎÖÅœ̂÷]
<ÍeÈ̂fl÷]<ã◊.]»<·_<H«ÿfœjäπ]
<ƒ⁄<öÖ√̂jË<̃<≤̂<‰äÀfi<ÇÈâ
<›ø̂fl÷]<lÈ̂÷a<ƒ⁄Ê<ÖÁjâÇ÷]
<‰fi_<±c<�]4é⁄<H«Íõ]ÜŒÁµÇ÷]
<Ÿ€̂¬˘]<ÃËÜíi<Ì⁄Á”u<ÿæ<ª»
<∞e<·Ê√̂j÷]Ê<·á]Áj÷]<_Çf⁄<xfíË

J«–Èf�j◊÷<ÿeŒ̂<4∆<l�̂◊ä÷]
<›ø̂fl÷]Ê<ÖÁjâÇ÷]»<·_<±c<Öç̂_Ê
<·€̂�øflË<ÍeÈ̂fl÷]<ã◊r€◊÷<Í◊}]Ç÷]
<·_<ǵ<oÈù<HƒËÜéj÷]<lÈ̂÷a
<Î_<ª<ÏÜïû<Ì⁄Á”£]<·Á”i
<Î_Ö<±c<kÀ÷Ê<J«ÌÈ√ËÜéi<Ìä◊q
<ÊÇf¬<·Áfiœ̂÷]<ÿqÜ÷<ÎÖÁjâÅ
<ƒËÜéi<̃»<·_<Ç“Ë̂<ÎÑ÷]<l]ÇËÁ¬
<J«Ÿ€̂¬˘]<ÃËÜíi<Ì⁄Á”u<ÿæ<ª
<h]Áfl÷]<ã◊•<ãÈÒÖ»<·_<Ô_ÖÊ
<Ìä◊q<±c<‰iÁ¬Çe<ÇËÜË<ÎÜe<D‰ÈffiE
<±c<·”̂⁄<‡⁄<›€̂j‚˜]<ÿœfi<ÌÈ√ËÜéi
<ÌËÜn“˘]<ÿé Ê<‰◊é <ÌÈ�«j÷<Ü}a
<H«Ì⁄Á”£]<ÿÈ”éi<ª<ÏÇËÇ¢]
<«‘ËÜ€j÷]»<áÁ́<̃»<‰fi_<Ó◊¬<�]ÅÇé⁄
<–◊§<�̂ÈâÈ̂â<ò√f÷]<fl̂ñ√e<Ó◊¬
<MP<≈∂̂]»<Ç“_Ê<J«ÌflÈ√⁄<–e]Áâ
<]Éc<Ìä◊¢]<·_<Öf̂j¬]<Ì„¢<Ö]Éa
<V‹j}Ê<J«ÌËÖÁjâÅ<4∆<Í„ <lÇœ¬
<̃c<H«›Áä¶<Ü⁄_<]Ñ‚Ê<’Öé̂fi<‡÷»
<·Á”Ë<‡÷»<‰fi_<ÂÅœ̂j¬]<ÔÇe_<‰�fi_
<]Ñ”‚<Åœ̂√fĩ<ÍfiÁfiŒ̂<hí̂fi<’fl̂‚

J«Ìä◊q
]Ü‚á

<«ÌÈfifl̂f◊÷]<l]Áœ÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<Ç“_Ê
<oËÇu<ª<]Ü‚á<·]Á�fi]<gÒfl̂÷]
<ÌËÜ£]<{<·fl̂f÷<lÁë»<Ì¬]Éc<±c
<HÕ}̄<ÿí¨<%»<‰fi_<H«Ì⁄]Ü”÷]Ê
<ŸÊÇq<ÌéŒfl̂⁄<Ó◊¬<—À̂ĩ]<‹jË<%Ê
<ã◊•<gj”⁄<ÌÚÈ‚<Ìä◊q<ª<Ÿ€̂¬_
<|Üç<ÎÜe<ãÈÒÜ÷]»<·_Ê<Hh]Áfl÷]
<·“̂<gj”π]<ÌÚÈ‚<ñ̂¬_Ê<H‰iÈ̂nÈu
<Ìä◊¢]<ÌËÖÁjâÅ<›Ç√e<‹„Ë_Ö<‹7

J«ÌÈeÈ̂fl÷]
<⁄̂<·¬̄c<Ó◊¬<fl̂œ ]Ái<fl̂fi_»<xïÊ_Ê
<‡”÷Ê<HÂÅ∑̂<·]ÊÜ⁄<ÿÈ⁄à÷]<‰÷Œ̂
<Á‚Ê<HŸ€̂¬_<ŸÊÇq<ƒËáÁje<fl̂ÚqÁ 
<ÌÚÈ‚<ª<ÜœË<%<π̂õ̂<H‘÷Ñ“<ãÈ÷
<ÎÑ÷]<HÍ◊}]Ç÷]<›ø̂fl◊÷<œ̂ Ê<gj”π]
<‡⁄<Ÿ€̂¬]<ŸÊÇq<ƒïÁe<x€äË<̃
<gj”π]<ÌÚÈ‚<ª<‰jéŒfl̂⁄<·ÊÅ

J«ÂÖ]ÜŒcÊ
<h]Áfl÷]<ã◊•<ƒ€jq]<]Éc»<VŸŒ̂Ê
<MLL<ÜŒ_Ê<ÌÈ√Èfõ<ÕÊÜæ<ª
<xfíË<‹„flÈe<Çu]Ê<‡⁄<ãÈ÷<H·ÁfiŒ̂
<ÂÜéfiÊ<‰√ÈŒÁi<·ÊÅ<È̂◊√ <fîÁfiŒ̂
<Í÷ĵ÷êÊ<HÌ⁄Á”£]<ÿfŒ<‡⁄<ÂÑÈÀfliÊ
<gËÜäi<‡⁄<Ì€”£]<Í‚<⁄̂<ÕÜ¬_<̃
<:÷]<ÌœËÜ�÷ê<Ÿ€̂¬_<ŸÊÇq<|]3Œ]
<ǵ<fl̂◊Œ<fl̂fi_«{e<]Ü“Ñ⁄<H«[k◊íu
<Ó√äflâ<fl̂fi_Ê<HÌä◊¢]<Çœ√i<̃<·]
<Ÿû<ª<hí̂fl÷]<Ÿ€̂j“]<›Ç¬<±]
<]Ñ‚<·˘<HÏÁ¬Ç÷]<Ó◊¬<Ö]Üë˝]

J«'ËÖĵ÷]<ª<ÿí†<%<Ìœeâ̂
ÕÁ◊√π]

<ÃËáÁq<gÒfl̂÷]<Ì◊j”÷]<Áñ¬<kÀ÷Ê
<ƒŒÁ⁄<±]<oËÇu<ª<ÕÁ◊√π]
<ÌËÜn“˘]»<·_<±c<H«·Áfif̂È÷<Êfî»
<ÖÊÅ<ƒ�È≥<ª<ÏÜ€jä⁄<ÏÇËÇ¢]

<·€̂È◊â<Ÿé̂È⁄<ÌËÖÁ„€¢]<ãÈÒÖ
<HÍiœ̂È⁄<gÈ®<Ã◊”π]<ãÈÒÜ÷]Ê
<ÌÈ◊€¬<ª<„̂Ò]Öa<öÜ <Ì÷Ê¶̂<2¬
<s„fi»<�·_<Ó◊¬<]�ÅÇé⁄<H«ÃÈ÷j̀÷]
<±c<Á‚<⁄̂<Ö]Éa<‡⁄<‡⁄n̂÷]<ÔÁŒ
<Ì⁄Á”£]Ê<‹”£]Ê<Ì�◊ä÷ê<Ön̂Újâ˝]
<€̂◊¬<HÌÈâÈ̂ä÷]<ÌËÇÈ”÷]<ÌâÖ∫̂Ê
<ÔÇ÷<ÏÇuÁ⁄<ÌËıÖ<Î˘<ÅÁqÊ<̃<·_
<Ó◊¬<Ìä fl̂⁄<ÿe<HÖ]Éa<T<ÔÁŒ<Œ̂Ü 
<‡⁄<ÏÅÀ̂jâ¯÷<ÌËÖ]áÁ÷]<ìí£]

J«Ì�◊ä÷]Ê<Ì⁄Á”£]
<Ì√ï}̂<ÔÁœ÷]<ÂÑ‚»<·_<Ü“ÉÊ
<̃<HÃÈ÷j̀÷]<ª<ÌÈqÖ§̂]<l]4mj̀◊÷
<oÈu<HÎÖÁä÷]<ÇÈ√í÷]<Ó◊¬<€̂Èâ
<‚̂Ç„éi<:÷]<lê]Ü�ï˜]<kä”√fi]
<Ó◊¬Ê<H·fl̂f÷<ª<„̂ÒÀ̂◊u<Ó◊¬<Ë̂ÖÁâ
<·_<ÊÇfË<ÎÑ÷]<H«!]<hàu»<‹„â_Ö
<‰Èfl√Ë<̃<Ífifl̂f◊÷]<Í◊}]Ç÷]<·é̀÷]
<‘÷Ñ÷<HË̂ÖÁâ<‰Èfl√i<ÎÑ÷]<ÖÇœ÷ê
<Í◊rfli<Óju<ÿÈ”éj÷]<ª<oË3Ë

J«’fl̂‚<≈ï̂Ê˘]
<ÿÈ”éi»<±c<Íiœ̂È⁄Ê<·€̂È◊â<¬̂ÅÊ
<ÖÁ⁄˘]<4Èäje<Ófl√�i<Ω]ÜŒÁfl”i<Ì⁄Á”u
<Ìœ÷√̂÷]<ÖÁ⁄˘]<ÿœfli<·_<Ó◊¬<HÌÈiÈ̂£]
<]ÅÇé⁄<H«;õÁ÷]<Ö]Á£]<Ì÷Êõ̂<±]
<ÌuÊ]Üπ]<Ì÷û<„̂fic<hÁqÊ»<Ó◊¬
<l]4mj̀÷]<k†<Ì€Òœ̂÷]<ÌÈ⁄Á”£]
<‚̂˜ÁjË<:÷]<HÌÈ◊}]Ç÷]Ê<ÌÈ€È◊Œ˝]
<4È«j÷]»<ÿj”i<ãÈÒÖ<Üçf̂⁄<ÿ”ée
<‡⁄<H·Á¬<Ÿé̂È⁄<gÒfl̂÷]<«|ë̄˝]Ê

J«ÌËÖ]àjâ˝]<‰f÷�̂⁄Ê<‰i√̂◊�i<Ÿ}̄
<Ì⁄Á”u<ÿ€¬<ÿÈ√Ài<ÏÅ¬̂c»<±c<¬̂ÅÊ
<⁄̂»<ñ̂ ]Ö<H«Ÿ€̂¬˘]<ÃËÜíi
<]Ç“⁄̂<H«Ì÷]�Á¢]<‹Èâ]Üπê<Ó€äË
<ª<ÿí¨<·_<ǵ<ƒËÜéj÷]»<·_
<ƒÈ�jäi<HÌÈ◊√ <Ì⁄Á”u<ÅÁqÊ<ÿæ
<ÎÇfiÊ<HlÀ̂◊π]<ƒ⁄<Óõ√̂ji<·_

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

J«Ç◊f÷]<ª<Ï4f“<ÌÈâÈ̂â
27]

<gÒfl̂÷]<«gÒĵ”÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<ÅÇçÊ
<Ì¬]Éc<±]<oËÇu<ª<27]<ÎÅ ̂
<̃<h]Áfl÷]<ã◊•»<·_<Ó◊¬<H«ÜrÀ÷]»
<]�4é⁄<H«Ì⁄Á”£]<ÖÊÅ<Ñ}Ë̀<·_<ǵ
<ÅÁ√Ë<‰⁄Ç¬<‡⁄<Ìä◊¢]<ÖÁñu»<·]<±c
<H«gÒĵ”÷]«{÷<ÍâÈ̂ä÷]<gj”π]<±c
<Ì⁄Á”u<ÖÊÅ<ÿÈ√Ài»<±]<È̂¬]Å
<·fl̂f÷<·_Ê<€̂Èâ˜<HŸ€̂¬˘]<ÃËÜíi

J«ÍuÈ̂ä÷]<‹âÁπ]<h]Áe_<Ó◊¬
<Ì÷£̂ê<Ümj̀⁄<·fl̂f÷»<·_<±]<kÀ÷Ê
<HË̂ÖÁâ<ª<�̂ëÁí}Ê<ÌÈ€È◊Œ˝]
<ÏÇflq_<Ó◊¬<ÌËÁ÷Ê_<Ç√Ë<%<oÈu
<Ì÷û<ª<›ÁÈ÷]<Á‚Ê<HÎÖÁä÷]<›ø̂fl÷]

J«Öø̂jfi]
ÿÈ€¢]

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

J«È̂◊√ <]ÜËáÊ<·“̂
<ŸÁu<lø̂u¯⁄<‘◊µ<ƒÈ€¢]»<VŸŒ̂Ê
<ÃÒ�̂÷]<·_<Á‚<ÇÈ“˘]<‡”÷Ê<HÃÒ�̂÷]
<·_<ÿq]<‡⁄<Hÿ⁄“̂<ÿ”ée<–�f�Ë<%
<±]<ĵ ˜<H«‰iÈ̂e^́]Ê<‰iÈ̂f◊â<Ü„øi
<ÏÖÇœ÷]<›Ç¬Ê<«!]<hàu»<|â̄»<·_
<ã◊•<ÿÈ�√iÊ<lä̂âπ̂]<fl̂e<Ó◊¬

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

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

J«Ì⁄Á”£]<]Á�œâ_Ê<h]Áfl÷]
<Ÿé̂È⁄<ãÈÒÜ÷]<Ö]ÜŒ»<·_<Ô_ÖÊ
<ñ̂œ÷]<±]<ÍÀËÖ<Ì÷ûc<·€̂È◊â
<Ã◊π]<Ó◊¬<√̂◊�⁄<ãÈ÷<‰fi_<±]<4éË
<‰e<ö3ÀË<·“̂<‘÷Ñ÷<H–ÈŒÅ<ÿ”ée
<ÍÀËÖ<]Á◊÷]<ƒ⁄<Ì÷ä̀π]<ovfË<·_
<ln̂uf̂π]<Áï<Ó◊¬<Ñ~jË<‹m<‡⁄Ê

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

J«Ë̂ÖÁjâÅÊ<È̂âÈ̂â<öÁ Ü⁄

*املحامية بهية ابو حمد*

القانون اجلديد للبدء بدعوى يف احملاكم االسرتالية

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

1. The Capital of the Northern 
Territory is
1) Has no capital
2) Canberra
3) Darwin
4) Perth

2. Which is the smallest 
Australian State
1) Australian Capital 
Territory
2) Queensland
3) Hobart
4) Tasmania

3. Who chooses the 
ministers?
1) The Parliament
2) the Queen
3) the Prime Minister
4) the Governor General

4. You can only be elected to 
parliament
1) if you have an Australian 
passport
2) if you served Australia in 
the Army, Navy, or Air Force
3) if you lived in Australia 
long enough
4) if you are an Australian 
citizen

5. Canberra is
1) Australia’s main city and 

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

أقّر جزء  A2 من قانون اإلجراءات 
املدنية لعام  2005، بان يتخذ كل 
املعقولة  اخلطوات  الفريقني  من 
حلل النزاعات العالقة بينهما قبل 
وفتح  القانونية،  اإلجراءات  بدء 

دعوى أمام احملاكم االسرتالية.
القانون  أن  بالذكر  اجلدير  من 
من  صدر  قد  أعاله  املذكور 
السنة  االسرتالية  الدولة  قبل 
املاضية، لكن احلكومة االسرتالية 
أوقفت العمل به بسبب الشكاوى 
أصحاب  وجهها  اليت  العديدة 

املصاحل للدولة.
القانون املذكور مل  بان  العدل  
يعد حمظورًا العمل به وذلك ابتداء 
من األول من تشرين األول سنة  

ففي 23 آب أعلن وزير
.2011

ما هي أهمية هذا القانون؟

industrial centre
2) Australia’s smallest 
territory
3) the capital of New South 
Wales
4) Australia’s capital city
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اسرتاليات

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

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

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

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

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

JÌÈ∆^⁄Ç÷]<›]ÖÊ˜^e<^„j◊ë

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

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

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

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

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

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

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

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

JÜç^fπ]<ÿ€√◊÷
<·] <]ÖáÁ÷] <ÌäÈÒÖ <k÷^ŒÊ
<Üç^fπ] <ÿ€√÷] <4e]Çi <Ÿ^€√jâ]»
<ìÈ◊œi <‡⁄ <ÿm^∫ < �‹“ <–Èœvj÷
<ƒ ÜË <·_ <‰fi`ç <‡⁄ <l^m^√ffi˜]
<4√äi <‡⁄ <4n”e <Ün“_ <Õ¯“˜]
<ƒ ÜË <‡÷ <‡”÷Ê <H <·ÁeÜ”÷]
<òÈÀ°<Ê_ <òËÁ√j◊÷ <l]ÇÒ^√÷]
<ÂÑ‚ <‡⁄ <Î_ <ª <ÃÈ÷^”j÷]
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<ÇÈä÷]<Hà◊È‚<käË]<gÒ^fi<‡◊¬_
<›ÁâÖ <·] < <ã“ÊÜe <∞◊∆
<‡ËÑ◊÷ <l]Ö^�œ÷] <Ÿ^€√jâ]
<ÌÈ◊í <Ê]<ÌËÜ„ç<Ü“]Ñi<·Ê3éË
<]Çje]<^„ñÈÀ°<‹jÈâ<ÌËÁflâ<Ê]

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

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

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

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

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

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

J«∞flm˜]<›^Ë]<Ü“]Ñj÷]<]Üé÷
<Çœ÷<^fl⁄<‡Ë4n”÷]<ÿn⁄«<Õ^ï]Ê
<ÕÁŒÁ÷] <]Üq <Ω^fu˝] <l2j}]
<l^u^fë <Ì◊ËÁõ <4e]Áõ <ª
<ÁÈfi <Ì⁄Á”u <·cÊ <∞flm˜] <›^Ë]
<Ó◊¬ <Ì€€í⁄ <à◊ËÊ <pÊ^â
<ÿ√qÊ<ÌÈœÈœu <l^u¯ë]<–Èœ†
<‹ŒÖ<Ö^È§]<›^√÷]<ÿœfl◊÷<^fl◊Ò^âÊ
<ÂÑ‚Ê <HÌË˜Á÷] <·^”ä÷ <Çu]Ê
<Ü“]Ñj÷] <Ö^√â] <ª<l^ñÈÀ~j÷]
<ÜÀä÷] <‘ç <·ÊÅ <ÿ√rjâ
<ÌÈeÉ^q <Ün“] <ÌËÇËÇ£] <‘”ä÷^e

J«h^“Ü◊÷
<·Ê3éË<‡ËÑ÷]<h^“Ü÷]»<·]<Ÿ^ŒÊ
<Í�«i<:÷]<II<MyMulti<Ü“]Ñi
<l]Ö^�œ÷]Ê<l¯ ^£]<2¬<ÜÀä÷]
<^ñË_ <·ÊÜ ÁÈâ <II <l]Ö^f√÷]Ê
<É] <ÏÇËÇ¢] <l]4√äj÷] <gqÁ≤
<l]Ö˜ÊÅ <U <·ÊÜ ÁÈâ <‹„fi]
<NQÊ <ÌËÜ„é÷] <ÏÜ“Ñj÷] <Ó◊¬
<<ÌÈ◊íÀ÷] <ÏÜ“Ñj÷] <Ó◊¬ <]Ö˜ÊÅ
<ÜÀâ<ÏÜ“Ñi<Ó◊¬<Ö˜ÊÅ<MLL<Ê

J«^ËÁflâ
<ÎÜÀÈq<V{e<Ÿ^íi˜]<Ö^äÀjâ¯÷

0421778671<Áâ]Ü∆

J«—Ü�÷]
<Ó◊¬ <Ü√â <ƒñfi <^flfi]» <k ^ï]Ê
<Ö^f“ <‰√ ÇÈâ <ÎÑ÷] <·ÁeÜ”÷]
<‹„√ Å <gfäe <‡ËÑ÷] <∞mÁ◊π]
<à ]Áu<‹„ËÇ÷<·Á”jâ<<‡€n÷]<]Ñ‚
<o√fflπ]<pÁ◊j÷]<òÈÀ~j÷<’Üvj÷]

J«·ÁeÜ”÷]<‡⁄
<direct-action policy <ÂÅ^œjfi] <ªÊ
<ÖÁäÈ Ê2÷] <Ÿ^Œ <lÁe] <ÇÈä◊÷
<Ó◊¬ <Ïà”iÜπ] <ÌÈ÷˚] <·] <lÁfi^∆
<ÌÀ◊”i<ÿŒ˘]<ÌœËÜ�÷]<ÿn≥<—Áä÷]
direct-Ê <l^m^√ffi˜] <òÀ§<Ì⁄˙÷
<Ì ^œm<'Èâ3e<Üõ^°<<action policy

<ÌËÁÚÀ÷] <0^íπ] <‡⁄ <ÌÈâ^Èâ
<ª<ÿ«◊«ji <·_ <^„fi`ç <‡⁄ <:÷]

JÅ^íjŒ¯÷<ÔÜ}_<l^¬^�Œ
<·ÁeÜ”÷] <4√äj÷ <‰ïÜ¬ <ªÊ
<Ì ^œm <∞e <^Œ^fâ <ÂÖ^fj¬^e
<^È÷]3â] <lÜ}_ <:÷] <ÌÈÒ^€£]
<ª <l^u¯ë˝] <ÿfŒ <ÔÜ}_ <ÏÜ⁄
<Ÿ^Œ <Íï^π] <·Üœ÷] <l^flÈfi^$
<ÿéÀ÷] <·] <lÁfiÖ^∆ <ÖÁäÈ Ê2÷]
<‰fi`ç <‡⁄ <·ÁeÜ”÷] <4√äi <ª
<‡⁄ <Ì◊ËÁõ<Ï3 » <±c <ÎÅˆË <·_

J«Ö]Üœjâ˜]<›Ç¬Ê<Ü ^flj÷]
<‡⁄<^œu<Ï4f”÷]<ÌÀ◊”j÷]<·c»<Ÿ^ŒÊ
-d <{÷<Í€Èøflj÷]<s„fl◊÷<·^¬É˝]<
<^~ÈâÜi<·Á”jâ<Hrect-action policy

J«ÌµÇœ÷]<ÌÈâ^Èä÷]<Ì ^œn◊÷
<l^â^Èâ<·Á“<‰Àâ_<‡¬<hÜ¬_Ê
<^¬ÁïÁ⁄ <Ÿ]ài <˜ <Ä^flπ] <4«i
<^È÷]3â]<ª<Íâ^Èä÷]<›^äœfi¯÷
<·] <Ÿ^ŒÊ <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á÷]Ê

<·]Ç◊e <ª <Ìø ^-] <l^⁄Á”£]
<Õ]Ç‚_ <ƒ⁄ <^⁄ÇŒ <Íñ≥ <ÔÜ}_

Jl^m^√ffi˜]<òÀ}
<ÖÁäÈ Ê2÷] <ÜËÜœi <ÖÊÇë <Ç√eÊ
<lÁe] <ÍfiÁõ <ÇÈä÷] <^¬Å <lÁfi^∆
<ÇËÇvj÷ <Ì◊œjä⁄ <Ìfl¢ <^éfi] <±]
<l^m^√ffi] <òÈÀ° <l^ËÁjä⁄

J^È÷]3â]<ª<·ÁeÜ”÷]
<·] <‡⁄ <ÌïÖ^√π] <‹È¬á <ÖÑuÊ
<Ì÷^äπ]<Ì�◊â<Ñ}`Èâ<|]3Œ˜]
<ÎÇË_<‡⁄<gÒ]Üñ÷]<Ö^√â_<ÇËÇvj÷
<àr¬ <’^fl‚» <Ÿ^ŒÊ <J∞Èâ^Èä÷]

J«^fl‚<ÌÈ⁄^fl÷]<ÌÈõ]ÜœµÇ÷]<ª
<ÿfŒÊ <˜Ê_» <lÁe] <ÇÈä÷] <Ÿ^ŒÊ
<]ÖáÁ÷] <ÌäÈÒÖ <·^  <Íç <ÿ“
<ÖÁ„€¢]<ƒ⁄<<Ì⁄Çœπ]<ª<‡”i<%

J«l^e^~jfi˜]<ÿfŒ<Í÷]3â˘]
<Ì⁄Á”£]<tÊÜ}<ÌÈÀÈ“<Ü„øË<]Ñ‚Ê»
<‰◊“ <Ÿ]ˆä÷] <ŸÁu <ÏÜ�Èä÷] <‡¬

J«Ä^flπ]<4«i
<‹È¬á <ÿë]Ê <H <–u˜ <kŒÊ <ª
<kŒÊ <ª <‰⁄Ár‚ <ÌïÖ^√π]
<ÜËÜœj÷] <·_ <±c<]4é⁄<HÌ◊Úâ˜]
<ÕÁâ<ÌÈ÷]3â˜] <Üâ˘]» <V <Ÿ^Œ
<ÌÀ◊”j÷]<Õ^�π]<ÌË^„fi<ª<ÿ€vji

J«·ÁeÜ”÷]<Ü√ä÷<Ì◊⁄^”÷]
<<·^π2÷] <lÁe] <ÇÈä÷] <Ÿ`âÊ
<]ÖáÁ÷] < <ÌäÈÒÖ<·_<‡”µ<ÃÈ“»
<^„jfËÜï <·] <ŸÁœ÷] <Ì◊ë]Á⁄
J«[ºœ <∞mÁ◊π]<Ö^f“<^„√ ÇÈâ
<∞mÁ◊π]<Ö^f“<[ƒ ÇË<‡⁄»<Ÿ^ŒÊ
<VÍ‚ <ÌœÈœ£]Ê <[Üâ˘] <›_

J»Üâ˘]

@ÚÓ‹ó–€aÎ@ÚÌãËì€a@ã◊aân€a@äb»éa@ùÓ–¶
@paäb�‘€a@Ô�‹‘nèæ@ÚÌÏ‰è€aÎ

<·Êˆç <ÌÚÈ‚ <lÜéfi
<l^⁄Á◊√⁄<^ËÖÁj”Àe<‘◊„jäπ]
<Ó◊¬ <ÌÈeÜ√÷] <Ì«◊÷^e <ÏÇËÇq
<—Áœu<‡¬<ÍfiÊ3”÷˜]<^„√ŒÁ⁄
<HŸ]Á⁄˘] <Å]Å3â]Ê <—Áäj÷]
<^„„q]ÁË <ÇŒ <ÃŒ]Á⁄ <Ìfl€ñj⁄
<]Üée<‰⁄^ÈŒ<^flm_<‘◊„jäπ]

J^„¬^qÖ]<Ê_<ƒ◊ä÷]<ÔÇuc
<ÌÚÈ‚ < �–◊ji <H›^¬ <ÿ“ <ª
<^ËÖÁj”Àe <‘◊„jäπ] <·Êˆç
<:÷] <Ì◊Úâ˘] <‡⁄ <Ì¬Á€•
<^ËÖÁj” <ÌË˜Ê<·^”â<^„uÜ�Ë

Vÿn⁄
<Ÿ]Á⁄˘]<Å]Å3â]<;fl”µ<Ój⁄

[^„j√ Å<:÷]
<^⁄ < �Íç <]Üée <k€Œ <]Éc
<Ó◊¬ <g �qÁjË <ÿ„  <HÜä”fi]Ê

<[‰u¯ëc<Ürjπ]
<�̂ÚÈç<kË3ç]<]Éc<pÇ <̈]É^⁄

<[ÍË_Ö<l4∆<‹m
<‡”Ë<%<]Éc<—Áœu<ÌË_<Í÷<ÿ‚

<[Ÿ^íËc<Í√⁄
<ÏÜËÇ⁄<H·Áfi<4◊“<JÅ<lÅ^ _
<‘◊„jäπ] <·Êˆç <ÌÚÈ‚
<ÕÜ√Ë <˜» <V �Ì◊Ò^Œ <H^ËÖÁj”Àe
<�̂È◊“ <‹„ŒÁœu <Å]Ü ˘] <ƒÈ∂
<]Üée <Ü⁄˘] <–◊√jË <^⁄Çfl¬
<ÃÈñiÊJ«l^⁄Ç§] <Ê_ <ƒ◊ä÷]
<Å]Ü ˘] <‹◊√Ë <˜ <ÇŒ» <V �Ì◊Ò^Œ
<ÔÇuc <≈^qÖc <‹„fi^”⁄de <‰fi_

<^„“¯„jâ]<‡⁄<‹∆Ü÷^e<ƒ◊ä÷]
<–í◊π]<Ì÷]ác<Ê_<^„⁄]Ç~jâ]<Ê_

<J«ÌÈ◊ë˘]<ÏÁf√÷]<‡⁄

<–◊√ji<Ì◊”é⁄<‘ËÇ÷<kfi^“<]Éc
< �ÑÚflÈu<H‰jË3ç]<ÎÑ÷]<sjflπ^e
<Ê_ <‰◊ËÇfi <Ürjπ] <Ó◊¬<∞√jË
<Ê_<‰u¯ë]<Ê_<‘È÷c<‰fl$<ÏÅ^¬c
<J‘Ò^ïÖ˝<Ü}a<ÿu<Î_<‹ËÇœi
<Ó◊¬<|^jπ]<ÿ£]<≈Áfi<ÃŒÁjËÊ

JÌ◊”éπ]<Ì√Èfõ
<·Êˆç <ÌÚÈ‚ <›Çœi <^€“
<l^⁄Á◊√⁄<^ËÖÁj”Àe<‘◊„jäπ]

VŸÁu<xÒ^ífiÊ
ÇËÇrj÷]Ê<^flf÷]

ÌÈ÷^Èju˜]<ÿÒ^âÜ÷]
4q`j÷

l^rjflπ]<Ì⁄¯â
<ŸÁu <l^⁄Á◊√π] <‡⁄ <ÇËà€◊÷
<ÌÈeÜ√÷]<Ì«◊÷^e<—Áäj÷]<—Áœu
ÍfiÊ3”÷˜]<ƒŒÁπ]<ÏÖ^Ëá<ÓqÜ �Ë
wwwJconsumerJvicJgovJ

J<<auKlanguages
<ÌÚÈ„e <Ÿ^íi˜] <‘fl”µ <Ê_
<^ËÖÁj”Àe <‘◊„jäπ] <·Êˆç
<Ó◊¬ <ÌÈfi^• <ÌvÈífi <g◊�÷
<‡⁄ <Ê_ <MOLLQQTMTM <‹ŒÜ÷]
<ÌËÜËÜvj÷]<Ì∂3÷]<Ì⁄Ç}<Ÿ¯}
<‹ŒÜ÷] <Ó◊¬<DTISE<ÌÈ„Àé÷]Ê

JMOMPQL

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

NazihZ@0402 254 834 M@PHZ@9892 4001 
FaxZ@9892 4002

AddressZ@186 M188 Hawksview St~
Cnr of fowler Rd~@Guildford NSW 2161

@kÓ◊ãm
@kÓ€aÎÜ

Ú‹‡»nèflÎ@ÒáÌáu
<pb◊äbfl@Âfl@

Kumhoz<Michlelinz<
Dunlopz<BridgestoneJJJ<<

^‚4∆ÊGood year

DWheel AllignmentEÔÿÓmbflÏmÎa@ÊaçÓfl
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يلزم القانون اجلديد طريف النزاع 
احللول  إلجياد  كبري  جهد  ببذل 
التقدم  قبل  العالقة  خلالفاتهم 
تضع  احملاكم.  أمام  بدعوى 
كبرية  مسؤولية  اإلجراءات  هذه 
احللول  النزاع إلجياد  على طريف 
احللول  فإذا مل جيدا  الضرورية. 
آنذاك  الفريقني  على  املناسبة، 
النزاع  فّض  شهادة؛  يرفقا  أن 
بأنهما  فيها  يؤكدان  ا،  بينهم 
قد حاوال قصارى جهدهما إلجياد 

احللول فلم يفلحا.

ما هي الغاية من هذا 
القانون؟

كما  هي  القانون  من  الغاية 
يلي:

Saturday 1 October 2011السبت 1 تشرين األول 2011

1-   أن ختفف العبء عن احملاكم 
عدد  من  التقليل  آخر  مبعنى   -

القضايا العالقة أمامها.

2-   أن تقلل من اإلجراءات اليت 
البدء  قبل  احملكمة  عليها  تعتمد 
فتح  قبل  آخر  مبعنى   - بالدعوى 

احملاكمة.
األعباء  اإلجراءات  هذه  ستخفف 
االسرتالية،  احلكومة  عن  املالية 
واملدفوعة للبت بالقضايا العالقة 

أمام احملاكم.

عزيزي القارئ،
أتوجه أليك بنداء صادر عن تقدير 
واحرتام، طالبة اختاذ كل اخلطوات 
الضرورية جتاه حل أي نزاع بينك 
حبية  بطريقة  األخر  الطرف  وبني 
دعوى  بآي  البدء  قبل  وسلمية 
أمام احملاكم، واالبتعاد عن كل 
ما ميكن أن يعيق إجياد احللول، 
اليت  الدينية  باملراجع  واالتصال 
على  قدرتها  وبرهنت  هلا  سبق 
إجياد احللول الالزمة، أو باملراجع 
العلمانية اليت يثق الطرفان بها.

اصبح عدد سكان اسرتاليا اآلن 
أكثر من 22.5 مليون نسمة فيما  
لعب املهاجرون دورا كبريا يف 

زيادة اعدادهم.
يف نهاية شهر آذار/ مارس من 
سكان  عدد  وصل  العام  هذا 
نسمة   22.546.300 اسرتاليا 
أي بزيادة قدرها 1.4 يف املئة 

يف السنة.
االولية  االرقام  واظهرت 
لالحصاء،  االسرتالي  للمكتب 

إن  االول،  امس  صدرت  اليت 
 312.400 بـ  السنوية  الزيادة 
شخص، كانت األبطأ يف مخس 

سنوات.
الصافية،  النسبة  ومثّلت 
من  القادمني  للمهاجرين 
اخلارج،  54 يف املئة من النمو 
الذين  أولئك  عدد  السنوي-- 
الذين  أولئك  ناقص  يصلون 

غادروا.
 -- الطبيعية،  الزيادة  وشكلت 

الوالدات ناقص الوفيات-- 46 
السنوي  النمو  من  املئة  يف 

العام.
قدرها  زيادة  هناك  وكانت 
أربعة يف املئة يف عدد الوفيات 
مقارنة   ،)146600( املسجلة 
املواليد  تسجيل  يف  باخنفاض 

وصل اىل )291800(.
اسرتاليا  غرب  والية  وواصلت 
النمو  معدالت  أسرع  تسجيل 
السكاني بنسبة 2.2 يف املائة، 

يف حني أن املقاطعة الشمالية 
النمو  كان  حيث  األبطأ  سجلت 

مبعدل 0.4 يف املئة.
وكانت نيو ساوث ويلز الوالية 
مع  السكاني  التعداد  الكرب يف 
ما يزيد قليال عن سبعة ماليني 
ما  مع  فيكتوريا  تليها  نسمة، 
يزيد قليال عن 5.5 مليون نسمة 
اليت   ، تعقبها والية كوينزالند 
عن   بقليل  سكانها  عدد  ازداد 

4.5 مليون نسمة.

عدد سكان اسرتاليا 22،5مليون نسمة
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سوق  يف  التصدعات  تنتشر 
العقارات يف أسرتاليا بسرعة 
التباطؤ  فيه   يلقي  يف وقت 
على  ثقيال  عبئا  االقتصادي 

حنو متزايد .
وقد عمقت سلسلة من التقارير 
املتشائمة اليت صدرت االربعاء 
املخاوف من أن يكون السوق 
يف تراجع لفرتة طويلة، واضعا 
املزيد من الضغوط على كاهل 
أسعار  خلفض  املركزي  البنك 

الفائدة الرمسية.
 Moody فقد كشف حبث لوكالة
عن أن زبائن القروض العقارية 
يف  متزايد  بشكل  يتعثرون 
تسديد مدفوعاتهم، وإن كان 
ذلك مبعدالت متدنية، يف وقت 

تتدنى فيه اسعار املساكن.
نسبة  أن  التقرير  ويبني 
املتأخرين يف تسديد قروضهم 
أو  يوما   90 ملدة  العقارية، 
يف   1.36 من  ارتفعت  أكثر، 
من  مارس  آذار/  يف  املئة 
يف   1.67 اىل  املاضي  العام 
حزيران/يونيو  نهاية  املئة يف 

من العام احلالي.
أسعار  اخنفضت  حني  ويف 
يف  ملحوظ،  بشكل  املنازل، 
أسوأ  كانت  فيكتوريا،  والية 
املناطق املتأثرة بتسديد الرهن 
وكالة  بيانات  يف  العقاري 
Moody واليات كوينزالند ونيو 

ساوث ويلز وغرب اسرتاليا.
 Moody وقال كبري احملللني يف
»الناس  كاراباتسوس  آرثر 

املزيد من االسرتاليني يرزحون حتت ضغط القروض املنزلية
بشكل  يتضررون،  الذين 
كبري، هم ذوو الدخل املتدنية 
االسعار  ذات  املناطق  يف 
يستعملون  حيث  املنخفضة، 
نسبة اكرب من دخلهم لتسديد 

قروضهم املنزلية«.
التعدين  مناطق  كانت  وفيما 
كوينزالند  ان  غري  تزدهر، 
نظرا  االقسى،  الضربة  تلقت 
لتأثري تراجع السياحة اليابانية 

يف الغولد كوست وكرينز.
التعدينية  غري  املناطق  ويف 
)ليس فيها معادن( يف والية 
غرب اسرتاليا، ارتفعت أسعار 
واملرافق  الغذائية  املواد 

العامة على حنو كبري.
ومن التقارير السلبية األخرى، 
استقصائية  دراسة  وجدت 
الناشيونال،  بنك  بها  قام 
حول الالعبني الصناعيني، أن 
أسعار املنازل اخنفضت بنسبة 
أحناء  املئة يف مجيع  2.4 يف 
أسرتاليا يف ربع السنة املالية 

احلالي.
من  الدراسة  هلذه  ووفقا 
فيكتوريا،  تكون  أن  املتوقع 
االشد يف  الرتاجع  عانت  اليت 
احلالي،  الربع  يف  االسعار 
أداًء يف سوق  األسوأ  الوالية 
للعامني  البالد  يف  العقارات 

املقبلني.
ووصف اخلبري االقتصادي يف  
ذلك  جيمس  غريغ   CommSec

 dead( بأنه قفزة القط املناِزع
cat bounce( يف سوق املبيعات 
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1. The leader of a 
territory government 
is called
1) Minister General
2) Chief Minister
3) Administrator
4) Governor

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

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

4. Which state is the 
second largest?

1) Queensland
2) South Australia
3) Western Australia

I Question 1 : 2

II Question 2 : 4

III Question 3 : 2

IV Question 4 : 1

V Question 5 : 4

4) New South Wales

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

Torres Strain Islander 
people.

  

 

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

UK Markit/CIPS Construction PMI May 54.0 53.6 
 

 

 

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

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

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

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

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

-    

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

     Overnight Data (Nation, Data, Period, Reading, Expected) 
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ماركفيل  بلدية  رئيسة  قدمت 
فيونا برين استقالتها من منصبها 
يف رئاسة البلدية حيث قالت انها 
براتب  أسرتها  إطعام  ميكنها  ال 
اىل  اضافة  دوالر   47000 قدره 

سيارة.
ترشحت  قد  برين  فيونا  وكانت 
عن حزب اخلضر ملقعد ماركفيل، 
لسيدني،  الداخلي  الغرب  يف 
مرشحة  يد  على  انهزمت  لكنها 
حزب العمال، نائبة رئيسة الوالية 
سابقا كارمل تيبوت، بتأرجح أقل 

من واحد يف املئة.
قد  برين  السيدة  أن  ويعتقد 
يف  الناخبني  تأييد  فقدت 
آذار   26 يف  الوالية  انتخابات 
يف  تأمل  كانت  حيث  املاضي، 
دعمها  بسبب  وذلك  الفوز، 

ملقاطعة واسعة السرائيل.
ولدى السيدة برين  ثالث بنات 

وعملت سابقا يف جمال النشر.
وقد خلف عضو البلدية املستقل 
السيد موريس حنا السيدة برين  

يف رئاسة بلدية.
عن  »اهلريالد«  لـ  سؤال  ويف 
البلدية  برئاسة  بفوزه  شعوره 
اشعر  »بالطبع  حنا  السيد  قال 
بالفرح والسعادة النين احب ان 
اخدم سكان ماركفيل وضواحيها 
حمبة  عالقة  هناك  وان  خاصة 
اسكن يف  اني  اذ  وبينهم  بيين 
وادرك  سنة   35 منذ  املنطقة 

حاجات املواطنني«.
اجلديد  البلدية  رئيس  وقال 
»اهلريالد«  لـ  السيد موريس حنا 

البلدية  لعضوية  انتخابه  مت  انه 
للمرة االوىل عام 1995 وما زال 

عضوا فيها حتى اليوم.
املرة  هذه  كانت  اذا  ما  وحول 
رئاسة  فيها  يتسلم  اليت  االوىل 
السيد  قال  ماركفيل  بلدية 
وجرى  سبق  »لقد  للهريالد  حنا 
انتخابي مرتني لرئاسة البلدية.. 
األوىل يف آذار/ مارش من عام 
2004 لغاية ايلول/ سبتمرب 2005 
والثانية من ايلول/ سبتمرب 2006 

لغاية ايلول/ سبتمرب 2007«.
وعن الضواحي اليت تضمها بلدية 
موريس  السيد  قال  ماركفيل 
حنا انها تضم كال من بيرتشام، 
من  جزءا  اينمور،  ستامنور، 
نيوتاون، سان بيرتز، سيدنهام، 
تاميب ودالويتشهيل  ويبلغ عدد 

سكانها حواىل 72 ألف نسمة.
وعن املشاريع اليت تنوي البلدية 
القيام بها يف املستقبل القريب 
حنا  السيد  البلدية  رئيس  قال 

Saturday 1 October 2011السبت 1 تشرين األول 2011

جدول   على  اليت  املشاريع  »من 
اعمال البلدية انشاء مكتبة كبرية 
تشييد  على  والعمل  للمنطقة  
ارض  يف  للبلدية  جديد  مبنى 
مت  ماركفيل  ملستشفى  كانت 
قبل  اي   ،1992 عام  شراؤها 

دخولي يف عضوية البلدية«.
يود  اليت  االخرية  الكلمة  وعن 
»ان  حنا  السيد  قال  توجيهها 
صاحب  لكل  مفتوح  مكتيب 
شكوى  او  حاجة  او  استشارة 
على  وانا  مسبق  موعد  دون 
استعداد ملناقشة مجيع املشاكل 
او االقرتاحات والعمل على اجياد 
ماركفيل  سكان  وأشكر  حل، 
ثقتهم  وضعوا  الذين  وضوحيها 
اجمللس  اعضاء  اشكر  كما  بي 
البلدي الذين صّوتوا لي لرئاسة 

البلدية«.
البلدية  رئيس  ان  بالذكر  وجيدر 
من  حنا  موريس  السيد  اجلديد 

اصل مصري.

السكنية االضعف يف عقد من 
الزمن.

 RP لـ  صادر  تقرير،  وكشف 
ان  البالد،  مستوى  على   Data

7.7 يف املئة من املنازل اليت 
 2007 عام  منذ  شراؤها  مت 
من  أقل  اآلن  قيمتها  تساوي 
حواىل  ان  اي  شرائها،  سعر 
قيمتها  تقل  منزل  ألف   300
أصحابها  دفع  عما  اليوم 
لشرائها، وما يقرب من 100 
منذ  شراؤه  جرى  منها  ألف 
العاملية  املالية  األزمة  بداية 
يف أوائل عام 2008 ، العديد 
من  استفادوا  اصحابها  من 
من  االول  املنزل  شراء  منح 
وحكومات  الفيدرالية  احلكومة 

الواليات.
الضربة  كوينزالند  وتلقت 
قيمة  تراجع  من  االقسى 
من  واحدا  ان  حيث  املنازل 
كل سبعة من مشرتي املنازل 
وفقا  خسائر،  من  يعانون 
الفرق  حول   RP Data لـ  لتحليل 
ذلك  يف  الشراء  سعر  بني 
التطرق  دون  واليوم،  احلني 

اىل  دين اصحاب املنازل.
تأثرا  املناطق  أكثر  وكانت 
أقصى مشال والية كوينزالند  
شاين  وصن  كوست  والغولد 

كوست.
كما ان منزال من كل 10 منازل 
يف غرب أسرتاليا تقل قيمته 
اآلن عن قيمة شرائه يف ذلك 

احلني.

موريس حنا رئيسا لبلدية ماركفيل
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Melbourne

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹flb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚfláÇ
@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@fibóm¸a

 Hatem
Electrical Contracting

k÷]á^⁄Ê<kfi^“
@#by@Ú◊ãí@

ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€

^„¬]Áfi_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]

<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
<ÌÈfl”ä÷]<Ÿá^flπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âfl@·ÿmbuby
@fib‡«cÎ@pbfláÇ
@ÚÓ‰fl¸a@Úéaã®a
@äb»édi@@Úñb©a
Úèœb‰fl

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

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
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RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

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

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

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

@Îa
0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

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

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

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

 Residential *Commercial*
 *Industrial

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

Zfibóm˝€
0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

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

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

<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]

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

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

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

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

Êbœã«@pÏ–ñ
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

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

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

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

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

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

124 HIGHLAND AVE, 

Yagoona NSW 2199

PH: 9793 8333   Mob: 0414 600 042

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
العالناتكم االتصال بالسيد نبيل ضناوي 

على الرقم: 0404149000
www.alankabout.com
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
 والتصليحات الكهربائية

اتصلوا على الرقم:608 983 0414
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لبنانيات

وصل البطريرك املاروني مار 
بشارة بطرس الراعي قرابة 
الساعة الثالثة والنصف من 
يوم االثنني يف 26 - 9 - 
2011 اىل بلدة احلجة برفقة 
املطارنة شكراهلل نبيل احلاج 
واستقبله  نصار،  والياس 
النصر  بأقواس  املواطنون 
وسط  والزغاريد  والزفة 
ملسريته  التأييد  صيحات 
لبنان.  انقاذ  يف  الرسولية 
العائلة  كنيسة  اىل  دخل 
على  البلدة  يف  املقدسة 
ووراءه  االمحر  السجاد 
البلدات  خمتلف  من  اجلموع 
من  الزهراني  يف  والقرى 
بني  ومن  كافة،  الطوائف 
ميشال  النائبان  احلضور 
عسريان،  وعلي  موسى 
بالوكالة  اجلنوب  حمافظ 

نقوال ابو ضاهر.
بعد كلمة ترحيب من كاهن 
قنرب،  ميشال  االب  الرعية 
القى البطريرك الراعي كلمة 
على  فيها  شدد  مقتضبة 
ألنها  بيننا  ما  يف  الشركة 
السبيل الوحيد للحفاظ على 
املشرتك  والعيش  الوطن 
الذي نتبناه حنن كلبنانيني، 
ومهما اعرتضتنا الصعوبات، 
للجنوب  الزيارة  هذه  وان 
يقوم  ال  لبنان  ان  تؤكد 
االسالمي  جبناحيه  اال 

واملسيحي.
مار  كنيسة  الراعي  زار  ثم 
البلدة  يف  القدمية  يوسف 

حيث اقام صالة خمتصرة.
البطريرك  واستقبل 
»يا  عليها  كتب  بالفتات 
انتم  ولبنان  املوارنة  راعي 
»تقرع  بشارة«،  بطريرك 
مار  رعية  كنائس  اجراس 
يوسف احلجة ترحيبا بالراعي 

االمني«.
احلجة  بلدية  رئيس  وقدم 
البلدة  اسعد طنوس مفتاح 
درعا  قنرب  ميشال  والكاهن 
وسلة من منتجات الضيعة.

الراعي اختتم جولته يف اجلنوب بزيارة بلدات احلجة واملعمرية والغازية ومغدوشة:

الشركة هي السبيل الوحيد للحفاظ على الوطن

املعمرية
وعند اخلامسة والنصف زار 
حيث  املعمرية  بلدة  الراعي 
استقبلته احلشود من مجيع 
صيحات  وسط  الطوائف 
والزفة  والتأييد  الرتحيب 
والزغاريد والسيف والرتس 
وصور  املرحبة  والالفتات 
لبنانية  واعالم  البطريرك 
وبطريركية وبابوية، يرافقه 
ونصار  احلاج  املطرانان 
وعسريان  موسى  والنائبان 
عامل  وجبل  صور  مفيت 
الشيخ حسن عبداهلل وحمافظ 
ضاهر  ابو  بالوكالة  اجلنوب 
البلدة  وسط  يف  وساروا 
حيث  السيدة  كنيسة  حتى 
انطوان  الكاهن  به  رحب 

اخلوري.
ثم القى الراعي كلمة دينية 
الوردية  »صلوا  فيها  قال 
اليت تقينا من كل العواصف 
وظلي يا معمرية على اطيب 
العالقات مع اجلريان، وكلنا 
سعيدون ان العمرية جتمعها 
جريانها  مع  مميزة  عالقات 
والشركة واحملبة اليت اتكلم 

عليها تسريون فيها.

بعد ذلك بارك الراعي على 
تلة املعمرية الصليب اجلديد 
للبلدة وقدم رئيس البلدية 
درعا  طايع  ابو  جوزيف 
ايضا درعا. ومن  واالهالي 
عليها  كتب  اليت  الالفتات 
اىل  املبارك  دخولكم  مع   «
الربكة«  اليها  دخلت  بلدتنا 
يبنى  واحملبة  »بالشركة 

لبنان«.

الغازية
واملعمرية  احلجة  يف  كما 
الغازية استقبال  كذلك يف 
املاروني،  للبطريرك  حاشد 
الطرقات  زينت  حيث 
باالعالم اللبنانية والالفتات 
والرتس  والسيف  املرحبة 

االستقبال  وتصدر  والزفة، 
االسالمية  الرسالة  كشافة 
املطرانان  الراعي  ورافق 
والنائبان  ونصار  احلاج 
واملفيت  وعسريان  موسى 
ورحب  وابو ضاهر.  عبداهلل 
غدار  حممد  البلدية  رئيس 
»وطئت  وقال  بالبطريرك 
اهال وحللت سهال يف ارض 

اجلنوب ارض الشهداء«.
جاء  كلمة  الراعي  والقى 
هي  الغازية  فيها:«بلدة 
بلدة الصداقة واالنفتاح مع 
اجلميع، فسالم الهل البلدة، 
املطران شكراهلل اصر على 
الغازية  ان منر من هنا من 
العيش  هيدا  لبنان  »هيدا 
الواحد  يكون  معا  املشرتك 
بقلب اآلخر الشركة واحملبة 
باملفهوم االصولي ان تدخل 
ان  عاموديا،  اهلل  عمق  يف 

تكون يف القلب«.
الغازية  بلدية  وقدم رئيس 
البلدة.  وباسم  بامسه  درعا 
رفعت  اليت  الالفتات  ومن 
»قدرنا ان نعيش مع بعضنا 
ومسيحني«،  مسلمني 
برسول  ترحب  »الغازية 
اللبنانية«،  والشراكة  احملبة 
»اهال بصاحب الغبطة شريك 

االمام الصدر«.

املغدوشة
ويف مغدوشة اقيم استقبال 
املاروني  للبطريرك  حاشد 
بالزفة  املنطرة  سيدة  يف 
واالعالم  والرتس  والسيف 
اللبنانية والبابوية والرايات 
االمحر.  والسجاد  املرحبة 
البطريرك  رافق  كذلك 
احلاج  املطارنة  املاروني 
موسى  والنائبان  ونصار 
صور  ومفيت  وعسريان 
وجبل عامل وحمافظ اجلنوب 

بالوكالة ابو ضاهر.
مسري  االرمشندريت  ورحب 
الراعي  بالبطريرك  نهرا 
وكذلك مطران صيدا ودير 

القمر للروم الكاثوليك ايلي 
بشارة بكلمة قال فيها »نرحب 
بكم يف مزار السيدة وهذا 
للمسيحني  للجميع،  املزار 
واملسلمني، نرحب بكم حنن 
االبرشية  وكهنة  والبلدية 
بطريرك  ليس  فأنت  مجيعا 
بطريرك  انت  املوارنة فقط 
نرتك  فنحن  كله،  لبنان 
اىل  لتقودها  السفينة  لك 
املطران  وتطرق  االمان«  بر 
جوزف  قضية  اىل  حداد 
يدي  بني  ووضعها  صادر 

البطريرك.
»كما  بالقول  الراعي  ورد 
قانا  يف  العذراء  سهرت 
كذلك  الزوجني،  حياة  على 
يف  من  مجيع  على  سهرت 
بانتظارك  حنن  الوطن، 
قلوبنا  اىل  لتدخلي  الليلة 
فيك  الثقة  جندد  وبيوتنا، 

ألننا ابناؤك.
وقدم املطران حداد ورئيس 
العشاء  صورة  البلدية 

السري للبطريرك.
احلضور  شّكل  قد  وكان 
األمن  جملس  يف  الرمسي 
البطريرك املاروني  وحضور 
االهتمام  اجلنوب، حمور  يف 
والرصد يف نهاية االسبوع، 
هذين  ظالل  ان  واألرجح 
على  أيضًا  ستخيم  احلدثني 
مطلع األسبوع احلالي، بعدما 
وصل الرئيس جنيب ميقاتي 
اىل نيوريوك مستكماًل املهمة 
بدأها  اليت  الدبلوماسية 
سليمان  ميشال  الرئيس 
بريوت،  اىل  عودته  قبيل 
فيما واصل البطريرك بشارة 
الراعي شق دروب »الشركة 
ما  وصل  معيدًا  واحملبة« 
انقطع بني بكركي وحميطها 

اللبناني.. والعربي.
املواقف  أن  واضحًا  وبدا 
يف  الراعي  أطلقها  اليت 
فرنسا وأعاد التأكيد عليها 
اىل  سبقته  قد  لبنان،  يف 
الطريق  ومهدت  اجلنوب 

حاشدة  استقباالت  امام 
خمتلف  يف  له،  ودافئة 
مبشاركة  جولته،  حمطات 
وحزب  أمل  حركة  قيادات 
الشعبية  والقواعد  اهلل 

وخمتلف الفعاليات.
قد  البطريرك  كان  ولئن 
اخلوض  جولته  خالل  جتنب 
يف املسائل اخلالفية بشكل 
»الربقيات«  أن  إال  مباشر، 
اليت أطلقها والتحيات اليت 
»قاوموا  من  اىل  وجهها 
معاني  محلت  وصمدوا« 
بليغة،  ووطنية  سياسية 
وعكست إصرار الراعي على 
االستمرار يف النهج اجلديد 
جيتهد  يكن  وإن  لبكركي، 
التعبري  أسلوب  اختيار  يف 

عنه تبعًا للزمان واملكان.
البطريرك  كان  وفيما 
صفري  نصراهلل  السابق 
خالل  شديدة  حفاوة  يلقى 
احتفال القوات اللبنانية يف 
جونية، امس االول )السبت 
23 ايلول 2011( فتح حزب 
أحضانهما  أمل  وحركة  اهلل 
للراعي على طول خط سريه 
عن  تعبري  يف  اجلنوبي، 
ارتياحهما اىل خيارات  عمق 
البطريرك  عهد  يف  بكركي 
اجلديد، الذي زار على مدى 
يومني صور وقانا وحاصبيا 
ومرجعيون واخليام والنبطية 
وعني  ودبل  جبيل  وبنت 
إبل ورميش، لتختتم جولته 
 )2011 أيلول   26( االثنني 
رئيس  يقيمها  غداء  مبأدبة 
بري  نبيه  النواب  جملس 

على شرفه يف املصيلح.
كلمات  يف  الراعي،  واعترب 
اليت  احملطات  يف  ألقاها 
جولته  أن  فيها،  توقف 
اجلنوب  أبناء  لتهنئة  »هي 
وصمودهم،  بانتصارهم 
وهم الذين قدموا كل شيء 
موجهًا  لبنان«،  أجل  من 
التحية اىل »كل أبناء اجلنوب 
الذين قاوموا وصربوا ألجل 

سيدًا  يبقى  لكي  لبنان 
اىل  وداعيًا  مستقاًل«،  حرًا 
ال  ألننا  »متيقظني  البقاء 
التقسيم  أخطار  نواجه  نزال 

والتفتيت يف املنطقة«.
ورأى الراعي ان »لبنان أمام 
حتدي مل الشمل وإعادة بناء 
داعيًا  االجتماعي«،  نسيجه 
ينتظرنا  ما  نعي   « ان  اىل 
من مسؤوليات وجنلس على 
وأضاف:  احلوار«.  طاولة 
شعبه  وكرامة  لبنان  حمبة 

كانت اقوى من املوت،
لقد قاومتم وصمدمت وبذلتم 
اجل  من  والنفيس  الغالي 

الوطن.
وعلى  اخرى،  ناحية  من 
البطريرك  زيارة  صعيد 
الواليات  اىل  املاروني 
تشري  االمريكية،  املتحدة 
»السفري«  ملراسل  معلومات 
معكرون،  جو  واشنطن  يف 
اي  هناك  ليس  انه  اىل 
اخلارجية  وزارة  من  اجتاه 
تأشرية  إللغاء  األمريكية 
الراعي  البطريرك  دخول 
املتحدة،  الواليات  إىل 
لقائه  موعد  حيدد  مل  وانه 
اوباما  باراك  الرئيس  مع 
تعديل  أي  إجراء  ليتم 
عليه. وتفيد املعلومات انه 
حددت مواعيد مع مسؤولني 
امريكيني مبستويات متدنية 
مقارنة مع طلب لقاء اوباما 
خالل الزيارة اىل واشنطن، 
الغاء  اىل  بكركي  دفع  ما 
ضمن  واشنطن  يف  توقفه 
الرعوية.  زيارته  جدول 
بطبيعة  املعلومات،  وتؤكد 
احلال، وجود حتفظ أمريكي 
البطريرك  مواقف  على 
يصعب  وبالتالي  األخرية، 
عن  التحفظ  هذا  فصل 
يف  املواعيد  حتديد  مسألة 

واشنطن.
البطريرك  اختتم  وبذلك 
وعاد  اجلنوب  اىل  زيارته 

اىل بكركي 

Saturday 1 October 2011السبت 1 تشرين األول 2011

*الراعي وسط مستقبليه يف بنت جبيل* * البطريرك الراعي والرئيس بري وحضور*
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قام وفد من تيار املردة اوسرتاليا برئاسة االستاذ الياس 
الشدياق بزيارة الرئيس العام للرهبانية املارونية اللبنانية 
قدس األباتي طنوس نعمة يف دير مار شربل حبضور رئيس 
للرهبانية  العام  واملدبر  انطوان طربيه  الدكتور  األب  الدير 

املارونية األب طوني فخري.
وقد رحب األباتي نعمة  بوفد املردة مشيدًا مبواقف رئيس 
التيار النائب سليمان فرجنية وحرصه على الكنيسة املارونية 

والتوافق والوحدة الوطنية.
وبدوره متنى االستاذ الشدياق للرئيس العام األباتي نعمة 
زيارة ناجحة واملزيد من التقدم والتوفيق يف خدمة الرهبانية 

والكنيسة املارونية. 

تيار املردة اوسرتاليا يلتقي 
األباتي طنوس نعمة

قامت مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية اوسرتاليا 
اللبنانية  املارونية  للرهبانية  العام  للرئيس  ترحيبية  بزيارة 
قدس األباتي العام طنوس نعمة يف دير مار شربل حبضور 
انطوان طربيه واملدبر  الدكتور  الرئيس  األب  الدير  رئيس 

العام للرهبانية املارونية األب طوني فخري.
وقد أشاد األباتي نعمة بتاريخ اهدن زغرتا الديين والوطين 
التقدم  من  املزيد  الزغرتاوية  لبنان  بطل  جلمعية  متمنيًا 

والنجاح.
اما رئيس اجلمعية الزغرتاوية سركيس كرم والوفد املرافق 
فقد متنوا لقدس األباتي نعمة زيارة مثمرة وأقامة طيبة يف 

ربوع اوسرتاليا. 

مجعية بطل لبنان الزغرتاوية 
تلتقي األباتي طنوس نعمة

للبيع 
سرير أطفال من الحديد 

بحالة ممتازة
مع فرشة

السعر 100 دوالر
لالتصال: 97880313

اعادة انتخاب بيل سارافينوفسكي رئيسا 
لبلدية روكدايل للمرة السادسة على التوالي 

متت اعادة انتخاب عضو بلدية 
روكدايل بيل سارافينوفسكي 
رئيسا لبلديتها للمرة السادسة 

على التوالي.
كما جرى انتخاب عضو البلدية 
نائبا  ماكدونالد  جاميس 

للرئيس للمرة الثانية.
وبعد انتخابه قال رئيس البلدية 
املنتخب بيل سارافينوفسكي 
كبريين  وفخر  بشرف  »اشعر 
لبلدية  انتخابي رئيسا  باعادة 
واشكر  العظيمة  املدينة  هذه 
على  البلدية  اعضاء  زمالئي 
اياها  منحوني  اليت  ثقتهم 
العمل  ملواصلة  قدما  وأتطلع 
جاميس  الرئيس  نائب  مع 
على  واشكره  ماكدونالد 
اجل  ما  به  قام  الذي  العمل 

اجملتمع«.
بيل  البلدية  رئيس  واضاف 
»انين  يقول  سارافينوفسكي 
يف  االستمرار  على  مصمم 
الكبرية  مبسؤولياتي  القيام 
بي،  اجملتمع  وضعها  اليت 
البلدية  مبوظفي  فخور  وانا 
املصممني على تقديم اخلدمات 
مدينتنا.. ويف  فرد يف  لكل 
فيه  تواصل  الذي  الوقت 
كلنا  ميكننا  النمو  املدينة 
عملية  من  جزءا  نكون  ان 
للسري  الفرص  افضل  خلق 
افضل  جلعلها  قدما  مبدميتنا 
واملصاحل  للمواطنني  مكان 

والزوار«. 

*مصافحة بني رئيس البلدية املنتخب سارافينوفسكي ونائبه ماكدونالد*

*رئيس البلدية املنتخب بيل سارافينوفسكي ونائبه جايمس ماكدونالد*

قام وفد من التيار الوطين احلر يف سيدني بزيارة سيادة 
املطران عصام درويش راعي ابرشية زحلة وتوابعها وذلك 

يوم االثنني يف 26 - 9 - 2011.
ودار احلديث حول وضع اجلالية يف سيدني والوضع العام 
يف لبنان وباالخص يف منطقة البقاع واكد سيادته على عزمه 
املضي قدما يف اصالح مسألة نفوس زحلة اليت نتجت عن 

التيار الوطين احلر يف سيدني يزور 
سيادة املطران عصام درويش

االنتخابات السابقة.
مكتب االعالم - سيدني
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أيلول،  الثالث والعشرون من شهر  الواقع فيه  نهار اجلمعة 
إجناز  مع  جديد  موعد  األوسرتاليني  وللّلبنانيني  للبنان  كان 
ا الّرهبانّية الّلبنانّية  جديد ينضمُّ إىل اجلهود اجلّبارة اّليت تبذلهُ
املارونّية يف خدمة الرتبية والتعليم ويف احلفاظ على أصالة 
القيم اّليت امتازت بها، واّليت محلتها عن مار مارون وقد أمثرت 
والطوباوي  ونعمةاهلل  ورفقا  أبنائها شربل  القداسة يف  مثار 
به  نفاخر  الذي  الرصيد  هذا  الّلحفدي.  نعمه  اسطفان  األخ 
مجيًعا يبقى املوِرد اّلذي نستقي منه حسَّ االنتماء إىل كنيسة 
فاعلة حّية جّذابة وناشطة يف خدمة القيم املسيحّية واألخالقّية 
والوطنّية وهذا ما يشهد له صرح دير ومدرسة مار شربل - 

سيدني.
االحرتام  السامي  نعمه  طّنوس  العام  األب  قدس  فربعاية   
األب  من  وبدعوة  املارونّية،  اللبنانّية  الرهبانّية  عام  رئيس 
سيدني،   – شربل  مار  ومدرسة  دير  رئيس  طربيه  أنطوان 
يتقّدمهم  الدين  ورجال  السياسيني  من  رهط كبري  وحبضور 
ونيافة  ماري بشري،  السّيدة  ويلز  نيو ساوس  حاكمة والية 
الكاردينال جورج بيل رئيس أساقفة سيدني، ووزير البيئة 
واملياه واإلحصاء واجلماعات السّيد طوني بورغ ممثاًل احلكومة 
نيو  والية  حكومة  رئيس  أوفاريل  باري  والسّيد  الفدرالّية، 
عصام  كرم،  أبي  عاد  املطارنة  والسادة  ويلز،  ساوس 
فيليب  والنّواب  برادي،  ترينس  ملكي،  مالتيوس  درويش، 
جان  عيسى،  ميهايلوك، طوني  تانيا  ملحم،  داريل  رادوك، 
عجاقة، ليندا بورني ومارك كوري، ومبشاركة سعادة قنصل 
لبنان العام يف سيدني السّيد روبري نّعوم واملدّبر العام األب 
طوني فخري وأمني عام الّرهبانّية الّلبنانّية األب كلود ندره 
واألب روني شاهني مدير مدرسة مار شربل والسيناتور ادوار 
عبيد ورئيس بلدية بانكستاون السّيد كال عصفور، ورئيس 
مؤّسسة  عن  وممثل  مارون،  طوني  السّيد  سرتاتفيلد  بلدّية 
ومركز  شربل  مار  دير  يف  اآلباء  ومجهور  خّطار  نعيم  جورج 

مار نعمةاهلل يف أّبن، ولفيف من الكهنة والرهبان والراهبات 
وأهالي  وأساتذة  واألصدقاء  اجلالية  أبناء  من  غفري  وحشد 
القاعة املتعددة وجهات  إفتتاح  طاّلب مدرسة مار شربل مّت 

االستعمال اجلديدة يف حرم املدرسة.
 هذه القاعة املمّيزة بهندستها العصرّية وبتجهيزاتها املتطّورة 
جمّرد  من  أكثر  هي  كلمته  يف  نعمه  األباتي  قال  كما  اليت 
بناء إّنها عالمة ما تؤمن به الرهبانّية وما تستثمره يف خدمة 
الرتبية والتعليم، وقد نّوه بالروابط املبنّية على القيم اّليت 
جّسدها القديسون ماري الصليب ماكيلوب والقديسني شربل 
احلضارتني  بني  تربط  اليت  اسطفان  واألخ  ونعمةاهلل  ورفقا 
األوسرتالّية والّلبنانّية، شاكًرا اجلهود اليت بذلا اآلباء الذين 
ا منهم حضرة األب  تعاقبوا على إدارة الدير واملدرسة خاصًّ
أنطوان طربيه رئيس الدير واملدرسة على رؤيته الوّثابة واليت 
والرتبوي  الرعوي  الصعيدين  على  الرهبانّية  برسالة  دفعت 
األب  حضرة  بعمل  وكذلك  املستويات،  أرفع  إىل  للوصول 

املدير روني شاهني احملرتم.
 وقد تعاقب على الكالم يف االحتفال كلٌّ من األب أنطوان 
طربيه، الّذي رّحب بالضيوف عارًضا املشروع الذي كان حلًما 
والّرهبانّية،  الدولة  جهود  تضافر  بفضل  واقًعا  أصبح  وقد 
شاكًرا احلضور على تلبيتهم الدعوة ومجيع اّلذين ساهموا يف 
اليت  الصحافة  أعّدوا لالحتفال وبدور  واّلذين  إجناز املشروع 
تواكب دوًما مستجدات الرسالة يف دير ومدرسة مار شربل.

 ثّم تكّلم معالي الوزير طوني بورغ الّذي نّوه بالدور الريادي 
الذي تلعبه مدرسة مار شربل ليس فقط على صعيد أبناء اجلالية 
ألوسرتاليا  بالنسبة  الرتبوّية  الرؤية  تطوير  يف  بل  الّلبنانّية 
ويف خدمة الشبيبة باملطلق، وأّنه مل يتوّقع أن تكون القاعة 
بهذه املواصفات واليت من شأنها أن جتعل املدرسة يف هذه 
ا  معلًنا رمسيًّ أوسرتاليا  املدارس يف  املنطقة مبستوى كربى 

إفتتاح القاعة اجلديدة.

 وبعد رفع الستار عن اللوحات التذكارّية ختليدًا للذكرى تلى 
صاحب السيادة املطران عاد ابي كرم صالة التربيك واختتم 

الصالة برش القاعة اجلديدة  باملياه املباركة.
 ثم تكلم السّيد جو خّطار باسم مجعية شقيقه املرحوم جورج 
نعيم خطار اخلريية معلنًا عن استمرارية الدعم ملشاريع اجلالية 
 $ مبلغ 50000  وأعلن تقديم  الرتبوية واالجتماعية واالمنائية 
الرهبانية  مخسني الف دوالر كمساهمة اضافية يف مشاريع 

املستقبلية.
أما رئيس حكومة والية نيو ساوس ويلز السيد باري اوفاريل 
الذي عرب عن سروره باالحتفال وجد انه رغم املفارقات الكثرية 
يف وجهات النظر ما بني حزبي االحرار والعّمال فهم يتفقون 
دون اي شك حول اهمية املدارس والرتبية من اجل مستقبل 
افضل الوسرتاليا. وختم كلمته مشيدًا باالجنازات اليت حققتها 
الرهبانية يف اوسرتاليا وبنوع خاص مبا حققه االب طربيه يف 

هذا اجملال.
وكانت كلمة اخلتام مع حاكمة والية نيو ساوس ويلز واليت 
مّرة، عربت فيها عن فرحها  مار شربل ألول  تزور مدرسة 
بالطالب وباملدرسة وقد اعجبت كثريا بالصالة اجلديدة ومبا 
اجنز خصوصًا على الصعيد الرتبوي يف مدرسة مار شربل. 
ونوهت بالعروض الرائعة اليت قدمها الطالب خالل االحتفال.

هاميه  االستاذ  الثانوية  املدرسة  مدير  احلفل  قدم  قد  وكان 
السيدة  املدرسة  االهل يف  جلنة  رئيسة  وعاونته  رودريكيز 

جيزيل ضومط.
وخالل االحتفال قّدم الطالب يف السنوات االبتدائية و الثانوية 
عروضًا فنية رائعة من عزف موسيقى، ورقص وشعر نالت 
اعجاب اجلميع. وعلى انغام غناء جوقة القسم االبتدائي انتهى 
االحتفال ودعي اجلميع لزيارة املعرض الفين الذي اعّده طالب 

املدرسة خصيصًا للمناسبة واىل شرب خنب املناسبة.  

الّرهبانّية اللّبنانّية املارونّية – دير ومدرسة مار شربل – سيدني

إنطالقة متوّثبة يف خدمة الرتبية والشبيبة

واعاله بعض اللقطات
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مقاالت

Saturday 1 October 2011السبت 1 تشرين األول 2011

ُخّصص النداء السنوي جمللس األساقفة املوارنة أالربعاء هلدف واحد، 
هو تأكيد اجمللس وقوفه وراء البطريرك وخياراته األخرية اليت أشاعت 
جداًل متفاوتًا. مل يتوّخ النداء طّي صفحة اجلدل فحسب، وقد ختلى عنه 

معظم أصحابه، بل أيضًا املضّي يف اخليارات إىل األمام
مل يكن النداء السنوي جمللس األساقفة املوارنة، االربعاء، مفاجئًا ألحد 
يف بكركي. وال توقع أي من األساقفة موقفًا يبتعد عن كل ما قاله 
املنصرمة.  الثالثة  األسابيع  يف  الراعي  بطرس  بشارة  مار  البطريرك 
قبل باريس وبعدها، مرورًا بدار الفتوى وجوالته على موارنة األطراف 
وموقف الالمباالة من إحجام واشنطن عن تنظيم لقاء بينه وبني الرئيس 
األمريكي باراك أوباما يف نطاق جولته الرعائية على الواليات املتحدة، 
بل أتى النداء ليؤكد السقف السياسي اجلديد الذي وضعه البطريرك 
الداخل  مع  املقبلة  املرحلة  يف  املارونية  وللكنيسة  حلربيته،  مسارًا 
أعاد  وبعده،  األساقفة  جملس  نداء  قبل  بذلك،  والبطريرك  واخلارج. 

املتحّفظني إىل حتت هذا السقف.
وباستثناء املطرانني حّنا علوان وكميل زيدان اللذين انتخبا حديثًا، رافق 
اجمللس احلالي خيارات البطريرك مار نصر اهلل بطرس صفري ودعمها 
الداخل  يف  بها  أحاط  الذي  واملتناقض  املتفاوت  اجلدل  وفرة  على 
استكمااًل  خلفه  خيارات  اليوم  يرافق  وهو  واخلارج يف حمطات شتى. 
لدور بكركي حيال استحقاقات أخرى خمتلفة، كانت يف صلب تشجيع 

الفاتيكان على انتخاب رأس جديد للكنيسة املارونية.
ينظر  املقبل،  الشهر  اجلدد  السبعة  املطارنة  الفاتيكان  إعالن  وقبل 
جملس األساقفة احلالي، منتقاًل من حربية صفري إىل حربية الراعي، إىل 
املرحلة  البطريرك ألن  تغرّي  حزب اهلل وسوريا على حنو خمتلف متامًا. 

تغرّيت، وألن اخليارات اجلديدة تلحق بهما معًا.
منذ مواقفه األوىل بعيد انتخابه، يف امللفني السياسيني األكثر حساسية 
وإقالقًا للكنيسة واملسيحيني، واللذين أضفى عليهما صفري منذ أول 
املواجهة  طبعتها  استثنائية  مقاربة   2000 عام  األساقفة  نداء جمللس 
واخلصومة املباشرة، وهما سوريا وسالح حزب اهلل، أبَرَز الراعي انتخابه 
أيضًا  انتخابه  إن  األخرية  املدة  يف  يقول  بات  األساقفة  وبعض  ـــــ 
مرتبطة  لبكركي  ـــــ مؤشرًا صارخًا إىل صورة خمتلفة  مفاجئًا  مل يكن 

مبواصفات البطريرك واملرحلة يف آن معًا.
انضم جملس األساقفة املوارنة إىل مواقف الراعي وأّيدها، يف أول نداء 
يوّجهه يف ظّل البطريرك احلالي بعد ستة أشهر على انتخابه. واكتسب 
النداء اجلديد أهميته يف تبّنيه إياها على الصعيدين الديين والسياسي، 

إال أنه انطوى كذلك على مالحظات منها:
1 ــ تأييده املقاربة اليت أجراها البطريرك حيال الفاتيكان والكنائس 
السياسية  الطبقة  حيال  وكذلك  اللبنانية،  والطوائف  األخرى  الشرقية 
املارونية احلالية، عندما جعل بكركي شريكًا هلا يف هواجسها، ومعنية 
بالبحث معها عن احللول. يف هذا النطاق، بنّي النداء سعي البطريرك إىل 
إعادة تنظيم الكنيسة وإصالحها، وإىل تطمني الشركاء غري املسيحيني، 

وختفيف غلواء الزعماء املوارنة يف نزاعاتهم حلملهم على املصاحلة.
للبطريرك،  األخرية  السياسية  املواقف  عن  الدفاع  النداء  جتّنب  ــ   2
وأخّصها اليت أدىل بها يف باريس ورافقها جدل ساخن متناقض داخل 
الطائفة وخارجها بني مؤيد ومتحّفظ. مل يتوّسل تربير املواقف تلك وال 
إيضاحها، وال الرتاجع عنها خصوصًا، بل أدخلها جملس األساقفة يف 
صلب مناقشته املسائل نفسها، وال سيما ما يتصل منها بالقلق على 
والدور  املنطقة،  يف  الشرق  ومسيحيي  اللبنانيني  املسيحيني  مصري 

التارخيي لبكركي حياهلما.
املارونية،  الكنيسة  عن  يصدر  موقف  وقت مضى يف  أي  من  وأكثر 
تناول النداء عالقتها مبا مّساه املنطقة املشرقية اليت يرتبط مصري لبنان 

ـــــ وليس مسيحيوه فحسب ـــــ مبصريها.
للبطريرك،  األخرية  املواقف  رافقت  لتأويالت  حدًا  ــ وضع اجمللس   3
بالقول تارة إنه انفرد بها من دون مراجعة مسبقة مع الفاتيكان يف 
مسألة حّساسة هي مصري املسيحيني يف املنطقة، وطورًا أنه استبق 
بكركي ألول  اختذتها  مألوفة  خيارات غري  األساقفة يف حتديد  جملس 
مرة بالتفاتها إىل اخلارج، فأضافت إىل مهمتها االستحقاقات اإلقليمية 
وحتّدياتها. أتى نداء اجمللس كي يؤكد التزام مؤسسة الكنيسة هذه 
البطريرك  قلق  وليس  وهواجسها،  قلقها  متثل  أنها  على  اخليارات 

وهواجسه فحسب. وثّبت يف الداخل ما جهر به البطريرك يف اخلارج.
4 ــ تستعيد الضجة اليت رافقت املواقف األخرية للبطريرك تلك اليت 
انتخابات 2009 عندما أدىل، قبل 24 ساعة من  رافقت صفري عشية 
إىل  احنيازًا  وُعّد  واللبنانيني،  األساقفة  جملس  فاجأ  مبوقف  إجرائها، 
قوى 14 آذار عندما اعترب فوز الفريق اآلخر يف تلك االنتخابات تهديدًا 
للكيان، على حنو نظرة هذا الفريق اليوم إىل مواقف الراعي من سالح 

حزب اهلل على أنها جتنح إىل قوى 8 آذار.
يف 6 حزيران 2009، حذر البطريرك السلف من االقرتاع لقوى 8 آذار. 
وحينما سأله األساقفة عن دوافع موقفه بعدما فاجأهم، رّد: هذا رأيي 
وأنا حّر يف ما قلت. هذا ما أراه وال أستطيع إال أن أعرب عن ضمريي. 
رمبا ترون شيئًا خمتلفًا. كٌل منكم حّر يف موقفه. سأقول اقتناعاتي 
كما ينبغي أن أفعل. وأنا أختذ هذه املواقف ألن لبنان يف خطر يف ظّل 

الوضع القائم.
مل يستمزج صفري اجمللس رأيه يف هذا املوقف، وال تناقض معه بعد 
جهره به. متنح قوانني الكنيسة املارونية بطريركها امتيازًا استثنائيًا 
جيعله، ألنه قائدها وراعيها، يقّدر األحداث وأخطارها ويكشف عن رأي 
الكنيسة املارونية منها. متّثل هواجس البطريرك يف كل مكان وزمان 
إىل  استنادها  إىل  نظرًا  األساقفة  جملس  وبني  بينه  مشرتكًا  قامسًا 
الداخل  مع شركائهم يف  املوارنة  واختبارات  التاريخ وجتاربه  دروس 

ومع اجلوار.

جملس األساقفة ينضّم إىل خيارات البطريرك
نقوال ناصيف

البطريرك  لزيارة  وصفه  سياق  يف  االربعاء،  بكركي  بيان  استخدم  ملاذا 
للحقيقة جبرأة  »كي يشهد  أن غبطته ذهب  لباريس، عبارة  الراعي  بشارة 
وشجاعة«؟ املّطلعون على خفايا الزيارة ال يزالون جيزمون بأن كل ما قيل 
رون بأن  فيها وعنها، خالهلا وبعدها، مل يبلغ صلبها. يف الشكل، بداية، يذكِّ
خليفة ديغول الكبري، هو من تسميه صحافة بالده »نيكوال الصغري«، وهو 
من جيل مل يتأثر طبعًا بأندريه مالرو يف فهم الشأن العام وإدارته. حتى إن 
أحد عارفيه ال يرتدد يف وصفه بأنه ابن جيل »الغادجيت«: بعض اقتصاد 
وبورصة وأسواق مالية وأوراق وسندات، مع رّشة »جيت ست« و«فوكيتس« 

وحب خيوت ومسار عواطف الهبة من طليقة جاك مارتن إىل كارال...
ويقال إن سيد اإلليزيه حياول دائمًا التعويض عن تلك الشخصية ببعض 
األكسسوارات الدعائية: جيش من األركان، نربة قايينية، هزة رأس دائمة، 
وجدية مبالغة حتى اإلفراط. هكذا كان يف لقاء البطريرك. معه جان دافيد 
موريس  رفيق  العتيق،  املتشدد  الصقر  الدبلوماسي،  مستشاره  ليفيت، 
غوردو مونتانيو زمن القرار 1559، وخليل إميييه الشهري، ومراسل رايس 
توجيه  يف  يتأخر  مل  حديثه،  ساركوزي  بدأ  وعندما  امللونة.  الثورات  أيام 
ضربتيه على طريقة حماولة إسقاط »منازله« يف اجلولة األوىل، ال بل منذ 

ثواني بدايتها، يف امللفني األساسيني اللذين تناوهلما اللقاء.
من  نوع  إىل  بالتلميح  الفرنسي  الرئيس  بدأ  إذ  اهلل،  حزب  موضوع  أواًل، 
باغتيال رفيق احلريري، وإىل قبول  الدولية اخلاصة  اقتناع مبنطق احملكمة 
شبه مسبق بصدقية قرارها االتهامي. وقبل أن يبلغ األمر حّد اإلدانة قبل 
عمليات  عن  املسؤول  هو  اهلل  حزب  ضربته:  ساركوزي  سّدد  احملاكمة، 
لبنان.  يونيفيل، يف جنوب  املتحدة،  األمم  استهدفت قوات  اليت  التفجري 
وفيما السامعون مرتّددون يف فهم تلك اإلشارة، جلهة املسؤولية املعنوية 
الرئيس  لناحية وجود حزب اهلل على أرض اجلنوب، كان  أو غري املباشرة 
الفرنسي يتابع موّجهًا اتهامه املباشر إىل حزب اهلل بأنه هو من فّجر العبوة 
اليت استهدفت موكبًا فرنسيًا عاماًل ضمن تلك القوة، عند مدخل صيدا، يف 
الكالم،  تابعوا  الضربة. مل يعّلقوا.  26 متوز املاضي. استوعب احلاضرون 

وانتقلوا إىل امللف الثاني، ليشهدوا الضربة الثانية: سوريا.
الكاملة  »الغادجيت« على حقيقته  السوري، ظهر رئيس جيل  املوضوع  يف 
والعارية. فللقضية أبعاد متشّعبة، منها التارخيي ومنها اإلتين والديين، قبل 
الوصول اىل اجلوانب املباشرة لألزمة السورية الراهنة، سياسيًا واقتصاديًا 
وعسكريًا. وبالتالي، فإن أي حبث معّمق للمشكلة يفرتض تناول كل تلك 
اخللفيات املركبة، وحماولة استقراء مكنوناتها واجتاهاتها يف شتى االحتماالت 
املطروحة... لكّن ساركوزي، مرة جديدة، ذهب يف بنحو مباغت، وبلغة ال 
تعتادها القصور واحلوارات الرمسية، ليلخص األزمة السورية بعبارة: »بشار 
األسد كذاب. لقد كذب علي أكثر من مرة«... ُأقفل امللف، وصدر احلكم: 
نظامه انتهى، بات حبكم الساقط والزائل، ال بد من البحث يف ما بعده...

خارج اإلليزيه كان الكالم الباريسي مشطورًا بعمق: رجال الرئيس، خصوصًا 
جوبيه يف الكي دورسيه، كرروا التعابري نفسها. أما اآلخرون فمقارباتهم 
اتهام  حيال  دهشته  إعالن  يرتدد يف  مل  أمميًا  مسؤواًل  إن  حتى  خمتلفة. 
الرئيس الفرنسي حلزب اهلل بانفجار صيدا. يقول: الفرنسيون يعرفون متامًا 
عدم صحة ذلك، حتى إن عسكرييهم وأمنييهم لديهم قراءات، ورمبا أكثر 
من قراءات، خمتلفة كليًا جلهة الشك والظن واالتهام. أما املسألة السورية 
يف فرنسا، فكل املتصلني بعامل »كاك 40«، أو جمتمع البورصة الباريسية 
ووسط البيزنس هناك، يؤكدون أن القضية كلها خمتزلة بطلب ساركوزي 
اعتذرت  وملا  الفرنسية.  للشركات  حصرًا  السوري  الغاز  تلزيم  األسد  من 

دمشق، انفجرت باريس.
ويف مواجهة كل هذا الكالم الصاعق، كان موقف الراعي املعروف. وهو متامًا 
ما وصفه مرافقوه بـ«الشهادة للحقيقة جبرأة وشجاعة«، وأصّروا على تكراره 

يف بيان بكركي االربعاء...
معنى  أسقط  كامل  مقطع  سقط  املاضي،  الثالثاء  ليوم  الزاوية  هذه  يف 
ببعيد عن  الفرنسي ليس  السياق  »... جرس األسد«. وألن  عنوانها حول 
املوضوع، تبدو إعادة نشره ممكنة: ُيقال إن بعض العارفني بأجواء واشنطن 
احلقيقية )وباريس رمبا( يتندرون هذه األيام بطرفة تقول، إنه ذات يوم 
كثرية:  جعجعة  وسالت  األسد.  حكم  من  للشكوى  الغابة  حيوانات  اجتمعت 
يباغتنا، يفاجئنا، يضربنا كل مرة بغدر... حتى توصلوا إىل مشروع إنقاذي: 
نضع يف عنقه جرسًا صغريًا. هكذا كلما حترك خطوة واحدة أنذرنا اجلرس 
لننجو من ضربته. هّلل اجلميع للحل السحري، قبل أن يسأل ثعلب عتيق: 
لكن من سيعّلق اجلرس يف عنق األسد؟ فانتهى االجتماع وال يزال األسد 

حاكمًا..

ملاذا ذكرت بكركي »اجلرأة والشجاعة«؟

الشبكة  حكاية  على  ينطبق  هذا  فصوهلا.  آخر  من  إال  ُتروى  ال  حكايات  هناك 
اخللوية الثالثة اليت كادت األحداث املتصلة بها أن تطيح نهائيًا ما بقي من 
ظالل للدولة يف لبنان... يف هذه احلكاية، انتصر »األبطال على احلرامية«، متامًا 

كما يف أفالم »األكشن« اهلوليوودية.
احلكاية احلقيقية للشبكة اخللوية الثالثة لن ترضي اجلميع حتمًا، خصوصًا أن رحلة 
التنقيب عنها تفضح أكاذيب كثرية، وأعمال تزوير موصوف، وممارسات فيها 
أنواع متعددة من القرصنة والسطو على امللك العام والتحايل على القوانني 
واألنظمة، وجتاوز حدود السلطة، واخللط بني العام واخلاص... فضاًل عن الغش 
واخلداع والتضليل اإلعالمي واستحضار االنقسام املذهيب لتربير كل ذلك، بل 

والدفاع عنه.
من هنا تبدأ احلكاية. من الطابق الثاني يف مبنى وزارة االتصاالت يف منطقة 
ومنّصة ذكية  تقنية  معّدات وجتهيزات  )وختزين(  تركيب  جرى  العدلية، حيث 
تسمح بإنشاء وتشغيل شبكة خلوية متكاملة تستوعب 50 ألف مشرتك، وتغّطي 
مساحات واسعة من األراضي اللبنانية )والسورية(. مل يكن أحد من املسؤولني 
يف وزارة االتصاالت )واحلكومة عمومًا( يعلم متامًا ماذا حيصل يف هذا الطابق 
وعلى هذه الشبكة. كان األمر مبثابة سّر عميق! الشبهات كانت كثرية وكبرية، 
فالشبكة مشّغلة فعليًا، وميكن أيًا كان أن يلتقط إشارتها على هاتفه اخللوي، 
والتقارير الفنية كانت تشري إىل وجود عالمات جّدية على استخدامها ألغراض 
خمتلفة، إال أن االستفسارات املوّجهة إىل رئيس هيئة »أوجريو« ومديرها العام 
عبد املنعم يوسف )الذي يشغل يف الوقت نفسه مركزًا إداريًا ثالثًا على رأس 
تكليف  مهمات  تتوىل  اليت  االتصاالت  وزارة  والصيانة يف  االستثمار  مديرية 
هيئة »أوجريو« الرقابة على أعماهلا!(، كانت ال تلقى األجوبة الواضحة واحملددة. 
فغالبًا ما كان ينفي تشغيل الشبكة شفهيًا، وميتنع عن تقديم أي إيضاحات 
خّطية كافية وشافية، مّدعيًا »استقاللية« مزعومة للهيئة، ومنتحاًل صفة املالك 
تيليكوم«،  أوجريو  »شركة  تدعى  قانونيًا هلا  أثر  ال  للشبكة عرب شركة وهمية 
متجاوزًا بذلك قانون إنشاء هيئة »أوجريو« الذي حيدد نطاقها بتسّلم منشآت 

وجتهيزات التلغراف حصرًا بعد إنهاء امتياز »راديو أوريان« يف عام 1972.
بأنه  الداخلي  األمن  قوى  املعلومات يف  لفرع  اتهامات  برزت  اجلدل،  ووسط 
إلنشاء  استخدمها  يكون  وقد  ختّصه.  ألغراض  اخللوية  الشبكة  هذه  يستخدم 
الرمسية يف  املصادر  أن  إال  حمددة.  مهمات  لتنفيذ  أو  مقفلة  داخلية  شبكة 
وزارة االتصاالت ترفض التعليق على هذه املعلومات، وترفض تبّنيها ما مل 
ولكن  االتهامات.  هذه  مثل  خطورة  إىل  نظرًا  وثابتة،  دامغة  أدّلة  هناك  تكن 
كل املعنيني يف الوزارة نفسها يبتسمون عندما ُتطرح عليهم أسئلة من هذا 
النوع. يقولون باستطراد، تاركني للسائل مهّمة التحليل واالستقراء: الشبكة 
شديدة  إجراءات  وحتكمها  الشرعية،  األطر  خارج  مشّغلة  وهي  فعليًا،  موجودة 
السّرية والتكّتم. والسؤال برز عندما أصّر فرع املعلومات على منع املسؤولني 
الرمسيني عن هذه الشبكة من الكشف عليها، كذلك فإن املدير العام لقوى 
وزير  املباشر،  رئيسه  أوامر  تنفيذ  رفض  ريفي  أشرف  اللواء  الداخلي  األمن 
االعتكاف، كذلك  إىل  األخري  ما دفع  بارود،  زياد  السابق  والبلديات  الداخلية 
رفض تنفيذ أوامر القائد األعلى للقوات املسّلحة ــــ رئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان. هذا التصرف جعل الشكوك تصاغ على شكل سؤال: ملاذا كل ذلك إذا 
مل يكن هناك ما جيب التسرّت عليه؟ ال يعقل أن يوضع البلد أمام حالة هستريية 
جملرد أن عبد املنعم يوسف يرفض تنفيذ تعليمات رئيسه ــــ وزير االتصاالت، 
ويصّر على متليك الشبكة إىل هيئة »أوجريو« اليت هي يف الواقع احلقيقي جمرد 
مقاول يف الباطن يعمل ملصلحة وزارة االتصاالت نفسها، فاملقاول ال ميتلك 

شيئًا، وليس له أي قدر من احلّرية واالستقاللية.
بقيت بوابات هذا الطابق وغرفه الداخلية مقفلة طيلة األشهر األربعة املاضية، 
حيرسها جنود من اجليش اللبناني، هؤالء الذين أوعزت إليهم قيادتهم تنفيذ 
مهّمة ليست من اختصاصهم أصاًل. فاجليش وجد نفسه مضطرًا إىل احللول حمل 
السلطة السياسية العاجزة، و«إنهاء حال التمّرد اليت قام بها فرع املعلومات«، 
 7 بعد  إال  ذلك مل حيصل  أن  إال  فعليًا،  يقع  أن  كاد  دموي  وتفادي صدام 
بعد  من  الثالثة  من  اعتبارًا  احلكومي،  للمبنى  املعلومات  فرع  احتالل  من  أيام 
أيار نفسه. هذه   27 اجلمعة يف  املاضي حتى مساء  أيار   20 اجلمعة يف  ظهر 
الفرتة كانت كافية إلخفاء ومسح الكثري من املعلومات واألدلة على »اجلرمية«، 
وهناك معلومات تتداول أن عناصر فرع املعلومات يدخلون إىل املبنى وخيرجون 
حمّملني حبقائب كثرية، تقول مصادر مّطلعة إنها حتوي جتهيزات ُفّككت بإشراف 
خرباء وفنيني جّندهم الفرع، وهو ما أكدته معاينة أّولية أجرتها منذ أيام قليلة 
اللجنة الفنية املؤلفة يف وزارة االتصاالت للكشف على الشبكة وحماولة معرفة 
االتصاالت طلبت من شركة  بأن وزارة  حُتّقق عربها، علمًا  اليت كان  األهداف 
»هواوي« املصّنعة هلذه الشبكة تكليف خرباء منها إلعداد تقرير فيّن دقيق يسهم 

يف توفري األجوبة املطلوبة.
يف الشهر املاضي، بعد أن أمسك مبلفاته جّيدًا ودرسها من النواحي الدستورية 
والقانونية واإلدارية، اختذ وزير االتصاالت نقوال صحناوي قراره بتحرير الطابق 
»األسود« من مبنى وزارته يف منطقة العدلية، خّطط لذلك مليًا، وأعّد للعملية 
بسبب  املبنى  إخالء  الدفاع،  وزير  بواسطة  اجليش،  من  طلب  شديد:  بإتقان 
الطبيعي  نصابها  إىل  األمور  إعادة  الداخلية  وزارة  من  وطلب  احلاجة،  انتفاء 
عرب تكليف جهاز أمن السفارات واملباني احلكومية بتوّلي مهمات حراسة املبنى 
كسائر مباني الوزارات واإلدارات احلكومية األخرى، وطلب من أجهزة الوزارة 
اختاذ كل التدابري الالزمة الستعادة سلطة الدولة اليت جتّسدها الوزارة يف »كل 

ما ُخّص بها«.
والعشرين  الثالث  اجلمعة يف  التاسعة من قبل ظهر  عند  الصفر  الساعة  حّدد 
ــــ جهاز أمن  من أيلول اجلاري. فتح باب وزارته مبواكبة قوى األمن الداخلي 
السفارات واملباني احلكومية ــــ وأفسح يف اجملال أمام مديريات الوزارة للقيام 
بوظائفها ومهماتها، مبا يف ذلك اللجنة الفنية اليت عجزت عن تنفيذ مهّمتها 

طيلة األشهر املاضية بسبب هذا الوضع الشاذ.
أجنز املهّمة اليت أناطها به الدستور يف املادة 66 منه اليت تقول: »إدارة مصاحل 
الدولة وتطبيق األنظمة والقوانني املتعّلقة باألمور العائدة إىل إدارته وما خص 
به«. وأعلن من داخل املبنى أن الدولة اسرتجعت بعضًا من هيبتها اليت هدرها 
قراصنة متمّردون يريدون احملافظة على إقطاعيات بنوها يف غفلة عن الناس 

حترير الشبكة اخللوية الثالثة: القراصـنة غاضبون
حممد زبيب

عرب التزوير والبلطجة.
جاءت ردود فعل القراصنة باهتة وعاجزة. فال رئيس جملس إدارة شركة »ميس« 
ومديرها العام غازي يوسف جنح يف استثارة الغرائز، إذ كيف ميكن أن ينجح يف 
ذلك من هناك طعون جّدية يف نيابته، لكونه يشغل وظيفة يف شركة مملوكة 
من الدولة، وهو ال يأبه بذلك ويصّر على خمالفة القانون الذي مينعه من اجلمع 
بني النيابة والوظيفة املذكورة؟ وال النائب مروان محادة جنح يف ذلك لكونه 
هو الذي ختلى عن مسؤولياته الدستورية عندما توىّل حقيبة وزارة االتصاالت، 
وشارك يف جتيري الشبكة اخللوية الثالثة جلهة ال متتلكها خالفًا للقانون... فيما 
عبد املنعم يوسف فشل يف توريط املّدعي العام القاضي سعيد مريزا يف قضية 
اختلقها عرب تقديم إخبار غري مستند إىل أي مسّوغ قانوني ثابت، ما عدا قرارات 
جمللس الوزراء مشكوك يف صحتها. فالقاضي مريزا مل جيد طريقة لتربير وضع 
اليد على قضية »الطابق األسود«، إذ كيف ميكن أن يفعل ذلك اآلن يف مواجهة 
حيّرك  مل  فيما  إليها،  والتجهيزات  املبنى  ملكية  تعود  اليت  االتصاالت  وزارة 
ساكنًا عندما متّرد موّظفون يف »أوجريو« وقوى األمن الداخلي وارتكبوا جرائم 
السابق  االتصاالت  وزير  مبنى حكومي وتهديد  باحتالل  القانون  عليها  يعاقب 
التوّرط يف قضية خاسرة،  القاضي مريزا  بالسالح؟! رفض  وموّظفني عاّمني 
على عكس ما حاول تلفزيون أخبار املستقبل إشاعته لفرتة قصرية عن وضع يد 

املّدعي العام على »قضية دخول وزير االتصاالت إىل وزارته«.
جنح صحناوي يف مهمته، لكّن القراصنة من دون متابعة. وقد يأتي اليوم الذي 

يكون يف مقدور القضاء اللبناني سوقهم إىل احملاكمة.
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كلينتون مليقاتي: إما متويل...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

معلومات من نيويورك، ان وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري كلينتون 
او لبنان سيتعرض  الواحد مليقاتي »إما متويل احملكمة  قالت باحلرف 
ملقاطعة وعقوبات وعدم التعاون معه« وهو امر اوصله أيضًا سفراء 
الرئيس  من  املقرب  حناس  نقوال  االتصال  وزير  اىل  الغربية  الدول 
ميقاتي، فصرح الوزير حناس ان هناك خطرا كبريا من عدم التمويل.

يف هذا اجملال، قال الرئيس ميقاتي انه سيحاول اقناع حلفائه يف 
القبول بالتمويل، لكن حتى اآلن وبشكل جازم فإن 17 وزيرا من اصل 

30 وزيرا سيصوتون ضد التمويل.
تشرتط  احلكومة  يف  اطرافا  فإن  السرية،  املعلومات  صعيد  وعلى 
على الرئيس ميقاتي ان يوافق على التمويل مقابل تعديل بروتوكول 

احملكمة الدولية، لكن هذا االمر غري وارد لدى االمم املتحدة.
متويل احملكمة الدولية

شدد رئيس احلكومة جنيب ميقاتي على ان لبنان ليس يف عزلة وال 
أحد يستطيع ان يعزل لبنان وهو دائما موجود »يف احملافل الدولية«، 
الفتا اىل ان »لبنان موجود ومتفاعل وفاعل«، مشريا اىل ان »هديف 

محل رسالة لبنان اىل العامل«.
وعن اجتماعه مع وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري كلينتون، اكد ان 
»االجتماع كان اجيابيًا جدًا وكان هناك نقاش بناء على كل االصعدة 
وقناعيت اقوهلا وهي نابعة من مصلحة لبنان انه جيب احرتام القرارات 
الدولية وان ينفذ لبنان هذه القرارات واحملكمة الدولية نابعة عن قرار 

دولي«.
االفرقاء يف  انه سيسعى جاهدا القناع  ابلغ كلينتون  انه  ولفت اىل 
احلكومة بتمويل احملكمة وال احد عندما احتدث عن مصلحة لبنان سيكون 

ضد مصلحة لبنان من الشركاء يف احلكومة.
وعن املساعدات االمريكية للجيش اللبناني، قال : »كنت مرتاحا هلذا 
العماد جان قهوجي  اللقاء مع كلينتون، وقائد اجليش  املوضوع يف 
املسؤولني  مع  املوضوع  لبحث  املقبل  الشهر  واشنطن مطلع  سيزور 
االمريكيني ورأيت كل تأييد من قبل الوزيرة كلينتون الستمرار هذه 
الربامج وكل ما قيل يف املاضي كان غيمة صيف والعالقة مع الواليات 
املتحدة ال تزال جيدة وانا حريص على متتني العالقات مع كل بلدان 

العامل ومنها الواليات املتحدة االمريكية«.
لكن معلومات كشفت ان جلسة جملس الوزراء االربعاء املقبل لن تشهد 
احملكمة  متويل  موضوع  فيما  اخلالفات،  استمرار  بسبب  تعيينات  اي 
والقوى  االحزاب  لقاء  ان  علمًا  اجللسة،  يف  مطروحا  ليس  الدولية 
الوطنية الذي عقد اجتماعًا امس برئاسة عضو املكتب السياسي يف 
لتمويل  االحزاب  رفض  على  اكد  قماطي،  حممود  احلاج  اهلل«  »حزب 
احملكمة ورأى ان اي حماولة الجياد خمارج تؤدي اىل استمرار لبنان يف 
عملية التمويل مرفوضة، وان املخرج الوحيد الذي جيب ان ينصب عليه 

النقاش هو فك ارتباط لبنان باحملكمة الدولية.
فيما رأى وزير االقتصاد نقوال حناس ان قرار متويل احملكمة سيصدر 
لبنان دوليا، فعزله  لعزل  الوزراء جمتمعًا النه ال مصلحة  عن جملس 
مكلف جدا، واضاف انه اذا اختذ قرار من احلكومة بعدم متويل احملكمة 
فإن هذا القرار لن يؤثر يف عمل احملكمة بل سيؤثر يف الوضع اللبناني 

امام اجملتمع الدولي.
واشار اىل ان الرئيس ميقاتي سيعود اىل لبنان وسيفسر االنعكاسات 
القرار  وسيتخذ  احملكمة  متويل  عدم  قرار  على  سترتتب  اليت  اخلطرة 

املناسب الذي حيمي لبنان ويؤمن مصاحله.
واعلن حناس انه ال ضمانة مبوافقة حزب اهلل والتيار الوطين احلر ولكن 
القناعة هي انه جيب عقد جلسة للحكومة يدرس خالهلا هذا املوضوع 
العلنية، معتربا ان كالم اجلنرال عون عن متويل  اطار املواقف  خارج 

احملكمة من اموال عائلة ميقاتي هو تكتيك سياسي.
الراعي

ورغم مرور اكثر من اسبوعني على كالم البطريرك املاروني مار بشارة 
بطرس الراعي يف فرنسا، فإن هذا الكالم ما زال مثار جدل داخلي 
بني مؤيد ومعارض حيث اشارت مصادر كنسية اىل ان اجتماع املطارنة 
املوارنة االربعاء مل يكن صاخبًا كما ورد يف بعض وسائل االعالم، 
وان النقاش كان شاماًل، وطرح الراعي على البطاركة خلفيات موقفه 
وان استمرار االجتماع لـ4 ساعات كان بسبب مناقشة االمور االدارية، 
باالضافة اىل ان صياغة البيان استمرت ألكثر من ساعة لكن االجواء 

داخل االجتماع كانت جيدة.
حاول  شخص  اي  على  رد  هو  املطارنة  نداء  ان  املصادر  واضافت 
اجياد شرخ يف ما بني املطارنة، مشرية اىل ان االعالم اعطى زيارة 
الوفد السوري ابعادًا، فيما كانت الزيارة مقررة منذ انتخاب البطريرك 

الراعي.
دومينيك  املونسنيور  الرسولي  الكرسي  سر  امني  جدد  ذلك،  اىل 
املناطق  الدينية يف  االقليات  الداعي حلماية  الفاتيكان  نداء  مامربتي 
املهددة فيها، مشريا خالل كلمة له يف جملس االمن اىل ان الفاتيكان 
يرغب يف اختاذ قرار يساعد على الوصول الفعلي للهدف النهائي وهو 

اقرار حق الفلسطينيني يف ان تكون هلم دولتهم املستقلة.
يف حني اكدت مصادر يف 14 اذار ان امتعاضها من مواقف بكركي 
لن يؤدي اىل قطع خيوط التواصل معها وان القوى املسيحية يف 14 

اذار حريصة على موقع بكركي ودورها.

تركيا تقرتح مقابل وقف االحتجاجات...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

العلماني  النظام  طبيعة  بسبب  مستقبال،  أو  اآلن  سواء  سوريا  يف 
للبلد.

نظريه  لقائه  خالل  صاحلي  أكرب  علي  اإليراني  اخلارجية  وزير  وشدد 
الرتكي امحد داود اوغلو، يف نيويورك، على رفض أي تدخل أجنيب 
يف الشأن الداخلي السوري، حمذرا من أنه إذا ما مل تستقر األوضاع 
يف سوريا فسوف يؤثر ذلك بشكل سليب على االستقرار واألمن يف 

املنطقة.
سوريون حياصرون فورد

ومتكنت قوات األمن السورية من فك حصار فرضه ألكثر من 3 ساعات 
فورد،  روبرت  دمشق  األمريكي يف  السفري  على  احملتجني  من  عدد 

داخل مكتب أحد املعارضني السوريني.
»التدخالت  على  احملتجني  من  العشرات  حاصره  الذي  فورد،  وخرج 
األمريكية بالشؤون السورية«، ألكثر من 3 ساعات يف مكتب املنسق 
العام هليئة التنسيق الوطنية يف سوريا احملامي حسن عبد العظيم يف 

شارع النصر وسط دمشق، حبماية قوات األمن السورية.
وجنحت قوات األمن السورية بتفريق عشرات احملتجني الذي رشقوا 
السفري األمريكي باحلجارة والبيض والبندورة لدى وصوله إىل مكتب 
بإبالغ  األمريكية  بالسفارة  االرتباط  ضابط  قام  بعدما  العظيم،  عبد 

اجلهات السورية املختصة باألمر.
أمام املكتب، ولدى  العظيم إن »عشرات احملتجني وقفوا  وقال عبد 
وصول فورد وسكرتريته للشؤون السياسية تعرضا للرشق بالبندورة 
وأصيبت سكرتريته، ثم دخل السفري املكتب ومت إغالق األبواب اليت 
حاول احملتجون اقتحامها«. وأشار إىل أن من وصفهم بأنهم »شبيحة« 

هتفوا بشعارات ضد اجلوالت اليت يقوم بها السفري األمريكي.
وأوضح أن »االجتماع مع السفري فورد مل يكن كما جيب نتيجة األصوات 
اللقاء على ثوابت اهليئة  أمام املكتب، وحنن أكدنا خالل  اليت جتري 
برفض التدخل اخلارجي والتدخل العسكري ال من حلف مشال األطلسي 

وال من الواليات املتحدة أو تركيا«.
الواليات  وارد  يف  ليس  أنه  أّكد  »السفري  إن  العظيم  عبد  وقال 
وأضاف  سوريا«.  عسكريا يف  التدخل  تركيا  وال  أوروبا  وال  املتحدة 
»أبلغت السفري أن العقوبات االقتصادية اليت تفرضها الدول الغربية 

والواليات املتحدة أضرت بالشعب السوري«.
يشار إىل أن فورد قام بزيارة محاه اليت تشهد مع مدن أخرى تظاهرات 
السلطات  غضب  أثار  ما  وهو  النظام،  وبإسقاط  بإصالحات  تطالب 
السورية اليت اتهمته بالتحريض على العنف. وكان السفري الفرنسي 
لدى سوريا أيريك شوفالييه تعرض للرشق بالبيض والبندورة السبت 
املاضي لدى خروجه من لقاء مع بطريرك إنطاكية وسائر املشرق للروم 
األرثوذكس أغناطيوس الرابع هزيم يف باب توما بالبلدة القدمية يف 

دمشق.
باختاذ  قامت  »الوزارة  إن  اخلارجية  وزارة  يف  مسؤول  مصدر  وقال 
فورد  روبرت  دمشق  األمريكي يف  السفري  حلماية  الالزمة  اإلجراءات 
سوريا  التزامات  من  انطالقا  عمله،  مقر  إىل  عودته  وتأمني  وفريقه 
الدولية، وذلك فور علمها بنبأ تعرضه لتظاهرة من عدد من السوريني 

الذين احتجوا على السفري وحتركاته«.
وأضاف املصدر، يف تصريح أوردته وكالة األنباء السورية )سانا( أن 
أثناء  بأن فورد تعرض  السورية  اخلارجية  أعلمت  األمريكية  »السفارة 
قيامه بزيارة إىل مكتب احملامي حسن عبد العظيم لتظاهرة من عدد 
من السوريني وأنها بادرت على الفور إىل االتصال باجلهات املعنية 

لتأمني عودته إىل مقر السفارة«.
وأدان البيت األبيض هجوم حمتجني سوريني على فورد، ووصفه بأنه 
حماولة لرتهيب دبلوماسي يشهد على »وحشية« احلكومة السورية. وقال 
املتحدث بامسه جاي كارني »مثل هذه االعتداءات على الدبلوماسيني، 

ومن بينهم السفري، غري مربرة«.
وطالبت وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون دمشق باختاذ كل 
اإلجراءات الالزمة حلماية الدبلوماسيني األمريكيني. وقالت »ندين هذا 
اهلجوم غري املربر بأشد العبارات املمكنة. كان السفري فورد ومساعدوه 
لرتهيب  احملاولة  وهذه  بالسفارة،  اخلاص  الطبيعي  العمل  يؤدون 
دبلوماسيينا من خالل العنف غري مربرة«. وأضافت »ناقشنا على الفور 
هذا احلادث مع احلكومة السورية، ونطالبهم باختاذ كل التدابري املمكنة 

حلماية دبلوماسيينا وفقًا اللتزاماتهم مبوجب القانون الدولي«.
لرتهيب  متواصلة  محلة  من  »جزءا  اهلجوم  اخلارجية  وزارة  واعتربت 
الدبلوماسيني األمريكيني«. وقال املتحدث بامسها مارك تونر »الرتهيب 
إال سلوك غري حضاري.  للحكومة ما هو  الذي مارسته حشود موالية 
إنه هجوم ال ميكن تربيره يعكس تعصب النظام وأنصاره«. واضاف إن 
فورد وموظفيه عادوا بسالم إىل السفارة األمريكية، ونفى اتهامات 
احلكومة السورية بأن الواليات املتحدة تسعى للتحريض على العنف 

ضد قوات األمن السورية.
وقال مصدر مسؤول يف وزارة اخلارجية، يف بيان، إن »التصرحيات 
األخرية الصادرة عن املسؤولني األمريكيني، مبا يف ذلك ما قاله نائب 
تأييد  يف  احلالي   26 يف  تونر  مارك  اخلارجية  وزارة  باسم  املتحدث 
استخدام اجلماعات اإلرهابية املسلحة العنف ضد قوات اجليش العربي 
متورطة  املتحدة  الواليات  أن  على  واضح  وبشكل  تدل  إمنا  السوري 
يف تشجيع اجلماعات املسلحة على ممارسة العنف ضد اجليش العربي 

السوري«.
وأضاف أن »وصف تونر هذه األعمال اإلرهابية بأنها أمر طبيعي هو 
وصف خال من املسؤولية، ومن شأنه تشجيع أعمال اإلرهاب والفوضى 
خدمة ألهداف خارجية تتنافى مع مصاحل الشعب السوري«. وتابع إن 
»سوريا إذ تدين بشدة هذه التصرحيات األمريكية تؤكد تصميمها على 
أمنها واستقرارها، والدفاع عن مواطنيها  القيام بواجباتها يف محاية 

وسالمتهم، والتصدي لكل حماوالت التدخل يف شؤونها الداخلية«.

تتــمات
الدول االوروبية  اىل ذلك، قال دبلوماسيون لدى االمم املتحدة ان 
قرار قدمته اىل جملس  على مشروع  اليوم  التصويت  يتم  بان  تأمل 
القرار  مشروع  يفرض  وال  بشدة.  موسكو  وتعارضه  الدولي  االمن 
عقوبات فورية على النظام السوري لكنه يهدد بفرضها الحقا اذا مل 

تتم تلبية عدد من الشروط، بينها »وقف العنف فورا«.
عن  فالريو  برنار  الفرنسية  اخلارجية  وزارة  باسم  املتحدث  وأعرب 
حاليا يف  التفاوض  بشأنه  الذي جيري  القرار  يتضمن  ان  االمل يف 
االمم املتحدة »مؤشرا قويا وحتذيرا لدمشق« بدون توضيح ما اذا انها 
ستوافق على نص ال يتطرق لعقوبات. واكد ان »جملس االمن امام 

مسؤولياته وحان الوقت للتحرك امام املأساة السورية«.
مقابلة  يف  وليامز،  مايكل  لبنان  اخلاص  املتحدة  األمم  منسق  وقال 
مع »رويرتز« يف بريوت، »سوريا يف وسط أزمة عميقة. أعتقد بقوة 
أن تغيريًا كبريًا سيحدث. من الصعب جدًا تأكيد وقت حدوث ذلك، 
لكنين أعتقد حقًا أننا ال نتحدث عن مسألة سنوات«. وأضاف »انتهى 
أساسًا عصر حكم الرجل الواحد أو حكم األسرة أو أوشك على االنتهاء 
يف العامل العربي«. واعترب أن »التغيري يف سوريا سيحسن من فرص 

التقدم يف وقف إلطالق النار بني لبنان وإسرائيل«.
كيلو

وقال كيلو، يف مقابلة يف منزله يف دمشق، ان »املعارضني اجملتمعني 
يف اجمللس الوطين يؤيدون تدخال أجنبيا حلل األزمة يف سوريا بينما 
املعارضون يف الداخل هم ضد« هذا التدخل. وأضاف »اذا قبلت فكرة 
باجتاه  باجتاه سوريا موالية ألمريكا وليس  االجنيب فسنذهب  التدخل 
دولة حرة وتتمتع بالسيادة«، موضحا ان »طلب تدخل أجنيب سيفاقم 
يف  وحنن  والطائفية،  مسلح  عنف  يف  ستدخل  سوريا  الن  املشكلة 

الداخل نعارض العنف والطائفية والسالح«.
بشأن  موقفها  تراجع  الداخلية  املعارضة  أن  السياق  هذا  يف  وعلم 
كلف  الذي  غليون  برهان  السوربون  جامعة  يف  األستاذ  مع  العالقة 
التدخل  من  موقفه  بسبب  وترؤسه،  الوطين«  »اجمللس  عمل  بتنسيق 

اخلارجي يف الشأن السوري.
وقال كيلو انه »إذا قرر املتظاهرون أن يتسلحوا، فهناك خشية كبرية 
من ان تفلت االمور من ايدي اجلميع وتتجه سوريا اىل اقتتال طائفي 
او اهلي«، مشريا اىل ان »اجلميع خيسر يف هذه احلالة«. واضاف ان 
»النظام يطبق منذ البداية خطة تقضي بالضغط على احلراك الشعيب 
لدفعه اىل التطرف ومحل السالح. واحلراك السلمي واملدني ال يناسبه. 
يفضل حراكا مسلحا على صلة بالتطرف االسالمي«. وتابع »اليوم هناك 
فكرة مطروحة هي التظاهرات السلمية، امنا احملمية بالسالح من قبل 

املتظاهرين او من قبل اجلنود الفارين حسب املناطق«.
وتضم اللجنة الوطنية للتغيري الدميوقراطي، اليت اجتمعت يف 17 أيلول 
قرب دمشق، أحزابا »قومية عربية« وأكرادا واشرتاكيني وماركسيني 
دليلة.  عارف  واالقتصادي  كيلو  ميشيل  مثل  مستقلة  وشخصيات 
وانتخبت اللجنة جملسا مركزيا يضم 80 عضوا، 25 يف املئة منهم من 

»الشباب الثوريني« الذين أطلقوا احلركة االحتجاجية.

تصاعد غارات الناتو...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

األمريكي اجلمهوري جون ماكني الذي يزور ليبيا ضمن وفد أمريكي إن 
ليبيا »تلهم الشعوب يف الصني وروسيا وايران وسوريا«.

وأكد مراسلو وكالة »رويرتز« لألنباء أن قوات احلكومة الليبية املوقتة 
مقاتلي  بني  عنيفة  معارك  وتدور  سرت.  مدينة  مطار  على  سيطرت 
القذايف وقوات اجمللس االنتقالي يف سرت، وكانت تسمع رشقات 
بأن  امليدانيني  القادة  احد  صّرح  فيما  ثقيلة  رشاشات  من  متقطعة 
رجالنا هلجمات شرسة.  تعّرض  االول(.  )أمس  دارت  عنيفة  »معارك 

كانت املعارك عنيفة يف حميط ميناء سرت ويف شرق املدينة«.
وقبل يومني اعترب االستيالء على امليناء انتصارًا كبريًا يف معركة قوات 
اجمللس الوطين االنتقالي للسيطرة على هذه املدينة. وقال القيادي 
إن »الوضع يتغري من يوم آلخر. يكون النصر لنا يومًا ويف اليوم التالي 
االخرية  معركتهم  انها  »لقد خسروا كل شيء،  واضاف  يكون هلم«. 
وهلذا يقاتلون بشراسة. قواتنا تتلقى ضربات قاسية. اليوم تراجعنا 
مسافة ثالثة كيلومرتات«. وتابع قائاًل »مل يكن هناك تنسيق واصيبت 
جمموعة من عناصرنا بصاروخ اطلقته احدى دباباتنا اليت كانت وراءهم. 

وقتل ثالثة رجال«.
ويف حادث آخر مرتبط بسوء التنظيم يف صفوف قوات اجمللس االنتقالي 
قتل عنصران واصيب 18 يف صاروخ اطلق عرضًا من مستودع لألسلحة 
وسقط على غرفتهما حبسب مصادر طبية يف مستشفى ميداني على 

بعد حواىل 50 كلم غربي سرت.
ويف بين وليد اليت تبعد 170 كلم جنوب شرق طرابلس يواجه مقاتلو 
ايام. وطلب احد  اجمللس االنتقالي مقاومة شرسة ومل يتقدموا منذ 
قادة قوات اجمللس الوطين االنتقالي على جبهة بين وليد »مساعدة 

أكرب من حلف مشال االطلسي«.
وقال مصدر من األمم املتحدة يف ليبيا إن اجمللس الوطين االنتقالي 
هناك طلب من املنظمة الدولية احلصول على وقود لسيارات اإلسعاف 

إلجالء اجلرحى من مدينة سرت احملاصرة.
اليت  الساحلية  أن مدنيني كانوا يفرون من املدينة  وأضاف املصدر 
معمر  املخلوع  للزعيم  موالون  مقاتلون  مناطقها  بعض  على  يسيطر 
القذايف قبيل الفجر عندما بدأت القوات املوالية للقذايف يف حراسة 

نقاط التفتيش.
ومضى يقول إن األمم املتحدة ترسل صهاريج من مياه الشرب النظيفة 
بسبب زيادة تدفق املدنيني ممن اكتظت بهم السيارات يف الطريق 

اآلتي من سرت يف اجتاه بنغازي غربًا أو مصراتة شرقًا.
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رياضة

عاد حامل اللقب برشلونة اإلسباني من بيالروسيا بفوز كاسح على 
مضيفه باتي بوريسوف )5ـ صفر(، أالربعاء، يف ختام اجلولة الثانية 

من دور جمموعات دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.
وسجل لربشلونة ألكسندر فولودكو )19 خطأ يف مرمى فريقه(، وبدرو 
رودريغز )22(، واالرجنتيين ليونيل ميسي )38 و56(، ودافيد فيا 
بفارق  نقاط  بـ4  الثامنة  اجملموعة  اإلسباني  الفريق  فتصدر   ،)90(
بلزن  فيكتوريا  ضيفه  على  الفائز  اإليطالي  ميالن  أمام  األهداف 
التشيكي بهدفني للسويدي زالتان إبراهيموفيتش )53(، وأنطونيو 
برشلونة  أسطورة  مبعادلته  إجنازا  ميسي  حقق  بينما   ،)66( كاسانو 
بـ194  النادي  هدايف  ألفضل  الثاني  املركز  يف  كوباال  الديسلو 

هدفا.
وضمن اجملموعة اخلامسة، تعادل فالنسيا اإلسباني مع ضيفه تشلسي 
اإلنكليزي بهدف لروبرتو سولدادو )87 من ركلة جزاء(، مقابل هدف 
لفرانك المبارد )56(، وفاز باير ليفركوزن األملاني على ضيفه غنك 

البلجيكي بهدفني الرس بندر )30(، وميكايل باالك )1+90(.
ويتصدر تشلسي اجملموعة بـ4 نقاط أمام ليفركوزن )3(، وفالنسيا 

)2(، وغنك )1(.
الثاني  فوزه  الفرنسي  مرسيليا  حقق  السادسة،  اجملموعة  وضمن 
على حساب ضيفه بوروسيا دورمتوند األملاني بثالثة أهداف للغاني 
أندري أيو )20 و69(، ولوك رميي )62(، فرفع رصيده إىل 6 نقاط 
بفارق نقطتني أمام أرسنال اإلنكليزي الفائز على ضيفه أوملبياكوس 
اليوناني بهدفني ألليكس أوكسالد تشامربلني )8(، والربازيلي أندري 

سانتوس )20(، مقابل هدف لإلسباني دافيد فوسرت )27(.
على  الروسي  بطرسربغ  سان  زنيت  فاز  السابعة،  اجملموعة  وضمن 
ضيفه بورتو الربتغالي بثالثة أهداف لرومان شريوكوف )20 و63(، 
رودريغز  جيمس  للكولوميب  هدف  مقابل   ،)72( داني  والربتغالي 
)10(، وتعادل شاختار دونيتسك األوكراني مع ضيفه ابويل نيقوسيا 
للمقدوني  هدف  مقابل   ،)64( جادسون  للربازيلي  بهدف  القربصي 
أمام  نقاط  بـ4  اجملموعة  ابويل  فتصدر   ،)61( تريكوفسكي  إيفان 

زنيت وبورتو )3(.
»يوروبا ليغ«

تقام 24 مباراة يف اجلولة الثانية من دور اجملموعات لكأس »يوروبا 
رين  ومضيفه  اإلسباني  مدريد  اتلتيكو  بني  ابرزها  وستكون  ليغ« 
بلباو  اتلتيك  ومضيفه  الفرنسي  جرمان  سان  وباريس  الفرنسي، 

اإلسباني، وسلتيك االسكتلندي وضيفه أودينيزي اإليطالي.
بني  االقوى  النها  التاسعة  اجملموعة  اىل  موجهة  االنظار  ستكون 
ورين  مدريد  اتلتيكو  الرباعي  وجود  ظل  يف  الـ12  اجملموعات 
وأودينيزي وسلتيك الذي حجز مكانه يف دور اجملموعات على حساب 
سيون السويسري الذي استبعده االحتاد االوروبي الشراكه العبني 
غري مؤهلني يف مباراتي الذهاب واالياب من الدور التمهيدي الفاصل 

امام الفريق االسكتلندي.
وأعلن اتلتيكو مدريد، بطل 2010، عن نفسه بقوة يف اجلولة االوىل 
بعدما حسم مواجهته مع سلتيك بهدفني للكولوميب راداميل فالكاو 
الذي كلف اتلتيكو مدريد 40 مليون يورو لضمه من بورتو الربتغالي 
حامل لقب النسخة االخرية، والربازيلي دييغو القادم من فولسبورغ 

االملاني.
ويسعى اتلتيكو مدريد يف مواجهته االوىل على االطالق مع رين، اىل 
تناسي اخلسارة القاسية اليت مين بها السبت املاضي امام برشلونة 
)صفرـ5(، يف الدوري احمللي واستعادة نغمة االنتصارات معوال بشكل 
اساسي على فالكاو الذي سجل 5 اهداف يف 5 مباريات خاضها يف 

الدوري اضافة اىل اهلدف الذي سجله يف مرمى سلتيك.
على  سهلة  تكون  لن  مانزانو  غريغوريو  املدرب  فريق  مهمة  لكن 
اإلطالق يف معقل رين الذي كان خسر يف اجلولة االوىل امام مضيفه 
االوروبي  الفرنسي عن فوزه  الفريق  اودينيزي )1ـ2(، حيث يبحث 
السادس على التوالي بني مجاهريه وعن احملافظة على سجله االوروبي 
اخلالي من اخلساشر على ارضه للمباراة الثامنة على التوالي، علما بأن 
خسارته االخرية على ملعبه تعود اىل الرابع من تشرين االول 2007 
حني خسر امام لوكوموتيف صوفيا البلغاري )1ـ2(، يف الدور االول 

من كأس االحتاد االوروبي.
ويف املباراة الثانية، يسعى اودينيزي اىل فك عقدته االوروبية خارج 
قواعده عندما حيل ضيفا على سلتيك، اذ ان الفريق اإليطالي فشل 
يف حتقيق اي فوز يف املباريات االوروبية اخلمس اليت خاضها بعيدا 
عن مجهوره ويعود انتصاره االخري خارج ملعب »فريولي« اىل السادس 
من تشرين الثاني حني تغلب على سبارتاك موسكو الروسي )2ـ1(، 

يف الدور االول من كأس االحتاد االوروبي.
بداية  يف  مميزة  بفرتة  غيدولني  فرانشيسكو  املدرب  فريق  ومير 
له  االوىل  االربع  املباريات  اخلسارة يف  طعم  يذق  مل  اذ  املوسم، 
يف الدوري احمللي، ما جعله يتشارك صدارة الرتتيب مع يوفنتوس 
من  اجملموعات  دور  اىل  التأهل  فشل  حسرة  ان  املؤكد  من  لكن 
دوري ابطال اوروبا كبرية جدا بعد ان فشل يف ختطي عقبة ارسنال 

الكؤوس األوروبية بكرة القدم

األبطال: مخاسية لربشلونة يف بيالروسيا وفوز ثان ملرسيليا
»يوروبا ليغ«: مواجهتان إسبانية ـ فرنسية يف بلباو ورين

باخلسارة امامه ذهابا وايابا يف الدور التمهيدي الفاصل.
هذا  املتجدد  جرمان  سان  باريس  حيل  السادسة،  اجملموعة  ويف 
املوسم ضيفا ثقيال على اتلتيك بلباو يف مباراة قد حتدد هوية بطل 
اجملموعة باكرا خصوصا ان املنافسني اآلخرين فيها هما سالزبورغ 
النمساوي وسلوفان براتيسالفا السلوفاكي اللذان يتواجهان اليوم 

على ارض االول.
وقد حدد باريس سان جرمان واتلتيك بلباو هذه اجملموعة باكرا بعد 
الفوز الذي حققه االول على ضيفه سالزبورغ )3ـ1(، وعودة الثانية 

من ملعب سلوفان براتيسالفا السلوفاكي بفوز مثني )2ـ1(.
إنكلرتا  األيرلندي اىل  ويف اجملموعة االوىل، يعود شامروك روفرز 
على  ضيفا  حيل  عندما  وذلك  عاما   50 من  اكثر  منذ  االوىل  للمرة 
توتنهام يف مباراة صعبة للغاية خصوصا ان مضيفه الذي يعترب من 
ابرز املنافسني على اللقب، بدأ مشواره بشكل متعثر بعد تعادله مع 

مضيفه باوك اليوناني سلبا.
وستكون مباراة اليوم االوىل لشامروك الذي كان استهل يف دور 
الروسي  كازان  روبن  امام  ارضه  على  قاسية  خبسارة  اجملموعات 
بثالثية نظيفة، يف إنكلرتا منذ املوسم 1957ـ1958 عندما اصبح اول 
فريق أيرلندي يشارك يف كأس االندية االوروبية البطلة لكنه يأمل 
ان تكون نتيجة افضل من تلك اليت حققها حينها حيث مين خبسارة 

ثقيلة امام مانشسرت يونايتد بسداسية نظيفة.
ويف اجملموعة نفسها، يسعى روبن كازان اىل احملافظة على صدارته 

وحتقيق فوزه الثاني عندما يستقبل باوك.
ويف اجملموعة الرابعة، يشهد ملعب »جوزيه الفاالدي« مواجهة قوية 
بني سبورتينغ لشبونة الربتغالي وضيفه التسيو اإليطالي حيث يسعى 
االول اىل تأكيد بدايته القوية بعد ان فاز يف اجلولة االوىل خارج 
قواعده على زيوريخ السويسري )2ـ صفر(، فيما يأمل الثاني اىل 
تعويض تعثره يف املباراة االوىل يف عقر داره بتعادله مع ضيفه 

املغمور فاسلوي الروماني )2ـ2(، الذي يستقبل بدوره زيوريخ.
ويف اجملموعة الثامنة، خيوض براغا الربتغالي وصيف بطل املوسم 
املاضي اختبارا صعبا نسبيا امام ضيفه كلوب بروج البلجيكي يسعى 
من خالله اىل تأكيد بدايته القوية بعد ان فاز يف اجلولة االوىل على 

برمنغهام اإلنكليزي يف عقر دار االخري )3ـ1(.
اما كلوب بروج فكان فاز على ضيفه ماريبور السلوفيين )2ـ صفر(، 

الذي يستقبل برمنغهام اليوم.
ويف اجملموعة اخلامسة، يأمل النجم االوكراني اندري شفتشنكو يف 
وذلك  ممكنة  طريقة  بأفضل  والثالثني  اخلامس  مبيالده  حيتفل  ان 
من خالل قيادة فريقه دينامو كييف للفوز على مضيفه ماكابي تل 

ابيب.
وكان دينامو كييف بدأ مشواره يف هذه اجملموعة بتعادل خميب على 
ارضه امام ستوك سييت اإلنكليزي )1ـ1(، فيما مين ماكابي تل ابيب 
خبسارة ثقيلة جدا على يد بشكتاش الرتكي )1ـ5(، الذي حيل ضيفا 

على ستوك سييت يف مباراة قوية.
ويف اجملموعة العاشرة، يبدأ شالكه مشواره مع مدربه اجلديد ـ القديم 
اهلولندي يوب ستيفنس مبواجهة ضيفه ماكابي حيفا، وهو يأمل ان 
حيقق فوزه االول بعد ان تعادل يف اجلولة االوىل مع مضيفه ستيوا 

بوخارست الروماني.
رابيد  على  ضيفا  اهلولندي  ايندهوفن  حيل  الثالثة،  اجملموعة  ويف 
بوخارست الروماني وهو يسعى اىل نقطته السادسة بعد ان فاز يف 
الذي  البولندي )1ـ صفر(،  اجلولة االوىل على ضيفه ليجيا وارسو 

يستقبل بدوره هابويل تل ابيب.
تعادل  كان  الذي  االملاني،  هانوفر  حيل  الثانية،  اجملموعة  ويف 

جنم مانشسرت يونايتد الويلزي غيغز حيتفل بتسجيله هدف التعادل يف 
مرمى بنفيكا )أ ف ب( 
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على ارضه مع ستاندار لياج البلجيكي سلبا، ضيفا على كوبنهاغن 
الدمناركي الساعي اىل فوزه الثاني بعد ان فاز على فورسكال بولتافا 

االوكراني )1ـ صفر(، يف اجلولة االوىل.
وهنا الربنامج )املباريات بتوقيت بريوت(:

& اجملموعة االوىل:
ـ روبن كازان )روسيا( * باوك )اليونان( )18.00(.

ـ توتنهام )إنكلرتا( * شامروك روفرز )أيرلندا( )22.05(.
& اجملموعة الثانية:

ـ فورسكال بولتافا )اوكرانيا( * هانوفر )املانيا( )22.05(.

ـ ستاندار لياج )بلجيكا( * كوبنهاغن )الدمنارك( )22.05(.
& اجملموعة الثالثة:

ـ ليجيا وارسو )بولندا( * هابويل تل ابيب )22.05(.
ـ رابيد بوخارست )رومانيا( * ايندهوفن )هولندا( )22.05(.

& اجملموعة الرابعة:
ـ فاسلوي )رومانيا( * زيوريخ )سويسرا( )22.05(.

ـ سبورتينغ لشبونة )الربتغال( * التسيو )إيطاليا( )22.05(.
& اجملموعة اخلامسة:

ـ ماكابي تل أبيب * دينامو كييف )اوكرانيا( )22.05(.
ـ ستوك سييت )إنكلرتا( * بشيكتاش )تركيا( )22.05(.

& اجملموعة السادسة:
ـ سالزبورغ )النمسا( * سلوفان براتيسالفا )سلوفاكيا( )22.05(.
ـ اتلتيك بلباو )إسبانيا( * باريس سان جرمان )فرنسا( )22.05(.

& اجملموعة السابعة:
ـ ميتاليست خاركيف )اوكرانيا( * ألكمار )هولندا( )20.00(.

ـ ماملو )السويد( * اوسرتيا فيينا )النمسا( )20.00(.
& اجملموعة الثامنة:

ـ براغا )الربتغال( * كلوب بروج )بلجيكا( )20.00(.
ـ ماريبور )سلوفينيا( * برمنغهام )إنكلرتا( )20.00(.

& اجملموعة التاسعة:
ـ سلتيك )اسكتلندا( * أودينيزي )إيطاليا( )20.00(.
ـ رين )فرنسا( * اتلتيكو مدريد )إسبانيا( )20.00(.

& اجملموعة العاشرة:
ـ شالكه )املانيا( * ماكابي حيفا )20.00(.

ـ ايك الرنكا )قربص( * ستيوا بوخارست )رومانيا( )20.00(.
& اجملموعة احلادية عشرة:

ـ تونيت )هولندا( * فيسال كراكوف )بولندا( )20.00(.
ـ اودنسي )الدمنارك( * فوهلام )إنكلرتا( )20.00(.

& اجملموعة الثانية عشرة:
ـ لوكوموتيف موسكو )روسيا( * اندرخلت )بلجيكا( )19.00(.
ـ ايك اثينا )اليونان( * شتورم غراتس )النمسا( )20.00(.

خسر منتخب لبنان أمام نظريه السعودي )صفر ـ2(، الشوط األول 
)صفر ـ1(، يف املباراة اليت أجريت مساء أالربعاء على استاد امللك 
العربية  البطولة  األول من  اليوم  إطار  الطائف، يف  مدينة  فهد يف 
املدرسية الرابعة بكرة القدم، على ان خيوض الفريق مباراته الثانية 
مع  نفسه  امللعب  على  اخلميس  اليوم  مساء  من  والنصف  السابعة 

منتخب اإلمارات ضمن اجملموعة الرابعة.
والقيام  دفاعية  بطريقة  األول  الشوط  يف  اللبناني  املنتخب  لعب 
ببعض الطلعات اهلجومية جنح الدفاع السعودي يف قطعها قبل ان 
تشكل اخلطورة، مقابل سيطرة واضحة ألصحاب األرض على وسط 
امللعب مع حماوالت الخرتاق الدفاع الذي كان واعيًا يف التصدي هلا 
وجنح احلارس علي حالل بقطع أكثر من كرة ساقطة، إال أن الغلبة يف 
نهاية الشوط كانت للسعوديني الذين كثفوا من هجماتهم املنظمة 
وجنحوا يف كسر التعادل وسجلوا هدف التقدم يف الدقيقة الثانية من 
الوقت احملتسب بدل عن ضائع، عن طريق صاحل الشهري بتسديدة 

مفاجئة من خارج املربع خدعت الكرة احلارس ودخلت على يساره.
وكان  باملئة   70 بنسبة  اللبناني  األداء  الثاني حتسن  الشوط  ويف 
اخرتاق  وجد صعبة يف  لكنه  الكرة  على  وسيطرة  انتشارا  االفضل 
على  األرض  أصحاب  اعتمد  حني  يف  املتماسك،  السعودي  الدفاع 
جنمهم فهد املولد الذي أقلق الدفاع اللبناني بتحركاته السريعة داخل 
من  اكثر  يف  املرمى  بتهديد  لزمالئه  ما مسح  اجلزاء  منطقة  وخارج 
مناسبة حتى جاءت الدقيقة 83 وأضاف عمر الزحيمي اهلدف الثاني 

بعد خطأ دفاعي قاتل.
يذكر أن املنتخب السعودي هو نفسه الذي شارك يف بطولة العامل 

للشباب اليت أجريت يف كولومبيا منذ شهرين.
]مثل لبنان: علي حالل، شادي سكاف، حسني الدر، عباس عوض، 
محزة علي، يوسف صاحل، حسني إبـراهيم، مصـــطفى قانــصو، حممد 
مقصود )حممد مرقبـــاوي(، عــالء الدين البابا )حممد قـــدوح(، حمــمود 

سبليين )قاســـم عوالة(.

خسـارة لبنـان أمـام السعوديـة )0ـ2(
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هوية  ببطاقة  لنا  هل   *
هيالنيك  بريوت  لنك   ملدير 
حسيب  السيد  باراماتا  يف 

درويش؟
وهاجرت  لبنان  يف  ولدت   -
يف  اسرتاليا  اىل  عائليت  مع 
يف   كنت  حيث   1973 عام 
عمري.  من  عشرة  الثانية 
الداخلي  الغرب  يف  ترعرعت 
لسيدني يف منطقة كانرتبري 
قوي  مؤيد  وأنا  وبانكستاون 

.)Bulldogs( لفريق البولدوغز
اما لناحية دراسيت فقد تلقيت 
ثانوية  يف  الثانوية  املرحلة 
كانرتبري للبنني حيث حصلت 
العليا،  الثانوية  شهادة  على 
اجلامعية  دراسيت  أكملت  ثم 
فتخرجت باجازة يف الرياضيات 
 من جامعة سيدني للتكنولوجيا.

* ماذا عن جمال العمل؟
- حصلت على وظيفيت األوىل 
 the State( بنك  ستايت  مع 
Bank of NSW( يف اطار برنامج 
متت  اذ  اجلدد  املتخرجني 
ترقييت يف غضون 18 شهرا 
االعمال  مدير  منصب  اىل 
التجارية يف البنك، حيث عملت 
يف كل من كامبسي، بريوود 
قسم  يف  باليس  ومارتن 
متويل الشركات يف البنك اذ 
كان عملي بشكل اساسي مع 
والشركات  الكربى  الشركات 

املدرجة على البورصة.
داخل  جتربيت  مشلت  وقد 
البنك أدوارا يف أسواق املال 
العمالء  ومساعدة  واخلزينة 
اسرتاتيجيات  يف  والزبائن 
أسعار  يف  املخاطر  من  احلد 

الفائدة والبورصة.
ستايت  مع  سنوات   9 بعد 
العربي  للبنك  انضممت  بنك 
جاميس  قيادة  حتت  اسرتاليا 
مسؤوال  كنت  حيث  واكيم 
أعمال  أنواع  مجيع  جلب  عن 
واكتساب  للبنك  اإلقراض  
الالعبني  بني  كبرية  مسعة 
جمتمعات  داخل  الرئيسيني 
والعرب  اللبنانيني  األعمال 
عالقات  على  حافظت  وقد 
وثيقة معهم حتى يومنا هذا.

طموح  اي  لديك  كان  هل   *
لتأسيس عمل خاص بك نظرا 
طيلة  اكتسبتها  اليت  للخربة 
فرتة عملك يف احلقول البنكية 

واملالية؟
يف  سنوات   5 فرتة  بعد   -
البنك العربي سعيت لتأسيس 
فافتتحت  بي  خاصة  مصلحة 
مكتبا لالستشارات املالية يف 
سيدني يتعامل بشكل رئيسي 
الشخصية   االستثمارات  يف 
وتقليص  التقاعد  ورواتب 
الفرتة  هذه  كانت  املخاطر. 
بالنسبة  كبرية  تعلم  فرتة 
لي وخصوصا انها اتاحت لي 
االطالع املباشر على تعقيدات 
املشاريع  وتشغيل  ادارة 
ال  التجربة  هذه  اخلاصة. 
تقدر بثمن، اذ اكسبتين خربة 
البيئة  يف  افضل  مصرفية 
احلالية،  واملالية  البنكية 
أكرب  فهما  لي  اتاحت  حيث 
املصرفية. زبائين   الحتياجات 
اسرة  اىل  انضممت  ملاذا   *

بريوت هيالنيك بنك؟
-بعد أن مسعت عن دخول بنك 
بريوت اىل السوق األسرتالية 
من  كبرية  موجة  اعرتتين 
لدينا، يف  اصبح  اذ  احلماس 
النهاية، بنك أصوله اساسها 
يف الوطن االم. ولقد تأثرت 
للبنك  الَطموح  بالنهج  كثريا 
يف الصناعة املصرفية احمللية 
ونيته بالتوسع وخدمة اجلالية. 
االنضمام  قررت  السبب  هلذا 
إىل املصرف يف مراحله املبكرة 
لدي  وجناحه.  بنموه  والتمتع 
شغف عميق جباليتنا وجمتمعنا 
شعبنا  رؤية  ومتعة يف  وفخر 
ينجحون مدركني  اجلالية  ابناء 
ان بريوت هيالنيك بنك كان 

جزءا من هذا النجاح.
* متى انضممت اىل البنك؟

اىل  انضمامي  على  مضى   -
بريوت هيالنيك بنك  5 أشهر 
الراهن  الوقت  انين يف  حيث 
فرع  مدير  منصب  اشغل 
يف  مؤخرا  افتتح  الذي  البنك 

باراماتا.
فرع  مييز  الذي  ما  برأيك   *

البنك يف باراماتا؟
أي  عن  خيتلف  الفرع  هذا   -
األخرى  البنوك  فرع من فروع 
يف البالد، فقد صمم بطريقة 
بريوت يف  بنك  فروع  حتاكي 
لبنان وخاصة لناحية تصميمه 
املفتوحة  ومساحته  وديكوره 
حواجز  وال  فواصل  ال  حيث 
والزبائن  البنك  موظفي  بني 
الرتحيب  ويلقى  لقي  مما 
والزبائن  اجلالية  ابناء  من 
كما  بالراحة.  يشعرون  الذين 
ودودون  البنك  موظفي  ان 
حيث  للغاية  ومتعاونون 
حقا  وراء  ويقوفون  يدعمون 
منا«  املزيد  »توقع  شعارنا 

.)”Expect More From Us“(
من  هو  البنك  هذا  ان  كما 
اسرتاليا  يف  القالئل  الفروع 
 Internet على  حتتوي  اليت 
يستطيع  حيث   Access
هذه  استعمال  البنك  زبائن 
معامالتهم  لسائر  التسهيالت 
الدخول  ميكنهم  اذ  البنكية 
اي  اجراء  قبل  حساباتهم  اىل 

سحوبات مالية..
البنك  فرع  افتتاح  مت  متى   *

يف باراماتا؟
افتتح   2011 متوز   18 -يف 
فرع بريوت هيالنيك بنك يف 
الزبائن  خلدمة  ابوابه  باراماتا 
الرئيسي  املركز  يعترب  حيث 
للبنك )HUB( يف غرب سيدني 
اذ تعود اليه املعامالت البنكية 
بانكستاون  لفرع  االساسية 
وغرانفيل  مرييالندز  ولفروع 
وشالورا وبريوود اليت سيتم 
كل  ففي  قريبا.  افتتاحها 
فمثال  رئيسي  مركز  منطقة 
للبنك  الرئيسي  املركز  يهتم 
البنك  بفروع  ماركفيل  يف 
غرب  ومنطقة  كينغزفورد  يف 
افتتاح  سيتم  حيث  سيدني 
فيها. للبنك  فروع   عدة 
فرع  مساحة  تبلغ  كم   *

باراماتا؟
 220 حواىل  تبلغ  -املساحة 
بالكامل  مفتوحة  مربعا  مرتا 
واحدة خمصصة  غرفة  عدا  ما 
جيعله  ما  وهذا  لالجتماعات 

يف  البنوك  منط  عن  مغايرا 
اسرتاليا.. وانوه هنا ان الفرع 
يشهد  باراماتا  يف  اجلديد 
وخاصة  للزبائن  كثيفا  اقباال 
املنطقة  يف  اجلالية  ابناء  من 
شخصيا  بهم  اهتم  حيث 
واضع يف خدمتهم وتصرفهم 
خربة تناهز 25 عاما يف كافة 
واملالية. البنكية   املعامالت 
* فهل سيكون منوذجا للفروع 
اليت ستفتتحونها يف املستقبل 

جلهة املساحة املفتوحة؟
الفعل  لردة  نظرا  بالطبع،   -
من  وجدناها  اليت  االجيابية 
اليت  الفروع  فان  الزبائن 
اآلن  بعد  افتتاحها  سيتم 
تقريبا  مشابهة  ستكون 
لناحية  وخاصة  باراماتا  لفرع 
ان  كما  املفتوحة،  املساحة 
املستقبل  يف  احتماال  هناك 
جلعل  الفروع احلالية مشابهة 
يف  للبنك  الرئيسي  للمركز 
ازالة  جلهة  سيدني  غرب 
بني  الزجاجية  الفواصل 
البنك. وموظفي   الزبائن 
الذي  الفريد  العرض  هل   *
قدمه البنك بالتحوبالت اجملانية 

اىل لبنان ما زال معموال به؟
- بالتأكيد اذ ان احلواالت اىل 
باراماتا  لبنان جاهزة من فرع 

جمانا حتى إشعار آخر.
* هل هناك اي افكار او خطط 

لتعزيز مسرية البنك؟
- البنك يف لبنان الذي يضم 
وبريوت  فرعا   50 من  أكثر 
اسرتاليا  يف  بنك  هيالنيك 
مع  اتفاقية  توقيع  بصدد 
يصبح   Western Union
مبوجبها شريكا هلذه املؤسسة 
اسرتاليا  بني  احلواالت  يف 
وكل  العربية  والبالد  ولبنان 
بلدان العامل اذ ستكون هناك 
 Western Union لـ  مكاتب 
وبذلك  البنك  فروع  كافة  يف 
 Western يصبح بامكان زبائن
Union ارسال وتلقي االموال 
هيالنيك  بريوت  فروع  من 

بنك.
على  الفوائد  عن  ماذا   *

الودائع؟

-يدفع البنك حاليا اعلى فائدة 
ملدة  احملددة  الودائع  على 
12 شهرا وهي 6،4 يف املئة 
ملدة  احملددة  الودائع  وعلى 
املئة. يف   6،25 أشهر   5 
*ماذا عن القروض املنزلية؟

- ان فوائدنا  على القروض 
املنزلية هي من اكثر الفوائد 
يف   6،98 انها  اذ  منافسًة 
 Expect More Home املئة لـ
باالمكان فتح  انه  Loan حيث 
 Expect More Home حساب 
Loan جمانا دون دفع اي رسوم 
خدمًة لزبائن البنك عامة وابناء 

اجلالية خاصة.
 Expect من  املقصود  ما   *

More Home Loan؟
 Expect More Home  -
Loan هو شعار اعتمده البنك 
شراء  معامالت  لتسهيل 
والتجارية  السكنية  املنازل 
البناء اجلالية خاصة وللمجتمع 
االسرتالي العريض عامة حيث 
ان الفائدة على هذه القروض  
يف  الفوائد  ادنى  من  هي 
فوائد  اىل  اضافة  اسرتاليا، 
الزبائن  منها  يستفيد  اخرى 
 Zero( مثل فتح حسابات جمانا
)Fees Transaction Account=
* هل لك ان تضعنا يف صورة 
بريوت  وقعه  الذي  العقد 
هيالنيك بنك مع مكاتب الربيد 

االسرتالي؟
- لقد وقعنا عقدا مع مكاتب 
الربيد االسرتالي البالغ عددها 
اصبح  حيث  مكتبا   3200
فتح  يريد  من  كل  بامكان 
تعبئة  البنك  يف  حسابات 
الطلب والتوجه اىل احد مكاتب 
نفسه  عن  للتعريف  الربيد 
القيادة  رخصة  ابراز  لناحية 
الربيد  مكتب  ويقوم  وغريها، 
بدوره بارسال طلب الشخص 
هذا  ان  وال شك  البنك.  اىل 
كثريا  االمور  يسّهل  االتفاق 
على االشخاص الذين يريدون 
يف  ويسكنون  حسابات  فتح 
فيها  للبنك  فروع  ال  مناطق 
او ليس لديهم الوقت الكايف 
فروعنا. احد  اىل   للتوجه 

* هل هناك اي اتفاقات مع 
بنوك او مؤسسات مالية اخرى 
ماكيناتها  استعمال  لناحية 
اسرتاليا  يف  اآللي  للسحب 
)عادة  مالي  بدل  دفع  دون 
عملية  كل  عن  دوالران( 

سحب؟
البنك  ماكينات  اىل  اضافة   -
املتوفرة يف كل فروعه، وقعنا 
الناشيونال  بنك  مع  اتفاقا 
مثل  ماكيناته  الستهمال 
من   )nab& Ready Teller(
اي  دفع  دون  زبائننا  قبل 

رسم مالي.
جديدة  مشاريع  من  هل   *

قريبا للبنك؟
- كون بريوت هيالنيك شابا 
الشباب  بروحية  يتميز  فانه 
جلهة احلركة الدائمة والتطور، 
التنفيذي  الرئيس  وعد  وكما 
واكيم  جاميس  السيد  للبنك 
ابناء اجلالية قام البنك مؤخرا 
يف  للبنك  جديد  فرع  بافتتاح 
فيكتوريا،  يف  برانزويك 
بريوود  يف  آخر  جديد  وفرع 
وذلك  ويلز،  ساوث  نيو  يف 
من ضمن سلسلة من الفروع 
واكيم  السيد  وعد  قد  كان 
منها  تدرجييا،  بافتتاحها 
 غرانفيل ومرييالندز وشالورا.
تود  اخرية  كلمة  من  هل   *

توجيهها؟
- إنين اتوجه البناء اجلالية عرب 
واشجعهم  االعالمي  منربكم 
هيالنيك  بريوت  دعم  على 
جذوره  تنغرس  الذي  بنك 
فروعه  ومتتد  بلدهم  تربة  يف 
دول  من  العديد  اىل  باسقة 
وانين  اسرتاليا.  ومنها  العامل 
خربتي  اضع  باراماتا  فرع  يف 
البنكية واملالية يف خدمتهم.. 
املنزلية  وخاصة  فوائدنا  ان 
منها هي من ادنى الفوائد يف 
اجلالية  ابناء  وادعو  اسرتاليا 
لديهم  فرصة  أول  يف  فرع 
باراماتا  يف  فرعنا  لزيارة 
حسن  ليلمسوا  بي  واالجتماع 
بني  الفرق  وليدركوا  املعاملة 
بريوت هيالنيك بنك وغريه من 

البنوك.

مدير فرع بريوت هيالنيك بنك يف باراماتا حسيب درويش لـ »اهلريالد«:

أدعو ابناء اجلالية لدعم بنك بلدهم واضع خربة 25 سنة يف خدمة الزبائن
كبري بتواضعه الذي يميز تصرفاته.. غني بخربته البنكية 
مدير  انه  الزبائن..  مع  تعامله  بأخالقه يف  رفيع  واملالية.. 
حسيب  السيد  باراماتا  فرع   - هيالنيك  بريوت  بنك 

درويش.
سيدني  جامعة  من  الرياضيات  يف  باجازة  تخرجه  بعد 
مراكز  عدة  درويش  حسيب  السيد  شغل  للتكنولوجيا 
 the State Bank of( مالية هامة منها يف ستايت بنك
واكيم  بقيادة جايمس  العربي  البنك  وكذلك يف    )NSW
بعدها افتتح مكتبا لالستشارات املالية يف سيدني لينضم 
بعد ذلك ألسرة بريوت هيالنيك بنك متسلما ادارة فرع 

باراماتا.
يتمرز  الفرع  ان  »الهريالد«  لـ  باراماتا  فرع  مدير  وقال 
بمساحته املفتوحة وتعود اليه املعامالت البنكية االساسية 
مرييالندز  لفروع  وكذلك  وبريوود  بانكستاون  لفرعي 

وغرانفيل وشالورا التي سيتم افتتاحها قريبا.
وردا على سؤال حول الفوائد على القروض املنزلية قال ان 

فوائدنا هي من ادنى الفوائد يف اسرتاليا.
 ودعا ابناء الجالية لزيارة فرع البنك يف باراماتا ليلمسوا 

مــقابلة

حسن املعاملة ويدركوا الفرق.
وللتعرف أكثر على فرع بريوت هيالنيك بنك يف باراماتا 
ومديره قصدت »الهريالد« مكتب السيد حسيب درويش 
معه هذا  الهريالد«   « لـ  وكان   باراماتا  البنك يف  فرع  يف 

الحوار:
حاوره الزميل انطونيوس بو رزق

مدير فرع باراماتا السيد حسيب درويش

الزميل أنطونيوس بو رزق يحاور السيد حسيب درويش
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جنل  أمشر  شربل  املالك  الطفل  دخل 
بيعة  مريا  وعقيلته  أمشر  سام  السيد 
املسيح بتقبله سر العماد املقدس أمام 
مذبح الرّب يف كنيسة مار يوحنا _ رشعني 
جنيم. يواكيم  األب  الكاهن  يد   على 
جنيم  شربل  الطفل  خال  العّراب  وكان 
والعّرابة عمة الطفل السيدة نورما جنيم.

 

الطفل املالك شربل أمشر يدخل بيعة املسيح مبسح املريون املقدس

*العرابة نورما نجيم تحمل الطفل ويبدو العراب شربل نجيم والوالدان سام ومريا أشمر*

*الجد أنطون اشمر يحمل حفيده شربل وتبدو 
جدته ايغيت وخاله انطون*

*العرابة نورما وزوجها عادل نجيم*
 *األب يواكيم نجيم وعقيلته مارلني*

*جدته لوالدته يوال نجيم وخالته غادة الدرجاني*

 *الطفل شربل اشمر بني شقيقته ايغيت وشقيقه أنطون*

 *خالل الزفة*

وبعد االنتهاء من مراسم العمادة كانت  *قطع قالب الحلوى*
بانتظار املدعوين حفلة عامرة يف مطعم 
جسر رشعني، حيث أمضى اجلميع أوقاتًا 
الدبكة  حلقات  فيها  انعقدت  ممتعة 
شربل  املالك  الطفل  وقطع  والرقص 
عرابيه شربل ونورما جنيم  أمشر وسط 

قالب احللوى املعد خصيصًا للمناسبة.
مباركة  عمادة  اجلميع  له  ومتنى 

بالسعادة  مكللة  مسيحية  وحياة 
والبنني. بالبنات  ومرفلة   والبهجة 
وكانت ادارة املطعم آل فنيانوس مبنتهى  
لّبت  حيث  والضيافة  والذوق  الكرم 
راحتهم. على  وسهرت  احلضور   طلبات 

تربطها عالقة صداقة  الذي  »اهلريالد« 
بوالدي الطفل السيد سام امشر والسيدة 
مريا عقيلته تتقدم منهما بأحر التهاني 
طالبة من اهلل للطفل املعّمد شربل حياة 

مسيحية سعيدة وللعائلة دوام الفرح.

*الوالد سام أشمر يحمل املالك شربل واىل جانبه 
عقيلته مريا وابنتهما ايغيت وولدهما انطون أشمر*

*الطفل املالك شربل أشمر مع العرابني نورما 
وشربل نجيم *
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HARVEY NORMAN®@
DOMAYNE STORE AUBURN

103-123 Parramatta Rd. 9648 5411
(Computers/Electrical only)

www.harveynorman.com.au

BIG

PANASONIC (60”)
152CM FULL HIGH
DEFINITION PLASMA
TELEVISION WITH 3D
CAPABILITY.
Get the very best high
definition TV experience
as well as 3D capability.
1920 x 1080 resolution,
600Hz sub-field drive,
2D to 3D conversion,
USB recording to
external hard drive (not
included), anti-reflective
louvre filter, 4x HDMI.
THP60ST30A

LG (60”) 152CM FULL
HIGH DEFINITION
PLASMA TELEVISION
WITH 3D CAPABILITY.
Get the very best high
definition TV experience
as well as 3D capability.
1920 x 1080 resolution,
600Hz, 3,000,000:1
dynamic contrast ratio,
3D XD Engine. 60PZ570

LG (60”) 152CM FULL
HIGH DEFINITION
PLASMA TELEVISION.
1920 x 1080 resolution,
600Hz, 3,000,000:1
contrast, Razor Frame
design, 2x HDMI. 60PV250

PANASONIC (65”)
165CM FULL HIGH
DEFINITION PLASMA
TELEVISION WITH 3D
CAPABILITY.
Get the very best high
definition TV experience
as well as 3D capability.
1920 x 1080 resolution,
600Hz sub-field drive,
2D to 3D conversion,
USB recording to
external hard drive (not
included), anti-reflective
louvre filter, 4x HDMI.
THP65ST30A

LG (60”) 152CM FULL
HIGH DEFINITION
SMART PLASMA
TELEVISION WITH 3D
CAPABILITY.
Get the very best high
definition TV experience
as well as 3D capability.
Intelligent Sensor, Picture
Wizard II, Wi-Fi, USB
recording connection,
web browsing*. 60PZ950

* Internet connection
required. Data and usage
charges may apply.

SAMSUNG (59”) 150CM
FULL HIGH DEFINITION
PLASMA TELEVISION
WITH 3D CAPABILITY.
Get the very best high
definition TV experience
as well as 3D capability.
1920 x 1080 resolution,
600Hz sub-field drive, 4x
HDMI, DLNA, 2x USB.
PS59D550C1M

$1488

$2488
INTEREST FREE TERMS AVAILABLE. SEE IN STORE FOR DETAILS.

$3588

$2288

$1792

$1888
165CM152CM

152CM

152CM

150CM152CM

RAZOR EDGE
DESIGN

3D TV

FULL HD

4X HDMI

USB
RECORDING

CONNECTION

ANTI-REFLECTIVE

LOUVRE FILTER

Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.
Product offers end 02/10/11. *1. Terms and conditions apply. See in store for details.

GETGETGET
YOUR

Come see Okan Genel at Harvey Norman® @ Domayne®

Auburn for a great deal on your next electrical purchase.

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE® AUBURN NOW OPEN
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اجلهاِت كلُّ  عطرها  فتنشر 

البناِت زغاريد  من  متادى 

جارياِت حبوٍر  من  فتسكب 

باسقاِت غصوٍن  من  فتحيي 

النباِت والغصن  االشجار  من 

العاشقاِت سليل  من  بطرٍف 

العاطراِت رحيق  من  بكأس 

احلائراِت عيون  فرتصده 

اخلاطفاِت كالسيوف  فيلمع 

والشتاِت التنابذ  اىل  فيدعو 

الُثقاِت طوابري  من  فكانوا 

الصفاِت معدوم  االخالق  من 

احلالكاِت الليالي  يف  كضبٍع 

اهلباِت مجع  يف  االيام  قضى 

املماِت اىل  يرد  ال  وقرشا 

الفراِت نهر  أسقيته  ولو 

الُفتاِت أكل  يّدعي  كسوال 

السيئاِت ِفعال  من   خسيسًا 

اخلافقاِت بالرياح  فيطمع 

الراهباِت ثياب  يف  ولصًا 

العظاِت تعاليِم  من  فُيكثر 

اخلافياِت ضمري  من  فتقرأ 

الشاعر السيد أمحد احلسيين

الربوفيسور فيليب سامل رئيس  عام 2004 لبى 
املتحدة  الواليات  يف  السرطانية  االحباث  مركز 
االمريكية والكاتب املعروف دعوة عميد الصحافة 
العربية الزميل بطرس عنداري حيث القى حماضرة 
قيمة حبضور حشد كبري من ابناء اجلالية العربية 
الزميل  الفه  الذي  الكتاب  ووقع  سيدني  يف 
عنداري بعنوان »الدكتور فيليب سامل، االنسان، 

زيارة الربوفيسور فيليب سامل التارخيية اىل سيدني

الوطن، العلم«.
من  هو  سامل  فيليب  الربوفيسور  ان  واملعروف 
فكرية  قامات  والعامل  لبنان  اعطت  عريقة  عائلة 
الكورة  يف  بطرام  بلدة  من  ايضا  وهو  وعلمية 
والشعراء   باالكادمييني  الغنية  اخلضراء  اللبنانية 
والقادة  خوري  نعيم  الكبري  الراحل  وخاصة 

الروحيني والعسكريني. 

من يسري خبطى ثابتة وارادة حرة وصحيحة 
ينال مبتغاه يف كافة اجملاالت اليت ينوي 
رندة  احلسناء  والشابة  بها  التخصص 
املذبوح موسى كرمية املرحوم علي عباس 
وعقيلة  اللحام  فريال  والسيدة  املذبوح 
رجل االعمال الشاب عدنان موسى وهلما 
ابنتان وشاب يامسني والرا وآدم يتابعون 

دراستهم الثانوية واجلامعية.
وأجنبت  مبكرة  سن  يف  رندة  تزوجت 
على  حصلت  حيث  دراستها  وتابعت 
اجازة يف علم النفس من جامعة ماكواري 
واجازة ثانية يف التدريب املهين من معهد 
خاص وتعمل يف حقل اختصاصها وتتابع 
وهي  االعمال  ادارة  يف  العليا  دراستها 
وتلم  والعربية  االنكليزية  اللغتني  تتقن 

بالفرنسية..
ولدت  اليت  بريوت  مواليد  من  ورندة 
بلدة  وترعرعت فيها وتعود جبذورها اىل 
علي النهري يف البقاع اللبناني تلك البلدة 
الوديعة اليت قدمت شهداء احرارا وأبطاال 
امثال  من  معروفة  قامات  لبنان  واعطت 
رئيس  ونائب  واالعالمي  والنائب  الوزير 
دلول  حمسن  السابق  التقدمي  احلزب 
واالعالمي  الزين  علي  املعروف  واملمثل 
وشاعر االغنية الشهري عبد الغين طليس 

وسواهم.
االحباء  بأهلي  فخورة  انا  رندة  تقول 

وزوجي الغالي الذي كان له الباع الطويل 
عندما  اجلامعية  دراسيت  المتام  دعمي  يف 
ايضا   وانا  صغارا  االحباء  اوالدنا  كان 
الغالي  فخورة بهم جدا ولن أنسى والدي 
-رمحه اهلل - ووصيته لي مع الوالدة احلبيبة 
المتام دراسيت النين منذ صغري كنت اطمح 
مرموق  مركز  وتبؤ  جامعية  شهادات  لنيل 
قول  أردد  ان  لي  ويطيب  اجملتمع.  يف 
الفيلسوف جربان يف االم انها ينبوع الرأفة 
واحلنان والغفران ووالدتي اليت افتخر بها 
- اطال اهلل بعمرها - شقيقها الفنان الكبري 

دريد حلام امللتزم باالنسان والوطن.
احلسناء اجلامعية رندة املذبوح موسى وجه 
تربية  يف  عملت  ووطين  واجتماعي  ثقايف 
اوالدها وحققت ما تريده بالعلم وما زالت 
على  تؤكد  النها  املزيد  لتحقيق  طاحمة 
القول اذا مل حيتل العلم وحده ساحة شعور 
الطالب فهيهات ان ُيفلح الن العلم سالح 
ال  به  تسلح  ومن  احلياة  معارك  فعال يف 

هزم. ميكن ان يٌُ

احلسناء رندة املذبوح موسى 

العلم سالح فعال يف معارك احلياة

وجه
األسبوع

 اعداد:
 أكرم املغّوش

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش

من ديوان الغدير

الفاتناِت الغوالي  ندى  يفّح 

احلبيبة خدر  يف  السحر  كأن 

دموعي خوابيها  اىل  حتّن 

الدوالي عطش  ماؤها  فيسقي 

شلوحا روابيها  من  فتورُق 

عيونًا مالحمها  من  فرتوي 

سقاني وجع  من  احلريان  أنا 

املعالي بدر  من  النجم  يغار 

عنٍق فوق  منها  عر  الشَّ يروح 

فخورًا جمالسنا  يف  حياضر 

قوٍم نفوس  احلياة  تعلمين 

كذوٍب حٍج  يف  الدهر  بالني 

توارى قد  جهواًل  حجًا  فيا 

مجيٍل يف  يبالي  ال  خؤوٌن 

تغاضى َدينا  أقرضته  فلو 

ربٍّ  حبمد  يقّر  ال  حسوٌد 

ضحية عن  بالزوايا  يفِتش 

تراُه يومًا  جالسَته  فلو 

ولينًا رفقًا  عاملته  وان 

املزايا مجع  حيتذي  حقريًا 

يوٍم كّل  الكرامة  يف  حياضر 

النوايا ترتسم  الوجناِت  على 

* الربوفيسور فيليب سالم يتوسط د رغيد النحاس وعقيلته الصيدالنية نجاة نظام والزميل أكرم املغوّش )أرشيف(*
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هذا  عن  أستوضح  مل  ألّني  الّسؤال،  هذا  أسأَل  أن  اريد 
املوضوع.

س: هل مسعَت أي عتب من حليِفك حزب اهلل على ما صدَر عنك 
يف ويكيليكس، وهلذا الّسبب أنَت ترّبر اليوم؟

ج: كال ، أنا أفتخر بكل كلمة قلُتها ، وأيضًا هم يفتخرون بها.
س: وحتى عن احلزب؟

ج: نعم، حتى ما قلُته عن احلزب، إذ أنا مل أُقل أمرًا ال ُيقال! مل 
أشتم أحدًا ومل اتآمر على أحد. لقد حتّدثُت عن الفساد يف لبنان، 
أنظف فئة موجودة، وهي ليست غاطسة يف هذا  إّنهم  وقلُت 
الفساد، ومن املمكن أن أتفاهم معهم كي حنارب هذه اآلفة، 
وورَد هذا األمر يف البند الّرابع ببناء الّدولة يف اتفاقنا، إذ ورَد 
أننا نريد أن حنارب الفساد. وهذا أمٌر حَققُته، وكان يف صلب 

الّتفاهم بيين وبينهم.
ترفُض  أّنك  هل صحيح  الّنيابية،  االنتخابات  موضوع  س: يف 

بالكامل اقرتاح قانون الفرزلي أي الّلقاء األرثوذكسي؟
يسمح  هذا  هل  أّنه  طرحُت  عليه،  أسئلة  طرحُت  لقد  كال،  ج: 
بالّتفاعل الّسياسي مع مكونات اجملتمع؟ أم أّنه سيصبح هناك 
انعزاليًا؟ جيب أن جنيب على عّدة أسئلة، قبل أن نقول  فكرًا 

نعم أو كال.
س: أال يؤمن متثيل املسيحيني

يكونوا قاطنني دولًة ال تتضمن  أن  املسيحيني  ج: هل متثيل 
البعض،  بعضهم  بني  سيتشاجرون  عندها،  مسيحيني؟  إال 
الّروم والكاثوليك واملوارنة، كما حيصل يف بعض القرى اّليت 
ويتشاجر  البعض.  بعضهم  مع  فيتشاجرون  فيها،  مسلمني  ال 
الّشيعة مع الّسّنة. ويتشاجر الّسّنة مع الّدروز.. وهلّم جّر. ونعود 
هلذه »الَسَلطة«! حنن ال ندعو هلذا األمر، ما ندعو إليه هو قانون 
يكون فيه تفاعل، هل هذا يؤمن الّتفاعل والّتقدم حنن املواطنية 
أي حيث ال يعود هناك ال أقليات وال أكثرية؟ أي يصبح هناك 
أشخاص لديهم كفاءة ويتقّدمون سوّيًا ويبنون وطَنهم سوّيًا؟ 
املهم هو اخليار الّسياسي اّلذي يلي قانون االنتخاب. َفلنفرتض 
أننا أّمّنا قانون االنتخاب، أّمّنا التمثيَل املسيحي، ال نقول متثيل 
مسيحي عندها، سنقول متثيل ماروني، متثيل أرثوذكسي، متثيل 
كاثوليكي.. هذا ُمَؤّمن إذا أردَت عدديًا، ولكن ُمَؤّمن بالّتفاعل 
مع غري فئات إذا قمنا بقانوٍن نسيب غري مذهيب، قانون نسيب 

جملموعاٍت انتخابية ولدوائر انتخابية. اآلن هذا هو ما سُيبَحث.
الّتنفيذية  اهليئة  رئيس  أطلَقها  اّليت  للمواقف  بالّنسبة  س: 
فيها  رأينا  واّليت  أيام،  عّدة  منذ  جعجع  الّلبنانية مسري  للقوات 

هجومًا مبّطنًا على البطريرك الّراعي، كيف تقيّمها؟
اّليت  األوىل  املرة  هي  هذه  اهلجوم.  هذا  أفهم  لسُت  أنا  ج: 
غبطة  خطابات  كل  راجعوا  أقليات.  وطن  عن  فيها  يتحّدُث 
البطريرك الّراعي، ال تتضمن مواقف سياسية، بل فيها وصف 
أنطاكية  بطريرك  املوارنة،  بطريرك  هو  عنه.  يعربُ  معنّي  واقع 
وسائر املشرق، لديه رعايا يف لبنان، لديه رعايا يف سوريا، 
ولديه رعايا أينما كان، عندما سيزور الواليات املتحدة سيزور 
املوارنة هناك.. املوارنة خصوصًا، وإذا أَردنا توسيع الّزيارة، 
أّن  إذًا عندما يرى  الواليات املتحدة.  هو يزوُر املسيحيني يف 
الّطوائف األقليات خبَطر، يقوُل إّنها خبَطر، وماذا جيب أن نفعل. 
العيَش  ويكّرُس  الكّل،  ومع  املسلمني،  مع  جيتمع  هو  وها 
املشرتك بشهادته املباشرة، هو يشهُد لكّل شخٍص ضّحى من 

أجِل هذا الوطن.
إذًا، هذا اهلجوم ليس يف مكانه، ومن ال يريُد اجليش وال يريد 
وضعُهم!  أصبَح  كيف  الفلسطينيني  ويَر  فليتفّضل  املقاومة، 
حبدود  وقبلوا  تنازلوا  وبعدما  اليوم،  الفلسطينيون  يقدر  ال 
أن  يقدرون  ال  تبخَرت،  قد  بأرِضهم  حقوقهم  وكّل  ال1967، 
يشّكلوا شخصيًة مستقلًة هلم! أهذه هي األمم املتحدة؟! تعمل 
مبن تبقى فيها! هذا تعتري! هذا نهاية مطاف مأساوي، ولكن 
ال تتصوروا أّنه سيكون من نصيِب الفلسطينيني، بل املأساة 
ستحصل إلسرائيل، تعتقد إسرائيل أّنها ستنتصر يف الّسياسة، 

ولكن راقبوا من اآلن وصاعدًا.
س: ملاذا هناك أشخاص اليوم خيجلون من قول إّن املسيحيني 
يف خطر؟ أي رأينا أّنه يف فلسطني ليس هناك إال أقلية األقلية 
من املسيحيني، ورأينا يف مصر أن 93 ألف مسيحي قد هاجر، 
ويف العراق األمُر نفُسه، وحُتَرُق الكنائس... ويف سوريا، لقد 
حرقوا كنائس ليس بوقٍت بعيد، ويف لبنان مل يتأّثر أحد. فلماذا 

اخلجل بالقول إّن املسيحيني اليوم يف خطر؟
ج: هذا املخّطط قد وضَع كل الّناس يف خطر. جّراء ما حصل 
املسيحيون.  ومنهم  خطر.  الّناس يف  كّل  يعيُش  العراق،  يف 
الّثانية  تتالت، اجملزرة  ألّن اجملازر  يتحملوا،  أن  يقدروا  إذ مل 
هلذا  الّصراع،  يف  كطرٍف  يدخلوا  مل  وهم  والّرابعة،  والّثالثة 
على  اليد  يضعوا  كي  للّتهجري  مقصودين  مقصودين،  أصبحوا 

أمالكهم وعلى إرثهم.
يف فلسطني، حيدث نفس املوضوع، فإسرائيل تضع يدها على 
أن  أردنا  وإذا  مرافق سياحّية،  اليّت ستصبح  املقّدسة  األماكن 
نزور كنيسة القيامة، سنكون مضطّرين لشراء »Ticket«، ودفع 
مقاماتنا  ستصبح  ندخل  أن  نستطيع  لكي  دخول  تأشرية  مثن 
الدينية معامل سياحّية، حيث خيربنا »guide« أّنه »يف هذا املكان 
كانت كنيسة القيامة عند املسيحّيني، وهنا كانت مغارة املسيح، 
وهنا كنيسة بيت حلم، واجللجلة كانت هناك...«. هذا ما حيصل 
استضعافهم  مّت  اليوم  ولكن  دينّية،  حربًا  ليست  احلرب  اآلن. 
أقلّيات ألّنها ال تستطيع  إّنها  باألقلّيات؟  ُتسّمى  مَل  وضربهم. 
أن تكون فاعلة وكّل من يشاء يستطيع أن ينتهك حقوقها. من 
الطبيعي أن حيصل ذلك إذا مل يكن هناك دولة قوّية تعمل على 

تطبيق القوانني.

العماد عون بعد اجتماع ...
تتمة املنشور ص 7
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

@bÁÜaá»néa@Â«
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@Âfl@·ÿmbuby
@fib‡«cÎ@pbfláÇ
@ÚÓ‰fl¸a@Úéaã®a
@äb»édi@@Úñb©a
Úèœb‰fl

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

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 1 October 2011السبت 1 تشرين األول 2011
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

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

 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 عّدة أشهر من املستورد

511 Wendell St, Brunswick  VICTORIA 
Tel: 03 9380 8789 
www.NSM.com.au

Saturday 1 October 2011السبت 1 تشرين األول 2011
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رزق الدويهي
يف  زغرتا  سيدة  مجعية  ورئيس  مؤسسي  احد  الدويهي  رزق  الشيخ 
ملبورن سليل عائلة اعطت الوطن رجال دين كبارا ورجال علم وفكر.. 
ولنا  هلا  فخرا  ويكفي  ونوابا  وزراء  اعطت  الدويهية  العائلة  هذه 
مذابح  على  قديسا  الذي سيطوب  الدويهي  اسطفان  البطريرك  غبطة 
للحقد  مكان  ال  القلب  طيب  خلوق  انسان  الدويهي  رزق  الكنائس.. 
لديه وهو ابن مدينة زغرتا العريقة برجاالتها العظام من رؤساء مجهورية 
ونوابا ووزراء.. وعندما يكون احلديث عن رزق الدويهي نكون نتحدث 

عن شجرة مثمرة اغنت العامل بثمارها الطيبة. 

شكر على تعزية
نورا  الغالية  واالم  الفاضلة  الراحلة  عائلة  افراد  كافة  يتقدم 
صراف عبد اهلل  بالشكر من مجيع ابناء اجلالية الكرام الذين عربوا 
عن حمبتهم الوفية الصادقة بوقوفهم اىل جانب العائلة طيلة 
االسابيع املاضية ملؤاساتهم بفقدان االم الغالية ام صالح.. 
وعائالتهم  سعيدة  وابنتها  وصباح  اهلل  عبد  الفقيدة   فاوالد 
من  لكل  الشكر  اليهم جيددون  ينتسب  ومن  احفادها  ومجيع 
شاركهم العزاء او اتصل معزيا يف اسرتاليا او من اي مكان يف 
العامل وخيصون بالشكر سعادة سفري لبنان الدكتور جان دانيال 
العام يف فيكتوريا  لبنان  وعقيلته احملرتمني وسعادة قنصل 
وسعادة  احملرتمني  عقيلته  والسيدة  قسطون  هنري  االستاذ 
االستاذ جودت علي احملرتم  السورية  السفارة  باعمال  القائم 
كما يشكرون النائب نزيه االمسر ورجال الدين االفاضل االب 
دميرتي بارودي احملرتم واالب جورج خوري احملرتم والشماس 

جاك لطفي احملرتم.
كذلك يشكرون عميد شؤون عرب احلدود االمني لبيب ناصيف 
احملرتم التصاله من الوطن مقدما التعازي باسم قيادة احلزب 
السوري القومي االجتماعي كذلك يشكرون محيع احزاب اجلالية 
وتياراتها الوطنية واجلمعيات واملؤسسات اخلريية واالحتماعية 
التلغراف واهلريالد االوفياء ومجبع  ويشكرون اسرتي جريدتي 

ابناء اجلالية طالبني من اهلل ان يكافئ اجلميع بالفرح.

 الساعة 25 يف ملبورن
حتية من ساعتنا ومع كل ساعة لالعالمية املناضلة يف تيار املردة 
السيدة فريا ميني. يف طلتها التلفزيونية االخرية أكدت فريا وهي 
تؤكد دائما ان املثقفني يف بالدنا هم ضمري االمة، وعليهم تقع 

مسؤولية النهوض والتقدم.

***
حنيي الباحث املناضل ميشال مساحة على شجاعته، الرجل يقرأ.. 
يكتب.. يواجه باملعرفة.. وبعلم املنطق... عندما تسمعه تطمئن... 

ترتاح.. فهو يف عمله مبدع والعمل االبداعي وحده العظيم.

***
مؤمن  والثقافة  االنتماء  قوي  شجاع،  الكثري،  يعرف  وّهاب  وئام 
بأمته... هو حفيد املناضل الكبري الشيخ شكيب وهاب. معه نؤكد 
االستعمار  االزلية، سلمه  منذ  اهلوية  االسكندرون سوري  لواء  ان 
ارض  عن  سلخه  العثماني...  االستعمار  لزميله  وقدمه  الفرنسي 
سورية فهو حقا سوري مغتصب مثل فلسطني، وسيعود... وقريبا.. 

ومن يعش يَر.. حتية اكبار للمناضل القومي وئام وهاب.

***
لالرهابي حممد رحال املخّرب واحملّرض باسم ما يسمى تنسيقية اهل 
محص يف الوسط السوري، نقول: الذئاب يا رحال ال ترتك غريزتها 
الزرارير ال  اخلراف.. وفصائل  دور  وتلّبست  جلودها  ولو تغريت 

تتحول اىل نسور، ولو طارت، يا رحال..
أنت وأمثالك، من املطالبني باحلرية يف سورية كلها من الفرات اىل 
ارهابية يصح فيكم حكمة الصباح وصوت  النيل، مجاعة تكفريية 
الوجدان: احلرية ال تكون يف ختريب اوغاريت وقالع حلب ومحص 
والالذقية.. احلرية ال تكون يف سرقة املدن االثرية واالعتداء على 
املتاحف واملؤسسات العامة واخلاصة.. احلرية ال تكون باغتصاب 
بنت العشرين سنة ماري دولي وقتلها امام والدها ومن ثم قتل 
الوالد املفجوع.. احلرية ال تكون بقتل االبرياء وبكل ما هّب ودّب.. 
انتم وحوش تأكلون حلوما بشرية.. تقتلون الروح يف االنسان..  
ومن يقتل الروح يقتل خالقها.. انتم تقتلون اهلل يف بالد ارضها 

مباركة..كفى.. حّلوا عن مسانا بقا..
انت وكل الرحالني سرتحلون قريبا اىل مزابل التاريخ.. احلرية ملن 

استحقها من أحرار هذا العامل. والسالم

همســـة
انهم  للعباقرة  نهاية  »ال  يقول  خوري  نعيم  الكبري  الشاعر 
احلياة..  حتية  الكبري  لشاعرنا  نرفع  يتجددون«.  كالشمس 
حتية الوفاء.. أمثالك ال نهاية هلم.. انت من رجال الشمس.. 
وكالشمس اشراقة املعرفة وفضائلها منك وفيك ال يغّيبها 

فراق وال موت..
نعيم خوري ايها الكبري.. ادب احلياة يف اسرتاليا يفتقدك، 
فأنت أنت من زرع بذور احلركة يف جسده.. حنن نتذكرك 
دائما ونذكرك أبدا.. حضورك كالشمس يتجدد مع الصباح.. 

يا صباح العز واخلري والعطاء.

بلبلي عنا  صار  الضماير  انباعو 

وعمر زيد  يف  والتفجري  والقتل 

انفجر بركانو  باحلكم  احلقد  ليش 

اخلطر يزيد  تا  لبنان  يف  ليش 

انقرب منشوفو  احلق  بيحكي  ويّلي 

باملختصر حاكمي  عصابي  هيدي 

ظهر ما  متلو  بعد  خملص  بيطل 

درر معجن  انعجن يف  الراعي  بشارة 

البشر يهدي  تا  حق  رسالة  حامل 

منشهر بالتواضع  الكلمه  سالحو 

مبتكر الذع  حقد  يف  وبلشو 

َكَدر مليانه  التهم  ويقزفولو 

الشجر اهتز  كلمتو  من  بطل  بيوقف 

ابتكر متلو  حدا  ما  بشارة  هيدا 

زمر وكانوا  تآمروا  اللي  وبيفضح 

احنفر امسو  القلب  يف  معلم  بشاره 

عرب مليانه  علم  منارة  بشارة 

املعترب احلكيم  امسو  انعرف  بشارة 

قدر يا  وينك  تيقول  اجا  بشارة 

القمر الكواكب  اخالصو  ع  بتسجد 

القاتلي السموم  يرشو  شعبنا  وع 

وولولي قهر  الطرقات  ع  وايتام 

مغلغلي بالعقول  والطائفيي 

قاحلي صارت  االرض  الكأنو  متل 

قنبلي ببيتو  َمْزَرعلو  وبيكون 

الزلزلي قرييب  صارت  يفرحو  ما 

منتلي باملروءة  مثقف  معلم 

االّولي الرعيل  من  متلو  اجا  ما 

وعلي بعيسى  امتو  بقلبو  وحاضن 

مأصلي ِصغرها  من  روحو  انسان 

مطّفلي عقول  عّنا  يف  قديش 

وشاعلي نار  الوفا  أرض  تتعود 

املنزلي وباآليات  برّبو  مؤمن 

مسجلي واحلقيقه  واضح  أسلوب 

معتلي االصيلي  عاملهرا  خّيال 

مرحلي آلخر  معو  حننا  وعالدم 
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Êb‰j€@bjyãfl@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
ÊäÏj‹fl@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au
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äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

33 - 37 High.St. Preston  Vie 3072
 Tel:  0394844999 Fax:  0394844566
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393 SYDNEY RD COGURG

 TEL: 9354 2340
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@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@

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

ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€

االول َّـ عالم التصوير
خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد- حفالت عامة وخاصة 

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

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

Abdo
Director

ÚÓ«b‡nu¸a@pbflá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„

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

xaÎå
ÚiÏ�Ç
ÛmÏfl@ÂœÜ

7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛

@SUNRISE BAKE HOUSE@
@ aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€

Ÿ»ÿ€a
94841288 Zfibóm˝€
757 High St, 

THORNBURY, 
 VIC, 3071

·ÿmb„˝«¸
@ãÌá∑@fibóm¸a@ÊäÏj‹fl@¿
@ÜÏ»èfl@›Ó‡◊@›Óflç€a@knÿæa
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«
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االول َّـ عالم التصوير
خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد- حفالت عامة وخاصة 

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

Mon-Fri: 7am - 6pm 
Sat-Sun: 7am - 3pm
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ÚÓ«b‡nu¸a@pbflá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„

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

xaÎå
ÚiÏ�Ç
ÛmÏfl@ÂœÜ

7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛

@SUNRISE BAKE HOUSE@
@ aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€

Ÿ»ÿ€a
94841288 Zfibóm˝€
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THORNBURY, 
 VIC, 3071
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@ÜÏ»èfl@›Ó‡◊@›Óflç€a@knÿæa
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«
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Êb‰j€@bjyãfl@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
ÊäÏj‹fl@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au
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وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

  Ph: (03)93544683
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ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au
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٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

لكافة حاجاتكم من بيع وشراء املنازل اتصلوا 
بالسيد رغد مشو صاحب الخربة الطويلة

نساعدكم يف تخطي العراقيل التي تواجهكم بأمانة واخالص
نتكلم العربية

Saturday 1 October 2011السبت 1 تشرين األول 2011
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Melbourneملبورن

Saturday 1 October 2011السبت 1 تشرين األول 2011

العلم السوري يظلل وسط ملبورن
مسرية تضامنية مع سورية ورئيسها الدكتور بشار األسد

املؤيدين  وأصدقائهم،  السورية  اجلالية  أبناء  من  املئات  لبت 
للقضايا القومية والوطنية، يف ملبورن دعوة "اسرتاليون من أجل 
سورية " للتجمع أمام بلدية ملبورن األحد الفائت، الثانية بعض 
الظهر،  إلحياء وقفة تضامنية مع سورية دعما ملسرية اإلصالح 
اليت يقودها الرئيس الدكتور بشار األسد ودحرا لكل املؤامرات 
اليت حتاك ضد سورية واليت تستهدف تقويض دورها القومي 
أجنيب يف شؤون  تدخل  وإدانة ألي  الداخلية   وتفتيت وحدتها 
سورية الداخلية ومنعا إلجنرار اسرتالية يف ركاب املشروع األمريكي 
الصهيوني واستهدافاته يف تقسيم سورية والعامل العربي، هذا 
 Federation Square تتحرك احلشود يف مسريتها حنو  ان  وقبل 
حتدث وبإسم اللجنة املنظمة وباللغة اإلنكليزية كل من الناشطات 
سارة حبيب سوزن درغام ونينى حيدر وحتدث، وباللغة العربية، 
منسق جلنة "اسرتاليون من أجل سورية" األمني سايد النكت كما 

حتدث السيد علي عيوش بإسم إحتاد طلبة سورية كذلك السيد 
أمحد مصطفى بإسم اجلالية السورية حيث أمجع اخلطباء بكلماتهم 
على تضامنهم مع سورية ورئيسها الدكتور بشار األسد موضحني 
تفتيتها  تستهدف  مؤامرة  من  السورية  للمنطقة  يعد  ما  خماطر 
وتقسيمها منبهني اسرتاليا ملخاطرإجنرافها يف مشروع الغطرسة 
بكلمات  الزهرات  من  عدد  وشاركت  هذا  سورية  على  والتامر 
مجيلة، قدم املتحدثني اإلستاذ حيي خلوف وبكلمات مفعمة باحلب 

لسورية ولرئيسها. 
بعد الكلمات حتركت اجلموع املنتظمة واملوزعة حول العلم السوري 
 Swanston  الذي ظلل الشارع الرئيسي يف وسط مدينة ملبورن
من  ملبورن  تشهده  قلما  بديع  مشهد  يف  وسطه  يف  stوأمتد 
قبل   لتصل املسرية اليت تقدمتها صورة عمالقة للرئيس بشار 
األسد اىل املكان املقرر وحبراسة رجال الشرطة حيث كان املئات 

باإلنتظار واالناشيد تصدح حلياة سورية ووحدتها وحياة رئيسها. 
هناك حتدث السيد روبري خبعازي والسيدة سوزن درغام وباللغة 
التحرك  ماهية  عن    Australians For Syria وباسم  اإلنكليزية 
واإلجرام  اإلرهاب  ومدى  سورية  له  تتعرض  ما  هول  موضحني 
الذي ميارس يف حقها مستهجنيني موقف اسرتالية جتاه سورية 
الساحة  اىل  وبعد وصوهلا  املسرية  هذا وحتولت  اياه.  مدينني 
املقررة للقاء وحوار مع مجوع من اإلسرتاليني الذين إستوضحوا 
اإلعالم  من  مشاركات  كانت  كما  سورية.  جيري يف  ما  حقيقة 

SBS اإلسرتالي سيما تلفيزيون

هذا وحيا عريف املسرية املشاركني على يقظتهم الوطنية كما 
 " وبإسم  واعدا  املسرية  أمن  على  سهرهم  على  األمن  رجال 

اسرتاليون من أجل سورية" مزيدا من العمل لنصرة سورية.
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متفرقات

ابناء  بافراح  واالشرتاك  الدعوات  تليب  الفرقة  زالت  ما 
اجلالية يف سيدني - اسرتاليا.

آيا  االحد يف 25 - 9 - 2011 وبدعوة من اهل العروس 
اشرتكت الفرقة بعرس االنسة آيا والشاب حممد يف صالة 
دولتون هاوس حيث قدمت وصالت من الرتاث اللبناني 
ختللته اسكتشات من وحي املناسبة كما شارك يف الدبكة 

العروسان.. الف مربوك.
»كرنفال  السنوي  الفرقة  مهرجان  مع  موعدكم  تنسوا  ال 
لبنان 2011« يف دارلينغ هاربر يوم االحد يف 6  - 11 - 

2011 من الساعة 11 صباحا لغاية الـ 5 بعد الظهر.
مصانع  اىل  رحلة  الفرقة  تنظم   2011  -  11  -  20 االحد 
باالشرتاك  يرغب  من  كل  على  فالي  هانرت  يف  النبيذ 
االتصال مبدرب الفرقة الفنان ايلي عاقوري على الرقم: 

.0414750013

نشاطات فرقة أرز لبنان الفولكلورية

Saturday 1 October 2011السبت 1 تشرين األول 2011

*املؤلف االعالمي غسان نخول**االمريال كريس باري*

*االكاديمي جونار نادر**السفري السابق الدكتور محمد الجابري*

*نخول يتوسط ميسي وزوجها وحوراني والخطيب واملغوّش*
*نخول وعقيلته يتوسطان نعيم وسمري نخول ويوسف واملغوّش*

*جانب آخر من الحضور**جانب من الحضور*
كتب اكرم املغوّش

حبضور رمسي وشعيب ممّيز
Overboard االعالمي غسان خّنول يوقع كتابه

دعا االعالمي البارز واملميز يف راديو اس بي اس القسم 
العربي واحملاضر اجلامعي غسان خنول حلفل توقيع كتابه 
اللجوء  قصة  فيه  يروي  الذي   Overboard بعنوان  القيم 
من  الكثري  القاه  وما  واحلزينة  واملؤثرة  املريرة  واملعاناة 

املوت اجملاني واحلجز يف املعتقالت.
مرييالندز  بلدية  قاعة  يف  الكتاب  توقيع  حفل  اقيم  وقد 
االمريال  االسرتالية  الدفاع  لقوات  السابق  القائد  حبضور 
املتحدة  االمم  يف  السابق  العراق  وسفري  باري  كريس 
الدكتور حممد اجلابري والنائب طوني عيسى واعضاء بلدية 
ماري  والزميالت  املقدسة  العائلة  وراهبات  واكادمييني 
العالقات  ومدير  حوراني  وسوزان  مزهر  وسيلفيا  ميسي 
العامة يف اهلريالد الزميل اكرم املغّوش وحشد كبري من 

ابناء اجلالية العربية.
عن  متحدثا  نادر  جونار  االكادميي  اخلبري  املناسبة  عّرف 
اجملهود الكبري لالستاذ غسان عن كتابه باملشاهد املوثقة 
املصورة ثم قدم سفري العراق السابق يف االمم املتحدة 
الدكتور حممد اجلابري الذي اشاد باالستاذ غسان وكتابه 

اهلام النه يروي معاناة طاليب اللجوء ومأساتهم.
االمريال  الدفاع االسرتالية  السابق لقوت  القائد  ثم تكلم 
النظام  تبعها  اليت  العنصرية  شجب  الذي  باري  كريس 
االمم  على  ومتنى  الالجئني  مساعدة  عدم  يف  االسرتالي 
املتحدة اعادة النظر يف ميثاقها بدعم قضايا الالجئني يف 

العامل.
واعترب كتاب خنول Overboard هو حبد ذاته عمل كبري وهام 

يف عامل الكتابة امللتزمة بقضايا االنسانية..

معاناته يف  املالكي عن  العراقي سام  الشاب  كما حتدث 
االعتقال وعدم اليأس حيث خترج من اجلامعة بتفوق وهو 
جمرى  لتغيري  ويعمل  عمل  الذي  الناشط  الشباب  مثال 

التاريخ املشوه.
خنول  غسان  االستاذ  الكتاب  لصاحب  كان  اخلتام  مسك 
تعرضوا  وما  اللجوء  طاليب  معاناة  عن  مطوال  حتدث  الذي 
باملراكب  االحبار  وآالم كثرية خالل  واعتقال  له من موت 
غري املؤهلة واليت كان على متنها اطفال ونساء وشيوخ 
وافغانستان  العراق  يف  واحلروب  املعارك  هربوا  ورجال 

ودول اخرى.
هؤالء  تساعد  ان  االنساية  الدولية  املنظمات  على  ومتنى 
املاليني  اعدادهم اىل عشرات  الذين تتضاعف  املشردين 

من كافة احناء العامل.
باختصار ان كتاب االعالمي الكبري غسان خنول نتاج فريد 
تعاجل  اليت  والعلمية  التقنية  االمكانية  حيث  من  نوعه  من 
هذا  يرتجم  ان  ويصح  اللجوء  لطاليب  االنسانية  القضايا 

الكتاب اىل فيلم وثائقي عاملي ملا له من قيمة كبرية.
واملعروف ان االستاذ خنول كان قد نال جائزة دار الصياد 
يف لبنان حيث كان يعمل صحافيا فيها قبل اجمليء اسرتاليا 
ويف سيدني حاز على جائزة )ويكلي( الشهرية وهو االعالمي 

العربي الوحيد واحملاضر الذي فاز بهذه اجلائزة.
ويعود جبذوره اىل بلدة كرم املهر يف الشمال اللبناني تلك 
البلدة الوديعة اليت اعطت شخصيات فنية وادبية واكادميية 
واعالمية وعلمية منها ابن عمه عامل الذرة الربوفيسور جان 

بشارة وسواه.
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مناسبات

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

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

25 breust place, punchbowl 
ph: 9750 5588

168 terminus street, liverpool
ph: 9600 8080

50 king street, st marys
ph: 9833 0255

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

فريد جان دكان

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

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

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

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

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

JÎÜe<‰Èffi<ãÈÒÜ÷]<Ì÷ÊÅ<ÿn∫Ê
<]Ñ‚ <gËÅ <ÇÈä◊÷ <]Ü“^ç <ÌÀËÜç <'Èé÷] <pÇ† <‹m
<‰j€◊”e<Ç“]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<Ü”ç<^€“<ÏÊ^À£]Ê<‹ËÜ”j÷]
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<Ê] <Ÿ^€é÷] <Ê] <Ìõ^ËÜ⁄ <ª <^fl“ <·] <ÏÁ}]Ê <ÿ‚] <^flfi]
<Çu]Á÷] <·^flf÷ <ÿ“Ê <lÊ4eÊ <≈^œf÷]Ê <ÿf¢]Ê <hÁfl¢]

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

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

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

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

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

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

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

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

FÖÁñuÊ<ª^ËÜŒF<

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

97505588

متفرقـات

St Charbel’s  
Annual BBQ 

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

Mass at 5.30pm 
BBQ from 7.00pm Entry: $10 per child  $20 per adult 

To purchase tickets, contact St Charbel’s Monastery on 
9740 0998. 
Tickets can also be purchased at the door.  
 

The event includes: 
 

Food and Drink Stalls 
Music Entertainment: DJ, Band and Singers 

Lots of Entertainment for Children 
Outdoor Games 

Traditional Lebanese Saj 
Raffle Draw 

Saturday 1 October 2011السبت 1 تشرين األول 2011

توفيت يف سيدني فقيدة الشباب

ماري الياس اهلا
زوجة السيد سليمان شلهوب من عشاش

تقبل التعازي يف هول كنيسة مار شربل ايام االربعاء 
واخلميس واجلمعة من الساعة 6 حتى 9 مساء.

نيلي  ابنتاها:  ولبنان:  اسرتاليا  يف  الداعون: 
وجيهان.

والداها: الياس ومجال اهلا.
اخواها: بطرس اهلا وعائلته وروبرت اهلا وعائلته.

ودايان  وعائلتها  جيد  عادل  زوجة  ايالن  شقيقتاها، 
زوجة بيار ملكي.

وعائالتهم  وسركيس  وطوني  وحنا  يوسف  أعمامها: 

من آمن بي وإن مات فسيحيا

وفاة فاضلة

وعمتها ميالنة.
أخواهلا: خليل ومجيل ونقوال وميخائيل 

وجوزاف وجورج وعائالتهم.
وخمرز  وشلهوب  اهلا  عائالت  وعموم 

يف  وعشاش  صخرة  اهالي  وعموم 
الوطن واملهجر.

الدعوة عامة

مأمت حاشد للشيخ اجلليل 
نسيب شاهني محزة )ابو رامز(

شيع آل محزة واهل بلدة عبّيه وبنو معروف يف لبنان الفقيد 
اجلليل الشيخ نسيب شاهني محزة )ابو رامز( عن عمر 103 
سنوات قضاها متعبدا هلل تعاىل ومؤمنا صادقا وحمبا رمحه 
اهلل. ويف سيدني استقبل ابنه رامز محزة )ابو وليم( وعائلته 

املعزين يف دارته يف اوبرن.
القلبية لوفاة  التعازي  الزميل اكرم املغّوش يتقدم باصدق 
العائلة  واهلم  ثراه  وطيب  اهلل  رمحه  رامز  او  اجلليل  الشيخ 

الصرب والسلوان.
وصهره  واجناله  وعائلته  محزة  رامز  السيد  يشكر  بدوره 
تعاىل  اهلل  سائلني  الغالي  بفقيدهم  واسوهم  الذين  مجيع 
الرمحة للفقيد الغالي وللجميع طول العمر وانا هلل وانا اليه 

راجعون.

العروسان أمحد اشكينتانا 
وحسيبه مساوي

تصوير أراكس

 Echkintana اشكينتانا  امحد  العروسان   دخل  كربى  بفرحة 
وحسيبه مساوي القفص الذهيب على قرع الطبول واالضواء 
النارية صالة ستار باالس قصر االفراح واملناسبات اجلميلة. 
وعلى موسيقى ددجي الفنان اوسامة حداد الذي استقبلهما 
املوسيقى  انواع  وامجل  الكالم  باحلى  واملدعوين  االهل  مع 

واالغاني عم الفرح قلوب اجلميع.
وخالل الفرحة العامرة واخلدمة السريعة املمتازة باشراف مديري 
الصالة عبود وصفوان دباغ وعلى اضواء فيديو حممد زكريا 
وعدسة الفنانة زينب واشعاع فالش اراكس قطع العروسان 
امحد وحسيبة قالب الفرحة وتعالت الزغاريد واالضواء النارية 
امحد  للعروسني  والوفاء  احلب  رقصة  مع  الزهور  ونثرت 

وحسيبة وتقبال التهاني من اجلميع .. الف مربوك.
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World News

UNITED NATIONS: Prime 
Minister Najib Mikati said 
Tuesday that while Leb-
anon will not endorse 
potential United Nations 
sanctions against Syria 
his government will have 
to respect them, in line 
with its policy of com-
mitment to international 
resolutions, if sanctions 
are adopted.
“We are going to have to 
apply sanctions against 
Syria in case they are 
issued,” Mikati told The 
Daily Star during a meet-
ing with Lebanese and 
Arab reporters. “I am not 
against Syria; I want to 
protect Lebanon.”
Mikati said when de-
termining Lebanon’s 
foreign policy, three 
parameters ought to 
be taken into consider-
ation: “Lebanese-Syrian 
ties, Lebanon’s domes-
tic considerations, and 
[its] ties with the inter-
national community.”
Mikati also stressed that 
Lebanon’s banking sec-
tor, which is widely ac-
tive in Syria, will be safe 
in the event sanctions 
are imposed on Leba-
non’s eastern neighbor, 
and dismissed specula-
tion that Lebanese banks 
were under scrutiny.
He added that he raised 
the issue of Lebanese 
banks during talks Mon-
day with U.S. Secretary 
of State Hillary Clinton, 
who informed him that 
“there is nothing against 
Lebanese banks.”
There are fears that 
some Lebanese banks 
will be used to chan-

nel funds to the Syrian 
government in the event 
sanctions are imposed 
on Damascus but Mikati 
said he would hold talks 
with Central Bank Gov-
ernor Riad Salameh and 
the Association of Leba-
nese Banks to discuss 
necessary measures.
“Lebanese banks are the 
backbone of the Leba-
nese economy and the 
Lebanese government is 
keen on preserving this 
sector and maintain-
ing its clean record,” he 
added. “We are adopting 
the necessary measures 
and I believe that none 
of the Lebanese banks 
will act against the in-
ternational community’s 
will.”
Mikati reiterated that 
Lebanon “cannot af-
ford” rivalry with any 
country, except Israel, 
adding that his talks in 
New York had bolstered 
Lebanon’s role on the 
international scene.
“In light of the turmoil in 
the region, we have no 
choice but to be neutral,” 
he said. “We shouldn’t 
meddle in the [domestic] 
affairs of others so that 
they don’t meddle in our 
own affairs.”
Mikati’s third day in New 
York was the busiest of 
his stay in the United 
States, as he held talks 
with Turkish Prime Min-
ister Ahmet Davutoglu, 
U.N. Secretary-General 
Ban Ki-moon, Jordanian 
Foreign Minister Nasser 
Judeh, and the foreign 
minister of the United 
Arab Emirates, Sheikh 

Mikati: I want to protect Lebanon
Abdullah Bin Zayed al-
Nahayan.
Mikati also held a large-
scale meeting with Arab 
ambassadors to the U.N.
A source close to the 
Lebanese delegation to 
New York told The Daily 
Star that the Special Tri-
bunal for Lebanon, as 
well as international res-
olutions, were the focus 
of Mikati’s meetings.
A statement issued by 
Mikati’s media office 
quoted Ban as saying 
the U.N. was “comfort-
able” with the coopera-
tion between the Leba-
nese Army and the U.N. 
Interim Force in Leba-
non.
“We are also interested 
[in seeing] the Lebanese 
government ensure the 
necessary funds for 
the STL, and devote at-
tention to Palestinian 
camps and commit to 
the rebuilding of the 
Nahr al-Bared camp,” 
Ban was quoted as say-
ing.Earlier Tuesday, Mi-
kati told the U.N. Securi-
ty Council that Lebanon 
backed Palestine’s bid 
for statehood recogni-
tion and was committed 
to the unity of Syria and 
the safety of its people in 
light of the unrest there.
“Palestine meets all the 
requirements of a viable 
state according to inter-
national law but it’s un-
der occupation,” Mikati 
said. “Therefore, it is our 
duty to support the ef-
forts of the Palestinian 
state and people to end 
the occupation, estab-
lish independence and 
ensure that its people 
return home.”
Three days before Leba-
non’s term as the head 
of the Security Council 
for the month of Sep-
tember comes to an end, 
Mikati chaired a session 
on the Middle East and 
delivered a comprehen-
sive speech to a packed 
audience.
Mikati renewed Beirut’s 

BEIRUT: Labor Minis-
ter Charbel Nahhas said 
Tuesday that his ministry 
intends to take a series 
of actions to facilitate the 
employment of foreigners 
married to Lebanese wom-
en or born from Lebanese 
mothers.
The minister, who was 
speaking at a news confer-
ence, stressed that the new 
plan will allow foreigners 
who are either married to 
Lebanese women or born 
from Lebanese mothers to 
assume any job without 
submitting a certificate 
of deposit and to exempt 
them from all work licens-
es fees.
There are no official fig-
ures on the number of Leb-
anese women married to 
foreigners but this figure 
is estimated at more than 
18,000.
According to the Lebanese 
law, foreigners married to 
Lebanese women or born 
from Lebanese mothers 
are not entitled to Leba-
nese citizenship, prompt-
ing civil rights movements 
and NGOs to stage wide 
campaign to persuade au-
thorities to annul this “un-
just and discriminatory” 
law.
But some political quarters 
have rejected granting citi-
zenship to foreigners mar-
ried to Lebanese women 
on the ground that it would 
create a demographic im-
balance in the country.
“We have taken a number 
of measures to fix these 
matters because it is no 
longer acceptable to treat 
foreigners married to Leb-
anese wives or born from 
Lebanese mothers like any 
other foreigner. These for-
eigners married to Leba-

nese wives have become 
an integral part of the 
Lebanese society and have 
every right to work like any 
other Lebanese,” Nahhas 
said.
One of the modifications 
in Nahhas’ plan is to reim-
burse to foreigners married 
to Lebanese women LL1.5 
million, the certificate of 
deposit which they are re-
quired to pay as a guaran-
tee.
He added that the Security 
General has granted work 
permits for foreigners mar-
ried to Lebanese wives a 
three-year residence permit 
with flexible conditions just 
like any other foreigner.
“We will give these eligible 
foreigners [the opportu-
nity] to work in any job just 
any other Lebanese and 
there will no longer [be] a 
restriction on these peo-
ple,” Nahhas explained.
The minister has asked the 
Cabinet to make the neces-
sary amendments to these 
laws pertaining to foreign-
ers married to Lebanese 
women.
Nahhas also wants to in-
clude foreigners married to 
Lebanese women and Pal-
estinian refugees in Leba-
non in the National Social 
Security Fund according to 
certain conditions.
“There is a justification [for 
organizing] relations be-
tween the Lebanese state 
and Palestinian refugees,” 
the minister said.
But he insisted that Pales-
tinians interested in joining 
the NSSF must first abide 
fully by the Lebanese law.
Palestinian refugees are 
not allowed to own prop-
erty in Lebanon and are 
barred from working in 
some professions. 

Nahhas seeks ease of work for 
male expats married to Lebanese
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 Mikati addresses the Security Council as its chair.

commitment to the Arab 
Peace initiative of 2002, 
saying an Israeli with-
drawal from the occu-
pied Golan Heights in 
Syria was imperative to 
brokering peace in the 
Middle East.
“Also,” he added, “in 
light of the events Syria 
is witnessing Lebanon 
cannot but express sup-
port for Syria’s unity 
and the safety of its 
people.”
Touching on domestic 
issues, Mikati said his 
government was com-
mitted to implement-
ing all international 
resolutions including 
Resolution 1757 and 
agreements related to 
the STL, which is prob-
ing the 2005 killing of 
statesman Rafik Hariri.
There are fears that Mi-
kati’s Hezbollah-domi-
nated Cabinet will block 
funding for the STL, 
which has indicted four 
members of the resis-
tance group.
He also urged the inter-
national community to 
pressure Israel to end 
its violations of Resolu-
tion 1701, which put an 
end to the 2006 sum-
mer war with Israel, and 
move from a cessation 
of hostilities to a com-
plete cease-fire.
The prime minister de-
fended Lebanon’s right 
to exploit its offshore 
oil and gas resources 
and protect its Exclu-
sive Economic Zone, 
and saluted the role of 
the UNIFIL in preserving 
peace and stability in 
south Lebanon.
Asked how he would de-
scribe his U.N visit, he 
replied: “My visit was 
excellent and I think it 
shows on my face.”
To a query about pos-
sible varying views 
among ministries on his 
statements, Mikati said. 
“I don’t think any min-
isters in Cabinet have a 
different reasoning.”

Minister Charbel Nahhas
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BEIRUT: Lebanon’s top 
Muslim and Christian 
religious leaders met 
Tuesday for a “spiritual 
summit” in which they un-
derlined the importance 
of bolstering sectarian 
coexistence and national 
unity as a barrier against 
attempts to sow strife and 
destabilize the country.
However, the meeting was 
overshadowed by leaks 
of Maronite Patriarch Be-
shara Rai’s remarks, in 
which he reiterated his 
controversial position 
on Syria and Hezbollah’s 
arms. The new uproar 
prompted Dar al-Fatwa 
(the Grand Sunni Mufti’s 
seat), at the request of the 
patriarch and the Mufti of 
the Republic, Sheikh Mo-
hammad Rashid Qabbani, 
to withdraw Rai’s state-
ment.
The leaders ended a one-
day Muslim-Christian 
spiritual summit held at 
Dar al-Fatwa, the seat of 
the mufti, by highlight-
ing the importance of the 
deep-rooted and historic 
presence of Christians 
in the Levant. They also 
appealed to rival political 
leaders to avoid violent 
rhetoric and use dialogue 
as a means to resolve di-
visive issues.
The meeting was held 
amid a new split within 
the Maronite community 
following Rai’s controver-
sial statements on Syria 
and Hezbollah’s arms 
which jolted the Christian 
heartland.
During the meeting, Rai 
upheld his stances on 
Syria and Hezbollah’s 

Leaks controversy overshadows spiritual summit

arms. He said he told 
French President Nicho-
las Sarkozy during a re-
cent visit that France and 
the international commu-
nity can help solve the 
problem of Hezbollah’s 
arms.
“We have asked for 
France’s help in removing 
the pretexts that justify 
the presence of [Hezbol-
lah’s arms] and to help in 
strengthening the [Leba-
nese] army. Only then 
can we tell Hezbollah that 
there is no need to keep 
its arms,” Rai was quoted 
by Dar al-Fatwa’s radio 
station as saying.
Rai also warned that if a 
civil war erupted in Syr-
ia, it would pit Sunnis 
against Alawites, which 
would result in the killing 
of innocent people, in-
cluding Christians. “Since 
Lebanon is organically 
tied to Syria and there are 
Sunnis and Alawites [in 
Lebanon], it is feared that 
a civil war might spread 
to its territory,” Rai said. 
He renewed his fears that 
fundamentalist organi-
zations would take over 
power if the Assad regime 
collapsed.
Tuesday’s was the second 
Christian-Muslim spiritual 
summit to be held in four 
months. A similar summit 
was hosted by Rai at the 
Maronite patriarchate in 
Bkirki, north of Beirut, in 
May with the aim of defus-
ing political and sectarian 
tension in the country.
During their meeting 
Tuesday, nearly 18 Mus-
lim and Christian spiritual 
leaders, including Rai, 

Hasan, left, Rai, Qabbani, Qabalan and Gregorius III during the summit at Dar al-Fatwa

Saturday 1 October 2011السبت 1 تشرين األول 2011

Qabbani, Sheikh Abdel-
Amir Qabalan, vice-pres-
ident of the Higher Shiite 
Council, and Druze spiri-
tual leader Sheikh Naim 
Hasan, discussed a num-
ber of “urgent national is-
sues.”
Rai briefed the participants 
on the results of his five-
day visit to France earlier 
this month, including his 
talks with Sarkozy on the 
situation in Lebanon, the 
conditions of Christians 
in Lebanon and the Arab 
Orient, the developments 
in the region, and the sig-
nificance of strengthen-
ing Muslim-Christian rela-
tions in Lebanon and the 
Arab world, according to 
the final statement issued 
after the meeting.
“The conferees under-
lined [the need to] bolster 
national coexistence and 
Christian-Muslim historic 
and present interaction 
in the Arab region based 
on their Arab affiliation 
both as identity and cul-
ture,” said the statement 
read out to reporters by 
Mohammad Sammak, 
secretary-general of the 
Christian-Muslim Dia-
logue Committee.
“They stressed that the 
presence of Christians in 
the Levant is historical 
and genuine and their role 
is essential and neces-
sary in their homelands,” 
it said.
“Our internal unity calls 
on us to stand as an im-
penetrable barrier against 
all external attempts 
aimed at undermining it 
[unity] and sowing strife 
among us,” the statement 

said.
The leaders emphasized 
that Lebanon, a country of 
sectarian coexistence and 
respect of freedoms, can 
endure and survive with 
the unity of its people, 
“and with their solidarity 
in confronting attempts to 
stir up strife and the adop-
tion of a calm, direct and 
frank dialogue as a basis 
for settling divisive issues 
away from an exchange 
of accusations through 
the media outlets.”
The religious leaders said 
that Lebanon, which is 
strong with its national 
unity and the solidarity 
of its Arab brethren and 
the respect of the inter-
national community, is 
committed to rejecting re-
settlement of Palestinian 
refugees on its territory 
and upholds their right of 
return according to U.N. 
Security Council Resolu-
tion 194, the statement 
said.The leaders said that 
working to liberate Leba-
nese and Arab lands still 
under Israeli occupation 
and liberate Muslim and 
Christian sacred shrines 
is “a collective national 
and Arab duty.” They 
called on the United Na-
tions to recognize the 
Palestinian state with Je-
rusalem as its capital.
Referring to the wave of 
popular uprisings in the 
Arab world demanding 
freedom and political re-
forms, the spiritual lead-
ers called for preventing 
“this movement from 
sliding into tendencies 
that divert it from its real 
objective or that could be 
a cause for evoking con-
cerns and fears.”
“Everyone is required to 
support reforms, devel-
opment, openness and 
respect for the popular 
will, but at the same time 
they should be keen on 
the security of the com-
munities and safeguard-
ing the national and 
pan-Arab interests, while 
stressing rejection of all 
attempts of foreign inter-
vention in internal affairs 
and rejection of all kinds 
of injustice, violence and 

tyranny,” the statement 
said.
In an opening speech, 
Qabbani said Christians 
and Muslims in Lebanon 
and the region have noth-
ing to fear from each oth-
er. “We in Lebanon, both 
Muslims and Christians, 
pledge to safeguard each 
other,” Qabbani said.

Describing the meeting 
as “extraordinary and his-
toric” under extraordinary 
circumstances, Qabbani 
said: “With their unity, 
Muslims and Christians 
can safeguard themselves, 
their country, their prop-
erty, their existence and 
their future. No one should 
fear anyone in Lebanon.”

SIRTE/TRIPOLI: Libya’s 
new rulers said Wednes-
day they believed fugitive 
ex-leader Moammar Gad-
hafi was being shielded 
by nomadic tribesmen in 
the desert near the Alge-
rian border, while his fol-
lowers fend off assaults 
on his hometown.
Intense sniper and artil-
lery fire from pro-Gadhafi 
fighters has so far pre-
vented National Transi-
tional Council forces from 
taking Sirte despite more 
than two weeks of fighting 
and two full-on assaults.
One of the last two bas-
tions of support for the 
ousted strongman, it has 
withstood a siege by NTC 
fighters hitting it with tank 
and rocket fire as well as 
NATO airstrikes.
The United Nations and 
international aid agencies 
are worried over condi-
tions for civilians trapped 
inside.
More than a month since 
NTC fighters captured the 
capital Tripoli, Gadhafi re-
mains defiantly on the run 
pledging to lead a cam-
paign of armed resistance 
against the new leaders.
Gadhafi himself could be 
holed up near the western 
town of Ghadames – near 
the Algerian border – un-
der the protection of Tu-
areg tribesmen, a senior 
NTC military official said.
“There has been a fight 
between Tuareg tribes-
men who are loyal to 
Gadhafi and Arabs living 
there [in the south]. We 
are negotiating. The Gad-
hafi search is taking a dif-
ferent course,” Hisham 
Buhagiar told Reuters, 

without elaborating.
Many Tuaregs, nomads 
who roam the desert span-
ning the borders of Libya 
and its neighbors, have 
backed Gadhafi since he 
supported their rebellions 
against the governments 
of Mali and Niger in the 
1970s and allowed them 
to settle in Libya.
Buhagiar said Gadhafi’s 
most politically prominent 
son, Saif al-Islam, was 
in the other final loyalist 
holdout, Bani Walid, and 
that another influential 
son, Mutassem, was in 
Sirte.
Lack of coordination and 
divisions at the front have 
been hampering NTC at-
tempts to capture Sirte 
and Bani Walid. Fight-
ing continued on sepa-
rate eastern and western 
fronts at Sirte Wednesday 
and commanders said 
they were planning to join 
the two fronts together 
and take the city’s airport.
“There is progress to-
ward the coastal road and 
the airport … The plan is 
for various brigades to 
invade from other direc-
tions,” NTC fighter Amran 
al-Oweiwi said.
Street-fighting was under 
way at a roundabout 2 ki-
lometers east of the town 
center, where anti-Gad-
hafi fighters were pinned 
down for a third day by 
sniper and artillery fire.
As NATO planes circled 
overhead, NTC forces 
moved five tanks to the 
front but were immediate-
ly met with Grad rockets 
fired from inside the town, 
missing the tanks by only 
yards.

Libya’s NTC believes Gadhafi 
near Algeria border
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DAMASCUS/BEIRUT/AM-
MAN: The Syrian govern-
ment and regime opponents 
blamed each other Wednes-
day for the murder of a 
nuclear engineer, the latest 
death among scientists in 
the flashpoint city of Homs.
Meanwhile, Western powers 
dropped calls for sanctions 
against Damascus at the U.N. 
Security Council in the face 
of veto threats from China 
and Russia, even as existing 
curbs began to affect Syria’s 
economy.
The Britain-based Syrian Ob-
servatory for Human Rights 
said “nuclear engineer Aws 
Abdel Karim Khalil was killed 
this morning [Wednesday] 
by unknown attackers.”
State news agency SANA 
said Khalil was “shot in the 
head by a terrorist group as 
his wife was driving him to 
work” at the university.
In the same city, unidentified 
attackers killed Mohammad 
Ali Aqil, deputy rector of the 
architecture faculty at Al-
Baath University, and Nael 
Dakhil, director of the mili-
tary petrochemical school 
Tuesday.
And Sunday, a surgeon at 
Homs’ general hospital, Has-
san Eid, was gunned down 
as he got into his car.
The authorities said the four 
were killed by “terrorists.” 
Al-Ghad, an alliance of anti-
regime activists, accused the 
government of “killing the 
scientific figures in Homs.”
Observatory chief Rami Ab-
del Rahman said “we firmly 
condemn the murder of 
these four persons close to 
the regime,” and a statement 
from the group called on “ev-
eryone to denounce and stop 
extremists from committing 
such acts of violence.”
Activists say Khalil and Eid 
belonged to the Alawite sect 
of Islam to which President 
Bashar Assad also belongs, 
while Aqil was a Shiite Mus-
lim and Dakhil a Christian.
Al-Ghad highlighted the “re-
sponsibility of the regime for 
Syrian blood that is flowing, 
and which has failed to pro-
voke confessional discord in 
Homs and is again trying to 
arouse it by targeting these 
scientific personalities.”
Meanwhile, the Observatory 
said three deserting soldiers 

were killed and an officer 
died of wounds sustained in 
fighting between loyalist and 
dissident troops in Rastan, 
near Homs.
Shooting could still be heard 
there, while security forces 
assaulted Homs’ al-Nazihine 
neighborhood.
Activists say there are hun-
dreds of soldiers who have 
defected in Rastan and oth-
er areas on the outskirts of 
Homs.
The city, a hotbed of dissent 
against Assad’s autocratic 
regime, has witnessed some 
of the largest anti-govern-
ment protests since the up-
rising against Syrian Presi-
dent Bashar Assad began 
six months ago.
In the past month, it has wit-
nessed almost daily clashes 
between Syrian troops and 
army defectors. There also 
have been increasing reports 
of attacks on security forces 
and police patrols by some 
who have taken up arms to 
fight the military crackdown.
At least 1,000 deserters and 
armed villagers have been 
fighting tank and helicopter-
backed forces which had 
entered Rastan Tuesday, 
reportedly in pursuit of de-
fectors.
Syrian authorities have not 
commented on the assault, 
but in the past have denied 
any army defections.
“They have got a foothold in 
the Southern part of Rastan, 
but the Free Syrian Army is 
fighting back and has de-
stroyed three armored ve-
hicles,” one resident told 
Reuters by satellite phone.
“Buildings have caught fire 
in several neighborhoods 
from tank fire,” he said from 
the town.
A new draft resolution drawn 
up by Britain, France, Ger-
many and Portugal, with U.S. 
backing meanwhile, threat-
ens to adopt U.N. sanctions 
if the deadly crackdown by 
Syrian forces on anti-regime 
protests does not end.
The formulation was aimed 
at overcoming opposition 
from Russia and China, 
which have threatened to 
veto any sanctions resolu-
tion brought to the Security 
Council, which has so far 
only agreed one statement 
on the crackdown since it 

Syria, opposition trade blame over murders

BEIRUT: An official Syr-
ian delegation visited the 
head of Lebanon’s influ-
ential Maronite Church 
Wednesday in a show 
of appreciation for Patri-
arch Beshara Rai’s recent 
stances on Syria amid 
increasing international 
pressure to topple Presi-
dent Bashar Assad’s re-
gime.
Damascus’ Mufti Sheikh 
Adnan Afyouni, who was 
accompanied by Syrian 
Ambassador to Lebanon 
Ali Abdel-Karim Ali, led 
the delegation that held 
a one-hour meeting with 
Rai.
Afyouni told reporters 
that “the visit was suc-
cessful as we elaborated 
on the honorable state-
ments by the patriarch.”
Rai told President Nicho-
las Sarkozy during a re-
cent visit to France that 
Assad should have been 
given more time by the 
international community 
to carry out his promised 
reform program.
When asked whether he 
had extended an invita-
tion to Rai to visit Syria, 
Afyouni said there would 
be high-level coordina-
tion between the two on 
the matter.
International pressure 
has intensified on Syria 
over what rights groups 
say is a brutal crackdown 
by Damascus on protests 
calling for the departure 

of Assad’s regime. Ac-
cording to the United Na-
tions some 2,700 people, 
mostly civilians, have 
been killed in unrest that 
began in mid-March.
Earlier in the day, Rai 
headed a monthly meet-
ing of Maronite Bishops, 
urging Lebanese political 
leaders to use dialogue to 
resolve disputes.
“Let us all return to our 
noble origin as Lebanese 
and join hands. Let us sit 
at the dialogue table and 
discuss our concerns 
and doubts and renew 
our confidence in one 
another so that we can 
be strong,” the Maronite 
Bishops Council said in a 
statement.
The statement steered 
clear of divisive political 
issues between Leba-
non’s rival March 14 and 
8 camps, failing to men-
tion Hezbollah’s weapons 
or Syria, two issues that 
Rai recently raised in the 
media, drawing criticism 
from March 14 parties.
In their statement, the 
bishops voiced support 
for Rai’s positions in 
France without going into 
controversial details.
During his visit to France, 
Rai warned that a possible 
rise to power of the Mus-
lim Brotherhood in Syria 
would pose a serious 
threat to the Christians 
of the Levant, and linked 
Hezbollah’s possession 

of weapons to the end 
of Israel’s occupation of 
Lebanese territories.
“We have asked for 
France’s help in removing 
the pretexts that justify 
the presence of [Hezbol-
lah’s arms] and to help in 
strengthening the [Leba-
nese] army. Only then 
can we tell Hezbollah that 
there is no need to keep 
its arms,” Rai said again 
Tuesday during an Islam-
ic-Christian summit.
“The patriarch’s first visit 
to France was an occa-
sion to courageously 
bear witness to the truth 
and call on the interna-
tional community to as-
sume its responsibilities 
to promote justice and 
equality and eliminate the 
injustice [inflicted] on the 
people by ensuring the 
implementation of Secu-
rity Council resolutions,” 
the bishops said.
Tuesday’s was the second 
Christian-Muslim spiritual 
summit to be held in four 
months. A similar summit 
was hosted by Rai at the 
Maronite patriarchate in 
Bkirki in May with the aim 
of defusing political and 
sectarian tension in the 
country.
The bishops highlighted 
the importance of Mus-
lim-Christian dialogue, 
saying the Christian pres-
ence in the Middle East 
“cannot continue without 
openness to other reli-
gions on the spiritual and 
cultural levels.”
“The patriarchate has be-
come a key partner in the 
structure of the Lebanese 
homeland, and has been 
working to consolidate 
and re-energize this his-
torical role, not only bear-
ing the concerns of the 
nation and its people, but 
also those of the Levant, 
which is linked to Leba-
non’s fate,” the statement 
added.

Damascus mufti lauds 
Rai support

Rai welcomes Afyouni as Ali looks on
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began in March.
“There is a need for a strong 
Security Council response 
to the repression,” said one 
European diplomat explain-
ing the resolution.
“There are hopes that this 
resolution can quickly get 
a majority in favor on the 
council,” said a diplomat 
from a second council mem-
ber.
In the past week, the Euro-
pean Union has tightened 
the screws on President As-
sad’s administration, ban-
ning new investments in 
Syria’s oil sector at home 
and abroad, and prohibiting 
delivery of bank notes to the 
central bank.
The latest measures marked 
a seventh round of EU sanc-
tions on Damascus for its 
refusal to halt a brutal crack-
down on protests in which 
the United Nations says 
2,700 people have already 
been killed.
Washington has imposed 
three sets of punitive mea-
sures on top regime offi-
cials, and President Barack 
Obama has repeatedly called 
on Assad urging him to step 
down.
The Damascus government 
surprised the world Thurs-
day by announcing the 
temporary suspension of 
imports of luxury products 
and cars subject to tariffs of 
more than five percent.
The curbs have sent prices 
of cars, furniture, clothes, 
household appliances and 
certain foodstuffs rocketing, 
with consumers complain-
ing they will have to make 
do with locally produced 
goods.
Syrian central bank Ggover-
nor Adib Mayaleh told AFP 
the import restrictions would 
save Syria $6 billion (4.4 bil-
lion euros) annually.
The unrest rocking the coun-
try has slowed economic 
activity, with analysts pre-
dicting negative economic 
growth in 2011 as a result 
of a decline in tourism and 
investment.
Turkey is also preparing 
sanctions against Syria, a 
former ally, in a policy shift 
that aligns Ankara more 
closely with the West and 
complements a Turkish arms 
embargo already in place.
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SRI Lanka’s high com-
missioner to Australia, 
Thisara Samarasinghe, 
has warned that people-
smugglers will exploit the 
recent High Court ruling 
outlawing offshore pro-
cessing as a way of reviv-
ing a smuggling pipeline 
that has lain dormant for 
almost two years. 
As authorities intercepted 
another asylum boat on 
wednesday carrying 75 
people, the fourth to ar-
rive since the High Court 
ruling last month, Mr Sa-
marasinghe warned that 
deterrence was “critical” 
if Australia wished to 
avoid a new wave of asy-
lum boats.
Yesterday, HMAS Albany 
intercepted a boat north 
of Christmas Island. On 
board were 75 Afghan and 
Iranian passengers and 
two crew.
Despite several calls to 
000, a spokesman for Home 
Affairs Minister Brendan 
O’Connor said the boat 
was not in distress.
Four boats carrying a total 
of 320 people have arrived 
since the court handed 
down its judgment on Au-
gust 31.
In a briefing to journalists 
in the wake of the ruling, 
Immigration Department 
secretary Andrew Metcal-
fe warned that a return to 
onshore processing could 
see as many as 600 asy-
lum-seekers arrive every 
month.
Speaking to The Austra-
lian, Mr Samarasinghe 
said there would be scant 
interest in Sri Lanka about 
the court’s decision gen-
erally. “But it is the peo-

ple-smugglers (interest). 
That is their mode of op-
eration. They can be en-
couraged.”
Mr Samarasinghe’s re-
marks echo those of the 
government, which has 
warned of a surge in asy-
lum traffic if its amend-
ments are blocked in the 
parliament.
The end of Sri Lanka’s 
brutal civil war in May 
2009 resulted in a wave 
of asylum boats carrying 
mainly Tamil Sri Lankans.
But toughened refugee 
criteria and an end of 
fighting saw the pipeline 
dry up.
Opposition immigration 
spokesman Scott Mor-
rison yesterday leapt on 
the arrival of the latest 
boat, saying it was further 
proof the government’s 
Malaysia asylum-swap 
had failed.
Immigration Minister 
Chris Bowen accused 
Tony Abbott of pursuing 
narrow political interests. 
“Mr Abbott is not about 
the national interest, not 
about stopping the flow 
of boats, not about solu-
tions,” Mr Bowen said.
In August, the High Court 
upheld a challenge to the 
government’s Malaysia 
Solution in a decision that 
effectively scuttled off-
shore processing.
The ruling sparked a lead-
ership crisis for Julia Gil-
lard, who remains under 
intense pressure to re-
solve the asylum issue.
Despite all the major par-
ties agreeing in principle 
to offshore process-
ing, the policy appears 
doomed.

Sri Lanka envoy warns of smuggling 
pipeline after High Court ruling 

PETROL prices will jump by 
up to 14c before the long 
weekend - amid revelations 
motorists are being ripped 
off at the bowser. 
Motorists were urged yes-
terday to fill up within the 
next 24 hours as prices bot-
tom at an average 140c per 
litre and then soar to 152c 
- possibly even 154c - over 
the weekend.
The NRMA said today would 
be the cheapest day to buy 
petrol but warned prices 
were expected to climb 
again sharply on Sunday 
as part of the weekly cycle, 
slugging motorists an extra 
$8.40 to fill a 60-litre tank.
Industry watchdogs blamed 
the weaker Australian dollar 
for the rise, with the curren-
cy edging below parity with 
the US dollar last week.
But that argument is being 
eroded by the day as the 
currency jumps since last 
week’s sharp fall. It is now 
3c higher than the 10-month 
lows reached on Monday.
NSW University competi-
tion and consumer law ex-
pert Frank Zumbo said mo-
torists were being dudded 
by retailers who were quick 
to overcompensate.

He also claimed the gov-
ernment-appointed Petrol 
Commissioner was doing 
little to force prices down, 
adding the $327,440-a-year 
position - almost as much 
as Prime Minister Julia Gil-
lard - should be scrapped.
“The Petrol Commissioner 
has the power to name and 
shame ... but we are hearing 
nothing,” he said.
“The Petrol Commissioner 
is telling people when pric-
es go up but he has not said 
to the oil companies (or ma-
jor retailer such as Coles 
and Woolworths), ‘Come 
on guys, get these prices 
down’.
“The silence is deafening.”
Professor Zumbo said both 
the Singapore benchmark 
price, on which Australian 
petrol prices are based, and 
the wholesale petrol price 
had fallen, but retail prices 
had not gone with them.
“That’s a rip-off in anyone’s 
language and the rip-off 
continues,” he said.
Petrol Commissioner Joe 
Dimasi was not available 
to comment yesterday but 
a spokesman said petrol 
prices were affected by a 
number of factors, includ-

Petrol hike coming for holiday drivers 
ing the value of the Austra-
lian dollar.
“There is a perception in 
the community that petrol 
prices increase by more 
than usual just before pub-
lic holidays and long week-
ends,” the spokesman said.
“To test this perception, 
the (Australian Competition 
and Consumer Commis-
sion) conducted a detailed 
review of prices in the five 
largest cities around every 
public holiday over more 
than two years.
“This showed public holi-
day price movements were 
similar to price movements 
at other times.”
The spokesman said price 
rises may be more notice-
able before holiday week-
ends because a large num-
ber of motorists made long 
trips using more petrol than 
usual.
Industry watchers said 
the traditional weekly pet-
rol price cycle had virtu-
ally collapsed, making the 
peaks and troughs more 
unpredictable.
Despite rising petrol pric-
es, some people are pre-
pared to pay more - for 
old-fashioned service. A 

survey of more than 1200 
NRMA members reveals al-
most half would like to see 
bowser attendants filling 
up their car, cleaning the 
windshield and checking 
the tyre pressure at all pet-
rol stations.
More than 70 per cent of 
those were prepared to pay 
extra for the service.
Motorists were treated to a 
trip down memory lane in 
Rose Bay yesterday with 
two bowser boys taking 
care of things at the pump.
NRMA spokesman Pe-
ter Khoury said the treat 
showed how important 
quality service was for mo-
torists.
“Australians feel this type 
of service has been lost in 
the community and they 
want it back,” he said.
“For the first time in a long 
time I saw a motorist go to 
the counter to pay for his 
petrol with a big grin on his 
face.”
Collaroy’s Matt White was 
just one of many smiling 
customers, saying: “It’s 
a little bit old school but I 
love it.
“I think we pay enough for 
petrol as it is.”

HITTING the half century 
is a landmark birthday for 
just about everyone. But 
Julia Gillard, who turns 
50 on thursday, isn’t even 
taking the day off. 
It will be business as usu-
al for the Prime Minister, 
whose only celebration 

At last, PM has the numbers: 50. Happy birthday, Julia Gillard 

will be a quiet dinner with 
partner Tim Mathieson 
and a few close friends.
“I’m looking forward to 
spending a bit of time with 
Tim, but I’ve got plenty of 
work to do as well,” she 
said yesterday.
While it is an age many 

people greet with great 
apprehension, Ms Gillard 
is taking it in her stride.
“I’d have to say the only 
birthday change that 
ever worried me was 
when I went from my 20s 
into being 30 - I thought 
that seemed like a re-

ally big shift,” she said. 
“But since then turning 
40 didn’t worry me, so I 
don’t think turning 50 is 
going to either.”
Ms Gillard is expected to 
have a bigger celebra-
tion with friends next 
month.
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Some of the 75 asylum-seekers who arrived yesterday, the fourth 
boat since the High Court ruling last month, are taken to Christ-

mas Island. Picture: Kent Retallick. Source: The Australian

Julia Gillard turns 50 on thursday, saying that turning 40 didn’t 
worry her so she doesn’t expect this birthday will either.

Happy 50th ... Prime Minister Julia Gillard / Pic: Tim Car-
rafa Source: The Daily Telegraph
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THE cracks in Austra-
lia’s real estate market 
are spreading rapidly as 
the economic slowdown 
takes an increasingly 
heavy toll, according to 
new research. 
A string of downbeat re-
ports released yesterday 
have deepened fears that 
the market is in a pro-
longed downturn, inten-
sifying pressure on the 
Reserve Bank to cut the 
official interest rate.
Research by Moody’s re-
veals that mortgage cus-
tomers are increasingly 
defaulting on their pay-
ments - albeit at low rates 
- as house prices slide
The report shows that 
the proportion of delin-
quent mortgages - where 
customers are behind 
on their repayments by 
90 days or more - has 
climbed from 1.36 per 
cent in March last year to 
1.67 per cent at the end 
of June.
While house prices have 
fallen significantly in Vic-
toria, the worst regions 
for mortgage delinquen-
cies in the Moody’s data 
were in Queensland, 
NSW and WA.
“We’re seeing evidence 
of the two-speed econo-
my,” said Moody’s senior 
analyst Arthur Karabat-
sos.
“People really hurting are 
those with lower incomes 
in cheaper areas, borrow-
ing a bigger proportion of 
their incomes to finance 
a home.”
Mining areas were pros-
perous but Queensland 
was hit hardest, due to 
the impact of the Japa-
nese tourism downturn 
on the Gold Coast and 
Cairns.
In Western Australia’s 
non-mining areas, price 
rises for food and utilities 
took a heavy toll.
In other negative reports, 
a NAB survey of industry 

Cracking under pressure: 
More Aussies falling behind 

on their home loans 
players found that house 
prices have fallen 2.4 per 
cent across Australia this 
quarter.
Victoria, which has suf-
fered the steepest fall 
in prices in the current 
quarter, is expected to be 
the nation’s worst-per-
forming property market 
for the next two years, 
according to the study.
CommSec economist 
Craig James described it 
as a “dead cat bounce” 
in what was the weakest 
housing sales market in 
a decade.
And a report released by 
RP Data revealed that 
nationwide, 7.7 per cent 
of houses bought since 
2007 are now worth 
less than their purchase 
price.
Mortgage holders are 
facing an equity crisis 
with more than 300,000 
homes nationally today 
worth less than their 
owners paid for them.
That includes almost 
100,000 homes bought 
since the onset of the 
global financial crisis 
in early 2008, many of 
which were first homes 
purchased with the as-
sistance of federal and 
state grants.
Queensland has been 
hardest hit by declin-
ing home values, with 
about one in seven ho-
meowners sitting on pa-
per losses, according to 
RP Data’s analysis of the 
difference between the 
price of the property at 
purchase and today, but 
not homeowner debt.
The worst regions were 
far north Queensland, the 
Gold Coast and the Sun-
shine Coast.
One in 10 homes in 
Western Australia are 
now worth less than their 
owners paid for them, 
with the southeastern re-
gion dragging down the 
state’s overall figure.

Saturday 1 October 2011السبت 1 تشرين األول 2011

OPTUS and three major 
internet service providers 
have warned that plans to 
break up Telstra’s fixed-
line monopoly - the Gillard 
government’s «holy grail 
of microeconomic reform» 
in the telecommunications 
sector - are doomed to fail 
unless they are radically 
overhauled. 
Optus, the nation’s No 2 
telecommunications pro-
vider, last night warned 
that the way the plan was 
drafted «actually risks re-
inforcing Telstra’s domi-
nance in the next decade 
and beyond» as Labor’s 
$36 billion National Broad-
band Network is rolled out.
In a submission to the 
competition watchdog on 
Telstra’s plans for «struc-
tural separation», Optus 
says the government’s 
policy to smash apart Tel-
stra’s market dominance is 
good for competition and 
consumers, but it warns 
that the way Telstra has 
proposed to split its retail 
and wholesale arms will 
mean the reform fails.
Optus says that Telstra 
stands to get a «system-
atic long-term advantage 
on the NBN» because it is 
favoured under an $11bn 
deal between Telstra, the 
NBN Co and the govern-
ment.
The telco also accuses 
Telstra of putting forward 
a significantly limited plan 
for its break-up and of 
fundamentally failing to 
make plans to ensure that 
Telstra’s wholesale cus-
tomers - rival telcos that 
provide phone and internet 
services - and its own re-
tail businesses are treated 
the same way.
The situation threatens 

to add to pressure on the 
government over its reform 
credentials.
Communications Minister 
Stephen Conroy, who has 
described the separation 
of Telstra as the «holy grail 
of microeconomic reform» 
in the telco sector, says 
the plan and the NBN roll-
out will give all Australians 
better access to world-
class broadband services 
at affordable prices.
Julia Gillard has said that it 
will boost productivity. The 
Australian Competition & 
Consumer Commission 
has already declared key 
parts of Telstra’s proposed 
structural separation un-
dertaking to be potentially 
detrimental to competition 
and consumers.
Submissions to the ACCC 
on Telstra’s proposed un-
dertaking and draft migra-
tion plan to the NBN closed 
on tuesday night.
NBN Co chief executive 
Mike Quigley and the sec-
retary of Senator Conroy’s 
department, Peter Harris, 
have told the ACCC that the 
plan to build the NBN, de-
comission the copper net-
work and migrate Telstra 
customers on to the NBN 
is the only viable way of 
achieving «far-reaching and 
structural reform» of the 
telecommunications sec-
tor. But most of the eight 
submissions on the plan 
available last night were 
overwhelmingly critical.
In a joint submission ob-
tained last night by The 
Australian, iiNet, Internode 
and Adam Internet urge the 
ACCC to reject Telstra’s 
plan to structurally sepa-
rate as being manifestly 
deficient, and demand ma-
jor changes to Telstra’s 

undertaking.
For years, Telstra’s com-
petitors have bitterly com-
plained that it has unfairly 
advantaged its retail arm 
by pricing access and ser-
vices differently to how it 
treats its wholesale cus-
tomers such as Optus, ii-
Net and Internode.
«There is no evidence to 
suggest that Telstra has 
turned over a new leaf,» 
the trio says in the submis-
sion. «Therefore, as a mat-
ter of general principle, a 
situation where Telstra is 
simply trusted to do the 
right thing . . . should be 
avoided.»
The ISPs also warn that 
Telstra will get a «war 
chest» from the multi-
billion-dollar deal with the 
NBN Co that will give it 
significant competitive ad-
vantages when it is already 
dominant.
The submission describes 
the ACCC’s ruling on the 
Telstra plan as «the single 
most important decision» 
since competition in tele-
communications markets 
was opened up in the 
1990s.
The Optus submission 
says its central concern 
is that Telstra has not pro-
posed adequate arrange-
ments to ensure Telstra 
gives its wholesale cus-
tomers and retail arms the 
same price for the same 
quality of services.
Last night, Optus regulato-
ry affairs general manager 
Andrew Sheridan stressed 
that the company wanted 
to be pragmatic so it was 
proposing Telstra make 
significant changes to its 
structural separation un-
dertaking rather than de-
ciding to «throw our hands 

in the air and saying every-
thing is wrong».
Optus says a revised un-
dertaking would be consis-
tent with the government’s 
reform objectives.
Specifically, Optus wants 
Telstra’s undertaking to 
impose legally binding 
obligations that all of its 
staff, operations and ac-
tivities will not discrimi-
nate between wholesale 
customers and Telstra’s 
retail businesses; breach-
es should lead to «swift 
and meaningful» ACCC 
action with «limited appeal 
rights».
Telstra has already been 
ordered by ACCC chair-
man Rod Sims to make 
«important» changes to its 
plans.
Despite Telstra chief execu-
tive David Thodey recently 
insisting differences were 
«not insurmountable», the 
situation is creating grow-
ing pressure on the time-
table for the rollout of the 
NBN.
Finance Minister Penny 
Wong said this week capi-
tal spending on the project 
was almost $1bn behind 
schedule, largely because 
of a six-month delay in 
signing the $11bn deal 
with Telstra.
Tuesday  night, opposition 
communications spokes-
man Malcolm Turnbull 
told the Broadband World 
Forum in Paris that a Co-
alition government could 
not undo the investments 
made by the NBN Co and 
«will seek to realise value 
for them». But under a Co-
alition government, com-
petition would be «encour-
aged everywhere».
Mr Turnbull said China was 
allowing more competition 
in building broadband in-
frastructure than Australia.
Under the deal, Telstra will 
provide access to its ducts, 
migrate its customers on 
to the government-owned 
network and decommis-
sion its copper network. 
Without the deal, the NBN 
rollout will cost billions 
of dollars more and the 
schedule for rolling out the 
project would be delayed.
Telstra has still not reached 
a compromise with the 
competition watchdog.

Telstra split «won’t fix monopoly» as rivals fear reform will fail

Telstra 4G review.. IT editor Stuart Kennedy reviews Telstra’s highly anticipated 4G mobile net-
work, which was launched on wenesday
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CANCER patients have 
been kept waiting so long 
to receive follow-up let-
ters from their specialists 
that some have died be-
fore the advice arrived at 
their GPs. 
A backlog of correspon-
dence needing to be typed 
up at Westmead Hospital 
means about 700 people 
have waited up to three 
years for the letters to be 
sent.
In one case, a Sydney doc-
tor received a letter from 
Westmead about a female 
patient with advanced 
skin cancer that had been 
dictated by a specialist on 
August 21, 2009, but was 
not typed up until Sep-
tember 16, 2011. By the 
time it reached Dr Adrian 
Sheen the woman had 
been dead for a year.
This morning, Health 
Minister Jillian Skinner 
said she was drawing up 
specific key performance 
indicators for Westmead 
senior staff after a series 
of major incidents at the 
hospital.
Ms Skinner has also 
asked her Director-Gen-
eral Dr Mary Foley to con-
tact every health district 
in the state to determine 
whether similar paper-
work bungles exist.
She has also put pressure 
on the new Westmead 
Hospital board.
`̀I’ve written to the Direc-
tor General to ask her to 
check with the chief ex-
ecutives of every district 
- about the status of the 

reports - whether they be 
pathology reports, spe-
cialist letters to GPs, or 
scans and analysis of re-
sults,’’ Ms Skinner said.
`̀We need to determine 
whether all of those have 
been dealt with proper-
ly.’’
Westmead Hospital is to-
day sourcing extra admin-
istrative staff to slash its 
clearance deadline from 
three-months to three 
weeks.
`̀I believe that they’ve got 
new administrators there 
who are trying to fix it. But 
clearly there’s more to be 
done,’’ she said.
`̀Westmead was struggling 
compared to its peer hos-
pitals.’’
Ms Skinner, who blamed 
the legacy of the state 
Labor government for the 
paperwork delays, said 
she would consider put-
ting on extra resources at 
hospitals if required.
`̀I certainly don’t want to 
have too many reports of 
water supplies breaking 
down - or these reports 
not having been sent 
out.’’
`̀The Director-General will 
be keeping a very close 
eye on that.’’
Ms Skinner said she didn’t 
believe that the Medical 
Staff Council ‘knew about 
this’.
`̀The red flag came via a 
GP in the area who wrote 
to the Medical Observer.’’
Ms Skinner has now or-
dered a full audit to find 
out which patients are 

Cancer patients die waiting for hospital letters 
still alive. She has forced 
Westmead to hire a host 
of administration staff 
starting today and given 
the hospital three weeks 
to clear the backlog.
The problem was hid-
den until Dr Sheen, who 
is president of GP group 
Doctors Action, leaked 
the letter to the journal 
Medical Observer, to be 
released today.
“It is an absolute, utter 
disgrace,” Dr Sheen told 
the Medical Observer. 
“The family doctor is the 
most important thing in 
the community, that’s 
the one that gets people 
through the health sys-
tem.
“How am I supposed to 
help a patient when a let-
ter arrives over two years 
later?”
It has now emerged there 
are another 700 letters 
dating back as far as 
March, 2008, that still 
have not been sent.
Are you one of these 700 
people waiting for a letter 
or do you know some-
one who is? Email us at 
news@dailytelegraph.
com.au or phone 9288 
3413.
The problems began in 
2008 when all cancer ser-
vices departments moved 
from various parts of 
Westmead Hospital to the 
new Cancer Care Centre.
The move gave patients 
access to a one-stop shop 
service including cancer 
surgeons, medical oncol-
ogists, radiation oncolo-
gists, clinical haematolo-
gists, palliative care and 
other support specialties. 
But it also created a huge 
administrative backlog.
Mrs Skinner has ordered 
the hospital to slash its 
clearance deadline from 
three months to three 
weeks, with extra staff put 
on from today.
“It is simply unacceptable 
for GPs to be receiving im-
portant letters more than 
two years after their pa-
tients have been referred 

A PLAN to foil a Kevin 
Rudd comeback with a 
third challenger has been 
canvassed among sen-
ior right MPs in the event 
Julia Gillard’s leadership 
comes under threat. 
In a sign that even key 
backers of Julia Gillard 
are concerned her leader-
ship could soon be in 
jeopardy, discussions 
have taken place over 
running Defence Minister 
Stephen Smith as a rope- 
a-dope candidate against 
Mr Rudd. The suggestion 
is that Mr Smith might be 
a more acceptable candi-
date to many members of 
the party’s dominant right 
faction, should the cau-
cus decide on a change.
But the plan, first raised 
almost five weeks ago, 
would have to have the 
agreement of Ms Gillard 
to step down with an en-
dorsement of Mr Smith if 
it were to work.
Ms Gillard, and her sup-
porters, are insistent she 
will remain Prime Minis-
ter.
Labor sources said on 
Tuesday the discussions 
were “very preliminary” 
and had been held only 
by a very small number of 
MPs in the right.
“It was more about want-
ing to make sure Smith 
would put his hand up if 
it came to that,” a source 
said. “But it’s nothing 
more than discussion.”

When asked if Mr Smith 
had been involved in the 
discussions, the minis-
ter’s office replied: “The 
minister, together with 
other cabinet ministers, 
has repeatedly expressed 
his support for the prime 
minister, and his view that 
the prime minister will 
lead the government to 
the next election, sched-
uled for the last quarter of 
2013.”
Backers of Mr Rudd yes-
terday said support for 
him was “hardening” as 
the Foreign Minister re-
turned to Australia.
“Some people are commit-
ted to change but are now 
just gritting their teeth,” 
one Labor MP said.
Claims of a contingency 
plan to prevent Mr Rudd 
taking back the leadership 
follow comments made 
by senior Labor strategist 
and campaigner Bruce 
Hawker on Monday. He 
said there was a case to be 
put for leadership change 
of the federal Labor party. 
“You can make the case 
for a change in leader-
ship, obviously,” he told 
Sky News.
“Changes in leadership 
happen quite regularly 
on both sides of politics. 
If you are really trailing in 
the electorate that’s a big 
plus. You can make the 
argument for it. It gives 
you the big circuit breaker 
that’s required.”
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to oncologists, without 
anyone even checking 
whether the patients in 
question are still alive,” 
she said. “This debacle 
has come about because 
the previous government 
kept slashing staff num-
bers in Sydney’s west, 
even when it was clear 
the system and its people 
were crumbling under the 
pressure.”
Westmead issued an 
apology to patients, their 
families and their doctors 
yesterday.
“The Western Sydney 
Local Health District 
apologises to patients, 
their families and their 
general practitioners 
affected by this admin-
istrative backlog,” the 
hospital said.
It said the Cancer Network 
upgraded its technology 
more than 18 months ago 
with new systems now 
in place to ensure timely 
communication between 
the Cancer Network, pa-
tients and their GPs.
There is no suggestion 
the lateness of the let-
ter caused the death of 
Dr Sheen’s patient, how-
ever he said family GPs 
were often treated with 
contempt by the hospi-
tal system and relations 
between GPs and public 
hospitals were at “an all-
time low”.
The problem is the latest 
to engulf the state’s big-
gest hospital. Last month 
the coroner blasted medi-
cal staff after a boy died 
of a ruptured appendix 
at Westmead Children’s 
Hospital after staff there 
and at Liverpool failed to 
notice a warning in a GP’s 
referral letter.
On Sunday it emerged 
Westmead staff had 
tagged an 80-year-old 
woman as a 58-year-old 
man.
Then last week the hos-
pital lost water pressure 
after “one of the hospital 
water valves had been in-
advertently closed”.

Too late: Some people never get the treatment they 
need. Picture: AFP Source: AFP

Leadership debate is a three-
ringed circus

Foreign Minister Kevin Rudd
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The Member for East Hills, 
Glenn Brookes, today wel-
comed the NSW Govern-
ment’s $28 million boost 
the Isolated Patients 
Travel and Accommoda-
tion Assistance Scheme 
(IPTAAS).
The Minister for Health 
and Minister for Medical 
Research, Jillian Skinner, 
on wednesday announced 
the detail behind the $28 
million increase.
Patients who need to 
travel long distances for 
treatment will receive a 
massive 30 per cent boost 
in their accommodation 
subsidies and a 25 per 
cent boost in petrol sub-
sidies.
This is the first time the 
accommodation subsidy 
has gone up in 11 years.
The NSW Government is 
delivering a boost of $28 
million over four years, 
including $7 million this 
year.
The Member for East Hills, 
Glenn Brookes, said it 
was a great help for coun-
try patients who need to 
travel long distances for 
treatment.
“The NSW Government 
wants to make sure pa-
tients aren’t deterred from 
travelling to access vital 
treatment and this sig-
nificant boost will help,” 
Glenn Brookes said.
“It’s tragic to think that 
some people are declining 
treatment because of the 
long distances involved,” 
he said.
“I encourage everyone 
with relatives and friends 
living in rural or isolated 
areas to let them know 
about the government’s 
accommodation subsi-
dy.”
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THE controversial May-
or of Marrickville Fiona 
Byrne has resigned. 
The Australian newspa-
per reports that Ms Byrne 
told councillors she 
could not afford to feed 
her family on a mayoral 
salary of $47,000 plus a 
car.
Ms Byrne ran as a Greens 
candidate for the state 
seat of Marrickville, in 
Sydney inner west, but 
was defeated by the La-
bor candidate, Carmel 
Tebbutt, by a margin of 
less than one per cent.
She is believed to have 
lost voter support in the 
March 26 state election, 
in a seat the Greens were 
hopeful of winning, be-
cause of her support for 
a state-wide boycott of 
Israel.
Ms Byrne has three 
daughters and previously 
worked in publishing.
Independent councillor 
Morris Hanna is the new 
mayor.

Morris Hanna a 
new mayor for 

Marrickville

EAST HILLS PATIENTS TO 
BENEFIT IPTAAS BOOST

Changes to the scheme:
•  For the first time since 
2006, there will be an in-
crease in the rates for 
travel and accommoda-
tion assistance for people 
needing to travel at least 
100 kilometres one way 
for specialist medical 
treatment. 
• Accommodation subsi-
dies increase by 30 per 
cent, to $43 per single 
person and $60 per dou-
ble up from $33 per single 
and $46 per double.
•    Reimbursement for car 
travel will now be 19 cents 
per kilometre, up from 15 
cents.
•    It will also be easier for 
patients to stay with fam-
ily and friends when re-
ceiving specialist medical 
treatment, with a subsidy 
of $140 per week, up from 
$30 per week. 
SEE OVER
The Minister for Health, 
Jillian Skinner, said she 
was pleased to deliver on 
an election promise.
“This boost supports the 
NSW Government’s com-
mitment to ensuring that 
the people of NSW have 
access to timely and qual-
ity health care regardless 
of where they live,” Minis-
ter Skinner said.
The new arrangements, 
which come into effect 
on 1 January next year, 
will also allow any patient 
travelling at least 200 ki-
lometres in one week to 
claim IPTAAS subsidies. 
Previously, only patients 
travelling to access renal 
dialysis services were eli-
gible to claim under this 
rule.
There will also be a change 
to the current $40 admin-
istration fee charged for 
processing claims made 
by patients who are not 
pensioners or health care 
card holders. 
From 1 January, once a 
patient’s IPTAAS subsi-
dies reach $1,000 within a 
year, the $40 administra-
tion fee will be waived. 
Media:  Geoffrey Grasso 
0421 778 671
Alice Hardy 0467 735 143 
(Minister Skinner)

THERE has been a fatal 
shooting outside Cas-
tle Hill Police station in 
north-western Sydney. 
Emergency services 
were called to the scene 
shortly after 12.50pm 
(AEST) on thursday, a 
police spokeswoman 
told AAP.
A crime scene has been 

Fatal shooting outside 
police station 

This is Councillor Sar-
avinovski’s sixth term 
serving as Mayor.
Councillor James 
McDonald has been 
re-elected as Deputy 
Mayor for a second 
term.

Mayor Bill Saravinovs-
ki said: “It is a great 
honour to be re-elected 
as Mayor of this great 
City and I thank my 
Councillor colleagues 
for putting their trust 
in me. I am looking for-

ward to continuing the 
work with re-elected 
Deputy Mayor James 
MacDonald and thank 
him for the work he 
has already done
for our community.
“As Mayor, I am de-
termined to continue 
to fulfill the impor-
tant responsibility the 
community has placed 
in me. I am proud of 
Council’s staff, who 
are equally deter-
mined to provide great 
service to everyone in 
our City. As our com-
munity continues to 
grow, we can all be 
part of the process of 
creating the best op-
portunities to move 
our City forward, mak-
ing it the best place for 
residents, businesses 
and visitors.”

The Council of the City of Rockdale has re-
elected Councillor Bill Saravinovski as Mayor

established and police 
remain on scene.
Police were not able to 
confirm whether a man or 
woman died, or whether 
the incident involved an 
officer.
A witness who was in 
the area near the Castle 
Towers shopping centre 
described how she heard 

three loud «plops>> fol-
lowed by the smell of 
gunsmoke.
«There was the smell of 
gunsmoke and police 
were at the scene very 
quickly,» Terry told Fair-
fax Radio Network.
«The traffic was blocked 
off and an ambulance ar-
rived.»

Mayor  Bill Saravinovski and his  Deputy James McDonald

Shake Hands between the Mayor  Bill Saravinovski and his  Deputy James McDonald
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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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