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اللجنة الوزارية تقرتح حلوالً االثنني  ...و»العمالي» حنو اإلضراب
ZCá€a7:aD@Ä€@ã�ﬂ@lbËÌa@Ô€a6é¸a@Ô„b‰j‹€a@ﬁb‡«˛a@›uä
اعادة انتخاب روني عويك رئيسا
È‰«@Û‹Én„@Â€Î@Èˆb‰i@Û‹«@ÊÏﬂåb«@b‰‰ÿ€@Èibjí@Â«@Û‹¶@Êb‰j€لبلدية اوبرن وهشام زريقة نائبا له
ضـرائـب املوازنـة تضـرب احلـوار  ...واألجـور
يف أي وقت ،خاصة ان
هذا األمر يقع على طريف
اجلسم
داخل
نقيض
احلكومي .وهو أمر توقف
عنده رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي من زاوية التأكيد
على دفع حصة لبنان
بتمويل احملكمة ،وذلك
لرفع الضرر عن لبنان ألن
الكثريين يرتبصون بلبنان
وباملقاومة ،وألنه ال جيوز
ابدًا ان يعارض لبنان

تقف البالد على عتبة جلنة املؤشر ،وباعرتاض
مواجهة النقابات العمالية على ما
يف
الدخول
سياسية اجتماعية ،أطلت وصفتها «ألغام املوازنة
قدمها وزير
نذرها مع تصاعد الوترية العامة» اليت ّ
املطلبية ،سواء بتلويح املالية حممد الصفدي،
«البنود
جلهة
االساتذة املتفرغني يف خاصة
اجلامعة اللبنانية باإلضراب الضريبية اجملحفة اليت
بتعرض تضمنتها».
أو
املفتوح،
<ª <áÖ^e <ƒqÜ⁄ <4f√i
<Çu <^È◊¶<Hl^Œ^œvjâ˜]<k∑]ài
بند
يشكل
احلوار احلكومي العمالي سياسيًا،
<Çœ◊ » <HÏÇËÇ¢] <ÌËÜn“˘] <^Èâ^ÈâÊ <^Èﬂ⁄_ <H^ÈqÖ^}Ê
االجور متويل احملكمة الدولية
تصحيح
حول
<Ì◊uÜ⁄ <ª <^È◊€¬ <^ﬂvfë_ <H^È÷^⁄Ê
<^ËÅ^íjŒ]Ê
النتكاسة متثلت بانسحاب قنبلة موقوتة ،مزروعة يف
<ÎÅˆi <·_ <^⁄c <JJJÌ5^u <Ñﬂ⁄ <±Ê˘] <ÏÜ€◊÷ <kïÜ Ê
االحتاد العمالي العام من املوازنة ،وقابلة لالنفجار
]÷<ÏÇÈ√ä÷] <ÌË^„ﬂ÷] <…Á◊e <±c <ÌËÜn“˘]<«ƒï]Ái»<ÃÈ◊”j
]<^⁄cÊ <JJJ^√ËÜâ <ÏÁqÜπ] <ÅÊÇ£]<ÓíŒ_»<±c<ÏÇËÇ¢
]<–Àﬁ <ª <^ﬂ◊}Å <ÇŒ <·Á”ﬁ <–ËÜ�÷]» <xfíj÷ <H«Ìﬂ”€π
<ÌÈqÖ^}Ê <ÌÈ◊}]Å <l^e^äu <ãÈÒÜ÷]<›^⁄_<^Èâ^Èâ<ÏÇf√⁄
]<Ì÷^õc <^„ﬁ]Áﬂ¬ <HÌ√õ^œj⁄ <Íi^œÈ⁄ <gÈ® <Ã◊”π
<±c<Ÿ^€¬˘]<ÃËÜíi<Ì◊uÜ⁄ <‰j⁄Á”u <ÃÈ÷`i <ÿq_ <‡⁄
<_ÇfË <·_Ê
]÷<ÌÈﬁ^n
_J«‡”∫<Çu<ÓíŒالسورية شخصا بني عسكريني
]÷√ <Çوبلورت املعارضة
األوروبية اليت
الدول
بدأت
ومدنيني»
_ <Çuو»مسلحني
“^·< اكثر
]<Ä^ﬂπموقفا
<]Ñ„eالداخل
] <ÇËÇ¢يف
 <ÂÖ]Áéπمشروع
]÷√”<Íäيف مترير
فشلت
]÷<kfä÷]<›ÁË<Ñﬂ⁄<lÜq<:
] <l˜^íi˜]<Ì“Ü£<∞√e^jπيف ادلب و 3يف محص،
 <Ó◊¬<H«Ï4f”÷]<^Ë]Üä÷]<±cوضوحا من النظام ،حيث
قرار ضد دمشق يف جملس
األمن الدولي ،حماوالتها اعلنت «هيئة التنسيق دعا نشطاء إىل التظاهر
لتعزيز الضغوط على النظام الوطنية لقوى التغيري احلمعة (امس) حتت شعار
السوري ،من خالل معاقبة الدميوقراطي» أنها ترفض «اجمللس الوطين السوري
وأنت وكل
VALEممثلنا ،أنا
النظام هو
إصالح
 SERVICESعملية
القطاع املصريف السوري،
EAGLE
INSURANCE
تغيريهActive
Insurance
Management
السوريني».
داعية إىل
فيما أعلنت موسكو ،أمس احلالي،
For Your Business
دبلوماسيون
االول ،معارضتها حماوالت واالنتقال إىل تداول سلمي وقال
for your
Employees
'Workersيف بروكسل،
 Compensationأوروبيون،
للسلطة .ويف حني تواصل
األحادية»
«تشريع العقوبات
 Insurance when starting up a Business
صفحة 17
التتمة
12
قتل
حيث
الدم،
نزف
األمن.
يف جملس
 Public Liability Insurance for your Trade Work

اجملتمع الدولي يف هذا
الظرف بالذات.
جمريات
كانت
واذا
قد
املاضية
الساعات
اوحت بانسداد افق احلوار
املطليب ،وحبسم االجتاه
حنو االضراب العام املقرر
بعد مخسة ايام ،فإن
االنظار تتجه اليوم اىل ما
سينتهي اليه االجتماع الذي
سيعقده رئيس احلكومة
جنيب ميقاتي مع االحتاد

العمالي حملاولة بلورة
خمارج تعيد وضع املطالب
على سكة احلوار مبا حيول
دون جترع كأس االضراب،
علمًا ان ميقاتي كما اكدت
اوساطه منفتح على احللول
انطالقًا من إدراكه الظروف
الصعبة اليت تعيشها معظم
العائالت اللبنانية ،ولكن
مثة اولوية موازية تتمثل
مبعاجلة التضخم املالي.

@ıb»iä˛a@Úè‹ß@ÚÓ”brÓæa@¬6ìÌÎ@ﬁaÏßa@‚Ïéãæa@ùœãÌ@Êb‡Ó‹é

Ômb‘Óﬂ@‚bﬂc@�bÓébÓé@’Ìã�€a@á�j»m@äaàe@X
أوروبا تالحق القطاع املصريف وموسكو تعارض حماولة تشريع العقوبات األحادية

ﺻﻔﺤﺔ ١٥
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نريان القناصة توقف الزحف على سرت

*رئيس البلدية النتخب روني عويك ونائبه هشام زريقة*

ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ يف ليبيا
سيواصل عملياته
µÓ–‰æa@›ÿ€@Úybnﬂ@ÒÜÏ»€a@ZbÌäÏé
ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎ
ﻭﻋﻘﻴﻠﺘﻪ ﻧﺎﺩﻳﺎ ﻳﻌﻮﺩﺍﻥ ﺍﳳ
«األطلسي» ﺑﻮ
املعارضة السورية الداخلية ترفض طلب محاية اخلارج ﺑﺎﺧﻮﺱ
حتى القضاء على «جيوب املقاومة»

Home Construction Insurance

Your Specialist AMP Advisers



مطلوب للعمل

165C Wattle Street Bankstown
Call us Today
02 9707 3077
Mob: 0414 309 360

مطلوب أنسة أو سيدة تجيد اللغة االنكليزية
email:
التسويق
قسم
للعمل يف جريدة الهريالد -
ˇ„‘ojè€a@@‚bÌc@áÓ«aÏæa@›j
واالعالن ..الخربة ضرورية
لالتصال0403482345 :
danny@eaglevaleinsurance.com.au

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

مت انتخاب عضو البلدية البلدي عقد يف  28ايلول
/سبتمرب
]÷ <ÇÈ√íjرئيسا
 <‡⁄]àiعويك
روني
املاضي<«ÌËÖÁÀ÷]».
]˜<Ì÷^œjâ
]˘<±c <Í“4⁄
االحتماع نفسه
]÷ <ãÈÒÜوجرى
لوالية ثانية
لبلدية
÷<H‰fÒ^ﬂ
يف]÷<Ì�◊ä
<‹È◊äiÊ
اوبرن<Çï
]÷◊„<Ìr
<ª
 <·¯¬cمتفائال
املعركة يبدو
] <≈^€jqهلذه
 <'ËÖ^iالقناصة
]<HÍï^πنريان
اعاقت
“^ <kﬁزريقة
 <∞uهشام
انتخاب
وذلك يف
التوالي
_ <Ω^âÊعلى
<ÖÅ^í⁄
]˘<ª <Çâ
<Ö^ée
]÷<ÎÖÁä
}^<ƒ⁄ <Ìë
جيب.
مما
اكثر
اطلقتها
اليت
الكثيفة
]÷ <ª <ÌËÖÁ„€¢] <Ìâ^ÒÖ <ãÈÒÜ÷]Ê <Ã◊”π] <ãÈÒÜاجتماع استثنائي للمجلس
<PU<ÏÅ^π]<·_<Ç“ˆi<ÌËÖÁâ
_<·_<Ö^fj¬]<2¬<HŸÊ˜]<ã⁄
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 <«∞◊È◊§]»<ÖÁñù<ÎÜe<‰Èfﬁوقال السكان الذين فروا
القوات املوالية ملعمر
<ã⁄_<ÿÈ÷<‡⁄<ÏÜ}`j⁄<Ì¬^â
املدنيني
ان
سرت
من
]÷ <HÌﬂÈjتقدم
¬∞< امس
القذايف
<Ÿ^éÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<·_<HŸÊ˜] <ì~◊Ë
<ª
رجل
وقال
ميوتون.
هناك
الليبية
احلكومية
القوات
]÷<ÌË_ <ÿfœj÷ <à‚^q» <·^€È◊â <·`e <‰÷ı^Ài <^ËÇf⁄ <HsÒ^jﬂ
صاروخية قتلت
هجمة
السيطرة على
†<ÿ€حتاول
اليت
]÷<ÿÈr√j
<Ó◊¬ <Ç¬^äi
]÷ <Íﬁ^€nان”<ÏÜ
]÷<l^¬^ä
العمر
من
يبلغ
الذي
ولده
الزعيم
رأس
مسقط
سرت
<Ì„q]Áπ <Ì⁄Á”£] <ÃÈ÷`je <ÇËàπ] <HÌ◊fœπ] <∞√eÖ˘]Ê
]˝´^ 11 <HÌÈeعاما واضطر لدفنه حيث
]÷ <l]ÖÁ�jمما جعل
اللييب املخلوع
يف
الكثلكة
لعاصمة
 DNM<î<Ì€jj÷]Eخاص بـ «اهلريالد»:
<‡⁄
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توقعات احلسم السريع
علمت «اهلريالد» من مصدر العامل ،باستقبال  400ألف
كنسي لبناني كبري انه مسيحي عراقي وسوري يف
قبل انتخاب مار بشارة لبنان مقابل توطني 400
يّ
سن فيه
]Áj÷^eفلــسطيين
]§^ <ÌÈqÖألف
الراعي بطريركا
–<<:÷]<l^È√qÜπ]<ƒ⁄
بطرس <ÜËáÊ
“<Ãé
الفاتيكان ذلك
فرفض
]÷.. <ÎÑ÷]<‰ÈeÁq<·˜a<ÍäﬁÜÀ
انطاكيا
على
للموارنة
]˜<Í“4⁄
]÷<ãÈÒÜ
<^‚ÅÇu
<’]Ö^eبوصية
 <Íï]Ö˜]Êعمال
املشرق بأسبوع
السينودس<
^�fﬂü
]<‘÷ÉÊ <^⁄^eÊ
وسائر]<ÿÈÒ]Üâ
<Ö]á
*ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﺎﺧﻮﺱ ﺑﻮ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ*
*ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻃﻮﻧﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﺎﺧﻮﺱ ﺑﻮ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ*
<ÌÈâ^⁄Á◊fËÅالبابا
 <JãÈäﬁÜقداسة
نشرها
اليت
االمريكية
االدارة
طلبت
<ª
<Ì„q]Áπ
]˜<HŸÊ
_<ã⁄
]÷<ÌÈﬂÈ�ä◊À
¬^<Áe<·]ÇËá<ÎÊÇe<›ÁuÜπ] <ãÈäﬁÜ <Áe <åÁ}^e <ÇÈä÷] <Ö]á <·^ﬂf÷ <ª <‰j⁄^Œ] <Ÿ¯}Ê <lÜ€jâ]<·^ﬂf÷<±]<ÏÖ^Ëá<Ç√e<‰÷^€¬]<Ì÷Ê]àπ<^È÷]Üﬂjâ]<±]<Å
]÷<ÌÈf◊i <«ÔÖ^”ä
»∏<ãÈ
يوحنا<Áe
<åÁ}^e
<ÇÈä÷^e
<ÌËÁŒ <ÌŒ]Çë
]÷<^„�eÜi <:
]<Ç÷]47
]˜JŸÁ◊Ë]<ª<ÏÇvjπ]<‹⁄
÷√<Çœ
]<^�u]3Œ
¬<öÜ
]<‰ﬁ
القديس
الراحل
الفاتيكان
حاضرة
<ª <^iÜ∆á <ª <ÎÖÁ„€¢] <Üíœ÷] <‰j◊Èœ¬Ê<ãÈäﬁÜ <Áe<åÁ}^e<Ÿ^€¬˜]<ÿqÖ<‡ËÜ„é÷]<±]Áuمن
<Ì⁄¯â <Ó◊¬ <ãÈäﬁÜ <Áe <ÏÇÈä÷]Ê <ÇÈä÷] <Ûﬂ„i <ãÈäﬁÜ <Ì◊Ò^√÷]Ê<ÌÈ®Ü <·^€È◊â<ÜËáÁ÷]<‰◊fœjâ]<oÈu<ÌÈ5Ö<ÏÁ¬Ç÷ <‹ËÜ”iÊ <ÏÊ^Àu <º¶ <’^ﬂ‚ <^€‚ÅÁqÊ
<Ì◊Èõ <^ﬁ^“ <oÈu <^ËÅ^ﬁ
HXô@›Óñb–n€aI
<ª^vë
الثاني<Ü≥ˆ⁄
<ª <|ÜëÊ
◊<;È�ä
<›¯â
<Ü≥ˆ⁄
ومتسك بها
املاروني <Iبولس
للبطريرك
االيعاز
<ÏÅÇrjπ]Ê<ÌµÇœ÷]<ÌŒ]Çí◊÷<]Üøﬁ<‘÷ÉÊ<ÌÈ®Ü
]˜‚<4eÊÖ<‰€¬Ê <ÇÈä◊÷<^π<‘÷ÉÊ<Ìœ�ﬂπ]Ê<ÏÅÖ_<ÕÜu<ª<^ŒÇë˜]Ê<ÿ
]÷√JJÏÅÁ
]÷<Ç÷]Á
]<›^Ë
<Ñﬂ⁄
<ãÈäﬁÜ
<ÁeÊ
<ÌÈ®Ü
¬^<:◊Ò
<ºeÜi
]÷<:
<J¯„âÊ<¯‚]ÊJJJ
JÏÅÇ√j⁄<l^Œ]Çë<‡⁄<ãÈäﬁÜ <Áe<åÁ}^e
≥<áÁ
<ÌË^„ﬁ <ÿfŒ
DNM<î<Ì€jj÷]E
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مؤسساتيا
]<Í◊ÈÒ]Üâالتابع
اجلديد،
<H«^fËÜœi <lÇÀﬁ» <‰jÈ¬Üç
<ÌïÖ^√π] <Ü≥ˆ⁄ <ÏÁ¬Å <ƒ⁄
]÷<ª <ƒ€j.] <ÌËÖÁä
_<Çâ˘] <HÌÈ“3÷] <^È÷^jﬁ

<‰ﬁ_Ê <HÏ^«◊π] <‹”ù <ki^e
<‡⁄ <∞ÈÀﬂπ] <ÿ“ <·^”⁄de
»]˝}<ÏÅÁ√÷]<«∞€◊äπ]<·]Á
DNM<î<Ì€jj÷]E

تهجري  400ألف مسيحي من اجلوار اىل
لبنان مقابل توطني  400ألف سن
@åÏ∏@¿@‚˝é@ã∏˚ﬂ@Å6”a@ÈÓiÏu

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

حزب اهلل :املوازنة من دون التمويل واحلكومة باقية
ما إن يرتاجع اجلدل الدائر حول متويل احملكمة الدولية ،حتى
جمددًا بنربة مضاعفة .لكن بدء مناقشة مشروع قانون
يتقدم ّ
ّ
موازنة عام  2012سيكون مناسبة ساخنة للخوض فيه ،يف
جملس الوزراء قبل جملس النواب ،يف ّ
ظل رفض حزب اهلل
تسديد لبنان حصته ،وتضييق اخليارات املتاحة للتمويل
السيد حسن نصر اهلل ،أمام
يؤكد األمني العام حلزب اهلل
ّ
زواره أن ال متويل للمحكمة الدولية ،ويدعو يف الوقت نفسه
ّ
إىل محاية احلكومة واحملافظة على متاسكها .يعكس ما يفصح
جدية موقف حزب اهلل ،وهو رفضه القاطع،
عنه نصر اهلل ّ
غري اخلاضع ألي مساومة ،لتمويل لبنان حصته يف نفقات
ويتصرف احلزب على أن تراخيه بعدم اخنراطه يف
احملكمة.
ّ
اجلدل املستفيض الدائر حول التمويل ،واكتفاءه مبراقبته
وعدم اختاذه موقفًا معلنًا منه ،ال يشري يف أي حال ـــــ إىل
اآلن على األقل ـــــ إىل أنه يفتح باب التفاوض على هذا
يلمح إىل استعداده للتسليم به واملوافقة على
املوضوع ،أو ّ
التمويل على مضض ،وال جماراة حلفائه يف احلكومة الذين
يتمسكون بالتمويل من ضمن تأكيدهم يف الداخل واخلارج
ّ
التزام لبنان القرارات الدولية.
مل ينتقد إصرار رئيس احلكومة جنيب ميقاتي على التمويل
ّ
يوح
ومل
يتحفظ عنه .مل يقل أيضًا مبوافقته عليه .كذلك مل ِ
بردود على رئيس اجلمهورية ميشال سليمان ورئيس احلزب
التقدمي االشرتاكي النائب وليد جنبالط ووزير املال حممد
ّ
الصفدي الذين يتطابق موقفهم مع موقف ميقاتي.
ويقرتن رفض حزب اهلل التمويل بتأكيد عدم خوض جملس
الوزراء يف أي آلية قانونية إلمراره ،وتاليًا عدم توقع موافقة
اجمللس على التمويل يف حال طرحه على التصويت من ضمن
الصيغ القانونية املتداولة:
 1ـــــ لن يوافق حزب اهلل على طرح التمويل يف جملس
الوزراء كاقرتاح يف ذاته ،وال على إدراجه كأحد بنود مشروع
قانون املوازنة العامة لعام  2012على حنو وروده فيها اآلن،
كأحد بنود موازنة وزارة العدل.
مفاد ذلك أن جملس الوزراء ،عندما يباشر مناقشة مشروع
املوازنة ،أمام أزمة انقسام قواه بني مؤيد للتمويل من
أعده وزير املال ،وبني
ضمن البند املدرج فيها على حنو ما ّ
معارضيه الذين سيضغطون إلسقاط هذا البند وشطب
ّ
ويتطلب
التمويل من املوازنة متامًا باالحتكام إىل التصويت.
يف هذه احلال نصاب األكثرية املطلقة الذي يقبض عليه
وزراء حزب اهلل وحركة أمل وتكتل التغيري واإلصالح.
يقرها
 2ـــــ ولن يوافق على طرح التمويل بسلفة خزينة
ّ
جملس الوزراء على غرار متويل احملكمة يف السنوات الثالث
املنصرمة  2008و 2009و 2010من خارج املوازنة ،أخذت به
حكومتا الرئيسني فؤاد السنيورة وسعد احلريري ،ووافق عليه
جملس الوزراء .بذلك يوصد احلزب أبواب سلفة اخلزينة.
 3ـــــ ولن يوافق على صرف حصة لبنان يف نفقات احملكمة
استنادًا إىل القاعدة االثين عشرية ،انطالقًا من أن نفقات
احملكمة مل ُتدرج مرة يف أي من املوازنات العامة .وألن ال
يصح قانونًا اعتماد
مقرة منذ عام  ،2005ال
موازنة عامة
ّ
ّ
صرف نفقات احملكمة وفق القاعدة االثين عشرية على غرار
سائر أبواب اإلنفاق املعروفة ،نظرًا إىل أن متويل احملكمة
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حزب اهلل :ال تمويل يف املوازنة وال بسلفة خزينة عرب مجلس الوزراء
(أرشيف)

أقرها
مل يرد يف موازنة عام  2005اليت ال تزال آخر موازنة ّ
جملس النواب ومل يرد فيها هذا التمويل.
 4ـــــ ولن يوافق أيضًا على إقرار التمويل مبرسوم يصدر عن
رئيسي اجلمهورية واحلكومة ووزيري املال والعدل لسببني
على األقل:
أوهلما ،رفض الرئيس ميشال عون التمويل ،األمر الذي
يصرف وزير العدل شكيب قرطباوي ،وزير تكتل التغيري
واإلصالح ،عن توقيع هذا املرسوم انسجامًا مع املوقف
السليب لعون.
وثانيهما ،أن توقيع وزير العدل بالوكالة ،وهو وزير اإلعالم
وليد الداعوق ،مرسوم التمويل يعين أن املرسوم سيصدر
ّ
سنية هي ميقاتي والصفدي والداعوق ،ما
بثالثة تواقيع
يضفي عليه ،ألسباب سياسية خصوصًا ،طابعًا مذهبيًا لن
يدعمه حزب اهلل ،من غري أن تتسم هذه املصادقة بعيب
ّ
السنية
دستوري أو قانوني .بل تكمن مشكلة التواقيع
الثالثة يف كونها سياسية.
إىل هذين السببنيّ ،
وجدي ،هو عدم جواز
قانوني
ثالث
مثة
ّ
اعتماد املرسوم القاعدة االثين عشرية إلقرار التمويل ،نظراً
إىل عدم وروده يف موازنة عام .2005
 5ـــــ ولن يوافق ،وال حليفه الرئيسي أيضًا رئيس اجمللس
بري ،على استقبال موازنة عام  2012يف الربملان وهي
نبيه ّ
تتضمن بند التمويل ،وال الفسح يف اجملال أمام طرح اقرتاح
ّ
مكرر بذلك بسبب ّ
تيقن قوى  8آذار من أنها،
معجل
قانون
ّ
ّ
يف ّ
ظل موقفي كتليت ميقاتي وجنبالط الداعمني للتمويل،
لن تنجح يف االحتفاظ بغالبيتها النيابية اليت متكنها من
إسقاط هذا االقرتاح.
يف حساب حزب اهلل أن مشروع املوازنة ال يصل إىل جملس
النواب إال وقد أخلي متامًا من بند التمويل.
تؤول سلسلة الءات حزب اهلل يف رفض متويل احملكمة إىل
إبراز اجلانب األكثر تأثريًا يف مقاربة ملف ،ال يقتصر على
جوانب قانونية حبتة فحسب ،بل يفتقر إىل غطاء سياسي
حقيقي من حزب اهلل الذي ميثل ثقل النصابني السياسي
والقانوني يف جملس الوزراء ،فيما هو ال يزال ينعت احملكمة
الدولية باالحنياز واستهداف املقاومة ،ويصفها بأنها
إسرائيلية ـــــ أمريكية.
لكن مطلعني عن قرب على موقف احلزب يشريون إىل
مسألتني مالزمتني لرفضه التمويل:
حتمل عبء رفض
ــ اعتقاده بأن يف وسع رئيس احلكومة ّ
التمويل واستيعاب نتائجه ،من دون ختليه عن موقفه
املتمسك به ،ومن دون محله على االستقالة ووضع حكومته
ّ
على طريق تصريف أعمال طويل املدى يف ّ
ظل توازن القوى
القائم حاليًا.
يتمسك املؤيدون
ـــــ ترك القرار جمللس الوزراء حبيث
ّ
للتمويل مبواقفهم املعلنة من دعمه والتزام القرارات
ّ
يسلمون يف نهاية املطاف برفض األكثرية
الدولية ،ولكنهم
احلكومية هذا املوقف.
يدفع ذلك حزب اهلل إىل البحث عن املعادلة الشائكة،
املتناقضة العنصر واألكثر مالءمة ،بل األكثر تعقيدًا ،اليت
تتوئم رفض التمويل مع محاية احلكومة وضمان متاسكها
يلح عليه األمني العام للحزب أمام
ووحدتها ،تبعًا ملا
ّ
زواره.
ّ

نقوال ناصيف

قاموس «العاهر» و«السعدان» و«اجلاسوس»
جان عزيز

أكثر من إشكالية تطرحها وثائق «ويكيليكس» اللبنانية على
اجملتمع واحلياة السياسيني يف لبنان .طبعًا ،مثة جوانب
خارجية للموضوع ،منها اإلضاءة على مدى التزام املمثليات
الدبلوماسية يف بريوت بأحكام معاهدات فيينا ،جلهة احرتام
سيادة الدولة واخلضوع ألعراف العمل الدبلوماسي وضوابطه
وأصوله .كذلك مثة جانب آخر خاص باإلضاءة على طبيعة
عمل الدبلوماسية األمريكية .فالصحيح طبعًا أن من واجبات
الدبلوماسي أن حييط إدارته علمًا بكل ما يكتنزه من معطيات
يفسر ذلك مث ًال أن
ومعلومات .لكن ،يف السياق نفسه ،هل
ّ
يكتب جيفري فيلتمان تقريرًا حتليليًا نفسانيًا عن شخصية
سعد الدين احلريري وطبائعه يالمس حدود البحث األكادميي
السيكولوجي مع نص من أكثر من ستة آالف كلمة مل توفر
تفصي ًال من حركات وجهه إىل نوع النبيذ الذي يشربه على
طائراته اخلاصة؟ يف حاالت كهذه ،أين تقع احلدود العملية
واملنطقية ،بني العمل الدبلوماسي والعمل االستخباري األمين،
بنمطية رجل املعطف الكاكي الطويل والنظارات السود ومقعد
احلديقة والصحيفة املثقوبة؟
لكن األهم يف دالالت قاموس ويكيليكس هو ما يتعلق بثقافتنا
السياسية ونظامنا وآلية عمله وضبطه وتوازنه .ذلك أن من
املمكن ألي عامل يف الشأن العام أن يلتقي دبلوماسيًا ،وأن
يتحادث معه يف السياسات كلها ،من البلدي إىل اإلقليمي
واخلارجي ...غري أن الالفت يف قاموسنا الويكيليكسي اللبناني
املكشوف ،هو هذا التخصص والتفرغ وحصرية الكالم يف
القدح والذم والنم و»احلرتقة» و»التفخيت» ،مثل تالمذة صف
أول ابتدائي يف مكتب ناظر امللعب .هل طبيعي ،مث ًال ،يف
لقاءات دبلوماسية أن يصف سعد الدين احلريري صحافيًا
ّ
يصنف
بالعاهر أو سياسيًا باجلاسوس؟ أو هل طبيعي أن
مسري جعجع بعض املفرتضني من حلفائه ،مثل ميشال املر أو
منصور غامن البون ،بأنهم قردة أو سعادين؟ وهل يعقل أن
يبلغ األمر حدود العائلة الواحدة ،فيقول املر االبن عن والده
إنه «ساذج»؟ وصو ً
ال إىل مئات األوصاف املماثلة واملفردات
يعج بها كنز ويكيليكس.
املشابهة اليت
ّ
هذا اجلانب من تلك الوثائق ال بد أن جيعلنا نتوقف عند دالالت
أساسية بشأن حياتنا السياسية والوطنية العامة ،من زاوية
يفسر تصرفات كهذه؟ جملرد التفسري،
السؤال :ما الذي
ّ
على اعتبار أن ال شيء إطالقًا ميكن أن يربرها .أو كيف ميكن
ارتكابات كهذه أن تكون مفهومة ،باالنطالق من أنها ال ميكن
قطعًا وأبدًا أن تكون مقبولة.
مثة جانب أول تضيء عليه «سطوحنا» الويكيليكسية ،وهو
ما قيل وكتب عنه الكثري :إنها ذهنية القناصل التارخيية.
يردد كثريون أن يف لبنان انطباعًا قدميًا حتول طبيعة ثانية
ّ
عند كثريين من متعاطي الشأن العام ،بأن هذا البلد ،هذا
الكيان ،هذه الدولة ،هي من صنع القناصل .منذ النصف
القائمقاميتني
الثاني من القرن التاسع عشر وقيام نظام
ّ
ومن ثم املتصرفية وبروتوكوالت الدول السبع ،حتى جنيف
ولوزان والطائف وسان كلو والدوحة...كلها مسميات خارجية
ّ
يتسلل إىل الوعي تارخيي ما
ملعنونات «دبلوماسية» .هكذا
عندنا ،إىل ذاكرة مجعية لدى خنبنا املزعومة ،أن القنصل
أسس ّ
ملا يسمى «طائفتنا» نظامها األول قبل  160سنة
الذي ّ
هو نفسه السفري أو السكرتري الذي جيلس اآلن أمامي يف
مكتيب أو يف مكتبه أو إىل طاولة غداء أو عشاء ،من اليت
تفيض بها مفكرة آخر سكرتري ثالث غري مقيم يف بريوت
لدولة من أقصى جماهل األرض .يصري ضيفًا مميزًا على
طاوالت تفاهاتنا ،حتيط بها سيدات جمتمعنا املخملي ،اللواتي
يسكنهن اليقني بأنهن قادرات على صنع مراكز أزواجهن من
نيابة وأعلى...ومثة شواهد كثرية ووقائع.
لكن مثة جانبًا آخر للكارثة اليت نعيشها .إنها سبل إنتاج
ّ
الطبقة السياسية يف لبنان يف العقدين األخريين ،وحاضنات
توليدها يف نظامنا السياسي املقفل .وقد يلزم شرح كثري
هلذه املصيبة ،لكن اختصارها أن آلية نظامنا وطرق انبثاق
سياسيينا فيه ،ال عالقة هلا بتمثيل الناس أو كونهم مصدر
السلطة .ليس الشعب من ينتخب أو يراقب أو حياسب .هكذا
يصري اليقني لدى السياسي املولود يف هذا الواقع أنه ال
أحد سيحاسبه مهما ارتكب ،ما دام مندرجًا ضمن هذه املافيا
اليت امسها النظام اللبناني ،يف تداخل بنياته األوليغارشية
الكوزانوسرتية ،من بعض مال وأحذية ثقيلة وبعض إقطاع
وبيوتات وبعض أثواب سود من كل «العائالت الروحية»
(أي عائالت وأي روح؟؟) وصو ً
ال إىل كثري من «البعض»
اخلارجي.
يبقى جانب أخري لفهم قاموس ويكيليكس .إنه املال .نعم
املال باملباشر .فاللغة اليت نقرأها يف بعض تلك املعلقات،
أال تشي بقاموس خماطبة من يقبض ملن يدفع؟ من يأمر ملن
يأمتر؟
هذا بعض من دالالت قاموس ويكيليكس اللبناني للراشدين
وعمن فقدوا كل رشد يف السياسة والوطن.
فقط،
ّ
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لبنانيــات

بري يف استقبال اجلالية يف أرمينيا:

نواب بعلبك يف السرايا برروا اخلروق السورية

لبنان يعيش استقراراً أمنياً ونقدياً ميقاتي يأمل أال تصل تداعيات األزمة إىل لبنان

قال رئيس جملس النواب
نبيه بري ان «لبنان رغم
بعض التوترات يعيش حاال
من االستقرار النقدي واالمين،
وبعض االحداث االمنية هي
فقاقيع من هنا وهناك ،ألن
ارادة احلوار والتوافق هي دائما
اليت تغلب».
جاء كالمه امس االول يف
اختتام زيارته ألرمينيا حيث
التقى اجلالية يف حضور القائم
باالعمال زياد عطااهلل يف يريفان
ورئيس الربملان االرميين هوفيك
ابرهميان وجمموعة من أعضاء
الربملان والسفراء والنائبني
حممد رعد وأرتيور نظريان وحشد
من أبناء اجلالية .وبعد النشيدين
اللبناني واالرميين القى عطااهلل
كلمة رحب فيها بربي وابرهميان
والوفد ،وأشاد بدور بري «أبرز
سياسيي البلد والذي يعترب يف
االزمنة الصعبة البوصلة لتحديد
املسارات ورجل احلوار وقائدا
بارزا للمقاومة».
وحيا بري اجلالية يف أرمينيا
«واحدا واحدا».
املصريف
بـ»القطاع
وأشاد
اللبناني الذي اختذ مبادرات عدة
يف أرمينيا وإن تكن غري كافية
(.»)...
وقال «إني ألفت اىل امكان
لبنانية
استثمارات
افتتاح
يف هذا البلد الصديق يف
جمال الدواء وانشاء املعارض
للمنتجات الزراعية والصناعية
(.»)...
وملناسبة هذه الزيارة أود أن
أطمئنكم اىل ان لبنان رغم
بعض التوترات يعيش حاال من
االستقرار النقدي واالمين ،جلهة
النقد الوطين واالحتياط من
الذهب وغري ذلك .أما بعض

االحداث االمنية اليت هي فقاقيع
من هنا وهناك فال ميكن ان يعول
عليها ألن ارادة احلوار والتوافق
هي دائما اليت تغلب».
وتابع )...(« :على صعيد
التطورات اليت يشهدها عدد
من االقطار العربية ويف
الطليعة سوريا ،فان لبنان
اذ يدعو اىل اصالح النظام
السياسي العربي وحتديثه
وزيادة مشاركة املواطنني
من اجلنسني املرأة والرجل يف
كل ما يصنع حياة اجملتمعات
واالقطار العربية ،واشراك
الشباب وزيادة الرتبية على
الدميوقراطية جلعلها أسلوب
حياة ،فاننا ننبه اىل االخطار
املرتتبة على مشاريع السيطرة
على موارد االمة العربية البشرية
والطبيعية واىل اضعاف نظامها
واحداث املزيد من االنقسامات
اليت تهدد وحدة أراضي الدول
العربية ،وشعبها ومؤسساتها،
مما يعيد اىل األذهان سايكس
بيكو آخر .كما أن لبنان يدعو اىل
االنتباه الشديد لألخطار املرتتبة
على االمن القومي العربي جراء
جتزئة االمن املشرتك وجعله
أمنا قطريا يتعهد االمن الداخلي
بعيدا من التهديدات لسيادة
الدولة ،وخصوصا التهديدات
االسرائيلية اليت رأينا وملسنا
مسارعتها اىل حماولة االستثمار
على جنوب السودان فور
استقالله عن السودان األم».
وكان ابرهميان أقام لربي مأدبة
عشاء تكرميية ،ثم زار االخري
مبنى السفارة اللبنانية .وأقيم
لربي الذي عاد اىل بريوت امس
االول وداع رمسي يف مطار
يريفان يف حضور شخصيات
تقدمها ابرهميان.

جعجع التقى نواباً و»اللقاء األرثوذكسي»

أنطوان سعد :تهديد يطاول التعيينات
التقى رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع يف معراب
أمس االول النائب خضر حبيب
الذي نقل اليه «هواجسه حيال
االقرتاحات املطروحة عن قانون
االنتخابات النيابية» .وجدد،
وفقا لبيان للمكتب االعالمي
جلعجع ،متسكه باتفاق الطائف
واملناصفة والعيش املشرتك.
ورأى يف دخول اجليش السوري
اىل عرسال «انتهاكا لألراضي
اللبنانية ،وال سيما ان هناك
سفريا سوريا يف لبنان وجملسا
اعلى لبنانيا – سوريا».
وتوقع ان مينح «حزب اهلل»
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي
«متريرة» لتعوميه يف الشارع
السين «عرب السماح له بتمويل
احملكمة» ،مستغربا «تغري موقف
النائب ميشال عون بني ليلة
وضحاها» .ورجح «ان يكون
هناك توجه من حزب اهلل اىل
عون ليعارض التمويل».
اىل ذلك ،استقبل جعجع النائبني
هنري حلو وانطوان سعد الذي
دعا اىل اقرار بند التمويل.

وحتدث عن «تهديد وترغيب
يطال التعيينات االدارية»،
كاشفا عن «قطع وعد لرئيسة
حمكمة التمييز العسكرية ،بأن
تتبوأ رئاسة جملس القضاء
األعلى ،يف حال اخالئها سبيل
العميد فايز كرم» .كذلك ،ندد
بدخول اجليش السوري اىل
عرسال واطالق نار على منزلني
«دون ان تتحرك احلكومة ووزير
الدفاع عرب ارسال احتجاج
رمسي بواسطة وزارة اخلارجية
او السفري السوري».
واستقبل جعجع وفدا من «اللقاء
األرثوذكسي» ضم :رجا بدران،
نقوال سابا ،سليم حبيب وكميل
شاهني .ونقل حبيب عن جعجع
اعتباره أن مشروع القانون
الذي اقرتحه اللقاء «جدير
بالدرس» .وأكد أن املشروع
لقي جتاوبا شعبيا بنسبة  70يف
املئة .وقال« :ال أحد يستطيع
اتهامنا كأرثوذكس بأننا طائفة
مذهبية أو متعصبة باعتبار انها
كانت خارج لعبة الطائفية»،
داعيا اىل «قانون علماني».

أكد رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي التزام مساعدة الالجئني
السوريني املوجودين على ارض
لبنان انسانيًا ،وسعيه اىل النأي
به عن االحداث السورية.
وقال ردًا على سؤال لـ»وكالة
الصحافة الفرنسية» أمس عن
دعوة الواليات املتحدة االمريكية
اجليش اللبناني اىل محاية
املعارضني السوريني« :ان
مقاربيت هلؤالء الالجئني القادمني
اىل لبنان هي انسانية حبت».
قدر عدد النازحني اىل لبنان
واذ ّ
خبمسة آالف ،معظمهم يف منطقة
الشمال ،قال« :حنن نبذل كل ما
هو ضروري ملساعدتهم ونقدم
هلم االدوية وامللجأ وإمكانية
ادخال اوالدهم اىل املدارس».
وعن املوقف مما جيري يف
سوريا ،اوضح انه يعمل على ألاّ
تصل تداعيات االزمة اىل لبنان.
وابدى ميقاتي «قلقا على املنطقة
بكاملها» ،وقال «ان االنفجار يف
سوريا لن يكون داخليا ،بل
سيطال املنطقة .ويف ما يتعلق
بلبنان ،قلت باستمرار اننا نسعى
اىل ان ننأى بأنفسنا قدر االمكان
عن االحداث ،كما حناول ان نقلل
انعكاساتها على لبنان».
وأقر ميقاتي بان االحداث
املستمرة يف سوريا من حنو سبعة
اشهر ترتك انعكاسات اقتصادية
على لبنان «فالصادرات من لبنان
اىل سوريا تتقلص وهذا قد يؤثر
على االقتصاد اللبناني».
وتعليقًا على التقارير اليت حتدثت
عن خروق سورية لالراضي
اللبنانية خالل االسابيع االخرية،
قال« :هناك جلنة تنسيق لبنانية
– سورية تعمل لتحديد اسباب
حصول ذلك ،لكن مثل هذه
احلوادث ،اي دخول دبابة مسافة
االراضي
داخل
كيلومرتين
اللبنانية يف منطقة احلدود فيها
متداخلة ،ثم خروجها ،ليست
باالمر اجلديد .انها حوادث حتصل

باستمرار».
املؤسسات
ميقاتي
ودعا
االعالمية املرئية واملسموعة
والدولة اىل التعاون وصوال اىل
حتقيق «جمتمع اعالمي آمن».
وقال امام وفد اجمللس الوطين
لالعالم «ان االعالم املرئي
واملسموع حيتاج اىل تفعيل
القوانني اليت ترعاه وتطويرها،
وخصوصا احرتام دفرت الشروط
الذي مبوجبه نالت املؤسسات
االعالمية تراخيص .ال اريد ان
يفهم من كالمي انين اؤيد احلد
من احلريات االعالمية او املساس
بها ،بل على العكس انا مؤمن
حبرية االعالم يف لبنان».
وصرح عبد اهلادي حمفوظ بأن
رئيس احلكومة طالب اجمللس
بتقديم تصور حول واقع املرئي
واملسموع وسبل اجياد احللول
للمشاكل املوجودة.
والتقى ميقاتي وفدًا من «تكتل
نواب بعلبك اهلرمل» ضم عاصم
قانصوه ،نوار الساحلي ،كامل
الرفاعي ،غازي زعيرت ،وليد
سكرية ،مروان فارس وعلي
املقداد.واوضح الساحلي ان
البحث تناول وجوب ضبط احلدود
اللبنانية – السورية «ولكن اساس
اللقاء كان امنائيا».
واذ نفى التطرق اىل االنتهاك
السوري لالراضي اللبنانية ،أسف
«ملا مسعناه عن ان دبابتني لدولة
شقيقة توغلتا امتارا عدة ،بينما
نرى ان الطائرات االسرائيلية
املعادية خترتق االجواء اللبنانية
يوميا ،فضال عن خروقات
برية ،واشخاصًا يستشهدون
على احلدود وال نسمع تعليقًا.
ومسعنا من احد السياسيني
تشبيها للحدود اجلنوبية باحلدود
الشمالية وهذا امر معيب».
وتدخل زعيرت فقال« :ينسى
البعض معاهدة التعاون واالخوة
والتنسيق بني لبنان وسوريا
والقضائية
االمنية
ببنودها

واالقتصادية،
والسياسية
والرئيس ميقاتي أوضح ان جلنة
التنسيق اللبنانية – السورية
العسكرية ويف اطار التعاون
والتنسيق بني البلدين تعاجل
املوضوع».
وقال سكرية« :املطلوب تعاون
عسكري لبناني – سوري لضبط
احلدود ووقف عمليات تهريب
االسلحة اىل سوريا ،واذا مل
حيصل ذلك فطبيعي ان تعمد
القوات السورية اىل مكافحة
عمليات التهريب اىل اراضيها،
وحادثة عرسال احدى هذه
احلوادث».
وقال قانصوه« :الوضع االمين
على احلدود سيئ جدا خصوصا
يف القرى الواقعة ضمنها واليت

يسكنها لبنانيون ،حيث تعمد
عصابات مسلحة اىل استغالل
الوضع واالحتماء يف هذه القرى
ملقاتلة القوات السورية املوجودة
يف تلك املناطق».
ويف السرايا ،وفد احتاد النقابات
السياحية برئاسة رئيس االحتاد
بيار االشقر الذي كشف عن تراجع
مداخيل القطاعي السياحي ما بني
 37اىل  38يف املئة ،وان زيادة
الرواتب عشوائيا ،ومن دون اي
دراسة علمية صحيحة ،قد تؤدي
اىل صرف مجاعي للعمال واىل
تعثر بعض املؤسسات وافالس
البعض اآلخر .وعرض ميقاتي
مع رئيس جملس ادارة «طريان
الشرق االوسط» حممد احلوت
اوضاع الشركة.

غصن عرض والسفريين الربيطاني والروسي تسليح
اجليش وتفعيل العالقات مع بلديهما
استقبل وزير الدفاع الوطين
فايز غصن يف الوزارة ،السفري
الربيطاني طوم فليتشر ،وعرض
معه العالقات الثنائية وسبل
تفعيلها ،واالوضاع يف لبنان
واملنطقة .وتناول االجتماع تسليح
اجليش ،وعرض غصن املهمات
اليت يقوم بها اجليش يف كل
املناطق ،جمددًا رفض لبنان لكل
أشكال املساعدات املشروطة
من أي جهة أتت .وأبدى السفري
الربيطاني استعداد بالده لتقديم
مساعدات للجيش.
واستقبل وزير الدفاع ايضا،
السفري الروسي الكسندر زاسبكني
الذي أطلعه على املوقف الذي
اختذته روسيا يف جملس االمن من
مشروع القرار املتعلق بسوريا،
وأكد السفري الروسي احرتام
بالده للشرعية الدولية موضحا
أن الفيتو الذي رفعته روسيا يف
جملس االمن «جاء نتيجة اقتناعها
بضرورة اعتماد احلوار سبيال حلل

املشاكل ،وإعطاء اجملال المتام
االصالحات اليت وعد بها الرئيس
السوري».
من ناحيته ،أكد غصن «وجوب
إفساح اجملال لتنفيذ االصالحات
يف سوريا ،وخصوصا ان الشعب
السوري تواق اىل هذه االصالحات
وهو يرفض يف الوقت نفسه
املس بسيادة بلده او التدخل يف
شؤونه الداخلية».
من جهة أخرى ،أثار غصن مع
السفري الروسي مسألة تسليح
اجليش ،شارحا أن «اجليش جلميع
اللبنانيني وليس لفريق دون آخر،
وهو يقوم بدور وطين كبري وحمل
امجاع من مجيع اللبنانيني».
وجدد زاسبكني استعداد بالده
لتقديم مساعدات للجيش ،ونقل
رغبة روسيا يف تفعيل االتفاقات
املوقعة بني البلدين .ومت االتفاق
على اختاذ كل االجراءات الضرورية
لتفعيل هذه االتفاقات ووضعها
موضع التنفيذ.

Lucky Len . No.1
بإدارة لطف اهلل حجّار

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات اليانصيب رابحة املاليني
 390ألف دوالر 88735-دوالر 16-مليون دوالر
جربوا حظكم مع  Lucky Len . No.1وقد
تكونون من املحظوظني وتربحون املاليني

اّ
*ستيل جالبة الحطوط ملشرتي اليانصيب*

هدايا  -قص مفاتيح  -بطاقات لكافة املناسبات وغريها الكثري
Tel 02 9534 5111 Fax 02 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore Road Riverwood NSW 2210
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رأس اجتماعات املطارنة يف أمريكا وشارك يف قداس

السفري السوري يف البلمند:

الراعي :عاملنا يعيش العنف وحيتاج اىل الشركة واحملبة ال لتضخيم حادثة عرسال
املاروني
البطريرك
رأى
بشارة بطرس الراعي أن
«عامل اليوم يعيش الكثري من
العنف واخلالفات والنزاعات
واحلروب والتباعد الواحد عن
اآلخر ،وهو يف أمس االول
احلاجة اىل حمبة وشركة يف
بعديها العمودي واالفقي».
ترأس الراعي أعمال اجتماعات
مطارنة االنتشار يف القارة
االمريكية اليت بدأت يف
مدينة سان لويس يف
والية ميسوري ،مبشاركة
املطارنة :النائب البطريركي
العام بولس صياح ،النائب
البطريركي للشؤون القانونية
واحملاكم حنا علوان ،راعي
ابرشية سيدة لبنان ـ امريكا
روبرت شاهني ،راعي ابرشية
مار مارون ـ امريكا غريغوري
ابرشية
راعي
منصور،
االرجنتني شربل مرعي ،راعي
ابرشية كندا جوزف خوري،
راعي ابرشية املكسيك جورج
بو يونس ،راعي ابرشية
الربازيل ادغار ماضي ،وراعي

ابرشية مار مارون يف امريكا
سابقا هكتور الدويهي ،إضافة
إىل الرؤساء العامني :األب
ايلي ماضي ـ مجعية املرسلني
اللبنانيني املوارنة ،االباتي
داود رعيدي ـ الرهبانية
االنطونية ،االباتي بطرس
طربيه ـ الرهبانية املرميية
املارونية ،واملدبر نعمة اهلل
اهلاشم ممثال رئيس عام
الرهبانية اللبنانية املارونية
االباتي طنوس نعمه .كما
شارك املونسنيور فوزي ايليا
ـ بيوريا ،املونسنيور الفرد
بدوي ـ شيكاغو واالب عبداهلل
زيدان ـ لوس اجنلس.
اجتماعات
أعمال
وتستمر
املطارنة حتى يوم اجلمعة
بقداس
وختتتم
املقبل،
الراعي
يرتأسه
احتفالي
مبشاركة املطارنة والكهنة
االبرشية.
ابناء
وحبضور
اعمال
جدول
ويتناول
االجتماعات قضايا راعوية عدة
تتعلق بأبرشيات االنتشار.
وكان الراعي ترأس اول

من امس الذبيحة االهلية يف
كنيسة مار رومانوس ـ سان
لويس ،مبشاركة االساقفة
والكهنة ويف حضور عدد
كبري من أبناء االبرشية .وبعد
االجنيل املقدس ،ألقى عظة
حتت عنوان «من تقولون اني
هو؟» ،نقل يف مستهلها بركة
الكاردينال نصراهلل بطرس
صفري وجملس املطارنة املوارنة
وحتياتهما ،شاكرا للمطرانني
روبرت شاهني وغريغوري
منصور ومعاونيهما ،تنظيم
الزيارة الراعوية اىل الواليات
املتحدة.
وقال« :شركة وحمبة ،نعم.
هذا هو الشعار الذي اخرتته
خلدميت مع اخوتي املطارنة
اعضاء السينودس .عامل
اليوم يف أمس احلاجة اىل
شركة وحمبة .شركة يف
بعدها العمودي وهي االحتاد
باهلل يف حياة روحية عميقة،
بالصالة وبتثقيف االميان
وممارسة االسرار ،بتقديس
الذات بالنعمة .وشركة على

وهي
االفقي،
املستوى
الوحدة مع كل الناس .عامل
اليوم يعاني من بعد عن احلياة
الروحية واملمارسة الدينية
واالسرارية بعالقته مع اهلل،
وهو يف امس االول احلاجة
ـ ويعيش الكثري من العنف
واخلالفات والنزاعات واحلروب
والتباعد الواحد عن اآلخر ـ اىل
وحدة واىل شركة ،ولكن ال
جمال النشاء شركة مع اهلل أو
شركة مع الناس ،اذا مل يكن
يف القلب ،حب».
وأكد أن «شركة وحمبة ،هما ما
حيتاج اليهما جمتمعنا املفكك
الذي يبتعد شيئًا فشيئًا عن
القيم االهلية .ولذلك ،فهو
يقع ضحية االنانيات واملصاحل
واخلالفات» ،موضحًا أن «هذا
هو اهلدف من الزيارات
الراعوية اليت أقوم بها لكل
ابرشياتنا يف لبنان والعامل
العربي وبالد االنتشار».
وكان الراعي توجه اىل
املؤمنني خالل القداس بكلمة
باللغة االنكليزية

استقبل البطريرك اغناطيوس
الرابع هزيم ،أمس االول ،السفري
السوري علي عبد الكريم علي يف
املقر البطريركي يف البلمند حبضور
رئيس دير سيدة البلمند االسقف
غطاس هزيم .إثر اللقاء قال علي:
«أسعدتين رؤيته التفاؤلية للوضع
يف سوريا وخبروجها القريب من
حمنتها ،ال سيما ان الرئيس
بشار االسد يقوم مبراجعة لالمور
العامة يف البلد وجيري اصالحات
تصب يف صاحل الوطن السوري،
وتباحثنا ايضا يف العالقات
اللبنانية – السورية ونتمنى ان
تسري مجيع االمور اىل االفضل».
وردا على سؤال حول دخول آليات
عسكرية سورية اىل االراضي
اللبنانية ،أجاب علي «ان موضوع
السيادة يف كل من الدولتني
السورية واللبنانية ترعاه قيادة
كل من الدولتني ،وال ضرورة
للتضخيم واالثارة اليت يبحث
عنها البعض ،فاجلانبان اللبناني
والسوري يتشاوران وال حاجة
لالثارة االعالمية».
يف املقابل ،قال هزيم «لسنا
على استعداد للتقسيم بني لبنان
وسوريا اذ اننا ال نؤمن بأن يكون

هزيم مستقبال علي
لبنان وحده وسوريا وحدها»،
وأضاف« :الدكتور بشار االسد
يعمل ليل نهار النهاء االزمة اليت
متر بها سوريا ،ونتمنى ان يتم
ذلك ،وعن قريب ان شاء اهلل
نرى الدولة السورية ترتاح حتى
ال تكون دول اخرى افضل منها
على االطالق».
وكان البطريرك هزيم استقبل
النائب روبري فاضل الذي أشار
اىل أنه وضعه يف أجواء جولته
األخرية اىل أمريكا وبعض الدول
األوروبية.

 7جرحى يف مركز معاينة احلدت وإقفاله حتى إشعار آخر

إطالق نار وترويع موظفني ومواطنني لـ»إجناح» سيارة !
ّ
املسلح م.ع.خ .أمس االول
فجر
أزمة تتفاقم منذ حنو عشر سنوات،
مع انشاء مركز املعاينة امليكانيكية
يف احلدت ،حيث ينشط مساسرة
خارج مبنى املعاينة ويوهمون
املواطنني بأنهم نافذون يف
الداخل ويطلبون مبالغ مالية كبرية
لقاء «اجناح» سياراتهم يف املعاينة
الدورية حتى ولو كانت غري صاحلة
للسري ،فضال عن ان معظم هؤالء

السماسرة ميلكون حمال تصليح
سيارات قرب املركز ويوهمون
الزبائن بعد تسلم سياراتهم،
بأنهم بدلوا عددا من القطع
امليكانيكة ،ويفرضون عليهم
مبالغ مالية كبرية ،وهو االمر
الذي عاناه عدد كبري ممن سلموا
سياراتهم اىل السماسرة.
وامس االول دخل احد هؤالء
«السماسرة» م.ع.خ مسلحا مبسدس

ظاهر على خصره ،ومعه سيارة احد
الزبائن  -الضحايا ،ح .ع .اخضعها
للفحص فلم تنجح ،فطلب من
املوظف ع .م.ح« .اجناحها»
بالقوة ،وعندما مل ميتثل سحب
مسدسه وراح يطلق النار عشوائيًا
على املوظفني واملواطنني داخل
هنغارات الفحص امليكانيكي،
ثم طلب قوة «مؤازرة» من اخلارج
سرعان ما حضرت ،فوصل حنو 50

شابا على دراجات نارية بعضهم
حيمل سالحا رشاشا وبعضهم
اآلخر عصيا وسكاكني ،واقفلوا
ابواب اهلنغارات واخذوا يضربون
املوظفني واملواطنني املوجودين
واملديرين يف املركز ،ثم اقفلوا
ابواب اهلنغارات ومجعوا املوظفني
يف احد املكاتب وراحوا يوسعونهم
ضربا ما أدى اىل جرح  7منهم.
وبعد حضور القوى االمنية فر

شهيدان و القاتل واحد  ...االرهاب

مركز املعاينة امليكانيكية يف الحدت قبل اقفاله
املهامجون اىل اخلارج حيث
لزموا حماهلم القريبة جدا وأخفوا
اسلحتهم فيها ،وأنكر معظمهم ان
يكون قد شارك يف احلادث.
يف هذه االثناء عملت سيارات
االسعاف على نقل املوظفني
اجلرحى اىل مستشفى قريب ،فيما
اختفى اجلناة بطريقة سحرية.
وعلى األثر اجرى وزير الداخلية
والبلديات مروان شربل اتصاالت
مبسؤولي الشركة مستوضحا ما
جرى ،كما اجرى املدير العام لقوى
االمن الداخلي اللواء أشرف ريفي
اتصاالت وعد فيها مسؤولي
الشركة بالسري يف التحقيقات
حتى نهايتها ،ووضع حد نهائي
هلذه املهزلة .بإزاء ذلك قال أحد
مسؤولي الشركة لـ»النهار» ان
«موظفي مركز احلدت للمعاينة
امليكانيكية قرروا وقف أعماهلم
وإقفال املركز إىل يوم االثنني
حدًا أدنى ،ثم إىل إشعار آخر،
إذا مل تعاجل الظروف اليت يعملون
فيها ،ومل تتم محايتهم من

السماسرة املوجودين على مدخل
املركز الذين يسيطرون بشكل
كامل على املركز حبجة أن هناك
من هو وراءهم».
وأشار إىل «أن هذه التصرفات
يف املركز تكررت مرارا ،مطالبا
األجهزة االمنية املختصة حبماية
املوظفني واملواطنني داخل املركز
ومعاجلة هذه احلاالت الشاذة عرب
حماسبة كل من تسول له نفسه
اإلعتداء على موظفينا واملخلني
باألمن».
واستنكر عضو كتلة «الوفاء
للمقاومة» النائب علي عمار
«حادث االعتداء على املؤسسة
وموظفيها واملواطنني الذين
صودف وجودهم يف املنطقة،
ودعا «اجلهات االمنية املختصة
اىل اختاذ االجراءات الالزمة حبق
املعتدي وتطبيق القوانني النافذة
حبقه».
واعلنت مديرية التوجيه يف قيادة
اجليش لي ًال توقيف عدد من
املشاركني يف احلادث.
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لبنانيــات

ابراهيم يش ّدد على تعاون األجهزة حتصيناً لألمن الوطين

مروان شربل يتفقد مديرييت األمن الداخلي واألمن العام
السياسة مشروعة يف املتحف ..وحم ّرمة يف أوتيل ديو

يف جولة هي األوىل له منذ
تعيينه وزيرًا للداخلية ،تفقد
الوزير مروان شربل امس
االول مديرييت قوى األمن
الداخلي واألمن العام .يف
االوىل ،تأكيد على ثبات
املدير العام اللواء اشرف
ريفي يف منصبه ،برغم كل
الصراخ السياسي .ويف
الثانية ،اطالع عن قرب على
ورشة التحديث واإلصالح يف
مديرية تعد «بإجنازات نوعية»
يف األيام واألسابيع املقبلة.
فور وصول وزير الداخلية
إىل باحة املديرية العامة
لقوى األمن الداخلي يف
مقرها باألشرفية ،استعرض
ّ
مع ريفي ثلة من العناصر
قدمت التشريفات على وقع
ّ
موسيقى قوى األمن الداخلي،
ضم قادة
وترأس اجتماعًا أمنيًا ّ
الوحدات .وبعد أن استلم
هدية تذكارية من ريفي،
انتقل إىل قاعة الشرف حيث
القى رئيس شعبة التخطيط
والتنظيم العميد بيار نصار
حماضرة ختللها فيلم وثائقي
عن الرؤية االسرتاتيجية لقوى
األمن الداخلي وتطلعاتها
املستقبلية.
ومن أوتيل ديو اىل املتحف،
وصل شربل ظهرًا اىل مقر
املديرية العامة لألمن العام،
واستعرض مع املدير العام
اللواء عباس إبراهيم ثلة من
التشريفات .وعقدا اجتماعًا
تداوال خالله يف عمل األمن
العام يف كل امليادين األمنية
واالقتصادية.
والسياسية
و»رجل املديرية» على ما يبدو
ميضي يف ورشة لن تنتهي
سريعًا .النقص احلاد يف
عديد الضباط ،خصوصًا من
ذوي الرتب العاليةّ ،
سده
مت ّ
عرب قرار فصل  40ضابطًا من
اجليش مللء الشواغر .واللواء
الذي يداوم يف املديرية منذ
السادسة صباحًا اختذ مؤخرًا
سلسلة اجراءات ضاعفت
من االنتاجية :زيادة الدوام،
االنتظار
قاعات
حتسني
باملكيفات ،التشدد
وجتهيزها
ّ
يف مسألة فرض العقوبات
على الراشي واملرتشي،

شربل وريفي يتوسطان أعضاء جملس القيادة

اعتماد تنظيم جديد يف
استقبال املواطنني ،اخضاع
املئات من موظفي االمن العام
اىل دورات تدريبية يف كيفية
التواصل مع الناس والسرعة
يف تلبية اخلدمات ،العمل على
استحداث مكاتب جديدة منها
مكتب اخلدمات االنسانية،
باإلضافة اىل مشروع قيد
البحث لبناء سجن او اثنني
لتخفيف االكتظاظ يف سجن
املديرية يف املتحف ،وهناك
مشروع لوضع إحدى املدارس
الرمسية يف بلدة الربجني يف
اقليم اخلروب بتصرف االمن
العام للتوقيف االحتياطي
لألجانب ممن يدخلون خلسة أو
يقيمون بصورة غري مشروعة
وغري ذلك من احلاالت ،وهي
خطوة باركها رئيس احلكومة
جنيب ميقاتي وكذلك وزير
الرتبية حسان دياب ،على
أن تتوج هذه اخلطوة بتدريب
عناصر املديرية ضمن مفهوم
أنسنة السجون.
ال يقتصر األمر على ذلك ،بل
مثة تعميم واضح مبنع الرشوة،
أسر يف آذان كل
ومثة من
ّ
موظفي األمن العام ممن هم
على متاس مع املواطنني بأن
من سيقبل رشوة سيعاقب

ĿăƌŒĨèŐïƌƖİĪöïƌŒìŒñĽĪæĲôĪòơĿĜöá
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وتتخذ تدابري مسلكية حبقه،
كما أن من يسيء اىل أي
مواطن خالل تقدميه أية
معاملة ،ستتخذ حبقه اجراءت،
ومثة واقعة حصلت مع سيدة
خرجت وهي تبكي وتكاد
تنهار أرضًا قبل أن يلحق بها
عدد من ضباط وعناصر األمن
العام اىل منزهلا لالعتذار
هلا عما حصل وإلبالغها بأن
الضابط الذي أساء معاملتها
مرحب بها يف
قد أوقف وأنه
ّ
أي وقت ..ليتبني الحقًا أنها
زوجة احملامي أكرم عازوري.
وخالل لقائه مع شربل،
عرض اللواء ابراهيم لدور
ومهام املديرية يف النقاط
مكاتبها
ويف
احلدودية،
املنتشرة يف مجيع احملافظات
واألقضية ،ورقابتها الصارمة
على شرعية العمالة األجنبية،
ملدى
الدؤوب
ومتابعتها
تقيد املؤسسات السياحية
ّ
والرتفيهية باملعايري القانونية
وقيامها
أداءها،
الناظمة
بتفحص حمتويات املطبوعات
ّ
املستوردة على اختالفها
املصورة ومعاينة
واألشرطة
ّ
مدى انطباقها على القوانني
والتقاليد واألعراف اللبنانية،
متاس دائم
كما هي على
ٍ

United Australian Lebanese Movement
Cordially invites you to the
2011 Annual BBQ Day
SUNDAY 23rd October, 2011
11AM start
@
2a Amos St, Parramatta
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مع الناس ،ترصد نبضهم،
وتواكب اجتاهاتهم وأمزجتهم
تقدم للسلطة
وحتاول أن
ّ
الصورة الواقعية لوضع البالد
وتسليط الضوء على مكامن
الضعف والقوة القائمة ،مبا
يساعد املسؤولني على اختاذ
القرار الصحيح النابع من قراءة
موضوعية مستمدة من معاناة
الرأي العام وتطلعاته».
ولفت االنتباه إىل أن «األمن
العام سيكون يف طالع األيام
على موعد مع إجنازات نوعية
تزيد من فاعلية وسرعة
اخلدمات اليت يسديها ،كما
ستكون اللمسة اإلنسانية
مالزمة لدور هذه املؤسسة
احلريصة على تطبيق القوانني
اليت ترعى عملها» ،مشددًا
على «التعاون والتنسيق مع
كل األجهزة األمنية الشرعية
من أجل احلفاظ على لبنان من
خالل مالحقة العمالء ،والسعي
اىل تفكيك شبكات التجسس
اإلسرائيلية ،واحلصول على
املعلومات اليت تساعد على
حتصني األمن الوطين ووقف
اخلروق ،وذلك ال يكون
إال بتوفري األمن السياسي
ّ
واحلث على االلتزام باملبادئ
والثوابت امليثاقية».
وقال شربل إن «األمن
الداخلي مُينع عليه التعاطي
يف السياسة يف حني أن
النصوص القانونية ختول
املدير العام لألمن العام
أن يبين عالقات ممتازة مع
السياسية،
القوى
مجيع
خصوصًا أن املهمات بني
املديريتني خمتلفة» ،معربًا
عن ارتياحه ألداء األمن العام
حيث األصداء بني املواطنني
بأن هذه املؤسسة ستكون
وشدد على أهمية
واعدة».
ّ
دور األمن العام يف السياحة
واالقتصاد ألنه يشكل وجه
لبنان احلضاري والثقايف حبكم
عالقته مع الزوار األجانب.

يل
الداعوق :متويل احملكمة حُ َ
باحلوار وال ميكننا االنتقاء يف
تنفيذ االلتزامات الدولية

أكد وزير اإلعالم وليد
الداعوق ،أن «مسألة متويل
احملكمة حتل باحلوار اهلادئ
والرصني ،الذي يؤدي اىل
مزيد من التشاور لتبيان
مصلحة لبنان ،أي سنرى أين
مصلحة لبنان وكيفية العمل
يف هذا املوضوع».
وقال يف حديث اىل إذاعة
«لبنان احلر» أمس االول« :إن
لبنان ّ
وقع معاهدات دولية
عدة ولديه التزامات دولية
رمبا تكون ملصلحة لبنان وال
ميكن لنا ،كما قال رئيسا
اجلمهورية ميشال سليمان
جنيب
الوزراء
وجملس
ميقاتي ،أن نكون انتقائيني
بتنفيذ هذه االلتزامات وان
نأخذ ما يعجبنا ونرفض ما ال
يعجبنا ،ولكن االهم هو احلوار
والنقاش الرصني اهلادئ
البعيد عن االضواء وهذا يف
رأيي يؤدي اىل نتائج».
وعما إذا كان هذا املوضوع
سيؤدي اىل تطيري احلكومة،
أجاب« :ال أتصور اننا سنصل
اىل هذا األمر طاملا هناك حوار
ونقاش ،وسنرى اين تكمن
مصلحة لبنان واحلكومة يف
النهاية تعمل ملصلحة لبنان،
ويف رأيي الشخصي رمبا تعترب
احلكومة مصلحة لبنان تنفيذ
االلتزامات الدولية كافة مبا
فيها متويل احملكمة».
وعن سبب عدم اختاذ جملس
الوزراء موقف من «الدخول
اىل
املستمر
السوري»
داخل االراضي اللبنانية،
وعن صحة ما ورد عن ان
احلكومة السورية طلبت من
احلكومة اللبنانية عدم التشدد
باجراءاتها على احلدود ،قال:
«معلوماتي ال تشري اىل ذلك
ومل يتم التطرق باالمس اىل
هذا االمر يف جملس الوزراء،
ألن األمر يعاجل رمبا على

صعيد الوزراء املختصني».
وقال« :لبنان ال يريد اختاذ
موقف من املوضوع السوري،
ألنه كما ورد يف االتفاقات
بني لبنان وسوريا ،لبنان
لن يكون ال مقرا وال مستقرا
وكل دولة حترتم سيادة
الدولة االخرى».
وعن غياب محاية الشرعية
اللبنانية على احلدود ،أجاب:
«يف هذا املوضوع لبنان يبسط
سيادته على كل أراضيه».
وحول الوضع االقتصادي
واالضرابات ،قال« :بالنسبة
للحكومة موضوع املوازنة
عرضه وزير املال حممد
الصفدي ومل يستطع أحد
درسه بعد بصورة واضحة
ودقيقة ،كما أن أغلب
القرارات اليت اختذت يف
جملس الوزراء (أول من)
أمس االول كانت ذات طابع
معيشي واحلكومة منكبة على
درس كل امللفات املعيشية
ملا فيه مصلحة املواطن
اللبناني .وبالنسبة لزيادة
الرواتب يف القطاع العام،
فقد مت تشكيل جلنة ودائما
هناك حوار هادئ ونقاش
بني كل االطراف اليت يتم
االستماع اليها ونرى ما هي
امكانات الدولة وبالتالي كيف
ميكن زيادة الرواتب من دون
ان يقابل ذلك موارد للدولة،
كما أننا ال نريد فرض زيادة
غالء معيشة ال يستفيد منها
املواطن حبيث تعطى من هنا
ويأخذها الغالء من هناك،
لذلك جيب ان تكون هذه
الزيادة نافعة وناجحة».
اىل ذلك استقبل الداعوق
يف مكتبه ،سفري االرجنتني
يف لبنان خوسيه غوتيرييه
البحث
ومت
ماكسويل،
يف العالقات بني لبنان
واالرجنتني وسبل تطويرها.





Tuesday 4 October 2011


Ever wanted to bottle your own fruit or harvest your own honey? Well now you can learn
how at Local Harvest 2011.
Rockdale City Council’s Local Harvest is a celebration and exploration of local and homegrown foods that features a program of workshops throughout October focusing on
growing and harvesting your own food.
All but one of the events are free.
For more information and booking, please call Council’s Environmental Projects Officer
Madeline Hourihan on 9562 1663 or email at mhourihan@rockdale.nsw.gov.au
Details of all events are on the Rockdale City Council website www.rockdale.nsw.gov.au.
Local Harvest is also hosting an Information Day at the Rockdale City Food ‘n’ Groove
event on Saturday October 22 at Bexley Park between 12 noon and 7:30pm.
Healthy Soil For Healthy Vegies
When: Saturday 8 October, 9:30am – 12pm
Where: Carrs Park Community Garden, corner of Carlton Crescent & Carwar
Avenue, Carrs Park
Col Freeman, a long time soil health expert and permaculturist, has worked with graziers,
horticulturists and farmers on soil health for many years. In this workshop he will
demonstrate the skills to test the health of soil in your veggie patch and how to improve it.
The workshop will cover theory and practical aspects and will be followed by a light lunch.
Bottling & Preserving
When: Sunday 9 October, 10am – 2pm
Where: Syd Frost Hall, 7 Hawthorne Street, Ramsgate
Come and learn the art of fruit and vegetable bottling with the 1910 Fruit Bottling
Company. This is a “hands on” class, all the equipment you will need is provided, plus
organic fruit and honey. At the end of the workshop you will take home a bottle of organic
preserved fruit, plus course notes. The workshop cost has been dramatically reduced for
Rockdale City residents to $50 and places are limited. Please register and pay early to
secure your spot.
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مقاالت

 ...كلمة للتاريخ

قد يأتي يوم نتمنى ان ال نراه،
لن يكون فيه لعربي موطئ
قدم يف ارضه ،ومن ال يصدق
فليقرأ «بروتوكوالت حكماء
صهيون»! ..االمم املتحدة
وجملس االمن هما رهينة حلركة
بين صهيون بادارة الواليات
املتحدة االمريكية ،فهم خططوا
وهم ينفذون اشرس مؤامرة
صهيونية قدمية جديدة على
سورية ..البيت االبيض احملتل
من بابه اىل حمرابه صهيونيًا،
ليحمل النظام السوري
يقف
ّ
واملقاومة يف كل سورية
مسؤولية ما حدث وحيدث،

بقلم سعيد صيداوي (أبو عمّار)

وكأني بهذه االدارة االمريكية املتصهينة تعلن القاءها القبض على
القتيل املسكني فيما القاتل فار من وجه العدالة..
فعندما كان شرفاء االمة والعامل يطالبون حبرية الكلمة وتعدد االحزاب
لشعب سورية الشقيق ،كانت جمموعة املرتزقة يف لبنان متسح جباهها
على عتبة مالزم صغري يف اجليش السوري .اما اليوم فنرى هؤالء
املرتزقة الصغار يذرفون دموع التماسيح مطالبني حبرية الشعب السوري
ممن؟ من قيادة
مستنجدين بقوى اجنبية لتحريره ..ونسأهلم حتريره ّ
شعب وجيش متماسك موحد يواجه جمموعات ارهابية اعدها الصهاينة
دربتها مجاعاتهم يف تركيا واالردن ولبنان بالتنسيق مع
منذ سنواتّ ،
الكيان الصهيوني ومبباركة من يدعي اليوم دعم الدميقراطية والتعددية
احلزبية وحرية الكلمة ..لكن شرفاء العامل مهما اختلفوا بالرأي مع
النظام السوري يرون فيه الصخرة اليت ستتحطم عليها املؤامرات
الصهيونية العاملية ..ان سورية هي الوحيدة اليت رفضت اوامر الباب
العالي .الن باني سورية اجلديدة الرئيس حافظ االسد ،رمحه اهلل،
آمن بأمته وناضل لتكون ،كمل من قبل ،يف مستوى االمم احلضارية
ِ
يعط احد من قبل ..اعطاه القوة
االخرى ،وآمن بشعب فأعطاه كما مل
واملعرفة واالعتزاز باالنتماء اىل سورية .وجاء ابنه الدكتور بشار االسد
قائد رصني ..واضح ..يتمتع برؤية واستشراف علمي ومسؤول يف
مواجهة املؤامرة الكربى على بالده وشعبه ..سورية اليوم تواجه هذه
اهلجمة االرهابية الشرسة الن قيادة ومنذ عقود مل ولن تقبل بسالم
اسرائيلي وال بسالم امريكي وال بسالم ّ
خملع وكسيح ..السالم الذي
سعى اليه الرئيس االسد ويسعى اليه اليوم بشار االسد سيكون
حبجم طموحه وحمبته لالرض حيث تزول آثار العدوان وتتحرر سورية
من كل اجملموعات االرهابية اليت اعدها الصهاينة واملتصهينني يف
اخلارج والداخل ،وتعود االرض اىل اصحابها من اجلوالن اىل فلسطني
وبكاملها ،وقتها تقرع اجراس القدس ويرتفع األذان ،وان هذا اليوم
آت ٍ
املقدسي املبارك ٍ
آت ،الن اجراس العودة قرعها احرار االمة مبقاومة
قهرت العدو يف لبنان وستقهر عمالءه االرهابيني يف سورية والعراق
وفلسطني وسيعيدون اىل الدار الدار وسيمحمون بالنار العار ..نعم
ٌ
ابواق واجراس تقرع قد ازهر دم االحرار ..وللخونة عندنا يف لبنان
الذين يطالبون علنا وبوقاحة بسحب سالح املقاومة البطلة اليت حررتنا
من مصري كان اسوأ بكثري من مصري اخواننا الفلسطينيني ،هؤالء هم
عرب امريكا وعبيد السلم الصهيوني ..اكررها للمرة االلف ان مصريهم
اىل مزابل التاريخ.
عندنا يف لبنان رئيس وزاء سابق هو الغندور سعد احلريري الذي
يدعي احلفاظ على لبنان والدفاع عن حقوق الشعب السوري من
افخم الفنادق الفرنسية يف باريس ..من فرنسا هذا الغندور سعد
يصوب سالحه ويوجه بعض اتباعه يف تيار املستقبل ليس
احلريري
ّ
ضد الصهيونية وكيانها املغتصب الرض فلسطني بل ضد املقاومة
وفلسطني وسورية ..هلذا الشاب الغندور الذي حيمي طائفتنا السنية،
كما يدعي ،نقول كفى تدجيل وكذب ،انت ختتبئ يف هذه الطائفة
الكرمية لتمرير خمططات العدو على طائفتك وعلى وطنك وعلى جيش
ومقاومة هذا الوطن الذي ننتمي اليه ..لك والمثالك نقول ان الذي ال
خري فيه لطائفته ال خري فيه لوطنه ..حلوا بقا عن ضهرنا ..حنن االسالم
وحنن اهل السنة النه كان لنا شرف مقاومة العدو الصهيوني والقوى
اليت تدعمه حيث انتم اآلن تتآمرون معها على سالح املقاومة وعلى
ضرب وحدة سورية وتفكيكها عمال بنهج الصهيونية بتعويم سايكس -
املقسم وجتزيء اجملزأ..
بيكو جديدة لتقسيم
ّ
ومن حقي كلبناني وطين ايضا ان أؤكد دعمنا لنهج البطريرك بشارة
الراعي ،هذا الرجل العظيم الذي اعلنها منذ اليوم االول ان بكركي هي
صرح مقدس وطين انطاكي عربي دافع عن احلق الفلسطيين بالعودة
وعن شرعية وجود مقاومة لالحتالل ،وهذا فعل حضاري يف شعب
يرفض الذل والعبودية ،واكد ان سورية مستهدفة من الصهيونية
وان املسيحيني جزء اساسي من نسيجها وجيشها وشعبها ومقاومتها،
والتشبث حبق البقاء على ارضها املباركة عمال بوصية السينودس
الذي اطلق اعماله البابا القديس يوحنا بولس الثاني ..ويأتي حترك
البطريرك الراعي مبباركة الفاتيكان ورعايته وبدعم جملس املطارنة
املوارنة ومواكبة كل بطاركة انطاكيا واملشرق والعامل وتأييد كل رجال
الدين الشرفاء من كل االديان والطوائف..
حنن ال حنلم ولسنا متوهمني ،حنن مؤمنون بقضية ،بأرض ،بانسان هو
اجلوهر الوجودي اجملتمعي يف الكون كله ،نؤكد لكم ،وانتم عابرون
بتاريخ تلك البالد املقدسة ،ان ما ترمسه الصهيونية ونظامها العاملي
اجلديد ،وانتم زبانية مأجورون له ،لن ينجح فثمة رجال قادرون على
«خلبطة» االشياء وترتيبها من جديد وذاكرة التاريخ مزدمحة بأمساء
العظام الذين آمنوا ورفضوا وماتوا ثم انتصروا.

جبانة العرب ووقاحة امريكا..
بطرس عنداري

يقول مثل عامي يرتدد كل يوم « :الف كلمة جبان وال
كلمة اهلل يرمحه» .لقد دخل هذا املثل صميم احلياة
السياسية العربية وحتول اىل ثقافة عصرية شبه شاملة.
واجلبانة صفة معيبة نقيضها الشجاعة .ولكن جبانة العرب
تقابل بالوقاحة من قبل «حامية االحرار واحلريات» امريكا
وبالقتل واالبادات اجلماعية من قبل اسرائيل.
يتجول سفري واشنطن روبرت
ال نفهم وال يفهم احد كيف
ّ
فورد على طول وعرض االراضي السورية فيزور محاه
يوحرض ضد احلكم ويقوم جبوالت على مراكز
ودرعا
ّ
مناوئي النظام وعندما ترشق سيارته بالبيض والطماطم
والزبالة تثور واشنطن وتوبخ السفري السوري لديها.
 ان االعراف الدبلوماسية وفق االتفاقيات الدوليةمتنع اي سفري او قنصل او ممثل لدولته ان يتدخل
يف الشؤون السياسية للبلد املضيف اىل درجة ال
يستطيع فيها اي دبلوماسي ان يدافع عن نفسه .ويذكر
شن
الكثريون ان احد اعضاء جملس الشيوخ االسرتالي
ّ
هجومًا عام  1975على السفري االمريكي آنذاك مارشال
غرين واتهمه باجلاسوسية والتآمر فما كان من رئيس
الوزراء يف حينه غوف ويتلم ّ
اال ان ادان السناتور الذي
ّ
حيق له
ينتمي اىل حزبه واتهمه باجلنب ألنه هاجم رج ًال ال
الدفاع عن نفسه.
ولكن الدبلوماسي الذي ال حيق له الدفاع عن نفسه
يتحول اىل متحكم وخميف عندما يدخل العواصم العربية.
بعد احتالل العراق عام  2003قام وزير خارجية بوش
االبن كولن بويل بزيارات للعواصم العربية اليت مل
ترحب باالحتالل االمريكي وهي عمان ،دمشق وبريوت..
ّ
وقد استقبل بويل باحلفاوة والرتحاب وابلغوه ان صدام
حسني مل يكن مزعجًا لالمريكيني فقط بل عانوا منه كثريًا
قبل امريكا.
يعترب مساعد وزيرة اخلارجية االمريكية احلالي جيفري
فيلتمن السفري السابق يف بريوت قمة الوقاحة
الدبلوماسية ،وكاد يعترب نفسه حاكمًا مطلقًا على
لبنان يف الفرتة اليت اعقبت اغتيال احلريري وخروج
القوات السورية وقد افادت احدى برقيات ويكيليكس
ان فيلتمن ابلغ حكومته عام  2005ان اجلنرال ميشال
عون هو املعرقل االكرب للمخططات االمريكية وقد افشل
معظمها منذ عودته.
ليس ميشال عون بونابرت وال اجلنرال غياب ولكنه امتلك
ّ
ليسفه سفراء امريكا ويدفع الثمن  15عامًا يف
الشجاعة
املنفى.
ان اجلبانة العربية مستجدة ونتمنى ان تكون طارئة على
احلالة العربية .بعد هزمية حزيران  1967وافتضاح الدور
االمريكي بدعم اسرائيل اختذت اجلامعة العربية قرارًا بامجاع
اعضائها بقطع العالقات الدبلوماسية مع واشنطن وجرى
سحب مجيع السفراء العرب من هناك كما محل سفراء
امريكا حقائبهم وغادروا العواصم العربية .واختذت آنذاك
اجراءات مبقاطعة بعض املتنجات الصناعية االمريكية مثل
سيارات فورد والكوكاكوال وغريها.
كانت تلك االجراءات خجولة ولكنها دلت على ان بعض
الدماء ما زالت تسري يف شرايني بعض العرب .مل ميض
على قرار قطع العالقات سنوات قليلة حتى عاد سفراء
امريكا اىل قواعدهم العربية باستثناء بغداد اليت ابقت
سفارة «حاكمة العامل» مغلقة طوال  17عامًا .وال شك ان
القرار العراقي كان احد االحقاد الدفينة اليت ادت اىل
اجتياح وتدمري العراق دولة وشعبًا.
لقد اختلف احلاضر عن املاضي واصبح سفراء وجواسيس
واشنطن شبه حكام لبعض الدول العربية .ففي تونس
وليبيا ومصر ساندت واشنطن بقوة انظمة مبارك ،بن
علي واىل حد ما القذايف  .واآلن يشارك موفدو اوباما
بتقرير مصري مراحل ما بعد هؤالء احلكام .ويف اليمن
اعيد عبد اهلل صاحل اىل صنعاء وناشد الواليات املتحدة
قدم
ان تعرتف بدوره يف عملية قتل انور العولقي ألنه ّ
هلا املعلومات وفتح هلا االجواء والطرقات فيما تعترب
واشنطن انها نفذت العملية دون احلاجة اىل اذن لدخول
ارض واجواء دولة ذات سيادة تبعد عنها اكثر من عشرة
آالف كيلومرت.
اما على اجلبهة السورية حتاول واشنطن باراك حسني
حماصرة دمشق من مجيع اجلهات متكلة على ثقافة :الف
كلمة جبان ..وال كلمة اهلل يرمحه.

الـمجهر

بقلم رامي القروش

قف للدوالر وفّه التبجيال..
فالدولة عن التعليم غري مسؤولة !
ليس سرا ان لبنان بلد مريض ومصاب بشتى انواع العاهات
املزمنة ويف كافة جوانبه البنيوية والبشرية والسياسية .هذا
البلد الذي خيربنا تارخيه القديم انه كان رائد العلم واملعرفة
وانبعاث االزدهار واحلضارات يف كل بقعة يابسة حل فيها
االقدمون ،سواء ايام الفينيقيني او الرساالت السماوية اليت
انبثقت من اجلوار ..هذا البلد اليوم خلع عن وجهه قناع الريادة
يف العلوم والثقافة واآلداب واالخالق ،ليستبدله بقناع الذل
واهلوان والفوضى والفساد والعبث بأدنى مفاهيم النظم
وااللتزامات القانونية  .فالوساطة عي سيدة املواقف ،والغش
والتزوير واحملسوبيات اصبحت مفاعيلها اشد واقوى من مفاعيل
التحصيل اجلامعي او التخصص املهين على اعلى املستويات.
املعروف يف لبنان ان شهر ايلول من كل عام يؤذن ببدء عام
دراسي جديد ،حيث كنا مع آبائنا واجدادنا نتطلع بشغف بعد
صيف طويل وحار اىل مثل هذا احلدث النه فقط بتحصيلنا العلمي
والثقايف مل نكن لنبين مستقبال زاهرا النفسنا او اهلنا بل ايضا
لوطننا حفاظا وتوطيدا ملوقعه الريادي يف حميطه العربي.
اما اليوم ،فشهر ايلول االسود املشهور بلقبه هذا اكثر من
اسم ياسر عرفات بالنسبة للقضية الفلسطينية ..هذا الشهر
اصبح بالنسبة لثمانني يف املشة من الشعب اللبناني الشهر
االكثر اسودادا واالشد كارثية عليهم ملا حيمل من اعباء واذالل
وحرمان .نعم لقد حتول حق الطفل او املواطن اللبناني يف
مآس مادية ومعنوية .فاليوم وكي
حتصيل العلم واملعرفة اىل
ٍ
يتمكن اي رب عائلة من من تسجيل اطفاله يف املدارس الرمسية
ال يتوجب عليه احلصول على دعم من نائب او وزير او حتى
من مدير مكتب هذا املسؤول او ذاك ،بل عليه ان يتدرج يف
ٍ
طاه لدى هذا النائب
زبال او
اذالل نفسه بتوسيط حارس او ّ
او ذاك الوزير.
ايام حتصيلنا العلمي مل نكن نسمع برسوم تسجيل ،اما اليوم
فهي ترتاوح بني عشرات او مئات آالف اللريات اللبنانية لكل
طالب او طالبة .الكتب املدرسية كانت معروفة وموحدة يف كل
املدارس واملناطق واملستويات التعليمية ،كذلك كانت اسعار
القرطاسية واحتياجات التعليم هلا .اما اليوم فقانون الغاب هو
بطل الساحة وقاعدة «كل مني ايدو الو» هي املتفشية ،فمؤلفو
الكتب او ناشروها املستعدون لدفع الربطيل االكرب ملدير هذه
املدرسة او ذاك هم الفائزون برتويج وفرض كتبهم الفارغة
املضمون واملعنى واالساليب التعليمية الصحيحة على ابناء
الوطن واجياله الناهضة .وقبل ان ختطو اية خطوة كرب عائلة
تقرر تسجيل اوالدك يف املدارس ،فاذا كانت اللريات اللبنانية
تنفعك بدفع رسوم التسجيل فان امثان الكتب والقرطاسية
وحقائب االطفال اليت تقصم ظهورهم جيب دفعها بالعملة
اخلضراء ...نعم بالدوالر االمريكي.
اما املدارس الرمسية بنوعياتها وجتهيزاتها وصيانتها فلست
اتطاول على الوطن او شعبه ،بل على زعمائه ومسؤوليه ،ان
قلت ان تلك املباني هي اقرب اىل مزابل منها اىل ابنية ترعى
نشئا جديدا للوطن.
قبل اربعة اعوام تقريبا اسست اقامة شبه دائمة يف مشال
لبنان ،عاصمة الذل والفقر والعار املدني ،ولفت نظري تزايد
نسبة اليد العاملة بني االطفال املرتاوحة اعمارهم بني  7و 12
سنة ..وال انكر مساءليت لبعض هؤالء الصبية وارباب عملهم ان
ملاذا هم ليسوا يف املدارس ينهلون العلم واالجوبة واحدة « ال
قدرة آلبائنا وامهاتنا على تعليمنا وهم حباجة اىل اجورنا».
اما التعليم اخلاص يف بلد النور ،فحدث وال حرج ،النه عامل قائم
بذاته اذ ال دولة حتكمه وال سلطة تؤثر عليه .انه قطاع مافياوي
حديث من انتاج واخراج لبناني حبت .املدارس يف هذا القطاع
تعترب ترسانات طائفية مذهبية حبيث كلما كرب حجم االداللة
الطائفية اعالميا واجتماعيا على اي من هذه املؤسسات ازدادت
وعظمت فرص امتصاص دماء اولياء االمور ماديا ومعنويا..
كيف ال ،وهي املؤسسات االكثر تأثريا يف اجملتمع اللبناني
وهي االكثر افتخارا بأنها تنتج هلذا البلد املعاق املشلول اجياال
مستقبلية ستضمن وملئات السنني املقبلة انه سيبقى اهون
واسهل ساحة للنزاع الطائفي املذهيب ،وانه سيظل رهن اشارة
هذا او ذاك من املسؤولني املهووسني الذين نسوا مقولة «
متى استعبدمت الناس وقد خلقهم اهلل احرارا»!
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لبنانيات

األمم املتحدة تطلب التمويل رمسيّاً وعون يصعّد ويكيليكس :سليمان بعد شهر من تأييد
عون له للرئاسة :ميشال عون جمنون
وخطري وجربان باسيل رجل شنيع

تلقى لبنان ،ألثالثاء ،طلبًا رمسيًا من األمم
املتحدة لتسديد احلصة املتوجبة عليه يف موازنة
احملكمة الدولية ،وفيما أكد وزير اخلارجية ،عدنان
منصور« ،التزام لبنان بتمويل احملكمة» ،ونية
احلكومة اختاذ «القرار املناسب» ،دعا العماد
ميشال عون الرئيس جنيب ميقاتي اىل متويلها
«من جيبه اخلاص»
ّ
تسلم،
وعلم أن وزير املال ،حممد الصفدي،
الثالثاء ،طلبًا رمسيًا من األمم املتحدة بتسديد
لبنان احلصة املتوجبة عليه يف موازنة احملكمة
الدولية .وبرز الثالثاء موقف وزير اخلارجية
واملغرتبني ،عدنان منصور ،الذي ميثل حركة أمل
يف احلكومة ،إذ أكد «التزام لبنان بكل االتفاقيات
واملعاهدات املوقعة مع األمم املتحدة ،وال سيما
متويل احملكمة الدولية»،
وأكد منصور يف حديث إىل تلفزيون لبنان نية
احلكومة اختاذ القرار املناسب يف هذا املوضوع.
فيما أكمل رئيس تكتل التغيري واإلصالح النائب
ميشال عون التصعيد ضد التمويل ،فرأى ،إثر
اجتماع التكتل ،الثالثاء ،أنه ليس لرئيس احلكومة
جنيب ميقاتي أو غريه احلق بتمويل احملكمة
الدولية ،من دون أن تكون هناك اتفاقية مع
األمم املتحدة .ودعا عون ميقاتي إىل متويل
احملكمة «من جيبه اخلاص» إذا كان يصر على
عدم املرور بالطرق الدستورية ،جازمًا بأنه ليس
لرئيس احلكومة احلق بتقديم أي التزام .ولفت،
من جهة أخرى ،اىل أن موعد البدء بالتعيينات
قريب ألنها مل تعد حتتمل أي تأخري ،واعدًا
بالوقوف يف وجه تعيني غري األكفاء وبرفض مبدأ
التسويات .وأعلن رفض تكتله زيادة الضريبة
على القيمة املضافة ،واإلصرار على وجوب فرض
ضرائب على األرباح ،ال على االستهالك.
بدورها ،جددت كتلة املستقبل مطالبة احلكومة
باإليفاء بتعهداتها على صعيد متويل احملكمة،
بعدما بات واضحًا للكتلة ،حبسب النائب هادي
حبيش الذي أذاع البيان ،أن «هناك من حياول
تعطيل التمويل ،وهناك من يعمل على تغطية
ومحاية املتهمني األربعة بارتكاب اجلرمية ومنع
تسليمهم للقضاء املختص ،ما يضع لبنان يف
مسار تصادمي مع اجملتمع الدولي».
ويف موضوع زيادة الرواتب واألجور ،دعت
الكتلة إىل «التجاوب مع مطالب الفئات الشعبية
يف حتسني أجورهم ومداخيلهم والتخفيف من
األعباء عليهم ،من دون املبالغة يف رفع سقف
املطالب مبا يفوق قدرة الدولة واخلزينة وأرباب
العمل واالقتصاد الوطين ككل» .ومل تنس الكتلة
الرتحيب باجمللس الوطين السوري «الذي يضم
خمتلف األطراف السياسية السورية».
وكان السفري السوري يف لبنان ،علي عبد الكريم
علي ،قد التقى الرئيس جنيب ميقاتي ،أمس.
وخرج مؤكدًا أن «سوريا ستخرج من احملنة أقوى
مما كانت» .ويف مقابلة مع قناة  NBNأمس ،رد
السفري السوري على سؤال عن مواقف النائب
وليد جنبالط من األوضاع يف سوريا بالقول إن
«سوريا ال حتتاج بعض الكالم الذي يعطيها منطق

الدروس ،ورمبا حيتاجه كثريون قبلها .ومع ذلك
حنن حريصون على االشقاء وحريصون على ان من
خيطئ مع سوريا ميكنه ان يراجع حساباته اكان
حزبا او دولة».
يف هذا الوقت ،دخلت وحدات من اجليش السوري
إىل حملة «خربة داوود» يف املنطقة الفاصلة بني
احلدود اللبنانية ـــــ السورية من اجلهة الشمالية
الشرقية لبلدة عرسال (رامح محية) ،ودهمت منز ً
ال
للمدعو ُز .ج ،.وعبثت باألغراض املوجودة فيه،
وأطلقت النار بداخله .ويف وقت تناقلت فيه
بعض وسائل اإلعالم احلديث عن دخول دبابات
للجيش السوري وقصف املنزل ،نفى رئيس بلدية
عرسال ،علي احلجريي ،يف اتصال مع «األخبار»
أن تكون الدبابات قد قصفت املنزل ،الذي كان
سابقًا يستعمل لتصنيع البطاريات ،موضحًا أن
جنودًا من اجليش السوري دخلوا مسافة  4إىل 5
كيلومرتات من احلدود« ،ودهموا املنزل وأقدموا
على تكسري حمتوياته وإطالق النار عليه» .ولفت
احلجريي إىل أن اجليش السوري «أطلق النار منذ
أيام على خزانات للمياه ،وعلى الصيادين الذين
يقرتبون من احلدود».
أحد أبناء بلدة عرسال أكد أن املنزل «يستعمله
املهربون» ،وأن صاحبه يعمل يف مقلع للحجارة،
إضافة إىل التهريب ،مرجحًا فرضية أن «اجليش
السوري اشتبه بدخول مسلحني إىل املنزل ،ما
اضطره اىل مداهمته وإطالق النار عليه».
ويف امللف السوري أيضًا ،لفت موقف السفرية
األمريكية مورا كونيللي اليت وضعت يف سياق
َ
متويل احملكمة الدولية ومحاية املعارضني
واحد
السوريني املوجودين يف لبنان .كما أضافت
كونيلي مهمة جديدة إىل جدول اولويات اجليش
اللبناني ،إذ شددت ،خالل لقائها وزير الدفاع
فايز غصن ،على «االهمية اليت توليها الواليات
املتحدة لدور اجليش اللبناني يف محاية االعضاء
املنتسبني اىل املعارضة السورية املقيمني
يف لبنان ،باعتبار هذا الدور احد التزامات
لبنان القانونية الدولية اليت تشمل ايضا دعم
ومتويل احملكمة اخلاصة بلبنان» .وحبسب بيان
صادر عن السفارة األمريكية ،رأت كونيللي ان
الزيارة املرتقبة لقائد اجليش العماد جان قهوجي
إىل واشنطن «إشارة إضافية للشراكة القوية
بني الواليات املتحدة ولبنان وتعبري عن الدعم
االمريكي للجيش اللبناني».
على الصعيد املعيشي ،كشفت مصادر مسؤولة
يف جلنة املؤشر أن كل الكالم على وجود تسوية
مسبقة يف ملف تصحيح األجور وزيادة احلد
األدنى لألجور «غري صحيحة إطالقًا» ،وهدفها إهلاء
األطراف املعنية بشائعات مل ُتطرح عرب أي قناة
من قنوات التواصل املعروفة ،إذ إن وزير العمل
شربل حناس يدير احلوار داخل اللجنة على قاعدة
إحداث «تغيري بنيوي» يف سياسة األجور املعتمدة
يف لبنان ،وهو ما وافقت عليه مجيع األطراف
املمثلة يف اللجنة.
وأوضحت هذه املصادر أن البحث يرتكز على
ثالثة عناصر متكاملة ،جيدر ترمجتها يف مشروع
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لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب
البحرية يف سائر أنحاء سدني
اتصلوا بــ آرثر0414419090 :
خدمة على مدار الساعة  7أيام يف األسبوع
معاملة صادقة ودقة يف املواعيد
أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن

موازنة عام  ،2012وهذه العناصر
هي :رفع القدرة الشرائية لألجور
مبا يتناسب مع االحتياجات
األساسية لألسر ،وهذا يفرتض
زيادة األجور من جهة وخفض
األعباء عنها من جهة أخرى.
أما العنصر الثاني ،فيقوم على
حتفيز التشغيل عرب إعطاء حوافز
للمؤسسات ترتكز أساسًا على
اجلدد.
واملتخرجني
الشباب
وهذا يقتضي إلغاء الضرائب
املفروضة على العمل وخفضها
على اإلنتاج.
ويطال العنصر الثالث دور الدولة
من خالل التقدميات االجتماعية
وتطويرها ،وال سيما تطبيق
مشروع الضمان الصحي وإقامة
فعال يسهم يف إعادة
نظام نقل ّ
وصل السوق الداخلية وخفض
كلفة العقارات والسكن.

جاد ابو جودة -ميشال عون،
سبعون يف
أعطاه
الذي
ُ
َ
َ
املئة من املسيحيني ثقتهم
يف انتخابات ُ ،2005يرفض
ترشيحه الرئاسي عام 2007
ُ
من حلفائه املفرتضني يف
ثورة األرز .وانطالقًا من قوله
أهم من
إن اجلمهورية
سابقًا َّ
ُّ
ً
مبادرة
رئاستها ،يطلق عون
يتخلى فيها عن ترشيحه،
معلنًا يف  29تشرين الثاني
 2007دعم قائد اجليش
العماد ميشال سليمان مرشحًا
أن سليمان يقابل
توافقيًا .غري َّ
السر ،وأمام اجلانب
ذلك يف
ّ
نوع آخر،
من
بكالم
األمريكي،
ٍ
املسربة
وفق ما تؤكده احلقائق
َّ
عرب وثائق ويكيليكس.
الزمان 2 :كانون الثاني
2008
املكان :الريزة
رقم الوثيقة08BEIRUT2 :
السفري
الوثيقة:
كاتب
األمريكي جيفري فيلتمان
احلدث :لقاء بني فيلتمان
وقائد اجليش العماد ميشال
سليمان
خالل لقاء مع السفري األمريكي
جيفري فيلتمان بتاريخ 2
كانون الثاني  ،2008بعد
شهر تقريبًا من إعالن ميشال
عون تأييده له مرشحًا توافقيًا
لرئاسة الدولة ،لفت ميشال
سليمان إىل أنه عمل جاهدًا
إلعادة بناء معنويات اجليش
بعد اغتيال اللواء الركن
فرنسوا احلاج.
إن
سليمان قال لفيلتمان َّ
ميشال عون ،من خالل
معارفه
بعض
استخدام
يف القوات املسلحة ،نشر
تعوض
شائعات خبيثة -لو مل
َّ
بعمل مبقابل ،لكانت قسمت
اجليش.
وتابع سليمان :ميشال عون
يهمس أن احلاج كان السلطة
والعقل يف اجليش ،ويسأل
كيف أن اغتيا ً
ال كهذا ميكن أن
حيدث يف قلب بعبدا ،املفرتضة
بيئة آمنة ،نظرًا إىل قربها من
جممع
القصر اجلمهوري ،ومن
َّ
الريزة اخلاص بقيادة اجليش
ووزارة الدفاع.
وأضاف سليمان :االستنتاج
الواضح ،الذي ينشره يف
اجليش بعض املتشددين
العونيني ،هو أن سليمان كان
مهم ًال ،أو رمبا متورطًا.
وكتب فيلتمان :سليمان قال
إن من املعيب على عون،
َّ
الذي كان قائدًا للجيش ،أن
يسعى إىل استعمال قتل احلاج
سياسيًا إلضعاف سليمان أو
تدمريه.
ً
أن
إىل
ا
مشري
فيلتمان
وتابع
َّ

سليمان قال بتحقريُّ :
أنواع
كل
ِ
الناس قادرة على التسرب
إىل بعبدا من الضواحي
اجلنوبية القريبة.
وتابع سليمان :عون يبدو
كأنه نسي أنه كان مرة ضحية
حماولة اغتيال يف بعبدا.
ومن ناحية أخرى ،سليمان
أعرب عن اقتناعه بأن اجليش
يبقى قويًا ،على رغم قرف
الضباط الشيعة من حماوالت
عون إلضعاف سليمان ووقف
عمله ،كما قال.
وأضافت الوثيقة أن على
سليمان
سأل
اهلامش،
السفري األمريكي هل مسع
املالحظات املقرفة لعون ليلة
رأس السنة عن البطريرك
املاروني صفري؟ اليت عاتب
فيها الكنيسة لتدخلها يف
السياسة.
وتابع فيلتمان يف الوثيقة:
حبماس متصاعد أثناء احلديث،
أعلن سليمان أن عون رجل
خطري.
وأضاف فيلتمان :قال سليمان
إن نيات عون هي يف إشعال
تظاهرات الشارع اليت يريدها
أن تصبح عنفية .عون جمنون
قال سليمان.
وتابعت الوثيقة :قال السفري
لسليمان إنه سيزور عون
خالل األسبوع اجلاري ،سائ ًال
قائد اجليش عن نصيحته يف
شأن التعاطي مع عون ،نظرًا
إىل احنرافاته اخلطرية وغري
املنطقية ،فقال سليمان وفق
فيلتمان :فيما حكومة الواليات
املتحدة قد ترد على االستفزاز
اقرتح
بعقوبات،
احلالي
سليمان إمرار حتذيرات كهذه
عرب نواب عون ومستشاريه
بد ً
ال من عون نفسه ،حتى ال
ً
يدعي عون علنا أن الواليات
املتحدة تبتزه.
وقال سليمان لفيلتمان عن
عون :لديه ...ماذا تسميها؟
سأل سليمان مفتشًا عن
اجلملة ،والجئًا إىل الفرنسية:
لدى عون عقدة االضطهاد
،complex de persecution
اليت يستعملها لبناء دعم
شعبوي.
وأضاف فيلتمان :سليمان
اقرتح على السفري أن جيعل
عون يتشنج قلي ًال من خالل
الكالم على املشرتك بينه
كاخللفية
سليمان،
وبني
عن
والدفاع
العسكرية،
مستقبل املسيحيني يف لبنان،
والرغبة يف وقف الفساد.
وبعد حديث عن مطالب
إىل
بالنسبة
املعارضة
احلكومة ،قال فيلتمان نق ًال عن
سليمان :كل هذه التفاصيل
جمرد دخان ،ناقش سليمان،

للتعمية عن واقع مفاده أن
عون ال يستطيع تقبل سليمان
رئيسًا.
وقال سليمان لفيلتمان:
أليس األمر غريبًا ،قال
سليمان ،كم هناك من
أمور مشرتكة بني اخلصمني
وجعجع:
عون
اللدودين
اإلثنان يريان سليمان اخلطر
األكرب على شعبيتهما ،ألن
سليمان يستطيع استقطاب
اخلط الثالث.
ومن ناحية أخرى ،سليمان
لفت إىل أن وفدًا من فريق
 8آذار وعون زاره منذ مدة
قريبة ،ضم رئيس املردة
سليمان فرجنية ومستشار
عون جربان باسيل وعلي حسن
خليل من أمل وحسني خليل
من حزب اهلل.
وقال فيلتمان نق ًال عن
سليمان عما دار يف اللقاء:
احلاضرون دعموا ترشيح قائد
اجللس ،لكنهم سعوا إىل
وضع فيتو على عودة الياس
املر إىل موقعه الوزاري،
وكان سليمان فرجنية األوضح
يف هذا اإلطار،
وتابع سليمان وفق فيلتمان:
فرجنية ثابر ،طالبًا التزامًا من
سليمان بأنه سيمنع إعادة
تعيني املر .سليمان سأل
فرجنية عندها ماذا سيكون
رد فعله إذا طلب احلريري من
سليمان التزامًا بعدم إعطائه
خصة وزارية؟
وتابع قائد اجليش وفق
فيلتمان بالقول جملتمعني :أال
تثقون بي؟ زعم سليمان أنه
سأل زواره .جربان باسيل،
الرجل الشنيع ،ناقش بأن
للحريريني عادة يف رشوة
الوزراء ليصريوا إىل جانبهم،
وهي مالحظة جعلت سليمان
ينفجر .إذا كان لدي مخس
أو ست أو سبع وزراء ،هل
تعتقد أني سأختار أشخاصًا
ميكن شراؤهم؟ سليمان قال
إنه أبلغ باسيل أنه سيعني
ابنه وصهره وابنته وزراء
يف هذه احلال ،متحديًا باسيل
اتهام عائلة سليمان بالفساد.
باسيل ذهل لكنه مل يرتاجع،
قال سليمان.
ويف ختام الوثيقة ،أورد
فيلتمان مالحظات أبرزها:
وضع سليمان على الصعيد
الشخصي رابح يف كل احلاالت
 ،win-win situationفإما أن
يصري رئيسًا بطريقة ما ،أو
يف حال مل يتحقق ذلك ،يدخل
سليمان احلياة السياسية مع
دعم شعيب كثري واحرتام
كبري وصورة سياسية رفيعة،
وفق السفري األمريكي جيفري
فيلتمان.

صفحة 8

Saturday 8 October 2011
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العرب والعالم

عريقات يعترب موقف واشنطن خاطئاً وعشراوي تطالب «الرباعية» بتدخل فاعل إلنهاء االحتالل

كلينتون تنتقد تصويت «اليونيسكو» و»النواب األمريكي» يهدد بوقف التمويل
ﺻﻔﺤﺔ ٨
ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١

اخلارجية
وزير
اعلنت
االمريكية هيالري كلينتون
اول من امس ان تصويت
اجمللس التنفيذي ملنظمة
االمم املتحدة للرتبية والعلوم
(اليونيسكو)]˘¬◊<Ó
<ã◊.] <ãÈÒÖ
]¬<2j
لصاحل
والثقافة
÷◊<4éπ]<ÌËÜíπ]<Ìv◊äπ]<l]Áœ
فلسطني
التوصية بقبول
]˜<HŸÊ
<HÎÊ^�ﬂõ
<∞äu
هذه
_ <ã⁄يف
العضوية
دولة كاملة
_·<»]<gÒ^í÷]<Ö]Üœ÷]<Ñ°]<èÈ¢
املنظمة الثقافية الدولية هو
_<±c<ÕÁŒÁ÷^e<ÜË^ﬂË<NQ<ÏÖÁm<^ﬂm
فيما
امر «ال ميكن تفسريه»،
<‡⁄<]�ÖÑ¶<H«g√é÷]<ÏÖÁm<gﬁ^q
األمريكي
»¬ <Üë^ﬂالنواب
هدد جملس
<Ó√äi <«ÏÖÁq`⁄
<ÅÁqÊ
تقدمه
الذي
التمويل
بوقف
<HèÈ¢]Ê
]÷<g√é
÷◊<∞e <Ì√ÈŒÁ
<l]Áœ÷] <ÿ}]Å
الواليات <Ìﬂj
» <p]ÇucÊ
للمنظمة
املتحدة
]<J«Ìv◊äπهذه.
الدولية
الفلسطينيون÷<‰Ò^œ
وحقق<Ÿ¯} <HÎÊ^�ﬂõ
<Ÿ^ŒÊ
عرب
<Íﬁ^n÷] <∞éÈ¢] <Ω^fïÊ <ÏÅ^Œ
التصويت هذا ،اول نصر
<·c
]<H∞Èﬁ]ÇÈπ
<o÷^n÷]Ê
وراء
دبلوماسي يف سعيهم
»]÷<^„⁄^⁄_ <·^“ <Ìv◊äπ] <l]Áœ
بدولتهم،
 <‡⁄الدولي
االعرتاف
]§<^ﬂm_ <l]Ö^È
]÷√<ÇËÇ
على
اليونيسكو
موافقة
مع
]<lÑ°
<^„ﬂ”÷ <HÜË^ﬂË
<NQ <ÏÖÁm
<±c <ÕÁŒÁ÷^e
]÷<gÒ^í
]÷<Ö]Üœ
العضوية
فلسطني
توصية مبنح
<‰f÷^�⁄
<;fiÊ
<gﬁ^q
على
املنظمة،
]÷<g√éهذه
الكاملة يف
]�4é⁄ <H«Ì¬ÊÜéπ
_·<
<±c
<
]
الرغم من دعوة الواليات
»]÷<‰i]Áœ÷ <Ì�◊ä÷] <Ó�¬_ <g√é
املتحدة الدول االعضاء اىل
]<ÿ”e <k◊⁄^√i <:÷] <Ìv◊äπ
يف
معارضة التصويت عليها
<Í◊}]Ç÷] <‡ËÇÈ√í÷] <Ó◊¬ <Ì”ﬂu
للمنظمة.
املؤمتر
<9ﬂq_ <ÿ}Çi
العام _<Î
<ƒﬂπ <ÍqÖ^§]Ê
جاءت
اليت
التوصية
وسرتفع
<ÇËÇ√÷]<É^°]Ê<Å¯f÷]<·Êˆç<ª
<æ^Àv◊÷ <4e]Çj÷]Ê
جمموعة
]˝ <l]]Üqمبادرة
<‡⁄بناء على
<gÈiÜi
<ÏÅ^¬cÊ
]÷<‡õÁ
¬◊<Ó
بتأييد
وحضيت
العربية
الدول
<ÎÇíj÷]Ê
_<l^ËÁ÷Ê
اىل
]÷<Ì÷ÊÇأصل ،58
دولة من
40
÷◊<J«‰÷^”ç_<ÿ”e<Å^äÀ
لليونيسكو
العام
املؤمتر
<Ìv◊äπ] <l]Áœ÷]» <·_ <Õ^ï_Ê
االول
تشرين
نهاية
يف
<‡⁄˚]<Ÿ^œjﬁ˜]<–Èœ†<Ó◊¬<ÿ€√i
(اكتوبر).
÷◊<g√ç<ã◊•<Ÿ¯}<‡⁄<Ì�◊ä
هذه
وحتمل املوافقة على
<ÖÁjâÅ<ƒïÊÊ<∞f~jﬂ⁄<ãÈÒÖÊ
<l]4È«i
<p]ÇucÊ
<ÇËÇq
بعيد
رمزيا قويا
÷◊<Å¯fبعدا
التوصية
الفلسطينيني]÷√<‹Èø
تقديم<^ﬂf√ç <Ÿ^⁄a
†<–œ
طلب
]÷<Íõ]ÜŒÁµÇ
<˜ÁëÊ
يف
÷◊ <ƒ€jr€لدولتهم
عضوية كاملة
]<ÿ“ <‰È÷c <ƒ◊�jË <ÎÑ÷] <Ü£
جملس االمن
االمم املتحدة عرب
�

الدولي ،وهو طلب هددت
الواليات املتحدة باستخدام
حق النقض (الفيتو) ضده
بينما اقرتحت فرنسا منح
فلسطني وضع «دولة مراقب»
]÷<Ü≥ <:
]÷<Ìﬂ‚]Ü
_·<
العامة
اجلمعية
»]÷ <ÕÊÜøيف
عرب تصويت
<ƒÈ€¢] <Ó◊¬ <öÜÀi
]÷<Å¯f
<^„e
املتحدة.
لالمم
]÷<^⁄Ê <‡õÁ
حيظى]<Ö]Üœjâ
]÷Çوال^≈< ¬‡<
حتى
الفلسطينيون
†<l^fäj”⁄ <‡⁄ <‰Ò^ﬂe˘ <–œ
االن سوى بوضع مراقب يف
<l^Èf◊ä÷]Ê <l^È¬]Çj÷] <ÿæ <ª
اليونيسكو.
<ªÊ <^„„q]Ái <:÷] <l^ËÇvj÷]Ê
االمريكية
الوزيرة
واكدت
<Ö^éjﬁ]Ê<;⁄˘]<…]ÜÀ÷]<^„j⁄Çœ⁄
«اليونيسكو» «ال
ان تصويت
<J«Ìr�◊f÷]<ÏÜ‚^æ
<Ìv◊äπ]<l]Áœ÷]»<·_<Ó◊¬<ÅÇçÊ
خطوة
ميكن تفسريه» ،وميثل
جملس<‡⁄ <ÌÚ
<Î_ <›^Èœe
÷‡<
االمن
 <x€äiكون
«مربكة»
]÷<gÈ‚3e <·Áﬁ^œ
]§^<∞qÖ
االعرتاف
¬‡<يف طلب
حاليا
ينظر
]<Ê_<‹„√ËÊÜiÊ<∞ﬂ⁄˚]<∞ﬂõ]Áπ
كاملة
دولة
بفلسطني
¶^<g√é÷]<ÏÇuÊ<‡⁄<ÿÈﬂ÷]<Ì÷Ê
املتحدة،
االمم
يف
العضوية
<‰È€◊ä⁄ <∞e <ÌﬂjÀ÷] <p]ÇucÊ
تعارضه واشنطن.
وهو ما
<<’^ﬂ‚»<·_<‡⁄
]�ÖÑ¶<H«‰õ^fŒ_Ê
صحايف
 <ÏÖÁq`⁄مؤمتر
وقالت يف
<Ì√ÈŒÁ◊÷ <Ó√äi
¬<Üë^ﬂ
<‘÷Ñ“Ê <H‰éÈqÊ
]÷<g√é
<∞e
مجهورية
زيارة اىل
خالل
]÷<l]Áœ
]÷<ÿ}]Å <ÌﬁkÀ
<p]Çuc
يف
للمشاركة
الدومينيكان
]<J«Ìv◊äπوزاري حول امريكا
منتدى
<]ÖáÁ÷] <ãÈÒÖ <Ÿ^Œ <H‰j„q <‡⁄
الالتينية« :علي ان اقول انه
]<ÎÑ÷] <HÕÜç <›^í¬ <ÎÜíπ
حد
يبدو لي امرا مربكا واىل
<ª<Ì“Ö^é€◊÷<^⁄ÊÜ÷<ÏÖ^Ëàe<›ÁœË
تتخذ
ما ال ميكن تفسريه ان
¬<Ç√e»<‰ﬁc<HÌÈ÷^�Ë˝]<ÏÇuÁ÷]<ÇÈ
املتحدة
 <·Á”iلالمم
 <ÏÖÁmتابعة
هيئات
‚<Ì◊uÜ⁄ <’^ﬂ
_<Î
]<Üí⁄»<·_<±c<]4é⁄<H«ÌÈ÷^œjﬁ
يف
قرارات حول وضع دولة
<Ï3À÷]<ÂÑ‚<º«ñ÷<·˚]<Ó√äi
تقدميه
حني ان املوضوع مت
<HÌÈﬂ⁄á
<ÏÇ⁄
˘<ÿŒ
]˜<ÌÈ÷^œjﬁ
االمم
يف)
االمن
(جملس
اىل
}^<H^ﬁÜøjﬂË <^⁄ <Áï <ª <Ìë
املتحدة» .واضافت «اعتقد
<ÿñ _ <¯fœjä⁄ <^ﬂ⁄^⁄_ <·c <oÈu
اعتيادية على
انها عملية غري
<J«›^ŒÖ˘]<‡¬<Üøﬂ÷]<ò«e
االطالق».
_·< »‚<‡⁄ <^ëÜu <’^ﬂ
<Õ^ï_Ê
بشأن
واكدت ان «القرار
“<ºâÁjπ]<Üvf÷]<Ìœ�ﬂ⁄<ŸÊÅ<ÿ
]˘<Ó◊¬ <ÍeÊÖÊ
يتخذ
]˜†^ <Åجيب ان
 <·]Ç◊eÊالدول
وضع
<Ì�œﬁ
املتحدة<^€Ò]Å
االمم <Üí⁄
يف<·Á”i
_·<
يف
وليس
<‹m
<‡⁄Ê
]<HÌœ�ﬂπ
÷<ŸÊÇ
]<á^”iÖ
جمموعات فرعية تابعة لالمم
<ÏÖ^rj÷] <Ÿ¯} <‡⁄ <·Ê^√j÷] <Íi`Ë
املتحدة».

Saturday 4 June 2011

يف سياق متصل ،هددت املؤسسات التابعة لألمم
جملس ﻭﻋﺎﻟﻢ
مسؤولة مجهورية يف ﻋﺮﺏ
املتحدة اليت تعرتف بعضوية
بتعليق فلسطني.
األمريكي
النواب
املتحدة
الواليات
املساهمات املالية األمريكية وتعترب
يف «اليونيسكو» يف حال املساهم األكرب يف متويل
^¬<ÌÈ
<±c <]�4é⁄
∆<H«Â4
 Ç÷]<l^íí~π]<Ìﬂ¢<lÖÜŒومن
 <Â4øﬁاألمم املتحدة ومنظماتها
ملصلحة_·<عضوية
التصويت
]˝<Í“4⁄˘] <h]Áﬂ÷] <ã◊• <ª <ÍﬁÁ”âÁ÷Üe <ÁÈÀ◊Èâ <Í÷^�Ë
ضمنها «اليونيسكو».
فلسطني.
_¬<ª <ÿËÁ≥ <ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <‹ËÇœi <ƒïÊ«{÷ <ÂÅ]Ç√jâ] <‡¬ <hÜ
جلنة وانتقد عضو اللجنة املركزية
رئيسة
وحذرت
“<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <'ËÖ^i <Ìu^Èä÷] <ÏÅÁ√÷ <‰i^Èﬁ^”⁄c <ÿ
يف
اخلارجية
املخصصات
عريقات
صائب
«فتح»
حلركة
]˝<‘÷ÉÊ <HÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄˘] <sï^ﬂ÷] <^‚]Ájä⁄ <±] <ÌÈ÷^�Ë
 ^ïcعن
النائب
جملس النواب،
األمريكي،
<ìÈí~jeاملوقف
 <HÌÈامس،
<Ö˜ÊÅ
<·ÁÈ◊⁄ <NOQzS
<ƒ Å <ÏÁœeÊ <Üí⁄ <ƒ⁄
«خاطئ» ،مشريًا
بأنه
واعتربه
غرانغر،
كاي
والية تكساس
“Js⁄]2÷]<ÂÑ‚<ÿËÁ€j÷ <‡⁄<ÿÒ^âÖ<‰qÁÈâ<‰ﬁ`e<Ç¬Ê<^€
الفلسطينية
}¯ <ƒÈréj÷<ÌÈﬁÁËàÀ◊j÷]<‰i]ÁﬂŒ<Ÿإىل
«اليونيسكو» من أن «منح
<·^$ÊÖ
القيادة<ÃÈjâ
<Ÿ^ŒÊأن]÷<gÒ^ﬂ
]˝<Ó◊¬ <Í÷^�Ë
]÷<g√é
]<l^íí~π
<·c <·^Èe
]÷<ª <ƒj€j
><Ìﬂ¢مع اإلدارة
اتصاالتها
أجرت
للفلسطينيني
عضوية كاملة
<Ì÷^âÖ
≤ <J«^‚Ö^maÊ<Üí⁄<l^√rjﬂإنهاء ]÷Ç
إىل
يؤدي
قد
_ <k◊âÖموقفها
^¬ <HÌÈلتوضيح
األمريكية
<H^ﬂÒ]Ç¬_Ê
بشأن ˘<^ﬂÒ^ŒÇë
<ÌËÁŒ <·_<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe<‡¬<ÕÜç<ÿœﬁÊ
املساهمات األمريكية يف
ملنظمة
االنضمام
»]<;√Ë <Üí⁄ <Ö]Üœjâ
<ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <ìÈí°
<2¬ <ã”√ËÊ
«اليونسكو».
املنظمة» .وأضافت «مبوجب
]<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]2÷ <ÿËÁ≥ <·_Ê <H^„◊€“`e <Ìœ�ﬂπ] <Ö]Üœjâ
متنع وأكد عريقات ،أن انضمام
األمريكي،
القانون
<ÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄˘] <Ì“3éπ] <^€“<HÌœ�ﬂπ]<Á¥<;√Ë<Üí⁄<Á¥
_ <^ñËفلسطني ملنظمة «اليونسكو»
<Ç€jäiتقديم
املتحدة من
الواليات
]<Ìœ�ﬂπ
<ÏÁŒ
_·<
<‰ﬁ_<·^$ÊÖ<Õ^ï_Ê<J>^ﬂ≠Ö^i<ª
أو
املتحدة
األمم
إىل
التمويل
إجيابية
وخطة
طبيعي
حق
<J«Üí⁄<ÏÁŒ<‡⁄
<:÷] <Ï4f”÷] <l^ËÇvj÷] <ÿæ <ª
]¬<2j
<]Ñ‚ <ª
متنح منظمة
]÷<HkŒÁهلا
منظمة تابعة
أي
<HÌÈ“4⁄˘]<ÌÈﬁ]àÈπ]<^„„q]Áiوأن
] <xçÜπلبناء الدولة املستقلة،
<·d
]<ÌËÜíπ
التحرير÷◊<Ìâ^ÒÜ
]÷<áÖ^f
¶ <Ç€الرفض األمريكي هلذا القرار
الوضعية
الفلسطينية
“<h^äu<Ó◊¬<–ÀﬂË<Çu]Ê<Ö˜ÊÅ<ÿ
<^‚Üéﬁ <Ì÷^âÖ
]÷<HÍ¬Å]2
مهزة مسبقًا
يأتي
<ªعضو».
كدولة
ذاتها
]˘<∞È“4⁄
]÷<gÒ]Üñ
√<Í
]Å
ضمن خطة جُ
¬◊<«3ËÁi»<ƒŒÁ⁄<Ó◊¬<‰jvÀë<Ó
´<‡⁄<ÔÁjä⁄<Ó◊¬_<Ó�√Ë<·_<g
الدولة
مشروع
وتابعت غرانغر «منذ نيسان إلجهاض
_·<
]˜<HÍ¬^€jq
÷◊<ÿë]Áj
<Ÿ]Á⁄˘] <‘÷É
≤^< <ª
(أبريل) ،أوضحت للقيادة ]÷<H–ÈŒÇj
املستقلة.
الفلسطينية
»_<à“3i<Ì◊fœπ]<Ì◊uÜπ]<l^ËÁ÷Ê
]÷<l^Ë˜Á
^≈< ¬‡<
]Ç◊÷ <Ìíí~π
الفلسطينية أنين لن أدعم
الفلسطيين
الرئيس
 <H«Å¯f◊÷<ÇËÇq<ÖÁjâÅ<Å]Ç¬c<ªوكان
]J^„Ò^À◊uÊ<ÏÇvjπقد قدم يف
 <ƒïÊحممود عباس
الضرائب
أموال
دافعي<ª
»]÷<Çf
إرسال _·<
<]�2j√⁄
<Í‚ <ÏÁ�§] <ÂÑ‚ <·_ <2j¬]Ê <Üí⁄ <ke]Ám <ÅÇ¨ <ÇËÇq <ÖÁjâÅ
األمريكيني للفلسطينيني يف أيلول (سبتمرب) طلبا رمسيا
<≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <ÌÈ€‚_ <Ó◊¬ <Üçˆ⁄ <^„â^â_<Ó◊¬<ÔÜrj÷<^„i^ËÁ÷Ê_Ê
حال سعوا للحصول على جمللس األمن الدولي للحصول
]÷<Ì“3éπ] <ÏÖÁ�π] <Í}ÊÖ^í
]˜<J«l^e^~jﬁ
االعرتاف
بالدولة يف األمم على عضوية األمم املتحدة
]÷<VŸ^ŒÊ<JÏÁœe<Ìﬂr◊÷]<^„j÷Á⁄<:
�
<æ^À£]»<·_<Ó◊¬<Í¬Å]2÷]<ÅÇçÊ
املتحدة».
امريكيا
<ÿÈe
تهديدا<DÌﬂr◊÷]E
متجاهال ]÷<ãÈÒÜ
]˘<Ü”ç_> <;√Ë <˜ <Ö]Üœjâ˜]Ê <‡⁄
¬◊<Ó
(الفيتو)
النقض
باستخدام حق
∫^ <l^âÖاخلطوة
« <›à◊jäËاختاذ
وقالت إن
<›ÖÁﬁ
]÷”<Ö^f
<^ñ¬˘]Ê
<»ﬁÁË <ÔÇ√ji
<˜Ê
للتصويت
<ÿ“Êاإلجراء
طرح
¬◊ <Óاذا
 <‡�f⁄لألمم
_ <Êتابعة
أخرى
<ÿ”éeوكالة
يف
]÷◊<Ìﬂr
<ª <ÍÒ¯⁄á
<ã”ËÅ
<xËÜë
 <H«‹„i^ËÜuÊفضال عن تهديدات من
يهدد عالقتنا
املتحدة ،لن
¬◊<Ìœ◊√jπ]<‹„jËıÖÊ<‹„iÅ^ÈŒ<Ó
]<∞ËÜíπ
<—Áœu
<‹„€¬ÅÊ
]÷<H>s⁄]2
<ÂÑ‚ <ÿËÁ€je
 ]�Ç“ˆ⁄الفلسطينيني فحسب،
مع
األمريكي
الكونغرس
<_ <‡⁄˘]<ÏÅ^√jâ]<·ÊÅ»<‰ﬁأعضاء
]<ÿøﬂâ <Ö^äπ
<xÈvíiÊ
<Ö˜ÊÅ
على <·ÁÈ◊⁄
<NOQzS
÷<ìÈí~j
مساهماتنا يف
سيهدد
بل
املساعدات
قيود
 <ÖÊÇﬁبفرض
]<JÎÖ^¢
]÷<›^√◊÷ <ÿËÁ€j
<]Ñ7 <ÜÒ^«í÷]<ª<∞ŒÖ^∆<^ﬂäÀﬁ_<ŸÁu
للفلسطينيني.
األمريكية
األمم املتحدة» ،وأشارت إىل
∆^ ◊∞<¬‡<]÷<Ñﬂ⁄ <kíí} <Ìﬂr◊÷] <·_ <Ü“ÉÊ <ÎÅ^íjŒ˜]<ÖÁ‚Çj
أنها ستدعو إىل وقف متويل وشددت عضو اللجنة التنفيذية

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

_<J«Í¬^€jq˜]<h^�œjâ˜]Ê <Ê_ <Ìu^Èä÷] <Ê_ <Ö^€njâ˜] <Ê_ <Ó◊¬ <]ÅÇé⁄ <H«‡õÁ÷] <^ﬂe
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ملنظمة التحرير ،ورئيسة وفرض العقوبات عليها،
دائرة الثقافة واإلعالم حنان أم فقط ستكتفي الرباعية
ومواقف
بيانات
عشراوي ،على أن اللجنة بإصدار
الرباعية تواجه اختبارًا حقيقيًا ،شجب واستنكار ،وبالتالي
إلسرائيل
اجملال
الختاذ خطوات فاعلة وملموسة إفساح
“<Js⁄]2÷]<ÂÑ7<ÿËÁ€j
وسرقة¬‡<
االستيطاني]÷<ÄÁÈé
¬<ã◊• <Áñ
<±c
للتوسع
السياسية
إلعطاء العملية
<ÌË˜Ê <ª <Íõ]ÜœµÇ÷] <hà£] <·_ <Í“4⁄˘] <gÒ^ﬂ÷] <2j¬]Ê
اجلدية واملصداقية الكفيلة األراضي واملياه ،وانتهاك
>]˜<Çﬁ]2È◊Èq <∞jäËÜ“ <’ÖÁËÁÈﬁ <Í⁄^ﬂjπ] <ÎÊÁﬂ÷] <Ö^éjﬁ
بتحقيق حل الدولتني ،وإقامة قواعد القانون الدولي».
<ÏÇvjπ]<l^Ë˜Á÷]<·_<^„È <^„«◊e_ <Ì◊i^œ÷] <ÃÒ]Ñœ÷]Ê <'ËÖ]Áí÷]Ê
 JÜ≥ˆπ]<Ì√õ^œ⁄<›àj√iمتابعة
«علينا
 <^„ﬂ⁄Êوتابعت:
حدود عام
<ŸÁuعلى
فلسطني
دولة
]÷√^<H%
]<ÏÇË]àjπ
يف
والنظر
العملية
اخلطوات
القدس
وعاصمتها
،1967
<‡�ﬂç]Ê <·c <åÁﬁ^€“^⁄ <Ÿ^ŒÊ <HÏ4�} <Ì€øﬁ_ <^„”◊j≥ <:÷] <‘◊i
<Ö]ÜŒاىل
مشرية
تطبيقها.
 <ÅÁ€¶<ãÈÒÜ÷]<^„â_ÜË<:÷]<ÿn⁄كيفية
الشرقية ،والوقف الشامل
<]Üqc
<≈ÊÜé⁄
<Çï <kiÁë
اإلسرائيلية
اإلجراءات
 <H·]ÜËcوفقًا
لالستيطان
والتام
<Ü≥ˆ⁄
<ÔÜ“É <Ìfâ^ﬂπ
 <hàuÊأن]<l]Ü≥ˆπ
_∑<ª <Å^® <ÎÇ
¬^›<
]˘<Çœ¬ <ÎÑ÷] <ŸÊ
<·^eÖÊÅ <ª
وقرارات<å^∑Ê
<H·^ﬂf÷ <ª
]!<
العدوانية
واملمارسات
الشرعية
ملرجعيات
<Ì√ée<Ü‚^ø⁄<‡€ñi<‰ﬁ˘><NLLM
∆<HÏà
 <ª <Çâ˘] <Ö^ée <ãÈÒÜ÷]Êاليت تقوم بها ستؤدي إىل
الدولية.
]÷<ÌÈ⁄^ä
]÷<ÏÅ^√⁄Ê <x⁄^äj
<›Ç√÷ <]Üç^f⁄
<ÿ”éi <H^ËÖÁâ
استكمال بناء
تقويض برنامج
 <]ÇËÇ„iممثل
عشراوي مع
وحبثت
J>‘÷É<ÔÜ“É<^Èuc<ÇËÜﬁ<˜Ê
÷˙J>Í“4⁄˘]<Í⁄Áœ÷]<‡⁄
األمني العام لألمم املتحدة مؤسسات الدولة ،مشرية
‚<ÏÖ]Åc <Ö]Üœe <Çﬁ]2È◊Èq <kfuÖÊ <ÂÑ
_·<
<xïÊ_Ê
≥ <ÿËÁمقر إىل أن الرتكيز على بناء
سريي ،يف
روبرت
]÷<l2j¬]Ê <Ü≥ˆπ] <Ì√õ^œ≤ <^⁄^eÊ_ <0^í⁄ <›Ç≠ <l^ÈqÁ÷Áﬂ”j
منظمة التحرير برام اهلل املؤسسات دون الوصول
]÷<Ü≥ˆ⁄ <Çœ¬ <ÏÇvjπ] <‹⁄˘] <Ö^Èj}] <—Üé÷] <ª <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á
امس بيان اللجنة الرباعية اىل إنهاء االحتالل ال يؤدي
]˘<Ç√e> <’ÖÁËÁÈﬁ <ª <O <·^eÖÊÅ <·Á”i <^€ﬂË_Ê <hÜ�ñπ] <ºâÊ
وإسرائيل
نتيجة،
 <·Áﬂõ]Áπ]Êاىل
املوقف السياسي
ومستجدات
]÷√^<ÏÜç
<ÔÜ“Ñ÷] <‡⁄
_<ºœ <›^Ë
]˘<ÌÈ“4⁄
]÷<l]Áœ
 <2€jfâحل
ستقضي على
>‚ <ÂÑبذلك
يف_·<ذلك
]˘ <J·ÁÈ“4⁄مبا
الفلسطيين،
<Ìﬁ^‚c
<MM <l^€r7
<Õ^ï_Ê
الدولتني».
فلسطني
عضوية دولة
طلب
J>^“4⁄˘ <–Èf�i
<Ó◊¬ <Ç¬^äi
]<l^íí~π
<ŸÁ◊Ë_<NM<ª<Ü≥ˆπ]<Çœ¬<ƒŒÁjËÊ
]÷ <h]Áﬂ÷]<ã◊.<ÌÈ€‚_<Ün“˘]<ÖÊÇواكدت أن منظمة التحرير
يف األمم املتحدة.
]<ÌÈ√€¢
]˘<D2€jfâE <^“4⁄_<Ì⁄¯â<¿Àu<Á‚Ê<Í“4⁄
‚^ <è⁄يف
الفلسطينية¬◊<Óمستمرة
وطرحت عشراوي خالل اللقاء
]÷√^JÏÇvjπ]<‹⁄˙÷<Ì⁄
J>^„Èﬂõ]Á⁄Ê
مع اجملتمع
من االستفسارات خطواتها بالتعاون
العديد
<ÏÇ¬Ê
لتدويل ]<ÏÇvjπ
<l^Ë˜Á÷] <kﬁ^“Ê
القضية
 <l^Ë˜Á÷]<kﬂ◊¬_<H‘÷É<·Áñ∆<ªالدولي
«اخلطوات
معنى
حول
]<ª <Ü≥ˆπ] <k√õ^Œ <ÌÈeÜ∆ <ŸÊÅ <Ü≥ˆπ] <ƒõ^œjâ <^„ﬁ_ <ÏÇvjπ
وإنقاذها
االستفزازية» اليت وردت الفلسطينية
]÷<:÷] <l]Å^œjﬁ˜] <gfäe <–e^ä÷] <ª <ÏÇvjπ] <‹⁄˘] <‰€øﬂi <ÎÑ
واخلروقات
األحادية
يف بيان الرباعية ،وتساءلت من
_<gfäe <ÿÈÒ]Üâ˝ <‰÷¯} <‰qÁi <Ìv ^”π <ÿfœπ] <D2€jfâE <ŸÁ◊Ë
واالستحواذ
اإلسرائيلية
عما إذا كان املقصود بها
]÷√J∞ÈﬂÈ�ä◊À÷]<ƒ⁄<^„◊⁄^√i <ÔÜ“Ñ÷] <Ìfâ^ﬂπ <ÌËÜíﬂ
وأضافت
األمريكية.
]÷ <ÎÑواهليمنة
 <H·^eÖÊÅهي
االستيطان» ،وما
«بناء
]˘<ŸÊ
<·^eÖÊÅ
<Ü≥ˆ⁄ <ÕÜ√ËÊ
]÷√^<Ü≥ˆπ <ÏÜç
الفلسطيين يقف
<‰ﬁcامللزمة؟
اخلطوات
]÷√^<Íπ
«الشعب<Ü≥ˆπ]>{e
 <Ì√ée <Ü‚^ø⁄ <‡€ñjËأن<^�È5Ö
<k÷^Œ
منظمة
سياسة
<Ìñ‚^ﬂπدعم
÷√ <HÌÈ⁄^ä÷]<Ï]Å^√⁄Ê<x⁄^äj÷]<›Çموحدًا يف
وأكدت عشراوي أن «اجلانب
<ÇŒÊ
<>NLLM
]÷√<ÌËÜíﬂ
 <k„qÊ<:÷]<l]Å^œjﬁ˜]<Ç√e<‘÷ÉÊالتحرير الفلسطينية ،وإننا
الفلسطيين حباجة لتوضيحات
<ÿÈÒ]Üâ˝<Ï4n“<l]Å^œjﬁ]<‰j◊◊°
<Ç„ç
وقت“<^€
]÷<ÅÁqÁ
أكثر<ª
<^„œ£Ê
مضى
من أي
] <l]Ü≥ˆπحباجة
 <ªما كان
 <ÿÈÒ]Üâcوإذا
 <±cالبيان،
حول
<Ö^”ﬁc
¬^›< <NLLU
رص]÷<Íﬁ^n
]<Ü≥ˆπ
والتكاتف
الصفوف
]÷JÌœe^äإرادة فعلية ملتابعة اىل
هناك
_∑<ÎÇ
¶<ÅÁ€
]÷<ãÈÒÜ
أقرب
]˝ <Íﬁ]ÜËيف
االنتخابات
 <·_<>·_<·_<Íâ><Ì”fç<lÜ“ÉÊوإجراء
اإلسرائيلية،
اخلروقات
<^�⁄Ár‚Ê <ÌËá^ﬂ÷] <ÌŒÜv€◊÷ <Å^® <ÌÈ“4⁄˘] <ÌÈqÖ^§] <ÜËáÊ <Ç¬^ä⁄
عمليا وقت ممكن
إسرائيل
ومساءلة

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

]÷√^›<JÿÈÒ]Üâc<Ó◊¬<^�ÀÈﬂ¬ <Ì÷^âÖ <‰qÊ <åÁﬁ^€“^⁄ <ÃËáÁq <Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<‡⁄<Ün“_<NLLS

@7jÿ€a@Åbnnœ¸aاخوان
حمالت محزة

ÊaÏÇa@Òçº@p˝0
HAMZE BROS
¿@åá„˝Ì7ﬂ@Ú‘�‰ﬂ

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه
∂ ‰“]ÁÀ÷]Ê<Ö^ñ§]<≈]Áﬁ_<ƒÈتمور ،عصري،
أجبان،ألبان ،كبيس ،معلبات ،بهارات ،زيوت،
]<Hl]Ö^„e<Hl^f◊√⁄<HãÈf“<H·^f÷]<·^fq
لوحات فنية،
شاي ،ماء زهر ،ماء الورد ،مساحيق غسيل،
<^⁄<HÜ‚à÷]<^⁄HÎ^ç<H4í¬<HÖÁ≥<HlÁËá
هدايا وغريها ...
]÷<HÌÈﬂ <l^uÁ÷<HÿÈä«◊÷<–Èu^ä⁄<HÅÖÁ
‚JJJ4n”÷]<^‚4∆Ê<^Ë]Ç
الخضار والفواكه طازجة يوميا من املاركت
�bÓﬂÏÌ@Úuåb†@È◊aÏ–€aÎ@äbõ©a
@@o◊äbæa@Âﬂ
لبنان والصني
أراكيل مستوردة من
]<JJ∞í÷]Ê<·^ﬂf÷<‡⁄<ÏÅÖÁjä⁄<ÿÈ“]Ö
Ì¬Áﬂj⁄<l^„”ﬂe<’^fﬂiمتنوعة
تنباك ومعسل بنكهات
أسعار مهاودة
@Åbnnœ¸a@Újéb‰∑@aáu@ÒÜÎbËﬂ@äb»éa
<Ì◊⁄^√⁄JJJJÏÅÊÅÊ<Ì⁄Ç}JJJ<Ì⁄^i<Ì
^øﬁتامة  ..خدمة ودودة ...معاملة صادقة وأخوية..
نظافة
<ÌËÁ}]Ê<ÌŒÅ^ë

واحدة
Îãœ@Sفروع بادارة عائلة
3
@ÒáyaÎ@ÚÓ‹ˆb«@ÒäaÜhi

åá„˝Ì7ﬂ

179 Merrylands
Rd,
Merrylands
9760 1886

¸◊‡bjÄÄÄÄ

128 Haldon
St,
Lakemba
9750 9766

ﬁÏjì„bi

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

نائبة رئيس حكومة الظل وجلنة الصداقة الربملانية األسرتالية
السعودية تهنئان قيادة وشعب اململكة باليوم الوطين

هنأت نائبة رئيس حكومة الظل
االسرتالية النائبة جولي بيشوب
باسم أعضاء حزبي األحرار والوطين
يف جملسي النواب والشيوخ خادم
احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل مبناسبة
اليوم الوطين  .ونوهت النائبة بيشوب
باملكانة القيادية للمملكة العربية
السعودية يف منطقة الشرق األوسط
والعامل ورحبت بارتفاع امليزان التجاري
وازدياد عدد الطلبة املبتعثني يف
اجلامعات االسرتالية وتطور العالقات
بني البلدين يف اجملاالت كافة.
من جانبها رئيسة جلنة الصداقة
الربملانية االسرتالية السعودية النائبة
االسرتالية عن حزب العمال احلاكم
ماريا فاماكينو تهانيها ومتنياتها خلادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبد
العزيز آل سعود حفظه اهلل والقيادة
والشعب السعودي مبناسبة اليوم
الوطين السعودي  .وشددت النائبة
فاكبنو على التزام بالدها باالستمرار
يف تطوير عالقة الشراكة الثنائية بني
اململكة واسرتاليا يف مجيع اجملاالت
ال سيما يف جماالت التعليم والتجارة
والتبادل الثقايف منوهة بربنامج امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز لالبتعاث وتزايد
أعداد املبتعثني السعوديني يف
اسرتاليا اليت تعكس التجربة االجيابية
للتبادل املعريف والثقايف ومتانة
العالقات بني البلدين.
بدوره هنا النائب الثاني لرئيس

نائبة رئيس حكومة الظل االسرتالية جولي بيشوب تتوسط سفري خادم الحرمني لدى اسرتاليا
االستاذ حسن طلعت ناظر ونائب سفري خادم الحرمني الشريفني يف اسرتاليا االستاذ رضا بن
عبد املحسن النزهة خالل حفل السفارة بمناسبة اليوم الوطني يف كانبريا
جملس النواب االسرتالي ونائب رئيس
جلنة الصداقة الربملانية االسرتالية
السعودية النائب عن احلزب الوطين
بروس سكوت خادم احلرمني الشريفني
امللك عبداهلل بن عبد العزيز وولي عهده
األمني واحلكومة السعودية والشعب
السعودي مبناسبة اليوم الوطين الـ 81
للمملكة العربية السعودية .
النائب سكوت بالعالقات
واشاد
السعودية االسرتالية ،مشريا اىل
الدور الذي تقوم به جلنة الصداقة
االسرتالية السعودية
الربملانية

واليت أنشئت لتمكني أعضاء الربملان
للحصول على فهم أفضل للعالقات
القوية بني البلدين يف تعزيز العالقات
يف اجملاالت الربملانية وكافة امليادين
االخرى .
الفتا اىل أن اململكة العربية
السعودية ،احتلت املركز األول
فى قائمة أهم الشركاء التجاريني،
السرتاليا يف منطقة الشرق االوسط.
واكد بروس على التزام بالده يف
تعزيز وتطوير العالقة الثنائية اهلامة
يف املستقبل.

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

األسرى يهددون بالعصيان وحتذيرات من تدهور صحة
املضربني عن الطعام

قطع أشجار زيتون واعتقاالت يف
الضفة وهدم منازل يف األغوار

قطع مستوطنون عشرات أشجار
الزيتون يف الضفة الغربية فيما
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي
عددا من الفلسطينيني خالل عمليات
دهم ،كما مساكن وحظائر لعدد من
الرعاة يف منطقة وادي املاحل مشال
األغوار.
وأكد مسؤول ملف االستيطان يف
مشال الضفة الغربية غسان دغلس
أن املستوطنني قطعوا حنو 180
شجرة زيتون يف حميط القرية.
وكان رئيس الوزراء سالم فياض،
أعلن عن قرار احلكومة مبشاركة
املوظفني ومنتسيب األجهزة األمنية
يف احلملة التطوعية لقطف الزيتون.
وأفرد فياض يف حديثه اإلذاعي
األسبوعي امس االول مساحة واسعة
حول موسم قطف الزيتون وأبعاده،
ودالالته ،و»اجلهود اليت تبذهلا
احلكومة حلماية حصاد هذا املوسم
من ممارسات االحتالل اإلسرائيلي
واعتداءات مستوطنيه املستمرة
على ُمزارعينا وعلى شجرة الزيتون،
اليت لطاملا كانت هدفًا للمستوطنني
وإرهابهم ضد شعبنا ومقدراته،
ومصادر رزقه».
وأشار إىل أن املستوطنني دمروا
واقتلعوا وأشعلوا النار يف أكثر من
 4200شجرة زيتون خالل العام احلالي،
ّ
تركزت إعتداءات املستوطنني
كما
خالل الشهرين املاضيني يف
حمافظات نابلس وقلقيلية وسلفيت
ورام اهلل ،وأسفرت عن تدمري 1000
شجرة زيتون ،وتكسري ما يزيد على
 990شجرة ،بينما شكلت عمليات
قلع أشجار الزيتون أكرب نسبة اعتداء
يف كل احملافظات ،حيث وصلت
إىل ما نسبته  %21من إمجالي هذه
االعتداءات.
وقد اقتحم مئات املستوطنني أمس
االولقرب يوسف يف املنطقة الشرقية
ملدينة نابلس حتت حراسة كبرية من
قوات االحتالل وذلك للصالة فيه.
وقال شهود عيان ان هناك اعدادا
كبرية من االليات العسكرية تصل
اىل حنو  50الية ومئات اجلنود
اقتحموا مدينة نابلس فجر امس
وسط اطالق نار كثيف .
وحبسب الشهود فان اجلنود يطلقون
النار بني الفينة واالخرى كذلك يقوم
بعض الشبان باشعال االطارات يف
املنطقة .
اىل ذلك ،اعتقلت قوات االحتالل
اإلسرائيلي ،ثالثة فلسطينيني من
بلدة بيت أمر مشال مدينة اخلليل
جنوب الضفة الغربية.
وأفاد الناطق اإلعالمي للجنة الشعبية
ملقاومة اجلدار واالستيطان حممد عياد
عوض ،أن قوات االحتالل دهمت
بلدة بيت أمر واعتقلت املواطنني
الثالثة بعد تفتيش منازهلم والعبث
مبحتوياتها.
ويف منطقة االغوغر قال شهود
عيان ،إن عدة آليات عسكرية
أغلقت املنطقة ،وإن جرافات هدمت
املساكن واحلظائر ،فيما تواجدت
جيبات مدنية إسرائيلية.
وأفاد رئيس جملس قرية وادي

املاحل عارف دراغمة ،أن جيش
االحتالل هدم املساكن واحلظائر
املبنية من اخليش والقصدير يف
أكثر من منطقة ،مشريا إىل أن
عملية اهلدم حدثت بشكل مفاجئ
بينما كان الرعاة يستعدون لالنطالق
حنو املراعي .وأضاف أن عملية اهلدم
طالت مساكن عدد من املواطنني،
مشريا إىل أن هدم مساكن الرعاة
يف املنطقة أدى إىل بقاء عدة
عائالت بدون مأوى.
يف قضية االضراب عن الطعام،
هدد األسرى يف سجون االحتالل
اإلسرائيلي امس ،بإعالن العصيان،
والتمرد على قوانني إدارة السجون
اإلسرائيلية اليت تطبقها وفق لوائح
وضعت منذ عام .1967
وكشف وزير األسرى عيسى قراقع
أن إدارة السجون سحبت امللح من
األسرى املضربني الذين خيوضون
إضرابا عن الطعام وإضرابات
احتجاجية متدرجة منذ السابع
والعشرين من الشهر املاضي.
وقال قراقع إن األسرى أعلنوا أنه
إذا مل تستجب إدارة سجون االحتالل
ملطالبهم اإلنسانية واملشروعة،
فإنهم سيعلنون عن برنامج العصيان
وعدم االلتزام بإجراءات وتعليمات
إدارة سجون االحتالل.
وأشار إىل أن هذه اخلطوة تشمل عدم
الوقوف على العدد اليومي املتبع
يف إدارة السجون والذي يتم ثالث
مرات يوميا ،وعدم ارتداء املالبس
اخلاصة إلدارة سجون االحتالل واليت
تفرض عليهم ارتداءها ،ووقف
العمل يف األقسام واملطابخ ،وقطع
كافة العالقات واحلوارات مع إدارة
السجون وضباطها ،وعدم االمتثال
بالذهاب إىل احملاكم العسكرية
اإلسرائيلية.
وحذر قراقع من تدهور الوضع
الصحي لعدد من املضربني وخاصة
يف سجن «شطة» ،حيث مت عزل
 53أسريا مضربا عن الطعام يف
ظروف قاسية للغاية ،وسحبت إدارة
السجون امللح من األسرى ،ما يهدد
بتعفن أمعائهم وأجسادهم ،ومت
سحب كافة األجهزة الكهربائية
وعدم السماح للمضربني باخلروج
إىل ساحة الفورة وعدم إخراجهم
للفحوصات الطبية.
وأكد قراقع أن فعاليات التضامن مع
ّ
األسرى سوف تبقى متواصلة ،داعيا
إىل تدخل كافة الدول واملؤسسات
احلقوقية واإلنسانية إلنقاذ حياة
األسرى املضربني الذين دخلوا
يومهم احلادي عشر يف اإلضراب.
وقالت حمامية الوزارة شريين عراقي
إن األسرى الذين قابلتهم خرجوا إىل
الزيارة مكبلي األيدي واألرجل ،وإن
األسرى املضربني يف سجن «شطة»
قد جرى تفتيشهم عراة عندما مت
نقلهم من سجن «جمدو».
وقالت إن الوضع الصحي لعدد من
املضربني أصبح حرجا ،وذكرت حالة
األسري جود الكعيب الذي بدأ يشعر
بإرهاق وتعب كبريين ونقصان يف
الوزن بسبب اإلضراب
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اصدارها من قبل احملكمة؟

إجابات صحيحة

إلعالناتكم
يف
اهلريالد

02 8764 8186

0403 482 345

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

ízÂ@uÏ

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

@kÓ◊ãm

@kÓ€aÎÜ
Ú‹‡»nèﬂÎ@ÒáÌáu
<pb◊äbﬂ@Âﬂ@

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

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

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

جلسة رائعة مع النرجيلة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
سهرات مميزة مع املطرب جورج خوري
والرقص الشرقي
Ph: 9709 8081

Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200
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اسرتاليــاتÚ‰é@äbÌc@¿@pã”c@>€a@ÒáÌáßa@µ„aÏ‘€a@ÔÁ@bﬂ
سوان يلتزم «أولوية» رفع االجور املعفاة من
الضرائب اىل عتبة  21ألف دوالر

ﺭﻥ

التزمت حكومة غيالرد رفع احلد
األدنى املعفي من الضريبة
إىل  21000دوالر على األقل
يف حماولة لتحسني حوافز
العمل.
فقد أعلن وزير اخلزانة واين
سوان اخلطة يف ختام القمة
الضريبية اليت انعقدت يوم
االربعاء ،يف حني تعهد أيضا
الغاء الضريبة على الدخل
احلالي املنخفض.
اخلطوة
هذه
وستخفض
الضرائب على املاليني من
اعباء
بإزاحة
االسرتاليني
النظام الضرييب عن كاهل
مئات اآلالف من العمال.
ويأتي هذا التعهد كجزء
من حزمة ضريبة الكربون
للتعويض ابتداء من يف متوز
املقبل.
وقال السيد سوان «أولويتنا
الضرييب
اإلصالح
يف
الشخصي ستكون برفع العتبة
املعفاة من الضرائب اىل 21
ألف دوالر على األقل  ،وإزالة
الضريبة بالكامل على الدخل
املنخفض».
وقال وزير اخلزانة «ان هذا
يعين مكافأة أفضل للعمال
وان املزيد من االسرتاليني
سيكونون يف القوى العاملة».
وقال الوزير سوان ان
احلكومة سوف تعلن جدوال
زمنيا لإلصالح «لكننا نعتقد

Melbourne

‡›

FFF

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

<ÜŒ_<Jìv <±]<˜Ê<ÌÈ¬^√çc <ŸÁ√Àπ] <ÏÑ ^ﬁ <kvfë_Ê
كشف وزير الطرق دنكان أن تكون فيها تغيريات اقل
“<gÈj
]<gqÁ≤ <·Áﬁ^œ÷] <]Ñ‚ <2011Ìﬂâ <Ö^Ë_ <10 <‡⁄ <]Çje
غاي ،امس االول ،عن ان أكثر للسرعة.
J1l]Å^çÖ˝]Ê<xÒ^íﬂ÷] <^€“<^„vïÊ_Ê<^„È÷c<—Ü�i`â
من  2،300سائق اعربوا عن وسوف تقوم احلكومة بتغيري
VÍ◊Ë
إحباطهم بالفعل حلكومة الوالية أي حدود سرعة حالية تعترب غري
<hÜ«÷ <l]Ö^„π] <Ï4ç`i <3I
قائلني ان مستويات السرعة مناسبة.
_^È÷]3â
∞Èﬁ]ÁË^j◊÷<ÜÀä÷]<Ï4ç`i<1I
الذي
التدقيق،
على الطرق جيب ان تكون أقل وسيحدد

أن من املهم أن نعلن مسبقا احلكومات االسرتالية لوضع
عن عزمنا على التحرك يف هذا جدول زمين حبلول عام 2012
جلعل ضرائب الواليات أكثر
االجتاه».
ويقدم التعويض الضرييب على تناغما ووضع خطط اصالح
ذوي الدخل املنخفض ،الذي اضافية.
تغيريا.
ان
سوان
السيد
قدمه حزب العمال يف عام وكرر
<Ìﬂâ
_<Ö^Ë
<‡⁄
]÷√^<Üç
<Ñﬂ⁄
وتأتي هذه االنباء بعد ان
زيادة
على
حتصل
لن
الواليات
 1992وتوسع يف ظل حكومة
<ÏÇËÇq
<∞ﬁ]ÁŒ
_<lÜŒ
<2011
كشفت الزميلة «دايلي تلغراف»
واخلدمات
السلع
ضريبة
من
هوارد ،مساعدة إضافية لذوي
≤<^„fqÁ
_¬�<Í
÷◊„<ÏÜr
سلطة الطرق والسري
ان
الدخل
ضريبة
من
حصة
أو
الدخل املنخفض بالفع عتبة
<∞€Ò]Ç÷]<∞€Èœ€◊÷<l^Èu¯ë
سوف تلغي نقاط السرعة مثل
الشخصي.
االعفاء من الضريبة.
<‡⁄<ÏÜç^f⁄<<<<·_<·]ÁË^i<ª
 70كيلومرتا يف الساعة و90
يعين
ال
هذا
«لكن
واضاف
تعقيد
من
ولكن هذا يزيد
<DETAE
]÷<Jl^ËÜÀä
<gj”⁄
الساعة جلعل
كيلومرتا يف
ميكن
ال
نفسها
الواليات
أن
يضيف
ألنه
النظام الضرييب
<|^5
ارباكا<Ï4ç`i
أقل¬◊<Ó
¨<]Á◊í
للسائقني.
الطرق
تبسيط
على
العمل
تبدأ
أن
اىل
الدوالر
يف
اربعة سنتات
÷◊ÜÀäالوزير غاي «اننا نشجع
وقال
الضريبية».
أنظمتها
اهلامشية
الضرائب
معدل
<Ì£^ë
‚<Ï4ç`j÷] <ÂÑ
االستمرار يف
 <·Á”iعلى
اجلميع
احلكومة
إن
سوان
وقال

املتوسط
الدخل
لذوي
الفعال
أمنا�]<
¬<ÜéأكثرÜ„ç
]<:ﬂm
<ÏÇπ
موقع طرق
الدخول إىل
كما يسحب املنافع.
ستعمل أيضا على قواعد لنيو ساوث ويلز والتعبري عن
<±]<ŸÁ}Ç÷^e<^„◊⁄^£<x€äiÊ
يف
التقاعد
على
السحب
سوان
السيد
وأعلن ايضا
 <ÏÇπاليت
السرعة
حول مناطق
آرائهم
_<ƒeÖ
<tÊÜ§]Ê
]<^È÷]3â
احلاالت
على
للقضاء
حماولة
الضرائب
منتدى
يف اختتام
تزعجهم يف
منطقتهم»<ÏÜ⁄ <ÿ“.
<ª <Ì⁄^Œ˝]Ê
<l]Ü⁄
الشاذة.
جمموعة
انشاء
عن
االربعاء،
املواصالت يقول
واضاف وزير
Jºœ <Ü„ç_<Ìm¯m
مساعد
أشار
سابق،
وقت
ويف
بقيادة
املصاحل
لضريبة
عاملة
<«إن حكومة نيو ساوث ويلز تريد
انه
شورتن
بيل
اخلزانة
وزير
مكتب
ادارة
جملس
رئيس
املواطنني عن
أن تسمع ما
]÷�9
لدى]÷<ìvÀ
<l^f◊�j⁄<2I
<
الضريبة كريس جوردن.
احلد
اشارات
أو
السرعة
سيتحرك على توصية مراجعة حدود
<›ÇœjË<^⁄Çﬂ¬<‰ﬁ`e<ÕÊÜ√π]<‡⁄
للمجلس
الضريبية
هنري
اجملموعة
وقال ان أولوية
تتمكن من
<g◊�eحتى
<ì~çللسرعة
األقصى
‚<ÏÜr
<Ï4ç`i
ملكتب
الضرييب
االستشاري
اخليارات
حتديد
ستكون
املناطق حيث
مواصلة النظر يف
<ÏÜÒ]Å
]<·^ <H^È÷]3â
<±c
األسرتالي.
الضرائب
املصاحل
خسائر
مع
للتعامل
الناس لديهم خماوف».
]<^‚KÂÜ€¬<±]<˜Ê_<Üøﬂi<ÏÜr7
لعوامل
نتيجة
اقتصادية وقال ان هيئة استشارية وتابع يقول «منذ أن أطلق هذا
حتسن <JÍví÷]<‰√ïÊ<‹ÈÈœi<Çíœe
أن
شأنها
من
مستقلة
معينة.
ّ
املوقع يف متوز زاره أكثر من
_<ÖÁë <±] <Ìq^ù <·^“ <]É
وتوضع خطة اإلصالح الثانية إدارة النظام الضرييب.
 19000شخص 2300 ،منهم
تغيريات حمتملة لضرائب «ميكن للمجلس أن يعمل <áÇË˝] <ìv <Ê_ <ÌÈ¬^√çc
قدموا مداخالت بشأن احلدود
من <g◊�÷] <›Çœ⁄ <Ü€¬ <·^“ <]ÉcÊ
صغرية
الواليات ،بقيادة وزيري كمجموعة
القصوى للسرعة وعالمات حدود
اخلارجيني _<Ìﬂâ <Üé¬ <Ìä∏ <‡⁄ <ÿŒ
املستشارين
اخلزانة يف والييت كوينزالند
السرعة يف مجيع أحناء الوالية».
Saturday
4 June
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<xfë_Ê
]÷�◊<g
<‰µÇœi
<›ÁË
معهم
يناقش
بهم
املوثوق
ساوث
وقد ّ
نفس أكثر من  2300من
¬<ÇËàË<g◊�÷]<‹ËÇœi<Ç√e<ÂÜ€
ويلز مايك بريد.
املفوض حبرية جمموعة من السائقني بالفعل إحباطهم إىل
التنظيمية».
القضايا
جملس
مع
االثنان
وسيعمل
¬<ÑÒÇﬂ
¬<HÜé
]§^<Ìä⁄
¬◊<Ó
احلكومة حول الطرق اليت جيب

@Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹ﬂ
«@bÁÜaá»néa@Â
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<ÌÈ
@äb»édi@@Úñb©a
”<ÌÈﬂ
Úèœb‰ﬂ

 <ÖÁëيف سائر احناء الوالية
السرعات
نقاط÷‡<تعدد
بصدد<lمنع
<∞ﬁ]ÁŒويلز
‚<’^ﬂساوث
نيو
_ÜŒ
¨<±] <t^j
<ÕÁâ
“� <Ï4n

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

ينتهي العمل عليه يف آذار

¬‡<
]<Ì÷Êˆäπ
]÷<ÜÒ]ÊÇ
االكثر
الـ 100
_“<lÇالطرق
املقبل
<hÜ∆<ª<l]Ö^„π]<l]4ç`i
ازعاجا وفقا لردود الفعل من
<≈Üâ`e
<kfjâ
]<^È÷]3â
ستدرس
 <^„ﬁ`eثم
السائقني ،ومن
<ÌÈﬂ„π]<l^f◊�÷^e<ƒÈ�jäi<^⁄
احلكومة كيفية جعل هذه الطرق
]Ì⁄Çœπ
للقيادة.
أسهل
<<∞ﬁ]Áœ÷]<ÖÊÇë<ÿfŒ<‘÷ÉÊ
وابتداء من امس االول فان موقع
]÷ÜÒ]ÊÇ
<ÿfœiÊ
ساوث ويلز
<]<JÏÇËÇ¢أمنا لنيو
طرق أكثر
ÏÖÅ^ë
 <ÏÖÁëإلكرتوني
<]<ÏÖÁ“Ñπخدمة بريد
بدأ تقديم
]Ìíj~π
]<ƒq]Üπ
<¬‡<
السائقني اىل
متحددة لتنبيه
ÇË2÷^e
]÷<l]Å^„é
<<‹ÈÈœje
يف حدود
التغيريات املرتقبة
املنطقة.
السرعة يف
l]Ö^„⁄ <‡„⁄J
<]˜÷”<ÍﬁÊ3
<∆hÁﬂq <ª <ÏÜ Áj⁄ <4
<Í‚Ê <ƒeÖ_ <^„ﬁ_ <V^È÷]3â]V
<

ميكن للناس أيضا االشرتاك
حول
التحديثات
لتلقي
التغيريات حلدود السرعة يف
منطقتهم املرشحة.
وقال الوزير غاي ان املراجعة
تهدف لتحقيق التوازن بني
منطقة السرعة املناسبة لظروف
الطريق وعدم وجود عدد مفرط
لتغيريات السرعة.
«دايلي
الزميلة
وكشفت
تلغراف» ان سلطة السري الطرق
أصدرت توجيهات جديدة حلكومة
الوالية تقول انها سوف «حتظر
االستخدام مستقبال حلدود سرعة
 70كلم/ساعة و 90كلم /ساعة،
وذلك باستخدام إما  60كلم/
ساعة  80 ،كلم/ساعة أو 100
كلم/ساعة عند االقتضاء».
<Áe_<ÌÈ„e<ÌÈ⁄^-]F

Torres Strain Islander
people.

جمللس ادارة بنك الناشيونال
كني هنري ينضم
* 233999 - Engineering

NEC
سكرتري دائرة وزارة
مت تعيني
ÚzÓzñ@@@@@pbibugكل من
 Professionalsخلربته الواسعة يف
*
254499
Registered
يف
كني
هنري
السابق
اخلزانة
الدولي
التمويل
قطاع
سياسة
Correct answers toZ
ادارة بنك
 Nurseواحمللي.
عضوية جملسNEC
الناشيونال.
 * 263111 - Computerحصل الدكتور رفيق هنري
I Question
الدكتور هنري
وسيستلم
للخدمات
1 : 2أسرتاليا
 Networkجائزة
and Systems
منصب مديرا غري تنفيذي لتطوير وتنفيذ السياسات
II Question 2 : 4
Engineer
للبنك اعتبارا من  1تشرين االقتصادية والضريبية لقطاع
* 391111 - Hairdresser
الثاني املقبل.
من
التمويل3من خالل
جمموعةIII
Question
:2
وقال رئيس جملس ادارة البنوك واهليئات التنظيمية.
بنك�
مايكل_Ç� Œ� <]É
الناشيونال <‰ﬁ`e
]<ÙÖ^œ÷] <Ü“É
خبدماته
وتعرتف4اجلائزة أيضا
IV Question
تشاني›< : 1
سعداء <‰È
<Ü“É� <Ï4ç`i
<g◊õ
بقبول
مدراء البنك
ان
_ <Îللمجتمع يف جمال الرعاية
_¬¯<HÂ
]<ÏÖÁ“Ñπ
]<‡„π
<‡⁄
V
Question
5
:
4
هنري
الدكتور
دعوتهم االجتماعية ورعاية احلياة الربية
4ä
واالنضمام للمجلس،
J^�€ju<g◊�÷]<òنظرا احمللية.

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

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

Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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–õ^ﬂπ]<ƒÈ∂<ª<k◊Àâ˜]Ê<‰¬]Áﬁ]<Ó◊¬<
0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

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

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€

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

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

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

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

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

›‡»€a@¿@Ú€b–◊Î@Òåbnø@Ú‹ﬂb»ﬂ@ÚÓ„b™@Ò7»èm@
Ph:(02)
9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213
<Ï2}<Ìﬂâ<OL<‡⁄<Ün“]<
Mob: 0410 606 786

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

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

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

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

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

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

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

378 922 0435

Residential
*Commercial*P/L
RAINBOW
BRICKLAYINY
*Industrial

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

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma
@Hasham

0435922378
Tailoring
LicZ@185750C
B G

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

ANB

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

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

Safwat Arfan – Sayed

ﺍﻟﻘﺼﺎﺕ
ﺃﺣﺪﺙ ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ ﻭﺃﺟﻤﻞ
ﹼ
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
(B.COMM.,
FTIA)
óma
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻟﻜﻞFTMA,
 ﺟﺎﻫﺰﺓAIM,
ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺪﻻﺕ
@ÚÓjÌãõ€a@pbﬂá©aÎ@Újéb0a@
µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú
�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@
@@@@@@@@
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تحليالت

حبث إسرائيلي :نصر اهلل يتغلب على تل
أبيب بالضربة القاضية يف احلرب النفسية
يف نظرة للوراء ،بعد مرور
 5سنوات على حرب لبنان
الثانية ،مُيكن القول الفصل
إن زعيم حزب اهلل اللبناني
السيد حسن نصر اهلل،
لقن اإلسرائيليني وما زال
دروسا يف احلرب النفسية،
وهذا األمر ساهم إىل حد
كبري يف انتصار املقاومة
على الدولة العربية يف
احلرب ،اليت أدت يف ما
أدت ،حبسب اخلرباء ،إىل
فقدان تل أبيب قوة الردع،
هذا ما توصل إليه العامل
اإلسرائيلي،
النفساني
د .تسفي غيل ،املختص
يف احلرب اإلعالمية على
اجلبهة النفسانية ،يف حبث
جديد نشره على موقعه
االلكرتوني ،الفتا إىل أنه
خدم يف السابق ،ضمن
الوحدة النفسية يف اجليش
اإلسرائيلي ،ولكنه باملقابل أشار إىل أن هذه الوحدة
فشلت فشال ذريعا يف حرب لبنان الثانية.
وقال غيل :لقد واكبت حرب لبنان الثانية على أرض
املعركة ومن الناحية اإلعالمية ،وتوصلت إىل نتيجة ال لبس
فيها هي أن احلرب النفسية اإلسرائيلية فشلت أكثر من
اجلنود الذين كانوا حياربون.
ولفت إىل أن اإلعالم اإلسرائيلي والغربي على ٍ
حد سواء،
كربوا من قدر انتصار حزب اهلل ،ولكن األخطر من ذلك،
ٍ
قائد من الدرجة
أن اإلعالم نفسه حول حسن نصر اهلل إىل
األوىل.
وبرأيه فإن قيام إسرائيل بتصفية السيد عباس موسوي،
كان مبثابة كيد مرتد على الدولة العربية ،ذلك أنه يف
حركات التحرر الوطين أو يف التنظيمات اإلرهابية ،فإن
الوريث للزعيم الذي متت تصفيته ،يكون أكثر تطرفا
وأكثر تزمتا ،ويف احلركات الدينية املتشددة ،فإن الوريث
يتحول إىل ما ُيشبه القديس ،وحسن نصر اهلل هو أكرب
منوذج لذلك ،فهو عدو ال مُيكن قهره بسهولة.
وتابع الباحث قائال إن نصر اهلل ُيدير احلرب النفسية ضد
إسرائيل برباعة ،فعالوة على كونه يتمتع جبميع مزايا القائد،
فإنه أيضا فنان يف جمال احلرب النفسية ،ويف خطاباته
بالتلفزيون ُيقنع املشاهدين ،وبالتحديد يف إسرائيل ،كما
أنه ُيقلل اخلطابات لكي ينتظر العامل ماذا سيقول ،وهذا
ويشري اخلبري اإلسرائيلي
األمر هو أيضا سر جناحه الثانيُ .
إىل أن نصر اهلل ال يصرخ خالل اخلطابات ،إمنا جُيري حديثا
أخويا ،كما أنه ليس مندفعا ،وبالتالي فإنه قائد حكيم
للغاية ،جُيرب املشاهدين على االستماع ألقواله بشغف.
وأوضح الباحث ،الذي واكب نصر اهلل من خالل التلفزيون
ووسائل اإلعالم األخرى ،أن الرجل خالل حرب لبنان الثانية
دأب على تقليل عدد املرات اليت ظهر فيها على الشاشة،
رمبا خلوفه من حتديد مكانه واغتياله ،وخالل خطاباته هدد،
ولكن يف أمر واحد حقق جناحا باهرا :لقد أفقد العمق
اإلسرائيلي الثقة بنفسه ،ليس يف املمتلكات أو األرواح،
إمنا يف إحباط معنوياته ،ذلك أنه ملم جدا يف العقلية
اإلسرائيلية ،وبالتالي فإنه استغل هذا العامل حتى
النهاية ،مشددا على أن الطعنة أو الندب اليت سببها نصر
اهلل للجمهور اإلسرائيلي من الصعب التخلص منها.
ولفت الباحث إىل أن اخلبري اإلسرائيلي يف الشؤون
اإلسرتاتيجية ،أمري تسانداكوفيتش ،اختار نصر اهلل ليكون
رجل العام يف الـ ،2006مربرا ذلك بأن زعيم حزب اهلل
كان املسؤول األول واملباشر على قيادة احلرب اليت
غريت نظرة اإلسرائيليني إىل أنفسهم ،وأنه هو الذي
وضع لإلسرائيليني املرآة احلقيقية لرؤية أنفسهم باحلجم
الطبيعي ،ورأى أن نصر اهلل تصرف على نفس النحو الذي
تصرف فيه الرئيس املصري السابق ،أنور السادات،
يف حرب أكتوبر  ،1973فالسادات ونصر اهلل تغلبا على
إسرائيل يف احلرب النفسية ،على حد تعبريه.

عالوة على ذلك ،جاء يف البحث أن نصر اهلل ينتمي إىل
أولئك الزعماء الذين يتحولون إىل جنوم تلفزيونية ،هكذا
يف العامل ،وهكذا أيضا يف إسرائيل ،ذلك أن كل خطاب
مرتقب لنصر اهلل يف التلفزيون يتحول إىل خرب رئيسي
ويثري ويحُ رك الشعور باالنتظار ،وهذا األمر نابع من سببني،
حبسب الباحث ،األول أن نصر اهلل ُيقلل جدا من ظهوره
ويقلل أيضا من املقابالت اليت ُيدلي بها
على التلفزيونُ ،
باحاديث ،وإذا قرر فعل ذلك فإنه خيتار التلفزيون ،ألنه
الوسيلة األجنع له لتمرير رسائله ،كما أنه ليس اندفاعيا،
حتى عندما ُيعرب عن مواقفه املتطرفة ،إنه هادئ جدا ومرتاح
للغاية وبالتالي فإنه ُيرسل للمتابعني رسالة قوية تؤكد أنه
واثق من نفسه ،األمر الذي يزيد من مصداقيته.
والحظ الباحث أنه يف املؤمتر الصحايف الذي عقده بعد
أن وضعت حرب لبنان أوزارها شن هجوما على وسائل
اإلعالم العربية ،ولكن باملقابل يف خطوة تدل على مدى
حكمة الرجل ،فقد قال إن إسرائيل عدو ،ولكن يف نفس
املؤمتر كال املديح لإلعالم العربي اإلسرائيلي ،وقال إنه
عادل ونزيه أكثر بكثري من اإلعالم العربي ،وهذا األمر
برأي الباحث هو تالعب ذكي للغاية ،واهلدف من ذلك إثارة
الشارع العربي على وسائل اإلعالم العربية التابعة لألنظمة،
على حد تعبري الباحث.
ويشري الباحث إىل خصلة أخرى مميزة واجيابية لدى نصر
اهلل ،ذلك أنه مُيثل اجلمهور الذي يؤيده بشكل ممتاز ليس
فقط على الصعيد الداخلي ،إمنا ،وهذا األهم ،خارج حدود
الوطن العربي.
كما أوضح الباحث ،أن نصر اهلل اكتشف سريعا أن الداخل
اإلسرائيلي هو احللقة الضعيفة جدا لدى أركان الدولة
العربية ،وبالتالي استغل هذا األمر إىل أبعد احلدود،
فأصاب العمق اإلسرائيلي من الناحية املعنوية وأيضا
سبب األضرار للممتلكات وأيضا يف األرواح ،وهذا أيضا
أحد أسباب جناحه يف احلرب النفسية ضد إسرائيل.
وبرأي الباحث فإنه لو كان نصر اهلل هو الرئيس اإليراني
وليس أمحدي جناد لكان امتنع عن إطالق التهديدات مبحو
إسرائيل عن اخلريطة ،كما يفعل الرئيس اإليراني احلالي،
سيخفف من الضغوطات
وبواسطة هذا األسلوب كان
ُ
والعقوبات املفروضة على إيرانْ ،
إذ أن إسرائيل وأمريكا
والغرب ُيشددون يف خطابهم على أن الرئيس اإليراني
والشعب اإليراني يريدون القضاء على دولة عضو يف
األمم املتحدة ،كما قال تسفي غيل يف خالصة البحث إنه
ليس على ثقة بأنه لو كان نصر اهلل هو الزعيم الفلسطيين،
لكان من غري املمكن التحدث معهْ ،
إذ أن احلديث يدور عن
رجل متطرف ،ولكنه يف الوقت نفسه حكيم وعملي ،على
كل األحوال ،خلص الباحث إىل القول يف احلرب النفسية
املاهرة والذكية اليت يقودها حسن نصر اهلل ال يوجد له
أن نتعلم منه ،على حد
منازع يف احللبة ،وبالتالي علينا ْ
تعبريه.

املصيبة جتمع :عودة امل ّر
«جونيور» إىل أحضان بعبدا
نادر فوز

حصلت املصاحلة العلنية بني الرئيس ميشال سليمان والوزير السابق
املر .جتمع اهلواجس الرجلني على بعد خطوات من استحقاقات
إلياس ّ
داخلية كثرية ،بعيدة وقريبة ،وأهمها استشعار اخلطر العوني .مثة من
يتحدث عن دور للبطريرك بشارة الراعي يف إعادة وصل ما انقطع
واملر ،كيف ذلك؟
بني سليمان
ّ
املر واملقربني منه.
إلياس
السابق
الوزير
«تسع»
تعد
الدنيا مل
ّ
فالتطورات اليت حصلت يف اخلفاء على صعيد العالقة بالرئيس ميشال
سليمان ،طوال الشهرين األخريين ،خرجت إىل العلن االثنني املاضي.
املر ومن حوله يرون أنهم جنحوا يف استعادة موقعهم السياسي الذي
خربته الكلمات غري املنضبطة اليت خرجت عن الوزير خالل اجتماعه بلجنة
ّ
التحقيق الدولية ،فعاد املر إىل حراسة القصر اجلمهوري ،وهي املهمة
ّ
تسلمها عن والده يف السنوات األخرية.
اليت
أصر
األخري
أن
يؤكدون
باملر
سليمان
عالقة
تفاصيل
يعرفون
ومن
ّ
ّ
ّ
على أن يكون اللقاء األخري علنيًا .فبحسب العارفني ،سبقت زيارة
املر إىل بعبدا ثالثة لقاءات بني الرجلني ،حصلت يف اخلفاء
إلياس
ّ
بني بعبدا وعميشت .وساعدت على حصول هذه اللقاءات الوساطة
املباشرة اليت قام بها الوزير السابق ميشال املر الذي زار بعبدا
مرتني ،حماو ً
ال التكفري عن «ذنوب» جنله.
ّ
ّ
بأن املصاحلة الشخصية بني
ويفيد
املطلعون على هذه العالقة ّ
واملر «جونيور» ّ
متت قبل الزيارة الطويلة اليت قام بها األخري
الرئيس
ّ
إن الياس املر انضم إىل سعد احلريري يف
إىل فرنسا ،يوم قيل ّ
املنفى الباريسي.
قرر الرئيس سليمان إعطاء املصاحلة الشخصية منحاها
وقبل أيامّ ،
السياسي ،فحصل اللقاء يف العلن .لكن ما هي األسباب اليت دفعت
املر؟
سليمان إىل جتاوز الكلمات احلادة اليت خرجت من فم إلياس
ّ
املطلعني األمر إىل أكثر من سبب ،منها :أو ً
ّ
ال ،غياب
يعيد عدد من
اخليارات لدى الرئيس ،وعجزه عن خلق أرضية سياسية تساعده يف
موقعه ،وعجزه عن ابتكار وجوه سياسية جديدة ،يكون هلا الوزن
ّ
متكنه من خوض املعارك السياسية املقبلة .ثانيًا ،شخصية
الالزم،
تفهم أي خالف
الرئيس الذي يسارع بني معاونيه إىل إرساء أجواء
ّ
أو موقف سليب ،واالبتعاد عن احلقد الشخصي .فما بناه سليمان منذ
تهدم ،إذ ميكن اعتبار أنه لقي فش ًال كبريًا يف
أيار  2008حتى اليوم ّ
املر صار
إلياس
يعد.
ومل
خرج
بارود
زياد
احلكومتني السابقتني:
ّ
موقفه احلقيقي من الرئيس معروفًا .عدنان السيد حسني كان وديعة
ال أكثر.
األهم من هذا كله ،سبب آخر يدفع الرئيس سليمان إىل التغاضي
عن كل ما حصل :بدء العد العكسي النتخابات  .2013ومثة من زوار
إن الرئيس ينوي خوض املعارك االنتخابية يف أكثر من
بعبدا من يقول ّ
قضاء ،يف جبيل طبعًا ،كسروان واملنت الشمالي ،ورمبا أبعد من هذه
األقضية .وعند احلديث عن االنتخابات النيابية على الصعيد املسيحي،
وخصوصًا على صعيد قصر بعبدا ،تظهر تلقائيًا عقبة العماد ميشال
املر.
عون ،فوجد سليمان ّ
همًا مشرتكًا جيمعه بالياس ّ
واملر متطابقة؛ فاألول جيد يف عون منذ اللحظات
تبدو هواجس سليمان
ّ
األوىل يف احلكم شخصية عنيدة تريد االستحواذ على ما تطال يداها.
األمرين من احلالة العونية ،أكان هو شخصيًا أم والده،
والثاني ذاق
ّ
خصوصًا على الصعيد املتين .لكن يف صلب هذه املصاحلة الشخصية
أداه البطريرك املاروني
ومن بعدها السياسية ،مثة من يتحدث عن دور ّ
واملر «جونيور».
سليمان
بشارة الراعي يف تقريب وجهات النظر بني
ّ
إن الراعي أسهم يف ذلك من منطلق
ويقول أصحاب هذه املعلومة ّ
«تقوية الرئاسة مسيحيًا» .وهو ما ميكن أن يتعارض مع التقارب
احلاصل بني بكركي والرابية .فكيف ميكن قيام هذا التقارب بينما
الراعي يسهم يف إعادة وصل العالقة بني غرميي اجلنرال عون؟ ال
تزال األمور ضبابية على هذا الصعيد ،خصوصًا أن ّ
مطلعني على ما
جرى يف بعبدا أخريًا ينفون أي دور للراعي يف التقارب بني سليمان
سرع هذا التقارب .فربأي هؤالء ،مل
واملر ،مشريين إىل سبب آخر ّ
ّ
موفقة جدًا،
تكن زيارة سليمان األخرية للواليات املتحدة األمريكية
حيث مل يتمكن فريق الرئيس من حتديد مواعيد لسليمان مع مسؤولني
أمريكيني كان سليمان يرغب يف لقائهم .وعلى هذا األساس ،عادت
قناة املر االبن األمريكية لتغري دوائر القصر اجلمهوري.
أن
أما على صعيد الوزير إلياس
املر ونشاطه السياسي ،فيالحظ ّ
ّ
ميهد لعودته إىل احلياة السياسية ،حتى لو حصلت هذه
األخري بدأ ّ
املر قد
وكان
الدولة.
يف
كرسي
أو
منصب
أي
عن
العودة بعيدًا
ّ
استبق خروجه من السلطة بإطالق مؤسسته اإلعالمية« ،اجلمهورية»،
املر
وحديثه عن إطالق مؤسسة مسموعة باالسم نفسه .ويستعيض
ّ
عرب «اجلمهورية» عن منصبه احلكومي لدخول البازار السياسي .وآخر
هذه الديون السياسية ّ
متثلت يف تصويب وثائق ويكيليكس باجتاه
معينّ  ،وأهمها ،عدا عن «إقالق راحة حزب اهلل» ،حتييد الوثائق املعين
حييد
بها الرئيس نبيه بري ونواب ووزراء كتلة التنمية والتحرير .ملاذا ّ
املر
املر الرئيس بري؟ اجلواب بسيط :استجابة ألوامر ومتنيات ّ
إلياس ّ
األب الذي ّ
تهتز ،وخصوصًا
بأن حتالفاته مع «الزعماء» ال
ّ
سلم منذ زمن ّ
يكرر يف أذن جنله :موقعنا
املر ال ينفك ّ
الرئيس بري .النائب ميشال ّ
هو إىل جانب السلطة ويف حميط املقار الرمسية.
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متفرقات

عشاء احملامية بهية أبو محد على شرف الشيخ سامي دحدح

نهار اجلمعة الواقع يف
الثالثني من أيلول سنة
أقامت احملامية
،2011
بهية أبو محد حفلة عشاء
على شرف الشيخ سامي
دحدح ،رئيس الصليب
األمحر اللبناني الذي يزور
أسرتاليا لالضطالع على

نشاطات اجلالية والصليب
األمحر األسرتالي.
إىل
احلاضرون
تطرق
ّ
موضوع الصليب األمحر
اللبناني ،وكيفية التعامل
أسرتاليا.
وبني
معه
ووعدت احملامية أبو محد
واجلهد
الوقت
بإعطاء

الالزمني لتوثيق العالقة،
والتعامل مع الشيخ دحدح
ملؤازرة ومساعدة الصليب
األمحر اللبناني ،واحملتاجني
يف لبنان.
حضر العشاء باإلضافة
اىل احملامية بهية أبو محد

والشيخ سامي دحدح،
السيدة ماغي خوري رئيسة
سيدات اإلجنيل املارونيات
األبرشية املارونية يف
يف
ّ
أسرتاليا
 ،وزوجها السيد جوزيف
خوري ،والسيدة أمال أبو
مسرا.

عندما تنتقل «بارودة» بكركي
من كتف إىل كتف
غسان سعود

البطريركي «إهانة ما بعدها إهانة
املس بـ»كرامة» الصرح
مل يعد
ّ
ّ
وحتديًا سافرًا وغري مربر للموارنة واملسيحيني» ،تتطلب استنفار
اجملتمع للتأكيد أن «حائط بكركي ليس واطيًا» .مل يعد توجيه
انتقاد صغري إىل البطريرك املاروني ،سواء على خلفية سياسية
أو اجتماعية أو اقتصادية أو إدارية تتعلق بتسيري شؤون
البطريركية ميثل «تطاو ً
ال على رموزنا ومقدساتنا ،وتهديدًا جديًا
للسلم األهلي» .مثة شبان كانوا يظهرون االستعداد الرتكاب
جرمية مبجرد أن ينتقد أحد أمامهم البطريرك املاروني .مل يظهر
هؤالء يومًا دفاعًا عن شخص البطريرك؛ حتدثوا دائمًا عن
بكركي الرمز املقدس .مثة مجعيات قريبة من القوات ما كانت
جتد مربرًا لالنعقاد لوال بعض االنتقادات للبطريرك املاروني،
فتلتئم طالبة حترك النيابة العامة ضد كل من يظهره التحقيق
املس باملقدسات
شريكًا يف حديث سيئ عن البطريرك؛ «ألن
ّ
ومشاعر فئة من الناس يقود إىل الفتنة واحلرب األهلية».
خاضت القوات اللبنانية االنتخابات السابقة بوصفها الفريق
احلامل ألمانات بكركي ،ضد فريق يسيء يوميًا إىل بكركي.
بعد مواقف البطريرك بشارة الراعي ،تغري كل شيء .رمسيًا
تكتفي القوات اللبنانية بتأكيد متايزها عن البطريرك يف بعض
املواقف ،أما شعبيًا فيتحدثون عن البطريرك املاروني بوصفه
«صليبًا علينا محله» دون حرج .مرة أخرى تسقط السياسة
«املقدسات»« :إن شاء اهلل ال يطول محل هذا الصليب» ،يقول
أحدهم .فيما يقول آخر باستهزاء« :إما أنت أذكى من أن نفهمك
أو أنك يا بطركنا «ختبص» من أول الطريق» .يتذكر اآلن أنصار
القوات أن البطريرك سبق أن عقد عدة لقاءات مع مسؤولني
سوريني .تتحدث صالونات القوات اللبنانية عن خضوع بطريرك
املوارنة للتهديدات واستجابته البتزازات ،فيذهب شاب يدعى
بيار دياب من بلدة عني إبل إىل القول على صفحة أحaد
أصدقائه على الفايسبوك« :القصة ليست بريئة ،يضغطون عليه
يف شيء ما ( .»)...وتطول جدًا التعليقات .بعض املكاتب يف
وسائل إعالم  14آذار تبدو أقرب حني يذكر أحدهم البطريرك
املاروني اليوم إىل بعض املكاتب يف وسائل إعالم  8آذار
حني كان يذكر أحدهم البطريرك املاروني قبل بضعة أشهر.
فعليًا ،تتجاوز اإلهانات املوجهة إىل البطريرك املاروني اجلديد
من بعض أنصار القوات اللبنانية كل ما ميكن ختيله .يتصرفون
كأنهم خسروا شيئًا مثينًا ،ملكية خاصة .ميكن مساعهم يف
أحد املطاعم القريبة من ساحة ساسني ،ينتقلون بسرعة من

االنتقادات السياسية إىل جتريح شخصي يتناول البطريرك
مباشرة .سقط «الرمز» ،مل تعد إهانة البطريرك بالنسبة إىل
هؤالء «إهانة ما بعدها إهانة وحتديًا سافرًا وغري مربر للموارنة».
مع العلم بأن بعض هؤالء يقول إن من حقه بصفته مارونيًا أن
يقول عن بطريرك املوارنة كل ما يقوله فينزع منه ساعة يشاء
«جمد لبنان» ،لكن ليس من حق غري املوارنة أن يفعلوا ذلك.
يثري كل ذلك استياء بعض املؤيدين لقوى  14آذار من الذين
يرون يف التشنيع املمارس يوميًا بالبطريرك الراعي إهانة أكرب
بكثري من تلك اليت ُيتهم العونيون بتوجيهها إىل البطريرك نصر
اهلل صفري عام  .1989وهكذا ترتفع أصوات تسائل القواتيني
يسبون البطريرك ساعة ويدافعون عن «بطركنا ومطراننا»
كيف
ّ
ّ
فتذكر إحدى الصبايا جبنون «فريق موقع القوات اللبنانية»
ساعة.
يف كانون األول  2007حني رأى أحد املسؤولني يف حركة أمل
أن «املطران بشارة الراعي مل يعد راعيًا صاحلًا لرعيته» ،فطلب
املوقع اعتذارًا سريعًا من الرئيس نبيه بري؛ ألن «االستخفاف
مبشاعر املسيحيني يف لبنان لن مير مرور الكرام .والتطاول
على مقدساتنا ورموزنا ومرجعياتنا الدينية ال تسامح فيه على
اإلطالق».
يف املقابل ،العونيون ال يتفرجون .الدفاع عن «كرامة الصرح
البطريركي» والتصدي لـ»اإلهانات اليت ما بعدها إهانات» هي
ّ
معركتهم الشخصية .ويا ويل القوات ،بات بعض نواب تكتل
التغيري واإلصالح ممن كاد يصيبهم احلرم الكنسي يف املرحلة
السابقة من دعاة إنزال احلرم الكنسي حبق هذا أو ذاك ،ممن
شب هنا على معارضة تدخل رجال الدين
«سيدنا» .من
يهينون
ّ
ّ
يف السياسة ،شاب على مباركة هذا التدخل .مرة أخرى يتضح
أن موقف العونيني من تدخل رجال الدين بالسياسة مل يكن أبدًا
مبدئيًا .فما دام «البطريرك معنا ،عليه أن يتكلم أكثر وحيرجهم
ّ
أكثر».
اجلميل ملطالبته بالكف
وسط أنصار القوات ،خُيّون الرئيس أمني
ّ
عن انتقاد البطريرك يف الشارع والتوجه إىل الصرح البطريركي
خيون النائب
ملصارحة سيده باهلواجس .ووسط أنصار عونّ ،
سليمان فرجنية حملاولته التأكيد أن البطريرك لكل الطائفة
وال جيوز لطرف أن يدعي الفوز بالبطريرك .يتشارك العونيون
والقوات بعدة أمور ،من بينها :تقديسهم من يتناغم معهم يف
السياسة ،بسرعة ال توازيها إال سرعة شيطنتهم ملن خيتلف
معهم يف السياسة طبعًا.

التيار الوطين احلر يف سيدني
يزور قدس االباتي طنوس نعمة

*الوفد خالل لقائه باالباتي طنوس واملدبّر العام فخري
ويبدو رئيس الدير االب انطوان طربيه*
قام وفد من التيار الوطين احلر يف سيدني برئاسة السيد
نسيب اهلاشم وعضوية كل من رامي زريقة واسطفان
اندراوس وطوني رزق بزيارة تهنية للرئيس العام للرهبنة
اللبنانية املارونية قدس االباتي طنوس نعمة واملدبر العام
املرافق طوني فخري يف دير مار شربل.
وخالل االجتماع الذي شارك فيه رئيس الدير االب الدكتور
انطوان طربيه تطرق احلديث اىل االوضاع على الساحة
اللبنانية واملواقف الوطنية املسؤولة للبطريرك مار بشارة
بطرس الراعي ،كما تناول احلديث اوضاع اجلالية اللبنانية
عامة يف اسرتاليا واجلالية املسيحية واملارونية بشكل
خاص.
مكتب االعالم  -سيدني

هيئة ادارية جديدة لتيار املردة اوسرتاليا

*...مع الوزير سليمان فرنجيه*
يعلن تيار املرده اوسرتاليا عن هيئته االدارية اجلديدة لعام
 2012-2011واليت جاءت على النحو التالي:
املنسق :منصور عزيزي
امني السر :بدوي احلاج
امني الصندوق :ماما يعقوب (احلريكي)
مساعد امني الصندوق :جان البايع
االعالم :فرنسوا اجلعيتاني و رمزي فرجنية
العالقات العامة :فادي ميللو وسيمون جنيم
شؤون الشبيبة :شامل فخر وجو نعمان
مستشار :الياس الشدياق.
وجه رئيس تيار املردة النائب سليمان فرجنية رسالة
وقد ّ
تهنئة اىل اهليئة االدارية اجلديدة بقيادة املنسق منصور عزيزي
متمنيًا هلا النجاح والتقدم .كما توجه بالشكر من الرئيس السابق
االستاذ الياس الشدياق وجلنته االدارية على كل ما قدموه من
جهود وتضحيات يف سبيل التيار .اما املنسق السيد منصور
عزيزي فقد شكر رئيس املردة النائب فرجنية على ثقته الغالية
وتعهد بالعمل مع أعضاء اهليئة اجلديدة على مواصلة مسرية
التيار بعزم وتصميم منوهًا كذلك بعطاءات االستاذ الياس
الشدياق ودوره وما حققه مع اهليئة االدارية السابقة.
صادر عن تيار املرده اوسرتاليا

صفحة 15

Saturday 8 October 2011

السبت  8تشرين األول 2011

Page 15

تحقيقات

اإلسكوا تريد احتالل وسط بريوت
حسن عليق
ختتنق بريوت مروريًا .مربعاتها األمنية واألشغال العشوائية وشرطة
السري املتهالكة والعدد املتزايد للسيارات ،تقلص قدرتها على
التنفس .حال وسط العاصمة ال يزال أقل سوءًا من غريه ،وهو الذي
مل ُي َ
شف متامًا من آثار اعتصام املعارضة السابقة .اليوم ،تريد االمم
املتحدة ان تعيده إىل االختناق
يوم  25أيلول اجلاري ،أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف
بيان صادر عن شعبة العالقات العامة أن «إحدى الشركات املتعهدة
ستقوم بتأهيل البنية التحتية يف حميط مبنى اإلسكوا ـــــ وسط
بريوت ،اعتبارًا من يوم األربعاء  2011/9/28وملدة شهر ،ما سيؤدي
إىل إقفال» الطريقني احمليطني باملبنى املذكور .الطريقان مل ُيقطعا
أمس ،والذريعة اليت قدمتها العالقات العامة يف بيانها غري صحيحة.
فاملنطقة ليست حباجة إىل أي أشغال ،ال يف البنى التحتية وال
يف البنى الفوقية .هذا الواقع يؤكده املسؤولون األمنيون املعنيون
بشؤون السري يف بريوت ،وذكره مديرون يف شركة سوليدير ألكثر
من مرجع معين باألمن يف مناطق ساحة النجمة وساحة الشهداء
والسرايا احلكومية ووادي أبو مجيل .ما القصة إذًا؟
سيقفالن إىل
يقول غري مسؤول رمسي لبناني إن الطريقني كانا
ُ
أجل غري مسمى ،ألسباب متصلة بإجراءات أمنية طلبت األمم املتحدة
تنفيذها يف حميط مبنى اإلسكوا .ومن شأن إقفال الطريقني أن يزيد
من أزمة االختناق املروري يف شطري العاصمة الرئيسيني (احلمرا
واألشرفية وما بينهما من مناطق زقاق البالط وسليم سالم وبرج
أبي حيدر والباشورة ) ،وخصوصًا أن تقاطع بشارة اخلوري الرئيسي
يشهد أشغا ً
ال تؤدي إىل زمحة سري خانقة .كذلك سيزيد تنفيذ املخطط
من ضغط السيارات على الشوارع الفرعية يف املناطق املذكورة،
وعلى تقاطعي برج املر والتباريس .وهلذا السبب ،قررت املديرية
ست َ
العامة لقوى األمن الداخلي «خداع الناس عرب قوهلا إن الطريق ُ
قفل
لنحو شهر تقريبًا .وعندما يصبح إقفال الطرق أمرًا واقعًا ،سيعتاد
الناس عليه متامًا كما جيري يف كل عمليات إنشاء مربعات أمنية أو
إقفال طرقات» .وبرر مسؤول يف املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
إصدار البيان بهذه الطريقة بالرغبة يف عدم ختويف الناس باألسباب
األمنية الكامنة خلف القرار.
ما قصة إقفال الطرق يف حميط اإلسكوا؟ إنها «اإلسكوا» نفسها.
يكشف مسؤولون أمنيون رفيعو املستوى أن دوائر األمم املتحدة

العاملة يف لبنان بدأت منذ أسابيع تشيع بأنها تلقت معلومات تشري
إىل وجود تهديدات أمنية ملراكز املنظمة العاملية يف لبنان ،وبينها
اإلسكوا .وحبسب املصادر نفسها ،فإن معظم هذه املعلومات هو
من املعتاد يف لبنان ،ومن الذي يبثه خمربون معروفون «باألمساء
واألسعار» ،يتحدثون منذ سنوات عن إعداد سيارات مفخخة ،ومل
يقدموا يومًا معلومة دقيقة.
أما اجلزء الثاني من تلك املعطيات فمرتبط بتقديرات بعض األجهزة
الغربية اليت تربط التهديد األمين لألمم املتحدة ومؤسساتها بالتداعيات
املفرتضة لصدور القرار االتهامي عن احملكمة الدولية اخلاصة جبرمية
وبناء على هذه التقديرات ،طرح
اغتيال الرئيس رفيق احلريري.
ً
املمثل الشخصي لألمني العام لألمم املتحدة يف لبنان مايكل وليامز
نقل املقر التابع لألمم املتحدة من منطقة بئر حسن ،بسبب قربها من
الضاحية اجلنوبية لبريوت ،على حد قول مصادر يف القوات الدولية
العاملة يف اجلنوب (أبدت هذه املصادر انزعاجها من طرح وليامز ملا
له من تأثري سليب على العالقة بني اليونيفيل واجلنوبيني).
وبناء على «املعلومات» و»التقديرات» ،طلبت األمم املتحدة من
ً
احلكومة اللبنانية ،وبالتحديد من رئيس احلكومة جنيب ميقاتي ،إقفال
الطريقني احمليطني باإلسكوا .أحال ميقاتي الطلب األممي على وزير
الداخلية مروان شربل ،الذي أحاله بدوره على املديرية العامة لقوى
َ
جهازي أمن
األمن الداخلي .أجرى الوزير واملديرية اتصاالت مشلت
جملس النواب ورئاسة احلكومة ،فض ًال عن شرطة بريوت ،وحتديدًا
سرية السري .الرأي الغالب كان رافضًا للفكرة .ويف اجتماع ُع ِقد
قبل أيام بني ممثل عن األمم املتحدة ومسؤولني لبنانيني ،قال أحد
اللبنانيني إن تنفيذ الطلب غري ممكن ،فرد مسؤول أممي« :أنا ال
َ
سيقفل» .وينقل
أطلب منكم إقفال الطريق .أنا أخربكم بأن الطريق
مسؤول أمين لبناني عن مرجع سياسي رمسي قوله لوليامز« :إذا
فرد وليامز :سنفتح
سيمر موكيب؟»،
أقفلنا هذه الطرق ،فمن أين
ّ
ّ
لك الطريق عندما تريد املرور.
وعلق مسؤول أمن أحد املراجع الرمسية على ذلك بالقول« :يريدون
منا أن نبلغ موظف األمن يف مبنى األمم املتحدة عن السيارة اليت
يتحرك بها الرئيس كلما أردنا املرور»!
وخالل اجتماع بني مسؤول لبناني وآخر أممي ،قال األول إن املخاطر
األمنية ال تنتفي بإقفال الطرق ،إذ بإمكان من يريد استهداف مبنى

*******

اإلسكوا أن يقف فوق جسر فؤاد شهاب ،ويطلق قذيفة «آر بي جي»
ّ
وذكر املسؤول اللبناني حبادثة
باجتاه املبنى الزجاجي ،ثم اهلرب.
إطالق قذائف اإلنريغا اليت أصابت املبنى الذي يقع فيه ملهى البودا
فرد املسؤول األممي قائ ًال :حنن ال خنشى
بار قبل مخس سنوات.
ّ
قذيفة صاروخية .حنن خنشى سيارة مفخخة!
وحبسب املسؤول اللبناني ،فإن األمم املتحدة خصصت مبلغًا كبريًا
من املال لقطع الطرقات حبواجز امسنتية كبرية ،وتعزيز اإلجراءات
األمنية يف حميط اإلسكوا.
وبعد الضغط الذي مورس على املديرية العامة لقوى األمن الداخلي،
أرجأت إقفال الطريقني إىل موعد مل حُي َّدد ،فيما كان أحد املسؤولني
يف املديرية يقول أمس إن «إقفال الطريقني سيتم يوم اجلمعة
املقبل ،على سبيل التجربة ،ليوم واحد» .لكن ضغط جهازي األمن
يف السرايا احلكومية واجمللس النيابي ال يزال مستمرًا ،فض ًال عن أن
املؤسسات التجارية املنتشرة يف حميط ساحة النجمة وبناية اللعازارية
ستتأثر سلبًا بزمحة السري اإلضافية ،مع ما يعنيه ذلك من حترك بدأت
بشائره تظهر بني أصحاب املؤسسات للضغط على األمم املتحدة
والدولة اللبنانية ملنع إقفال الطريقني.
ولفت مسؤول رمسي لبناني إىل أن احلكومة اللبنانية سبق أن عرضت
على األمم املتحدة نقل مقر اإلسكوا من حيث هو اليوم يف ساحة
رياض الصلح إىل منطقة الضبية ،أو بيت مري ،حيث باستطاعة
األجهزة األمنية أن تتخذ اإلجراءات األمنية اليت تريدها ،من دون
التأثري سلبًا على السري واحلركة التجارية .إال أن األمم املتحدة رفضت
ذلك .ونقل املسؤول نفسه عن مدير يف شركة سوليدير قوله إن
الشركة مل جتدد منذ سنتني عقد اإلجيار مع الدولة اللبنانية اليت تدفع
بدل إجيار املبنى نيابة عن األمم املتحدة .وحاولت «األخبار» التثبت
من صحة هذه املعلومات من شركة سوليدير ،إال أنها مل تتمكن من
التحدث مع املدير املعين ،بسبب انشغاله باجتماعات عمل.
أما من جانب األمم املتحدة ،فقد أكدت مصادرها لـ»األخبار» للزميلة
اللبنانية وجود نية إلقفال الطريق ،عازية ذلك إىل املخاطر األمنية
اليت «متلي علينا اختاذ أعلى قدر ممكن من االحتياط» .وحتدثت
مصادر أخرى عن أن السبب احلقيقي يتصل باملبالغ املالية اليت
تدفعها األمم املتحدة لشركات التأمني بدل التأمني على املوظفني
واملمتلكات .فهذه الشركات ترفع من تكلفة التأمني بسبب ما جيري
تداوله عن املخاطر األمنية .وهلذا السبب ،قررت األمم املتحدة رفع
وبناء على ذلك،
درجة اإلجراءات األمنية يف حميط مبنى اإلسكوا.
ً
طلبت من احلكومة اللبنانية إقفال الطريقني املذكورين .وإىل حني
تلبية طلب املؤسسة األممىة ،تضيف املصادر ،عممت إدارة اإلسكوا
على عدد كبري من موظفيها ،طالبة منهم عدم احلضور إىل مقر عملهم.
وأبدت املصادر نفسها ختوفها من أن يؤدي النزاع اجلاري إىل تعزيز
موقف احلكومة القطرية الداعية إىل نقل مقر اإلسكوا من بريوت إىل
الدوحة.

احلريري يبيع الدجاجة اليت تبيض ذهباً
شارفت االزمة املالية للرئيس سعد احلريري على نهايتها .املعلومات
املتقاطعة تشري إىل أن احلريري وصل إىل املرحلة النهائية من
التفاوض مع شركة االتصاالت السعودية لتشرتي منه األخرية
حصة إضافية من شركته «اوجيه تيليكوم» ،مببلغ يفوق الـ 2.8مليار
دوالر.
هل وصلت املشكلة املالية للرئيس سعد احلريري إىل نهايتها
السعيدة؟ منذ أسبوعني ،بدأت املعلومات اإلجيابية ترد من أرض
ّ
مبشرة بأن الرئيس احلريري توصل إىل اتفاق مبدئي مع
احلجاز،
املعنيني يف اململكة العربية السعودية ،ينهي أزمته املالية اليت بدأت
ُن ُذرها منذ سنتني ،واستفحلت خالل األشهر الستة املاضية .الديون
على احلريري تراكمت حتى جتاوزت مليارين ونصف مليار دوالر،
على حد قول مقربني منه .وبعض هذه الديون مستحقة لبعض إخوته
واملقربني من والده ،الرئيس الشهيد رفيق احلريري .أما البعض
اآلخر من الديون ،فمتصل بعمل شركة سعودي أوجيه والفوضى اليت
دبت فيها خالل السنوات املاضية.
ّ
احلل بات قريبًا جدًا ،على حد ما يؤكد أكثر من مصدر قريب من
احلريري .ويتمحور احلل حول بيع جزء من ملكية شركة «أوجيه
تيليكوم» ،التابعة لشركة «سعودي أوجيه» ،اململوكة بدورها آلل
ّ
مشغل خلدمات االتصاالت على
احلريري .و»أوجيه تيليكوم» هي
أنواعها ،من هاتف خلوي وشبكات هاتف أرضي وإنرتنت ،يف أفريقيا
والسعودية وتركيا ولبنان .وأبرز استثمارات أوجيه تيليكوم موجودة
يف تركيا ،حيث متلك شركة احلريري  55يف املئة من شركة «تورك
تيليكوم» املشغلة خلطوط اهلاتف الثابت واملالكة بدورها لـ 81يف
املئة من ثالث أكرب مشغل للخطوط اخللوية يف تركيا .كذلك متلك
«أوجيه تيليكوم»  75يف املئة من ثالث أكرب مشغل للهاتف اخللوي
يف جنوب أفريقيا ،إضافة إىل شركة «سيبرييا» اليت تقدم خدمات
اإلنرتنت يف لبنان والسعودية واألردن.
ويف بداية عام  ،2008باع احلريري  35يف املئة من أسهم أوجيه
تيليكوم لشركة االتصاالت السعودية ( ،)STCمقابل أكثر من مليارين
ونصف مليار دوالر .وتلك الصفقة مسحت للحريري بتسديد جزء كبري
من األموال العائدة لشقيقه البكر بهاء ،الذي قرر احلصول على
حصته مما ورثه أفراد العائلة عن الرئيس الشهيد رفيق احلريري.
(بقيت األمالك العقارية للرئيس رفيق احلريري ،املقدرة بنحو 3
مليارات دوالر ،يف حمفظة واحدة من دون تقسيمها على الورثة).
لكن مشكالت الرئيس سعد احلريري تفاقمت بعد تلك الصفقة.

حسن عليق

فاقم البطء السعودي املعتاد يف تسديد األموال للشركات اليت
تنفذ إنشاءات ديون شركة أوجيه (أرشيف)
البطء السعودي املعتاد يف تسديد األموال للشركات اليت تنفذ
إنشاءات يف اململكة فاقم من ديون شركة أوجيه ،على حد قول أحد
أفراد العائلة .وحبسب مصدر آخر ،إن فارق املال السياسي الذي
كان ينفقه احلريري يف لبنان زيادة عما تدفعه السعودية ،زاد من
املشلكة املالية ،وخاصة يف ظل اضطرار احلريري إىل تسديد أجزاء
إضافية من حصة شقيقه بهاء.
ومنذ خروجه من بريوت يف نيسان املاضي ،يسعى الرئيس احلريري
إىل حل املشكلة اليت وصلت إىل حد خانق خالل هذه الفرتة .وهو

عمل على خطني :األول توفري التمويل لشركة أوجيه لإلنشاءات،
بهدف متكينها من تنفيذ املشاريع الضخمة اليت نالتها من اململكة
السعودية .وقد جنح أخريًا يف احلصول على قرض وصلت قيمته إىل
 800مليون دوالر.
أما اخلط الثاني ،فتمثل بعرضه جزءًا من احلصة الباقية له يف شركة
«سعودي تيليكوم» .وحبسب مصادر مطلعة ،دخل احلريري يف
مفاوضات مع شركة االتصاالت السعودية ( )STCلبيعها جزءًا من
حصته .وخالل التفاوض ،تضيف املصادر ذاتها ،ورده عرض قطري،
فتدخل السعوديون لتأكيد رغبتهم يف شراء األسهم املعروضة للبيع.
وفيما يقول مصدر مقرب من احلريري إنه سيبيع كامل حصته الباقية
يف شركة «أوجيه تيليكوم» ،أكدت مصادر مقربة من عائلة احلريري
أن التفاوض مع السعوديني يدور حول بيع ما بني  25و 30يف املئة
من أسهم الشركة ،لقاء مبلغ مالي يفوق املبلغ الذي حصل عليه
احلريري عام  .2008وحبسب املصادر ذاتها ،وصل التفاوض إىل
مرحلته النهائية.
وبناء على ما تقدم ،لن يعود احلريري مالكًا لشركة «أوجيه تيليكوم»،
ً
بل سيصبح الشريك الثاني فيها .وتتوقف مصادر مطلعة على ما
يدور يف أروقة تيار املستقبل عند املشكلة اليت ستنشأ لدى احلريري
على املدى البعيد؛ إذ إن شركة «أوجيه تيليكوم» هي «الدجاجة اليت
تبيض ذهبًا» للرئيس السابق للحكومة .وبالتالي ،تضيف املصادر،
لن يكون مبقدور رئيس تيار املستقبل البذخ كما كان يفعل سابقًا،
وسيكون عليه االلتزام أكثر باملال السياسي الذي توفره السعودية.
وترى مصادر رفيعة املستوى يف تيار املستقبل أن حل األزمة املالية
لشركة أوجيه ولسعد احلريري شخصيًا لن حيل كل املشكالت املالية
اليت يعانيها التيار ومؤسساته والشركات التابعة له .ويف األصل،
تضيف هذه املصادر ،لن تظهر نتائج املخارج اليت جيري البحث بها
حاليًا قبل بداية العام املقبل على أقرب تقدير .وترى تلك املصادر
أن احلل النهائي ال يزال بانتظار تدخل امللك السعودي ،ليعطي
توجيهًا نهائيًا لكيفية التصرف مع احلريري .فهل يكون التعامل معه
كشخص مضطر إىل البيع ،فيمنحوه سعرًا جتاريًا متدنيًا ،أم يتعاملوا
طاء» سياسيًا وعدم التضييق عليه بالسعر؟
معه على أساس منحه َ
«ع ً
يف مقابل كل ما ذكر ،ورغم األزمات العاصفة ماليًا يف شركات
املخولون رمسيًا التصريح
آل احلريري ،من اإلعالم إىل األمن ،يبقى
ّ
يف تيار املستقبل متمسكني بقول اآلتي :ليست لدينا أي مشكلة
مالية.

صفحة 16

Saturday 8 October 2011

السبت  8تشرين األول 2011

Page 16

مقاالت

مصري علوش رهن «الشيخ سعد»

مريزا مطلوب يف غرب أفريقيا!

عبد الكايف الصمد

حسن عليق

املدعي العام سعيد مريزا مدعى عليه ومطلوب للتوقيف .أحد
املتهمني سابقًا جبرائم احتيال ونصب وتزوير يف لبنان« ،يستصدر»
مذكرة توقيف من دول يف غرب أفريقيا حبق القاضي مريزا ،يف
خلطة تضم حاكم مصرف لبنان ودبلوماسيني ومصرفيني
املدعي العام التمييزي القاضي سعيد مريزا مطلوب للتوقيف.
وإذا رآه أحدكم ،فلرياقبه ،وليبلغ عنه إحدى دول غرب أفريقيا .ال
حتاولوا توقيفه .فالقاضي اللبناني رجل «خطري» .واخلطورة ليست
حكرًا على مريزا .فحاكم مصرف لبنان رياض سالمة يرأس «جمموعة
إجرامية» ،تضم عاملني يف القطاع املصريف .هذا ليس اتهامًا
خلفية ملف
وجهه اللواء مجيل السيد على
سياسيًا أو كيديًا ،وال ّ
ّ
شهود الزور الشهري ،بل مذكرة توقيف صادرة عن جمموعة من
الدول يف غرب أفريقيا ،على خلفية ادعاء تقدم به «األمري عادل
اهلامشي» ضد مريزا.
تقول املذكرة املنشورة على بعض صفحات مواقع التواصل
االجتماعي إن «مسو األمري» كان قد أودع يف مصرف «بريوت
الرياض» مبلغ  104ماليني دوالر أمريكي .وبعد عملية الدمج اليت
يَ
ملصرف بنك
أجريت بإشراف حاكم مصرف لبنان ،رياض سالمة،
بريوت ـــــ الرياض وبنك بريوت« ،استغل» سالمة «صالحياته»،
«بالتواطؤ» مع سليم جورج صفري (املدير العام لبنك بريوت) من
وبناء
مسو األمري».
أجل توظيف هذا املبلغ «من دون نيل موافقة
ً
ّ
«مسوه» أنها صادرة عن «رئيس قسم اخلزينة
يدعي
على رسالة ّ
ّ
يف مصرف لبنان ،ريكاردو سكاف» ،اتهم األمري عادل اهلامشي
حاكم مصرف لبنان بالتزوير واالختالس وتبييض األموال .وذهب
اهلامشي أبعد من ذلك ،ليتهم يف إحدى دول غرب أفريقيا النائب
العام لدى حمكمة التمييز اللبنانية سعيد مريزا ،مبنعه من مالحقة
سالمة .أمام هذه «الوقائع» ،صدرت مذكرة التوقيف حبق مريزا يف
ادعى أنها
«زور» وثيقة ّ
حزيران املاضي .وتتهم املذكرة مريزا بأنه ّ
صادرة عن السلطات القضائية يف كوناكريُ ،يطلب فيها توقيف
األمري الذي حيظى «باحلماية الدولية واحلصانة الدبلوماسية» ،بإثبات
وثائق صادرة عن السلطات الربيطانية! كذلك ورد يف مذكرة
التوقيف أن مريزا احتجز األمري يف لبنان كرهينة بني السابع من
حزيران  2005والعاشر من تشرين األول من العام ذاته ،وعلى
هذا األساس ،وجهت املذكرة التهم التالية ملريزا:
التزوير ،احتجاز احلرية ،االعتداء على شخص حيظى حبماية دولية،
التآمر وتأليف جمموعة جرمية منظمة لبنانية لالعتداء على حياة
وادعاء أنها صادرة
«مسو األمري عادل اهلامشي» ،تزوير وثيقة
ّ
عن السلطات األردنية ،واملشاركة مع املدير العام لوزارة العدل
عمر الناطور والسفرية اللبنانية يف نيجرييا إميان يونس والسفري
اللبناني جورج حبيب صيام يف تزوير مستندات .والالفت أن
بعض املستندات امللحقة مبذكرة التوقيف صادرة عن السلطات
اللبنانية ،وخاصة عن وزارة اخلارجية ،وإحداها موقعة من أمينها
العام السابق بالوكالة وليم حبيب!
ما تقدم من خلطة عجيبة ،يبدو للوهلة األوىل أمرًا فربكه شخص ما
ونشره على مواقع التواصل االجتماعي على اإلنرتنت .ومع بعض
يسمي نفسه «األمري
التدقيق اإلضايف ،يظهر أن الشخص الذي
ّ
عادل اهلامشي» كان فع ًال موقوفًا يف لبنان عام  ،2005بعدما
وردت حبقه شكوى من مصرف لبنان إىل النيابة العامة التمييزية.
وللرجل مشكالت مالية عديدة يف لبنان .فهو ،حبسب مصادر أمنية
مدعى عليه يف قضية بنك املدينة ،جبرم تزوير شهادة
وقضائيةّ ،
إيداع مببلغ  13مليار دوالر .أضف إىل ذلك أنه لوحق يف لبنان
بتهمة انتحال صفة قاض دولي وتزوير مستندات الستخدامها
بهدف انتحال الصفة.
وبداية متوز  ،2005أصدر قاضي التحقيق األول يف بريوت مذكرة
توقيف وجاهية حبقه جبرم التزوير واستعمال املزور واالحتيال.
وورد يف حيثيات األوراق اليت استند إليها القاضي حينذاك أن
ويدعي
اهلامشي حيمل اجلنسية الربيطانية وهو من أصل عراقي،
ّ
انتسابه إىل األسرة العراقية املالكة اليت كانت حتكم العراق
مد ٍع عام دولي ،وكذلك حيمل جواز
يدعي لنفسه صفة ّ
سابقًا ،كما ّ
سفر أفريقيًا .وحبسب املعلومات املتداولة عنه يف ذلك احلني،
ُ
«ضِبط عنده جهاز كمبيوتر ،استعمله يف طباعة أوراق وضع عليها
مصادقات وزارية ،كما ضبطت لديه مذكرات توقيف دولية اعرتف
بأنه طبعها وأصدرها شخصيًا تتناول شخصيات رمسية دولية
وإقليمية وحملية ،وهو حاول التدخل يف شؤون قضائية لبنانية».
كذلك تبينّ أنه «مطلوب مبوجب مذكرات توقيف وبالغات حبث
وحتٍّر ،من دول أفريقية ومن اململكة األردنية اهلامشية».
هل القصة كلها مفربكة؟ القاضي سعيد مريزا يضحك حني ُيسأل
عن املذكرة الصادرة حبقه .يقول إنه لن يزور دول غرب أفريقيا،
وال ينفي أن مذكرة التوقيف قد صدرت فع ًال ،مشريًا إىل أن اجلهة
اليت أصدرتها اختذت لنفسها شعارًا شبيهًا بشعار األنرتبولّ .
يذكر
النائب العام التمييزي بأن السلطات اللبنانية «عملت منيح» مع
اهلامشي عام  2005وأفرجت عنه بسبب وضعه الصحي .ويقول
مسوؤل قضائي لبناني إن مذكرة قضائية يف تلك الدول «ميكن
أن تصدر لقاء  500دوالر أمريكي» ،الفتًا إىل أن الدول اليت

مل ِ
ينف مريزا صدور املذكرة متهكمًا على مضمونها (أرشيف ــ مروان طحطح)

تعرتف بتلك املذكرة هي أربع أو مخس ال غري.
التندر على مضمونها)،
رغم عدم نفي مريزا لصدور املذكرة (مع
ّ
يبقى مستغربًا جدًا أن تكون املذكرة حقيقية .فصحيح أن يف لبنان
جتاوزات يف النظامني القضائي واملصريف ،إال أن الوقائع الواردة
صدقها عاقل .ففض ًال
يف منت املذكرة املزعومة أوهن من أن ُي ّ
َّ
مصنفًا لدى الدوائر األمنية يف
منطقيتها ،يبقى اهلامشي
عن عدم
ّ
ونصاب وحمتال».
لبنان كـ»جمنون
ّ

يا ضيعانك يا لبنان !
احلكم ملح األرض ،يقول سائق التاكسي قبل أن أفتح الباب
وأشكره.
وإذا أخطأت وقلت له احلق معك ،يضرب فرامل ليضيف:
يربي القمل يف رؤوس الزعران واخلارجني على
احلبس وحده ّ
القانون.
أهز رأسي موافقًا .إمنا يبدو أن قلبه مآلن بالغضب والنقمة
ّ
ً
س ما يف دولة .أين هاتيك األيام
ب
:
ا
صائح
شيء،
كل
على
َ ْ
الفرارية؟
جيمدان الدم يف عروق
اليت كان فيها دركيان ّ
ّ
كالم أبو توفيق أعاد اىل ذاكرتي ذلك اليوم الذي وصل
صوت العميد رميون اده اىل الطابق التاسع وهو يهم بدخول
املصعد.
خري ،قال االستاذ غسان وهو يتساءل عن أسباب غضبة
تعرض لرياعة االستاذ لويس
العميد ،وما اذا كان تصرحيه
ّ
احلاج ،ونالته بعض التشذيبات ...احرتامًا لسيبويه.
وإذا بالعميد يدخل مكم ًال حديثًا بدأه يف األسانسور مع يوسف
قرقماز القهوجي ،فسارع االستاذ غسان اىل الرتحيب والتأهيل،
مع التشديد على يوسف ان تكون القهوة على الرحية.
أي من احلاضرين سؤا ً
ال استفساريًا ،كان اده
وقبل أن يطرح ّ
ّ
تتجند اجلريدة
يوجه كالمه اىل عميد «النهار» ،طالبًا منه ان
التصرف ،وإلفهام اللبنانيني
لتلقني الناس شيئًا من آداب
ّ
ان االرصفة والطرق واحلقول ليست مكبًا للزبالة وأوراق
الكلينكس.
 ...من بريوت اىل صوفر ال ترى إال أيدي خترج من نوافذ
السيارات لرتمي الزبالة واألوراق والفضالت .وليس َم ْن
يستحي وليس من يردع أوالده .وليس من بوليس واحد.
وافقه االستاذ غسان فورًا وطلب من كل املصورين ان
ينتشروا يف اليوم التالي على الطرق املؤدية اىل املصايف
كما اىل املسابح.
متوجة بافتتاحية من
التالي
اليوم
يف
«النهار»
وكان أن صدرت
َّ
األستاذ غسان وبثالثة ريبورتاجات ملونة ،مع أحاديث مشلت
رئيس احلكومة ووزيري الداخلية والسياحة ورئيس اجمللس
األعلى للسياحة.
اهتز لبنان من الناقورة اىل النهر الكبري.
ّ
وانتشر رجال األمن على كل الطرق الرئيسية وكأن البلد يف
حال حرب.
لدى وصولي اىل مكتيب يف «النهار» أمس وجدت نسيبًا لي
لتوه من كندا بانتظاري.
عائدًا ّ
اللبنانية اليت ال تنتهي
أرحب به ونتبادل العناقات
وقبل أن ّ
ّ
باهلينّ  ،بادرني معاتبًا :عندما نزلت من الطائرة شعرت ان البلد
غادرته الدولة...
فأين كانت الدولة ،وأين صارت؟ أين كان القانون وأين
هرب؟ أين كان األمن وأين ضاع؟ أين كانت األخالق والتهذيب
واللياقات ،وكيف ّ
حلت حملها الشتائم من العيار الثقيل؟
يا ضيعانك يا لبنان.

الياس الديري

مل تهدأ العاصفة اليت أثارها منسق تيار املستقبل يف طرابلس
مصطفى علوش إثر مواقفه اليت أطلقها أخريًا ضد السعودية،
وخصوصًا داخل «التيار األزرق» الذي يعيش هذه األيام فرتة من
اإلرباك مل يعرفها سابقًا
حماوالت احتواء مواقف النائب السابق مصطفى علوش ،اليت انتقد
فيها وضع احلريات العامة يف السعودية ،مل جتعله يرتاجع عن
سببته لتيار املستقبل،
متسكه املبدئي بها رغم احلرج الكبري الذي ّ
وجعلته يرى فيها تهديدًا لـ»عالقاته التارخيية» مع اململكة ،وهو
ما ُيفسر االنزعاج الشديد لدى الرئيس سعد احلريري ،الذي نقل
مقربون أنه «طار صوابه عندما بلغته التقارير املرسلة من بريوت عن
مضمون كالم علوش ،فاتصل باألمني العام للتيار أمحد احلريري،
طالبًا منه معاجلة املوضوع بسرعة».
قبل جميئه إىل طرابلس يوم اجلمعة املاضي ،وبعده ،حترك أمحد
احلريري على أكثر من خط ملعاجلة القضية ،إال أن األزمة بقيت بال
صرح به ،ما
عما
أي حلحلة نتيجة رفض علوش الرتاجع أو االعتذار ّ
ّ
دفع من تدخلوا الحتوائها إىل اقرتاح جمموعة من املخارج ،على أن
خيتار الرئيس احلريري أحدها .ومع أنه ليس واضحًا اخليار الذي
سريسو عليه قرار احلريري ،تبدو كل االحتماالت واردة ،مبا فيها
إبعاد منسق التيار يف الشمال عن منصبه ،إذا تعذر السري يف حل
وسط يقضي برتقيع األزمة وتقطيعها يف هذه املرحلة.
وتفيد معلومات استقتها «األخبار» من مصادر متعددة داخل تيار
جدية جارية ّ
حلل األزمة يف بريوت مع السفري
املستقبل أن حماوالت ّ
السعودي علي عوض العسريي ،الذي كان علوش ،قبل أيام ،يف
عداد مهنئيه بالعيد الوطين السعودي ،قبل أن تنتقل إىل الرياض،
حيث سيكون حلها هناك معقدًا ومكلفًا جدًا على احلريري ،الذي
يعاني صعوبات ومتاعب مع أفراد من العائلة املالكة ،بعضهم
ميسك حاليًا مبفاتيح أساسية بالسلطة يف اململكة.
هذا الوضع احلرج للحريري يف السعودية يدركه علوش متامًا،
ومع ذلك يرفض العودة عن مواقفه ،إال أنه يف املقابل يطرح
خمرجًا أمام قيادة «التيار األزرق» ،وذلك عندما قال يف اتصال مع
«األخبار»« :أنا موجود داخل تيار املستقبل باقتناعات معينة ،لكنين
ُ
قدم مستقبلي السياسي على مستقبل التيار ،وال أريد إحراجه
ال أ ّ
مبواقفي اخلاصة ،وإذا ارتأى البعض أن يحُ ّملين وحدي مسؤولية
مواقفي ،فال مانع عندي».
وإن كان
بعد،
آليته
معروفة
ليست
وحده
حتميل املسؤولية لعلوش
ْ
قد نفى الشائعات «اليت حتدثت عن إجراءات ما ضدي ،ال يوجد أي
صحة ملا قيل إنين مل ألتق أمحد احلريري ،لقد
شيء من ذلك ،وال
ّ
التقيته أمس وكان اللقاء طبيعيًا» ،مشريًا إىل أن املوضوع «أخذ
أكرب من حجمهُ ،
وض ِّخم يف وسائل اإلعالم».
غري أن علوش ال ينفي أنه تلقى انتقادات من داخل التيار ملا
أدىل به؛ إذ أشار إىل أن «البعض قال لي إن هذا احلديث مل يكن
ضروريًا» ،ملمحًا إىل توقعه التعرض إلجراء ما ،عندما قال« :أنا
عضو يف تيار املستقبل ،وأخضع لنظامه الداخلي وألي قرار ميكن
أن ُيتخذ حبقي».
االنطباع داخل أوساط التيار يف طرابلس هو أن علوش قام بـ»دعسة
ناقصة» قد خترجه من عداد مرشحي التيار يف عاصمة الشمال يف
انتخابات  ،2013وخصوصًا أن كثريين يريدون حتجيمه وإبعاده
كي ختلو هلم الساحة ،أبرزهم النائب مسري اجلسر ،وأن عددًا من
الطاحمني بدأوا منذ اليوم االستعداد وتقديم أوراق اعتمادهم ملن
حيلوا مكانه يف منصب املنسقية أو ً
يهمهم األمر كي ّ
ال ،وعلى الئحة
املرشحني لالنتخابات النيابية يف مرحلة ثانية.
استغالل البعض داخل تيار املستقبل لكالم علوش ،يف فرتة يعاني
فيها التيار انعدام وزن بعد ابتعاده عن السلطة وأزمة مالية ،دفع
النائب السابق إىل وصف من يفعل ذلك بأنه «شخص ضعيف».
وعندما ُلفت نظره إىل أن كثريين يف التيار يقولون يف السعودية
داخل الغرف املغلقة كالمًا أقسى من كالمه وال يتناوهلم أحد،
بالرد« :ال أعرف ،وال أريد أن أدخل يف سجال مع أحد».
اكتفى
ّ
قدم مبواقفه هذه
يقر كثريون من كوادر املستقبل بأن علوش ّ
ّ
وإن كان هؤالء ُيدركون أن أي
خدمة كبرية خلصومه داخل التيارْ ،
وبناء
خيص مستقبله هو من اختصاص الشيخ سعد حصرًا،
قرار
ً
ّ
على ذلك ،إن احلسابات السياسية اليت جتري ملعاجلة القضية،
تتلخص يف معرفة النفع أو الضرر الذي سيعود على تيار املستقبل
حيال أي قرار يتخذ حبق علوش ،سواء باإلبقاء عليه أو إبعاده.
وإن كان
تداعيات كالم علوش مل تقتصر على املستقبل وحده،
ْ
املعين األول به؛ فخصوم التيار يف طرابلس يرون يف تضعضع
يصب يف
وضعه ووقوعه يف أزمات داخلية وخارجية تطورًا
ّ
مصلحتهم؛ إذ بد ً
ال من أن خيوض هؤالء معارك يف وجهه ،جيدون
من خيوضها عنهم باجملان من داخل التيار ،الذي يعاني صراع
أجنحة ميتد من أعلى القاعدة إىل أسفلها.
ويلفت كوادر يف تيار املستقبل ،ال يكتمون انزعاجهم من احلالة
اليت وصل إليها التيار ،إىل أنه «يكفي أن يراقب املرء حركة أمحد
احلريري يف الشمال من جهة ،وحركات فؤاد السنيورة ومسري
اجلسر وأمحد فتفت من جهة أخرى ،وما يحُ كى عن تنسيق غري مباشر
بينهم وبني جنيب ميقاتي ،حتى ُيدرك مدى حجم الصراع الداخلي
الذي نعانيه».
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Saturday 8 October 2011

السبت  8تشرين األول 2011

تتــمات

تهجري  400ألف مسيحي...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
نصًا وروحا البطريرك اجلديد مار بشارة الراعي.
السينودس يقول ان املسيحيني يف الشرق عموما واملشرق االنطاكي
خصوصا هم جزء اساسي من تلك االرض املباركة اليت ولد يف حناياها
السيد املسيح ..ودمشق هي املنطلق االساسي لرسولية الكنيسة الن
القديس بولس اعتنق املسيحية على دروبها ..من هنا جاء الرفض
املطلق لطلب االدارة االمريكية اليت تعمل لتنفيذ ما يسمى شرق
اوسط جديد..
وقد رفض البطريرك مار بشارة بطرس الراعي هذا الطرح حيث قال يف
العاصمة الفرنسية باريس :لن أكون شاهد زور على امياني املسيحي
وعلى انتمائي املشرقي فأنا يف دروب بولس الرسول وكلنا يف درب
جلجلة يسوع معلمنا وخملصنا».
وبسبب مواقف البطريرك الراعي املسيحية والوطنية وخاصة عدم
السري يف املخطط الذي رمسته االدارة االمريكية ملسيحيي الشرق جاء
رفض هذه االدارة االمريكية استقبال البطريرك يف زيارته اليت بدأها
االثنني املاضي للواليات املتحدة االمريكية لتفقد رعاياه هناك.

اعادة انتخاب عويك...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

نائبا للرئيس.
وكان قد مت انتخاب االحراري السيد روني عويك للمرة االوىل
لعضوية البلدية .2004
وبعد اعادة انتخابه قال رئيس البلدية السيد روني عويك «إنه
لشرف وسرور كبريان لي ان اخدم جمتمع أوبرن لعام آخر .لقد
اعطيت الفرصة لي ملواصلة العمل الذي بدأته العام املاضي
واملساهمة يف حتسني منطقة أوبرن من اجل جمتمعنا».
واضاف السيد روني عويك يقول «يف السنة املاضية ،أحرزنا
تقدما كبريا يف حتسني السالمة حول املدارس وأريد االستمرار
والتوسع يف الربنامج .يف األشهر الـ  12املقبلة  ،سرتكز املبلدية
على حتسني املراكز التجارية يف مجيع أحناء منطقة احلكومة احمللية.
وسيجري العمل الرئيسي يف مركو أوبرن التجاري مع ممرات
جديدة للمشاة وخاصة لناحية التشجري واإلضاءة ومقاعد اجللوس.
وستقوم البلدية أيضا بتقييم ما جيب عمله يف مراكز املدن يف كل
من ليدكمب وبرييال ورجينت بارك وحنن نستعد إلعداد اخلطط مع
االخذ بآراء ومداخالت السكان احملليني».
وقال رئيس البلدية «ويشمل برنامج سالمتنا ومنع اجلرمية للعام
املقبل تركيب كامريات مراقبة يف موقف السيارات يف ليدكمب
وأوبرن .وسوف نستمر يف العمل يف شراكة مع الشرطة لتحسني
سالمة السكان واملصاحل لدينا».
وقال رئيس البلدية املنتخب «وسوف نقوم بتحسني فرص الوصول
إىل احملالت التجارية واملطاعم واملراكز الصحية من خالل حتسني
ترتيبات ركون السيارات يف الشوارع الرئيسية يف مراكز املدن،
وسيتم أيضا حتسني املالعب الرياضية واملرافق الرتفيهية،
وسيستمر العمل يف غرس األشجار يف الشوارع».
وتابع السيد عويك يقول «أود أن أنوه بالعمل الذي قام به على
مدى األشهر الـ  12املاضية نائب الرئيس جاك او ( )AUوأشكره
على التزامه بالنيابة عن اجملتمع».
وختم السيد عويك كلمته شاكرا «أسرتي ونائب الرئيس هشام
زريقة وزمالئي اعضاء البلدية ،واملوظفني لدعمهم .وإنين أتطلع
قدما للعمل معهم لضمان أن يتم النظر بطريقة أكثر فعالية وكفاءة
يف املسائل اليت تؤثر على الناس يف أوبرن».
ونشري هنا اىل ان رئيس البلدية السيد روني عويك ونائب الرئيس
السيد هشام زريقة هما من بلدة املنية يف لبنان الشمالي.

ضرائب املوازنة تضرب...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
ولعل الصورة احلكومية تعكس تباينًا ان مل يكن انشقاقًا داخل احلكومة
حول موازنة العام  ،2012خاصة حول بند متويل احملكمة الذي حيظى
بتأييد الوزراء الوسطيني فقط ،باالضافة اىل زيادة الضريبة على
القيمة املضافة على السلع االستهالكية اليت يرفضها عدد كبري من
الوزراء ،وال سيما وزراء «التيار الوطين احلر» ،يف حني يتمسك بها
وزراء آخرون ،باعتبارها من مصادر التمويل االساسية لتغطية التقدميات
االجتماعية والصحية والنفقات االستثمارية وعجز الكهرباء.
وقد أطلقت مبادرة االحتاد العمالي العام اىل االنسحاب من جلنة
املؤشر كتعبري اعرتاضي على الضرائب اليت يتضمنها مشروع قانون
املوازنة ،إشارة واضحة ألرجحية الذهاب اىل االضراب ما مل تتحقق
مطالب العمال مبا فيها زيادة األجور وهو ما ترجحه املصادر النقابية
يف ظل اخلالفات السياسية املتصاعدة .ويأتي ذلك يف وقت ما زالت
االقرتاحات املتداولة للتصحيح تدور حول البدل املقطوع للحد االدنى
وتعزيز بدالت النقل بانتظار اجتماع جلنة املؤشر األخري اليوم املفرتض
انها سرتفع تقريرها اىل جملس الوزراء.

وقال وزير العمل شربل حناس :إن االمور مل تصل اىل نقطة مقفلة،
وحنن كلجنة مستمرون يف عملنا ،ولدينا اجتماع اساسي اجلمعة (امس)
واملسألة ليست للوصول اىل رقم معني لألجور بل للوصول اىل تعديل
النمط االقتصادي القائم يف لبنان منذ عشرين سنة.
وردًا على سؤال حول ابعاد انسحاب االحتاد العمالي من جلنة املؤشر
قال حناس :االحتاد العمالي اراد ان يسجل موقفًا ضد مشروع املوازنة،
وهذا املشروع معروفة مواقف األطراف منه .ويف كل االحوال حنن
سنسري وفق قناعاتنا ،والقرار النهائي سيحدده جملس الوزراء.
اما وزير املال حممد الصفدي فاستغرب املوقف السليب واملتشنج
وأسف النسحاب االحتاد العمالي العام من جلنة املؤشر ،معتربًا أن هذه
اخلطوة «ال تساعد على إجياد احللول» .واشار اىل «أن كل االمور يف
املوازنة مطروحة للنقاش داخل جملس الوزراء».
وقال الصفدي إن ال تقدميات لتغطية صحية شاملة من دون
وأيد «التصحيح املدروس لألجور يف القطاعني
الضرائب اجلديدةّ ،
العام واخلاص» ،مشريًا اىل ان اللجنة الوزارية برئاسة رئيس احلكومة
ستجتمع االثنني للخروج باقرتاحات حمددة ومدروسة لتصحيح األجور،
بشكل ال يأكلها التضخم وعندها يقرر االحتاد العمالي واصحاب العمل
موقفهم من توجهات اللجنة اليت ستطرح.
وأوضح رئيس االحتاد العمالي العام غسان غصن أن االحتاد علق
مشاركته يف جلنة املؤشر ،بعدما وجد أن البحث يدور يف حلقة مفرغة.
ورفض البنود الضريبية يف املوازنة ،وقال إن رئيس احلكومة أمام
مسؤولية املبادرة اىل نزع ألغام املوازنة واسقاط البنود اجملحفة خاصة
تلك اليت تلحق الضرر الكبري على املواطنني بالضرائب اليت ختالف
روحية البيان الوزاري للحكومة.
واشار غصن اىل ان «الباب ما يزال مفتوحًا من اآلن ولغاية موعد
االضراب يف الثاني عشر من الشهر اجلاري ،وبالتالي الكرة يف ملعب
احلكومة .وحنن نأمل ان يصار اىل الوصول اىل حلول قبل االضراب
الذي ما يزال قائمًا يف موعده».
على صعيد حترك االساتذة اجلامعيني ،رفضت اهليئة التنفيذية لرابطة
األساتذة املتفرغني يف اجلامعة اللبنانية ،قرار جملس الوزراء األخري
باملوافقة على سلسلة رواتب األساتذة وحتويلها اىل جلنة وزارية.
ووصف رئيس اهليئة شربل كفوري قرار جملس الوزراء بأنه استخفاف
بعقول األساتذة وأهل اجلامعة.
واستجابت اهليئة لتوصية جملس املندوبني بإعالن اإلضراب املفتوح
يف مجيع كليات ومعاهد اجلامعة اللبنانية حتى إقرار السلسلة يف جملس
الوزراء ،ودعت مجيع اهليئات الطالبية اىل املشاركة يف التحركات اليت
ستقوم بها اهليئة ،خاصة يف اعتصام أساتذة اجلامعة بعد ظهر الثالثاء
املقبل يف ساحة رياض الصلح ،تزامنًا مع انعقاد جملس الوزراء.
وكشفت مصادر مقربة من وزير الرتبية والتعليم العالي حسان دياب،
أن الوزير كان متحمسًا إلقرار السلسلة ودافع عنها وأبلغ رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان ان السلسلة هي جزء من اخلطة الرتبوية
اليت يسعى اىل تنفيذها ليسهل بعدها تطبيق قانون التفرغ ،والقيام
باألحباث يف اجلامعة .وقالت إن دياب أبلغ سليمان «أنه ال يعقل
ان يعلم استاذ جامعي مبليوني لرية يف حني ان مساعد االستاذ يف
اجلامعات اخلاصة يقبض أربعة ومخسة ماليني لرية».
اىل ذلك ،دعت هيئة التنسيق النقابية بعد اجتماعها يف مقر نقابة
املعلمني يف لبنان ،هيئاتها كافة لالنعقاد ملناقشة التوصية باملشاركة
باإلضراب العام الشامل يف  12تشرين األول  2011يف املدارس
والثانويات الرمسية واخلاصة واملهنيات ودور املعلمني واجلامعة
اللبنانية واإلدارات الرمسية.
وأيدت جلنة االساتذة املتعاقدين يف التعليم الثانوي دعوة االحتاد
العمالي لالضراب واعلنت عن عقد مجعية عمومية االحد املقبل ختصص
لتحديد آلية املشاركة يف اضراب  12تشرين األول.

املعارضة الداخلية السورية...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
ان االحتاد األوروبي يستعد لفرض عقوبات على املصرف التجاري
السوري و 29إيرانيا بسبب «انتهاكات حقوق اإلنسان وقمع حركات
املعارضة يف البلدين».
وأوضحوا أن عقوبات جديدة هي قيد اإلعداد لفرضها على املصرف
السوري على أن تدخل حيز التطبيق أواخر األسبوع املقبل .وقال
مسؤول أوروبي إن «املصرف التجاري السوري» هو املستهدف.
وتأتي هذه العقوبات بعد الفيتو الروسي والصيين املشرتك ضد مترير
مشروع قرار أوروبي يف جملس األمن يهدد دمشق «بتدابري حمددة
بسبب القمع» .وأوضح دبلوماسي أوروبي رفيع املستوى أن الدفع
السياسي هلذه العقوبات اجلديدة سيتوافر خالل اجتماع مقرر لوزراء
اخلارجية األوروبيني االثنني املقبل يف لوكسمبورغ .وأشار إىل أن
الوزراء سيدعون الرئيس السوري بشار األسد إىل «التنحي ،للسماح
بعملية انتقالية».
وقال األمني العام حللف مشال األطلسي أندرس فوغ رامسوسني ،يف
مؤمتر صحايف يف ختام اجتماع وزراء دفاع «الناتو» يف بروكسل« ،لقد
حتملنا املسؤولية يف ليبيا ألنه كان هناك تفويض واضح من األمم
املتحدة وتلقينا دعما واضحا من دول يف املنطقة» .وأضاف «ال شيء
من هذه األمور ينطبق على سوريا ،وهذه األمور مهمة».
روسيا
وأكد نائب وزير اخلارجية الروسي غينادي غاتيلوف ،لوكالة «نوفوسيت»،
أن «روسيا تستمر يف االعرتاض على مسعى بعض الدول الغربية إىل
تشريع ما تفرضه من جانب واحد من عقوبات ضد أنظمة ال يرضى بها
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الغرب ،يف جملس األمن».
وأشار غاتيلوف إىل أن «بعض الدول الغربية تلجأ إىل تكتيك فرض
عقوبات أحادية اجلانب على هذا أو ذاك من األنظمة ،من دون أن
تأخذ مشورة أعضاء اجملتمع الدولي اآلخرين يف حماولة لتشريع هذه
اإلجراءات األحادية اجلانب يف جملس األمن» .وقال «إننا نتصدى هلذه
احملاوالت ،ونصر على ضرورة صدور قرارات اختاذ إجراءات عقابية ضد
الدول عندما تقتضيها الضرورة ،عن جملس األمن الدولي وحده».
وحول اعرتاض روسيا والصني على مشروع القرار الغربي بشأن سوريا
يف جملس األمن ،رأى أن «هذا لن يرتك أثره السليب على عمل
اجمللس» ،مشريا إىل أن «موسكو ترى عدم جواز تطبيق ما ينشأ من
خالفات حول هذه أو تلك من القضايا على القضايا األخرى املدرجة على
جدول أعمال جملس األمن».

معارضة

ويف دمشق ،أكد املنسق العام هليئة التنسيق الوطنية لقوى التغيري
الدميوقراطي حسن عبد العظيم أن «اهليئة مل تتحدث يوما عن إصالح
النظام السوري ،بل دعت إىل تغيري النظام واالنتقال إىل تداول
سلمي للحكم وتشكيل نظام دميوقراطي برملاني تداولي».
ورفعت اهليئة ،اليت عقدت اجتماعا يف قرية حلبون يف ريف دمشق،
شعارا جديدا هو «إسقاط النظام االستبدادي األمين» إضافة إىل
شعاراتها السابقة اليت تشمل «ال للعنف ،ال للطائفية ،ال للتدخل
اخلارجي».
ورفض عبد العظيم «سلطة حكم احلزب الواحد يف سوريا» ،معتربا أن
«السلطة غري جادة يف احلوار ألنها ال تعرتف باآلخر ،خاصة يف ظل
إصرارها على اخليار األمين واستخدام العنف ضد التظاهرات السلمية».
وحذرها من مغبة «دفع املعارضة إىل االضطرار لطلب التدخل اخلارجي،
وهي خيارات خاطئة ،واستخدام احلماية اخلارجية ،باعتبارها عنوانا
عريضا ،فالقانون الدولي ال يستجيب إىل طلب التدخل اخلارجي إال
إذا جاء الطلب من جهة شرعية ،ضد دولة معتدية ،ومع وجود جملس
وطين ،كما حدث يف ليبيا ،حيث قام (العقيد معمر) القذايف بتوزيع
السالح على املوالني له وحصل تدخل للناتو ،الحقا بطلب من اجمللس
الوطين اللييب».
وأضاف «لذلك حنن نرفض مبدأ العنف ،وندعو السلطات السورية إىل
تداول سلمي للسلطة وتشكيل نظام برملاني تعددي ودميوقراطي،
ونرفض عسكرة االنتفاضة السورية ،ألن تسليح االنتفاضة يعيدنا
إىل أزمة مثانينيات القرن املاضي حني تسلح فصيل متشدد (مجاعة
اإلخوان املسلمني) وحينها أعطى الفرصة للسلطات لسحقه».
وقال عبد العظيم إن «البعض حاول التشكيك يف ما ورد بالبيان
اخلتامي للمؤمتر الذي عقدته اهليئة يف  17أيلول املاضي ،إال إننا يف
الوقت الذي نرفض فيه هذا التفسري غري الربيء يهمنا أن نؤكد أن
اهليئة مل تتحدث يوما منذ تأسيسها عن إصالح النظام ،بل حتدثت يف
كل وثائقها عن التغيري الوطين الدميوقراطي وعن االنتقال إىل نظام
دميوقراطي برملاني تداولي» .وأضاف ان هذه «مصطلحات واضحة
ودقيقة سياسيا ال تفيد مصطلح إصالح النظام واستمراره كما يريد
البعض أن يوحي ،بل تفيد معنى تغيري النظام واالنتقال إىل نظام
جديد دميوقراطي برملاني وقد زادته عبارة إسقاط النظام األمين
االستبدادي وضوحا على وضوح».
واعترب أن «احلماية الدولية عنوان عريض يبدأ من التنديد والعقوبات
االقتصادية وقرار من جملس األمن وميتد إىل إرسال مراقبني وممثلي
املنظمات احلقوقية ،ويتجاوز ذلك إىل إقامة مناطق عازلة وحظر جوي
ويصل إىل ضربات جوية حمددة ليصل إىل التدخل العسكري املباشر».
وأضاف «يستسهل البعض طلب احلماية الدولية ،لكنه أمر ال ميكن
السيطرة على تطوراته الالحقة».
وأعلن الرئيس املوقت «للمجلس الوطين السوري» برهان غليون،
لوكالة «فرانس برس» ،أن اجمللس سيجتمع يف القاهرة السبت
(اليوم) غدا النتخاب هيئته اإلدارية.
ميدانيات
ميدانيا ،دعا الناشطون على موقع «فيسبوك» إىل التظاهر اليوم
حتت شعار «اجمللس الوطين السوري هو ممثلنا ،أنا وأنت وكل
السوريني».
وأعلنت املفوضية العليا حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ان «أكثر
من  2900شخص قتلوا منذ اندالع التظاهرات وبدء محلة القمع» يف
آذار املاضي .وكانت التقديرات السابقة لألمم املتحدة بشأن عدد
القتلى تبلغ  .2700ويأتي هذا اإلعالن يف حني سيستعرض جملس
حقوق اإلنسان اليوم وضع احلقوق األساسية يف سوريا عرب «دراسته
الدورية الكونية» ،وهو إجراء ختضع له كل الدول األعضاء يف األمم
املتحدة.
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان ،يف بيان« ،قتل  12شخصا
خالل االشتباكات بني قوات عسكرية وأمنية سورية ومسلحني يعتقد
أنهم جنود منشقون يف قرى جبل الزاوية يف حمافظة ادلب» .وأضاف
ان «القتلى هم سبعة جنود من اجليش السوري النظامي ومخسة من
املدنيني واملنشقني باإلضافة إىل إصابة العشرات جبروح».
وذكرت «سانا» «استشهد عنصران من قوات حفظ النظام وعامل مدني
يعمل يف أمانة اجلوسية اجلمركية إثر تعرضهم لكمني نصبته جمموعة
إرهابية مسلحة يف منطقة القصري بريف محص» .وأضافت «استشهد
املالزم أول حممد حممد أمس (األول) خالل قيام دورية من اجلهات
املختصة بعملية تعقب جملموعة إرهابية مسلحة قامت خبطف عامل
يف بلدية كفر الطون بريف محاه» .وتابعت «ضبطت اجلهات املختصة
يف منطقة اخلالدية مبدينة محص سيارة وبداخلها كمية من األسلحة
املتنوعة وذخائر إضافة إىل جعبات وبدالت عسكرية وأدوات تعذيب
من حبال وعصي إضافة لضبط كمية من األدوية املنشطة».
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عربيات

بكني وموسكو ترفضان تكرار سيناريو ليبيا

دمشق حتتفي بـ«الفيتو التارخيي» :دول غربيـة تريـد حـربـاً طائفيـة
احتفت دمشق االربعاء يف 10- 5
  2011بـ»الفيتو التارخيي» الذياستخدمته كل من موسكو وبكني
يف وجه مشروع القرار االوروبي
املدعوم أمريكيا يف جملس االمن
الدولي إلدانة «القمع» يف سوريا،
وشنت هجوما على بعض الدول
الغربية متهمة إياها بتشجيع
«العصابات املسلحة بشكل غري
مباشر إلشعال حرب طائفية يف
سوريا».
وفيما استمر التوتر يف منطقة
محص وتسجيل سقوط قتلى،
ساد جو من «اإلحباط» يف
العواصم الغربية بعد الفيتو
املزدوج ،يف حني نفت روسيا
أن تكون حمامية الدفاع عن نظام
الرئيس السوري بشار األسد،
متعهدة مبعارضة أية حماوالت
بإساءة استخدام قرارات جملس
األمن لإلطاحة باألنظمة غري
املرغوب فيها من قبل دول
الغرب وتكرار السيناريو اللييب،
مشرية إىل أنها ستستقبل قريبا
مندوبني عن املعارضة السورية
داعية إياها اىل القبول باحلوار
مع احلكم ورفض التدخل االجنيب،
وأعلنت الصني أن صدور قرار
عن جملس األمن «لن حيسن»
الوضع يف سوريا.
وأكد رئيس الوزراء الرتكي رجب
طيب اردوغان ،يف بريتوريا ،أن
أنقرة ستفرض «جمموعتها اخلاصة
من العقوبات» ضد سوريا برغم
ما جرى يف جملس االمن .ومن
املرتقب أن يزور اردوغان األحد
خميمات النازحني يف حمافظة
هاتاي على احلدود السورية،
فيما بدأ اجليش الرتكي مناورات
يف احملافظة .واعترب اردوغان أن
«الناس يف هذا البلد (سوريا)
ليسوا مضطرين إىل حتمل نظام
مستبد بال رمحة وبال حياء ويقصف
شعبه من البحر».
يف هذا الوقت ،أصدر الرئيس
السوري بشار األسد مرسوما
قضى بتحديد االثنني  12كانون
األول املقبل موعدًا إلجراء انتخاب
أعضاء اجملالس احمللية.
وقالت املستشارة يف الرئاسة
السورية بثينة شعبان ،يف
مقابلة مع وكالة «فرانس برس»
يف دمشق« ،انه يوم تارخيي الن
روسيا والصني كدولتني وقفتا
إىل جانب الشعوب وضد الظلم».
وأضافت «اعتقد أن السوريني
مرتاحون لرؤية أن هناك قوى
أخرى يف العامل تقف يف وجه
اهليمنة والتدخل العسكري يف
شؤون الدول والشعوب».
وتابعت «اعترب أن روسيا
والصني ،وعرب استخدام حق
النقض ،وضعتا نفسيهما إىل
جانب الشعب السوري ،وأعطتانا
الوقت إلجراء اإلصالحات بهدف
التوصل إىل التعددية السياسية
من دون أن نضطر كما آمل،
ملواجهة املعاناة اليت تعرض
هلا العراق وليبيا وباكستان
وأفغانستان».
وأوضحت «أنها املرة
األوىل اليت تلجأ فيها روسيا

والصني إىل الفيتو لدعم
شعوب الشرق األوسط يف
حني استخدمته الواليات املتحدة
عشرات املرات ضد حق الشعب
الفلسطيين يف حياة كرمية
وأرض .وعليه ،كيف يدعون
احلديث عن حقوق الشعوب؟».
ووجهت شعبان انتقادا شديدا
إىل الدول الغربية اليت «من
خالل إرادتها فرض عقوبات
على سوريا وتقدميها قرارا
يعاقب سوريا ويقرتح تدخال
عسكريا ،إمنا تساعد يف شكل
غري مباشر العصابات املسلحة
على مواصلة حربها علينا».
وقالت «هذه العصابات املسلحة
تهاجم املدارس وختطف النساء
وتعذب الناس وتقتلهم على
خلفية طائفية بهدف إشعال حرب
طائفية على غرار ما حصل يف
العراق» ،مؤكدة أن «املسيحيني
ليسوا وحدهم املستهدفني يف
سوريا بل مجيع العلمانيني ومن
يؤمنون بالتعايش بني األديان».
وعن تشكيل «اجمللس الوطين
السوري» يف اسطنبول مؤخرا،
قالت شعبان إن «املعارضة اليت
اجتمعت يف اسطنبول وشكلت
هذا اجمللس مؤلفة يف غالبيتها
من اإلخوان املسلمني» .وأضافت
ان هؤالء املعارضني «ال يفقهون
شيئا عن البالد ،إنهم ال يقيمون
هنا وليسوا على احتكاك بالواقع
والشعب السوري» ،مكررة «رفض
أي معارضة تؤيد تدخال أجنبيا».
ودعت «أصدقاءنا األتراك ،الن
تركيا جارتنا وصديقتنا ،إىل
إعادة النظر يف موقفهم غري
املستند إىل وقائع» ،مشددة
على أن «عملية اإلصالح مستمرة
ولكن ينبغي إعطاؤنا وقتا».
ونقلت وكالة األنباء السورية
(سانا) عن متحدث باسم
وزارة اخلارجية السورية قوله
إن «سوريا إذ تشد على أيدي
الدول اليت مارست الفيتو ملنع
استهدافها من منرب جملس األمن،
تقدر مواقف الدول املمتنعة
عن التصويت وترى يف ذلك
ردًا لالعتبار ملفهوم التصويت
والفيتو يف جملس األمن بعد أن
كان جملس األمن بنظر الشعوب
مع تشريع احتالل العراق ومحاية
العدوان اإلسرائيلي املستمر
على شعب فلسطني والبالد
العربية مصدرًا للقلق والرعب من
قرارات تعد يف الغرف السوداء
لتمكني الدول املهيمنة من
التحكم مبستقبل الشعوب وقهر
إرادتها».
وأضاف أن «العامل القائم على
التوازن والعدل بات أمنية غالية
لكل شعوب العامل ،وأن نظامًا
عامليًا جديدًا قائمًا على هذه القيم
يستحق الثبات وتكرار املثال
والتجربة ،وسيكون موضع أمل
وتقدير واحرتام كل شعوب العامل
التواقة للتحرر من عبودية القطب
الواحد ،وحترير األمم املتحدة من
وصمة وصاية املستعمرين اجلدد
عليها كما حتولت عصبة األمم
قبل اندثارها».

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن والدة زينب الحصني أكدت أن شابة ظهرت على
التلفزيون السوري لتنفي أنها تعرضت للتعذيب والقتل والتشويه على أيدي القوات األمنية ،كما
ورد يف تقارير جماعات حقوقية هي ابنتها فعال

موسكو وبكني
وقالت وزارة اخلارجية الروسية،
يف بيان« ،لسنا حمامي الدفاع عن
نظام األسد» .وأضافت «ستستمر
روسيا يف دعوة القيادة السورية
إىل اإلسراع بتنفيذ اإلصالحات
واإلفراج عن املدنيني الذين
مت اعتقاهلم خالل االضطرابات،
وحتريك احلوار مع املعارضة
السياسية وإفساح اجملال واسعا
لدخول وسائل اإلعالم الدولية
إىل البالد وتنشيط التعاون
مع جامعة الدول العربية ،ويف
الوقت نفسه ندعو املعارضة
أيضا إىل عدم رفض املشاركة
يف احلوار الوطين وإىل نبذ
سيناريوهات التدخل العسكري
اخلارجي .وسوف نستمر يف
شرح موقفنا خالل اللقاءات
املرتقبة مع ممثلي املعارضة
السورية» .وأضافت «ال ميكننا أن
نتجاهل أن املعارضة املتطرفة
تستغل أكثر فأكثر استياء جزء
من السكان وال ختفي نواياها
املتطرفة باالنتقال إىل تكتيك
اإلرهاب املفتوح».
وحول الدوافع وراء اعرتاض
موسكو على مشروع القرار يف
جملس األمن ،قالت الوزارة
إن «مشروع القرار بين على
فلسفة تصعيد التوتر ،واحناز
إلدانة طرف واحد هو دمشق،
وتضمن تهديدا بفرض عقوبات
على السلطات السورية ،وهو
موقف يتنافى مع مبدأ التسوية
السلمية».
وأشارت إىل أن «من صاغ مشروع
القرار رفض تضمينه دعوة
اقرتحتها روسيا إىل ضرورة أن
تتنصل املعارضة السورية من
املتطرفني وعدم جواز التدخل
العسكري اخلارجي» .وأكدت أن
«موسكو كانت قد أعلنت مرارا
أنها ستتصدى حملاوالت جعل
سيناريو ليبيا منوذجا حيتذى به»،
مشرية إىل أن «الغرب يقول
إن تنفيذ حلف مشال األطلسي
لقرارات جملس األمن بشأن ليبيا
ميثل منوذجا حيتذى به لقيام
احللف مبزيد من األعمال األمنية
يف املستقبل».
وقال املتحدث باسم وزارة
الكسندر
الروسية
اخلارجية

لوكاشيفيتش «ننوي استقبال
وفدين من املعارضة السورية
يف تشرين األول ،احدهما ميثل
معارضة الداخل املوجودة يف
دمشق والثاني ميثل املعارضة
اليت أسست ما مسي اجمللس
الوطين يف اسطنبول» .واعترب ان
«الدعوات اىل حتويل ما حصل يف
ليبيا بعد قرارات جمللس األمن
منوذجا للتحالف الغربي واحللف
األطلسي للتعامل مع األزمات،
أمر غري مقبول متاما بالنسبة اىل
روسيا».
ويف بكني ،أعلنت املتحدثة
باسم وزارة اخلارجية الصينية
ما زاوتشو ،يف بيان« ،نأمل
أن تساهم حتركات جملس األمن
الدولي يف هذا الشأن يف ختفيف
التوتر يف سوريا ،وتشجع احلوار
السياسي لنزع فتيل اخلالفات
واحلفاظ على السالم واالستقرار
يف الشرق األوسط» .وأضافت
«بعض الدول قدمت مشروع
قرار للضغط بطريقة عمياء على
سوريا وتهديدها حتى بعقوبات.
وهذا لن يساعد على حتسني
الوضع» يف هذا البلد.
وحثت «كافة األطراف يف
سوريا على إنهاء مجيع أشكال
العنف وتشجيع احلكومة على
الوفاء بتعهداتها باإلصالح».
وقالت «ينبغي عليهم بدء عملية
سياسية شاملة بقيادة سورية
بأسرع وقت ممكن ودعم جهود
املصاحلة اليت تقوم بها الدول
واملنظمات اإلقليمية».
إدانات للفيتو
ونددت الدول الغربية ،اليت
كانت قدمت مشروع قرار
يدعو إىل اختاذ «تدابري حمددة
األهداف» ضد دمشق ،بالفيتو
الروسي والصيين .وكانت أربع
دول هي جنوب أفريقيا واهلند
والربازيل ولبنان امتنعت عن
التصويت.
وقالت وزيرة اخلارجية األمريكية
هيالري كلينتون إن جملس األمن
ّ
«أخل مبسؤولياته» بشأن الوضع
يف سوريا ،مشرية إىل أن
على الصني وروسيا أن يفسرا
موقفهما يف األمم املتحدة
للشعب السوري.
وقال املتحدث باسم األمني

العام لألمم املتحدة بان كي
مون ،مارتن نيسريكي إن
«األمني العام يأسف لعدم متكن
جملس األمن من التوافق ويأمل
بان يتجاوز انقساماته ويوجد
حال مشرتكا للوضع» يف سوريا.
وأضاف ان بان «يرى ان العنف
يف سوريا غري مقبول وال ميكن
ان يستمر على هذا النحو ،ويدعو
اجملتمع الدولي اىل اختاذ موقف
والتحرك يف شكل متجانس».
وتابع ان بان «يعتقد ان لدينا
واجبا أخالقيا مبنع مزيد من إراقة
الدماء ومبساعدة الشعب السوري
الخراجه من هذه االزمة».
وقال االمني العام حللف
مشال االطلسي اندرس فوغ
رامسوسن ،خالل اجتماع وزراء
دفاع احللف يف بروكسل ،إن
احللف «ليس لديه النية يف
القيام بأية عملية عسكرية يف
سوريا» .وأضاف «إن حلف الناتو
يدين حبزم استخدام العنف من
قبل السلطات السورية ضد
املتظاهرين السلميني» .وتابع
«أن الطريق الوحيد للمضي قدما
يف حل هذه القضية يتمثل يف
تلبية املطالب العادلة للشعب
السوري».
وأعلنت وزارة اخلارجية األمريكية
أن إدارة الرئيس باراك أوباما
ستبقي الضغط على النظام
املتحدثة
وقالت
السوري.
باسم الوزارة فيكتوريا نوالند
إن «الواليات املتحدة ستواصل
العمل مع اكرب عدد من الدول
لزيادة الضغط على النظام
السوري .ان عدد الدول
املستعدة لتضييق اخلناق على
النظام يزداد وسيزداد .سنعمل
معها».
وأضافت نوالند ،ردا على الفيتو
الروسي والصيين« ،نعتقد حبزم
أن التاريخ سيؤكد من كان على
حق ،ومن اختذ املوقف غري املالئم
خالل هذا التصويت» .وتوقفت،
على غرار املندوبة األمريكية لدى
األمم املتحدة سوزان رايس،
عند «خيبة األمل والغضب
املوقفني
حيال
الكبريين»
الروسي والصيين .وتابعت
«بعدما وقفت يوما تلو آخر ضد
االهانات والرصاص والتعذيب
واالعتقاالت ،مت التخلي يف هذا
التصويت عن املعارضة السورية
الشجاعة والسلمية يف شكل
واسع».
وقالت سوزان رايس ،بعيد
التصويت فجر االربعاء ،ان
«الواليات املتحدة مستاءة بشدة
من اخفاق اجمللس متاما يف
حماولة التعامل مع حتد اخالقي
ملح وتهديد متنام للسالم
االقليمي» .واضافت «اليوم،
يستطيع شعب سوريا الشجاع
ان يرى من يدعم تطلعاته اىل
احلرية وحقوق االنسان العاملية
داخل هذا اجمللس ،ومن ال يقوم
بذلك».
واعتربت ان الدول اليت رفضت
القرار «تفضل بيع أسلحة للنظام
السوري» .وأضافت «األزمة

يف سوريا ستبقى امام جملس
االمن ولن يهدأ لنا بال حتى
ينهض هذا اجمللس لالضطالع
مبسؤولياته».
ويف باريس ،قال وزير اخلارجية
الفرنسي آالن جوبيه ،يف بيان،
إن باريس ستواصل دعم
«القضية العادلة للسوريني
الذين يناضلون من أجل احلرية».
واضاف «مل يكن جيدر مبجلس
االمن ان يبقى صامتا إزاء
املأساة السورية .كان ينبغي
به ان يقف بوجه دكتاتور يرتكب
جمزرة حبق شعبه ويسعى لكبت
تطلعات السوريني املشروعة اىل
الدميوقراطية».
واعترب جوبيه ان الفيتو «يستند
اىل حجج سيئة .ال ميكن القول
ان مشروع القرار كان ميكن
ان ميهد لتدخل عسكري على
غرار القرار ( 1973بالنسبة اىل
ليبيا) .ال شيء يف النص يوحي
بهذا التفسري» .واضاف «ال ميكن
ان نقبل ،كما طلبت منا روسيا
والصني ،باملساواة بني نظام
قمعي وثورة» ،من دون ان
يستبعد «استئناف املبادرات يف
جملس االمن».
ويف لندن ،قال وزير اخلارجية
الربيطاني وليام هيغ ،يف
مؤمتر احملافظني يف مانشسرت
مشال غرب بريطانيا ،ان «قرار
روسيا والصني استخدام الفيتو
والوقوف اىل جانب نظام وحشي
بدال من الوقوف اىل جانب
الشعب السوري خطأ فادح
ومؤسف» .واضاف «سنضاعف
جهودنا للعمل مع االمم االخرى
على زيادة الضغط على النظام
يف كل مكان نستطيع فيه القيام
بذلك ونؤكد للشعب السوري اننا
لن ننساه» .ودعا نظريه االملاني
غيدو فسرتفيله ،يف بيان ،اىل
مزيد من العقوبات على دمشق.
من جهته ،قال رئيس «اجمللس
املعارض
السوري»
الوطين
برهان غليون ان الفيتو الروسي-
الصيين «سيشجع» اعمال العنف.
وقال غليون ،يف باريس ،ان
«دعم بشار االسد يف مشروعه
العسكري والفاشي لن يشجع
الشعب السوري على البقاء يف
الثورة السلمية».
ميدانيات
وقال املرصد السوري حلقوق
االنسان «قتل ستة شبان يف
محص ودرعا ،أربعة منهم بعد
اعتقاهلم من جانب االجهزة
االمنية السورية واثنان متأثرين
جبروح اصيبا بها» .ورفض
القضاء السوري طلب اإلفراج
بكفالة عن عاملة النفس السورية
رفاه ناشد اليت اعتقلت يف 10
آذار املاضي يف دمشق ،وفق ما
أفاد مقربون منها يف باريس.
وذكرت «سانا» ان «جمموعة
إرهابية مسلحة سطت على
سيارة شاحنة عائدة للمؤسسة
املطبوعات
لتوزيع
العامة
واختطفت سائقها بقوة السالح،
قبل ان يتم االفراج عنه من دون
الشاحنة».
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JOHN’S DAY NIGHT CHEMIST
OPEN
TILL
8PM

7

DAYS
&
NIGHTS

333 GUILDFORD RD, GUILDFORD

TEL: 9632 6890

LOWEST PRIVATE PRESCRIPTION PRICES EVERYDAY

WINNERS

AGAIN

WINNER

WINNER

2010

2008

2010

2008

$10

AFTER $30
CASHBACK ON
UPGRADE

2011

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

L2382387-080911

Offer only available for patients on insulin. Offer can not be used in conjunction with any other
offer. Excludes Optium Omega, Optium Xceed and FeeStyle Lite as trade-in. Customer’s old
meter must be traded in to qualify for this offer. One per customer. Cash back amount is limited
up to $50 and cannot exceed the purchase price of the meter.
*Diabetics with elevated ketone levels should seek medical advice. Ask you healthcare
professional how an Optium Xceed or FreeStyle Lite may assist you. Always read the label and
use only as directed. Information contained herein is for distribution outside of the USA only.
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Brushed potatoes 5kg

Sarikiz soda water 24x250ml

21 صفحة

c
o
r
b

$1.79
ea

$7.99
ea

$0.99
kg

Vegeta 2kg

Vegeta 2kg
$6.99
ea

$15.99
ea

$5.99
ea

خدمة
مميزة
وأسعار
مهاودة
Special starts from: Saturday 8th October
till Saturday 15th October OR Until Sold Out.

Dilmah Tea 300s

Anatolian yoghurt

Dilmah Tea 300s

2kg

$16.99
ea

$3.99
ea

ROXBURGH PARK

CN SOMERTON Rd
8 DAVID MUNKO Drv
ROXBURGHPARK
SHOPPING CENTRE

MEADOW HEIGHTS

55 PAKINGA BLVD
MEADOW HEIGHTS
SHOPPING CENTRE

03 9357 9913

DALLAS

159 BLAIR St
DALLAS
DALLAS’ SHOPPING CENTRE

marketing@pacificgate.com.au
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فـــن

الضغط الذي عشته يف األكادميي جعلين شديدة العصبيَّة

سارة فرح :اهلل هو وحده حامي سوريا ..وأنا ظلمت كثريًا يف ستاراك

حتدثت
حوار مع خرجية «ستار أكادميي» ،سارة فرح،
يف
َّ
ٍ
َّ
األكادميية ،واملشاكل اليت حدثت معها،
عن جتربتها يف
َّ
املستقبلية.
ومشاريعها
َّ
ً
َّ
راكضة وراء حلمها بتحقيق
الشام إىل بريوت
قدمت من
ِّ
والشهرة من خالل برنامج «ستار أكادميي» ،بعدما
النجومية
َّ
رفض املعهد العالي للفنون اجلملية طلب دخوهلا ملتابعة
دراستها فيه بإعتبارها فاقدة للموهبة ،وكانت جنمة الربنامج
بإمتياز من خالل اإلشاعات واملشاكل َّ
اليت دارت أغلبيتها
حوهلا وبسببها ،ولرمبا كانت املشرتكة األبرز َّ
اليت حصدت
أكرب نسبة كارهني على الفايس بوك ،بالتساوي مع عدد
احملبني.
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
كبريةَّ ،
غنت
وعفويٍة
،
الفت
وحضور
،
ة
ي
قو
ة
بشخصي
متيزت
ِّ
ٍ
َّ
َّ
َّ
َّ
وبينت
وغريهن،
كرم،
وجنوى
كلثوم،
وأم
صباح،
دة
للسي
ِّ
َّ
ٍ
ٍ
قويَّ ،
إنها سارة فرح ،املشرتكة
وصوت
مهمة،
موهبة
عن
َّ
ٍّ
السورية يف ستاراك  8واحلائزة على املرتبة الثالثة يف
َّ
النهائيات.
َّ
كان معها حوار عن جتربتها يف الربنامج ،واملشاكل الكثرية
َّ
املستقبلية.
اليت دارت حوهلا ،ومشاريعها
َّ
أخربينا عن جتربتك يف ستاراك ،مباذا أفادتك وكيف أساءت
إليك؟
جتربة ستار أكادميي افادتين بالكثري من األشياء ،وكانت
التعب اجلسدي ،كما َّ
مجيلة على الرغم من َّ
أنها ساعدتين من
ناحية غنائي ووقويف على املسرح ،وفتحت لي العديد من
لبية َّ
اليت
األبواب يف جمال الفن ،على الرغم من األمور َّ
الس َّ
بانت وتفاعلت ،وعكست صورة غري صحيحة عين ،ولكن بات
مسؤولية كبرية.
ومحلتين
حيبين،
َّ
َّ
لدي مجهور َّ
اليت ظهرت بهاَّ ،
لبية َّ
واليت جعلتك
*ماذا عن الصورة
َّ
الس َّ
حتصدين العديد من الكارهني؟
األكادميية الحظ اجلميع َّ
أنين عكس
 بعد خروجي منَّ
الصورة َّ
كثريا،
دائما وأمزح
اليت ظهرت بها ،فأنا أضحك
ً
ً
ِّ
َّ
األكادميية ،والعيش مع أناس ال
فه
ختل
يت
ال
الضغط
ولكت
َّ
َّ
والتعرف على عادات وأفكار ومعتقدات جديدة،
نعرفهم،
ً
ً
جديدة تسيطر على اإلنسان،
حالة
والروتني اليومي ،خيلق
العصبية،
وتنعكس على تصرفاته ،هلذا السبب كنت دائمة
َّ
ولكن يف احلقيقة أنا على عكس ذلك.
أما بالنسبة لكارهي سارة فرح ،لقد َّ
قل عددهم بعد خروجي،
َّ
أن
كثريا،
أن هذا املوضوع أزعجين وأبكاني
خصوصا َّ
وال أنكر َّ
ً
ً
ٍ
بطريقة خاطئة ،وال ميكنين إربراز حقيقيت
صورتي إنعرضت

روج هلذه األخبار.
وهو يعرف ما الذي حصل ومن َّ
َّ
*لقد برزت خالل الربنامج العالقة اليت مجعتك حبسام طه،
واملشاكل َّ
اليت حدثت بينكما ،والضرب والصراخ ،أخربينا
عنها وهل من أمل لتطور العالقة؟
ٍ
بسيط،
ردة فعل على أمٍر
 املشكلة مع حسام كانت نتيجة َّحيبان بعضهما ،وعلى
وهذه أمور حتدث بني كل إثنني
َّ
كثريا ووقف
أحبه وأحرتمه ،لقد ساعدني
ً
الرغم من ذلك فأنا ُّ
جمرد أصدقاء،
فنحن
اآلن
ا
أم
ة،
األكادميي
إىل جانيب يف
َّ
َّ
َّ
أما اليوم فنجن
موجودة
كانت
احلب
عالقة
ومنه،
بإتفاق مين
َّ
ٍ
أصدقاء ،وأهلنا غري موافقني على عالقتنا.

علي ،لقد إنظلمت من الكثري من
إلاَّ من خالل تعريف اجلمهور َّ
أن العديد حيبونين.
األطراف ،إلاَّ َّ
َّ
َّ
ووظفت صورتك
إستغلت
أن إرداة «ستاراك»
*أتقصدين َّ
لتستفيد من َّ
التصويت؟
 تضحك وتقول ..ال تعليق*ماذا عن عالقتك بكريم ،وملاذا إتهمت بالرتويج لشائعة
اجلنسية؟
مثليته
َّ
َّ
بقصة كريم
األكادميية ،كان اجلميع يعرف
 منذ دخوله إىلَّ
َّ
والصور َّ
اليت إنتشرت له ،ولست أنا من أطلقها ،ولكن
َّ
أتكلم مع ليان ،وأنا معروفة بصراحيت
ما حدث أنين كنت
ومت نقل حديثيُ ،
َّ
وخلقت املشكلة ،فأنا وكريم
وجرأتي،
كنا من أعز األصدقاء ،وأنا مصدومة منه َّ
َّ
ألنه إستغل هذا
املوضوع ليخفض من نسبة َّ
الناس الذين حيبوني ،ولكن
َّ
والناس هناك حتبين،
أحب مصر،
وعلى الرغم من ذلك أنا
ُّ

التصرحيات َّ
اليت قيل َّ
*ماذا عن َّ
ضد نسمة عند
أنك أطلقتها َّ
فوزها َّ
بأنها ال تستحق اللقب؟
أصرح بذلك ،والدليل َّ
أنه عند
 مل أقل هكذا شيء ،وملِّ
جدا ،ومنسة تستحق اللقب َّ
ألنها
إعالن النتائج كنت سعيدة ًّ
َّ
إما ال
فنيا
مثقفة
وموسيقيا ،ومن كتب هذا الكالم فهو َّ
ًّ
ًّ
وإما ال يفهم ما الذي يسمعه.
يسمع
َّ
فنيا إلدارة أعمالك؟
* ماذا عن خرب تبين طوني قهوجي لك ًّ
 املوضوع يدرس يف الوقت الراهن ،ونأمل باخلري.*ماذا حتضرين اآلن ،وكيف ستدخلني إىل اجملال الفين بعد
ستاراك؟
علي الكثري من العروض اجلميلة والالفتة ،ولكن
 إنهمرتَّ
مجيعا إلختيار األنسب لي.
أدرسها
ً
ياسية َّ
اليت تشهدها سوريا ،وهل
الس
*ما رأيك باألوضاع
ِّ
َّ
أم َّ
أنها ثورة تولد لتحسني ظروف
هي إشتباكات
طائفية َّ
َّ
املواطن السوري؟
ألن بلدي سوريا ال
 كلما أشاهد وأستمع إىل األخبار ،أبكيَّ ،ودائما ما َّ
أن اهلل هو وحدة
تستحق ما حيصل بها،
كنا نقول َّ
ً
حامي سوريا ،ولقد جنحت بتخطي العديد من املشاكل ،عسى
املرة ً
أقدم تعازي ألهالي كل
أيضا ،كما ِّ
ّْ
أن تنجح بذلك هذه َّ
فقيد ،فسوريا بدمي وأفتخر بها.
»إيالف»
فيفيان عقيقي
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كتابات

غ ّسان خنول:

معمودية النار يف عرض البحار
فلسطني

بقلم :فؤاد نعمان الخوري

الشاعر السيد أمحد احلسيين
ازحف على جنبيك يا وطين

الكفن
امسح غبار املوت يف
ِ
اخلع ثياب الذل ان عصفت

والشجن
رياح الشوق
بك
ُ
ِ
أمل
اصرب على االوجاع من
ٍ

عفن
انفض غبار السيف من
ِ
مؤججةٍ
ارض
يف
وامش
ٍ
ِ
احملن
قد أشعلت مجرًا من
ِ
ْ
عتب
تر االبطال يف
ٍ
اصرخ َ

من هلفٍة مالت لكم أذني
ُنرجعها
االجماد
اىل
هيا
ّ
عدن
ننب قالع النصر يف
ِ
ِ
عجل
حنمل شفار العّز يف
ٍ

السفن
منل خياض البحر يف
ِ
ِ
خاوية
العرب
ديار
تلكم

عبادة
حكامها
قصورهم يف احلسن

الوثن
ِ
ٌ
عامرة

احلسن
ترى اجلواري أحسن
ِ
بئس املزايا يف مساكنهم
َ
البدن
مجع الغواني من حال
ِ
صخب وهلٌو يف مضاجعهم
ٌ

والسنن
نسوا من اآليات
ِ
باعوا فلسطني اليت ُسلِبت
كاملزن
والدمع يف الوجنات
ِ
قد ّ
دنسوا االقصى وما خبلوا

الرسن
عنهم بوضع العنق يف
ِ
والقدس عاثوا يف مخائلها

والقتل
أمة
يا

يف االرياف واملدن
حماسنها
غابت

الزمن
حتى تناست سالف
ِ
طوعًا متاشت يف مناكبها

جُ
امل ِن
حتى تهاوت من عال
كتبوا
تارخينا
االىل
اين

ّ
ُ
َن
من
فينا
وخلفوا
اجلن ِ
اضحت خرابا يف معاقلنا
العطن
والصرب ارتاال من
ِ
والطفل يبكي يف مواقفنا
احلزن
راية
حتدو
واالم
ِ
واخليل يف االحالم رابضةٌ

ٌ
الدرن
اوساخ من
واجملد
ِ
مضض
والعزم مسلوب على
ٍ
والنصر

يف

اوجاع

ممتحن

من ديوان الغدير

جبيل
من
قربص
اىل
أو من بغداد
اىل جاكرتا..
تعد د ت
ا لر حال ت
و ا هلد ف
واحد :اهلروب
مآسي
من
احلروب اىل
تأخذنا
حيث
ا لد ر و ب . . .
هكذا ختتلط
ا لسري ة
الشخصية مع
اجلدارة املهنية يف كتاب الصحايف غسان خنول:
 ،Overboardالصادر حديثا يف سيدني.
ولعل التناغم النفسي بني املؤلف وآالف الالجئني يف
املرافئ الغربية او يف معسكرات االعتقال هو السبب
الرئيسي لصدور الكتاب وجناحه الكبري .وال يقاس
النجاح بعدد النسخ املبيعة او كثرة املراجعات النقدية
بل باالثر الذي يرتكه يف نفوس القراء ويف سياسات
احلكومات...
***
هل ما زلتم تذكرون صورة اسرتاليا يف ذهنكم قبل
ان حتملكم الباخرة او الطائرة اىل اجلنة املوعودة؟
وهل ما زلتم حتسون ببعض من اخليبة يف نفوسكم
املرهقة حني زال الثلج عن املرج وانكشفت احلقيقة
يسمون
العارية؟ ذلك احللم الوردي هو اداة من
ّ
مبهربي البشر ،يف استغالل بؤس الناس ويأسهم ،من
اجل تكديس االموال ولو على حساب حياة االطفال!
وما يثري الدهشة والذهول يف الكتاب انه يلمح اىل
تورط شركاء يف الداخل مع التجار يف اخلارج ،يف
لعبة جهنمية يستفيد منها رئيس وزراء على ابواب
انتخابات او موظف رمسي ال يكفيه معاشه احملدود.
***
وألن «ظلم ذوي القربي اشد مضاضة» يروي غسان
مأساة والد ُأ ُ
غت ِ
صبت ابنته يف معسكر االعتقال ،على
يد الجئ آخر من اهل البيت! وهنا الطامة الكربى حني
يتحول الغضب والقهر والتمرد على العدو اخلارجي اىل
ّ
تتغلب العادات
صراع داخلي مرير .ومن املؤسف ان
فيسقط الوالد الدعوى
القبلية على املخارج القانونيةُ ،
القضائية باسم وحدة الدين والثقافة واالصول
االجتماعية ...كأن معسكرات االعتقال منزلة بني
منزلتني :منزلة التخلف يف االوطان االصلية ومنزلة
الدميقراطية وحقوق االنسان يف البالد اجلديدة!
***
ولكن ،هل حترتم البالد اجلديدة حقوق االنسان؟ ام
انها ال تعترب الالجئ انسانا؟ هنا يفضح غسان أالعيب
السياسة يف اسرتاليا ،وتغاضي احلكومات املتعاقبة
عن االنتهاكات املستمرة حلقوق االنسان .حتى ان
املؤلف يشرح مدى تأثري مهربي البشر على مواقف
وزير اهلجرة آنذاك ،وكأن سياسة اهلجرة رهن بتعليق
من هنا او كلمة من هناك ...وال بد من السؤال :أين
الكنائس واجلمعيات االهلية ،بل اين املثقفون وقادة
الرأي من مأساة مستمرة منذ سنوات وال يبدو هلا حل
يف االفق؟
***
 ...وحني سألت غسان عن رسم بتوقيع زوجته
جوسلني يف آخر الكتاب ،اصر على القول :اقرا اوال،
وستعرف احلكاية .نعم ،يا صديقي ،قرأت وعرفت
وبكيت يف ليل سيدني البارد .مكتوب علينا وعلى
امثالنا ان حنمل بيوتنا على ظهرنا كالسلحفاة وندور
على مدن العامل حبثا عن سقف لعيالنا ومستقبل
اوالدنا ...ولكن تغيري العنوان ال يعين تغيري االميان،
وها انت مثال التفاعل اخلالق بني الثقافة احلديثة
والقيم الراسخة يف الوجدان.
يا صديقي غسان ،اذا كان اجلبل مرتاحا يف ثباته على
قمة االرض ،فان النهر املنساب بني احلقول يغنيها
ويغتين من خصب ترابها!..بوركت يا نهر احملبة الذي
ميأل الضفاف قمحا ووردا ...وكلنا ابناء معمودية النار
يف عرض البحار ،او يف غابات االنتشار!

وجه
اعداد:
أكرم املغوّش

األسبوع

احلسناء حال سباط

اعالمية وخمرجة سينمائية
تفتخر اجلالية العربية واجملتمع
التعددي االسرتالي بالبنات
حيققون
الذين
واالبناء
النجاحات العلمية على كافة
الصعد..
ومن صبايا اجلالية الناجحات
الشابة احلسناء حال سباط
كرمية رجل االعمال عصام
سباط والسيدة االجتماعية
سحر احلارس سباط.

ولدت حال يف مدينة طرابلس عاصمة
الشمال اللبناني تلك املدينة الرائعة
اليت اعطت لبنان رؤساء وزراء
ووزراء ونوابا ورجال دين كبارا
وعلماء وشخصيات سياسية ووطنية
مرموقة..
اتت حال مع اهلها اىل سيدني
يافعة حيث ترعرعت فيها وخترجت
من جامعة غرب سيدني باجازة يف
التصوير السينمائي وبدأت العمل
يف حقل االعالم باحدى الصحف
االثنية اليت تصدر باللغة االنكليزية
وهي تتحدث العربية بطالقة اىل
جانب االنكليزية.
تقول حال :أشكر اهلي االحباء على

تربيتهم لنا وتعليمنا لغتنا االم كما
امتنى هلذه البالد االسرتالية العظيمة
كل اخلري ولوطننا الغالي لبنان التقدم
واالزدهار ،ويطيب لي ان اردد
ما علمنا اياه االهل وهو ان االبن
الصاحل والبنت الصاحلة هما اكرب
جائزة الهلهما وللمجتمع والوطن.
احلسناء حال سباط صبية رائعة يف
علمها وثقتها بنفسها النها تربت
على احملبة والتسامح وقبول اآلخر
يف منزل اهلها ومتارس هذه القيم
والفضائل يف حياتها العملية وتؤكد
دائما على ان اهلل حمبة ومن يعمل
بصدق واخالص ينال حمبة اهلل
والناس واجملتمع.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

الدكتور االكادميي املناضل ناصيف القزي يف سيدني

* الدكتور ناصيف القزي مع الزميل أكرم املغوّش (أرشيف)*
قبل سنوات زار الدكتور ناصيف القزي
سيدني بدعوة من التيار الوطين احلر ووقع
احد مؤلفاته القيمة والقى عدة حماضرات يف
سيدني وملبورن.
واملعروف ان الدكتور ناصيف القزي هو
مسؤول بارز يف التيار الوطين احلر ويعمل
بصدق التزام يف ساحة النضال الوطين

املقاوم للعدو الصهيوني عكس ما يدعيه
بعض من حيمل اسم عائلته ويصنف نفسه
باالعالمي وهو الضعيف والصغري امام احلق
واحلقيقة النه يقف اىل جانب الصهاينة
واملتصهينني ..افال حيق للمناضل الدكتور
ناصيف القزي واحرار عائلته الكرمية ان
يرذلوه ويطردوه من هيكل االحرار!
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Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

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


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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أول وأكرب معمل من نوعه يف اسرتاليا
طحينة الصيداوي

N.S.M

عنوان اجلودة والثقة

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

ال مرياج

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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الساعة  25يف ملبورن
تألق الفنان واحملاور االذاعي اللبق جورج خمول يف حديثه
مع املذيعة املتألقة ايضا الزميلة كلود خوري يف اذاعة 2ME
 .كل عمل ُيكتب له النجاح ،اذا كان هذا العمل عطاء ملتزما
بالكلمة اليت ختدم االنسان ...نعرف جورج خمول قيمة تلتزم
قضايا الناس ،فهو ال يعرف اال احملبة سبيال ...بل طريقا
حلياة عزيزة كرمية تلبيق مبن ُوجد ليكون صورة عن اخلالق..
لك يا جورج حتية الصباح ،وللسيدة االعالمية كلود خوري
يف سيدني حتية وشوق بل وتوق لنراها اكثر انفتاحا وعطاء
يف دروب الكلمة املفعمة برتاث الوطن ،الكلمة اليت ختدم
االنسان ابد االنسان .كيف ال؟ وهي اي كلود من عجينة تلك
احملبة وذاك الرتاث الذي اخصب الكون بقيمه وتعاليمه منذ
كان هذا الوجود االنساني.
***

بطرس عنداري

نقرأه منذ عقود ...يناضل بسالح الكلمة الواعية ..مثقف..
قلمه سيف يف وجه االعداء املغتصبني والعابثني بكرامة
انساننا وقيمه وحق تقدمه يف احلياة ..انه الصحايف
والباحث واحمللل السياسي االستاذ بطرس عنداري .نقرأ
كلمته االسبوعية يف السادسة من اهلريالد الغراء ونفرح..
يكتب بطرس عنداري من اجل غاية اساسية يف احلياة وهي
االنسان ...رجل يلتزم ثقافة الوعي القومي واالنساني،
يعمم املعرفة بكل فضائلها .بطرس عنداري ،سواء احببته ام
ّ
اختلفت معه ،فانك حترتم الرجل النه ان حكى او كتب يعرف
ملاذا حيكي وملن يكتب! سلطانه العقل شرعا اساسيا يف
هذا الوجود االنساني ،وسيفه هو قلم احلقيقة بكل مجاهلا
وحبها وخريها.
أبو زياد ..لك من ملبورن حتية تقدير وحمبة ،فأنت من
االوياء الكبار للكلمة الواعية اليت تبين.
***

جورج ّ
غنوم
كنا نصلي هذا الصباح ونذكر الشهيدة ماري دولي
«عروسة سورية» ووالدها بطرس ،صحيح ان املوت
حق ..وحنن ال نبكي وحنزن على امواتنا ،ولكن هذا الصباح
بكيت كثريا وحزنت اكثر ...مل متت ماري وبطرس ،االب
واالبنة ،موتا طبيعيا سببه مرض او حادث ما ..ماتا قتال
على ايدي عصابات ارهابية ..نعم ماري ووالدها ..ابنة
العشرين ربيعا وعلى طريق محص ويف ريفها متسك بهما
ّ
وشقفوا جسدها النحيل امام والدها
القتلة فاغتصبوا ماري،
املكبل اليدين والرجلني ،ثم قتلوا الوالد املفجوع..انها يا
ّ
اخي جرمية العصر حبق االنسانية مجعاء ...شعبنا كله يتأمل..
من جلب علينا هذا الويل؟ قاهلا السيد جورج غنوم ابو سلوم

حبرقة وحسرة ..هل هي القبلية؟ ملاذا كل هذا االرهاب؟
اين الدول الكربي؟ اين جملس االمن واالمم املتحدة؟ اين
ضمري االنسانية؟ واين الرأي العام العربي والعاملي؟ شو
صاير ببلدنا يا اخي؟ اسئلة يطرحها جورج متأملا..
انها املؤامرة الكربى القدمية اجلديدة على سورية حيركها
يف اخلفاء احلركة الصهيونية والذين تصهينوا يف العامل،
وتنفذها يف الداخل عصابات ارهابية تقتل االتنسان باسم
خالق االنسان ...عصابات االرهاب يف سورية وكل العامل
ال عالقة هلا باهلل ،عالقتها بأعداء اهلل واالنسانية ،وهم حقا
وحوش تأكل وتنهش جسد االنسان  -هنا ال بد لنا من ان
نعتذر من الوحوش النها عندما تشبع تكف عن القتل اما
هؤالء فان شبق التلذذ بالدماء ميتلك كيانهم وشهوة القتل
جتري يف دمهم -انهم يقتلون الروح ،خيربون ويهدمون..
لكننا للعزيز جورج ولكل ابناء شعبنا مقيما ومغرتبا نقول
اننا مالقون اعظم انتصار العظم صرب يف تاريخ االمم
والشعوب ..سورية اهلل حاميها وجلجلة اخلالص اصبحت يف
قاسيون وبردى منتصرة حتيي دعم صنني والشيخ والكنيسة
والباروك والكرمل ،وصوال اىل جليل الربكة والقداسة يف
ارض املقاومني الشرفاء ...اما جملس االمن والدول الكربى
وضمري االنسانية ،فهم يف غيبوبة ونوم عميق يف عز
الظهرية ..العرب عربان ،عرب املقاومة واملمانعة وسورية
هي االمة التارخيية هلم مع دعم كل الشرفاء يف العامل..
وعرب الصهيونية التابعني للبيت االبيض احملتل صهيونيا
منذ عقود..
اما ما يسمى بالرأي العام العاملي فهو ،باختصار ،بغل ابن
بغل ...صبرّ كم اهلل ورمحاته على كل الشهداء ،فهم طالئع
ير..
انتصارنا احلتمي ..ومن يعش َ
***

العبوشي

امتياز ابداعي ..عنوان واساس مسريته الصدق واالمانة
وحمبة الناس .انطلق وحيدا ومنذ اكثر من ثالثني سنة،
فأصبح اليوم جمتمعا بكامله ..انه عبد الكريم عبوشي.
دخل عامل الفن هاويا وصار من قمة اىل اخرى يقفز بكفاح
ومثابرة وبشراكة احلب والتضحية من الزوجة الصاحلة الوفية،
فأسسا العائلة الطيبة الكرمية ،واملؤسسة العبوشية املتألقة
واملعروفة يف عموم اسرتاليا ...عبوشي انسان طيب ،خلوق
ومبدع ..والنه تلك القيم ّ
حلق وجنح ..وهو اليوم جزء من
الرتاث ..ومن حضور فين ُيفتخر به يف جاليتنا وجمتمعنا
االسرتالي .انها شهادة حق ملن يستحقها وبكل جترد.
***

اخالق الضباط وملحم خمول

ملحم خمول ضابط سابق يف االمن العام اللبناني ..درس
وكافح وثابر فوصل اىل درجة امنية هامة ..شرارات احلرب
على لبنان ،وطن االبداع واجلمال ،وضعت الضابط ملحم

وعددا من زمالئه يف مؤسسة االمن العام امام الوجدان وجها
لوجه .فاختار هؤالء الشرفاء االنكفاء على الذات ..اختاروا
الكرامة والشرف النهم تربوا يف بيوت عريقة علمتهم منذ
الطفولة االوىل ان من ال يعرف العار ال يعرف الشرف ..هكذا
محل ملحم جراحه وجراح وطنه لبنان وصار يف كوكبة طائر
الفينيق وعلى جلجلة االغرتاب ..اختار اسرتاليا وطنا ثانيا
يزرع فيها قيما وفضائل اقتداء خبط الكبار ،يف رسولية
تالدة كانت منذ االزلية االساس يف متدن هذه املعمودية..
ملحم خمول يصارع يف اسرتاليا من اجل العيش الكريم الذي
يليق باالحرار ،لكن الرجل يتسم باخالق الضابط املثابر فهو
جيمع ومنذ سنوات املغرتبني من لبنان وسورية وفلسطني
واالردن ومصر على مائدة رياضية يف لعبة الـ  400والغاية
هي الوحدة والتآلف على قاعدة «حرام علينا ان نعيش
غربة ثانية يف غربتنا» ..علينا ان حنيا الوطن بكل عاداته
وتقاليده..
ملحم خمول والنخبة من رجال ونساء هذه اجلالية اجتمعوا
وتآخوا ،فبالرغم من انتماءاتهم السياسية والدينية
املختلفة واملتنوعة فهم على تلك املائدة جتمعهم احملبة
واملبدأ القائل «الدين هلل لكن الوطن لنا مجيعا»..
ملحم خمول واجملموعة الشريفة الطيبة من رجاالتنا ونسائنا،
لكم منا كلمة وفاء واعجاب ،بوركتم اساسا لوحدة اغرتابية
حنن والوطن حباجة ماسة هلا ،وخاصة يف هذه الظروف
التارخيية املصريية اليت تستهدف وجودنا احلضاري االساسي
يف ذاك املشرق االنطاكي املبارك ..واىل اللقاء.

همســـة
يكتبها متوز االمسر
شال ..نسيجه الوجع ..لونه ضياء من فجر العودة.
العز..
ووقفة
احلنني
واملروءة..
العنفوان
مداه
حدوده الوفاء لقيم الوطن اخلالد يف الوجدان..
الفرق بيننا وبينكم شاسع ..حنن همنا االنسان .هو الغاية
يف اجلوهر ..ومنه البدايات اليت ال نهاية هلا ..انه كالشمس
يتجدد ..الدين واملبادئ والفلوس كلها خلدمة االنسان
وارتقائه ..تلك هي عقيدة احلياة ورسالة االنسان اجملتمع..
اما انتم «فقبور مكلسة» ونفوس صغرية مهرتئة ..تقتلون الناس
ّ
وتشقفونهم إربا إربا ..انكم من اتباع هريودس تفتشون عن
ونيف ..هريودس
عام
الفي
منذ
املباركة
االرض
تلك
اطفال
ّ
مات وقرب ..لعنته االجيال ..وهو ملعون من السماء ويف
االرض ..يسوع املسيح الثائر االول يف تلك الربوع الطاهرة..
انتصر مبوته على املوتُ ..قرب وقام يف اليوم الثالث كما
ّ
الكتب..خلدته االرض بكل ناسها ..بشمسها وقمرها
جاء يف
وجنومها وكواكبها ..غنت له مالئكة السماء واالرض «اجملد هلل
يف العلى وعلى االرض السالم وللناس الفرح واملسرة»...
والنيب حممد «صلعم» يف خطى الناصري ..يسري جلجلة اخلالص
جبهة واحدة ..تقاوم االشرار امثالكم يا قتلة االله االعظم...
ّ
ويقطع جسده يقتل اهلل مرتني ...فهو
نعم من يقتل االنسان
ملعون حتى قيام الساعة.
ومن له اذنان سامعتان فليسمع ..دماء االحرار هي وديعة
احلياة تأخذها متى شاءت.

مائدة احملبة

مع تأكيدنا على أهمية عقد اللقاءات الوطنية وإحياء موائد
احملبة اال أننا نؤكد ،وللتوضيح فقط ،أننا مل ندع أو نشارك وال
ملرة واحدة مبأدبة التوتوس اليت تعقد كل سبت وجتمع بعض
املعنيني من جاليتنا الكرمية كما ورد يف مقالة السيد أكرم
مغوش يف مقالته « مناضلون وأحرار على مائدة احملبة»
اجلدير بذكره أن لقاءاتنا بالسادة واألصدقاء سامي مظلوم
حممد صوفان وأمحد البعريين بشكل متتالي من خالل جلنة
«اسرتاليون من أجل سورية» اليت تعقد إجتماعاتها اسبوعيا يف
مركز احلزب السوري القومي اإلجتماعي أو دار العودة لذلك
إقتضى التصويب.
وعامرة دياركم باحملبة
وصباح عبداهلل
سايد النكت
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بالسيد رغد مشو صاحب الخربة الطويلة
نساعدكم يف تخطي العراقيل التي تواجهكم بأمانة واخالص
نتكلم العربية
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Saturday 8 October 2011

السبت  8تشرين األول 2011

ملبورن

Melbourne

مهرجان الشعر اللبناني يف ملبورن حتت عنوان شخصية االمم من رهافة شعرائها

*رئيسة البلدية ديانا االسمر*

* مقدم الربنامج نخله بيطار*

* الشاعر نبيل برباري*

الشاعر بيار ابي ياغي*

*نهاد شهدا*

* الشاعر انطوان برصونا*

* الطفلة اسراء زهرمان*

عند الساعة الرابعة من بعد ظهر االحد املاضي كانت اجلالية
اللبنانية على موعد مع الشعر اللبناني الذي نظمه التيار
االسرتالي اللبناني املتحد يف ملبورن باالشرتاك مع بلدية
داربن اليت ترأسها السيدة ديانا االمسر.
املهرجان الشعري هذا هو االول من نوعه يف االغرتاب
االسرتالي وقد حضره املئات من ابناء اجلاليتني اللبنانية
والسورية وذلك يف  Darebin Art Centreثم عرض شريط
مسجل عن مغارة جعيتا اليت يتم العمل على وضعها ضمن
عجائب الدنيا السبع ثم قصيدة للشاعر الكبري سعيد عقل من
اروع ما قاله.
والالفت للنظر يف هذه االمسية الشعرية الطفلة املعجزة ابنة
العشر سنوات والكفيفة البصر منذ ان كانت يف الشهر االول
اسراء زهرمان اليت غنت اغاني فريوز صوتا وحلنا واداء حتى
ادهشت احلضور وال ميكن لقلم ان يعطيها حقها كما جيب وقد
طلب اجلمهور من اهلل ان يعيد اليها البصر.
ثم جرى انشاد النشيدين االسرتالي واللبناني بصوت لويد
بيطار جنل الزميل خنلة بيطار..
قدم الربنامج الزميل خنله بيطار باسلوب راق وشفاف مرحبا
باجلميع وقدم السيدة ديانا االمسر رئيسة بلدية داربن اليت
شكرت التيار الوطين احلر على بادرته الطيبة ومجيع احلضور
وقالت انها على استعداد تام الي خدمة تطلبها اجلالية اللبنانية
وباقي اجلاليات االثنية منها.
ثم قدم الزميل خنله بيطار الشعراء الواحد تلو اآلخر نبيل
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* الشاعر وسام زيدان*

* الشاعر صباح العبد اهلل*

* جانب من الحضور*

برباري وصباح العبد اهلل ووسام زيدان وبيار ابي ياغي
وانطوان برصونا بلباقة وحنكة معطيا كل شاعر حقه.
وقد عزفت االحلان على وقع القصائد الشعرية حيث رافقهم
الفنان الكبري فؤاد حراقة وكان كل شاعر يصف كيف يرى
وطنه وكيف يتحسسه باسلوبه الشعري وميضي اىل املواطن
االمجل فيه كاشفا بشعره ما يراه بقلبه ومسعه.
باختصار من رائحة شعرهم رائحة املاضي خاصة الذين غنوا
يف افراحنا وافراح اوالدنا وكان هلم دور كبري عند فقدان
حبيب او نسيب لنا كما مألوا الواليات االسرتالية طربا على
املنابر ويف الصحف املهجرية واالذاعات.
اجتمع شعراؤنا اخلمسة يف جو من املودة وااللفة
واحلمية والرضى وكانت التمنيات الرفيعة الطيبة
وقد احس املشاهد املستمع مبجتمع يسوده الصفاء.
ساعتان من الشعر مل جند يف شعر كل واحد منهم اال احلمية
الطيبة والنوايا احلسنة بعيدا عن السياسة فكان التحدي فيما
بينهم شعرا رقيقا شفافا اكثر حمبة لالنسان.
ويف نهاية االحتفال قدمت اهلدايا للسيدة ديانا االمسر
وللشعراء وللطفلة املعجزة اسراء زهرمان ثم شكر التيار
الوطين احلر اجلميع وخاصة السيدة ديانا االمسر على كل ما
قدمته من دعم للمناسبة.
كما شكر اجلميع التيار الزطين احلر على بادرته الطيبة ..وقد
تناول اجلميع العشاء.

تصوير استديو عبوشي

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

وفد ديين رمسي رفيع يف بكركي
قام وفد ديين سوري
بزيارة للصرح البطريركي
وقدم الشكر لغبطة
البطريرك مار بشارة
بطرس الراعي على
مواقفه النبيلة واملشرفة
جتاه اجلارة سورية اثناء
زيارة غبطته اىل فرنسا.
وجاء كالم الراعي امام
املسؤولني الفرنسيني
من منطلق حرصه على
لبنان وعلى املسيحيني

بقلم كميل مسعود

يف املنطقة اليت متر بظروف صعبة وقاسية تنعكس سلبا ليس
على لبنان بل على مجيع املسيحيني يف املنطقة الن ما حصل
يف العراق ويف مصر ال يبشر باخلري وهذا ما حذر منه غبطته
يف باريس وكان كالمه بعيدا عن السياسة..
وما قاله يف لبنان ويف باريس سيقوله يف اي بلد يزوره
وقوله ليس قوال ال يستند اىل اساسات تتالعب به الرياح بل
التزام نابع من الضمري واحياء من اخلالق وقد افهم اجلميع ان
كل ما قاله ال رجوع عنه.
وكان مساحة مفيت اجلمهورية الشيخ حممد رشيد قباني ،الذي
يراقب االحداث والتطورات يف املنطقة وما آلت اليه من خطر
حقيقي ،قد وقف اىل جانب غبطته حيث شكل هذان املوقفان
الالفتان دعما قويا للبنان يف ابعاده عن اخطار املنطقة واثارا
غيظا كبريا لدى الكثريين.
ان ما بني لبنان وسوريا عالقة وطيدة ومميزة وجيمعنا العرق
واللون واللغة وحسن اجلوار والتزاوج بني شعيب البلدين منذ
مئات بل آالف السنني.
وكالم الراعي امام املسؤولني الفرنسيني كان عن قناعة
مطلقة بان ما يصيب سورية ينعكس سلبا على لبنان.
وقامت الضجة ومل تقعد بعد على غبطة البطريرك وعلى الوفد
السوري واالثنان ال عالقة هلما بالسياسة والكالم بينهما مل
يكن سياسيا والزيارة هي لتقديم الشكر لغبطته.
واننا نذكر هؤالء لعل التذكري ينفع بان عبد احلليم خدام ،الذي
كان احلاكم املطلق للبنان ملدة  15عاما ،ملاذا مل تقم ضجة
عليه من قبل هؤالء كما قامت على البطريرك والوفد السوري
الذي قام بزيارة اىل بكركي لتقديم الشكر للراعي؟.
هؤالء ذاتهم تقريبا كانوا يقولون لعبد احلليم خدام حنن بأمرك
وقد سلموه مفتاح العاصمة بريوت ..وحنن بأمرك يف كل كلمة
تقوهلا وبأوامر منه اصدر رئيس اجلمهورية يومها مرسوما عني
مبوجبه  44نائبا يف الربملان اللبناني وهي سابقة مل حتصل يف
تاريخ العامل ..وكلكم تذكرون ذلك!
اذًا ،ملاذا التجين على غبطة البطريرك وانتم الغيارى على مقام
بكركي وما متثله ..سؤال يطرح :ما هي اجلرمية اليت ارتكبها
غبطته وانتم تعرفون اكثر من غريكم ان غبطته هو املدرك
والواعي لكل االمور الكبرية منها والصغرية وما قاله يف لبنان
وباريس مل يكن من ال شيء وجمرد كالم بل كان عن قناعة
تامة ومن وحي ضمريه وضمري كل لبناني مؤمن بدميومة لبنان
من اجل بقائه كي يستمر يف عيشه املشرتك.
فليعلم اجلميع انه ال جمال بعد اليوم للتفتيت وازكاء الشعارات
واالنقسامات الن عقول الناس قد نضجت وصارت اكثر عقالنية
ال تؤخذ بالفورة وال بالكلمات الرنانة اليت تدمر وال تعمر.
فاحلقائق وحدها مادة احلوار واالقناع ..فال فقاقيع صابون
وال بالونات تطلق يف اهلواء وال جتارب متارس على الناس
وتعرض سالمتهم وامالكهم واعراضهم للخطر ..فاخلداع
والتمويه واملواعيد مع املستحيل سقطت.
ننب هذا الوطن من جديد بصدق وتضحية وقلوب طيبة
تعالوا ِ
ليعيش ابناؤنا خبري وامن وسالم.
فالرأي السياسي الكيدي الذي يدمر الوطن ال ميكن ان يستمر
طويال.

هذا إعالن من  VicRoadsبأنه سيتم إغالق
أجزاء رئيسية على الطرق السريعة يف شهر
أكتوبر/تشرين األول ،مبا يف ذلك M80 Ring
 Roadوطريق  Tullamarineالسريع .وسيتم
وضع الفتات حتذيرية يف أماكن التحويالت.
للمزيد من املعلوماتُ ،يرجى االتصال خبدمة
الرتمجة اخلاصة مبشروع حتسني M80 Ring
 Roadعلى الرقم
.92800777

صفحة 29

Saturday 8 October 2011

السبت  8تشرين األول 2011

Page 29

مناسبات

الدكتور مصطفى علم الدين يكرم املطران عصام درويش حبضور روحي ورمسي واجتماعي

*املطران عصام درويش*

*املفتي د أبو محمد*

*جان دكان ،ميشال جرجورة والزميل جان طربيه*

*القنصل العام روبري نعوم*

*د علم الدين وعقيلته ،درويش ،رزق وعقيلته وشاهني وعقيلته*

*الشيخ مالك زيدان*

*الدكتور علم الدين*

*عصفور ،درويش ،د علم الدين والزميل املغوّش*

*مقدم الحفل حسني علوش*

*قاسم ،صايف ،درويش ،علم الدين ،مرعي ،حامد وعلوش*

كتب اكرم املغوّش
اقام عميد اجلالية العربية الدكتور الكريم
مصطفى مجيل علم الدين حفل غداء تكرميي
على شرف سيادة مطران زحلة والفرزل ،مطران
اسرتاليا السابق للروم امللكيني الكاثوليك
عصام درويش حبضور املطران بولس صليبا
ومفيت اسرتاليا الدكتور ابراهيم ابو حممد
والسيناتور شوكت مسلماني وقنصل لبنان
العام االستاذ روبري نعوم وممثل دار االفتاء
الشيخ مالك زيدان وامام جامع الكمبا الشيخ
حييي صايف ونائب رئيس االحتاد الفيدرالي *نعوم ،قاسم ،صعب ،د بزي ،درويش ،د علم الدين واملري*
االسالمي احلاج حافظ قاسم ورئيس بلدية
عرفه الناشط حسني علوش
بانكستاون كال عصفور ونائب رئيس بلدية واحلفل ،الذي ّ
بكلمة حيا فيها الدكتور علم الدين واحملتفى
اوبرن هشام زريقة واعضاء بلدية كنرتبريي
به ،اقيم يف قاعة املركز االسالمي يف الكمبا.
خضر صاحل ومايكل حواط وفدوى ومدير عام
الكلمة االوىل كانت لصاحب الدعوة منسق
البنك العربي جو رزق وعقيلته ومدير اجملموعة
ومؤسس هيئة الصداقة الدكتور مصطفى علم
املصرفية يف البنك العربي جان شاهني ورجال
الدين فرحب بامسه واسم عقيلته الدكتورة بارعة
اعمال منهم صاحب مؤسسة اترنييت فيونريال
علم الدين واجناهلما والعائلة بالضيوف الكرام
جان دكان وجو خطار وووجيه وحسني هوشر
ومتنى هلذا اللقاء املبارك مع ضيف اجلالية
وميشال جرجورة ورؤساء جمالس واحزاب
املطران درويش ان نبقى على خري ما يرام
ومجعيات ومنتديات فكرية وروحية وطبية
موحدين باهلل وخملصني السرتاليا والوطن.
وثقافية وخريية ومن االعالميني الزمالء سعيد
كما تكلم سعادة قنصل لبنان العام يف سيدني
علم الدين رئيس حترير موقع املنية االلكرتوني
االستاذ روبري نعوم فشكر للدكتور علم الدين
وبطرس عنداري وايلي كلتوم واهلام حافظ
تكرميه لصاحب السيادة واعترب هذا التكريم
املغوش مدير العالقات
وجان طربيه واكرم
ّ
تكريم احملبة والتسامح والغفران الن اهلل
العامة يف اهلريالد.

جملس اجلالية اللبنانية يهنئ
يتقدم جملس اجلالية اللبنانية من أبناء اجلالية
السادة روني العويك رئيس بلدية أوبرن والسيد
هشام زريقة نائب رئيس البلدية ،ومن السادة
موريس حنا رئيس بلدية ماركفيل والسيد
سليمان اسكندر نائب الرئيس ،ومن السيد كارل
عصفور رئيس بلدية بانكستاون بأحر التهاني
القلبية مبناسبة انتخابهم لرئاسة وعضوية بلديات
اوبرن ،ماركفيل وبانكستاون  متمنني هلم النجاح

والتوفيق ملا فيه مصلحة اجلالية

اإلعالم

*خطار ،الشيخ زيدان ،خان ،مطر ،مصري وعصفور*
حمبة.
ويف كلمته قال املفيت الدكتور ابراهيم ابو حممد
ان االنسان اخ االنسان وان املطران درويش
كان اخا للجميع ومتنى ان نتابع املسرية بكل
اخالص وشكر الدكتور علم الدين على هذه
الدعوة الكرمية واملباركة.
كما حتدث الشيخ مالك زيدان مثنيا على دعوات
احملبة والتوحيد اليت من شأنها ان تتفاعل مع
ابناء اجلالية بالوحدة كما املطران درويش وما
جيسده دائما الدكتور مصطفى علم الدين،
مذكرا بقول اهلل يف كتابه العزيز «واعتصموا
حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا».
مسك اخلتام كانت للمحتفى به سيادة املطران
درويش كلمة قدم فيها شكره اجلزيل لصديقه

*حواط ،هوشر ،صالح ،علم الدين ،الشيخ صايف وقاسم*
العزيز الدكتور املعطاء مصطفى علم الدين
على حمبته وانسانيته وكرمه والتزامه بالصدق
والوطنية واملعاملة احلسنة واكد ان هذا التكريم
هو تكريم لكل فرد آمن باهلل الواحد وخلص اىل
القول انين سأتابع املسرية يف لبنان أمال ان
نبقى على تواصل وسيكون املطران اجلديد
روبري رباط خري من يتابع املسرية بكل مصداقية
ملا فيه اخلري للحوار االسالمي املسيحي ووحدة
اجلالية العربية والنهوض بها.
بعدها انتقلوا ملنزل الدكتور مصطفى علم
الدين حيث تناولوا الضيافة جمددا وحتدثوا يف
الشؤون والشجون اليت تهم اسرتاليا واجلالية
والوطن العربي.

تصوير اراكس

هيئه إدارية جديدة جمللس اجلالية اللبنانية
عقد جملس اجلالية اللبنانية اجتماعه السنوي العام
لسنة  2012-2011وبعد مناقشة التقرير املالي
وتقارير اجلان ،مت أنتخاب هيئه إدارية جديدة جاءت
على الشكل التالي؛
رئيس
عدنان مرعي
نائب رئيس
نزيه اخلري
نائب رئيس
علي مراد
أمينًا للسر
علي كرنيب
مساعدًا ألمني السر
أمحد ديب
أمينًا للصندوق
إلياس طنوس
مساعدًا ألمني الصندوق
حممد الغريب
عالقات عامة
جهاد حيدر -طوني بو ملحم
جلنة املناسبات
ابراهيم ابراهيم -حبيب عواضة
أعالم
طوني بو ملحم
هذا وقد متنت اهليئه العامة للمجلس ،النجاح
والتوفيق للهيئة اإلدارية اجلديدة ،وبدورها اهليئه

وعلى لسان رئيسها شكر اجلميع على ثقتهم هذه
واعدًا بالعمل الدؤوب لنجاح اجمللس ودفعه حنو
االفضل ،متمنيًا من اجلميع احلضور واملشاركة الفعالة
لوصول اجمللس إىل الغاية املرجوة منه.
صادر عن اإلعالم
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متفرقـات
ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ

عدم غسل اخلضار سبب انتشار بكترييا االيكوالي

ÊäÏj‹ﬂ

أشارت وكالة محاية الصحة اىل ان انتشار بكترييا اي كوالي مؤخرا
كان بسبب تناول اخلضار غري املنظفة جيدا.
ﺻﻔﺤﺔ ٢٧
ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١
أدى انتشار بكترييا االيكوالي مؤخرا إىل إصابة  250شخصا يف
مجيع أحناء العامل حباالت من االسهال والتقيؤ ،إضافة إىل عشرات
آخرين مت نقلهم إىل املستشفيات.
واعتربت وكالة محاية الصحة أن تفشي ساللة «غري عادية» للبكترييا
القولونية (اي كوالي) يرتبط بشراء البطاطا والكراث من السوق
الطازج بدل من تلك املغسلة واملوضبة يف أكياس .وينصح اخلرباء
املتسوقني بغسل املنتجات الطازجة جيدًا قبل تناوهلا ،وإىل احلفاظ
على نظافة املطابخ ملنع حدوث التسمم الغذائي يف املستقبل.
وقال الدكتور اندرو وادج ،كبري العلماء يف وكالة معايري األغذية:
«لألسف انها خرافة أن قليل من الرتاب ال يسبب أي ضرر ،ففي
بعض األحيان ميكن أن حيمل الرتاب البكترييا الضارة ،وعلى الرغم
من ان منتجي املواد الغذائية يعتمدون أساليب جيدة يف حفظ
وتنظيف اخلضار ،إال أنه ال ميكن القضاء كليًا على خطر انتشار
البكترييا».
وأضاف ان تفشي االيكوالي هو الوقت املناسب للتذكري بأنه ال
بد من غسل مجيع الفواكه واخلضروات ،مبا يف ذلك السلطة قبل
تناوهلا ،باستثناء األطعمة املوضبة اليت تبتاع من املتاجر وتكون
جاهزة لألكل مباشرة .وشدد على أنه من املهم أيضًا غسل اليدين
FÖÁñuÊ<Ü€¬Ê<gËÅÊ<Íﬁ^€◊ä⁄Ê<ÓäÈ¬<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F
جيدًا وتنظيف ألواح التقطيع والسكاكني وغريها من األواني بعد
حتضري اخلضار ملنع التلوث املتبادل.
وكانت أملانيا مركز تفشي بكترييا االيكوالي اليت بدأت يف مايو
من هذا العام ،وتعترب األسوأ على االطالق ،ألنها أدت إىل وفاة
F‰√⁄<∞◊⁄^√÷]<ò√eÊ<Üñ}<ÊÇf¬F
أكثر من  40شخصا إضافة إىل العديد غريهم ممن يعانون الفشل
الكلوي.

„…‡n1a@Û‹«@ÒâÄœb
Saturday 4 June 2011
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PH: 0419247261 - 96823269
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ

املناسبات يف مطعم شاهني للعائالت
ليالي السهر وامجل
Übu@ﬁçÌãÀÎ@á‡´@ÊbéÎã»€a
µÁbí@Êbu@·»�ﬂ@¿@pbè‹ßaÎ@paãËè€a@›ªc
Ú–Ìãí@Âèy@ÑÓì€a@‚ãÿÌ@kÌÜ@áºa@Ô«b‡nu¸aÎ@?†Ï€a@¡íb‰€a

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

عشاق السهر وحمبو الكيف واالنشراح يتوافدون كل اسبوع اىل
املطعم املشهور ملهى ومطعم اجلنتلمان جان شاهني ليعيشوا امجل
حلظات الفرح مع اجلو الشرقي اجلميل على انغام الفنان جورج خوري
واملناسبات السعيدة املتنوعة من اعياد ميالد وخطوبة وعمادات
�
Fl]Ê^ﬂä£]<‡⁄<ÕÖF
وغريها من الذين احتفلوا باعياد ميالدهم السادة جورج وميالد

ارتفاع ضغط الدم ولو طفيفا يهدد خبطر اجللطة
حذرت دراسة حديثة من ارتفاع ضغط الدم لدى الشباب ولو طفيفا
وخماطر االصابة جبلطة.
<F|Áç˘]Ê<t^r¬<HÏà∑<HgËÅF
وجدت دراسة جديدة ان آالف الشباب ومتوسطي األعمار قد
يكونون معرضني خلطر االصابة جبلطة دون علمهم ألن ارتفاع
ضغط الدم حتى بدرجة طفيفة يزيد هذا اخلطر بنسبة  80يف املئة.
واكتشفت الدراسة تزايد اخلطر بهذه النسبة العالية بني اشخاص
تقل اعمارهم عن  65عاما .وقال خرباء ان على األشخاص الذين
يزيد ضغط دمهم على املستوى الطبيعي دون ان يكون «عاليا»
ويعتربون معرضني لدرجة من خطر االصابة جبلطة  ،ان يلتزموا
بنظام غذائي صحي لتقليل هذه اخلطر.
ويف حني ان اجللطات تصيب عادة كبارة السن فان األشخاص
امجالي
الذين تقل اعمارهم عن  65عاما يشكلون  25يف املئة من
<FÍﬁ^€◊ä⁄<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅ<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'é÷]F
عدد االصابات .ويكون ارتفاع ضغط الدم عامال أساسيا يضاعف
ﺍﳴﻐﻮﺵ
ﻛﺘﺐ
FÏ4„ø÷]<Ì∑áFعوامل أخرى مثل البدانة
جانب
ﺃﻛﺮﻡاىل
مرتني
احتماالت االصابة جبلطة
]÷√¯<l^Œ
<ŸÊˆä⁄
<Í¬^€jq˜]Ê
]÷<;õÁ
]÷<ºç^ﬂ
]<›^Œ
والتدخني والضغط النفسي والكآبة اليت تسهم
ومرض السكري
]÷√^<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<ÍﬁÇÈâ<ª<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ª<Ì⁄
كلها يف زيادة خطر اجللطة.
<‡äu <ÿï^ﬂπ] <'Èé÷] <Ì◊ÈñÀ÷ <ÌÈµÜ”i <^é¬ <Ì€È÷Ê
وقام الباحثون بتحليل  12دراسة سابقة لتقدير احتماالت االصابة
<ãÈÒÜ÷]<ÿn∫Ê<ÿ⁄]<Ì“Ü£<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]<ÌÀËÜç
عندهم أقل بقليل من
جبلطة بني األشخاص الذين ضغط الدم
JÌ⁄Ê^œπ]<·^qÜ„⁄<ª<ÎÜe<‰Èfﬁ
الديلي
ونقلت
املتوسط.
<ÇŒÊفوق
«العالي» لكنه مع ذلك
صحيفة]<gﬁ^q <±
]÷<gËÅ <ÇÈä
<ÏÖ]Å <ª
<‹ËÜ”j÷] <Üñu
يف
كاليفورنيا
من جامعة
اوفياغيلي
¬<ÓäÈ
]˜<ÍﬁÁõ <ÎÖ]Üu
]÷<gÒ^ﬂ
بروس <ÌÀËÜç
تلغراف عن الدكتور ]÷<'Èé
خلفض
سان دييغو ان من املبكر يف هذه احلالة وصف أدوية
<^ñ¬]Ê<Íﬁ^€◊ä⁄<k“Áç<Í⁄^-]<Í÷^€√÷]<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê
<∞÷Êˆä⁄Ê<^ñ¬]Ê<gÈﬁÜ“<Í◊¬Ê<ÌœËÖá<›^é‚<l^ËÇ◊e
وزن
الضغط وامنا التوصية بتقليل تناول امللح واحلفاظ على
البدنية<ÿ⁄] <Ì“ÜuÊ <ÏÅÜπ].
]÷◊<Ö^ÈiÊ <ÌÈﬁ^ﬂf
]<ÌÈ÷^¢
<ã◊• <ª
التمارين
وممارسة
اجلسم دون خط البدانة
ˆ]<Å
Ê<Å]Ü⁄<å^f¬<ÌÈ÷]3â˜]<h]àu˜]<ª<·Á�ç^ﬁÊ
واكتشفت دراسة ركزت على كبار السن ان مستويات ضغط
]˜<ÏÇ◊f÷]<‘◊i<Ìõ^ËÜ⁄<ÏÇ◊e<^ﬂe]<‡⁄<4f“<ÅÇ¬Ê<|Áç
الدم نفسها املرتفعة قليال عن املستوى الطبيعي ال تزيد احتماالت
]÷<Ó◊¬Ê<Ï4f“<ÌÈﬂõÊ<l^⁄^Œ<·^ﬂf÷<k�¬]<:÷]<Ì√ËÅÁ
االصابة جبلطة ألن الشيخوخة حبد ذاتها عامل كبري وراء زيادة هذه
<ãÈÒÜ÷]Ê<Í⁄]Ü“<ÇÈ€£]<Çf¬<Ç‚^.]<‰÷<ÖÁÀ«π]<‹„â_Ö
االحتماالت.
]÷<Ìf“Á“Ê <Í⁄]Ü“ <Ü€¬ <ãÈÒÜ÷]Ê <Í⁄]Ü“ <ÇÈçÖ <ÇÈ„é
الذي
ويسب ضغط الدم مبقياسني هما ضغط الدم االنقباضي
حُ
<Ÿ^€¬]<Ÿ^qÖÊ<∞ÈµÅ^“˜]Ê<∞◊ï^ﬂπ]Ê<]Ç„é÷]<‡⁄
 J∞vq^ﬁالدم االنبساطي ذو القيمة األدنى.
ميثل القيمة األعلى وضغط
<Ó◊¬ <k÷]á
“^<kﬁ
]÷<ÌÈqÉÁ€ﬂ
أي]÷<ÏÇ◊f
الطبيعي‚<ÂÑ
ويكون ضغط الدم <Ìõ^ËÜ⁄Ê
زئبق
<^⁄Êملم
130
عن
رقم يقل
]÷√„<ÿï^ﬂπ]<ÿf¢]Ê<›Ê^œπ]<hÁﬂ¢]<ƒ⁄<ÖÁä¢]<Ç≤<Ç
الدم
ويصنف ارتفاع ضغط
انقباضي أو  80ملم زئبق انبساطيُ .
]<hÜ√÷] <Å¯eÊ <·^ﬂf÷ <^©] <Ì ^“Ê <ÏÜíjﬂπ
<lÊ4eÊ
.90/140
على انه دائما اعلى من

<Fª^ËÜŒ<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<Ü€¬<Ç€¶F

<FÅ]Ü⁄Ê<gÈﬁÜ“Ê<êÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]F

وسعاد وزينة وسلوى ورنني .ومن اعياد الزواج سليم وعقيلته
هدى وحممد وعقيلته كوكب .ومن الذين جاءوا لالسرتاحة من عناء
العمل رجال االعمال فؤاد واصدقاؤه ومجيل وسامي وعائالتهم
وقد امضى اجلميع امجل ليالي السهر محلوا فيها كاس الفرح مع
االركيلة اللذيذة والكاس يدق الكاس حتى الصباح.

العروسان حمسن فوعاني ومينى الربجي
<FÌõ^ËÜ⁄<^ﬂe_<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F

<FÜ€¬<Ç€¶Ê<·Á⁄_<HåÁﬂõ<HêÁ«π]<HgÈﬁÜ“F

<FÅ]Ü⁄Ê<ÎÊ]Ü€∆<Í¬Ü⁄F

بفرحة كربى دخل العروسان القفص الذهيب على قرع الطبول
واالضواء النارية مت زواج العروسني الشاب اللطيف حمسن
عزام فوعاني على اآلنسة املهذبة مينى حسني الربجي يف صالة
ستار باالس قصر النجوم لصاحبها مجال دباغ.وعلى موسيقى
ددجي اسامة حداد الذي استقبلهما مع االهل واملدعوين
باحلى الكالم وامجل انواع املوسيقى واالغاني وعم الفرح
قلوب اجلميع وخالل الفرحة العامرة واخلدمة السريعة املمتازة
باشراف مديري الصالة الشابني عبود وصفوان دباغ وعلى
اضواء فيديو زينون واشعاع فالش اراكس قطع العروسان
FÃÈ”÷]Ê<Ü„ä÷]<]Áq]<F
< F|Áç˘]Ê<Ü€¬<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<‰ÀËÜç<'Èé÷]Fالزغاريد واالضواء النارية
حمسن ومينى قالب الفرحة ةتعالت
Ft^r¬Ê<Ïà∑Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅÊ<Ü€¬Ê<Ç√â_<ºâÁjË<ÌÀËÜçF
<Ft^£]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<Í÷^‚_<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F
ونثرت الورود مع رقصة احلب والوفاء للعروسني حمسن <oÈu<›¯u˜]<ìÀŒ<Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ÿ}Å<Ô2“<ÌuÜÀe
ومينى بعدها تقبال التهاني من اجلميع والف مربوك.
∂√^< <oÈu <ÊàËÅ]Ö^e <Ì÷^ë <ª <‡ËÁ¬Çπ]Ê <ÿ‚˜] <‡⁄ <]ÅÇ¬ <^€7Áu

]<^ﬂ«÷]Ê <ÓœÈâÁπ] <≈]Áﬁ] <ÿ∂^e <Ì⁄^â] <·^ﬂÀ÷] <ÍqÅÅ < <^€„◊fœjâ
<Ìﬁ^ﬂÀ÷]<ÌâÇ¬Ê<ÏÜ⁄^√÷]<ÌuÜÀ÷]<ºâÊÊ<JƒÈ€¢]<hÁ◊Œ<Ü€«i<ÌuÜÀ÷]Ê
<Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<<<ã“]Ö]<ê¯ <≈^√ç]Ê<gﬂËá
JƒÈ€¢]<‡⁄<Íﬁ^„j÷]<¯fœiÊ<g£]<ÌíŒÖ<^íŒÖÊ<ÌuÜÀ÷]<g÷^Œ

حفلة عندليب املسرح امحد سلطان
ليلة من ليالي االنس امتزج فيها الطرب والكيف مع صوت
املطرب احملبوب امحد سلطان يف مطعم طوني للعائالت
قدم برنامج السهرة الشاعر فؤاد نعمان اخلوري الذي
<FÖÁñuÊ<ª^ËÜŒF
احتف احلضور باشعاره اجلميلة ..حضور كبري اجتمع ليعيش
]<Ê] <Ÿ^€é÷] <Ê] <Ìõ^ËÜ⁄ <ª <^ﬂ“ <·] <ÏÁ}]Ê <ÿ‚] <^ﬂﬁ
الفنان امحد سلطان الذي
امجل حلظات الطرب والكيف مع
]<Çu]Á÷] <·^ﬂf÷ <ÿ“Ê <lÊ4eÊ <≈^œf÷]Ê <ÿf¢]Ê <hÁﬂ¢
] JÇuÁπمساء دالويتشهيل بباقة من امجل االغاني الشعبية
لون
ّ
سهرة رائعة دامت حتى
ادراجهم..وكانت
عادوا
والعديد
<ÓâÁ⁄ <gÈ«π] <›^⁄˜] <^„œ◊õ] <:÷] <Ì⁄Ê^œπ] <^ÈuÊ
]¬^<ÍﬁÁÈ„í÷] <ÊÇ√÷] <ÃëÊ <ÎÑ÷] <!] <ÂÅ
]÷<ÖÇí
الصباح.
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J–◊�π]<Üé÷^e<ÿÈÒ]Üâ]Ê
<^ﬂÀÈ◊u <·Á”Èâ <Üíﬂ÷] <·] <‹”Úﬂ€�ﬁ <^Èﬂﬁ] <Õ^ï]Ê
]˜JÖÁñv◊÷<«·^äﬁ
J^€Ò]Å
<làÈ≥ <ÌÈ~â <ÌeÅ`⁄ <lÇ¬] <ÇŒ <gËÅ <Ì◊Ò^¬ <kﬁ^“Ê
F|Ü Ê<ìŒÖ<F
JÌ ^Èñ÷]Ê<›Ü”÷^e <JÌÈ÷^¢]Ê<·^ﬂf÷<‡¬<oËÇ£]<ÖÁñ£]<ŸÊ]Çi<›^j§]<ªÊ <I <ÖÇí÷] <ÓâÁ⁄ <ÇÈä÷]» <‰e^j“ <‰ÀËÜç <'Èé÷] <›ÇŒÊ

<Ì€◊“<‰5^e<¯i<ÎÑ÷]<gËÅ<ºç^ﬂ÷]<‰È◊¬<Üë]<^⁄<]Ñ‚Ê
FÌ∑á<ª<tÖ^§]ÊF
]÷<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
<ÇÈä÷]<^„fu^í÷<áÊÇÈ⁄ÅÊÜe<Ìœ�ﬂ⁄<ª<ÌçÊÜ÷]<·]Ü
]<k÷]á<^⁄
]÷”<Íí~é÷]<Í5^eÊ<‰ﬂ¬<Ìe^Èﬂ÷^eÊ<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<‹ËÜ
~<l^ﬂr√π]<‡⁄<ÏÅÇ√jπ]<l˜Á“`π]<≈]Áﬁ]<Ü
¬]<›Çœi<Üñ}<ÊÇf
]<Ì◊Èñ <·]<Õ^ï]Ê<JgÈuÜi<ÿ∂]<‹”jÈe<ª<‹”e<guÖ
]÷◊JÏÑËÑ
¬<‰ﬂ
<ÕÜ√Ë
]“<·] <‡⁄ <2
وضواحيها<ÌÀËÜç
]÷<‡äu <‹ËÜ”÷] <'Èé
جملس
اخلريية
مجعية ابناء املنية
تهنئ
رئيس �
<4f“<Å¯f÷]<ÂÑ‚<ª<^ﬂﬂÈe<ÂÁqÁe<^ﬁÖÊÜâ<·˜<l^€◊”e
<·]Üنزيه
الرئيس
ونائب
مرعي
عدنان
اجلالية
<ÿ”e
‚˜] <ÂÑ
<Ï4ä⁄
<ƒe^jÈâ
اجلديد]<‰ﬁ
اللبنانية ¬<ÊÇf
<ÇÈä÷] <ŸÁœËÊ
<‘e<Íœj◊ﬂ÷<^ﬂ√⁄<‹”j◊Èñ <ÅÁqÊ<ÌëÜ <ÿ«jäﬁ»<Ÿ^ŒÊ
التوفيق
وتتمنى هلم
للمجلس
اجلديدة
اخلري والعمدة
<ª
<ÏÇÒ]Ö
÷<Óœfj
]<Ÿ^.]<^ﬂÈ⁄
‚<]Ñ
¬<ª <]àËà
<Ì√â]Ê
]‚◊<‰
<∞e <ÿu
<^µÜ“ <^ÀÈïÊ
<^ø¬]ÊÊ
<^}] <Ï2} <‡⁄ <‰ËÇ÷ <^⁄
يف مهامهم اجلديدة .كما تهنئ اجلمعية رئيس بلدية
<‘uÜ�e<‘ä€jﬁÊ<‘i]Å^çÖ]Ê<‘vÒ^íﬂe<’Ö^fjﬁ<‰Èf¶Ê
•^<ÅÇ√i<Ó◊¬<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰rjﬂi<^⁄<Ó„ç]Ê<Ñ÷]<‹ËÇœi<Ÿ
]÷ <ÌﬂjÀوايضًا
‚<ÂÑجديد
من
رئيس
بانتخابه
اوبرن روني العويك
<ÏÜ⁄]ˆπ]Ê
∂ً<^√Èا <‡⁄
™<tÜ
]÷<Óju <Í�âÁ
]J^„¬]Áﬁ
]÷J«‹ç^«÷]<ÊÇ√÷]<^7<º�≠<:÷]<ÌfÈ‚Ü
لرئيس اجمللس
تهنئ السيد هشام زريقة بانتخابه نائبًا
<ÌÀËÜç
<‡äu
]÷<'Èé
<Ì◊ÈñÀe
]÷<gÈu3
]<±
<ì◊}Ê
<kvfë]<Óju<·]Ü
˜]<ÂÑ‚<|^jj
البلدي� .
واعتزازها بأبناء املنية
<∏]<Ó◊¬<Ü„ç]<Ìäفخرها
ò≥<%Êوتعرب اجلمعية عن
]<ÿ⁄]<Ì“Üu<ª<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]Ê<^Àí÷]<Çrä⁄<›^⁄
<ÏÑËÑ÷<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰⁄Çœi<^π<]Üøﬁ<ƒÈ€¢]<ÿfŒ<‡⁄<Ì
ÊÜ√⁄
JÎÜe<‰Èfﬁ<ãÈÒÜ÷]<Ì÷ÊÅ<ÿn∫Êاجلالية اللبنانية
الذين يعملون جبهد ونشاط ملصلحة
كنتيجة
جاء
فوزهما
]÷<'Èéوتعترب
وزريقة
العويك
مقدمتهم
ويف
<Ì⁄Çû
< <›^€j‚˜]Ê
]<Ì¨Üπ
<Ìä◊¢]Ê
<ª <—ÇëÊ
‚<]Ñ
<gËÅ
÷◊<ÇÈä
<]Ü“^ç
<ÌÀËÜç
]<pÇ†<Ì◊⁄^√π
<‹m
طبيعية لنشاطهما يف اجملال البلدي يف اوبرن.
]÷<‰j€◊”e<Ç“]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<Ü”ç<^€“<ÏÊ^À£]Ê<‹ËÜ”j

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

مجعية ابناء املنية وضواحيها اخلريية تهنئ جملس
اجلالية اللبنانية ورئيس ونائب رئيس بلدية اوبرن
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Turkey to press ahead with Syria Cabinet skirts STL funding issue
to adjust salaries and raise
sanctions after ‘historic’ vetoes
social benefits but tak-

DAMASCUS/BEIRUT/UNITED NATIONS:Turkey said
Wednesday it would impose
sanctions on Syria despite the
blocking of any U.N. measures
against President Bashar Assad for his crackdown on dissent.
Russia and China handed
Assad a diplomatic victory
Tuesday by vetoing a Western-backed U.N. resolution
that could have led to U.N.
sanctions on Damascus, but
Turkish Prime Minister Recep
Tayyip Erdogan promised action of his own.
“Naturally the veto … cannot
prevent sanctions,” Erdogan
said. “We will of necessity
implement a package of sanctions.”
Erdogan, who is visiting South
Africa, has said he will announce the package after he
visits a Syrian refugee camp in
Turkey in the next few days.
The double veto by Moscow
and Beijing infuriated Western
powers which have already
imposed their own sanctions
on Syria and were trying to
pave the way for a U.N. embargo, and will reinforce Assad’s
hold on power – at least in the
short term.
“This is a sad day for the Syrian people. It’s a sad day for the
Security Council,” France’s
Foreign Minister Alain Juppe
said.
Germany also expressed disappointment. A government
spokesman said the draft resolution would have been an
important signal of support for
many Syrians “who for months
have been taking to the streets
for political freedom.”.
Syria’s state news agency
SANA said Damascus welcomed the veto. “It restores
hope for a balanced world …
after a long time of American
and European domination
which turned the Security
Council’s resolutions into a
tool for punishing defenders
of independence and liberation,” SANA said.
While a top aide to Assad
Wednesday hailed the Russian and Chinese vetoes as
“historic.”
“This is a historical day that
Russia and China as nations
are standing for the people
and against injustices,” presi-

dential adviser Bouthaina
Shaaban told AFP in an interview.
“The United States has used
the veto 50 times against the
rights of the Palestinian people in their life, in their dignity
and in their land,” she said.
“I think that all the Syrians are
happy that now there are other
powers in the world to stand
against hegemony, against
military interference in the affairs of countries and people.
“The veto that Russia and China have used … is a veto that
stands with the Syrian people
and gives the time for us to enforce and enhance reforms.”
But U.N. Secretary-General
Ban Ki-moon Wednesday
voiced regret that the Security
Council was unable to pass
the resolution urging Syria to
halt its six-month crackdown
on protesters.
“He regrets that the council
has not been able to agree and
he hopes that the disagreements … will be overcome,”
Ban’s spokesman Martin Nesirky told reporters.
He also reiterated Ban’s position that the “violence in Syria
is unacceptable.”
The draft resolution received
nine votes in favor and four
abstentions. U.S. Ambassador
Susan Rice said Washington
was outraged and called for
“tough targeted sanctions” on
Damascus.
Russia’s Ambassador Vitaly
Churkin said Moscow rejected the threat of sanctions on
Syria and China’s envoy Li
Baodong said Beijing opposed
“interference in [Syria’s] internal affairs.”
Russia has close ties with Assad’s government, which has
been a client for arms sales,
and has a naval maintenance
facility on Syria’s Mediterranean coast.
Beijing and Moscow, which
had voiced concern that the
draft could pave the way for
Libya-style military intervention, also want to limit Western influence in the Middle
East, while the United States
and Europe have long sought
to loosen Syria’s alliance with
Iran. Assad has used tanks
and troops to crush an uprising which erupted in March,
inspired by regional revolts

which toppled three North African leaders this year.
The United Nations says
2,700 civilians have been
killed. Damascus blames the
violence on foreign-backed
armed groups which it says
have killed at least 700 security personnel.
Syria’s economy is reeling
from the impact of the unrest
and U.S. and European sanctions on the small but key oil
sector.
Assad faces a more united
opposition after groups in exile came together in Istanbul
Sunday to call for his downfall, but the U.N. vote marks a
setback to his opponents who
had hoped for an escalation in
international pressure on Damascus.
“We deeply regret the positions of Russia and China
toward the resolution,” said
Omar Idlibi of the grassroots
Local Coordination Committee in Beirut, adding he had
“not lost hope in the international community.”
Idlibi said the opposition was
studying options including a
general strike or civil disobedience campaign, but analysts said Assad did not look
threatened in the immediate
future.
“The mere fact that Assad
may be able to avoid international sanctions for the time
being reinforces his position
in the short term,” said Ayham
Kamel from the Eurasia think
tank.
“Assad is going to remain in
power in the near term. I don’t
think there are signs of imminent collapse but Syria faces
challenges across the country – the economy, insecurity across the country, and a
more organized opposition.”
Syria banned most luxury and
car imports last month to try
and conserve dwindling foreign currency reserves, but
rescinded the measure Tuesday after a spike in prices and
disquiet among an influential
merchant class that has been
backing Assad.
Turkish sanctions could also
have a major impact. But Turkish officials have made clear
that any measures will target
Assad’s government and not
the Syrian people.

Change and Reform ministers enter the session wearing T-shirts in
support of Jeita Grotto’s inclusion in the new Seven Wonders

BEIRUT: The Cabinet held a
marathon session Wednesday, appointing former Minister of State Adnan Sayyed
Hussein at the head of the
Lebanese University, but
as expected it avoided the
thorny issues of funding
the Special Tribunal for
Lebanon and key appointments.
During the six-hour meeting, President Michel Sleiman and Prime Minister
Najib Mikati briefed ministers of their respective visits to the United States late
in September. The session
also touched upon the draft
budget for 2012, which was
unveiled Tuesday by Finance Minister Mohammad
Safadi.
The appointment of Sayyed
Hussein, who served as
a minister of state in the
Cabinet of former Prime
Minister Saad Hariri, did
not run smoothly as ministers of MP Walid Jumblatt’s
Progressive Socialist Party
expressed reservations
saying there were better
academicians for the post
Although he was considered to be among the
president’s share of ministers, Sayyed Hussein was
the11th minister to resign
after those of Hezbollah
and its allies, a decisive act
that brought down Hariri’s
Cabinet in January following a long-simmering dispute over the U.N.-backed
court.
Sayyed Hussein, 57, was
nominated by Hezbollah
for the post. The former
minister, who will serve a
five-year-term, earned a

state doctorate in Political
Science from LU where he
started lecturing in 1990.
The term of LU’s incumbent
president Zuheir Shukr expired in February of this
year.
Prior to the session, Sleiman discussed the latest
developments with Mikati
during a closed-door meeting.
Meanwhile, Cabinet approved a draft law to raise
the salaries of LU full-time
and contracted professors
and formed a ministerial
committee to propose the
level of increase.
Ministers also passed a law
to raise the salaries of elementary teachers at public
schools and teachers at vocational training schools.
The Cabinet formed a
ministerial committee to
make proposals regarding
amendments to the public
sector’s scales and salaries.
Speaking to reporters following the session, Information Minister Walid
Daouk said Mikati had
informed ministers that
Interior Minister Marwan
Charbel had handed him a
draft law for the 2013 parliamentary elections, and
promised he would start
examining it soon. Mikati
also highlighted the need
to continue appointing civil
servants
The prime minister said he
agreed with Sleiman that
Cabinet sessions would
convene starting next week
to discuss the 2012 draft
budget. Mikati promised he
would continue his efforts

ing into consideration the
financial situation of the
state.
While the Cabinet session
was convened, contracted
LU professors gathered
along the road leading to
Baabda Palace, reiterated
their demands to become
full-time employees.
Ministers from Michel
Aoun’s Change and Reform
bloc entered the session
wearing T-shirts reading: “I
voted for Jeita Grotto” in a
bid to promote Lebanon’s
natural site which is a candidate for the new Seven
Natural Wonders competition.
The Cabinet is expected
to convene again Tuesday
at the Grand Serail and
Wednesday at the Baabda
Palace.
Separately,
ministerial
sources told The Daily Star
that Mikati is convinced of
appointing a new Ogero
director to replace AbdelMonia yourself who would
remain in his second post
as an Investment Director
General.
The same sources said that
Mikati was discussing the
names of three candidates
for the post with Telecoms
Minister Nicolas Sehnaoui.
While Cabinet did not
touch on the divisive issue
of funding the STL, Free
Patriotic Movement leader
Michel Aoun, however, reiterated Wednesday his
disapproval of the matter,
highlighting that paying
Lebanon’s share to the STL
was not one of the country’s international obligations.
“There is no agreement between Lebanon and the U.N.
Security Council over the
court, the decision was unilaterally made and imposed
on Lebanon under Chapter
7,” Aoun told Monte Carlo
Radio station.
Aoun said that Mikati has
committed a mistake by
committing to pay Lebanon’s dues.
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Berri visits Armenia,
lashes out at Israel

Libyan NTC forces break through to Sirte center

NTC fighters destroy Sirte’s eastern gate, which they say symbolized the former regime’s oppression

Berri tells the Armenian Parliament that Israel keeps violating U.N. Security Council resolutions

BEIRUT: Parliament Speaker Nabih Berri lashed out at
Israel in a speech before
the Armenian Parliament
Tuesday, declaring that the
armed struggle will continue as long as Lebanon
is under threat.
“While we reiterate our
commitment to United Nations resolutions … Israel
keeps ignoring [the resolutions] and violates them on
a daily basis,” said Berri in
a speech from the Armenian capital, Yerevan.
“For this reason, the resistance has and will continue
[to struggle against Israel]
as long as the danger remains against our territory
and threatens our [sovereign] rights,” Berri added.
The speaker said that
peace in the Middle East
would only be possible
through the implementation of U.N. Security Council Resolutions 425 and
1701. Adopted in 1978,
Resolution 425 called for
the immediate Israeli withdrawal from Lebanon, while
1701, which was adopted
28 years later, called for
the complete cessation of
hostilities between the two
countries and the deployment of 15,000 United Nations peacekeeping troops
in south Lebanon.
Berri, who is on an official
visit to Armenia, was accompanied by Nabatieh MP
Mohammad Raad, head of

the Loyalty to the Resistance parliamentary bloc,
and Beirut MP Arthur Nazarian, head of the Armenian-Lebanese Friendship
Committee.
Berri also said that giving
up the resistance is “just
like someone calling for Israel to occupy the land.”
In his wide-ranging speech
in Yerevan, Berri said that
foreign powers are struggling to gain control over
the developments in the
Arab world.
“Mr. Speaker, in light of
the developments in the
Middle East, we should
be vigilant of the different
foreign pressures on our
countries and the attempts
[to manipulate] the popular
movements against some
regimes,” said Berri, addressing Armenian Parliament Speaker Hovig Abrahamian.
“Of course we don’t oppose
the rightful demands of the
people in the region,” continued Berri, “but we cannot but remain strong to
the face of threats against
attempts to divide the region.”
Commenting on the developments in Syria, Berri
warned against inciting
sectarian strife in the neighboring country, adding that
it would lead to negative
repercussions throughout
the region.
Berri, who headed the first

official Lebanese delegation to Armenia in 1997, reiterated Tuesday the need
to push the relationship
between the two countries
forward. “There are 20 mutual agreements between
the two countries … and
more than 20,000 Lebanese students have graduated from universities in
Armenia.”
However, Berri said that
economic and trade relations between Lebanon and
Armenia have remained
weak despite the strong
relations between the two
countries.
“There are a lot of investment opportunities in the
tourism sector in Beirut
and Yerevan,” said Berri.
“We need to admit that the
capacity of trade and economic relations between
our countries is not on the
level of the relationship between Lebanese and Armenians … and I would prefer
not to mention any numbers,” said Berri.
According to Berri, Yerevan could become a bridge
between Lebanon and
the post-Soviet countries.
“And Lebanon would also
be a platform for Armenia
to expand its relations with
other Arab countries,” Berri added.
During his visit to Armenia,
Berri also met with Armenian President Serzh Sargsyan.

SIRTE/BRUSSELS/TRIPOLI: Libyan forces fought
their way, street by street,
into the center of Moammar Gadhafi’s birthplace
of Sirte Wednesday after
their commanders said
the battle for the city was
entering its final hours.
Taking Sirte would be of
huge symbolic importance
to Libya’s new rulers be-

cause it would dispense
with the biggest pocket
of pro-Gadhafi resistance,
and allow the interim
government to switch its
focus to preparing democratic elections.
The battle for the city has
come at a high cost for
civilians. They have been
trapped by the fighting
with dwindling supplies

Israel a threat to region because has nukes: Turkey

Turkey’s Prime Minister Recep Tayyip Erdogan and his wife Emine greet
people during their visit to Gostivar, west of Skopje September 30, 2011

ANKARA: Israel is a
“threat” to its region because it owns nuclear
weapons, Turkey’s Prime
Minister Recep Tayyip Erdogan said Wednesday.
“I right now see Israel as
a threat for its region, because it has the atomic
bomb,” Erdogan was
quoted as saying by the
Anatolia news agency,
during an official visit to
South Africa.
He also accused Israel of
committing “state terrorism.”
Erdogan in the past has
accused the West of
“double standards” in
the way that it has tried
to ban Iran from building
nuclear weapons without

taking similar measures
against Israel.
Israel has never officially
admitting to possessing
nuclear weapons.
Turkey downgraded relations with one time ally
Israel after the latter refused to apologize for
its raid on a Gaza-bound
Turkish aid flotilla, in
which its nine Turkish
activists died on May 31,
2010.
Last month, Turkey expelled the Israeli ambassador and froze military
ties and defence trade
deals. Ankara has also
threatened to send warships to escort any Turkish vessels trying to reach
Hamas-ruled Gaza.

of food and water and
no proper medical facilities to treat those that are
wounded.
Wednesday, the heavy artillery and rocket fire from
Gadhafi loyalists that had
been keeping fighters with
the National Transitional
Council pinned down on
the outskirts of the city
subsided, allowing the
NTC forces to move in.
“More than half the city
is under the control of
the [anti-Gadhafi] rebels,”
said Adel al-Hasi, a local
NTC commander. “In two
days, God willing, Sirte
will be free.”
A Reuters reporter near
the center of Sirte said she
could hear the occasional
thump of mortars landing
near National Transition
Council positions, but
that pro-Gadhafi forces
had now resorted to using small arms as they
switched to close-quarter
fighting.
The NTC advance took
them towards Sirte’s government quarter, a grid of
expensively built hotels,
villas and conference centers where Gadhafi used
to host foreign leaders.
One group of anti-Gadhafi
fighters positioned itself in
a luxury hotel on the Mediterranean coast, using it
as cover to fire on loyalists in a residential area
about 300 meters away.
Built for Gadhafi and his
guests, according to rebels posted there, the brand
new hotel had jacuzzis,
flat-screen televisions and
mahogany furniture in the
rooms.
The building though was
now riddled with holes
from bullets and rocket-propelled grenades.
Smashed glass lay on
the floor and there were
bloodstains on the stairs.
“We didn’t take the center
of Sirte yet,” said another
NTC commander in the
city, Col. Ahmad al-Obeidi.
“There are still clashes
in the streets. They have
a few mortars, not a lot …
They still have snipers.”
International aid agencies
have warned of a humanitarian catastrophe unfolding inside Sirte.
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Draft budget proposes VAT hike

Safadi unveils details of the 2012 draft budget at a press conference

BEIRUT: Finance Minister
Mohammad Safadi unveiled
Tuesday details of the 2012
draft budget which called
for a series of taxes, such as
increasing the value added
tax from 10 to 12 percent –
a proposal that was widely
rejected by a number of politicians and economists.
The ambitious draft budget,
which is yet to be approved
by the Cabinet and parliament, envisages a rise in
government revenues to a
GDP ratio from 3.21 to 7.22
percent under the pretext
of financing better social
and medical benefits for the
Lebanese people.
Head of the Free Patriotic
Movement MP Michel Aoun
explicitly rejected any attempt to increase the VAT
which indicates that this
draft budget will face stiff
resistance from many ministers in the Cabinet.
Other economists also
voiced reservation on raising the VAT ceiling.
“I am against the increase
[of VAT],” said economist
Louis Hobeika, adding that
the best solution for the
time being is the minimization of unnecessary expenditures.
Hobeika does not have confidence in the possibility
of implementing the 2012
draft budget reforms due to
prevailing political disputes
in the country.
“How can Lebanon implement all these reforms with
the prevalence of all this political fighting?” he asked.
Hobeika said that a 10 percent VAT is enough for the
time being, expressing his
disapproval at adopting any
solution that would exert
more pressure on Lebanese
consumers.

“It’s better to minimize our
expenses for the time being and to better collect
our revenues rather than
increasing VAT,” hinting at
the poor collection of electricity revenues in some areas in Lebanon.
Hobeika’s disapproval was
echoed by economist Ghazi
Wazneh. “The increase
in VAT in parallel with an
increase in the minimum
wage would contribute to a
surge in inflation rate which
in turn would have a negative impact on growth rate,”
he said. “Moreover, the increase in wages would then
lose its value.”
Wazneh prefers to impose
taxes on real estate investment which would generate
LL400 billion in addition to
imposing taxes on other
items rather than increasing VAT. “I’d also prefer
to collect a 0.5 percent tax
from commercial banks on
T-bills transactions which
would generate around
$150 million,” he added.
Wazneh has also suggested
imposing taxes on seafront
properties in addition to dividing the funds allocated
for infrastructure improvement over several years in
order to ease the burden.
The 2012 draft budget announced by Safadi during a
press conference included
a 3 percent tax on real estate transactions and an
increase in VAT from 10 to
12 percent in addition to increasing the tax on deposit
interest rates from 5 to 8
percent – the latter would
surely irk bankers, experts
say.
Lebanon has been without
a budget for the past five
years. The 2010 budget was
not passed by parliament

while the 2011 budget was
not even discussed by the
Cabinet.
However, Safadi announced
that he has referred the 2012
draft budget to the Cabinet
and parliament for it to be
discussed and approved.
“We have also started working on reviewing the past
accounts of the state in
addition to controlling our
expenditures according to
proper money management
principles in order to guarantee investors and donor
countries’ confidence,” he
added.
Safadi tried to allay concerns over tax increase by
assuring that the finance
ministry will reduce certain
taxes such as the taxes
on profits from the re-assessment of companies
that want to turn to holding
firms.
Other measures include reducing the fines on those
who defaulted from paying
their subscriptions to the
National Social Security
Fund for the year 2010 by
90 percent.
“Reducing from fines on
traffic fees for the year 2009
and before by 70 percent
was also included in the
2010 draft budget,” he said.
Safadi cited other exemptions and cuts in fines and
fees while highlighting the
draft budget’s focus on the
increase in investment expenditures for the improvement of infrastructure and
services which would save
citizens many bills.
“Investment expenditures
reached LL3.079 trillion
(around $2 billion) in the
2012 draft budget, which
is equivalent to 14.62 percent of total expenditures
and 4.5 percent of GDP,” he
said.
The minister added that
investment expenditures
would amount to 5.32 percent of GDP if the LL563 billion budget of the Telecommunications Ministry are to
be added to the overall expenditures.
However, Safadi admitted
that the amount of money
needed for the improvement
of infrastructure including
telecommunications, electricity, water and transpor-

tation projects is way above
what has been allocated in
the 2012 draft budget.
“This is why the government is working on securing additional funding from
donor countries in addition
to boosting partnership with
the private sector in order
to finance these projects,”
he added.
Among the measures adopted in the new draft budget is the ministry’s insistence on strengthening the
social safety nets aimed at
protecting citizens by allocating LL300 billion as a
first step to pave the way
for a complete health coverage for all Lebanese.
“We have tried, in the new
draft budget, to create a
balance between the taxes
imposed and the additional
social security benefits offered to citizens,” he said.
Safadi said that the draft
budget takes into account
the government’s dues for
the NSSF and hospitals.
Productive sectors have
also had their share in the
2012 draft budget: LL156
billion has been allocated to
support the agriculture sector; LL46 billion is aimed at
boosting the tobacco farming and an additional LL125
billion has been allocated
for subsidizing agriculture
investment loans.
As for the tourism sector,
the 2012 draft budget allocated LL18.5 billion which
will include the construction of a tourist port in Jounieh costing LL60 billion to
be paid over three years.
According to the summary
of the 2012 draft budget
provided by the Finance
Ministry, the overall budget
deficit in 2012 is expected
to reach LL6.247 trillion
compared to LL5.466 trillion in 2011, equivalent to
an increase of LL781 billion
or 14.3 percent.
Safadi said in his speech
that the 2012 draft budget
secures control over spending when compared to the
2011 draft budget.
“It also records a drop in
the deficit to GDP ratio from
9.4 to 8.1 percent in addition
to recording a regression in
the debt-to-GDP ratio from
135 to 132 percent,” he

added.
The minister added that the
cost of debt servicing is expected to reach LL5.812 trillion in the 2012 draft budget
compared to LL5.776 trillion
in the 2011 draft budget –
an increase of LL36 billion,
reflecting the increase in
the public debt.
Answering questions by
journalists about the 2012
draft budget’s commitment
to covering the expenses
of the Special Tribunal for
Lebanon, Safadi assured

that the Lebanese government pledges to fulfill all of
its local and international
duties.
Asked about a possible
objection of a specific political party against covering STL’s expenses, Safadi
said that the interests of
Lebanon are a priority and
expressed his confidence
that all political parties
would unanimously agree
that Lebanon’s top interest
is to fulfill its international
obligations.

Israeli raid killed Israeli captives
in 2006: Lebanese ministe
BEIRUT: An Israeli raid
during the 2006 war in
Lebanon killed two Israeli
soldiers held captive by
Hezbollah, according to a
senior aide to a Lebanese
leader allied to the group.
Ali Hassan Khalil, who is
now health minister and
top aide to Parliament
Speaker Nabih Berri, wrote
in his memoirs of the 34day war being published
by As-Safir daily in Beirut
that news of the death of
the two soldiers was relayed by senior Hezbollah
official Hussein Khalil.
Hezbollah guerrillas captured the two soldiers in
a cross border attack on
July 12, 2006, with the aim
of exchanging them for
Lebanese and Arab prisoners held in Israel. Israel
responded by launching a
war against Hezbollah demanding the freeing of the
soldiers and the disarming
of Hezbollah.
The Jewish state failed to
achieve its goals and had
to exchange the remains
of the soldiers with the last
Lebanese prisoners it held
two years later.
It had been assumed that
the soldiers were killed
in the original Hezbollah
attack. Hezbollah never
commented on the condition of the soldiers until it
handed over their remains,
and it never discussed the
issue since.

But Khalil wrote in As-Safir Wednesday that he and
Berri were holding a meeting with the Hezbollah official on August 3, 2006, to
assess the developments
of the war when he told
them that the two soldiers
had recently died as a result of an Israeli raid on an
unidentified location.
“There is another subject
that is known to very few
brothers who are directly
linked to the issue and no
one other than us will find
out about it later,” Hussein
Khalil was quoted as saying. “Israeli bombardment
during the past few days
have led to the death of the
two Israeli captives… The
brothers had taken all precautions to avoid something like this happening
but the (Israeli) expansion
of bombardment and the
use of heavy rockets have
led to this.”
Berri aide wrote that Hezbollah’s Khalil continued,
saying: “What an irony…
Israel kills the captives
that it declared war (to
free) them. From our side
as resistance, we will continue the battle of negotiations as if nothing has
happened.”
The minister did not say
why the allegation was
not revealed earlier but
described the incident as
one of the biggest secrets
of the 2006 war.
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World mourns loss of visionary Apple founder Steve Jobs

APPLE visionary Steve
Jobs has died from cancer aged 56, a premature
end for a man who revolutionised modern culture
and transformed everyday
technology.
As Apple confirmed his
death yesterday, many
learned of his passing
through his own inventions
like the iPad and iPhone
and paid tribute using the
same.
“We are deeply saddened to
announce that Steve Jobs
passed away today,” Apple
said.
“Steve’s brilliance, passion
and energy were the source
of countless innovations
that enrich and improve all
of our lives. The world is immeasurably better because
of Steve.”
With tributes pouring in
from around the globe,
Apple fans flooded Twitter
and Facebook to voice their
sorrow at the passing of the
man who helped put minicomputers into the pockets
of millions.
Jobs was just 21 when he
founded Apple Computer
with his 26-year-old friend
Steve Wozniak in his family
garage.
The venture, with its ubiquitous trademark of an apple
with a bite taken out of it,
has since grown to become
one of the world’s most
valuable companies – one
whose second quarter prof-

it in July hit $US7.31 billion
($7.57 billion).
Steve Jobs death Apple
store New York
In his tribute today, US
President Barack Obama
said Jobs was one of America’s “greatest inventors”.
“He transformed our lives,
redefined entire industries,
and achieved one of the rarest feats in human history:
he changed the way each
of us sees the world,” Mr
Obama said.
Apple CEO Tim Cook - who
had been handling Apple’s
day-to-day operations since
Jobs went on medical leave
in January - led the praise
for the Silicon Valley legend.
“Apple has lost a visionary
and creative genius, and
the world has lost an amazing human being,” Mr Cook
said.
“Those of us who have
been fortunate enough to
know and work with Steve
have lost a dear friend and
an inspiring mentor.”
His family, in a separate
statement, said Jobs “died
peacefully today surrounded by his family ... We know
many of you will mourn with
us, and we ask that you respect our privacy during
our time of grief.”
Outside Apple’s Cupertino
headquarters, three flags
– the US, a California state
flag and an Apple flag – flew
at half-staff on the news.

Microsoft co-founder Bill
Gates also expressed condolences from himself and
his wife, saying that it had
“been an insanely great
honour” to work with his
long-time rival.
“I’m truly saddened to learn
of Steve Jobs’ death,” Mr
Gates said. “Melinda and
I extend our sincere condolences to his family and
friends, and to everyone
Steve has touched through
his work.
“Steve and I first met nearly
30 years ago and have been
colleagues, competitors
and friends over the course
of more than half our lives.
“The world rarely sees
someone who has had the
profound impact Steve has
had, the effects of which
will be felt for many generations to come.”
Facebook founder Mark
Zuckerberg thanked Jobs
for being a “a mentor and a
friend”.
“Thanks for showing that
what you build can change
the world. I will miss you,”
he said.
Google CEO Larry Page
and co-founder Sergey Brin
also paid tribute to the fellow technology giant.
“Steve, your passion for
excellence is felt by anyone who has ever touched
an Apple product,” Mr Brin
said. “On behalf of all of us
at Google and more broadly
in technology, you will be

missed very much.”
Mr Page said: “He always
seemed to be able to say
in very few words what you
actually should have been
thinking before you thought
it. His focus on the user experience above all else has
always been an inspiration
to me.”
Jobs started Apple with
Wozniak in 1976, only to be
forced out a decade later
after internal power struggles and a hostile working
relationship with then CEO
John Sculley.
Jobs later claimed that getting fired freed him “to enter one of the most creative
periods of my life”.
During his time away, Jobs
bought the graphics division of Lucas Film, which
he turned into Pixar to produce the animated hit Toy
Story, earning the company
more than $US362 million
worldwid
When he was invited back
to “rescue” Apple in 1996,
he brought with him the
NeXT computer he had been
working on. This would become the frame work for
all subsequent Apple Mac
computers and lead the
company on its upwards
trajectory.
Cultivating Apple’s countercultural sensibility and
a minimalist design ethic,
Jobs rolled out one sensational product after another,
even in the face of the late-

2000s recession and his
own failing health.
He helped change computers from a geeky hobbyist’s
obsession to a necessity
of modern life at work and
home, and in the process
he upended not just personal technology but the
mobile phone and music
industries.
Perhaps most influentially,
in 2001 Jobs launched the
iPod, which offered “1000
songs in your pocket.” Over
the next 10 years, its white
earphones and thumb-dial
control seemed to become
more popular than the
wristwatch.
In 2007 came the touchscreen iPhone, joined a year
later by Apple’s App Store,
where developers could sell
iPhone “apps” which made
the phone a device not just
for making calls but also for
managing money, editing
photos, playing games and
social networking.
In 2010, Jobs introduced
the iPad, a tablet-sized, alltouch computer that took
off even though market
analysts said no one really
needed one.
By 2011, Apple had become
the second-largest company of any kind in the US
by market value. In August,
it briefly surpassed Exxon
Mobil as the most valuable
company.
Under Jobs, the company
cloaked itself in secrecy to
build frenzied anticipation
for each of its new products.
Jobs himself had a wizardly
sense of what his customers wanted, and where demand didn’t exist, he leveraged a cult-like following to
create it.
Known for his trademark
mock black turtleneck shirt,
blue jeans and running
shoes, Jobs was prone to
phrase comments in musical references involving his
favourite artists like The
Beatles and Bob Dylan.
When he spoke at Apple
presentations, legions of

acolytes listened to every
word. He often boasted
about Apple successes,
then coyly added a coda “One more thing” - before
introducing the latest ambitious idea.
In later years, Apple investors also watched these appearances for clues about
his health.
Jobs revealed in 2004 that
he had been diagnosed with
a very rare form of pancreatic cancer - an islet cell
neuroaendocrine tumour.
He underwent surgery and
said he had been cured.
In 2009, following weight
loss he initially attributed
to a hormonal imbalance,
he abruptly took six months
leave. During that time, he
received a liver transplant
that became public two
months after it was performed.
He went on another medical
leave in January 2011, this
time for an unspecified duration. He never went back
and resigned as CEO in
August, handing the job to
his hand-picked successor,
Cook, though he stayed on
as chairman.
Consistent with his penchant for secrecy, he didn’t
reference his illness in his
resignation letter.
In 2005, following the earlier bout with cancer, Jobs
delivered Stanford University’s commencement
speech: “Remembering that
I’ll be dead soon is the most
important tool I’ve ever encountered to help me make
the big choices in life,” he
said.
“Because almost everything
- all external expectations,
all pride, all fear of embarrassment or failure - these
things just fall away in the
face of death, leaving only
what is truly important.”
He is survived by his biological mother, sister Mona
Simpson; Lisa BrennanJobs, his daughter with
Brennan; wife Laurene, and
their three children, Erin,
Reed and Eve.
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Guards for Qantas boss Alan Joyce after death threats

Death threats ... Qantas CEO Alan Joyce

THE aircraft engineers’ union
has questioned the authenticity of death threats sent to
senior management at the national carrier, suggesting they
may have been concocted to
garner public sympathy.
Qantas is involved in an industrial dispute with unions
fighting a planned restructure
that could result in up to 1000
staff culled.
Australian Licensed Aircraft Engineers Association
(ALAEA) federal secretary
Steve Purvinas says Qantas
boss Alan Joyce was right to
send a memo to his 35,000
staff reminding them that intimidation and bullying is not
acceptable.
“If I’ve received a death threat,
and I’ve advised the people
that it is likely to have come
from that that behaviour’s
unacceptable, I’ll put it in the
hands of police,” he said.
“I think it’s then a very strange
step for him to have taken, to
have then gone public with it
as well.
“I think he should have left
it in the hands of police and
allowed them to investigate
and informed his staff members, which he’d done, but it
looks a little bit fishy from our
perspective the fact that he’s
then had it splashed on the
front page of newspapers.”
Mr Purvinas said it was “a
possibility” the threats had
been made up to secure public support for the airline during industrial negotiations.
“But I don’t think that Alan
(Joyce) has written a letter to
himself for that purpose.”
He told ABC Radio the letters
“could have come from anywhere”.
“If it’s come from someone
who’s an angry employee or
someone unrelated to Qantas
management or if it’s come
from Qantas management, I

think the full weight of the law
should be thrown at them.’’
Mr Joyce said today he was
concerned for the safety of
Qantas employees, and upset
that such threats had been
made.
“I think it is vile. I think it’s
cowardly. Intimidation and
bullying in any workplace ...
is something we should not
allow,” he told Fairfax Radio.
A Qantas spokesman said he
was “not going to dignify” Mr
Purvinas’ comments with a
response.
Transport Workers Union national secretary Tony Sheldon
also questioned the letters
are part of a staged campaign
by the airline.
“If the allegations are true
then they should be looking at the hard drives of the
media team at Qantas to find
out whether they produced
this document,” he said on
wednesday.
“I think there are two critical
questions raised: whether
this is a PR stunt or whether
this is a serious allegation.
“These are serious allegations ... whether this is a conspiracy by Qantas or a conspiracy by someone that’s
lost their job in this issue.”
The threats - being investigated by both the Australian
Federal Police and NSW police - are being taken seriously and Mr Joyce has been
advised to review his home
security. The airline boss has
also hired Close Personal
Protection to accompany him
to some events.
It has been revealed senior
staff had their car windows
smashed and homes damaged after refusing to strike.
Mr Joyce yesterday took the
extraordinary step of sending a memo to 35,000 Qantas
staff alerting them to employees receiving threats.

But the memo did not mention that Irish-born Mr Joyce
had himself received an explicit death threat.
The Daily Telegraph can reveal a typed letter, sent to Mr
Joyce’s home, read in part:
“It’s coming soon Paddy.
You can’t even see it!
“The Unions will fight you ...
Qantas is our airline, started
& staffed by Australians, not
foreign filth like you.
“All your evil plans ... will
come back to you very swiftly, & kick you (sic) Irish FOREIGN ARSE out of the country.”
Qantas spokeswoman and
Group Executive Government
and Corporate Affairs head
Olivia Wirth also received a
death threat letter sent to her
home. Other hand-written letters sent to management who
participated in a contingency
workforce during a Transport Workers Union action
labelled them as “scabs” and
suggested retribution against
them and their families if they
broke ranks with strikers.
Qantas is involved in a bitter industrial dispute, with
unions fighting a planned
restructure that would see
1000 staff shed.
In his email yesterday, Mr
Joyce said: “I have become
aware of acts of bullying and
intimidation within Qantas.
“Qantas workers who are
union members have been
subject to violence against
their property after they declined to take strike action.
“Members of Qantas management who stepped in to
support our business have
received menacing correspondence, including to
their homes. These acts are
abhorrent, and illegal. I have
referred these matters to the
police, and our security team
is investigating.
“Those who are in the business of using threats, violence and intimidation to
obtain their industrial ends
should know this: these
tactics are cowardly and deplorable. “I call on all union
leaders to desist from inflammatory language and to
encourage their members to
exercise restraint.”
Tuesday night Mr Purvinas
said none of his union members was involved.

Abbott no to GST on fresh food

OPPOSITION
Leader
Tony Abbott has slapped
down suggestions by
one of his backbenchers
that the GST be extended
to cover fresh food.
As the second and final day of the Canberra
tax forum got underway
on wednesday morning,
federal Liberal MP Jamie
Briggs said state governments should be arguing
for the stretch of the GST
to be extended.
`Ì mean let’s not forget
the GST in the first place
was meant to be applied
to food and services,’’
the South Australian told
ABC Radio in Adelaide.
`B̀ut part of the deal, because of the Labor Party’s complete opposition
to the GST, even when it
got an electoral mandate,
meant that a deal had to
be done with the Democrats and excluded food
and services.’’
Asked if he would like to
`ùnwind’’ that, Mr Briggs
replied: `Ì think it has to
be discussed, I mean if
you’re serious about having a tax forum’’.
The states have consistently argued they need
more tax revenue from
the Commonwealth, so
they can afford to remove
much-criticised `ìnefficient’’ taxes, like stamp
duty.
Treasurer Wayne Swan
said the Gillard government `àbsolutely rejects’’
calls to increase the rate
or the base of the GST
because it would make
life difficult for families.
`S̀o I think Mr Abbott today ought to indicate
whether he supports that
move from Jamie Briggs,
a prominent Liberal backbencher, or not.’’
Mr Abbott, in Victoria today, disagreed with Mr
Briggs.
`Ìt’s just a view from a
backbencher _ it’s not
our policy,’’ Mr Abbott
said.
`We have no intention
whatsoever of making

any change in this area.’’
Mr Abbott said he had
not disciplined Mr Briggs
over the comments.
`We are not Stalinists,’’
he said, `b̀ut that is not a
view shared by anyone
else in our party.’’
During discussions at
the tax forum today businessman Mark Carnegie
warned that unless the
wealthiest Australians
paid an extra 15 per cent
in tax, the nation could
find itself “facing the
sort of nightmare” as the
United States and parts
of Europe.
`T̀he richer of us are very
lucky and we need to
stand up and take responsibility and do something
about this yawning demographic problem,’’ he
said.
Financial policy expert
Greg Smith warned welfare payments system
would soon become unsustainable.
`Ì’m sorry to inject a sad
note into the discussion,
but my prediction for
the next 10-15 years is
that the issue will not be
stop the taxes or stop the
boats, it will be stop the
welfare system,’’ he said.
Government spending
had to be more efficient

so the strains on the
welfare transfer system
did not place significant
pressures on the budget,
Mr Smith said.
`Ìt is a crisis ... Australia
has to basically become
much, much smarter with
the way we do government spending and the
way we do the transfer
system if we are going to
make this a sustainable
policy.”
Judy Yates, an associate professor from Sydney University, warned
the tax forum that unless young people could
afford to buy their own
homes there would be
massive pressures on
welfare payments, including rent assistance,
in the future.
Ms Yates said while the
current tax system did
not impose capital gains
tax on family home or impose a land tax on home
owners, Australia should
introduce tax on all housing to help reduce house
prices and encourage urban consolidation.
But Mr Swan said the
family home was exempt
from tax because it went
very much to `t̀he core of
what I see is the Australian way’’.

Australian boy, 14, arrested in
Bali, accused of drug possession

A 14-year-old boy from New South Wales could
face a lengthy jail term in Indonesia after allegedly being caught with drugs while on holiday in
Bali.
It is understood the boy was arrested on Tuesday, allegedly in possession of a small amount of
marijuana.
The Daily Telegraph reports that he was allegedly
caught with 6.9 grams gross of marijuana or 3.6
grams net.
The schoolboy was being held at police headquarters in Denpasar.
If charged with possession he would face a maximum penalty of 12 years in prison.
However, as there is no juvenile court system in
Indonesia, he would likely be placed in an adult
prison if convicted.
He is the youngest Australian to be arrested in
Indonesia.
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Wayne Swan urged to act on tax talk after Tax Forum

Treasurer Wayne Swan gives the thumbs up at the tax forum at Parliament House in Canberra

WAYNE Swan has flagged
a rise in the tax-free threshold to $21,000 when it is
“affordable”, more generous treatment of business
losses and a reform timetable for state levies, but
the Treasurer has failed to
quell business and welfare
critics who last night demanded more action.
In closing the two-day
tax forum in Canberra on
wednesday, Mr Swan also
foreshadowed a crackdown
on the tax-free treatment of
living-away-from-home allowances for foreign workers, a revamp of superannuation rules that will make
annuities more attractive
to retirees, a new think
tank on tax reform and an
independent tax advisory
board.
Declaring that tax reform
would be hard, but worthwhile, Mr Swan said: “If we
find the common ground,
we can put in place the
building blocks for a further enhancement of our
tax system to ensure that
the prosperity we know is
before us can be spread
right around our country.”
Mr Swan revealed NSW
Treasurer Mike Baird and
his Queensland counterpart, Andrew Fraser, had
been charged with working on state tax reform. A
first draft of the plan would
be due by the end of next
year, including a timetable
for the harmonisation of
payroll and land taxes.
Despite the suite of promises after two days of discussions among senior
business, welfare and academic figures on the future of the tax system, the

arthur Coal, expressed
disappointment that more
didn’t come out of the forum.
And Australian Council of
Social Services chief executive Cassandra Goldie, while welcoming the
tax advisory board, said
ACOSS was disappointed
the Treasurer had not made
any reference to securing
more affordable housing
through the tax and transfer system.
Raising the tax-free threshold to $21,000 would provide a tax break of about
$87 a year to the lowest
income earners.
It would extend the tax
changes started in the
government’s carbon tax
package, which lifted the
tax-free threshold from
$6000 to $18,201 from July
next year and promised a
further increase to $19,401
from July 2015.
Mr Swan said that the government had already tripled the tax-free threshold
as part of the carbon tax
package and its “first priority” would be to increase
the tax-free threshold to
$21,000, removing the Low
Income Tax Offset entirely.
The initial carbon tax
threshold rise would mean
about 1 million people
would not have to pay tax,
the second tranche would
take a further 100,000 out
and yesterday’s flagged
threshold rise would take
out another 100,000.
Tax experts said on
wednesday night the full
suite of tax changes would
mean a tax cut of about
$500 a year for wage earners on $60,000.

Mr Swan said Board of
Taxation chairman Chris
Jordan would head a business tax reform working
group to look at business
taxes, including more generous treatment of losses
and savings measures to
fund any new measures.
The board would also consider ways to equalise the
tax treatment of equity finance compared with debt
finance.
Mr Swan said the business
changes were aimed at addressing the “pressures of
the patchwork economy”.
The move came after business groups called on the
government to embrace
the Henry tax review’s recommendation that the corporate tax rate be cut to 25
per cent - a move opposed
by ACOSS and the Australian Council of Trade
Unions.
Mr Swan said the forum
had identified “common
ground” on the need for
targeted measures to help
struggling businesses in
an environment of strong
structural change.
Responding to calls to
ease the red tape burden
on small business, Mr
Swan also announced a
joint Treasury-Australian
Taxation Office effort to cut
red tape.
On state taxes, Mr Swan
there was little doubt that
stamp duties harmed labour mobility and housing
affordability, insurances
taxes discouraged people
at risk from taking out insurance and payroll tax
hindered business efficiency.
But Mr Swan said the fed-

eral government would not
be funding any suggestions
from Mr Baird or Mr Fraser
through the GST or through
a state income tax levy. He
called on the states to fund
any changes through their
own tax bases.
Mr Swan said there had
been substantial federal investment in the states over
the past couple of years in
education, disability services and the recent health
agreement.
He said the GST distribution review taskforce headed by former Victorian premier John Brumby would
also look at the efficiency
of state taxes and incentives to reform state tax
systems further.
On superannuation, Mr
Swan said the government
was prepared to work with
the industry to do more on
annuities.
The Treasurer said the
role of the independent tax
studies institute would be
to examine the design and
simplification of the tax
and transfer system.
“The policies that we have
begun to sketch out here
today are very important,”
he said.
“Not all of them will be popular but what we do know
is, if we can get them in
place we would have made
a substantial contribution
to long-term reform in this
country.”
Assistant Treasurer Bill
Shorten flagged the government would set up a
tax advisory board to give
strategic advice to the
ATO, and in a surprise
move it would be given an
independent chair.
Opposition
Treasury
spokesman Joe Hockey
was critical of the forum’s
outcomes.
“We’ve had two days, 200
people and $1m (spent),
and the best this Labor
government could come
up with is another committee and a review,” Mr
Hockey said. “Their idea of
tax reform is 19 increased
or new taxes as opposed to
a better, simpler and fairer
tax system that will be offered by the Coalition.”

government last night remained under pressure to
deliver a wider tax reform
agenda.
Business Council of Australia chief executive Jennifer Westacott said Mr
Swan’s pronouncements
represented a welcome and
important first step.
“But we are a long way
short of a 10-year plan to
overhaul the tax system
and improve the efficiency
of government spending
required to deal with Australia’s unfolding fiscal
challenge,” Ms Westacott

said.
Australian Industry Group
chief executive Heather
Ridout, who served on the
Henry tax review panel,
said the forum was “worth
the trip to Canberra”and
the outcomes had the potential to deliver positive
results.
“However, we will need to
see the policy results before we can judge the true
worth of the dialogue,” Ms
Ridout said.
Former Queensland Labor
treasurer Keith De Lacy,
now the chairman of Mac-

STICKING to the speed
limit is about to get easier with the RTA to axe
many 70km/h and 90km/h
zones to make roads less
confusing for drivers.
The RTA has released
new guidelines to the
state government saying it will “restrict the future use” of 70km/h and
90km/h speed limits, using either 60km/h, 80km/h
or 100km/h where appropriate.
And it will change any
existing speed limits
deemed inappropriate.
The move is part of a government review ordered
by Roads Minister Duncan Gay to help frustrated
drivers by reducing the
number of speed zones.
Under changes, the chief
executive of the soon-tobe established Roads and
Maritime Services - formerly the RTA - will have
to give special approval
if a 70km/h or 90km/h
speed limit is set on any
road in NSW.
“The government made
a commitment to review
the NSW speed zoning
guidelines as part of the
audit of speed zones,”
Mr Gay said yesterday.
“The guidelines include
a new policy to restrict
the future use of 70km/h
and 90km/h speed limits

when speed zones are
set or reviewed.
“Motorists complained
that there are too many
confusing speed signs
and we have listened to
their concerns.
“We want to ensure motorists can focus on the
road when driving instead of constantly looking at changing speed
signs.”
In June, Mr Gay asked locals to have their say on
speed limits, with the 100
“most annoying” roads
nominated by motorists
to be reviewed by March
31.
Mr Gay said the audit
would review stretches
of road with a number of
speed zone changes and
identify what changes
could be made.
At the time he promised
to review stretches on
the Newell Highway, New
England Highway, Princes Highway, King Georges Rd and various local
roads in western Sydney.
Those roads have long
been identified as areas
of concern by the community and the RTA, Mr
Gay said.
Other options being considered by the RTA include introducing a minimum length for speed
zones.

Multi speed zones will be
banned across NSW
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BANKSTOWN-LIDCOMBE HOS- Julia Gillard
PITAL EXPANDS DIALYSIS UNIT promotes

RBA Leaves Official Cash Rate Unchanged

carbon tax at
forum

Member for East Hills,
Glenn Brookes, announced on thursday the
$353,760 refurbishment of
the Dialysis Unit at Bankstown-Lidcombe Hospital.
Funding for the dialysis
unit helped to refurbish,
purchase new equipment
and recruit new staff at
Bankstown-Lidcombe
Hospital Dialysis Unit.
Mr Brookes said the refurbishment of the dialysis
unit, funded by the NSW
Government, was a great
enhancement to the existing service.
“The expanded unit at
Bankstown-Lidcombe
Hospital includes an additional five dialysis chairs
taking the total number of
chairs to 17, and will operate six days a week,” Mr
Brookes said.
“This is good news for
the growing number of local residents with chronic
kidney disease who can
now access care closer to
home,” he said.
“The new chairs allow the
Hospital to offer an additional 60 dialysis treatments a week to an additional 20 patients,” he
said.
South Western Sydney
Local Health District Re-

nal Service Director, Professor Michael Suranyi,
said the dialysis unit, for
patients suffering from
chronic kidney disease,
will provide modern expanded satellite services
to the South Western Sydney community.
“Kidney disease can affect people of any age,
with diabetes being the
number one factor for
chronic kidney disease,”
Professor Suranyi said.
“The worrying thing is
that nearly half of people
with an advanced form
of kidney disease do not
know they have weak or
failing kidneys.
“That’s why it’s so important, particularly for people with diabetes, to lead
a healthy lifestyle and to
visit your GP for regular
health checks,” he said.
“This $353,760 refurbishment at Bankstown-Lidcombe Hospital is a clear
demonstration of the Government’s commitmment
to make good on its promise to deliver more investment than ever into our
hospitals and health infrastructure across NSW.”
Mr. Brookes said.
Media contact: Geoffrey
Grasso 0421 778 671

PRIME Minister Julia Gillard has promoted her
carbon tax scheme at the
federal government>s tax
forum, saying her plan to
triple the tax free threshold will encourage people
to work.
Ms Gillard told the forum
in Canberra that raising the tax free threshold under the carbon tax
scheme would help move
people off welfare and
back into work and encourage mothers to enter
the workforce.
«We are very proud of
having structured a part
of the carbon pricing reform so that we are tripling the tax free threshold,>> Ms Gillard said.
«That will bring out of
the tax system entirely
almost half a million
people.
«They will go from paying
tax to paying no tax.>>
Under the government>s
carbon tax package, the
tax free threshold will
increase from $6,000
to $18,200 from July 1,
2012.
Ms Gillard said 300,000
of the people who will
no longer pay tax will be
women.
«So it is a change taking
people from paying tax to
paying no tax, predominantly a change directed at
working women and they
would be working women
either making a journey
from welfare to work or
more likely secondary income earners who have
been out of the workforce for a period of time
and are making the calculations to come back
into the workforce,>> she
said.
«We should not forget the
real world dollar effect of
these changes.>>

RBA Governor Glenn Stevens. Source: The Australian

At its meeting on tuesday, the Board decided
to leave the cash rate unchanged at 4.75 per cent.
Statement by Glenn Stevens, Governor Monetary
Policy RBA
Conditions in global financial markets have
continued to be very unsettled, with uncertainty
increasing about both the
prospects for resolution
of the sovereign debt and
banking problems in Europe, and the outlook for
global economic growth.
While temporary impediments that had contributed to a slowing in growth
in some countries over
recent months are lessening, recent data suggest
a continuing period of
soft economic conditions
in both Europe and the
United States. Moreover,
the uncertainty and financial volatility have reduced confidence, which
could result in more cautious behaviour by firms
and households in major
countries.
It will take more time for
evidence of any effects of
the recent European and
US financial turbulence
on economic activity in
other regions to emerge.
Thus far, indications are
that economic activity is
continuing to expand in
China and most of Asia.
Nonetheless,
recent
events have led forecasters to reduce their estimates for global GDP

growth, which is now
expected to be about average this year and next.
Prices for commodities
have declined over recent
weeks, though in general
they remain high.
Australia’s terms of trade
are very high, which has
increased national income considerably. Investment in the resources sector is picking up
very strongly and some
related service sectors
are enjoying better than
average conditions. In
other sectors, cautious
behaviour by households
and the earlier rise in the
exchange rate have had
a noticeable dampening
effect. The impetus from
earlier Australian Government spending programs
is now also abating,
as had been intended.
While there remain good
reasons to expect solid
growth over the medium
term, the indications are
that the pace of near-term
growth is unlikely to be as
strong as earlier expected, due both to local and
global factors, including
the financial turmoil and
related effects on business confidence.
Underlying
inflation
stopped falling and began to increase earlier
this year. The Board has
been concerned about the
prospect of a further pickup over the period ahead,
but over recent months
has been weighing the

question of whether a
period of weaker than expected conditions would
contain that pick-up in
inflation. Recently revised
data show a pick-up to
date in the underlying
pace of price rises that
was less sharp than initially indicated. Moreover,
with labour market conditions now a little softer
and households more
concerned about the possibility of unemployment
rising, the likelihood of a
significant acceleration
in labour costs outside
the resources and related
sectors is lessening.
Taking into account all
the recent information,
the path for inflation may
now be more consistent
with the 2–3 per cent
target in 2012 and 2013,
abstracting from the impact of the carbon pricing scheme. This assessment will be reviewed on
receipt of further data
on prices ahead of the
Board’s next meeting. An
improved inflation outlook would increase the
scope for monetary policy
to provide some support
to demand, should that
prove necessary.
The Board noted that financial conditions have
been easing somewhat,
with interest rates for
some housing and business loans declining
slightly due to increased
competition and the fall
in some funding costs in
financial markets. The exchange rate has also declined from the very high
levels of a few months
ago. Credit growth remains low, however, and
asset prices have declined.
At today’s meeting the
Board judged the current
cash rate remained appropriate. As always, the
Board will continue to assess carefully the evolving outlook for growth
and inflation.
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