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EAGLE VALE INSURANCE SERVICES  

Active Insurance Management 
For Your Business 

 
 Workers' Compensation for your Employees 

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

 Home Construction Insurance  
Your Specialist AMP Advisers 

      165C Wattle Street Bankstown 
Call us Today 

 02 9707 3077 
Mob: 0414 309 360 

email: danny@eaglevaleinsurance.com.au 
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Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance 

Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd 
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40
Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نصر اهلل يلتقي جنبالط... وواشنطن ال تعّدل قرار جتميد املساعدات للجيش

نار التمويل تقرتب ... وال »مّوال« حكومياً موحداً لألجور
طابع  ال  أمنيان  اهتزازان 
بعلبك  يف  هلما  سياسيًا 
تبقى  والعني  وطرابلس.. 
عاصمة  على  مفتوحة 
أمعنت  بعدما  الشمال، 
بقرارها  األوساط  بعض 
يف  املدينة  بزّج  القاضي 
السورية  األزمة  آتون 
املفتوحة، وهو األمر الذي 
استوجب اتصاالت سياسية 
رئيس  جانب  من  مكثفة 
ميقاتي  جنيب  احلكومة 

موازية  أمنية  وإجراءات 
اللبناني  اجليش  يتوالها 

بشكل أساسي.
ظل  السياسة،  ويف 
القرارات  مسة  االهتزاز 
بالرفع  املبتورة  احلكومية 
ومتييزها  لألجور  اجلزئي 
املوظفني  بني  الفاضح 
إىل  وتقسيمهم  والعمال 
فئة حمظوظة وفئة مظلومة، 
مثلما بدت مكّونات األكثرية 
ملف  مقاربة  يف  حذرة 

متويل احملكمة الدولية، يف 
ارتدادات  أية  ملنع  حماولة 
الوضع  على  سلبية 
احلكومي املهتّز أصاًل، فيما 
عمر  الرئيس  مواقف  بدت 
مؤخرًا  التقى  الذي  كرامي 
السوري  الرئيس  من  كاًل 
بشار األسد واألمني العام 
حسن  السيد  اهلل«  لـ«حزب 
بإعالنه  واضحة  اهلل،  نصر 
غضون  يف  الثانية  للمرة 
أقل من 48 ساعة أن متويل 

ال  ميّر  لن  الدولية  احملكمة 
يف جملس الوزراء وال يف 

جملس النواب.
هذا املوقف الذي مل جياهر 
حتى  علنًا،  اهلل«  »حزب  به 
رئيس  أيضًا  مسعه  اآلن، 

امليدل ايست هريالد
هريالد  مورنينغ  سيدني 

 (2011-10-9)
)ترجمة العنكبوت االلكرتونية(

أبو  بهية  احملامية  رفعت   
مطران  على  دعوى  محد 
امللكيني  الروم  كنيسة 
أسرتاليا  يف  الكاثوليك 
عصام يوحنا درويش،  بعد 
أن تربعت بـ 25000 دوالر 
للكنيسة لبناء جدار أيقوني 
دينية،  رموز  عليه  ُتطبع 
عقارية  اشارة  ووضعت 
على احد ممتلكاته، وطالبته 
ايضًا برد أثاث فاخر قيمته 

30000 دوالر.
ومن جانبها، حتاول الكنيسة 
إخالء احملامية بهية أبو محد 

النزاع القانوني بني املطران درويش 
واحملامية ابو محد ينتقل اىل احملكمة العليا 
وتأجيل جلسة االستماع اىل 24 الشهر اجلاري

*املطران عصام درويش* 
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 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
êÓè„ãœ@Ô„Ï†@@bËjybó€

26 Good St~@Granville 2142
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بييت(  بـ  ايضًا  )املعروفة 
اليت  العقارات  احد  من 

استأجرتها من الكنيسة.
اخلالف  حدة  وتصاعدت   
عصام  املطران  كان  الذي 

19 قتيال سورياً ... وموسكو تقرتح مقاربة مينية 
ودعوة خليجية الجتماع عربي فوري

اجملتمع  موسكو  دعت 
مع  التواصل  اىل  الدولي 
سوريا،  يف  االزمة  طريف 
على  ومعارضة  سلطة 
السواء، على غرار املقاربة 
اليمنية  لالزمة  الدولية 
مفاوضات  اطالق  اجل  من 
دول  دخلت  فيما  بينهما، 
اخلليجي،  التعاون  جملس 
عرب  االزمة  مسار  على 
املطالبة بعقد اجتماع فوري 

العرب  اخلارجية  لوزراء 
إراقة  وقف  »سبل  لبحث 

الدماء وآلة العنف«.
نظمت  الوقت،  هذا  يف 
جولة  السورية  السلطات 
وأجنيب  إعالمي عربي  لوفد 
فيما  الرسنت،  مدينة  يف 
 19« مقتل  نشطاء  أعلن 
اشتباكات  يف  شخصا 
ومسلحني«،  اجليش  بني 
دعوة نشطاء  وذلك عشية 

إىل  »فيسبوك«  موقع  على 
)امس(  اجلمعة  التظاهر 
أحرار  »مجعة  عنوان  حتت 

اجليش«.
جملس  دول  وطلبت 
يف  اخلليجي،  التعاون 
بيان صدر يف دبي، »عقد 
اجتماع فوري جمللس جامعة 
الدول العربية على مستوى 
ملناقشة  اخلارجية،  وزراء 

اجمللس  قوات  واجهت 
أمس  اللييب  االنتقالي 
االول، مقاومة غري متوقعة 
من قبل قوات معمر القذايف 
ما  سرت،  مدينة  يف 
الرتاجع مسافة  دفعها إىل 
واإلعداد  كيلومرتين، 
لقصف جيوب مقاومة اتباع 
القذايف باملدفعية الثقيلة، 
تصرحيات  تضاربت  فيما 
الليبية  السلطة  مسؤولي 
اعتقال  نبأ  حول  اجلديدة 

تضارب التصرحيات حول اعتقال املعتصم

سرت: الثوار يرتاجعون حتت نريان قوات القذايف

التتمة صفحة 17

التتمة صفحة 17

الدميوقراطي«  »اللقاء 
النائب وليد جنبالط، خالل 
بالسيد  مجعه  الذي  اللقاء 
حسن نصر اهلل قبل ساعات 
إطاللة  عشية  وذلك  عدة، 

عن افتتاح فرع جديد
لتصليح جميع أنواع السيارات
(Taxi & LPG اختصاصي(

مع اعطاء 
 Pink Slip

 تعلن ادارة
Eagle Tyres 

85 Cowper St, Granville NSW 2124 Sydney Australia

96374355
موبايل: 0415652925

فاكس: 96374525

mk@eagletyres.com.au
www.eagletyres.com.au

 لالتصال

 خدمة مميزة 
 دقة يف العمل 
 صدق يف التعامل
خربة طويلة

زورونا مرة تصبحون من زبائننا

جنل القذايف املعتصم.
اجمللس  قوات  وانسحبت 
اليت  االنتقالي  الوطين 
القضاء  يف  تأمل  كانت 
املقاومة  جيوب  آخر  على 
حيني سكنيني مشالي  يف 
غرب مدينة سرت، ملسافة 
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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 $10 
WINNERS
AGAIN

2011

WINNER

2008

2008

WINNER

2010

2010

L2
38

23
87

-0
80

91
1

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

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

AFTER $30 
CASHBACK ON 

UPGRADE



صفحة 3     

لبنانيــات

Page 3

Lucky Len . No.1

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات اليانصيب رابحة املاليني

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

تكونون من املحظوظني وتربحون املاليني

هدايا - قص مفاتيح - بطاقات لكافة املناسبات وغريها الكثري

بإدارة لطف اهلل حجّار

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

*ستيالاّ جالبة الحطوط ملشرتي اليانصيب*

Saturday 15 October 2011السبت 15 تشرين األول 2011

الراعي من هيوسنت لـ»السفري« البريوتية: ال رسـائل بيين وبيـن أوبامـا

وأطمئـن املصطاديـن فـي املـاء العكـر أننـي وصفيـر واحـد
غراسيا بيطار

العامل«.  خيّلص  وحده  »اجلمال 
عبارة دوستويوفسكي ملعت يف 
ذهن البطريرك املاروني بشارة 
أالربعاء  تلبيته،  خالل  الراعي 
املاضي، دعوة الغداء اىل مائدة 
إحدى  يف  دانيال  ورانيا  مجال 
عن  هيوسنت.  مدينة  ضواحي 
والعيش  والعطاء  الروح  مجال 
والعائلة  واالنفتاح  الواحد 
يف  الراعي  حتدث  الصاحلة 
املطارنة  ووفد  حضرة مضيفيه 

املرافق.
وكلما »حتررت« اجللسات من أي 
»كفوف«،  »اخرتق« كالم الراعي 
دون  من  املستمعني  قلوب 
اجلنوبية  جولته  عن  استئذان. 
حب  عن  الكثري.  الكثري  يروي 
لقاء  اىل  وتعطشهم  الناس 
املسيحيني  من  وهم  البطريرك 
والسنة والشيعة والدروز وكل 

لبنان.
رّحب رجل األعمال مجال دانيال 
بالراعي »يف بيته«. ولكي يظهر 
تأييده ألهمية استمرار البطريرك 
فال  يعتمده  الذي  النهج  يف 
استشهد  يقال،  ما  بكل  يهتم 
بعبارة للبابا الراحل يوحنا بولس 
متضررون  أتاه  عندما  الثاني 
السينمائية  األفالم  أحد  من 
اليت تناولت سرية حياة السيد 
عاملية  جوائز  وحصدت  املسيح 

فكان جوابه: »ليكن كما هو«.
على  انسحبت  اجلميلة«  »اجللسة 
الراعي  به  خّص  الذي  احلديث 
هامشها.  على  »السفري« 
انطباعه  عن  يعّب  تامة  براحة 
اإلجيابي حتى اآلن حيال زيارته 
»مجاعتنا  بأن  يفخر  االمريكية. 
وأيضا من إخواننا العرب سواء 
من سوريا أو فلسطني والعراق 
يف  فاعلون  وغريها  واألردن 
فقط  وليس  األمريكي  اجملتمع 
املال.  وينفقون  هنا  يعملون 
يساعدون  منهم  واملسيحيون 
قراهم  يف  الكنائس  بناء  يف 
وحركتهم  والقاعات  واألندية 
ملالقاة عائالتهم تنعش البالد، 
واألهم أنهم حيملون وجه لبنان 
العربية  والقضايا  احلقيقي 

ويقومون بدور السفري احلقيقي 
السفراء  جانب  اىل  للبنان 
الرمسيني«. واىل جانب »جنمهم« 
الساطع يف اخلارج، دعا الراعي 
الدعم  تقديم  اىل  املغرتبني 
على  مجاعاتنا  »ملساعدة  الالزم 
هذا  يف  العيش  يف  االستمرار 
أجل  من  اهلجرة  وعدم  الشرق 

متابعة الرسالة«.
معايري  السياسة  ملقياس  لكن 
الرئيس  مع  واللقاء  أخرى 
يواكب  أوباما  باراك  األمريكي 
يف  كـ«شبح«.  الراعي  زيارة 
البطريرك  يكرر  الصدد،  هذا 
الكنسي  القانون  أن  املاروني 
راعوية  جبوالت  القيام  يلزمه 
على كل األبرشيات أينما كانت 
أثار  »اليت  سوريا  ضمنها  ومن 
إعالني عن نييت بزيارتها ردات 
»أنا  ويتابع:  جدا«.  قوية  فعل 
رجل دين ولست رجل سياسة، 
مجاعتنا  حيث  األماكن  أزور  أنا 
ترتيب  على  عادة  تعمل  اليت 
سياسيني  مسؤولني  مع  لقاء 
وحنن يعنينا أن جنتمع بهم بكل 
طيبة خاطر ألن هذا يريح اجلالية 
إذ قد يكون لديها مطالب أو ما 

شابه تريد إيصاهلا وأيضا تكون 
لدى  ما  اىل  لإلستماع  مناسبة 

السلطة لتقوله عن مجاعتنا«.
وهل هذا ما حصل يف لقائكم 
اللبناني  األمريكي  الوزير  مع 
األصل راي حلود يف بيوريا، أي 
هل مت تبادل أي رسائل بينكم 
وبني أوباما، جييب الراعي: »مل 
يتخلل اللقاء أي رسائل متبادلة 
األمريكي،  الرئيس  وبني  بيين 
فالوزير حلود هو ماروني وجتمعنا 
به عالقة قدمية. علما أننا التقينا 
الكونغرس  يف  أعضاء  أيضا 
ولكن  مسؤولني  أيضا  وهؤالء 
ما أريد قوله هو إنين مل أطلب 
موعدا ليس ترفعا ولكن لكوني 
أنا ال أطلب وإمنا اجلاليات هي 
طلبت  أنها  ويبدو  تطلب  اليت 
املوعد  أعطي  إذا  آخر  وموضوع 
جمال  هناك  كان  وإذا  ال.  أم 
لكي تستقبلين السلطات املدنية 
فهذا  غريها  أو يف  أمريكا  يف 
جيد جدا واستفيد من املناسبة 

لكي ٌأقول ما أريد قوله وإذا مل 
يكن هناك من جمال فال جمال. 
أخلط بني دوري  أن  ال ميكنين 
والشؤون  والروحي  الرعوي 

الوطنية والسياسية«.
اليت  للمعلومات  وتوضيحا 
ترددت عن إرسال أوباما دعوة 
اىل  الحقة  لزيارة  اليه  رمسية 
الواليات املتحدة، قال الراعي: 
»مل يردني أي شيء ال دعوة اىل 
زيارة الحقة وال أي شيء رمسي 
بشخصيات  فقط  التقينا  آخر 
الكونغرس  وأعضاء يف  ونواب 
وحتدثنا  شخصي  مستوى  على 
يف كل األمور. البطريرك ليس 
دولة  رجل  وال  سياسة  رجل 
لقد  رعيته.  لزيارة  ويذهب 
قمت بزيارة رمسية اىل فرنسا 
األلف  لتقليد عمره حواىل  نظرا 
سنة وقمت على هامشها جبولة 
مع  الفارق  هو  وهذا  راعوية 

زيارتي ألي بلد آخر«.
ظروف  اختصر  الرعية  هذه 

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 
رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

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

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 2116

الراعي وإىل يساره دانيال واملطرانان صياح وشاهني وزوجة دانيال
ابن  لـ«السفري«  عيشها 
»احللم  دانيال.  طرطوس مجال 
انتهى، يقول، ليس  األمريكي 
فقط بالنسبة اىل املغرتب وإمنا 
أيضا بالنسبة اىل األمريكي »أبا 
عن جد«، إذ هناك عوامل جديدة 
الثروات  ثقل  نقل  اىل  دفعت 
من موقع اىل آخر وجعلت أمريكا 
حتت الدين«. وإذ يلفت دانيال 
اليت  التظاهرات  اىل  االنتباه 
طوقت مباني أصحاب املاليني 
يف عمق منهاتن كصدى ألزمة 
أن  يتوقع  سرتيت«،  »وول 
تتوسع »ثورة اجلياع« هذه لتعّم 

كل الواليات املتحدة«.
من  مسمع  على  تتكلم  األرقام 
الطبقة  من   %  15« الراعي: 
وصلت  أمريكا  يف  الوسطى 
والوضع  الفقر  مستوى  اىل 
تآكل  أن يسوء يف ظل  مرشح 
هي  اليت  الوسطى  الطبقة 
النظام  يف  األساس  الركيزة 
دور  عن  أما  الدميوقراطي«. 

هذه  كل  يف  اليهودي  اللوبي 
األعمال  رجل  يقول  الدوامة، 
أكثر  اغرتابه  على  مضى  الذي 
لوبي  »هناك  عاما:   33 من 
أن  أي  يهودي،  ال  إسرائيلي 
مثل  للدول  لوبيات  هناك 
اللوبي السعودي مثال. ال شك 
قديم  اإلسرائيلي  اللوبي  أن 
ال  لكنه  بسخاء  وممّول  وقوي 
يؤثر يف األعمال بقدر تأثريه يف 
ألمريكا«.  اخلارجية  السياسات 
االنتخابي  االستحقاق  وعشية 
الرئاسي يف الواليات املتحدة، 
التساؤالت  باب  واسعا  يفتح 
ولعل أبرزها: أين تنفق امريكا 
ذلك  وهل  العامل  يف  أمواهلا 

حيصل ملصلحة أمريكا فقط؟
على أرض »العم سام«، املتهالك 
اقتصاديا والذي يرسم العديد 
من عالمات االستفهام، خطوات 
لوس  حنو  متواصلة  الراعي 
أجنلس ونيويورك. وعلى أرض 
غري  اعالمية  إطالالت  بريوت 
اهلل  نصر  للكاردينال  معتادة 
الراعي  يقول  فماذا  صفري. 
عن بعض املصطادين يف املاء 
اإلحياء  حياولون  والذين  العكر 
بطريركان؟  للكنيسة  بات  بأنه 
جييب: »كالمنا نعم نعم وال ال. 
النتخابي  األول  اليوم  منذ  أنا 
صفري  البطريرك  أن  أعلنت 
واعتبته  الدائم  البطريرك  هو 
زلت  وما  لي  ومثاال  لنا  ذخرية 
والبطريرك  أنا  كذلك.  أعتب 
على  وتتلمذت  واحد  شخص 
ولكي  هو.  من  وأعرف  يده 
أطمئن مجيع الناس: لن يتمكن 
فم  من  كلمة  يأخذ  أن  من  أحد 
يصطاده  أو  صفري  البطريرك 
بكلمة فهو أكب وأذكى من كل 
هذه الصغائر. وإذا أراد أحدهم 
العكر  املاء  يف  االصطياد 
تعرف  فالبطريرك صفري مسكة 
هو  هو  ألنه  جيدا  »تزق«  أن 
أمس واليوم وطاملا هو موجود 

يف احلياة«.
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واملوازنة  املال  جلنة  خصصت 
اجتماعها امس االول يف جملس 
ابراهيم  النائب  برئاسة  النواب 
النواب  حضور  ويف  كنعان 
مستحقات  ملناقشة  االعضاء، 
اخلاصة  الرتبوية  املؤسسات 
املال  وزارتي  عن  ممثلني  مع 
العالي،  والتعليم  والرتبية 
ووقفت عند أسباب عدم تطبيق 
مشروع القانون الوارد باملرسوم 
املالية  للمساهمة   2359 رقم 

للدولة هلذا القطاع.
املستحقات  ان  كنعان  واوضح 
»قديم  امر  للمدارس  املالية 
هناك  ألن  قديم  وجديد. 
تسمى  ملدارس  مستحقات 
جمانية امنا تقع فيها أعباء على 
كاهل املعنيني بها. تعاني هذه 
وبشكل  سنوات  منذ  املدارس 
باستمراريتها  ودائم  مستمر 
وفقا  مستحقاتها  دفع  لعدم 
 13 يف   2359 رقم  للمرسوم 
كانون األول 1971 وفيه حتديد 
انها  للدولة.  املالية  للمساهمة 
كلفة  ألن  متواضعة  مساهمة 
هي  املدارس  هذه  يف  الطالب 
أقل بكثري من كلفة الطالب يف 

املدارس الرمسية«.
أضاف: »يف اجللسة األوىل اليت 
واليت   2010 العام  عقدناها يف 
واملوازنة  املال  جلسة جلنة  هي 
والرتبية  املال  وزيري  حبضور 
هذه  أنتجت  وقد  حينه،  يف 
املستحقات  بدفع  قرارا  اجللسة 
وال   2007 العام  منذ  املرتاكمة 
تزال هناك مستحقات منذ العام 
تدفع،  مل  اليوم  وحتى   2007
وقد دفع يف وقتها فقط حبدود 
منها  ويبقى  ل.ل  مليار  الـ65 
ل.ل،  مليار   17  2007 للعام 
 83 و2009   2008 سنيت  ومن 
مليار ل.ل و2009 و2010 هناك 
ايضا  و2011   2010 العام  عن 
ذلك  وجمموع  ل.ل  مليار   83

266 مليار ل.ل من يتحمل هذا 
يصبح  أن  يريدون  هل  املبلغ؟ 
ان  علما  الشارع؟  يف  أوالدنا 
على  مؤمتن  النيابي  اجمللس 
السلطة  وعلى  القوانني  تنفيذ 
ارادة  حترتم  أن  التنفيذية 
النيابي  اجمللس  وإرادة  الناس 

يف احرتام القوانني«.
»يف  ان  معرفته  عن  وكشف 
للعام  املوازنة  قانون  مشروع 
 168 حدود  يف  اعتمادا   2010

مليار لرية«.
أوصت  »اللجنة  ان  اىل  واشار 
احلكومة، بامجاع النواب ومبوافقة 
ويف  والرتبية  املال  وزارتي 
حضور احتاد املؤسسات الرتبوية 
ان  املدارس  هذه  ميثل  الذي 
والتعليم  الرتبية  وزارة  تطلب 
إعطاء  احلكومة  من  العالي 
مستحقات  لسداد  خزينة  سلفة 
ملفاتها  أصبحت  اليت  املدارس 
النصوص  وإعداد  مكتملة، 
النصوص  بتعديل  املتعلقة 
تظهر  عرقلة  هناك  ألن  الراهنة 
طالبت  لذا،  التدقيق.  خالل 
لوزارة  باعداد نص جييز  اللجنة 
املال اقتطاع مستحقات صندوق 
التعويضات، مباشرة من املبالغ 
اجملانية  للمدارس  املستحقة 

الغاية،  هلذه  توضع  آللية  وفقا 
على أن يتوىل اجلهاز التنفيذي 
تنفيذ  يف  باإلسراع  يسمح  ومبا 
التفتيش  وأوصت  امللفات. 
لدفع  رقابته  مبمارسة  املركزي 
املستحقات ألن يف استطاعته، 
يف حال اكتشاف أي خمالفة، أن 

حييلها على القضاء«.
ولفت اىل »التزام وطين ومطلب 
عام وجامع من اعضاء اللجنة هو 
اىل  اجملانية  املدارس  عودة 
اجلبل وخصوصا تلك اليت أقفلت 
ابوابها قسرا طوال األحداث. كنا 
طلبنا مهلة اسبوعني فطلب الينا 
إضافيا، فال  اسبوعا  أن منددها 

مانع لدينا«.
للمدارس  العام  االمني  وأعرب 
املؤسسات  احتاد  ـ  الكاثوليكية 
الرتبوية األب مروان تابت باسم 
عن  الرتبوية  املؤسسات  احتاد 
سعادته ألن »نوابنا يف السلطة 
امللفات  يتابعون  االشرتاعية 
يف  ان  اىل  الفتا  جيب«،  كما 
وصلت  »اليت  املدارس  تلك 
الـ  يناهز  ما  اهلاوية  اىل شفري 
نفذت  فإذا  طفل.  الف   170
هذه التوصيات اليت مت التوافق 
شهر،  خالل  عليها،  واملوافقة 
املؤسسات  بهذه  حفظنا  نكون 

كنعان حّدده بـ 266 مليار لرية وتابت أكد أن 170 ألف طفل على شفري اهلاوية

»املال« تناقش التأخري يف التعويض على املدارس شبه اجملانية
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الرتبوية اليت تؤمن هلم التعليم 
االحتاد  ان  واوضح  النوعي«. 
مع  املقررات  هذه  سيتابع 
الوزارات املعنية وبالتنسيق مع 

جلنة املال واملوازنة.
الوطين  الدفاع  جلنة  استكملت 
والبلديات  واالمن  والداخلية 
النائب  برئاسة  اجتماعها  يف 
مسري اجلسر ويف حضور النواب 
االدارة  عن  وممثلني  االعضاء 
مشروع  يف  البحث  اللبنانية 

قانون الالمركزية االدارية.
اجملتمعني  عن  بيان  يف  وورد 
العام  »االطار  نوقش  انه 
االدارية  والوحدات  للطبقات 
بني  الصالحيات  تضارب  وعدم 

خمتلف الوحدات املركزية«.
»حقوق االنسان«

االنسان  حقوق  جلنة  وحبثت 
موسى  ميشال  النائب  برئاسة 
االعضاء  النواب  حضور  ويف 
يف  املتحدة  االمم  من  ووفد 
والعبودية  الرق،  مواضيع 
وعامالت خدمة املنازل، على ان 
توضع توصيات الحقا من ضمن 
االنسان  حلقوق  الوطنية  اخلطة 
اللجنة  اىل  يرد  ان  انتظار  يف 
مشروع قانون تعده وزارة العمل 

ليناقش

البيانات السنوية للعام 2010 - 2011
خالل شهري تشرين االول/ أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمرب 
2011 ، سوف ُتؤسل البيانات بالربيد للعمال املسجلني على 

األجور.
أي  أن  من  التحقق  عليكم  جيب  بياناتكم  تتلقون  عندما 
- 2011 مسجلة.  بها يف 2010  بناء وتشييد قمتم  أعمال 
واذا كانت هناك ايام  مفقودة من بيانكم عندما اودعتم 
لدى  دفعتكم   على  تؤثر  قد  التها  بها  أبلغونا  بياناتكم  

تقدميكم الطلب.
إذا كنت تعملون حلسابهم اخلاص سوف تتلقون بيانكم يف 

شباط/ فرباير 2012.
إذا كنتم من العاملني على األجور ومل حتصلوا على بيانكم  
تريدون  أو   ، الثاني/نوفمرب  تشرين  نهاية شهر  حبدود   
املزيد من املعلومات، اتصلوا خبط املساعدة لدينا على 41 

www.longservice.nsw.gov.au  14 13 أو زيارة
إبقوا على تفاصيلكم احلالية -- أخربوا مؤسسة اخلدمة الطويلة 

عند لدى تغيري عنوانكم أو تفاصيل االتصال األخرى.
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2010-11 Annual Statements
During October and November 2011, statements will be 
posted to registered workers on wages. 

When you receive your statement you should check that 
any building and construction work you did in the 2010-
11 financial year is listed. If days are missing from your 
statement, tell us. It may affect your payment when you 
make a claim.

If you are self employed you will receive your statement 
in February 2012.

If you are a worker on wages and do not receive your 
statement by the end of November, or would like more 
information, contact our Helpline on 13 14 41 or visit 
www.longservice.nsw.gov.au

Keep your details current – Tell Long Service when you 
change your address or other contact details. 
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شددت مواقف نواب »حزب اهلل« 
أمس، على »أهمية صفقة تبادل 
»حركة  بني  حصلت  اليت  االسرى 
محاس واسرائيل«، واصفة اياها 
بـ »التارخيية وتؤكد صدقية خيار 
احلزب  »دعم  وأكدت  املقاومة«. 
ولإلحتاد  املعيشّية  للمطالب 

العمالي العام والنقابات«.
رأى عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« 
»ما  أن  الساحلي،  نوار  النائب 
حّققته األكثرية من إجنازات، جّنب 
يف  املشكالت،  من  الكثري  البلد 
ما  باملعارضة  يسّمى  ما  أن  حني 
الدولة  ميتلك  كأنه  يتّصرف  زال 
خارجها.  بات  بأنه  يستوعب  ومل 
للمطالب  »حزب اهلل«  »دعم  وأكد 
العام  العمالي  لإلحتاد  املعيشّية 
الشعب  فئات  والنقابات، ومجيع 
اللبناني«، الفتًا إىل أن »احلكومة 
نتائج  حتميلها  ميكن  ال  احلالية 
وتفاقم  اإلقتصادية  الكارثة 

والسياسات  العام  الدين 
اإلقتصادية اخلاطئة اليت إنتهجت 

يف السابق«.
من جهته، أعلن عضو الكتلة الّنائب 
تصريح،  يف  املوسوّي  حسني 
تعليقا على عملّية تبادل األسرى 
والكيان  محاس«  »حركة  بني 
الّصهيوني، أن »خيار املقاومة هو 
األرض  إلستعادة  الوحيد  اخليار 
احملتلة وكّل احلقوق واملقّدسات، 
مبا يؤّكد أّن الّدماء الّطاهرة اّليت 
وفلسطني،  لبنان  يف  ُسفحت 
حفظ  يف  صدقّيتها  أثبتت  قد 
األّمة«،  هذه  وعّزة  وكرامة  حرّية 
إجنازات  ستليه  »إجناز  أّنه  معتربًا 
أخرى حتّقق عودة كّل األسرى من 
سجون العدّو الّصهيونّي مبا يعيد 
للّشعب الفلسطييّن وكّل حركات 
املقاومة يف املنطقة قدرتها على 
الفعل ورسم مشاهد اإلنتصارات 

اآلتية«.

»حزب اهلل« يثين على صفقة األسرى 
ويدعم مطالب االحتاد العمالي

»التغيري  تكتل  عضو  أشار 
ديب،  حكمت  النائب  واإلصالح« 
اىل أن »مرسوم زيادة احلد االدنى 
أكثرية  بأصوات  صدر  لالجور 
وزراء  عدا  ما  املوجودين  الوزراء 
وهناك  اعرتضوا،  الذين  التكتل 
املوضوع  يف  النظر  إلعادة  توجه 
باقرتاحات  لألخذ  جلنة  وتشكيل 
أن  وأكد  حناس«.  شربل  الوزير 
»اخلالف املوجود ال يهدد احلكومة، 
وحنن ننتظر اخلطوات اليت ستتخذ 
رغم  على  موجود  والتماسك 

االختالف يف النظر اىل األمور«.
»وكالة  اىل  حديث  يف  واعترب 
االنباء املركزية« أمس االول، أن 
»قرار زيادة األجور ناقص ومرجتل 
وال جدوى منه«، وقال: »معارضة 
تعين  ال  احلّل  هلذا  التكتل  وزراء 
يف  وحقوقهم  العّمال  ضد  أنهم 
أنهم يريدون  ااّل  األجور،  حتسني 
شاملة  خطة  ضمن  ذلك  حتقيق 
العمل  وزير  ووضعها  سبق 
لكن مل  الوزراء،  وقدمها جمللس 

ديب يعترب قرار زيادة األجور ناقصاً 
وأسود: »العمالي« ليس جديراً بالثقة

يؤخذ بها، بل اختذ اجمللس قراره 
املنشود الذي سّبب ما سببه من 
العمالي  اجلسم  يف  انقسامات 
أو  القرار  يطاهلا  اليت  والشرحية 
ومعلمني  أساتذة  من  يطاهلا  ال 
حتى اّنه سبب إرباكًا لدى موظفي 

القطاع العام«.
التكتل  عضو  قال  جهته،  من 
االول:  امس  أسود  زياد  النائب 
لسنا  أننا  وهو  مبدئي،  »موقفنا 
مستوى  على  احملكمة  هذه  مع 
أن  يريد  ومن  االتهامات،  توجيه 
توجيه  شأنه.  فهذا  معها  يسري 
االتهامات بدأ من الضباط األربعة 
»حزب  إىل  واآلن  بسوريا  مرورًا 
يفعل  أن  ميكن  ماذا  أما  اهلل«، 
اليه،  يعود  فهذا  اهلل«،  »حزب 

فنحن لسنا نسخة عن احلزب«.
وعن زيادة األجور، أوضح »حنن ال 
نرى أن االحتاد العمالي العام جدير 
بالثقة، وبرأيي عليه ان يستقيل 
بعدما ترك مشكالت العمال ترتاكم 

على مدى سنوات«.
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United Australian Lebanese Movement

Cordially invites you to the

2011 Annual BBQ Day

SUNDAY 23rd October, 2011

11AM start

@

2a Amos St, Parramatta

الذكرى  احلر  الوطين  التيار  أحيا 
تشرين  من  عشر  للثالث  السنوية 
يف  أقيم  مركزي  قداس  يف 
الرابية حبضور  القيامة يف  كنيسة 
تكتل  ووزراء  عون  ميشال  العماد 
احلاليني  ونوابه  واإلصالح  التغيري 
حشد  اىل  باإلضافة  والسابقني، 
كبري من املواطنني وأهالي الشهداء 

واملفقودين. 
العماد  ألقى  القداس  انتهاء  وبعد 

عون الكلمة التالية:
إخوتي وأحبائي،

حنتفل  أن  للجيش  سنوٌي  تقليٌد 
متوز،   31 يف  شهدائنا  بذكرى 
وحنن يف الّتيار الوطين احلر حنتفُل 
الوطن  بشهداِء  حنتفُل  مبناسبَتني: 
 13 ذكرى  بالّذكرى،  وحنتفل 
الوطن،  فيها  سقَط  اّليت  تشرين 
من  ونصعد  نعود  أن  علينا  وكان 

الوادي الّسحيق إىل القمة.
بعد أن كّنا نصّلي خمتبئني، وقلة من 
الكهنة تتجرأ على ترؤس قداسنا، 
حتى  اجلبال،  إىل  جلأنا  أن  وبعد 
كدنا نصلي يف املغاور كالكنيسة 
اليوم، واحلمدهلل،  األوىل، ها حنن 
رمسيني وغري رمسيني، نصّلي بكّل 

طمأنينة وبكّل راحة بال.
لقد استمّدينا هذه العزمية من ثالث 
فضائل اهلية حتدث عنها مار بولس 
أوهلا  دائمًا؛  نتذّكَرها  أن  جيب 
احملبة، فلم نتعامل مع الّناس حبقد 
اّليت  احملبة  على  حافظنا  وكراهية، 
وقوُة  املسيح،  السيد  بها  بّشَرنا 
املسيحية تأتي من ذاِتها وال تأتي 
من اخلارج، قوُة املسيحية تأتي من 
وليس  الّدبابات  من  خوفها  عدم 
من الّدبابات اليت متلكها. قوتها ال 
تأتي من قوة املال اّلذي متلكه بل 
من عدم وقوِعها بإغراء املال. إذًا 
بل  للّثأر،  وال  للحقد  نستسلم  مل 
تغّلبنا على احلواجز وختّطيناها وُعدنا 
وبَنينا اجلسور مع اجلميع كي نعيَد 
الّتناغم إىل أرِض الوطن، ونعيَد له 

احملبَة والّسالم.
ال  اليوم،  نراه  اّلذي  واملشهُد 
كان  عظيمًا  العامل  يف  بلد  يوجد 
على  يَده  ومّد  سبق  قد  حقريًا  أو 
راجعوا  اليوم،  وُيعاقب  إال  لبنان 

بذاكرِتكم...
أينما كّنا..  نُكن يومًا معَتدين،  مل 
حيث  الوحش  ضهر  كّنا يف  سواء 
سوق  يف  أو  شهداؤنا،  سقَط 
أخرى..  نقطة  أي  يف  أو  الغرب، 
حِقنا  وعن  ذاِتنا  عن  ندافُع  كّنا 
وجود  على  مّرة  نعتِد  مل  بالوجود. 
يبقى  لذلك  حقوقه.  على  أو  اآلخر 
موقُعنا قويًا ويظلُّ ضمرُينا مرتاحًا، 
وهلذا نقوُل دائمًا إّنه ال يوجد على 

ضمرِينا جرمية: ال دم وال عمالة وال 
الّرأس  مرفوعي  ونبقى  عمولة.. 

بشهدائنا وبوجوِدنا اليوم.
هي  مناها  تعلَّ قد  الّثانية  الفضيلة 
اّلذي جعَل  فضيلة اإلميان، اإلميان 
كلَّ واحٍد مّنا يساوي ألفًا أو مليونًا 
، ألننا مل نُعد خائفني من أحد، بل 
العدد  يُعد  ومل  اخلوف  على  بنا  تغلَّ
حبِقنا  إمياُننا  كان  ولكن  ُيرهُبنا، 
هو اّلذي حيرّكنا. وأعظم دولة يف 
مع  تفعل  أن  بإمكانها  ماذا  العامل 
شخٍص مثلي؟ بإمكانها أن تقتَله، 
ولكن إذا كان ال خياُف من املوت، 
يف  قّناص  وآخر  هي  تتساوى 

الشارع!
فهي  الثالثة  اإلهلية  الفضيلة  أما 
اّليت  هي  الفضيلة  هذه  الّرجاء، 
جعَلتين يف أيام الّظلمة، ويف أيام 
ولكن  املنفى  يف  وحيدًا  الربد، 
اجلذور،  إىل  العودة  أرى  دائمًا 
العودة إىل لبنان. وعند املسيحيني 
باطاًل..  إمياُننا  َلكان  القيامة،  لوال 
ولوال العودة َلكانت كلُّ شهاداتنا 
حنن  لذلك  خسارة.  وَلكانت  باطلة 

انتصرنا واهلل معنا.
هذا هو املاضي اّلذي سّجلناه، ولكن 
واملستقبل،  احلاضر  علينا  يبقى 
من  سيستمر  اّلذي  ين  الدَّ وهذا 
جيٍل إىل جيل، وهو ديٌن ال ينتهي. 
فاستشهاد الذين سبقونا هو ديٌن 
سيأتون  الذين  على  وديٌن  علينا، 
هذه  هلم  سنمّرر  ألّننا  بعدنا  من 

الّرسالة.
موضوع  فقط  ليس  املوضوع 
الوطن  بناء  ايضًا  الّشهادة، هناك 
اليوم  نعيش  وحنن  والّدولة، 
ألقوم  هنا  لست  قوّيًا.  صراعًا 
بهجاٍء سياسّي أو سجاٍل سياسّي، 
معنا.  حيصل  ما  تتابعون  ولكّنكم 
الّدولة،  ببناء  ملزمون  اليوم  حنن 
معيارين:  على  ُتبنى  الّدولة  وهذه 
الذي  والقيمي  األخالقي  املعيار 
وينّظم  الّناس  بني  العالقة  ينّظم 
فيما  احلسنة  والعالقات  الّتعاون 
الذي  القانوني  واملعيار  بينهم، 
هناك  أّن  وطاملا  احلقوق.  ينّظم 
أشخاصًا يتوّلون مواقع املسؤولّية 
األخالقّية  املعايري  حيرتمون  وال 
هناك صعوبة  والقانونّية، سيكون 
صراعنا  ويبقى  الّدولة،  بناء  يف 
قّدموا  الذين  شهدائنا  صراع  هو 
حنن  رمبا  سبيله.  يف  حياتهم 
نقّدمها  مل  حياتنا،  سنوات  نقدم 
دفعًة واحدة، ولكن لدينا كّل يوم 
شهادة، شهادة للحّق، ولدينا كّل 
املعايري  هذه  لتنتصر  صراع  يوم 
األخالقّية والقانونّية. أنا هنا داخل 
الكنيسة، ومن األجدر من الكنيسة 

مل نكن يوماً معتدين بل مدافعني عن ذاتنا وحقنا بالوجود
العماد عون يف ذكرى 13 تشرين: الرجاء جعلين أرى العودة وأنا يف 

ظلمة املنفى ووحدته

Saturday 15 October 2011السبت 15 تشرين األول 2011

للبيع

للبيع 
بداعي 
السفر

سيارة ميتسوبيشي ماغنا موديل 1996

186 Km .....9 Month Rego
السعر 2000 دوالر أو أقرب عرض

لالتصال: 291 210 0420

املعنوّية  لتكون احلريصة والّسلطة 
املعيارين،  هذين  عن  تدافع  اليت 
فعلى أساسهما قامت كل األخالق 
نتأّمل  لذلك  اإلنسانّية،  والقيم 
أيضًا من كنيستنا أن تساعد على 
ففيهما  املعيارين،  هذين  احرتام 
أن  وبإمكانهما  القيم،  كل  تندمج 
يكونا ركيزة الكثري من الكتب عن 
كيفّية قيام دولة جّيدة وحكم صاحل 
وإدارة جّيدة ومراقبة شّفافة. كّل 
هذه املواضيع ختضع ملعياٍر أخالقّي 
حنرتم  أن  وجيب  قانونّي،  ومعياٍر 
تربّينا،  وكما  املعيارين.  هذين 
اهلل،  رمحها  والدتي  كانت  وكما 
أشياء  هناك  بيّن  :يا  لي:  تقول 
أشياء  وهناك  حرام،  بها  القيام 
وبني  عيب«،  بها  القيام  أخرى 
صّنفت  و«حرام«  »عيب«  كلميت 
أن  وأمتّنى  احلياة،  أعمالنا يف  كّل 
ترّبوا مجيعكم أوالدكم على هاتني 

الكلمتني.
مّرة  كّل  ويف  املناسبة،  هذه  يف 
حنتفل فيها لتكريم الّشهداء، جنّدد 
ال  عهٌد  وهذا  هلم.  والعهد  الوعد 
يزول ألّنهم خالدون، وعدنا وعهدنا 
هلم خالد كذلك؛ نعاهدهم أن نكمل 
املسرية إىل أن نفارق هذه احلياة 
الّدنيا  يف  بهم  ونلتقي  ونعود 
على  مؤمتنني  ونكون حنن  الّثانية، 
رسالتهم، وسنكملها حّتى الّنهاية، 
نساوم  ولن  مذّلٍة  ألّي  ننحين  ولن 

ولن نقبل بأي خطأ.
لبنان هو بلد كاألعجوبة، ولعله البلد 
الوحيد الذي أعطاه اهلل فرصًة ثانية 
بعد سقوطه الكامل يف الثالث عشر 
من تشرين، أعطاه إياها بعد مخسة 
الثانية  الفرصة  وهذه  عامًا،  عشر 
األعجوبة  أّن  ومبا  كاألعجوبة،  هي 
ال  وهي  تكتمل،  أن  جيب  حدثت، 
حبيث  أنتم،  بنشاطكم  إاّل  تكتمل 
تكملونها أنتم لكي نعيش بطمأنينة 
حرّية  وعلى  قيمنا  على  وحنافظ 
الوطن  واآلخرين.  حنن  معتقدنا، 
الّدّيان  هو  واهلل  للجميع  يّتسع 
أن  يستطيع  أحد  من  وما  الوحيد، 
على  هنا  إميانه  على  االخر  حياسب 
يكون  األخالقي  فاحلساب  األرض، 
يف اآلخرة، فيما جيب ان يكون هنا 
الّدولة،  وحساب  القانون  حساب 
وحنن سنبنيهما وقد بدأنا ببنائهما. 
ورشة  بدأنا  فقد  وعدًا،  ليس  هذا 

البناء.
اليوم، كان لقاؤنا ذكرى مع الذين 
األّيام  نلتقي يف  أن  وأرجو  غابوا، 
تكون  حبيث  عديدة  مّراٍت  املقبلة 
هذه الّلقاءات لتنظيم جهودنا لكي 
مدماكًا  ننشدها  اليت  الّدولة  نبين 
بعده مدماك. عشتم وعاش لبنان.

حبث رئيس جملس الوزراء جنيب 
ميقاتي يف السرايا أمس االول، 
مع وفد من منظمات األمم املتحدة 
أنشطة  منسق  برئاسة  لبنان  يف 
روبرت  لبنان  يف  املتحدة  االمم 
واتكينز، يف خمتلف أوجه التعاون 
واحلكومة  املتحدة  األمم  بني 

اللبنانية.
اللقاء:  بعد  واتكينز  وقال 
يف  املتحدة  االمم  عن  »بالنيابة 
لبنان،  يف  واملنسقني  لبنان 
الثالث  املنظمات  بأن  سعيد  انا 
لبنان  يف  املمثلة  والعشرين 
رئيس  مع  االوىل  للمرة  اجتمعت 
حنن  مجيعا  نلتقي  لبنان.  حكومة 
رؤساء منظمات االمم املتحدة يف 
يف  للبحث  مناسبة  وكانت  لبنان 
جدا  املهمة  القضايا  من  مروحة 
ملصلحة  الوطنية  مفكرتنا  على 

الشعب اللبناني...«.
اإلنسان،  حقوق  موضوع  وعن 
أوضح أنه »مل تكن هناك طلبات 
مواضيع  يف  حبثنا  ولكن  معينة 
ويف  مشرتك،  اهتمام  ذات 
اإلنسان،  حلقوق  جملس  إنشاء 
اجمللس  من  اقراره  ننتظر  وحنن 
احلكومة  رئيس  وأبدى  النيابي. 
عن  وأعرب  امللف  بهذا  اهتماما 
التزامه مبسألة حقوق االنسان يف 

لبنان«.
الالجئني  موضوع  وعن 
يف  املخيمات  يف  الفلسطينيني 
»حتدثنا عن حتسني  قال:  لبنان، 
لالجئني  االجتماعي  الوضع 
وحنن  لبنان،  يف  الفلسطينيني 
نتطلع اىل اعادة اعمار خميم نهر 
للتسريع  السبل  وإجياد  البارد 
وسبل  اإلعمار  إعادة  عملية  يف 
مع  أمشل  صعيد  على  التعاون 
التمويل  لتأمني  اللبنانية  احلكومة 

الدولي الالزم«.
سفري  ميقاتي  الرئيس  واستقبل 
اجملالي  زياد  لبنان  يف  األردن 
الذي قال: »كان هناك لقاء بني 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
وامللك عبداهلل يف نيويورك، كما 
ميقاتي  رئيس  لدولة  لقاء  كان 
اخلارجية  وزير  وفدنا  رئيس  مع 
يف نيويورك على هامش الدورة 

ودوري  املتحدة،  لألمم  احلالية 
اليت  القضايا  متابعة  كان  هنا 
تتعلق بالنقاشات اليت دارت بني 
مصلحة  فيه  مبا  هناك  الطرفني 
األردنية  ـ  اللبنانية  العالقات 
وتطويرها إىل األفضل. باإلضافة 
إىل ذلك، أجريت مع دولة الرئيس 
جولة أفق بشأن كل القضايا اليت 
الفرتة  يف  منطقتنا  يف  تدور 

احلالية«.
ميقاتي  للرئيس  نقل  اذا  وعما 
دعوة اىل زيارة اململكة األردنية 
اهلامشية، أجاب: »األبواب والدار 
الرئيس يف  لدولة  طبعًا  مفتوحة 
أي حلظة، ولكن الطرفني يفكران 
ألنه  األنسب،  التوقيت  يف 
اللجنة  باجتماع  مرتبطا  سيكون 
األردنية ـ اللبنانية املشرتك الذي 
آذار  تنعقد يف  ان  يفرتض  كان 
الظروف  بسبب  وتأخرت  الفائت 

يف املنطقة«.
يف  ميقاتي،  الرئيس  والتقى 
لبنان  يف  فرنسا  سفري  حضور 
البعثة  وفد  بييتون،  دوني 
إيف  برئاسة  الفرنسية  العلمانية 
اوبان دو الميسوزيار ومت عرض 

للعالقات الثنائية بني البلدين.
اإلتصاالت  وزير  السرايا  وزار 
نقوال صحناوي مع وفد من اهليئة 
سفرية  ثم  لإلتصاالت،  الناظمة 
لبنان يف بريطانيا انعام عسريان، 
األبنية  محاية  »مجعية  فوفد 
يف  الطبيعية  واملواقع  الرتاثية 
الليدي  برئاسة   )Apsad( لبنان« 
وعضوية  كوكرن  سرسق  إيفون 
بعد  قالت  اليت  الداعوق،  ريا 
اللقاء: »جئنا حنمل دولة الرئيس 
هم احملافظة على الرتاث. هناك 
جيب  اليت  األمور  من  الكثري 
اىل  بالنسبة  سيما  ال  بها  القيام 
البلديات، وقدمت الليدي كوكرن 
من  نسخة  ميقاتي  الرئيس  إىل 
تعاطي  كيفية  عن  يتحدث  كتاب 
مع  األخرى  البلدان  يف  البلديات 
قدر  وسنحاول  الرتاثي  املوضوع 
بالنموذج  اإلستعانة  املستطاع 
وحماولة  واإلنكليزي  الفرنسي 
لبنان. كما حبثنا يف  تطبيقه يف 
كيفية احملافظة على مبان تراثية 

واتكينز يؤكد التزام رئيس احلكومة »حقوق اإلنسان« ويأمل إعمار »البارد«

ميقاتي يلتقي صحناوي ومنصور وعسريي واجملالي وبييتون
ميقاتي  الرئيس  وكان  عدة، 
متفهما جدًا هلذا املوضوع وكذلك 
نشاطاتنا  يدعم  ما  الثقافة  وزير 

احلالية واملستقبلية«.
ميقاتي  امس،ترأس  ومساء 
العليا  الوزارية  للجنة  إجتماعا 
املكلفة متابعة الشأن االجتماعي، 
وزراء:  وضمت  السرايا،  يف 
خليل،  حسن  علي  العامة  الصحة 
الدولة  الصفدي،  حممد  املال 
حممد  اإلدارية  التنمية  لشؤون 
فنيش، الشؤون اإلجتماعية وائل 
حناس،  شربل  العمل  فاعور،  بو 
اإلقتصاد والتجارة نقوال حناس، 
حسان  العالي  والتعليم  الرتبية 
اإلمناء  جملس  ورئيس  دياب 
واإلعمار نبيل اجلسر.وتركز البحث 
على جدول الربنامج الوطين للحد 
التوجهات  الفقر، فتم درس  من 
الربنامج  هلذا  املكونة  والعناصر 
التقدميات  موضوع  اىل  باإلضافة 

اإلجتماعية.
اخلارجية  وزير  ميقاتي  واستقبل 
واملغرتبني عدنان منصور وتناول 
بوزارته. تتعلق  شؤونا  البحث 
ثم التقى، سفري اململكة العربية 
عسريي،  عواض  علي  السعودية 
الثنائية  العالقات  وحبث معه يف 

بني لبنان
إطمأن  اللقاء  واململكة.وخالل 
السفري  من  ميقاتي  الرئيس 
السعودي إىل صحة خادم احلرمني 
عبد  بن  عبداهلل  امللك  الشريفني 
اىل  حتياته  نقل  وطلب  العزيز، 
جاللة امللك والقيادة السعودية.
وكان اللقاء أيضا مناسبة للبحث 

يف موضوع بعثة احلج اللبنانية.
ميقاتي  الرئيس  تابع  ذلك،  اىل 
اليت  العائلية  االحداث  موضوع 
أمس.  مساء  بعلبك  يف  جرت 
الداخلية  بوزير  اتصاالت  وأجرى 
ورئيس  شربل  مروان  والبلديات 
اللبناني  اجليش  يف  االركان 
اللواء الركن وليد سليمان، طالبا 

التشدد يف ضبط الوضع.
العليا  اهليئة  قرار  ميقاتي  ووقع 
الركن  العميد  بتعيني  لالغاثة 
املتقاعد إبراهيم بشري امينا عاما 

هلا
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احلزبية  قيادتهم  تتقدمهم  مبئاتهم  باحلضور  شاركوا  لقد  نعم 
املتمثلة برئيسهم و »الفراخ العّوامة« بني صفوف زعامتهم. لقد 
ابتسموا ملء قلوبهم وصفقوا بكل حرارة حيال كل عبارة حتٍد 
او عنجهية مسعوها من رئيس حزب القوات اللبنانية الذي راح 
يكيل التحديات على كافة االصعدة ضد خصومه من السياسيني 
والرمسيني وقادة بقية االحزاب. وذهب بهم االنسجام اىل حد 
الوقوف له اجالال وتقديرا حينما انهى خطابه بنتف ريش الصرح 

البطريركي وراعيه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
 احلديث هنا طبعا عن حزب الكتائب وقيادته الذين شاركوا مسري 
جعجع وحزبه مبا امسوه ذكرى شهدائهم، حيث ظهر وبكل وضوح 
هما يف  بالذات  والقوات  الكتائب  حزبي  ان  عيان  شاهد  الي 
خندق واحد لتحقيق هدف موحد والحراز انتصار مشرتك يتمحور 
الذي يبدو بعرفهم  البطريركي اجلديد  حول رأس قائد الصرح 
انه ضل الطريق حيث هو بصدق وجترد وامانة يسعى حقا اىل 
الوطن،  رعايا  وبقية  رعاياه  »شراكة وحمية« بني  تطبيق شعار 
ثم لسحب بساط الزعامة املسيحية من حتت رجل منافسهم يف 
امثال سليمان  واعوانه  عون  ميشال  اجلنرال  املسيحية  الساحة 

فرجنيه وغريه.
اللبنانيني من كلمات ومواقف  رآه ومسعه ماليني  ما  نعم هذا 
هتلرية يف تلك املناسبة املؤذية للسمع والبصر. فجأة وبدون 
سابق انذار وبعد ايام قليلة فقط ظهر »فرخ البط« سامي اجلميل 
مدليا بتصريح قلب فيه كافة معايري التفاهم والتعايش والقبول 
القوال  استمعوا  من  كثريين  ولعل  جعجع.  لسان  على  جاء  ملا 
اجلميل االبن مل يأخذوه على حممل اجلد مما دفع بالقائد الكتائيب 
االول واالكرب الرئيس امني اجلميل للظهور على ساحة االحداث 

داعما ومؤكدا اقوال »ولي عهده« بزعامة حزبه.
ان ما ورد على لسان االب واالبن من آل اجلميل هو ان بكركي 
القلق  وان  املارونية،  للطائفة  والوحيدة  االوىل  املرجعية  هي 
الذي ابداه البطريرك الراعي يف اقواله وتصارحيه امنا هو نابع 
عن كامل الصدق واالميان لدى رجل الكنيسة االول بان اوضاع 
املسيحيني وحقوقهم مهددة خبطر الزوال ان هم فشلوا بتطبيق 
لبنان بل  التعايش مع اآلخرين ليس فقط يف  وقبول سياسة 
الكتائبيان  املسؤوالن  أنهى  وأخريا  العربية،  االقطار  كافة  يف 
اقواهلما برفض اية مزايدات يف املواقف واالقوال اليت متليها 

وترمسها بكركي لعامة مسيحيني لبنان واملشرق العربي.
يا للغرابة... هل هي صدفة ام هي تيقظ قبل فوات االوان 
ذكرنا  وكما  املهرجان،  اثناء  انه  اذا  الكتائب،  حلزب  بالنسبة 
أعاله، كان كل كتائيب مشارك به من رئيس ومرؤوس فرحا 
ومنسجما اعظم انسجام ومهلال ومصفقا لكل كلمة او عبارة حتٍد 
غري  او  مباشرة  الراعي  للبطريرك  جعجع  يوجهها  كان  لوم  او 
ذلك.. فلماذا، اذًا، العدول املفاجئ او االنقالب السريع على 

الدعم املطلق ملواقف رئيس حزب القوات؟
اجلواب واضح وبسيط حيث انه باعتقاد آل اجلميل ان ال مقارنة 
بينهم وبني مسري جعجع.. فهم ومنذ ايام مؤسس احلزب الكتائيب 
الشيخ بيار اجلميل يشغلون اعلى املناصب الوزارية يف السلطة 
وتطورت اوضاعهم لدرجة الوصول اىل اعلى منصب يف الوطن، 
اي رئاسة اجلمهورية اللبنانية اليت انيطت بداية بالشهيد بشري 
اجلميل وبعده بأخيه امني اجلميل ومنه انتقلت الدفة اىل احلفيد 
الشهيد بيار اجلميل وهكذا دواليك. يف حني القوات اللبنانية 
اخلاصة  حلمايته  اجلميل  بشري  شكلها  ميليشيا  سوى  تكن  مل 
ودعمه ومساندته يف حتقيق حلم الوصول اىل الرئاسة االوىل 

يف لبنان.
الوطن  على  طرأت  اليت  والتطورات  االحداث  كل  وبعد  اليوم 
فهم تيقظوا اىل انتهازية مسري جعجع الذي فصل عن سيطرتهم 
كليا  يهيمن  حزب  اىل  وحوهلا  اللبنانية  القوات  وسلطانهم 
على الكتائب وغريه من االحزاب اضافة اىل معرفتهم املوثقة 
بنشأة وتوجهات جعجع التسلطية اليت ال تتوانى عن خلق ظروف 
املواجهات املسلحة مع اخصانه السياسيني ولو ضمن الطائفة 
الواحدة، ولعل حرب جعجع والعماد عون ابان احلرب االهلية يف 
لبنان خري دليل هلم على خماوفهم هذه... واالهم من ذلك على 
يقظتهم من انه ال يستبعد على رئيس حزب القوات، ان ترك له 
اجملال، وان استطاع، ان يلغي ليس فقط الوجود الكتائيب بل 

ايضا ان يفتت الصرح البطريركي بال رمحة او هوادة!

هل الصرخة الكتائبية الغاء موجه 

للعنجهية اجلعجعية !

بقلم رامي القروش الـمجهر
أنا مسيحي من الشرق. »اؤمن بآله واحد آمن ضابط الكل، 
انتمي  بعملي ال  اقوم  لكنين عندما  السماء واالرض«،  خالق 
لبناني،  أنا  مجعاء.  االنسانية  اىل  انتمي  بل  دين،  أي  اىل 
أقدس االرض، وأنام على رجاء قيامة لبنان، لكنين كمواطن 
ال انتمي اىل فئة دينية أو فئة سياسية؛ بل انتمي اىل لبنان، 
»التعايش«  ال  االنصهار  هو  به  احلم  ما  وأكثر  لبنان.  كل 
اإلسالمي يف لبنان واملشرق العربي. وحتى ال  املسيحي – 
الدولة  عن  الدين  بفصل  أؤمن  حلمًا،  االنصهار  هذا  يبقى 
كما أؤمن بالدولة املدنية اليت ال دين هلا اال املواطنية. من 
هنا جئنا نتكلم عن أهمية الوجود املسيحي يف الشرق ودور 

املسيحيني يف صنع عامل عربي جديد.
بقيامة  جذريًا  ارتباطًا  الشرق  يف  املسيحي  الوجود  يرتبط 
لبنان. فاذا انهار لبنان ينهار هذا الوجود. ان لبنان يشّكل 
العمود الفقري هلذا الوجود، كما يشكل بنيته الرمزية. ويقوم 
لبنان عندما تقوم فيه الدولة القوية. فليس هناك وطن دون 
اليت  واملقاومة«  واجليش  »الشعب  معادلة  إن  قوية.  دولة 
يتغنى بها بعض اللبنانيني واليت تتبناها الدولة هي معادلة 
املقاومة  حنرتم  حنن  قيامها.  طريق  وعقبة يف  الدولة  ضد 
املقاومة  تكون  ان  نرفض  اننا  اال  أمام تضحياتها،  وننحين 
فوق سقف الدولة. ان املعادلة اليت نؤمن بها هي معادلة 
»الشعب واجليش والدولة«. هذه هي املعادلة اليت جيب ان 
تقوم  مواربة. فكيف  أو  رياء  لبنان دون  احلكم يف  يتبناها 

الدولة والدولة ذاتها تعمل على اجهاضها؟
ويرتبط الوجود املسيحي بقضية احلرية. وكم يتساءل املرء 
ملاذا ولدت املسيحية يف الشرق، ثم ما لبثت ان هاجرت اىل 
بالد االغريق ومنها اىل روما ومن بعدها اىل الغرب كله؟ لرمبا 
كان ذلك الن املسيحية ال تنمو وال تزدهر اال يف احلرية. لقد 
هاجرت اىل احلرية. وليس سرًا ان الصراع القائم يف الشرق 
ال ينحصر يف الصراع على االرض والنفط واملياه والثروة، 
هذه  يف  االنسان  ماهية  وهو  أهم  هو  ما  اىل  يتعداه  بل 
االرض. فاحلرية هي البوابة لصنع انسان عربي جديد. ومن 
االكيد ان املسيحيني واملسلمني يف لبنان ما كانوا ليتمكنوا 
من صنع هذه احلضارة املميزة لو مل تكن هناك حرية يف 
لبنان. فاملسيحية احلية واخلالقة ال تعيش دون احلرية. من 
هنا اهمية دعم احلركات الثورية اليت تطالب باحلرية. وحنن 
نعرف اين كانت احلرية يف هذا الشرق يف السنوات الستني 

املاضية. كانت حتت »جزمة« احلاكم الواحد املتأله.
وكذلك يرتبط الوجود املسيحي يف الشرق بالتفاعل احلضاري 
إن  اقول  ان  ويؤسفين  واملسلمني.  املسيحيني  بني  احلي 
ازمة  يواجهون  الشرق  يف  املسيحيني  أن  يعتقد  البعض 
وجودية اذ انهم أقلية يف عامل يشكل فيه املسلمون االكثرية 
حقيقي  خطر  هو  االسالم  بأن  يهمس  من  ومنهم  العظمى. 
عليهم. حنن نعتقد العكس. حنن نؤمن بأن املسيحيني يف 
الشرق قد منحوا فرصة تارخيية ليست متاحة لغريهم. انها 
فرصة للتعرف على االسالم وحضارته عن كثب وبعمق. انها 
املسيحية  بني  احلي  التفاعل  ان  باالسالم.  لالغتناء  فرصة 
واالسالم يرتقي بنا اىل حضارة عظيمة هي مزيج من كليهما. 
هذا  يف  االسالمي  املسيحي  االنصهار  اىل  ندعو  هنا  من 
باحملبة  لالسالم  املسيحية  معانقة  اىل  ندعو  كما  الشرق، 

الثورة واملسيحيون يف الشرق
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والتسامح. وعندما تعانق املسيحية االسالم، يرتفع االنسان 
العامل كله.  الشرق وحده بل يف  يف كل مكان، ليس يف 
وقد كان البابا يوحنا بولس الثاني على رؤية عظيمة عندما 
طلب من املسيحيني يف الشرق أن حيبوا اخوانهم املسلمني 
وان يعملوا معهم جنبًا اىل جنب على صنع جمتمع جديد. ويف 
هذا التفاعل احلي الذي نطمح اليه ليست هناك ضرورة ألحد 

أن حيمي أحدًا.
يف اآلونة االخرية مسعنا من يقول »بأن محاية املسيحيني هي 
مسؤولية اسالمية«. حنن نعرف ان املقصود من هذا الكالم 
واملسيحيني،  املسلمني  بني  العالقات  أفضل  توطيد  هو 
محاية؟  اىل  املسيحيون  حيتاج  ملاذا  نسأل:  أن  نود  لكننا 
ليس هلذه  والءهم  ان  أم  االرض؟  هذه  غرباء عن  هل هم 
االرض؟ وهنا ال بد أن نتذكر أن املسيحيني كانوا يف هذه 
االرض قبل جميء االسالم؛ وانهم كانوا رواد النهضة العربية 
احلديثة. كما كانوا رواد الدفاع عن القضايا العربية وباالخص 
القضية الفلسطينية. فالكالم عن احلماية يعين يف العمق ان 
منطق  هذا  محاية.  اىل  حاجة  ويف  خطر  هم يف  املسيحيني 
األكثرية واالقلية العددية. من أجل هذا حنن نتطلع اىل قيام 
الدولة املدنية اليت تفصل بني الدين والدولة واليت تؤمن 
تكون هناك  ال  عند ذلك  املواطنني.  واحلقوق جلميع  احلرية 
أكثرية وأقلية بل يكون هناك مواطنون. عند ذلك ال حيتاج 
أحد اىل محاية من أحد فالدولة وحدها تؤمن احلماية للجميع.

متشددة  أصولية  حركات  الثورة  تفرز  أن  خياف  من  هناك 
قد تقود اىل حروب أهلية تنتهي بتفتيت هذه املنطقة اىل 
دويالت اتنية أو طائفية. وهناك من يعتقد أن مثة مؤامرة 
كربى يقوم بها الغرب واسرائيل على الشعوب العربية. ان 
نظرية املؤامرة هي قسم من مشكلة العقل العربي. والذين 
يريدون  ال  الذين  هم  دويالت  اىل  املنطقة  تفتيت  خيافون 
تغيري الوضع احلاضر. أما اخلوف من نشوء حركات اسالمية 
متشددة فهو خوف يف حمله إذ ان الطريق بني الثورة واحلرية 
طريق طويل فيه الكثري من املشقات واملطبات. فإذا أخذنا 
مثاًل الثورة الفرنسية، نعرف كم دفع الفرنسيون مثنًا باهظًا 
للوصول اىل احلرية. فالثورة الفرنسية مّرت بالفوضى ومّرت 
بأحداث دامية، قبل أن تصل اىل احلرية واىل الدولة املدنية. 
أين كانت  لكننا نسأل  احلرية سهاًل.  الوصول اىل  مل يكن 

فرنسا اليوم لو مل تقم فيها الثورة؟
ان الثورة العربية ال تزال يف مهدها وهي يف بداية الطريق 
الطويل. وجيب أن نتذكر ان الثورة اليت نشهدها اليوم ال يقوم 
بها سياسيون وال عسكريون وال أناس يريدون تغيري النظام 
العاديني. هؤالء  الناس  ثورة  انها  السلطة.  لالستيالء على 
الناس ال يتكلمون عن الدين وال يرفعون شعارات سياسية 
والعدالة.  والكرامة،  احلرية،  عن  يتكلمون  انهم  سئمناها. 
انهم يتكلمون عن حقوق االنسان. وقد تقوم حركات اصولية 
متشددة ولكن من الصعب عليها الوصول اىل احلكم، وان 
وصلت فلن تتمكن من احلفاظ عليه. ان احلركة الثورية يقودها 
شباب يؤمن بالتكنولوجيا وقوة املعرفة وأهمية التواصل مع 
العامل واحلضارات االخرى. أنهم بكل تأكيد ال يريدون بناء 
والطائفية.  واالستبداد  واخلوف  القمع  أساس  على  أوطان 
والذين خيافون الثورة يأخذون العراق منوذجًا. هذا خطأ كبري. 
إذ ان العراق ليس منوذجًا هلذه الثورة. ان منوذج العراق هو 
عكس منوذج الثورة. فالعراق مل يشهد ثورة قام بها ابناؤه، 

بل شهد احتالاًل قامت به دول أجنبية.
من خيف التغيري يبق مكانه. ومن خيف اخلطر يبق قابعًا يف 
بيته. ومن خيف الفشل ال ميكنه حتقيق النجاح. هذه ثورة. 
والفشل؟  اخلطر  من  الكثري  فيها  يكن  ثورة مل  هناك  وهل 
العربي  السجن  هذا  من  للخروج  أخرى  طريق  هناك  وهل 
الثورة طوياًل. قد خيتلف رجال  انتظرنا هذه  الكبري؟ ها قد 
ودورها.  الثورة  معنى  على  واالسالم  املسيحية  يف  الدين 
واالختالف يف الرأي حق جيب أن حنرتمه. فمنهم من يدعمها 
يف  اطالقًا  ترتدد  ال  املسيحية  ان  اال  خيافها.  من  ومنهم 
دعم املظلوم ضد الظامل واملقهور ضد القاهر والضعيف ضد 
بالظلم بل باحلق«. جاء املسيح  »أن احملبة ال تفرح  القوي. 
بالسالم والتواضع ليبين عاملًا على أساس احملبة والتسامح. 
اال ان املسيح نفسه كان ثائرًا، ثائرًا على الظلم واالستبداد 
احلرية  ان  قام.  ثم  ومات  ُصلب  ذلك  أجل  من  والفساد. 
يف  ويدفنونها  يقتلونها  قد  أبدًا«.  تسقط  »ال  كاحملبة  هي 
حية.  االرض  جوف  من  ثانية  تنبعث  دائما  لكنها  األرض. 
واملسيحية دون احلرية هي مسيح مصلوب. حنن نريد انزاله 

عن الصليب. فهل هناك من يريد قتله مرة ثانية؟

بقلم الدكتور فيليب سامل

مطلوب معلمون
مطلوب معلمون مهرة يتقنون مهنة جنارة 

الباطون وعمال ايضا للعمل مع شركة 
  CONFORM AUSTRALIA

يف سيدني.. 
الرجاء االتصال بالسيد يوسف على 
الرقم التالي: 788 555 0405
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 خدمة على مدار الساعة 7 أيام يف األسبوع
 معاملة صادقة ودقة يف املواعيد

أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن
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واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
الرابية،  يف  األسبوعي  اجتماعه 
عون  العماد  حتدث  اللقاء  وبعد 
اىل الصحفيني عن أبرز املواضيع 
ثت، فأعلن أن التكتل غري  اليت بحُ
الضريبية  الزيادة  على  موافق 
على  املوازنة مشددًا  الواردة يف 
الضرييب  النظام  إصالح  ضرورة 

يف لبنان.
ويف موضوع مد خط التوتر العالي 
كون  اىل  لفت  املنصورية  يف 
اإلمناء  مبجلس  منوطًا  األمر  هذا 
نواب  مذكرًا  وباحلكومة،  واالعمار 
يتولون  الذين  والكتائب  القوات 
وزراءهم  أن  واملزايدة  التحريض 
كانوا من الذين وافقوا على القرار 

عندما طرح يف احلكومة السابقة.
وثائق  من  ينشر  وعما 
عون  العماد  أسف  الويكيليكس 
األحاديث  من  املتدني  للمستوى 
اللبنانيني  السياسيني  بني 
والدبلوماسيني األمريكيني والذي 
يقتصر على النميمة وشتم اآلخر، 
مستغربًا موقف السفارة األمريكية 
اليت حتولت اىل جمرد ناقل للثرثرة 

واألقاويل.
الكامل  النص  يلي  ما  ويف 

للحديث:
هذا األسبوع تناولنا عّدة مواضيع، 
العام  يف  قديم؛  موضوع  ومنها 
1996 إّتذت احلكومة قرارًا بربط 
العربّية  بالّشبكة  الكهرباء  شبكة 
الّسداسّية، ويف العام 1997 صدر 
مرسوم إستمالك وبدؤوا برتكيب 
يف  وعواميدها.  الكهرباء  كابالت 
اىل  عدنا  أن  وبعد   ،2006 العام 
مشكلًة  هناك  أّن  وجدنا  لبنان، 
فتدّخلنا  سعادة،  عني  منطقة  يف 
يومها بناًء على طلٍب من األهالي 
إذ قالوا لنا إّن هذه األشياء مضّرة 
صّحتهم.  تؤذي  أن  املمكن  ومن 
مل نتدّخل يومها ملنع مّد الكهرباء 
مّد  كان  إن  للّتأّكد  إمّنا  باملطلق، 
الكهرباء مضّرًا أو ال. مّرت األّيام، 
العام 2008،  وجتّددت األزمة يف 
الوزير  توىّل   2009 العام  ويف 
الّطاقة،  وزارة  باسيل  جربان 
بطريقة  ولو  معنّيًا  كان  أّنه  ومبا 
الكهربائي  اخلّط  مبّد  مباشرة  غري 
حقيقة  من  بالفعل  الّتأّكد  حاولنا 
بيدنا،  باتت  الّسلطة  كون  األمر، 
 ، EDF»فأخذ امللف ودرسه مع الـ
شركة كهرباء فرنسا، وأحضر اخلرباء 
وبث املوضوع مع وزارة الّصّحة، 
ثّم عرضه على جملس الوزراء وأخذ 
عرض  ثّم  عليه،  اجمللس  موافقة 
بعد ذلك الّنتيجة. حاول إجياد حل 
دون  ومن  بإختصار  ولكن  آخر، 
إعادة كّل ما مّت قوله يف الّسابق 
أّن  وجد  اإلعالمّية،  احملّطات  على 
هذا هو احلّل األفضل، وتبنّي من 
أّنه  املغناطيسي  احلقل  قياسات 
ما من خطر ناجم عن اخلّط. أخذوا 
وكيف  احلّل،  لنجد  تدّخلنا  علينا 
املوضوع  هذا  إليقاف  تدّخلنا 
أّواًل،  ذلك..  بعد  تراجعنا  وكيف 
حنن مل مننع سابقًا وتراجعنا اليوم 
العملّية  أوقفنا  حنن  يقال،  كما 
إن كان فيها  للتأّكد  السابق  يف 
ضرٌر أو ال، وتبنّي لنا أّن ما من 
هناك  كان  إن  عنها.  ينجم  ضرٍر 
بعض الّناس الذين ال يريدون أن 
من ضرٍر ألسباب  ما  أّنه  يعرتفوا 
ليست  وهذه  أحرار،  فهم  أخرى، 
إلينا  يأتوا  أاّل  املهّم  مشكلتنا. 
املوضوع،  هذا  يف  لرياجعونا 

TVA لسنا مع اسرتداد الضريبة على البنزين وال مع زيادة ال

العماد عون بعد إجتماع التكّتل: وزراء القوات والكتائب كانوا أّول املوافقني على قرار مد خط املنصورية
من  حنن  لسنا  أّننا  وخصوصًا 
ولسنا مسؤولني عن  ولّزم  خّطط 
اخلّط  مّد  اخلّط. املسؤول عن  مّد 
وهو  واإلعمار  االمناء  جملس  هو 
إمتام  عن  املسؤول  وهو  لّزم  من 
اخلّطة. املسافة املتبّقية هي أقّل 
األقصى،  باحلّد  كيلومرتين  من 
مئيت  توصل  شبكة  توصل  وهي 
على  ممتّدة  كيلومرتًا  وعشرين 
ببعضها  الّلبنانّية  األراضي  كامل 
الّشبكة  تّتصل  مل  إن  البعض. 
البعض فلن حنصل على  ببعضها 
متّر  أن  ميكن  ال  ألّنه  الكهرباء، 
 circuit« الكهرباء إن مل يكن هناك
الكيلومرتان  هاذان   .»ferme
املتبّقيان سيواجهان املئيت ومثاني 
عشر كيلومرتًا املمتّدين على كامل 
أّن سّكان  الّلبنانّية، أي  األراضي 
سيواجهون  الكيلومرتين  هذين 
أي  اآلخرين،  الّلبنانّيني  مجيع 
مجيع سّكان لبنان الذين مّرت من 
عندهم خطوط الكهرباء. قد يؤّدي 
هذا األمر إىل مشكلة أو ال، فهذا 
على  تقع  فاملسؤلّية  يعنينا،  ال 

احلكومة وجملس اإلمناء واإلعمار.
املتاجرة  تبقى  أخرى،  ناحية  من 
اليت  فاحلكومة  املوضوع؛  بهذا 
كانت  الكهرباء  مشروع  أقرت 
ومنهم  وزيرًا،  ثالثني  تضّم 
إثنان  والكتائب،  للقّوات  ثالثة 
أثناء  للكتائب.  وواحد  للقّوات 
جملس  صّوت  الّنتائج،  عرض 
اخلّطة،  هذه  بكاملهعلى  الوزراء 
ومنهم  و«األرجل«،  األيدي  برفع 
الكتائب.  ووزير  القّوات  وزيرا 
والكتائب  القّوات  أّن  جند  واآلن 
أين  الّناس.  بتحريض  يقومون 
مّد  مع  هم  هل  اآلن؟  موقعهم 
هذا اخلّط أم ال؟ مَل يقومون بهذا 
ثانيًا، هناك  الّرخيص؟  الّتحريض 
من قام بزيارتي وهو من الّناس 
الذين من املفرتض أّنهم يفهمون 
»هل  فسألته:  املوضوع،  بهذا 
تبنّي لكم يف أّي حالة من احلاالت 
مرض  يسّبب  املوضوع  هذا  أّن 
الّسرطان؟« فقال لي: »كاّل، ولكن 
ما من شيء يؤّكد أّنه ال يؤّدي إىل 
كخضار  »متامًا  له:  فقلت  ذلك«، 
أّنه  يؤّكد  شيء  من  فما  اخليار، 
يؤّدي إىل مرض الّسرطان وكذلك 
إىل  يؤّدي  ال  أّن  يؤّكد  شيء  ال 
ذلك املرض«. ليس بالضرورة أّن 
عكسه  إثبات  ميكن  ال  شيء  كّل 
كّل  سيكون.  بالفعل  أّنه  يعين 
حجج  عن  عبارة  هي  األمور  هذه 

»للجدل« باملوضوع.
حنن  لنا  عالقة  ال  بالّنتيجة، 
باحلكومة  يتعّلق  فهو  باملوضوع، 
ومبجلس اإلمناء واإلعمار. قد تأتي 
الكهرباء أو ال، هذا املوضوع بات 
وراءنا، فنحن أعطينا رأينا وال زلنا 
عنده، وهؤالء الّناس الذين أعطينا 
رأينا عنه وضعهم وعن صّحتهم، 
يهموننا وحنن حنافظ عليهم. حنن 
اعدنا  لذلك  هنا،  مواقف  نبيع  ال 
الوزير  إشرتاها  اليت  الّطائرة 
حنن  )ساخرًا(.  باسيل.  جربان 
والّتفاهة  الّسفاهة  على  نأسف 
املوضوع،  هذا  عن  الكالم  يف 
الكهرباء  خطوط  منّد  أّننا  قيل  إذ 
فالن.  أو  لفالن  طائرة  لنشرتي 
بات هناك »إسفاف« على مستوى 
شامل، وهذا ال يليق بشعب لبنان 
الذي يّدعي أّن شعٌب راٍق وواٍع. 
يكتشفوا  أاّل  أرجو  حال،  أّي  على 
جيّرصونا  لئاّل  الّطائرة  خّبأنا  أين 

)ساخرًا(.
قال:  الويكيليكس  وثائق  وعن 
إذا أردنا أن نقوم بتقييٍم شامل، 
فيتبنّي لنا أّن هناك طبقة سياسية 
بكاملها، ينّم بعضها على بعض، 
أحد  ال  البعض.  بعضها  وتشتمحُ 
يتكلم باحلسن عن اآلخر بل اجلميع 
يشّهر بغرِيه، وهناك سفارة تنقل 
الواليات  سفارة  »القالئل«!  هذه 
املتحدة بكرِبها وحجِمها وضخامِتها 
تنقل  كي  فقط  هي  ومهارِتها 
»ألألة« من حيكي عن غريه! ولذلك 
نشعر باحندار العمل الّسياسي يف 
الّنقاش  يكون  أن  فبدل  لبنان، 
تتعلق  أساسية  مواضيع  حول 
باخليارات  وتتعلق  البلد،  مبصلحِة 
تتعلق  اّليت  الكبرية  الّسياسية 
مبصرينا ومبصلحتنا مع األمريكيني 
وغريهم، يشتمون بعَضهم بعضًا!

إذًا، هذا واحٌد من العيوب، وجيب 
كلُّ  تكتمَل  كي  األمر  نعّمم  أن 
الناس،  إهلاء  يريدون  الّصورة. 
طبعًا هناك فضائح كثرية، فضائح 
ِجَدت،  مالية.. الّصناديق، وملاذا وحُ
الفساد ومسبباته وأهله... املهم 
ال  إذ  ساكتني،  أنتم  تبقوا  أن 
باملوضوع  تتكّلموا  أن  يريدونكم 
حياتنا  من  جزٌء  فهذا  كصحافة، 
عليه!  حنافظ  أن  جيب  اليومية 
إّنه من دون فساد،  إذ  )ساخرًا( 

ال ميكننا أن نعيش!
أو  ما،  كلمة  هم  أحدحُ قاَل  إذا 
الّدنيا!  كلُّ  فستخربحُ  غضب.. 
سرقة  هناك  يكون  أن  ولكن 
بني  يومًا   170 ملّدة  وخسارة 
بني  أي  أيلول،  و21  نيسان   5
القانون  فيه  قّدمنا  اّلذي  الّتاريخ 
القانون،  فيه  ِقرَّ  أحُ اّلذي  والّتاريخ 
خسارٌة تبلغ ملياَرين و937 مليون 
دوالر، فهذا أمٌر تافه! )ساخرًا( ال 
أحد يتحّدث عن املوضوع.. وهذا 

إهماٌل كبري!
املوازنة  يف  وجدنا  أننا  كما 
البنزين،  على  للّضريبة  اسرتدادًا 
وقلنا  سبق  املنرب  هذا  من  وحنن 
ّدَم  أكثر من مّرة إّنه يوجد قانون قحُ
شباط  2010 يف شهر  العام  يف 
الغاز  سيارات  استرياد  حول 
اّليت  األخضر  املازوت  وسيارات 

توفر 60% من بدل الّطاقة.
أو  الّضريبة  زيادة  عن  يسكتون 
من  املواطنني  بإعطاء  يبدأون 
ب12  عليهم  ويعّوضون  اخلزينة 
تنكة بنزين ونصف عوض السماح 
تلويثًا  األقل  احملروقات  بهذه 
توّفر،  أّنها  أي  اقتصادًا  واألكثر 
ليس فقط على األفراد بل توفر 
من احتياط الّنقد أو العملة الّصعبة 
ه نائب  إىل البلد. هذا األمر يوِقفحُ
ويتحّدث  ذوِقه«!!  »على  هكذا 
لعاَمني وال أحد يقول له ويسأله 
عن الّتقارير اّليت تبنّي أّنها قنابل 
عِطنا منوذجًا  موقوتة كما يقول! َفليحُ

واحدًا من دول العامل!

اّليت  »القالقل«  هذا عدا عن هذه 
العمال  إّن  يقولون  هلا.  نفع  ال 
غد،  يوم  يتظاهروا  أن  يريدون 
ظهروا  وأمتنى أن يتظاهروا كي يحُ
يتظاهَر  أن  جيب  قّوَتهم.  لنا 
يزال  ال  أّنه  يعين  وهذا  العمال! 
يعمل  من  وهناك  وظائف،  عندنا 
هنا، وهو أمٌر إجيابي.. على هذه 
احلال، سيتظاهر املواطنون قريبًا 
يطالبون  اآلن  البطالة.  بسبب 
أمٌر  وهذا  نعم  الّرواتب،  بزيادة 
َرص  إجيابي.. وقريبًا سيطالبون بفحُ

عمل.
الّنظام الّضرييب يتطلب الّتغيري، 
بشكٍل  تتوزع  أن  جيب  فالّضريبة 
وعلى  عشوائيًا،  وليس  سليم 
األرباح الّريعية. هذه األرباح اّليت 
هم عند لعِبه »بالّطاولة«  حيرزها أحدحُ
أن  بدون  القهوة،  يشربحُ  وهو 
وظيفة  أي  يؤّمن  أن  أو  يعمل 
باألراضي،  يتاجر  مواطن!  ألي 
بسمسرة األراضي.. مَب يفيد من 
 20 سيبيعها  فهو  األرض؟  يبتاع 
مرة ولن يسجلها إال مرة واحدة، 
هذا إن سجَلها أصاًل، وذلك دون 
أن يسّدد ضريبة النتقال امللكية 
بهذه  يقوم  ومن  مّرة.  كل  يف 
»الّزعربة« شركات كبرية ونافذة، 
وطبعًا ليسوا مساكني وال فقراء، 
يسّددوا  أن  جيب  من  هم  هؤالء 
التغطية  يؤمنوا  وأن  ضريبة 

الصحية لكل املواطنني.
هناك أمور كثرية جيب أن تتغري 
البلد. حنن ال نريد أن نكون  يف 
مناقشة  تتم  اآلن،  زور!  شهود 
املوضوع، ولكن حنن لن نقبَل بعد 
اآلن أن تبقى األمور كما هي. هذا 
اجملتمع جمتمع الّربح الّريعي، جيب 
األرباح  على  الّضريبة  يسّدد  أن 
هو  نِتج  يحُ اّلذي  واجملتمع  األكرب. 
اّلذي يدفع الّضريبة األصغر، ألّنه 
هو اّلذي خيلق الوظائف، هو اّلذي 

خيلق فرص عمل.
هذه  تصبَح  أن  نتمنى  إذًا، 
الّشاغل  الّشغل  املواضيع 
للمواطنني وأن يشعروا أّن هناك 
فقط  ليس  عليهم،  مسؤولية 
أن  أيضًا  بل  املطالبة  مسؤولية 
يدعموا هذا اجلهد اّلذي سيحّسن 
هلم  وحيّصلحُ  أوضاَعهم  هلم 

حقوَقهم.
ثّم أجاَب عن أسئلِة الّصحافيني:

ضريبِة  عن  حتّدثَت  لقد  س: 
أّن  علمًا  املوازنة  يف  البنزين 
الوزير  قّدَمها  كما  املوازنة 
كثرية  زيادات  تتضمن  الّصفدي 
اجللسات  يف  ناَقشحُ  وستحُ  TVAو
قنبلًة  ستشكلحُ  فهل  املقبلة. 
كيف  أي  احلكومة  داخل  جديدًة 

ستتعاملون معها؟
املوازنة.  هذه  مع  لسنا  حنن  ج: 
ال مع زيادة البنزين وال مع زيادة 
على  الّضرائب  ممنوع   ،TVAال
املوضوع!  وانتهى  اإلستهالك! 

خالل  أرباَحه  ويضاِعفحُ  يربح  من 
يدفع  أن  جيب  من  هو  شهر 

الّضريبة.
زيادة  ملاذا  أخرى،  جهٍة  من 
ال وعلى  البنزين  على  الّضريبة 

إمكانية  لدينا  وقٍت  يف   ،TVA
يف  احملروقات  فاتورة  تفيض 
أقبل  فلماذا  بنسبة 60%؟  لبنان 
البنزين  الّضريبة على  إذًا بزيادة 

وعلى الTVA؟!
أتعرفون ما قيمة هذه ال60% من 
ضريبة احملروقات؟! هي ال تعين 
فقط السيارات بل أيضًا مولدات 
املصانع وستعين كل شيء الحقًا. 
»طالع  هو  من  هناك  ألّن  ملاذا؟ 
أهكذا  بذلك؟!  يقوم  أن  بالو«  ع 
معارضة  هذه  املعارضة؟!  تكون 
هذه  معارضة!  ليست  تريبية. 
م كيف خيرب  عناصر تريب. أرأيتحُ

البلد؟ خيِربونه اقتصاديًا!
ولية  الدَّ احملكمة  أّن  كى  حيحُ س: 
فقط  ليس  احلكومة،  ستفّجرحُ 
ألّنهم  بل  الّتمويل  مسألة  بسبب 
أيضًا سيفرضون عقوبات. وحنن 
العقوبات،  هذه  ما هي  نعرف  ال 

ومن حيقحُ له أن يفرَضها.
يفرَض  أن  له  حيقحُ  من  ج: 

عقوبات؟
كيف  األمن.  جملس  طبعًا  س: 
ومن  العقوبات  هذه  سيفرضحُ 
وزراء  وهناك  ستكون؟  نوع  أي 
حتّدثوا  قد  الّداخلية  وزير  ومنهم 

عن املوضوع
بسبب  لبنان  على  العقوبات  ج: 
ولية  الدَّ احملكمة  متويله  عدم 
اغتياٌل  هي  عسكرية،  عملية  هي 
واجتياح، ألّنه ال يوجد أي مسوغ 
إذا  ندفع!  أن  نا  لِزمحُ يحُ قانوني 
يقوموا  وأن  لبنان  اجتياَح  أرادوا 
بملٍة عسكريٍة عليه، فسيقومون 
حالة حرب  أصبحنا يف  إذ  بذلك. 
وحالة اعتداء. حنن ملاذا سندفع؟! 
أين هو هذا اإلتفاق اّلذي قمنا به 
احملكمة؟!  كلفة  ندفع  كي  معهم 
ما  حنن  اتفاق!  من  هناك  ليس 
عليه.  توقيَعنا  نشّرفحُ  ه،  نوقعحُ
َوِقع، فلسنا ملزمني  ولكن إن مل نحُ
توجد  ال  إّنه  قالوا  شيء!  بأي 
القرار  فأخذوا  لبنان  يف  حكومة 
بأنفسهم، وصاَرت احملكمة تعمل 
مبجلس  ملتصق  عضو  وكأّنها 
دفع  عن  املسؤول  فهو  األمن، 
له  رأي  فال  لبنان  أما  تكاليفها. 

فيها.

لو كانت هناك يف لبنان حكومة، 
ولو  بالّتفاهم؟!  هي  م  تقحُ مل  مِل 
اعتربوها حينها يف وضٍع مندثر، 
وهي  بالتزامات،  ستقوم  فكيف 
عَترب غري موجودة وال قيمة هلا؟! تحُ

أحدًا  تدعوا  ال  حال،  كّل  على 
فاّلذي  كم،  خييفحُ أو  كم  رهبحُ يحُ
ال  ألّنه  اجلاهل،  فقط  هو  خياف 
يعرف ما هي حقوقه، وال ما هي 

القوانني.
س: ما اّلذي يؤّخر سّلة الّتعيينات 
باملفرق.  تعيينات  نالحظ  فنحن 
كمل على هذا املنوال وما  هل سنحُ

اّلذي يؤّخرحُها؟
ج: كال ال أعتقد ذلك. تعرفون أّنه 
أحيانًا يصبح هناك احنباس مطر، 

مِطر. ولكن بعدها ستحُ
هذا  الّتعيينات  »مطر«  هل  س: 
الوزير  تعيني  على شكل  سيأتي 
رئيسًا  حسني  الّسيد  عدنان 
للجامعة الّلبنانية، أي على طريقة 

أَكَلة اجلبنة واحملاصصة؟
ج: )ضاحكًا( أنتم تسّمونها هكذا 
ولكن  الّتسمية،  على  ومعتادون 
لستحُ  عليها.  معتادًا  لستحُ  أنا 

معتادًا هكذا.
الّتأخري  أّن  صحيح  هل  س: 
بالّتعيينات الوزارية هو ناجٌم عن 
اخلالف الّصادر عن اإلقرتاح اّلذي 
اقرتحتموه لرئاسة جملس القضاء 

األعلى؟
َبت باألمر،  ج: هذا تأويل. عندما يحُ

سيتبني سبب الّتأخري.
عني  موضوع  خيّص  ما  يف  س: 
وبعد  الكهرباء  وشركة  سعادة 
تضع  أين  سردَته،  اّلذي  الّسرد 
بها  يقومحُ  اّليت  الّتحركات  هذه 

األهالي هناك؟
ج: َفليتدّبروا أمَرهم مع احلكومة، 
يوجد وزير داخلية، ووزير دفاع، 
وجملس إمناء وإعمار. هم معنيون 
بكل هؤالء إال وزارة الطاقة. وحنن 
قد  وهم  املنطقة،  نواب  لدينا 
اطلعوا على كّل الّتقارير الّرمسية، 
وال ميكنهم أن يسريوا ضّد العلم، 
فقط ألّن أحَدهم يف الّضيعة يقولحُ 
إّن هناك ضررًا باملوضوع! هؤالء 
يف  عامًا   40 منذ  يعملون  اّلذين 
حمطات الّتحويل وكّلها توتر عاٍل، 
قيد  على  يزالون  ال  تراهم  كيف 
احلياة؟! لو فعاًل كان األمر يسبب 
على  بقوا  مَلا  الّسرطان،  مرض 
بصاليم  يف  هؤالء  احلياة!  قيد 

ويف اجلمهور ويف الّزوق..
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السعودية تلّوح برد على إيران وتتهمها بـ«إثارة الفوضى« لتوسيع نفوذها
واشنطن: »اتصال مباشر« مع طهران حملاسبة »أفراد« يف حكومتها خامنئـي حيـذر من »إيرانوفوبيا« يبثـها الغـرب لكنـها سـتفشـل

واصلت اإلدارة األمريكية محلتها 
أمس  ايران  ضد  التصعيدية 
اليت  االتهامات  حبجة  االول، 
بالضلوع  طهران  إىل  وجهتها 
السفري  الغتيال  خمطط  يف 
عادل  واشنطن  يف  السعودي 
اجلبري، مركّزة يف سياق سعيها 
ايران،  ضد  العقوبات  لتشديد 
على ما بدا جهدًا مدروسًا لّلعب 
االيرانية  اخلالفات  أوتار  على 
احلديث  خالل  من  الداخلية 
احلكومة  من  »أفراد  ضلوع  عن 
فيما  »املؤامرة«،  يف  االيرانية« 
باراك  األمريكي  الرئيس  اضطر 
الشكوك  مواجهة  إىل  اوباما 
الواسعة االنتشار يف صّحة رواية 
»ليست  أنها  معتربا  واشنطن، 
الفتا  كان  كما  جدال«.  موضع 
إعالن واشنطن غري املسبوق عن 
حول  ايران  مع  مباشر«  »اتصال 

القضية جرى يوم االربعاء.
حلّل  السعي  فحاولت  ايران  اما 
اإلشكالية مباشرة مع السعودية 
الختاذ  تسعى  أنها  أعلنت  اليت 

إجراءات ضد طهران.
علي  اجلمهورية  مرشد  وقال   
إىل  يسعى  الغرب  إن  خامنئي 
لكنه  الـ«ايرانوفوبيا«،  نشر 
سيفشل يف ذلك، فيما استدعت 
وزارة اخلارجية االيرانية السفري 
لتنبيهه  طهران،  يف  السعودي 
ازاء  اليقظة  »ضرورة  إىل 
وتسّلم  األمريكية«.  املؤامرات 
جناد  أمحدي  حممود  الرئيس 
نقلها  قطر  أمري  من  رسالة 
للشؤون  القطري  الدولة  وزير 
اخلارجية خالد العطية، وأكد جناد 
على أهمية تعزيز العالقات بني 
البلدين ملنع التدخالت األجنبية.

وقال اوباما خالل مؤمتر صحايف 

اجلنوبي  الكوري  نظريه  مع 
الواليات  إن  باك  ميونغ  لي 
»تطبيق  ستواصل  املتحدة 
ايران(  )على  العقوبات  أقسى 
لضمان  الدولي  اجملتمع  وحشد 
أن تزداد عزلة ايران وأن تدفع 
وأضاف  كهذه«.  تصرفات  مثن 
»ال نستبعد أي خيار عن الطاولة 
يف ما يتعلق بطريقة تعاملنا مع 
ايران، لكن ما ميكنكم توقعه هو 
أننا سنواصل ممارسة الضغوط 
أن تؤثر بشكل  اليت من شانها 
االيرانية  احلكومة  على  مباشر 
يف  أفضل  خيارات  تتخذ  حتى 
طريقة تفاعلها مع باقي اجملتمع 

الدولي«.
وقال اوباما »االن اصبحت هذه 
لكي  للجميع  مطروحة  احلقائق 
يروها«، واضاف »مل نكن لنعلن 
عن تلك القضية لو مل نكن نعلم 
املزاعم  مجيع  ندعم  كيف  متاما 
االتهام.  عليها  يشتمل  اليت 
اغتيال  خمطط  بشأن  احلقائق 
السفري السعودي ليست موضع 
جدال«. وقال ان حكومته اتصلت 
حبلفائها وعرضت عليهم احلقائق 
بعد اكتشاف املخطط املفرتض. 
واضاف »نعتقد انه بعد ان قام 
احلقائق(  )تلك  بتحليل  الناس 
فلن يكون هناك جدال«. وتابع 
جمرد  ليس  هذا  »ان  قائال 
جزء من  بل هذا  تصعيد خطري، 
من  ومتهور  خطري  سلوكي  منط 

قبل احلكومة االيرانية«.
يف  »أفرادا  ان  اوباما  واعترب 
على  كانوا  االيرانية«  احلكومة 
الغتيال  املزعومة  باملؤامرة  علم 
واشنطن  السعودي يف  السفري 
واضاف  حماسبتهم.  وينبغي 
»حنن نعتقد أنه حتى اذا مل تكن 

هناك معرفة تفصيلية على اعلى 
املستويات فال بد من احملاسبة.« 
وقال »من املهم ان تقدم ايران 
ملاذا  الدولي:  للمجتمع  اجابة 
حكومتها  يف  شخص  اي  يقوم 

مبثل هذه االعمال؟«.
وزارة  باسم  املتحدثة  لكن 
فيكتوريا  األمريكية  اخلارجية 
اتصاال  »أجرينا  قالت  نيوالند 
هذه  حول  ايران  مع  مباشرا 
»لسنا  واضافت  القضية«، 
مستعدين اآلن لتقديم مزيد من 
التفاصيل حول من يتواصل مع 
من وأين، لكننا نؤكد اننا اجرينا 

اتصاال مباشرا مع ايران«.
وزارة  يف  بارز  مسؤول  وقال 
الواليات  ان  االمريكية  اخلزانة 
مزيد من  املتحدة تدرس فرض 
املركزي  البنك  على  العقوبات 
املخطط  على  ردا  االيراني 
االيراني املفرتض لقتل السفري 
االراضي  على  السعودي 
معدة  شهادة  ويف  االمريكية. 
العقوبات  مسؤول  قال  سلفا، 
يف وزارة اخلزانة ديفيد كوهني 
البنك  ضد  اضافية  عقوبات  ان 
املركزي االيراني مطروحة للبحث 
االن  باتت  بانها  ايران  واصفا 
تواجه مستويات غري مسبوقة من 
وقال  والتجارية.  املالية  العزلة 
كوهني يف شهادته اليت سرتفع 
التابعة جمللس  املصرفية  للجنة 
غري  تقدما،  حنرز  »حنن  الشيوخ 
الكثري  فعل  يتعني  زال  ما  انه 
من  االفالت  من  ايران  ملنع 
بالفعل  املفروضة  العقوبات 
وملمارسة ضغوط اضافية كافية 
»يف  قائال  وتابع  ايران«.  على 
هذا الصدد نواصل الرتكيز على 

البنك املركزي االيراني«.

الرافض  االيراني  اجلانب  من 
األمريكية،  لالتهامات  قطعا 
يسعى  الغرب  ان  خامنئي  قال 
معاداة  او  »االيرانوفوبيا«  لبث 
ايران غري انه يفشل يف ذلك. 
خامنئي  تصرحيات  ان  وبدا 
االمريكية،  باالتهامات  تتعلق 
يشر حتديدا  خامنئي مل  ان  غري 
خامنئي  وقال  االتهامات.  لتلك 
مدينة  يف  للجيش  قاعدة  يف 
ستفشل  اخرى  »مرة  كرمانشاه 
واالساليب  املعادية  احملاولة 
للسياسيني  واحلمقاء  الباطلة 
الغرب  يف  التعساء  املشوشني 
واضاف  االيرانوفوبيا«.  )لبث( 
مرارة  اخرى  مرة  »سيتجرعون 
ان  خامنئي  واضاف  الفشل«. 
تصفها  اليت  املتحدة  الواليات 
ايران بـ«الشيطان االكرب« واقعة 
يف »الوحل« الذي خلقته بسبب 
وأدائها  اخلاطئة  »سياساتها 

اخلاطئ«.
اخلارجية  وزير  مساعد  وشدد 
العربية واالفريقية  يف الشؤون 
لدى  اللهيان  امريعبد  حسني 
السعودي  السفري  استقباله 
»ضرورة  على  طهران  يف 
املؤامرات  ازاء  اململكة  يقظة 
اىل  واشار  االمريكية«. 
امريكا  وجهتها  اليت  االتهامات 
ضد اجلمهورية االسالمية واصفا 
وال  واهية  بانها  املزاعم  »هذه 
اساس هلا من الصحة دبرت من 
قبل امريكا والكيان الصهيوني«. 
واضاف »ان هذه املزاعم باطلة 
وال اساس هلا من الصحة حيث 
تاتي حلرف االنظار عن سياسات 
االعمال  وجل  التوسعية  امريكا 
العامل  اليت حتدث يف  االرهابية 
للكيان الصهيوني وامريكا دور 

Saturday 15 October 2011السبت 15 تشرين األول 2011
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Js⁄]2÷]<ÂÑ‚<ÿËÁ€j÷
<·^$ÊÖ <ÃÈjâ <gÒ^fl÷] <Ÿ^ŒÊ
<l^íí~π] <Ìfl¢> <·c <·^Èe <ª
<Ì÷^âÖ <k◊âÖ_ <HÌÈ¬^ Ç÷]
<H^flÒ]Ç¬_Ê <^flÒ^ŒÇë˘ <ÌËÁŒ
<ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <ìÈí° <2¬
<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]2÷ <ÿËÁ≥
<ÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄˘] <Ì“3éπ]
<‰fi_<·^$ÊÖ<Õ^ï_Ê<J>^fl≠Ö^i<ª
<:÷] <Ï4f”÷] <l^ËÇvj÷] <ÿæ <ª
<·d <HÌÈ“4⁄˘]<ÌÈfi]àÈπ]<^„„q]Ái
<h^äu<Ó◊¬<–ÀflË<Çu]Ê<Ö˜ÊÅ<ÿ“
<∞È“4⁄˘] <gÒ]Üñ÷] <Í√ ]Å
<‡⁄<ÔÁjä⁄<Ó◊¬_<Ó�√Ë<·_<g´
<Ÿ]Á⁄˘] <‘÷É <ª <^≤ <H–ÈŒÇj÷]
<l^Ë˜Á÷] <‡¬ <≈^ Ç◊÷ <Ìíí~π]

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

<Js⁄]2÷]<ÂÑ7<ÿËÁ€j“
<·_ <Í“4⁄˘] <gÒ^fl÷] <2j¬]Ê
<Í⁄^fljπ] <ÎÊÁfl÷] <Ö^éjfi˜]>
<Ì◊i^œ÷] <ÃÒ]Ñœ÷]Ê <'ËÖ]Áí÷]Ê
<^„fl⁄Ê <H%^√÷] <ŸÁu <ÏÇË]àjπ]
<HÏ4�}<Ì€øfi_ <^„”◊j≥<:÷] <‘◊i
<ÅÁ€¶<ãÈÒÜ÷]<^„â_ÜË<:÷]<ÿn⁄
<hàuÊ <H·]ÜËc <ª <Å^® <ÎÇ∑_
<ª <å^∑Ê <H·^flf÷ <ª <!]
<ª<Çâ˘] <Ö^ée <ãÈÒÜ÷]Ê <HÏà∆
<]Üç^f⁄ <]ÇËÇ„i <ÿ”éi <H^ËÖÁâ

J>Í“4⁄˘]<Í⁄Áœ÷]<‡⁄˙÷
<ÂÑ‚ <ÿËÁ≥ <·_ <xïÊ_Ê
<0^í⁄ <›Ç≠ <l^ÈqÁ÷Áfl”j÷]
<—Üé÷] <ª <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á÷]
<·Á”i<^€flË_Ê <hÜ�ñπ]<ºâÊ˘]
<·Áflõ]Áπ]Ê <ÌÈ“4⁄˘] <l]Áœ÷]
<ÂÑ‚> <·_ <Õ^ï_Ê <J·ÁÈ“4⁄˘]
<–Èf�i <Ó◊¬ <Ç¬^äi <l^íí~π]
<h]Áfl÷]<ã◊.<ÌÈ€‚_<Ün“˘]<ÖÊÇ÷]
<^“4⁄_<Ì⁄¯â<¿Àu<Á‚Ê<Í“4⁄˘]

J>^„Èflõ]Á⁄Ê
<l^Ë˜Á÷]<kfl◊¬_<H‘÷É<·Áñ∆<ª
<Ü≥ˆπ] <ƒõ^œjâ <^„fi_ <ÏÇvjπ]
<ª <ÏÇvjπ] <‹⁄˘] <‰€øfli <ÎÑ÷]
<Ìv ^”π <ÿfœπ] <D2€jfâE <ŸÁ◊Ë_
<ÔÜ“Ñ÷] <Ìfâ^flπ <ÌËÜífl√÷]
<ÎÑ÷] <H·^eÖÊÅ <Ü≥ˆπ <ÏÜç^√÷]
<Ì√ée <Ü‚^ø⁄ <‡€ñjË <‰fic <k÷^Œ
<HÌÈ⁄^ä÷]<Ï]Å^√⁄Ê<x⁄^äj÷]<›Ç√÷
<k„qÊ<:÷]<l]Å^œjfi˜]<Ç√e<‘÷ÉÊ
<l]Ü≥ˆπ] <ª <ÿÈÒ]Üâc <±c

JÌœe^ä÷]
<·_<>·_<·_<Íâ><Ì”fç<lÜ“ÉÊ
<ÌÈ“4⁄˘] <ÌÈqÖ^§] <ÜËáÊ <Ç¬^ä⁄
<Ì÷^âÖ <‰qÊ <åÁfi^€“^⁄ <ÃËáÁq

<‡¬ <ÄÁÈé÷] <ã◊• <Áñ¬ <±c
<ÌË˜Ê <ª <Íõ]ÜœµÇ÷] <hà£]
<Çfi]2È◊Èq <∞jäËÜ“ <’ÖÁËÁÈfi
<ÏÇvjπ]<l^Ë˜Á÷]<·_<^„È <^„«◊e_

JÜ≥ˆπ]<Ì√õ^œ⁄<›àj√i
<‡�flç]Ê <·c <åÁfi^€“^⁄ <Ÿ^ŒÊ
<]Üqc <Ö]ÜŒ <≈ÊÜé⁄ <Çï <kiÁë
<Ü≥ˆ⁄ <ÔÜ“É <Ìfâ^flπ <l]Ü≥ˆπ]
<›^¬ <Çœ¬ <ÎÑ÷] <ŸÊ˘] <·^eÖÊÅ
<Ì√ée<Ü‚^ø⁄<‡€ñi<‰fi˘><NLLM
<ÌÈ⁄^ä÷] <ÏÅ^√⁄Ê <x⁄^äj÷] <›Ç√÷

J>‘÷É<ÔÜ“É<^Èuc<ÇËÜfi<˜Ê
<ÏÖ]Åc <Ö]Üœe <Çfi]2È◊Èq <kfuÖÊ
<l2j¬]Ê <Ü≥ˆπ] <Ì√õ^œ≤ <^⁄^eÊ_
<Ü≥ˆ⁄ <Çœ¬ <ÏÇvjπ] <‹⁄˘] <Ö^Èj}]
<Ç√e> <’ÖÁËÁÈfi <ª <O <·^eÖÊÅ
<ÏÜç^√÷] <ÔÜ“Ñ÷] <‡⁄ <ºœ  <›^Ë_
<Ìfi^‚c <2€jfâ <MM <l^€r7

J>^“4⁄˘
<ŸÁ◊Ë_<NM<ª<Ü≥ˆπ]<Çœ¬<ƒŒÁjËÊ
<ÌÈ√€¢] <è⁄^‚ <Ó◊¬ <D2€jfâE

JÏÇvjπ]<‹⁄˙÷<Ì⁄^√÷]
<ÏÇ¬Ê <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á÷] <kfi^“Ê
<ª <Ü≥ˆπ] <k√õ^Œ <ÌÈeÜ∆ <ŸÊÅ
<:÷] <l]Å^œjfi˜] <gfäe <–e^ä÷]
<gfäe <ÿÈÒ]Üâ˝ <‰÷¯} <‰qÁi

J∞ÈflÈ�ä◊À÷]<ƒ⁄<^„◊⁄^√i
<ŸÊ˘] <·^eÖÊÅ <Ü≥ˆ⁄ <ÕÜ√ËÊ
<Íπ^√÷] <Ü≥ˆπ]>{e <�̂È5Ö
<ÇŒÊ<>NLLM<ÌËÜífl√÷] <Ìñ‚^flπ
<ÿÈÒ]Üâ˝<Ï4n“<l]Å^œjfi]<‰j◊◊°
<Ç„ç <^€“ <ÅÁqÁ÷] <ª <^„œ£Ê
<Ö^”fic <NLLU <›^¬ <Ífi^n÷] <Ü≥ˆπ]
<ÎÇ∑_ <ÅÁ€¶ <Ífi]ÜË˝] <ãÈÒÜ÷]
<�̂⁄Ár‚Ê <ÌËá^fl÷] <ÌŒÜv€◊÷ <Å^®

JÿÈÒ]Üâc<Ó◊¬<�̂ÀÈfl¬

 مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه
أجبان،ألبان، كبيس، معلبات، بهارات، زيوت، تمور، عصري، 
شاي، ماء زهر، ماء الورد، مساحيق غسيل، لوحات فنية، 

 هدايا وغريها ...
 الخضار والفواكه طازجة يوميا من املاركت

 أراكيل مستوردة من لبنان والصني
 تنباك ومعسل بنكهات متنوعة

 أسعار مهاودة
 نظافة تامة .. خدمة ودودة... معاملة صادقة وأخوية..

3 فروع بادارة عائلة واحدة

HAMZE BROS

فيها والدليل الواضح على ذلك 
يف  العلماء  من  جمموعة  اغتيال 
ايران خالل العامني املاضيني«.

اخلارجية  وزير  مساعد  وانتقد 
االيراني بيان السفارة السعودية 
يف واشنطن الذي كان متسرعا 
وقال ان على دول املنطقة »اال 
واالمريكيني  للصهاينة  تسمح 
الطائفية  النعرات  يثريوا  بان 
واخلالفات بني البلدان االسالمية 

يف املنطقة«.
بدوره، اعرب السفري السعودي 
عباس  بن  حممد  طهران  يف 
الكالبي عن رغبة بالده يف تعزيز 
»ان  قائال  طهران  مع  التعاون 
اململكة سوف تعلن عن موقفها 
التحقيقات  اكمال  بعد  الرمسي 
الالزمة ولن تسمح الي طرف بان 
يستغل االوضاع لتوتري العالقات 
حسب  والسعودية«،  ايران  بني 
االيرانية  »مهر«  وكالة  نقلته  ما 

لألنباء عن اللقاء.
السعودية واجلامعة العربية

وقالت السعودية إنها ستحاسب 
ايران على أي حتركات عدوانية 
مبؤامرة  وصفتها  ما  وأدانت 
اململكة  سفري  لقتل  »خسيسة« 
وزير  واتهم  واشنطن.  يف 
اخلارجية السعودي االمري سعود 
الفيصل طهران بالسعي للنفوذ 
»القتل  خالل  من  اخلارج  يف 
وإحداث الفوضى«. وأضاف »لن 
)االيراني(  الضغط  هلذا  نرضخ 
إجراء  أي  على  وسنحاسبهم 
يتخذونه ضدنا«. ويف تصرحيات 
يف فيينا حيث يبحث فتح مركز 
وزير  قال  االديان  بني  للحوار 
إجراء  »اي  السعودي  اخلارجية 
يتخذونه ضدنا سيقابله رد فعل 

حمسوب من السعودية«.

ليست  هذه  إن  الفيصل  وقال 
فيها  يشتبه  اليت  األوىل  املرة 
مشابهة  بأعمال  ايران  بقيام 
اإلسالمية  باجلمهورية  وندد 
شؤون  يف  التدخل  حملاولة 
سؤاله  ولدى  العربية.  الدول 
اليت  امللموسة  اإلجراءات  عن 
قد تتخذها السعودية ضد ايران 

أجاب »لننتظر ولنر«.
الدول  جامعة  جملس  وأدان 
املندوبني  مستوى  على  العربية 
الدائمني يف اجتماعه غري العادي 
اآلمثة  اإليرانية  »احملاولة  أمس، 
لدى  السعودي  السفري  الغتيال 
األمريكية«.  املتحدة  الواليات 
ضوء  »على  اجمللس  وقال 
العرض الذي قدمه رئيس الوفد 
السعودي يف االجتماع ، إن اي 
الدبلوماسيني يعترب  اعتداء على 
االعراف  لكافة  سافرا  انتهاكا 
وللقواعد  الدولية  واملواثيق 
واالتفاقيات اليت حتكم العالقات 
بني الدول على وجه اخلصوص«. 
التصرفات  »هذه  أن  وأضاف 
املنافية للقيم الدينية واملبادئ 
تقويضا  تشكل  اإلنسانية 
واألمن  للسلم  الداعمة  للجهود 
األوضاع  واستقرار  الدوليني 
األوسط  الشرق  منطقة  يف 
على  بالسلب  تؤثر  أنها  كما   ،
والدول  إيران  بني  العالقات 
جملس  دول  وخباصة  العربية 
العربية«.  اخلليج  لدول  التعاون 
العربية  »األمتني  اجمللس  ودعا 
الدولي  واجملتمع  واإلسالمية 
مثل  إزاء  مسؤوليتهم  لتحمل 
هذه األعمال اليت تهدد استقرار 
الدول والسلم واألمن الدوليني 
بني  والبغضاء  العداوة  وتثري 

الدول والشعوب«. 
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األسرى  ذوو  زال  ما 
حتديد  بانتظار  الفلسطينيني 
ساعة  وإسرائيل  محاس  حركة 
صفقة  تنفيذ  لبدء  الصفر 
التبادل، اليت يرجح أن تتم على 
األراضي املصرية، يف منتصف 
مت  وقت  يف  املقبل،  األسبوع 
بأمساء  أولية  الئحة  تسريب 
اإلفراج  سيتم  الذي  األسرى 
اإلسرائيلية  السجون  من  عنهم 
يف مقابل إطالق سراح اجلندي 
حتتجزه  الذي  شاليت،  جلعاد 
املقاومة الفلسطينية يف قطاع 
فيما  أعوام،  مخسة  منذ  غزة 
يتوقع ان تنشر إسرائيل الئحة 

نهائية يف هذا الشأن غدا.
إسرائيلية،  ملصادر  ووفقًا 
وأخرى من حركة محاس وجلان 
من  فإنه  الشعبية،  املقاومة 
املتوقع أن جترى عملية التبادل 
يف  املصرية  األراضي  على 
املقبل، وذلك  األسبوع  أواسط 
يف  ما  مكان  يف  مواقع  يف 
عنها  يكشف  مل  سيناء  صحراء 

بعد.
التوقيت  تفاصيل  تعلن  ومل 
املمكن  من  لكن  واألماكن. 
التقريبية  اآلليات  رسم 
تفاصيل  إىل  استنادًا  للتبادل 
فلسطينية  مصادر  من  مستقاة 
وإسرائيلية. ووفقًا هلذه اآلليات 
سيبدأ التسليم خبطوات متزامنة 
جرى  مصر  يف  ما  مكان  يف 
حتديد توقيتها بعناية. لكن من 
شاليت  يرسل  أن  املرّجح  غري 
اإلفراج  سيتّم  الذين  واألسرى 

عنهم إىل أماكن متقاربة.
السيناريوهات،  ألحد  ووفقًا 
»يديعوت  صحيفة  ذكرت 
سينقل  شاليت  أن  أحرونوت« 
من غزة اىل مصر عرب معرب رفح، 

جلان املقاومة تنشر قائمة بأمساء املفرج عنهم

صفقـة التبـادل تنتظـر حتديـد سـاعـة الصفـر

Saturday 15 October 2011السبت 15 تشرين األول 2011

للبيع 
سرير أطفال من الحديد 

بحالة ممتازة
مع فرشة

السعر 100 دوالر
لالتصال: 97880313

العراق: واشنطن ترغب يف إبقاء 36 
ألف جندي للتدريب حتى عام 2027

الرفض املعلن  الرغم من  على 
والضغوط الكبرية اليت متارسها 
لثين  النيابية  الكتل  بعض 
منح  عن  العراقية  احلكومة 
مدربني  لبقاء  جديد  تفويض 
واشنطن  ان  اال  امريكيني، 
االمد،  طويل  ببقاء  ترغب 
منطقة  يف  مصاحلها  لضمان 
ذلك  ويبدو  االوسط،  الشرق 
واضحا من خالل التحركات اليت 

تدور يف الكواليس.
سياسية  مصادر  كشفت  فقد 
مطلعة عن وجود رغبة امريكية 
البقاء 36 الف جندي بعد تنفيذ 
ان  على  االنسحاب،  اتفاقية 
آالف  بقاء 10  االعالن عن  يتم 
فقط جلهم من عناصر القوات 
اجلوية والبحرية االمريكية الذين 
ستوكل اليهم مهمات تدريبية.

وقالت املصادر يف تصريح هلا 
يعلن  ان  على  االتفاق  »مت  انه 
عن بقاء الـ10 آالف جندي من 
ويتم  العراقية،  احلكومة  قبل 
الربملان،  يف  عليه  التصويت 
اليت  املهمة  وان  خصوصًا 
اجلوية  القوات  بها  سُتكلف 
باحليوية  توصف  االمريكية، 
احلكومة  وان  السيما  واملهمة، 
احكام  من  تتمكن  لن  العراقية 
اال  البالد  اجواء  على  السيطرة 
حبلول عام 2027، وهو املوعد 
برنامج  من  لالنتهاء  املخصص 
التسليح عرب تسليم آخر صفقة 
من الطائرات واملعدات احلربية 
اخلاصة بسالح اجلو، وهو العام 
العراق  فيه  سيختتم  الذي 
اجلوية  القوات  وتأهيل  تدريب 

املؤهلة حلماية اجواء البالد«.
ان  اىل  املصادر  واكدت 
يف  سريكزون  »االمريكيني 

RECOGNISING LOCAL HEROES IN THE 
CITY OF ROCKDALE

Wanted! Local heroes to be recognised on Australia Day as the 2012 Citizen of the Year, 
Young Citizen of the Year and Sportsperson of the Year. They will be recognised for their 

exceptional contribution to the City of Rockdale community.
Nominations are being sought from the community for those who have contributed in the 

areas like community services, sport, charity, education, environment, the arts, humanitarian 
work or any initiative that enhances the quality of the City of Rockdale. 

The Mayor of Rockdale City will announce the winners on Australia Day.
Nominations close at 4.30pm on Friday 28 October 2011.

Rockdale City Council is keen to see recognition for those who have served and contributed 
to the City of Rockdale community. “This is your opportunity to show your appreciation to 

the many who care for our City and its people” Mayor Bill Saravinovski said.  
Nominations forms are available from Council>s Customer Service Centre, at Council’s 

branch libraries or the form can be downloaded from Council’s website www.rockdale.nsw.
gov.au

FOR MORE INFORMATION
Vince Carrabs, Coordinator City Media & Events
02 9562 1792 
vcarrabs@rockdale.nsw.gov.au    

Mayor
Councillor Bill Saravinovski

 bsaravinovski@rockdale.nsw.gov.au

ومن ثم اىل إسرائيل بالطائرة، 
يقابله  ان  املتوقع  من  حيث 
والداه يف قاعدة عسكرية. ومن 
رئيس  يستقبله  أن  احملتمل 
بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء 

نتنياهو.
جلان  باسم  املتحدث  وأعلن 
جماهد  أبو  الشعبية  املقاومة 
مصر،  اىل  سينقل  شاليت  أن 
ويسلم للمسؤولني املصريني، 
بالتزامن  املقبل،  الثالثاء  يوم 
أسريًا   450 عن  اإلفراج  مع 
أخرى  مصادر  لكن  فلسطينيًا. 
يوم  العملية  تتم  أن  رجحت 

األربعاء املقبل.
الدولية  اللجنة  وعرضت 
قامت  اليت  األمحر  للصليب 
بتسهيل عمليات تبادل لألسرى 
وجتري  خدماتها  السابق  يف 
إسرائيل  من  كل  مع  حمادثات 
املتحدث  وقال  محاس.  وحركة 
ماركال  األمحر  الصليب  باسم 
كال  مع  حمادثات  »جنري  إيزارد 
عرضنا  عرضنا.  بشأن  اجلانبني 
بالنسبة  حمايد  كوسيط  خدماتنا 

للجانبني«.
تنشر  أن  املتوقع  ومن 
بأمساء  قائمة  غد  بعد  إسرائيل 
الفلسطينيني الذين مّت االتفاق 
إطالق  على  محاس  حركة  مع 
القانون  أن  ومبا  سراحهم. 
مهلة  اجلمهور  مينح  اإلسرائيلي 
48 ساعة لالعرتاض رمسيًا على 
اإلفراج عن أي أسري، باإلضافة 
يهودية  دينية  عطلة  وجود  إىل 
هذا األسبوع، فمن املرّجح أال تبدأ 
عملية التبادل قبل يوم الثالثاء 

املقبل على أقرب تقدير.
الشعبية  املقاومة  جلان  لكن 
شبكة  على  موقعها  عرب  نشرت 
أمساء  ضمت  الئحة  االنرتنت 

اإلفراج  سيتم  الذين  األسرى 
األوىل.  املرحلة  يف  عنهم 
األمساء  من  العديد  وقد مشلت 
البارزة، واليت أثارت جداًل واسعًا 

يف كل املفاوضات السابقة.
بارزة،  أمساء  القائمة  وتضم 
نائل  األسرى  عميد  مثل 
 33 منذ  واملعتقل  الربغوثي، 
وهو  السنوار،  وحييى  عامًا، 
العسكري  اجلناح  مؤسسي  أحد 
حلركة محاس، واحملكوم بأربعة 
يونس،  وسامي  مؤبدة،  أحكام 
السجون  يف  أسري  أكرب  وهو 
وعالء  عامًا(،   78( اإلسرائيلية 
الذي كان فقد  البازيان  الدين 
بصره منذ 23 عامًا واألسري منذ 
يف  والقيادي   ،1986 العام 
مشتهي،  روحي  محاس  حركة 
منذ  املؤبد  بالسجن  احملكوم 
عشرين عامًا، وهو أحد مؤسسي 
اجلناح العسكري حلركة محاس.

األوىل  الدفعة  تضم  كما 
أحالم  بينهم  من  أسرية،   27
بـ16  عليها  احملكوم  التميمي، 
السعدي،  وقاهرة  مؤبدًا،  حكمًا 
أحكام  بثالثة  عليها  احملكوم 

مؤبدة.
من  الكبري  العدد  بني  ومن 
بأحكام  األسرى احملكوم عليهم 
جاسر  القائمة،  تشمل  كبرية، 
اجلناح  عضو  وهو  الربغوثي، 
 8( حركة محاس  العسكري يف 
سنة(،  وثالثني  مؤبدة  أحكام 
وأمين الشخشري )16 حكمًا مؤبدًا 

و30 سنة(.
الدفعة  قائمة  تضمنت  كما 
األوىل عددًا كبريًا من األسرى 
طويلة  سنوات  قضوا  الذين 
مثل  اإلسرائيلية  السجون  يف 
أكرم منصور )أسر عام 1978(، 
وفؤاد قاسم )أسر عام 1981( 

عام  )أسر  فاضل  وابراهيم 
.)1982

وكالة  ذكرت  األثناء،  هذه  يف 
»أنباء الشرق األوسط« املصرية 
السياسي  املكتب  رئيس  أن 
خالد  املنفي  محاس  حلركة 
مع  القاهرة  يف  التقى  مشعل 
املصرية  االستخبارات  رئيس 
بدور  قام  الذي  موايف،  مراد 
تبادل  إمتام صفقة  حموري يف 
يف  للتباحث  وذلك  األسرى، 
لعملية  النهائية  التفاصيل 

التبادل.
ميدان،  دافيد  يتوجه  كذلك، 
لرئيس  الشخصي  املبعوث 
بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء 
نتنياهو، إىل القاهرة يف نهاية 
اللمسات  لوضع  األسبوع  هذا 
عملية  ترتيبات  على  األخرية 

التبادل.
يوم  هاتفيًا،  نتنياهو  واتصل 
اجمللس  برئيس  االول،  أمس 
األعلى للقوات املسلحة املشري 
ليشكره  طنطاوي  حسني  حممد 
الناجحة«  املكثفة  »اجلهود  على 
من جانب القاهرة إلجناز صفقة 

التبادل.
اتصااًل  نتنياهو  تلقى  كذلك، 
اخلارجية  وزيرة  من  هاتفيًا 
كلينتون  هيالري  األمريكية 
اىل  التوصل  على  فيه  هنأته 
اتفاق التبادل. وحبسب اإلذاعة 
شكر  نتنياهو  فإن  اإلسرائيلية 
الوزيرة األمريكية على تهنئتها، 
وقال هلا إن »التوصل اىل هذا 
االتفاق كان مبثابة قرار صعب 

بالنسبة له«.
ارتياحها  عن  روسيا  وأعربت 
مشددة  االتفاق  إىل  للتوصل 
الصارم  االلتزام  أهمية  على 

بتفاصيله. 

ابقاء  على  التفاوض  جوالت 
وجود للقوات الربية لغرض دفع 
التشبث  اىل  العراقية  احلكومة 
مبوقف رفض الوجود العسكري 
اجلانب  يفرض  حتى  الربي 
القوات  ابقاء  حينها  االمريكي 
تعمل  الذي  االمر  وهو  اجلوية، 
االمريكية  الدفاع  وزارة  عليه 
اكثر  تهيئة  خالل  من  مدة  منذ 
من 20 الف عسكري مع معدات 

كاملة هلذه القوة«.
»الكتلة  عن  النائب  واعترب 
العراقية البيضاء« زهري االعرجي 
من  اجلوي  اجملال  إدارة  نقل 
هيئة  إىل  االمريكي  اجلانب 
حتذير  مبثابة  املدني  الطريان 
اىل القوى السياسية واحلكومة 
القدرات  العراق  امتالك  لعدم 

الكافية يف هذا اجملال.
»اجلانب  ان  االعرجي  وقال 
هذه  وراء  من  اراد  االمريكي 
اىل  رسالة  يوجه  بان  اخلطوة 
واحلكومة  السياسية  الكتل 
مفادها ان واشنطن سترتككم 
بقيتم  اذا  االوضاع  بهذه 
بإصراركم على رفض مطالبنا«، 
االمر  »يف  ان  إىل  مشريًل 
السلطة  الن  كبرية،  خطورة 
ال  العراق  للطريان يف  املدنية 
من  متكنها  اليت  القدرات  متلك 

حفظ اجملال اجلوي«.
»البحث عن  اىل  االعرجي  ودعا 
اجلانب  اصر  ما  اذا  بدائل، 
العراقي على رحيل االمريكيني 
العام  نهاية  البالد  من 
احلالي«، مشريا اىل ان »معظم 
السياسيني العراقيني كانوا مع 
البقاء االمريكي، اال ان خوفهم 
من ردة الفعل الشعبية دفعتهم 

للقبول باالنسحاب«.
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<– ]Áj÷]Ê<—À̂ĩ]<4È�i<±]<ÎÅË̂
<ÌÀëfl̂π]<Ó◊¬<›Œ̂<ÎÑ÷]<HÍâÈ̂ä÷]
<ƒËáÁiÊ<∞ÈvÈäπ]Ê<∞€◊äπ]<∞e

J«lÈ̂uí̄÷]
èÈfu

<gÒfl̂÷]<«ÿfœjäπ]»<Ì◊j“<Áñ¬<Ô_Ö
<Ì¬]É]<±]<oËÇu<ª<èÈfu<ÎÅ‚̂
<‡ËÑ÷]<î~̂ç˘]»<·]<H«—Üé÷]»
<ª<ovf÷]<ÏÅ¬̂c<≈ÁïÁ⁄<·ÁuÜ�Ë
<‹„jÈfi<·Á”i<ÇŒ<HÃÒ�̂÷]<—À̂i]
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<‰√€äfi<fî_Çe<ÎÑ÷]<Ü⁄Ñj÷]<Ç√e
<ãÈ÷»<‰fi]<Ô_ÖÊ<–ËÜÀ÷]<‡⁄<‰fl⁄
<Ì„fq<ãÈÒÖ<≈ÁqÖ<ÎÖÊÜñ÷]<‡⁄
<ÇÈ÷Ê<gÒfl̂÷]<«;õÁ÷]<Ÿñ̂fl÷]»
<tÜ≠<·_<ÿe<HÖ]Éa<MP<±]<Ω¯fflq

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

J«ÌÈflõÊ
Ì€√õ

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

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

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

J«∞fi]Áœ÷]<Íñjœi
ÎÖÅœ̂÷]

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

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

J«Ìä◊q
]Ü‚á

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

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

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

J«'ËÖĵ÷]<ª<ÿí†<%<Ìœeâ̂
ÕÁ◊√π]

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

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

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

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

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

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

J«Ç◊f÷]<ª<Ï4f“<ÌÈâÈ̂â
27]

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

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

J«Öø̂jfi]
ÿÈ€¢]

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

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

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

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

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

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

J«Ë̂ÖÁjâÅÊ<È̂âÈ̂â<öÁ Ü⁄

*املحامية بهية ابو حمد*

كيف يتم تبليغ املدعى عليه واملتواجد يف لبنان بدعوة 

قضائية مقامة ضده يف أسرتاليا؟

جلسة رائعة مع النرجيلة
 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية

 مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
 سهرات مميزة مع املطرب جورج خوري

والرقص الشرقي
Ph: 9709 8081 

Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN  NSW 2200

1. What is the population 
of Australia today?
1) about 12 million 
people
2) about 40 million 
people
3) about 22 million 
people
4) about 28 million 
people

2. Parliament belongs to 
the
1) special power
2) executive power
3) legislative power
4) judicial power

3. Both Parliament 
Houses are located in
1) Melbourne
2) Brisbane
3) Sydney
4) Canberra

4. The Capital of New 
South Wales is
1) Melbourne
2) Sydney
3) Brisbane
4) Perth 

5. The Judicial Power is 
the power
1) to make the laws

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

بتبليغ  العرف  جرى  لقد 
بدعوة قضائية  املدعى عليه 
رفعت أمام القضاء األسرتالي 
ومبوجب  املتبعة،  بالطرف 
سواء  االسرتالية،  القوانني 
عالقة  القضية  أكانت 
أو  احمللية،  احملاكم  أمام 
حمكمة  أو  العائالت،  حمكمة 
املقاطعة، أو حمكمة الوالية، 
ما  أو احملكمة العليا- لكن – 
العمل إذا كان املدعى عليه 
أو  مقيما،  اسرتاليا  خارج 

زائرًا؟

قواعد اإلجراءات املدنية  
 2005 لعام  املوحدة  
لوالية نيو ساوث ويلز 

هذه  من   6 رقم  جدول  اقر 
الدعوة  تبلغ  بان  القواعد 
احملاكم  أمام  العالقة 
اسرتاليا  خارج  االسرتالية  
إذا توفرت الظروف التالية:

3
قد  القضية  كانت  إذا   -1
مت  قدِّ لدعوة قد  بناء  نتجت 

يف والية نيو ساوث ويلز.

2- إذا كانت القضية متعلقة 
أو  جتاري   عقد  يف  بإخالل 
أو  عالقة  له  والذي  غريه، 

2) to interpret and apply 
the law
3) to put the laws into 
practice
4) to abolish laws
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اسرتاليات

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

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

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

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

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

JÌÈ∆^⁄Ç÷]<›]ÖÊ˜^e<^„j◊ë

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÊÏqÏ‹æa@êÓ€Î@ãé�̨ a@ÊÏiãÿ€a@ã»é@…œáÌ@Âfl@ZpÏia

CÊÏiãÿ€a@pbõÌÏ»mD@Ú�Ç@Â«@—ìÿm@pÏ„bÀ@Ú‰ß
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<ÇÈä÷]<Hà◊È‚<käË]<gÒ^fi<‡◊¬_
<›ÁâÖ <·] < <ã“ÊÜe <∞◊∆
<‡ËÑ◊÷ <l]Ö^�œ÷] <Ÿ^€√jâ]
<ÌÈ◊í <Ê]<ÌËÜ„ç<Ü“]Ñi<·Ê3éË
<]Çje]<^„ñÈÀ°<‹jÈâ<ÌËÁflâ<Ê]

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

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

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

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

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

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

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

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

J«^ËÁflâ
<ÎÜÀÈq<V{e<Ÿ^íi˜]<Ö^äÀjâ¯÷

0421778671<Áâ]Ü∆

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

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

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

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

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

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

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

3- إذا كان املدعى عليه 
عضوًا يف شركة تأسست 
ساوث  نيو  والية  يف 
مجعية  يف  أو  ويلز، 
الوالية  يف  تأسست 
يعمل  وكان  املذكورة، 
التبليغ  يؤثر  وقد  فيها، 

على املدعى عليه.
 

بأنه  بالذكر  اجلدير  من 
تعطي  أن  الطبيعي  ملن 
اإلذن   الوالية  حمكمة 

خارج  عليه  املدعى  بتبليغ 
القضائية  بالدعوة  اسرتاليا 
توفرت  إذا  ضده،  املقامة 

األمور املشار إليها أعاله.

قواعد  من  اا«   « قسم 
املدنية  اإلجراءات 

املوحدة« لعام 2005

بتبليغ  القسم  هذا  يسمح 
اسرتاليا  يف  عليه  املدعى 
من  أو  الشخصية،  بالطرق 
الدبلوماسية،  القنوات  خالل 
لبنان  مثل  اسرتاليا،  خارج 

مثاًل.

Saturday 15 October 2011السبت 15 تشرين األول 2011

هل 
بني  معاهدة  من  هناك 

لبنان واسرتاليا ؟

بني  باتفاقية  وتعرف  أجل 
وفرنسا  املتحدة  اململكة 
بشأن اإلجراءات القانونية يف 
املسائل املدنية والتجارية. 

يف  التفاقية  هذه  تنظر 
القانونية،  اإلجراءات 
واملسائل التجارية، وغريها، 
وقد تبنى لبنان هذه االتفاقية 

من فرنسا  يف
سنة  األول  تشرين   5  

.1928

ا  ذ ما
تبليغ  من  كن  يمُ مل  لو 
املدعى عليه من لبنان؟

يف هذه احلالة جيب أن يتقدم 
للمحكمة،  بطلب  املدعي 
طريقة  استبدال  فيه  يطلب 
قبلها   من  املعتمدة  التبليغ 
املدعى  بتبليغ  له  والسماح 
يراها  اليت  بالطريقة  عليه 
هذه  يف  جيب   – مناسبة 
كل  املدعي  يربز  أن  احلالة 
ما قام به من جمهود لتبليغ 
املدعى عليه يف لبنان ولكنه 

مل يفلح.

إلعالناتكم 
 يف 

 اهلريالد

02 8764 8186

0403 482 345
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عن  بالدفاع  العمال  حزب  تعهد 
خسرت  اذا  الكربون  ضريبة 
احلكومة وفاز طوني أبوت باحلكم، 
وذلك اثر  تعهد زعيم املعارضة   
هذا  تفكيك  »الدم«  بـ  وقسمه 
املصادقة  متت  الذي  التشريع 
جملس  يف  االربعاء  يوم  عليه 

النواب.
واين  اخلزانة  وزير  قال  فقد 
سوان ان حزب العمال سيتصدى 
ائتالفية يف  حلكومة  حماولة  الي 

املستقبل بالغاء هذه الضريبة.
املطروح  »السؤال  ان  وقال 
أالعرتاف  هو  ابوت  السيد  على 
يف  الزيادات  يلغي  سوف  بأنه 
املعاشات التقاعدية ، ومدفوعات 
األسرة، أو االعرتاف بأنه لن يلغي 
هذا التشريع )ضريبة الكربون(«.
على  العمال  حزب  ان  ويبدو 
الصعب  من  سيكون  بانه  ثقة 
يف  ائتالفية  حكومة  اي  على 
الضريبة،  هذه  إلغاء  املستقبل 
يضمن  ان  املرجح  من  انه  حيث 
حزب اخلضر الذي يرجح الدفة يف 
جملس الشيوخ ان يستغرق االمر 
هذا  لتنفيذ  انتخابيتني  عمليتني 

التعهد.
يبدو،  الذي  ابوت  السيد  لكن 
حسب استطالعات الرأي احلالية، 
انه يف طريقه لتسجيل فوزه يف 
االنتخابات، أعطى االربعاء التزامه 
من  التخلص  على  تأكيدا  األكثر 
هذه الضريبة اذا استلمت حكومة 

ائتالفية السلطة.

العمال يرفضون اي ادعاء بتصميم ابوت على إلغاء 
ضريبة الكربون يف حال فاز االئتالف باحلكم

وقال زعيم املعارضة »اننا سوف 
نلغي هذه الضريبة، وسوف نقوم 
املرتبطة  البريوقراطية  بتفكيك 

بها« 
اعطي  »أنين  ابوت  السيد  وقال 
التزاما مؤكدا وحمددا، هو اكثر ما 
ميكن أن يعطيه أي سياسي، هو 
تلغى.  الضريبة سوف  هذه  ان  
تلغى  سوف  بالدم،  تعهد  هذا 

هذه الضريبة«.
اخلضر  حزب  زعيم  نائبة  وقالت 
املصاحل  ان  ميلن  كريستني 
التجارية سرتفض تعهد االئتالف 
ألنهم أرادوا اليقني انهم اشرتوا 

وراهنوا على تصاريح التلوث.
يكونوا  لن  »انهم  واضافت 
ابوت  طوني  مع  متساهلني 
اطفاء  اىل  ذاهب  انه  قائلني 
وتفريغ  التصاريح  تلك  قيمة 
الدوالرات  مباليني  استثمارات 

للشركات الكربى«.
احلقيقي  »االختبار  ان  وقالت 
ألن  أبوت،  طوني  يواجه  سوف 
املصاحل لن تتسامح مع هذا النوع 

من التشدد الذي ينتهجه«.
غري ان رئيس الغرفة االسرتالية 
للتجارة والصناعة بيرت اندرسون 
قال ان ضريبة الكربون متثل حنثا 
غيالرد  جلوليا  االنتخابي  بالوعد 

وتستحق أن تلغى.
ضريبة  إقرار  »إن  يقول  وتابع 
النواب  جملس  يف  الكربون 
تعمل  ال  أقلية  حكومة  أن  يظهر 
لالقتصاد  بالنسبة  جيد  بشكل 
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٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

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

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

1) 22 years
2) 21 years
3) 16 years
4) 18 years
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* 233999 - Engineering 
Professionals NEC
* 254499 - Registered 
Nurse NEC
* 263111 - Computer 
Network and Systems 
Engineer
* 391111 - Hairdresser
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3. Early free settlers 
came from
1) Great Britain and 
Scotland
2) Great Britain and 
Ireland
3) Great Britain and 
Germany
4) Great Britain and 
New Zealand

4. Which state is the 
second largest?

1) Queensland
2) South Australia
3) Western Australia

I Question 1 : 2

II Question 2 : 4

III Question 3 : 2

IV Question 4 : 1

V Question 5 : 4

4) New South Wales

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

Torres Strain Islander 
people.

  

 

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

UK Markit/CIPS Construction PMI May 54.0 53.6 
 

 

 

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

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

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

   Make or break NFP this evening 

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

Currencies Level  +/- % 
AUDUSD 1.0664 0.0045 0.42% 
AUDEUR 0.7361 -0.0045 -0.61% 
AUDGBP 0.6517 0.0015 0.23% 
AUDJPY 86.32 0.39 0.45% 
AUDNZD 1.3073 0.0069 0.53% 
Equities   0 #DIV/0! 
DJIA 12248.5 -41.6 -0.34% 
S&P500 1312.94 -1.61 -0.12% 
Nasdaq 2773.31 4.12 0.15% 
FTSE 5847.92 -80.69 -1.36% 
DAX 7074.12 -143.31 -1.99% 
Nikkei 9555.04 -164.57 -1.69% 
ASX200 4600.4 -106.9 -2.27% 
Shanghai 2705.18 -38.392 -1.40% 
Hang Seng 23253.8 -372.6 -1.58% 
Commodities    0 #DIV/0! 
Gold 1533.19 -6 -0.39% 
Oil 100.8 1.11 1.11% 
Treasuries AU   10457 #DIV/0! 
3 Year 4.930% 0.02% - 
10 Year 5.240% 0.01% - 
 

This report is published solely for informational purposes and is not to be construed as a solicitation or an offer to buy any securities or related financial instruments.  This report is for distribution only under such circumstances as may be permitted by 
applicable law.  This report has been prepared without taking account of the objectives, financial situation or needs of any specific person who may receive this report.  Any such person should, before acting on the information in this report, consider the 
appropriateness of the information, having regard to the specific person ’s objectives, financial situation and needs and, if necessary, seek appropriate professional or financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or 
investment strategies discussed in this report.  The Bank believes that the information in this report is correct and any opinions, conclusions or recommendations are reasonably held or made, based on the information available at the time of its 
compilation, but no representation or warranty, either expressed or implied, is made or provided as to accuracy, reliability or completeness of any statement made in this report.  The analysis contained in this research report is based on numerous 
assumptions; different assumptions could result in materially different results.  The Bank is under no obligation to update or keep current the information contained in this report.  The Bank, its directors, employees or agents do not accept any liability for 
any loss or damage arising out of the use of all or any part of this report. If you no longer wish to receive this information, please reply to this email with the word "Unsubscribe" in the subject heading along with your full name and company name.  

- A skittish night of trade following the worst selloff seen in nearly a year as hopes for a 
quick resolution over Greek bailout talks were offset by more lacklustre economic data 
and a warning over the perilous state of the US fiscal position. Following the bearish 
ADP report, markets were given further evidence of a weakening in the labour market 
with initial jobless claims falling fractionally to 422k last week. The result was down on 
the 415k pace expected by economists although a slight improvement on the upwardly 
revised 428k seen previously. Adding to the bearish feel, factory orders fell by 1.2pct in 
April (again blamed on the Japanese earthquake) whilst chain-store sales produced a 
mixed performance during the month. With markets already on the defensive following 
that news, investor jitters were further heightened with ratings agency Moody’s warning 
that they may place the United States Aaa rating under review should the negotiations 
over the US debt limit remain unresolved in the weeks ahead. The news ensured most 
risk assets finished lower with stocks and base metals amongst the worst performers. 
Despite those falls, the currency and debt markets took the Moody’s warning differently 
with the both the Dollar and Treasuries weakening following the announcement. 

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

-    

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

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

     Looking Ahead 

 

   3 June 2011   
      
   
 

Saturday 15 October 2011السبت 15 تشرين األول 2011

االسرتالي«.
مرة  ذات   قال  »يف حني  وقال 
دون تشيب عبارته  الشهرية أن 
هناك حاجة إىل األحزاب الصغرى 
األوغاد،  صدق  على  للحفاظ 
ضريبة  على  اخلضر  اصرار  فان 
تأثري  ان  على  يدل  الكربون 
األقلية يف الربملان جيعل احلكومة 
تفعل العكس متاما -- مثل احلنث 

بوعدها بعدم إدخال الضريبة«.
السيد  اخلزانة  وزير  اعلن  وقد 
التغيري  ووزير  سوان  واين 
كومبيت  غريغ  السيد  املناخي 
االربعاء تعيني سلطات قانونيتني 
ضريبة  تشريعات  مبوجب  أنشئتا 

الكربون.
فارتيغان  مايكل  الدكتور  وعني 
ألمن  اجلديد  للمجلس  رئيسا 
الطاقة، الذي سيضمن ان يكون 
مالية  موارد  الطاقة  ملولدات 
إمدادات  على  للحفاظ  كافية 
حتت  األسعار  واستقرار  الطاقة 
الكربون  ضريبة  لطن  دوالرا   23
العام  من  متوز   1 من  اعتبارا 

املقبل.
رئيسا  برودبنت  جيليان  وعني 
النصح  لتقديم  خرباء  للجنة 
واملشورة بشأن تصميم مؤسسة 
املوعودة  النظيفة  للطاقة  متويل 

مبلغ 10 مليارات دوالر.
املؤسسة،  سوان  السيد  وقال 
عند تأسيسها، وتقديم القروض 
يف  النظيفة  الطاقة  للمشروعات 

السوق بأسعار ميسرة.

صفحة ٢٢     

ملبورن
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Melbourne

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

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@fibóm¸a

 Hatem
Electrical Contracting

k÷]á^⁄Ê<kfi^“
@#by@Ú◊ãí@

ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€

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

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

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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

إذا كنت تعول مراهقًا يتلقَّ عالوة 
الشبيبة Youth Allowance مقابل 
الثانوية  املرحلة  يف  دراسته 
بعض  تنطبق  قد  كامل،  بدواٍم 

التغيريات على عائلتك. 
إعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 
الذي  املراهق  بإمكان   ،2012
االستمرار  إما  خيتار  أن  تعوله 
 Youth الشبية  عالوة  تلقي  يف 
الرتتيبات  تغيري  أو   Allowance
الضريبة  إعانة  أنت  تتلقَّ  حبيث 
 Family Tax »أ«  اجلزء  العائلية 

Benefit Part A بداًل عن ذلك. 
إعانة  دفعات  تزيد  وسوف 
»أ«  اجلزء  العائلية  الضريبة 
Family Tax Benefit Part A عن 
أي ُمعال من عمر 16 إىل 19 سنة 
يدرس بدوام كامل يف املرحلة 
ما  تتلقَّ  أن  بإمكانك  الثانوية. 
عن  دوالر    214.06 إىل  يصل 
مع  األسبوعني  يف  طفل  كل 
العائلية  الضريبة  إعانة  زيادة 
 Family Tax Benefit »أ«  اجلزء 
املبلغ  هذا  يكون  وقد   .Part A
يتلقاه  الذي  املبلغ  من  أكثر 
 Youth طفلك يف عالوة الشبيبة
Allowance وقد يكون ذلك خيارًا 

أفضل لعائلتك.
وهناك تغيرٌي آخر قد يبدأ تنفيذه 
اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 
2012 وهو أن األطفال امُلعالني 

هل تعول مراهقني؟ 
والذين  سنة،   18 عمر  دون 
ويدرسون  املنزل  يف  يعيشون 
بدواٍم كامل يف املرحلة الثانوية، 
عمومًا سوف لن يكونوا مؤهلني 
الشبيبة  عالوة  تلقي  يف  للبدء 

 .Youth Allowance
اختاذ  يف  وملساعدتك  لذلك، 
املناسبة  الدفعة  بشأن  قرار 
على  االتصال  ُيرجى  لعائلتك، 

الرقم 131202*.
نظام  استخدام  أيضًا  بإمكانك 
تقدير مقارنة عالوة الشبيبة التابع 
 Family ملكتب املساعدة العائلية
 Assistance–Youth Allowance
على   Comparison Estimator

املوقع اإللكرتوني:
www.centrelink.gov.au
للمزيد من املعلومات: 

االلكرتوني  املوقع  بزيارة  قم   •
 www. centrelink.gov.au

 *131202 الرقم  على  اتصل   •
ث إىل أحد املوظفني باللغة  للتحدُّ

العربية، أو 
خدمة  مراكز  أحد  إىل  اذهب   •
سنرتلينك  لدى  العمالء 

 .Centrelink
* قد تتفاوت أسعار املكاملات 
اخلدمات  مقدمي  ألسعار  وفقًا 
من  اجملراة  املكاملات  اهلاتفية. 
العمومية واحملمولة قد  اهلواتف 

تـُفرض عليها رسوٌم أعلى.

من  غيالرد  حكومة  حذرت 
النزاع  يف  تتدخل  قد  انها 
مع كوانتاس لقرارها توقيف 
مخس طائرات وقطع ما يصل 
يف  داخلية  رحلة   100 اىل 

األسبوع.
السياحة  وزير  هاجم  فقد 
رئيس احتاد النقابات السابق 
مارتن فريغسون مارتن تدخل 
يف  كوانتاس  نقابة  رئيس 
النزاع املرير حول املدفوعات 

كونه »ليس اسرتاليًا«.
التحرك  ان  فريغسون  وقال 
ضرب  الذي  الصناعي 
كوانتاس احلق الضرر بصناعة 
السياحة والشركات الصغرية 

اليت تعتمد عليها.
الطرفان  اذا فشل  انه  وقال 
يف حل اخلالف، ميكن للحكومة 
من  مزيد  ملنع  تتدخل  أن 
الصناعة  هلذه  التعطيل 

األساسية.
فريغسون  السيد  واضاف 
امام  خيارات  »هناك  يقول 
من  فعال  تتطلب  احلكومة 
القضايا  هذه  حل  الطرفني 
العمل  قانون  مظلة  حتت 

العادل«.
التنفيذي  الرئيس  وقال 
الن  سيدني  يف  لكوانتاس 
املستمر  االضراب  ان  جويس 
غري مستدام لشركات الطريان، 
النه »نظرا للحظر املوجود يف 
مخس  اوقفنا  اللحظة،  هذه 

طائرات االسبوع املقبل«.
هذا  تواصل  »اذا  واضاف 
من  املزيد  فان  احلظر، 
اىل  سنضطر  الطائرات 

توقيفها يف املستقبل«.
أربع  ان  السيد جويس  وقال 
طائرات من طراز بوينغ 737 
 767 بوينغ  واحدة  وطائرة 

لشهر  اقالع  دون  ستبقى 
واحد على االقل.

الرحالت  تقليص  وسيؤثر 
على  أساسيا  تأثريا  اجلوية 
اخلدمات من أدياليد وسيدني 

وبريزبن وملبورن.
بانها  كوانتاس  إعالن  ويأتي 

اىل  يصل  عما  ستستغين 
100 رحلة داخلية يف األسبوع 
شركة  فيه  تواجه  وقت  يف 
من  وابال  الوطنية  الطريان  
من  الصناعية  التحركات 
من  وغريها  املوظفني  قبل 

اخلدمات.

وزير عمال حيذر  من التدخل باضراب كوانتس 
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الدليل التجاري

RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

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

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

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

@Îa
0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

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

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

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

 Residential *Commercial*
 *Industrial

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

Zfibóm˝€
0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

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

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

<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]

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

0407405846@Zfibóm˝€
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الدليل التجاري
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@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

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

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
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مقاالت

»قيل: الرئاسة حلوة الرضاع ُمّرة الفطام«.
ابن عربي

اعترب كثريون ان احلكومة عربت بسالم »قطوع« املطالب العمالية، 
الفرصة  ان  األجور، يف حني  نسبيًا ملوضوع  مقبواًل  حاًل  بإقرارها 
العدالة  من  نوع  وحتقيق  االجتماعي  امللف  لفتح  هلا  متاحة  كانت 
اتفاق  منذ  احلكومات  من  أي  مثلها  على  جترؤ  مل  بل  ُتقدم،  مل 

الطائف.
اليت  التغيريية  احلركة  إىل  لالنضمام  احلكومة فرصة  أمام  وكانت 
يشهدها عدد من الدول العربية منذ انتفاضة تونس اليت بدأ معها ما 
يعرف بـ«الربيع العربي«، ذلك ان الظروف اليت تألفت فيها احلكومة، 
والعناصر الوزارية اليت ضمتها، وقد اختريت، وخصوصًا بالنسبة 
إىل الفريق املسيحي الذي ميثله »التيار الوطين احلر«، حبيث يكون 
هلا دور تغيريي، يصحح أخطاء احلقبة احلريرية اليت امتدت عقدين 
من الزمن ورافقتها جتاوزات كثرية، اقتصادية ومالية خصوصًا، 
إىل جتاهل امللفات واملطالب االجتماعية أو معاجلتها بطريقة جزئية، 
كذلك  أمس.  من  أول  ليل  امليقاتية  احلكومة  فعلت  كما  متامًا 
يساهم هذا الفريق يف رسم توجهات احلكم يف اجتاه دولة الرعاية 
الراحل رفيق  الرئيس  الريع اليت وضع خططها  لتحل مكان دولة 
احلريري والفريق الذي عاونه، وكانت أبرز آثارها املدمرة لالقتصاد 
املديونية املرتفعة، وكذلك البطالة، وخصوصًا يف صفوف الشباب 
والشابات، وتوقف االستثمار واالكتفاء بعائدات الريع، سواء أكان 
ودائع يف املصارف، أم سندات خزينة، أم عقارات، إضافة إىل 
إضعاف القطاعات اإلنتاجية وإبقائها على حافة اإلفالس. وقد تبدى 
ذلك من خالل موقف اهليئات االقتصادية من تسوية موضوع زيادة 
الصناعية،  اإلنتاجية، وخصوصًا  املؤسسات  بعجز  وزعمها  األجور، 
يسند  حجر  مبثابة  العمالي  اعتربها  اليت  التسوية  بنود  تنفيذ  عن 

اخلابية حتى ال تسقط وتنكسر.
العمل  أرباب  على  حقًا  »أشفقوا«  قد  العمال  ان  قال  من  ومثة 
»الفقراء«، بقبوهلم »فتات« املؤسسات اليت مل حتسب يومًا حسابًا 

حلقوق العمال كشركاء يف عملية اإلنتاج.
نقول ان احلكومة أضاعت املشاركة يف »الربيع العربي« االقتصادي 
واالجتماعي، بعدما اعترب تأليفها، مع انطالق االنتفاضة التونسية، 
بداية لـ«ربيع سياسي« أزاح من فوق صدور اللبنانيني أثقال حكومة 
واستقالهلم  ورهنت سيادتهم  شبابهم،  زهرات  وهّجرت  أفقرتهم 
من  الدولة  إلدارة  موازية  وصناديق  هيئات  أقامت  كما  للخارج، 
دون رقيب أو حسيب، وأضاعت أموااًل ال يعرف أحد كيف ُصرفت 
خالل السنني العشرين املاضية، وقد قدرتها جلنة املال النيابية 
بـ11 مليار دوالر. ذلك ان امللف االجتماعي الذي اخُتصر بزيادة 
متواضعة يف احلد األدنى لألجر، كان ُمفرتضًا ان يطرح خالل إعداد 
موازنة السنة 2012 اليت مل تلحظ أي تقدميات اجتماعية ذات بال، 
الواردات  تغذية  أجل  من  الضرائب  يف  زيادات  حوت  حني  يف 
موازنة  يف  لبنان  مساهمة  أهمها  بارزة  مالية  بالتزامات  والوفاء 
الدولية اخلاصة بلبنان اليت تقرب من 50 مليون دوالر،  احملكمة 

تبلغ مساهمة كل لبناني فيها 15 دوالرًا!
إىل  نظرًا  الضرائب،  زيادة  حيال  حساسية  للبناني  ان  ومعروف 
الفساد املستشري يف اإلدارة، وألن املكلف ال يشعر باإلفادة مما 
يدفعه للدولة يف شكل ضرائب يعتربها أتاوة و«تسلبطًا« عليه، ألن 
حاصالتها ستذهب إىل أصحاب النفوذ، وستزيد من انتفاخ جيوب 
السماسرة واحملاسيب. ولو ُجعلت معاجلة امللف االجتماعي كما أعدها 
وزير العمل شربل حناس وأشاد بها رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
لألجر  األدنى  احلد  زيادة  احلكومة  إقرار  ظروف  معرض شرحه  يف 
وملحقاته، لو ُجعلت أحد مصراعي ملف املوازنة، ملا كانت تصاعدت 
األصوات الرافضة زيادة الضرائب واألعباء املالية على املواطنني، 
وخصوصًا ذوي الدخل احملدود، والذين هم على عتبة الفقر ويناهز 
عددهم نصف اللبنانيني. وال تنحصر هذه األصوات باملعارضة، بل 
تشمل كذلك وزراء ونوابًا يف األكثرية، علمًا بأن تأدية الضرائب 
الدول  يف  الصاحلة  املواطنة  مظاهر  أبرز  هما  العسكرية  واخلدمة 
الدميوقراطية. وقد فاخر بهما اجلنود األمريكيون، وخصوصًا السود 
منهم الذين شاركوا يف معركة »عاصفة الصحراء« يف شباط 1991 
لتحرير الكويت من االحتالل العراقي، ثم يف غزو العراق واحتالله 

يف نيسان 2003.
ورمبا كان كافيًا تبين مشروع الوزير حناس لتعميم الضمان الصحي 
أبسط  هذا  ان  أساس  على  استثناء،  بدون  اللبنانيني  على مجيع 
واجبات دولة الرعاية، وجعل التغطية الصحية تستمر مع املتقاعد 
بعد بلوغه سن الرابعة والستني، وعلى نفقة الدولة كذلك، باعتبار 
ان اشرتاكات األجراء وأرباب العمل يف الضمان االجتماعي تتوقف 
إبدال  عن  فضاًل  اخلدمة،  نهاية  تعويض  على  األجري  حصول  بعد 
ومشرفًا،  مرحيًا  تقاعدًا  لألجري  يؤمن  تقاعدي  براتب  اخلدمة  نهاية 
بدال من التسّول على أبواب اجلمعيات واهليئات اخلريية والسياسية 
أحيانًا اليت يرتهن هلا أفراد العائلة يف ما بعد. ورمبا كان تبين هذا 
املشروع كافيًا جلعل أي ضريبة واجبًا، وليس استحقاقًا فحسب. 
وتكفي املقارنة بني قسيمة الراتب يف دولة الريع، ومثيلتها يف 

»ربيع« لبنان بني الريع والرعاية
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املوقف األخالقي من األزمة السياسية احلالية اليت تواجه لبنان يدفع 
إىل االعتقاد بأن األمور تسري من سّيئ إىل أسوأ، بوترية ال تقل 
خطورة عن تلك اليت سبقت االجتياح اإلسرائيلي الكبري عام 1982. 
وإذا كان من املنطقي جتاهل املتغريات اليت عصفت بقوة املقاومة 
منذ ذلك التاريخ إىل اليوم، فإن من األفضل االكتفاء بالقول، على 
للحزب  السابق  والرئيس  السياسي  التاريخ  الباحث يف  تعبري  حّد 
األوىل يف  للمرة  إنه  األشقر،  االجتماعي يوسف  القومي  السوري 
التاريخ، تستطيع قوة مقاومة أن متتلك قدرة متنع العدوان على 
بلدها. أي إنه بدل أن تكون املقاومة قوة طاردة لالحتالل، وقوة 
ممكنة التكّون بعد حصول االحتالل، فإن املقاومة يف لبنان جنحت 
يف امتالك قوة مانعة لالحتالل نفسه. وهو منوذج تعرف إسرائيل 
معناه بقوة، كما تعرفه الواليات املتحدة، ويدرس الغرب نتائجه 
يف ساحات أخرى بعيدة جدًا عن لبنان والشرق األوسط. وهو منوذج 
يلفت انتباه جمموعات مقاتلة من أجل احلرية يف أكثر من مكان يف 
العامل. وهي جمموعات تنتمي فكريًا ودينيًا إىل ما ال يشبه االنتماء 

الديين والفكري لتيار املقاومة يف لبنان.
يف  بالقوة  الشعور  األدنى،  احلد  يف  وّفر،  هذا  املقاومة  وجناح 
الذي  التهديد  اخلارجي، مبعنى  الطابع  ذات  االستحقاقات  مواجهة 
ومواقف  بتنازالت  إللزامهم  اللبنانيني  مع  الوقت  طوال  يستخدم 
معينة، خشية تعريضهم لعقاب تتواله إسرائيل من اخلارج أو قوى 
احلرب األهلية يف الداخل. لكن هذا الشعور ليس معّممًا بقوة على 
النادي السياسي العام. اآلن، يف صورة القوى احلية يف لبنان، 
الوطين احلر فقط،  العماد ميشال عون والتيار  العثور على  ميكن 
يزال  وال  كان  ألنه  رمبا  العنصر.  هذا  من  االستفادة  الذي جييد 
واألكثر  السلطة  يف  نفوذًا  األكثر  كانت  اليت  البيئة  يف  يعيش 
تأثرًا بالضغوط اخلارجية، السياسية واالقتصادية وغري ذلك. يقول 
العماد عون اليوم كالمًا واضحًا، ال لبس فيه. هو يأخذ يف االعتبار 
التهويل  لكل  معنى  ال  أنه  متامًا  يعرف  لكنه  حوله،  من  الظروف 
اآلتي عرب بريد السفارات. ثم هو خرب يف جتربته الطويلة بني لبنان 
وخارجه حدود قوة الغرب وحجم مصاحله وحجم قدرته على التدخل 

واملغامرة.
متثلها  واحدة  األرض،  على  حيويتان  قوتان  هناك  املقابل،  يف 
يعرب  وثانية  آذار،   14 من مسيحيي  وملحقاتها  اللبنانية«  »القوات 
حركي  بعضها  إسالمية  قوى  من  وملحقاته  »املستقبل«  تيار  عنها 
االجتاه. وحياول أن يقف يف الوسط زعيم حزب العاطلني من العمل 
وليد جنبالط الذي ال يزال مستفيدًا بقوة من غياب املساءلة من 

قبل قاعدته الشعبية بغالبيتها الدرزية.
يف ملف النزاع الداخلي، يتصّرف اجلميع يف انتظار ما سوف تؤول 
يعلنان  احلر  الوطين  والتيار  اهلل  حزب  سوريا.  األوضاع يف  إليه 
صراحة وقوفهما إىل جانب برنامج اإلصالحات الذي يتبّناه الرئيس 
السوري بشار األسد، فيما يقف تيار »املستقبل« و«القوات اللبنانية« 
إىل جانب كل من يقدر على إسقاط النظام السوري، بينما يواظب 
الرياح كي  منتظرًا هبوب  التل،  الوقوف على  جنبالط على هواية 
مييل معها، يف حني هو يعرب عن كرهه للنظام يف سوريا وحلليفيه 
يف لبنان، أي حزب اهلل والتيار الوطين احلر. لكنه يتصرف وفقًا 
ملبدأ »الواقعية« السياسية، إذ ال يقدر هو على »االنتحار السياسي« 
إذا تبّنى املوقف الرافض للنظام وللمقاومة علنًا. وهو ال حيتاج إىل 
كثري تربير ألنصاره بالقول »شو بنعمل؟«، بينما يتوىّل أنصاره تربير 
موقفه هذا بالقول »إنه رجل حكيم، وهو مل يكن يف جيب 14 آذار 

كأننا عشية اجتياح عام 1982
ابراهيم األمني

ادمون صعب
دولة الرعاية، إلظهار أهمية ما ميكن ان تنجزه احلكومة يف احلقل 
االجتماعي من اجنازات ستعترب تارخيية، وتضع احلكومة يف مصاف 
حكومات الدول ذات األنظمة الدميوقراطية ـ االجتماعية اليت تولي 
أهمية كبرية ملطالب الناس يساعدها يف ذلك ضغط الرأي العام 
الذي تعّطل الطائفية واملذهبية مفاعيله، متامًا كما تفعل األنظمة 
الديكتاتورية اليت يثور الشباب العربي عليها. ذلك ان االعتبارات 
الطائفية واملذهبية غالبًا ما تشل قدرة الرأي العام على احملاسبة. 
المسؤولية  على  سلطتها  أقامت  الديكتاتوريات  معظم  ان  كما 
أحد  ويقول  العمالية.  النقابات  وخصوصًا  االجتماعية،  اجلماهري 
املفكرين الغربيني )وليم رايش( »ان العجز الفردي يصنع اجلماهري 
العاجزة«، كما يتسبب يف إضعاف حمبة املواطنني لبلدهم على ما 
يقول عبد الرمحن الكواكيب الذي يرى »ان االستبداد يتصرف بأكثر 
امليول الطبيعية واألخالق احلسنة، فُيضعفها وُيفسدها أو ميحوها 
فيجعل اإلنسان يكفر بنعم مواله، ألنه مل ميلكها حق امللك ليحمده 
لبالء  عون  ألنهم  قومه  على  حاقدًا  وجيعله  احلمد،  حق  عليها  اهلل 
االستبداد عليه، وفاقدًا حلب وطنه، ألنه غري آمن على االستقرار 
فيه، ويود لو ينتقل منه. وأسري االستبداد ال ميلك شيئًا ليحرص 

عليه، ألنه ال ميلك مااًل غري معّرض للسلب، وال شرفًا غري معّرض 
لإلهانة«.

ماذا يف قسيمة الراتب يف دولة الرعاية؟
ـ أساسي الراتب.

ـ الضمان االجتماعي: املرض والتعويض العائلي.
ـ ضمان الشيخوخة.

ـ ضمان التقاعد: األساسي واإلضايف )للمالكات العليا(.
ـ التقاعد املهين.

ـ تعويض البطالة.
ـ بدل انتقال.

حليب  بدل  الوالدة  بعد  ُتعطى  احلامل  األم  ان  إىل  اإلشارة  مع 
وحفاضات خالل السنة األوىل، شرط اخلضوع لفحص طيب شهريًا 
اإلجنابية  السياسة  واألمومة. ويف ضوء  الطفولة  رعاية  مركز  يف 
ُتعطى العائلة منحة سكن يف حال كان املنزل صغريًا وزاد أفراد 

العائلة.
ويقّدر أصحاب العمل حصتهم من هذه األعباء مبا يراوح بني 40 إىل 

50 يف املئة زيادة على قيمة الراتب.
نسبة  يشكل  شهريًا  تعويضًا  العامل  ُيعطى  البطالة  حال  ويف 
كبرية من الراتب األساسي شرط إبراز إفادة بأنه ذهب إىل إحدى 

املؤسسات وطلب عماًل فُأبلغ عدم وجود جماالت عمل لديها.
فماذا يصيب العامل يف لبنان من هذه التقدميات؟

وكم يبدو صاحب العمل فيه حمظوظًا!
ابتسم، أنت يف لبنان. 

ولن يكون يف جيب 8 آذار«!
لكن ملاذا املقارنة مع األجواء اليت سبقت االجتياح عام 1982؟

أواًل، ألن الغرب االستعماري وإسرائيل ودول عربية بارزة تتصرف 
املقاومة، يف  هو  واحد  مواجهة خصم  أنها يف  أساس  على  اآلن 
لبنان وفلسطني ويف العراق، ويف مواجهة من يدعم هذا التيار، 
ما  اجملموعة  هذه  لدى  فإن  وبالتالي،  وإيران.  سوريا  وخصوصًا 
يكفي من األسباب السياسية واملوضوعية لتبيّن خيار إطاحة هذا 
إىل  باحلاجة  هؤالء  يشعر  ال  وبالطبع،  املتاحة.  الطرق  بكل  التيار 
شّنت  عندما   1982 عام  يف  فعلوا  كما  متامًا  واحدة،  جبهة  إعالن 
إسرائيل حربًا واسعة بدعم أمريكي عسكري ودبلوماسي، وصمت 

وتواطؤ من الدول العربية نفسها اليت تقف اليوم ضد املقاومة.
ثانيًا، ألن اهلدف من ضرب أو تدمري تيار املقاومة، ميثل بالنسبة 
إىل التيار الذي تقوده الواليات املتحدة الفرصة الوحيدة ملنح النظم 
العاملة معه هدنة وفرصة حياة إضافية تستمر لعقدين أو ثالثة على 
يف  االنتفاضات  فتحت  بعدما  اخلشية  هذه  تعاظمت  وقد  األقل. 
العامل العربي كوة كبرية يف جدار الصمت الذي كان مفروضًا على 
شعوب دول كبرية مثل مصر، حيث جرى حتييد اجلمهور، ال الدولة 

فقط، خالل كل الصراع املمتد منذ عام 1982 حتى اليوم.
ثالثًا، ألن االنهيار الكبري الذي أصاب املؤسسة العربية الرمسية 
التصدع  من  املزيد  وتوقع  العربية،  الدول  غالبية  يف  احلاكمة 
منسوب  ارتفاع  مع  ترافقا  املؤسسات،  هذه  بقية  يف  والتفّكك 
أرضية صاحلة  مّثل  ما  والعنصري،  واملذهيب  الطائفي  التحريض 
كل  فشل  وما  جديدة.  بعناوين  ولكن  نفسها،  املعركة  خلوض 
عن  للبحث  إضايف  سبب  إال  الفتنة  لتفجري  السابقة  احملاوالت 
أساس طائفي  املنقسم على  اجلمهور  عند  لإلثارة  جديدة  وسائل 
ومذهيب. وبالتالي، فإن هذا الفريق يشعر بأنه اآلن أمام فرصة 
الستثمار هذه التعبئة. وما دامت موازين القوى الداخلية يف لبنان 
وفلسطني وسوريا والعراق وإيران متنع على القوى احلليفة ألمريكا 
فرض متغريات كبرية، فقد صار ملّحًا أن يبدر عمل من اخلارج على 
القوى  هذه  عرب  الداخل  من  مالقاته  ألجل  اجتياح  أو  تدّخل  شكل 

وحتت ألف حّجة وذريعة.
تنفيذ  الشيطاني يف  احملور  هذا  فيه  يتأخر  يوم  كل  ألن  رابعًا، 
خمططه يتحول عنصر قوة يف يد فريق املقاومة وتيارها السياسي 
أن  األخريين  العقدين  تطورات  أظهرت  بعدما  خصوصًا  والرمسي، 
دولة مثل إيران صارت أكثر قوة من كل دول احملور العربي وغري 
العربي املؤدي إىل أمريكا، وأن دولة مثل سوريا جتاوزت سلسلة 
من املطبات اليت كانت تودي بدول أكرب منها، وأن قوى املقاومة 
نفسها حققت جناحات هائلة على مستوى التطور والتقدم والتجهيز 
وآليات العمل، بينما برز تطور أكثر حساسية، متثل يف نقل العراق 
من ضفة الواليات املتحدة متامًا إىل ضفة ميكن فيها التيار اآلخر 
ذلك  وكل  وهمية.  وغري  واقعية  فعلية  أهداف  وحتقيق  التحرك 
يقود إىل نتيجة واحدة، وهي أن هناك، يف املقابل، تفّككًا بدأ يف 
مصر وتونس، وسط تراجع هائل يف نفوذ دول اخلليج، وانهيار 
وتراجع  وفلسطني،  لبنان  يف  احلليفة  للقوى  السلطوية  املنظمة 

نفوذ املوالني ألمريكا داخل العراق.
غري ذلك، مثة الكثري من األسباب اليت توجب احلذر هذه الفرتة. 
ال.  ورمبا  انتظارها  يطول  قد  اجلميع  ينتظرها  اليت  الشرارة  لكن 
املهم أن بالدنا تقرتب سريعًا من حلظة االنفجار... عسى أن نكون 

من املخطئني!
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النائب  بني  األزمة  حّلت 
السابق،  املستقبلي 
وقيادة  علوش،  مصطفى 
التيار. أقفلت القيادة على 
املياه  وعادت  امللف  هذا 
من  مثة  لكن  جماريها.  إىل 
يسعى إىل النيل من علوش، 
وخصوصًا يف الشمال. وقد 
تأكيد  الطرف  هذا  يريح 
يريد  أنه  السابق  النائب 
الطيب...  لعمله  التفّرغ 

إلعالة عائلته
املاضي  االربعاء  ترك 
علوش  مصطفى  الدكتور 
عيادته يف طرابلس و«نزل 
على بريوت« للمشاركة يف 
لقوى  العامة  األمانة  اجتماع 

علوش يصاحل املستقبل... 
ويعود إىل الطب

اليزال السنيورة ناقمًا على علوش )أرشيف ــ هيثم املوسوي(

نادر فوز

14 آذار. جميء علوش إىل األشرفية مل يأت عبثًا، 
بل كان اهلدف منه أن يظهر النائب السابق على 
لقراءة  الشاشة، من على منرب قوى املعارضة، 
مقررات اجتماع األمانة العامة. بدا املشهد كمن 
عّلوش  األصوات،  فلتسكت كل  القول:  حياول 
حيتفظ  يزال  ال  وهو  آذار،   14 صلب  يف  هو 
املركز  يف  املستقبل  لتيار  التمثيلية  بصفته 

املواجه لفندق »لوغربيال«.
املستقبل.  وقيادة  عّلوش  بني  األزمة  انتهت 
هذا ما يؤكده الطرفان. ُحّلت األمور قبل أسبوع 
لقاءات  سلسلة  نتيجة  احلّل  وجاء  بالتمام، 
الثالثاء  فيوم  الطرفني.  بني  جرت  واتصاالت 
املستقبل،  كتلة  رئيس  عّلوش  زار  املاضي، 
طوياًل  الرجالن  حتدث  السنيورة.  فؤاد  النائب 
يف األمر، فعرب السنيورة عن استيائه مما صدر 
عن عّلوش حيال السعودية، وفّسر األخري وجهة 
نظره وسياق احلديث الذي خالله ذكر اململكة. 
مبا  يقبل  وال  راٍض  غري  السنيورة  النتيجة: 

حصل.
مكتب  يف  عّلوش  وجود  خالل  أنه  صودف 
السنيورة، وصل األمني العام لتيار املستقبل، 
حمدد  موعد  السنيورة يف  للقاء  احلريري،  أمحد 
مسبقًا. حضر احلريري قبل ما يقارب ربع الساعة 
باألمر،  الكتلة  رئيس  إعالم  جرى  موعده.  من 
رّحب  اللقاء.  توسيع  إمكان  عن  ضيفه  فسأل 
»بالعكس، ليس من  أنه  باعتبار  باألمر،  علوش 
أمحد«.  علم  دون  من  جيري  نقاش  أو  أمر  أي 
توّسعت دائرة النقاش، ودخل أمحد على اخلط. 
احتفظ  هادئ.  جبو  الثالثية  اجللسة  استكملت 
يف  عّلوش  واستمّر  السليب  مبوقفه  السنيورة 
الدفاع عن اقتناعه وما يراه منطقيًا، »وخصوصًا 
أن املوقف حصل، وكان منسجمًا مع أفكار عامة 
خالل  إليها  التطّرق  وجرى  اجلميع  عليها  يوافق 

املقابلة«.
أمحد  وبقي  السنيورة،  مكتب  من  عّلوش  خرج 
األمور  ببعض  الكتلة  رئيس  ملناقشة  احلريري 
الثالثي  اللقاء  انتهى  التنظيمية.  وامللفات 

بإجيابية؛ إذ تبنّي أن النقاش مل يتعّطل.
املاضي،  األربعاء  يوم  أي  التالي،  اليوم  يف 
اجتمع علوش بأمحد احلريري مرة ثانية. وطوال 
فرتة األزمة مل حيصل سوى هذين اللقاءين؛ إذ 
األساسية  اآللية  كانت  اهلاتفية  االتصاالت  إّن 
كل  أعاد  اللقاء،  هذا  خالل  ما حصل.  ملناقشة 
من الرجلني تناول املوضوع من اجلوانب كافة. 
إىل  املياه  وعادت  نهائيًا،  األجواء  ترّطبت 
املنسقية  وضع  يف  نقاش  فحصل  جماريها، 
السعودية«  »أزمة  عن  احلديث  وختم  بالشمال، 
بضرورة جتّنب الدخول يف سجاالت ال تفيد سوى 
اخلصوم، ومن هذه اخلالصة خرجت فكرة تعميم 
املكتب اإلعالمي يف التيار على مجيع املعنيني، 
اململكة يف  تناول  عدم  ومسؤولني،  صحافيني 

أي موضوع قبل »مراجعة القيادة«.

على هذا األساس انفّض النقاش والسجال بشأن 
أزمة عّلوش. ومن أمحد احلريري »ونزول« مل يعد 
املستقبليون يتحدثون عنها كمشكلة. لكن ماذا 
حصل؟  مما  احلريري  سعد  الرئيس  موقف  عن 
يقول عّلوش إّن الرئيس احلريري اتّصل به يف 
اليوم نفسه من تصرحيه حول »إجرام اململكة«. 
دقيقة،  نصف  يقارب  ما  االتصال  ذلك  دام 
وبسرعة  الشديد،  عتبه  احلريري  خالهلا  سّجل 
الدخول يف سجال مع  الوارد  »من غري  أّن  أكد 
الثواني  اململكة واملسؤولني فيها«. وبعد هذه 
الثقيلة، أخذ األمني العام لتيار املستقبل مهّمة 
حل املشكلة، فال يرتّدد عّلوش باإلشارة إىل أّن 
»العالقة مع أمحد ممتازة، وهو متّفهم لكل األمور 

ويدرك كل ما حيصل«.
قلبه  مأل  من  مثة  أّن  يتبنّي  ما  سرعان  »لكن 
حقدًا على علوش«؛ إذ يقول عدد من مسؤولي 
طرابلس،  املستقبلي يف  النائب  إّن  املستقبل 
مسري اجلسر، »حيمل حقدًا طبقيًا واجتماعيًا وعائليًا 
اجلسر  أّن  املستقبليون  يضيف  علوش«.  على 
النائب  إذكاء اخلالف وتعميق األزمة بني  حاول 
املتواصل  مطلبه  عرب  التيار،  وقيادة  السابق 
هذا  وخلفيات  مواقفه.  نتيجة  علوش  بفصل 
»احلقد الطبقي«، حبسب بعض مسؤولي التيار، 
هي »أّن اجلسر سليل عائلة سياسية عريقة يف 
الشمال، وهو ينظر بازدراء إىل علوش وأسلوبه 

الشعيب«.
املوضوع،  هذا  تناول  عن  كليًا  عّلوش  يبتعد 
»ففي  أنه غري متمّسك مبوقعه كمنسق.  ويؤكد 
إعداد  حلني  املنصب  هذا  يف  عّينت  األساس، 
كادر آخر يتسلم هذه املهمات«. يبدو أن علوش 
يف  حتى  أحد،  مع  سجال  يف  الدخول  يريد  ال 
السجال االنتخابي، ولو أّن الوقت ال يزال مبكرًا 
على هذا املوضوع. يؤكد أنه ال يرغب يف الرتّشح 
باالستحقاق املقبل، ويشدد على أّن حّدة مواقفه 
ود  باكتساب  اقتناع ال عن طموحات  نابعة عن 
يقارب  طرابلس.  يف  حّي  صوت  أو  مسؤول 
موضوع عدم رغبته يف النيابة من منظار آخر ـــــ 
قد ال يّتفق معه كثريون حوله ـــــ فيقول: »أنا 
فرتة  وخالل  طبيبًا،  عملي  من  نعتاش  وعائليت 
النيابة هبط مدخولي إىل النصف، وإن استمررت 
وأعّلم  عائليت  أعول  أن  ميكن  فكيف  ذلك،  يف 

أبنائي؟«.
غريب أن يصدر موقف كهذا عن نائب أو نائب 
تتحّول  ما  فعادة  النيابي؛  اجمللس  يف  سابق 
باستطاعة  أليس  لالسرتزاق.  مهنة  إىل  النيابة 
عّلوش.  يبتسم  املالية؟  حاجاته  يليّب  أن  التيار 
من  عددًا  أن  ينفي  وال  املالية،  باألزمة  يقّر 
رين« يطالبون التيار، يف طرابلس، بإخالء  »املؤجِّ
رغم  واإلجيارات.  الفواتري  تسديد  لتأّخر  مكاتبه 
املستقبل،  »تيار  هو  خياره  أّن  يؤكد  ذلك، 
وأنا مقتنع بهذا التنظيم ومستمّر معه رغم كل 

األزمات«.

اللواء  اتهم  الكلمات،  من  أوضح  بإحياء 
أشرف ريفي حزب اهلل خبطف جوزف صادر، 
شبلي  »تقريبًا«، خبطف  سوريا،  اتهم  كما 
للجنة  جلسة  يف  ذلك  حصل  العيسمي. 
حقوق اإلنسان النيابية، اليت كادت تنفجر

اإلنسان  حقوق  جلنة  جلسة  حتّولت  كيف 
حقوقية  جلسة  من  يومني،  قبل  النيابية، 
إىل جلسة انفجار سياسي ـــــ أمين؟ اجللسة 
املخطوفني  قضية  ملتابعة  كانت خمصصة 
جوزف صادر وشبلي العيسمي، من الناحية 

اإلنسانية.
أشخاص  اجللسة  إىل  السبب، حضر  وهلذا 
من  أحد  يكن  مل  املخطوفني.  عائليت  من 
اهلل  حزب  نائبا  ومنهم  يتوقع،  احلاضرين 
نوار الساحلي وعلي عمار، أن يدلي املدير 
أشرف  اللواء  الداخلي  األمن  لقوى  العام 
كفياًل  كان  الذي  األمين«  »برأيه  ريفي 
من  كليًا  وإخراجها  اجللسة  أجواء  بتوتري 

سياقها احلقوقي واإلنساني.
»ُخطف  ريفي،  حبسب  صادر،  جوزف 
الضاحية  إىل  أدخلوه  أشخاص  أيدي  على 
اجلنوبية«. قاهلا ريفي، من خارج السياق، 

على مسمع ذوي صادر.
اعتمد يف ذلك على إفادة أحد خمربي القوى 
اخلاطفني  وجهة  متابعة  أن  وأّكد  األمنية، 
الذين كانوا على منت باص آنذاك، تعّذرت 
أحد  ملالحقة  األمن  لقوى  إمكانية  »ال  ألنه 

داخل الضاحية«.
إىل  بالنسبة  حتليل  إىل  حتتاج  ال  املسألة 
قبالته  اجلالس  ريفي  الساحلي.  النائب 
يكد  مل  اخلطف!  بعملية  اهلل  حزب  يتهم 
اللواء ينهي كالمه حتى انتفض الساحلي 
يف وجهه، ليسأله عن الصفة اليت يتحدث 
بها. »هل تتحدث باسم وزارة الداخلية، أم 
باسم فريق سياسي، أم بامسك شخصيًا، 

أم ماذا؟«.
وقبل ذلك... »أنت تعرف يا حضرة اللواء 
اجلميع،  أمام  مفتوحة  الضاحية  أبواب  أن 
فلماذا  األمنية،  القوى  أمام  وحتديدًا 
اهلل،  حزب  تصوير  على  مّرة  كل  اإلصرار 
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، بأنه يفعل 
العكس؟ ماذا ميكن أن نفعل حتى نثبت أننا 
من دعاة دخول قوى األمن إىل الضاحية؟ 
الذي  التعاون  من غريك  أكثر  تعرف  أنت 
تلقاه القوى األمنية من حزب اهلل يف جمال 
مكافحة املخدرات، وغري ذلك من القضايا، 
يف  احلاضرون  ظّن  التنّكر؟«.  هذا  فلماذا 
اجللسة أن ريفي سيخرج وثائق تثبت صحة 
لكن  باألحرى،  الصريح  غمزه  أو  اّدعائه، 

هذا ما مل حيصل.
مل يكن لدى اللواء سوى إفادة خمرب، إضافة 
الشخصية،  يتكلم بصفته  أنه  تأكيده  إىل 
ممثاًل  بصفته  اجللسة  إىل  حضر  بأنه  علمًا 
وزارة الداخلية. بعض الذين حضروا اجللسة 
استغربوا كالم ريفي املفاجئ، علمًا بأنه أكد 
»التعاون  إعالمية،  تصرحيات  يف  سابقًا، 

الوثيق مع حزب اهلل يف الضاحية«.
»خمرب  إفادة  اعتماده على  كذلك استغربوا 
بأن  علمه  رغم  صادر،  قضية  يف  أمين« 
»املخربين الكاذبني« موجودون بكثرة، وأن 
أحدهم سّبب قبل أيام ذعرًا أمنيًا يف البالد، 
بعدما حتّدث عن أن جمموعة إرهابية أعّدت 
10 سيارات مفخخة، وأنها تنوي استهداف 
مبنى »اإلسكوا« بإحداها، إضافة إىل بعض 

ريفي »يشرتي مشكاًل« مع حزب 
اهلل يف الربملان

حممد نزال

األهداف يف صيدا وبريوت.
على  املّطلعني  بعض  حبسب  ريفي،  بدا 
أجواء اجللسة، كمن يريد »شراء مشكل مع 

الفريق اآلخر«.
حتدث اللواء عن ملف كامل لدى قوى األمن 
الداخلي عن عملية خطف السوريني األربعة، 
وهم من آل جاسم، اليت حصلت قبل حنو 
للسفارة  تابعة  سيارة  إن  قال  أشهر.   6
السورية يف بريوت استخدمت، آنذاك، يف 
عناصر  هم  اخلاطفني  وأن  اخلطف،  عملية 
من القوى األمنية اللبنانية املكلفة حبماية 

السفارة.
مسلكيًا،  عوقبوا  العناصر  هؤالء  أن  ذكر 
ألنها  القضاء،  لدى  بقيت  املسألة  لكن 

قضية جنائية.
وعن قضّية خطف العيسمي، أكد ريفي أّن 
ذاتها  »الّطريقة  أّن  على  دّلت  التحقيقات 
اليت اسُتعِمَلت يف خطف آل جاسم قد تكون 

نّفذت بواسطتها عملّية خطف العيسمي«.
النائب  إىل  توّجه  النقطة،  هذه  إثارة  بعد 
عام  كمدير  أتكلم  »أنا  قائاًل:  الساحلي 
يف  ممثاًل  ولست  الداخلي،  األمن  لقوى 
من  أن  وأرى  الداخلية،  وزير  الكالم  هذا 
أجواء  حقيقة  النواب يف  وضع  مسؤولييت 
لبنان  مسعة  تعّرض  ألنها  القضايا،  هذه 

للخطر«.
من  الكالم  هذا  مير  أن  الساحلي  يقبل  مل 
أيضًا،  واحلاضرين  ريفي،  يذّكر  أن  دون 
صريح  »اتهام  هو  كالم  من  ورد  ما  بأن 
أن  ميكن  ال  وهذا  باخلطف،  لدولة شقيقة 
يكون مقبواًل من دون إبراز أدلة وإثباتات، 

فاملسألة ال حتتمل التحليل«.
بني  تشابه  »هناك  بالقول:  ريفي  اكتفى 
العمليتني، تقريبًا«. هنا دخل النائب سامي 
اجلمّيل على خط النقاش املتفّجر، فأخذت 
دخول  استدعى  ما  آخر،  منحى  اجللسة 
الدائرة  »املعركة«  يف  عمار  علي  النائب 

أيضًا. ارتفعت أصوات اجلميع.
عّمار يؤكد أن هذه املسائل ال جيب أن تثار 
يف اجللسة، بل يفرتض أن ترتك للقضاء 

حتى يبّتها.
اجلمّيل يرّد متهّجمًا على احملكمة العسكرية. 
استغرب بعض احلاضرين من رّده، فسألوه: 
احملكمة  لدى  احلكومة  مفّوض  أصبح  »هل 
العسكرية القاضي صقر صقر حمسوبًا على 

حزب اهلل؟«.
ذكرت  اليت  املعلومات  يف  يرى  اجلمّيل 
»فضيحة«، وجيب الطلب من النائب العام 
يقبل  مل  اجللسة.  هذه  حضور  التمييزي 
نائب التيار الوطين احلر، حكمت ديب، أن 
بدلوه.  يدلي  أن  دون  من  اجللسة  تنتهي 
رّد على اجلمّيل قائاًل: »ال جيوز التجيّن على 
منطقة الضاحية. غري مقبول إيهام الناس 
أن  ميكنك  أنت  مغلقة.  املنطقة  هذه  بأن 

تذهب إىل هناك وترى بعينك«.
اجلمّيل ال حيب سالح حزب اهلل. والسالح 
حقوق  جلسة  يف  للنقاش  موضوعًا  أصبح 
الكتائيب  للنائب  أن  يبدو  لكن  اإلنسان! 
ولعًا بالسالح، بشرط واحد، أال يكون عائدًا 

حلزب اهلل.
فبحسب بعض املّطلعني على أجواء اجللسة، 
جرى تذكري اجلمّيل بالزيارة »املسلحة« اليت 
قصد بها منزل النائب عمار يف الضاحية، 

قبل أشهر، لتعزيته بوفاة شقيقته. 
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القاهرة: أظهرت تركيبة املذنب »هارتلي 2« أن املذنبات قد تكون 
عّما كان  األرض  املوجودة على سطح كوكب  للمياه  أكرب  مصدرًا 

ُيعتقد يف السابق.
وبينما كان علماء الفلك يتخبطون يف دوامة من التساؤالت املتعلقة 
بالطريقة اليت حيصل من خالهلا كوكب األرض على حميطاته، واجهوا 
هذا  احملتملة يف  املصادر  من  اثنني  بني  التفريق  يف  صعوبات 

الشأن، وهي املذنبات والكويكبات.
وقد اتضح اآلن، يف ما يبدو، أن املذنبات رمبا لعبت دورًا أكثر 
أهمية عما كان ُيعتقد سابقًا يف تنقيع الصخرة الثالثة من الشمس. 
وأوضحت دراسة علمية مت نشرها يوم أمس االول اخلميس يف جملة 
الطبيعة أن املذنب »103 بي/ هارتلي 2«، الذي وقف عند أقرب 
مسافة له من الشمس يف تشرين األول/ أكتوبر املاضي، حيتوي 
على مياه حتمل تقريبًا السمات الكيميائية نفسها اليت حتملها املياه 

املوجودة يف احمليطات.
وقد ظهرت تلك السمات يف الوفرة النسبية لنوعني من املياه : 
جزيء ماء منوذجي هو H2O ونوع أكثر ندرة يعرف باملاء الثقيل، 
دون  اهليدروجني  ذرتي  إحدى  نواة  داخل  نيوترون  يتواجد  حيث 
األخرى. ومع هذا، جاءت تلك االكتشافات لتثري تساؤالت جديدة. 
فنسبة املاء الثقيل يف البخار املنبعث من مذنب هارتلي 2 تنخفض 
الذي  املكان  بالنظر إىل  النظرية،  اليت تؤكدها  النسبة  كثريًا عن 
يعتقد علماء الفلك أن املذنب قد نشأ فيه. وتبني كذلك أن تلك 
النسبة تقل أيضًا عن النسبة اليت قاسها العلماء يف مذنبات أخرى 

حتى اآلن.
ونقلت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور األمريكية عن إدوين 
بريغن، عامل فلك يف جامعة ميشيغان وعضو يف فريق اإلبالغ عن 
ت املشكلة« وأوضحت  النتائج، قوله :« أرى أن تلك النتائج قد غريرَّ
الصحيفة من جهتها أن التساؤالت املتعلقة مبصدر احمليطات على 
األرض متهد حملاولة معرفة سر امتالك املذنبات لتلك االختالفات 
إىل  بالنسبة  ذلك  يعنيه  قد  وما  الكيميائي ملياهها  الرتكيب  يف 

تشكيل وتطوير النظام الشمسي.
وقد استعان الطاقم البحثي يف تلك الدراسة، بقيادة بول هارتوغه 
بالتعاون مع معهد ماكس بالنك ألحباث النظام الشمسي يف أملانيا، 
مبرصد هرشل الفضائي يف وكالة الفضاء األوروبية، لتحليل اهلالة 
الفضائية ملذنب هارتلي 2، أثناء مروره على بعد 11 مليون ميل 
من األرض قبل فرتة قصرية من بلوغه أقرب مسافة من الشمس 

العام املاضي.
هذا ويتمكن العلماء اآلن من قياس السمات الكيميائية للمذنبات 
وهي هالة من املذنبات  من تلك السحابة اليت تعرف بسحابة أورت – 
تبتعد كثريًا عن الشمس وتقف عند مسافة تزيد عن 5000 وحدة 
فلكية ) علمًا بأن األرض تبعد وحدة فلكية واحدة عن الشمس (.

ويعتقد أن تلك املذنبات قد تشكلت أبعد من احلافة اخلارجية حلزام 
الكويكبات القائم اليوم بني املريخ واملشرتي، حيث تكون أشعة 
الشمس ضعيفة لدرجة ال متكنها من إذابة جليد املاء. ومن هناك، 
رمبا سقطت املذنبات إىل األرض، ما عمل على توفري املياه وغريها 

من املواد املتطايرة، مثل غاز النيرتوجني.
وخلص باحثون إىل أن املذنبات رمبا مل تساهم بأكثر من حواىل 10 
% من مياه احمليطات. وأوضح داروسز ليز، عامل الفلك لدى معهد 
النتائج،  عن  اإلبالغ  فريق  آخر يف  وعضو  للتكنولوجيا  كاليفورنيا 
 « للكويكبات. وأضاف:  املاء  نقل  األكرب من  اجلزء  أن هذا يرتك 
مع هارتلي 2، رمبا يتأرجح البندول يف اجتاه املذنبات. لكن تكمن 
هناك ألغاز إضافية. والسبب هو أن تركيبة هارتلي 2 ال يبدو أنها 

ُتناِسب منشأه«.
وختامًا، أكدت كريستيان ساينس مونيتور أن العلماء قد يكونون 
حباجة اآلن إىل إصالح مناذجهم اخلاصة بتوزيع املياه الثقيلة يف 
 « ليز  داروسز  وقال  بالشمس.  الذي حييط  والغاز  الغبار  قرص 
إذا حتطم مذنب يف األرض بسرعة عالية للغاية، فإن فرص عودة 
احلطام مرة أخرى إىل الفضاء تكون جيدة جدًا. ولن يبقى أي شيء. 
وهذا من شأنه أن يكون صحيحًا بالنسبة إىل الكويكبات وكذلك 

املذنبات يف ما يتعلق بنقل املياه«.

صورة للمذنب هارتلي 2

املذنب هارتلي 2 يتيح أدلة جديدة 
بشأن مصدر املياه على األرض

أشرف أبو جاللة من القاهرة

بن  حممد  الشيخ  افتتح  دبي: 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد 
الوزراء  جملس  رئيس  الدولة 
فعاليات  األحد  يوم  دبي  حاكم 
للتقنية«.  جيتكس  »أسبوع 
التنمية  دائرة  وتستعرض 
خدماتها  دبي  يف  االقتصادية 
اإللكرتونية خالل مشاركتها يف 
تقام  اليت  »جيتكس«  فعاليات 
التجاري  دبي  مركز  يف  حاليا 
العاملي وتستمر حتى 13 أكتوبر 

اجلاري.
ضمن  الدائرة  مشاركة  وتأتي 
اإللكرتونية«  دبي  »حكومة  جناح 
املعلومات  كافة  يضم  الذي 
اإللكرتونية  باخلدمات  املتعلقة 
اليت توفرها الدائرة للمتعاملني 

بن راشد يفتتح معرض جيتكس

دبي تسلط الضوء على خدماتها اإللكرتونّية خالل »جيتكس 2011«

وكالة أنباء اإلمارات

من املستثمرين وأصحاب الشركات على موقعها اإللكرتوني حيث 
يتم تطوير اخلدمات اإللكرتونية بالتعاون مع حكومة دبي اإللكرتونية 

لتعزيز كفاءة خدمة العمالء يف الدائرة.
وأكد حممد شاعل املديرالتنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والرتخيص 
يف دائرة التنمية االقتصادية يف دبي حرص الدائرة على املشاركة 
يف فعاليات »أسبوع جيتكس للتقنية« كونه منصة عاملية تستضيف 

كربى شركات التكنولوجيا الستعراض آخر التقنيات املبتكرة.
وأكد أن هذا احلدث الدولي يشكل فرصة مثالية لنشر الوعي حول 
وحتقيق  االقتصادي  األداء  تعزيز  اإللكرتونية يف  اخلدمات  أهمية 

اقتصاد تنافسي مبنى على املعرفة وفقا لرؤية اإلمارات 2021.
وتسعى دائرة التنمية االقتصادية من خالل جيتكس إىل التواصل 
املتعددة  اإللكرتونية  اخلدمات  باقة  على  وإطالعهم  الزائرين  مع 
واملتميزة اليت تقدمها ملختلف املتعاملني إضافة إىل االطالع على 
الشركات  كبار  مع  والتواصل  التقنية  عامل  يف  املبتكرات  أحدث 

العاملية العارضة.
اليت تستعرضها  اإللكرتونية  اخلدمات  أن حزمة  وأشار شاعل إىل 
الدائرة تؤكد التزامها بتطبيق سياسات احلكومة اإللكرتونية وحرصها 
على تعزيز مستوى اإلنتاجية واالرتقاء جبودة ونوعية اخلدمات اليت 
توفرها للمتعاملني فضاًل عن تسهيل إجراءات املعامالت ومساعدة 
املتعاملني على إنهاء إجراءات التسجيل التجاري إلكرتونيا، مضيفا 
أن اخلدمات اإللكرتونية تساهم يف تعزيز مكانة البيئة االستثمارية 
يف دبي حيث تشكل منظومة إلكرتونية متطورة توفر احللول املرنة 

جملتمع األعمال يف اإلمارة.
الدائرة تضم خدمة  توفرها  اليت  اإللكرتونية  اخلدمات  أن  وأوضح 
اإلسم  حجز  من  املتعامل  متكن  اليت  التجاري  اإلسم  وجتديد  حجز 
الرخصة  االقتصادي متهيدا إلصدار  نشاطه  يريده ملمارسة  الذي 
التجارية وخدمة إصدار املوافقة املبدئية وهي اليت تتيح للمتعامل 
أنشطة  وحتديد  الرتخيص  إلصدار  األولية  املوافقة  على  احلصول 
وأطراف الرخصة التجارية حسب األشكال القانونية املتوفرة »شركة 
ذات مسؤولية حمدودة و شركة أعمال مدنية وشركة تضامنية و 
مؤسسة فردية« حيث تعد اخلطوة األوىل إلصدار الرتخيص التجاري 

إضافة خلدمة جتديد الرخصة التجارية اليت متكن املتعامل من جتديد 
ترخيصه التجاري واحلصول على رخصته اجلديدة سارية املفعول من 

خالل خطوات معدودة وبعد ارفاق املستندات املطلوبة.
أيضا  الدائرة  توفرها  اليت  اإللكرتونية  اخلدمات  أن جمموعة  وذكر 
تشمل خدمة »استفسار عن وضعية املعاملة« اليت ميكن من خالهلا 
أو رقم املوافقة املبدئية ملعرفة  الرخصة  أو  إدخال رقم املعاملة 
وضع املعاملة لدى دائرة التنمية االقتصادية وخدمة » البحث عن 
األمساء التجارية » اليت متكن زوار املوقع من الوصول إىل قاعدة 
البيانات اخلاصة جبميع األمساء التجارية يف دبي وبعض املناطق 
احلرة يف اإلمارة بهدف حجز اسم جتاري خاص بهم وخدمة »بيانات 
الشركة« اليت تتيح البحث عن أي بيانات متعلقة بالشركات املسجلة 
العاملة يف اإلمارة وكذلك خدمة تقرير »كشف الرخص« اليت ميكن 
التعرف من خالهلا على عدد الرخص املسجلة بأمساء األشخاص أو 

الشركات.
يف  والرتخيص  التجاري  التسجيل  لقطاع  التنفيذي  املدير  وقال 
دائرة التنمية االقتصادية يف دبي إنه بإمكان املستثمرين احلصول 
خالل  من  التجارية  الرخص  إصدار  لتكلفة  التقرييب  التقدير  على 
خدمة » تكلفة إصدار الرخصة التجارية »وكذلك األمر بالنسبة خلدمة 

» تكلفة جتديد الرخصة«.
وأشار إىل أنه ميكن لزوار املوقع اإللكرتوني البحث عن األنشطة 
التجارية املسموح مبزاولتها حسب دليل األنشطة من خالل خدمة 
اتصال  بيانات  إىل حتديث  إضافة  التجارية«  األنشطة  »البحث عن 
االتصال  بيانات  تغيري  للمستثمرين  تتيح  خدمة  وهي  الشركة 
اجلهات  لدى  إلجراءاتهم  تسهيال  وجمانا  ذاتيا  بشركاتهم  اخلاصة 
»إنشاء  خدمة  من  كل  أيضا  اخلدمات  تضم  فيما  األخرى  والدوائر 
اسم مستخدم« اليت تتيح إنشاء حساب خاص للمتعامل ليتمكن من 
إجناز معامالته إلكرتونيا وخدمة »حجز وتعديل موعد« اليت ميكن من 
خالهلا تقديم املعامالت بأحد أفرع الدائرة » قرية األعمال فرع الطوار 
»وخدمة طباعة رخصة« اليت متكن املتعاملني من طباعة رخصتهم بعد 

إضافتها يف احلساب الشخصي.

فعاليات »جيتكس 2011«
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مناسبات

Saturday 15 October 2011السبت 15 تشرين األول 2011

الشابة اجلامعية ناديا درباس كرمية الصديق حممد والسيدة 
يف  اللبناني  والنجاح  التفوق  عن  منوذج  درباس  مسر 

االغرتاب.
واالجتهاد خترجت  واجلد  والسهر  الدرس  من  فبعد سنوات 
الشابة اجلامعية ناديا حممد درباس بتفوق من جامعة سيدني 

التقنية UTSيف اختصاص ادارة املوارد البشرية.
وقد حضر حفل التخرج كل من والديها حممد ومسر درباس 
فارس وعقيلته رشيدة وشقيقتها مساح وجدها  وشقيقها 
الرؤوف درباس حيث كانت فرحتهم كبرية ال توصف  عبد 

حني شاهدوا احلسناء ناديا بلباس التخرج.
اسرة »اهلريالد«، اليت تربطها عالقة صداقة بعائلة درباس 
وخاصة الصديق حممد درباس، تتقدم من االهل بأحر التهاني 
متمنية للطالبة ناديا املزيد من النجاحات يف كافة جماالت 

احلياة.

ناديا درباس تتخرج بتفوق  من جامعة 
UTS يف اختصاص ادارة املوارد البشرية

حبضور خلفه املطران ربّاط واملطران صليبا وعدد من فعاليات اجلالية

رئيس بلدية بانكستاون عصفور يكّرم املطران درويش مبناسبة مغادرته اسرتاليا

أقام رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور حفال تكرمييا لسيادة 
اسرتاليا  يف  خدمته  انتهاء  مبناسبة  درويش  عصام  املطران 

وتنصيبه مطرانا على ابرشية زحلة وتوابعها يف لبنان.
الكاثوليك  امللكيني  الروم  ابرشية  على  خلفه  املناسبة  حضر 
بولس  واملطران  رّباط  روبري  املطران  ونوزيالندة  السرتاليا 
صليبا وعدد كبري آخر من رجال الدين وفعاليات اجلالية ومتثلت 
والزميل  جورجس  ومريا  رزق  بو  انطونيوس  بالزمالء  اهلريالد 

اكرم املغّوش.
وقد القى صاحب الدعوة السيد كال عصفور كلمة باملناسبة 
ومما قال فيها يشرفين اقامة هذا احلفل على شرف املطران 

درويش واملطران رّباط على حد سواء.
لقد خدم املطران درويش ابرشية  الروم امللكيني الكاثوليك 
يف أسرتاليا ونيوزيلندا حنو مخسة عشر عاما، وها هو يغادرنا 
احلب  من  عميقا  وتراثا  بها  نعتز  كثرية  ذكريات  وراءه  تاركا 

والقيادة امللهمة اليت ستبقى معنا لفرتة طويلة.
ان اجنازات املطران درويش ال تعد وال حتصى على مدى عقد 

ونصف من الزمن.
امللكيني  الروم  كنيسة  درويش  املطران  استلم  ان  منذ 
الكاثوليك يف اسرتاليا يوم 11 أيار من عام 1996 قام بالعديد 
من االجنازات كيف ال قد كرس بالفعل 24 عاما من حياته خلدمة 

اهلل واالنسان يف وطنه لبنان.
مراكز  من  العديد  أسس  العقود،  هذه  خالل  يقول:  واضاف 
مديرا  وعمل  الفنية،  واملدارس  الثانوية  واملدارس  التدريب 
لدور أيتام وللعديد من قرى الصداقة، كما أنشأ مجعيات خريية 
من  غريها  عن  فضال  للمسنني،  االجتماعية  للرعاية  ومنظمات 

املبادرات الرائدة.
وقد تابع املطران درويش عمله الرائد يف أسرتاليا وهذه بعض 

األمثلة على إجنازاته :
• تأسيس مجعية لرعاية الروم امللكيني الكاثوليك وهو أول مركز 

للكنيسة يف أسرتاليا.
• تأسيس اول مدرسة للملكيني يف أسرتاليا »املخلص املقدس« 

وبناء قاعة متعددة األغراض.
إنشاء أبرشيات جديدة مثل سانت ريتا يف ليفربول واخرى يف   •

Schofields وبناء قاعة رعية النيب مار الياس يف غيلدفورد.
الصداقة  عالقات  بناء  يف  ورغبته  الناس  جلميع  حمبته  وبفعل 
مجعية  أسس  املختلفة  الديانات  أتباع  بني  والوئام  الدائمة 
اليوم  يرأسها  اليت   2003 عام  االسالمية  املسيحية  الصداقة 

الدكتور مصطفى علم الدين املوجود معنا الليلة.

يف عام 2008 حصل على جائزة احلوار بني األديان االسرتالية.
يف 15 آب 2011 جرى تنصيب املطران درويش مطرانا البرشية 

زحلة والفرزل يف لبنان.
ويعود سيادته اىل وطنه ومعه أمسى آيات الشكر واحملبة من ابناء 

طائفة الروم امللكيني الكاثوليك يف أسرتاليا ونيوزيالندة.
نيابة عن جملس بلدية بانكستاون اقدم له تقديرنا الكبري على 

كل ما قام به وحققه.
على الصعيد الشخصي انها مناسبة حزينة بالنسبة لي ولزوجيت 
عزيز  وهو  زواجنا  مراسم  درويش  املطران  ترأس  حيث  سالي 
على كل منا.. انين وزوجيت سالي نشكرك على مباركة زواجنا 

وسيكون لك دائما مكان خاص يف قلوبنا.
وقال رئيس البلدية السيد كال عصفور يشرفنا هذه الليلة أن 
نرحب باخللف روبري رباط الذي جرى تنصيبه مطرانا على ابرشية 
الكنيسة اليونانية للملكيني الكاثوليك يف أسرتاليا ونيوزيالندة 

منذ أيام فقط اي يف 8 تشرين االول احلالي.
املطران رباط جيلب معه ثروة كبرية من اخلربة احلياتية والقامة 

الروحية واحلكمة.
يف  املاجستري  درجة  على  حاصل  انه  الكثريون  يعرف  ال  قد 
االتصاالت وشارك على نطاق واسع يف التحرير والكتابة على 
يف  الكاثوليك  امللكيني  الروم  أبرشية  يف  املستويات  أعلى 

الواليات املتحدة.
نيابة عن جملس بلدية بانكستاون ارحب بكم أحر ترحيب وحنن 
اليت  الرتكة  على  للبناء  معكم  نكون شركاء  ان  على  حريصون 
يف  تقع  اليت  الوحدة  رسالة  وتعزيز  درويش  املطران  خلفها 

صميم رؤيتنا للمجتمع املتعدد الثقافات من هذه املدينة.
قوي،  ونيوزيلندا  أسرتاليا  يف  الكاثوليك  امللكيني  جمتمع  ان 

مزدهر ومليء باإلميان واألمل يف املستقبل.
 وكقائد جديد فان إهلامك وديناميكيتك سيكونان مفيدين يف 
قيادتنا إىل األمام وفتح آفاق جديدة يف عالقة األبرشية، ليس 
فقط مع املصلني، ولكن أيضا مع أتباع الديانات األخرى وممثلي 

احلكومة واجملتمع األوسع.
نيابة  الصداقة لكم  أمد يد  بانكستاون فانين  لبلدية  وكرئيس 
عن أعضاء اجمللس املنتخبني واملقيمني يف جمتمعنا وأتطلع قدما 

وبتفاؤل إىل املستقبل.
درويش  عصام  املطران  السلف  من  كل  املناسبة  وحتدث يف 

واخللف املطران روبري رباط.
وننوه هنا بالضيافة الكرمية اليت قدمتها بلدية بانكستاون اليت 

سهرت على راحة احلضور. 

رئيس البلدية كال عصفوراملطران عصام درويش هدية من عصفور للمطران درويشاملطران روبري رباط

كال عصفور مع والديه والعائلة واملطرانني درويش ورباط ويبدو الزميل املغوّشناهد كحيل وراشيل سيمونزهدية من عصفور للمطران رباط

املطران رباط، ايلي ناصيف ومايكل كراس وحضوركال عصفور واملطران رباط والدكتور بزي والزميلة مريا جورجسكال عصفور واملطرانان درويش ورباط والدكتور علي بزي

ناديا درباس تتوسط والديها محمد وسمر

ناديا درباس مع والديها محمد وسمر وشقيقها فارس وشقيقتها سماح درباس

ناديا درباس تتوسط  والدها محمد وجدها عبد الرؤوف درباس
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النزاع القانوني بني ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

درويش طرفا فيه وسط مزاعم التهديد اليت حتدث داخل جدران كنيسة 
مار يوحنا يف غرينايكر الواقعة جنوب غرب سيدني.

ويذكر أن النزاع القانوني بني الكنيسة واحملامية  أبو محد حول إخالء 
األسبوع  العليا  نظر احملكمة  استأنفت لتصبح قيد  للمنزل قد  األخرية 
احلالي )مت تأجيلها اىل 24 تشرين االول احلالي(، وقد أصدرت احملكمة 
مذكرة إحضار تلزم الكنيسة بفتح سجالتها املالية للتدقيق فيها وتلزم 
ايضًا رئيس األساقفة بابراز مجيع مداوالته وسجالته املصرفية العائدة 

حلساباته الشخصية وايضًا حلساب قرضه. 
ويأتي هذا اإلجراء القانوني يف توقيت حاسم حيث أن املطران عصام 
أسرتاليا  يف  الكاثوليكية  امللكية  الكنيسة  أبرشية  راعي  درويش 
للروم  وتوابعها  زحلة  ابرشية  ليستلم  لبنان  اىل  نقله  مت  ونيوزيلندا 
امللكيني الكاثوليك حيث جرى تنصيب املطران روبرت رباط مكانه راعيا 

جديدا ألبرشية اسرتاليا ونيوزلندا يف 2011-10-8.
وقد بدأت املشاكل تواجه املطران درويش العام املاضي بعدما حاولت 
الكنيسة إخالء احملامية أبومحد من بيت متلكه الكنيسة ويقع يف شارع 

واترلو مبنطقة غرينايكر واليت كانت قد استأجرته ألغراض العمل.
وبعدها استدعت احملامية أبومحد الشرطة حينما ذهبت إىل مقر عملها 
السابق ذكره ووجدت الباب مغلقًا مصفدًا باألقفال ومعلق الفتة مكتوب 

عليها عبارة توحي بأن مكتب العمل قد اقفل.
وتقدمت املؤسسة التابعة للكنيسة إىل احملكمة العليا مبستندات تطالب 
فيها احملامية أبومحد باخالء العقار زاعمة أن عقد االجيار املتفق عليه 

كانت مدته ستة أشهر فقط.
البيت اجملاور بشهادته  الذي يعيش يف  املطران درويش  وقد ذكر 
اخلطية واملعززة بقسم اليمني بانه وافق على ان تستأجر احملامية أبو 
محد البيت ملدة ستة أشهر فقط، وطلب جملس إدارة الكنيسة العام 
املاضي من احملامية أبومحد ترك املنزل حتى حيل مكانها األب إبراهيم 
سلطان -قسيس مبدرسة املخلص املقدس التابعة للكنيسة- وأسرته، 
عقد  لديها  أن  وادعت  املكان،  ترتك  أن  أبت  أبومحد  احملامية  أن  إال 
لثالث سنوات قابل للتجديد بنفس الشروط خبصوص العقار اجملاور 

لكنيسة القديس يوحنا.
وذكرت احملامية أبو محد يف أدلة القضية أنها كانت تدفع 1200دوالر 
شهريًا نظري إجيار عقار من ثالث غرف نوم، وأضافت أنها دفعت مبالغ 
عليه  املطبوع  احلائط  وهو  بالكنيسة  األيقوني  احلاجز  أجل  من  ضخمة 
الرموز الدينية واملفرتض بناؤه كي يفصل احملراب عن صحن الكنيسة، 
بعد أن أخربها رئيس األساقفة أن خزينة الكنيسة خاوية وال تستطيع 

حتمل تكاليف بناء هذا اجلدار.
 )Bankstown(بانكستاون حمكمة  لدى  قانونية  مذكرة  بعدها  وقدمت 
احمللية بعد أن وجدت أن اجلدار األيقوني الذي مولته على نفقتها مل 

ينَب بعد.
أبو محد أن جممل ما دفعته لبناء هذا اجلدار 25000  وادعت احملامية 
دوالر على دفعتني يف آذار/مارس وتشرين الثاني/نوفمرب عام 2009 
يف حساب مصريف ما، بناء على اتفاق صريح على أنه إجيار مقدم جيب 

استخدامه يف بناء اجلدار الديين.
وادعت ابو محد أيضًا أنها علمت مؤخرًا أنه مت حتويل الدفعة األوىل واليت 
اجلدار، كما حولت  لبناء  قدرها 15000دوالر خارج احلساب املخصص 

الدفعة الثانية املقدرة بـ10000دوالر حلساب شخصي. 
مل يعلق املطران على هذا اإلجراء القانوني ومل يتقدم بعد بالدفاع. اما 
 »The Sun-Herald « حماميه  وليد قالوش فلم يرد على إتصال صحيفة

به. 
بالنيابة   »Mitry Lawyers« محد  أبو  احملامية  حمامو  تقدم  اجلمعة  نهار 
عنها، إىل احملكمة بطلب إصدار حكم غيابي ضد املطران درويش يلزمه 
بدفع املبلغ املطالب به من قبل موكلتهم وتكاليف احملكمة وتكاليف 
احملامني وايضًا لوضع اشارة عقارية على عقار استثماري عائد للمطران 

يف باراماتا.
وادعت احملامية أبومحد أيضًا أن سكرترية املطران درويش سو نبكي 
قد هددتها مما دفعها لرفع دعوى عدم التعرض لدى حمكمة بانكستاون 
احمللية، وتعهدت سكرترية املطران وقتها بعدم التعرض هلا أو اإلعتداء 
عليها أو التحرش بها أو تهديدها وحتى عدم دخول مكتبها ملدة 12 

شهرا.
 Chesterfield وطالبت ابو محد بإسرتداد 30000 دوالر قيمة أثاث منه
lounges  وجناح غرفة املائدة قد اوردتهم للمطران درويش الذي هو 

على وشك املغادرة اىل لبنان يف وقت الحق من هذا الشهر.
ومن جانبه حرر املطران درويش موافقة كتابية على رد األثاث على 
منح  عن  عبارة  األشياء  تلك  أن  خطًأ  أعتقد  »كنت  قال  أنه  من  الرغم 
قدمتها احملامية أبومحد لكنيسة الروم امللكيني الكاثوليك بدون إمالء 

أي شروط«. 
مع  اسرتاليا  يف  الصادرة  العربية  »اهلريالد«  لـ  هاتفي  اتصال  ويف 
حمامي ابو محد قال احملامي ريتشارد مرتي ان جلسات اإلستماع يف 
للكنيسة  التابع  العقار  من  أبومحد  احملامية  إخالء  حول  العليا  احملكمة 
تأجلت من األسبوع احلالي اىل 24 تشرين االول احلالي استجابة لطلبنا 

لالطالع على ملفات حسابات الكنيسة واملطران.

نار التمويل تقرتب ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

إطاللة الزعيم الدرزي املرتقبة مساء اجلمعة )امس(، مع الزميل عماد 

مرمل عرب شاشة »املنار«، واليت سيضّمنها سلسلة مواقف من التطورات 
الداخلية واإلقليمية وال سيما األحداث السورية.

بالتمويل،  بااللتزام  ميقاتي  قرار  أن  اإلطالع  واسعة  مصادر  وتؤكد 
حد  إىل  األمور  وإذا وصلت  فيه،  للرتاجع  نهائي وال جمال  قرار  »هو 
االختيار ما بني التمويل وبني استمراره يف رئاسة احلكومة، فسيختار 
متويل احملكمة ولو كان الثمن االستقالة من احلكومة ألنه سيعترب أن 
تصويت احلكومة ملصلحة عدم التمويل مبثابة قرار بسحب األكثرية ثقتها 
به وعندها ال يعود هناك موجب ألن يستمر دقيقة واحدة يف رئاسة 

احلكومة«.
حتى  األمل  يقطع  مل  ميقاتي  أن  إىل  االنتباه  تلفت  املصادر  أن  إال 
اآلن، بتمرير هذا املوضوع بأقل اخلسائر املمكنة، من دون أن تستبعد 
تلك املصادر حصول مشاورات قريبة بني ميقاتي وقيادة »حزب اهلل« 
احلكومة  الذي كان قد نصح رئيس  بري  نبيه  الرئيس  إىل  باإلضافة 
األعمال،  جدول  على  املوازنة  قانون  مشروع  بوضع  االستعجال  بعدم 
األمر  اقتضى  لو  حتى  االتصاالت  من  املزيد  أمام  اجملال  إفساحًا يف 
تأخري درس املوازنة حتى نهاية العام احلالي، كسبًا للوقت والحتماالت 

إجياد خمارج توافقية.
قهوجي  جان  العماد  اجليش  قائد  زيارة  تعكس  مل  الوقت،  هذا  يف 
جتميد  قرار  يف  تعديل  أي  املاضي،  االثنني  يوم  منذ  واشنطن  إىل 

املساعدات العسكرية األمريكية إىل اجليش اللبناني.
وذكرت املعلومات الوردة من واشنطن أن قهوجي عقد لقاءات عسكرية 
أبرزها مع رئيس هيئة األركان املشرتكة يف اجليش األمريكي اجلنرال 
القيادة  قائد  ومع  الساعة  ونصف  ساعة  مدى  على  ديبمسي  مارتني 
للشؤون  اخلاص  املساعد  ووصف  ماتيس.  جيمس  اجلنرال  الوسطى 
العامة لرئيس هيئة األركان املشرتكة يف اجليش األمريكي الكولونيل 

دايف البان الزيارة بأنها »ناجحة«.
وقالت مصادر أمريكية مطلعة على مضمون حمادثات قهوجي« إنه كان 
هناك »تفهم نسيب« من اجلانبني خالل هذه اللقاءات، أي تفهم أمريكي 
لطبيعة دور اجليش اللبناني والبيئة اليت يعمل فيها وتفهم لبناني بأن 
قهوجي  بني  والعالقة  الكونغرس.  مبوقف  مرتبط  املساعدات  برنامج 

والقيادات العسكرية األمريكية كانت »ودية«.
وأكد مصدر يف وزارة اخلارجية األمريكية أن عالقة اجليشني األمريكي 
واللبناني »قوية جدًا وحنن ندعم متويل برنامج املساعدات العسكرية إىل 
اجليش اللبناني«. وذكرت املصادر األمريكية انه خالل اجتماع قهوجي 
مع نائب وزيرة اخلارجية وليم برينز ومساعدها لشؤون الشرق األدنى 
جيفري فيلتمان أعاد اجلانب األمريكي التشديد على الرسائل اليت محلتها 
السفرية األمريكية يف بريوت مورا كونيللي إىل املسؤولني اللبنانيني، 

أي »احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان ومحاية املعارضة السورية«.
املليون  خطأ سقف  استدراك  تفلح حماولة  مل  املطليب،  الصعيد  على 
و800 ألف لرية، بل على العكس برز مزيد من املفارقات، جتّلت يف 
اإلصرار احلكومي على هذا اخلطأ، وأيضًا يف ما أعلنه وزير املالية حممد 
الصفدي، أمس االول، من »أن الزيادة اليت ستقر يف القطاع العام 
ألف  و800  املليون  عند سقف  التوقف  دون  من  األجور  كل  ستشمل 
بالنسبة ملن تفوق رواتبهم  القطاع اخلاص. وأما  لرية كما حصل يف 
املليون و800 ألف لرية يف القطاع اخلاص فسيتفاوضون مباشرة مع 

رب العمل«.
وجتلت حماولة االستدراك الفاشلة يف لقاء االحتاد العمالي العام مع 
انه ذهب  االحتاد  أكدت مصادر  ميقاتي، حيث  احلكومة جنيب  رئيس 
للقاء رئيس احلكومة، بهدف طرح ما يتعّرض له من محالت، ال سيما من 
املظلومني من العمال واملوظفني الذين حرموا من الزيادة، حبيث أدى 
ذلك إىل استفادة عمال وموظفني جدد، واستثناء موظفني قدامى باتت 
أقل من رواتب اجلدد، ومنهم أصحاب رتب يف مؤسسات،  رواتبهم 

مبعنى أن الرتاتبية واألقدمية ضربها قرار تصحيح األجور.
وقالت املصادر إن وفد االحتاد العمالي طلب من ميقاتي تصحيح اخللل 
لرية  ألف  و800  مليونًا  تفوق  اليت  املداخيل  أصحاب  حبرمان  املتمثل 
مشرية إىل وعد باالجيابية أعطاه الرئيس ميقاتي، إال أن مصادر رئيس 
احلكومة أوضحت أن ميقاتي مل يقدم وعدًا لالحتاد العمالي بإعادة النظر 
يف قرار جملس الوزراء، وأكدت أن قرار تصحيح األجور نافذ كما صدر 
عن جملس الوزراء، وبالتالي ال إعادة نظر فيه، وان الرئيس ميقاتي 
هناك  ولكن ستكون  القبيل،  هذا  من  بشيء  العمالي  االحتاد  يعد  مل 
التقدميات األخرى  الوضع املعيشي واالجتماعي عرب  خطة تصحيح لكل 
الشاملة اليت تدرسها احلكومة يف اللجنة الوزارية املكلفة دراسة الوضع 

االجتماعي ووضع حلول ومقرتحات.
وقال وزير العمل شربل حناس ردًا على سؤال إن القرار الذي صدر 
عن جملس الوزراء بتصحيح األجور واعرتضنا عليه، ال ُيلغى أو ُيصّحح إال 
بقرار يصدر عن جملس الوزراء، ولكين وفقًا للقانون أنا ملزم بان ُأعّد 
مرسوم تصحيح األجور كما صدر عن جملس الوزراء، برغم اعرتاضي، 

والفريق الذي منثل، عليه.
للمرسوم بشكل ال  أعمل على صيغة  وأضاف حناس مستدركًا: لكين 
ما  مثل  حمسوبة،  غري  مشكالت  أي  ومواطنني  دولة  مستقباًل  يورثنا 
بدأ احلديث عنه من إقامة دعاوى أمام شورى الدولة )دعوى اهليئات 
االقتصادية( ورمبا احملاكم مستقباًل، خاصة أن هذه الزيادة كما أقرت 
ستسبب مشكالت كبرية ومنها مثال مشكالت بني املالكني واملستأجرين 
الذين لن حيصلوا على الزيادة. خاصة أننا ال زلنا نعيش ذيول الدعاوى 
اليت أقيمت بعد الزيادة العشوائية املقطوعة على الرواتب عام 2008، 
قابل  غري  القرار  هذا  إن  قلنا  لذلك  مشكالت.  من  سببته  ملا  نظرا 
للتنفيذ عمليًا وهو دليل تراجع يف ذهنية التشريع ويف مقاربة األمور 
أيام  أحلك  يف  حتى  حتصل  مل  تارخيية  وسابقة  واإلدارية،  القانونية 

احلرب والفوضى.
مفروض  حناس:  قال  املرسوم  إلجناز  سيستغرقها  اليت  املهلة  وعن 

تتــمات
أي  يطرأ  مل  ما  الوزراء،  املقبلة جمللس  اجللسة  يف  منجزًا  يكون  أن 

مستجّد.

الثوار يرتاجعون حتت نريان ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

الثالثاء  عليه  سيطروا  الذي  الشرطة  مقر  اىل  تقريبًا  كيلومرتين 
»اضطررنا اىل  املاضي. وقال املقاتل محيد ناجي من قوات اجمللس 
االنسحاب حنو املقر العام للشرطة )قرب الساحة الوسطى يف املدينة( 
وسنستخدم املدفعية الثقيلة لضرب قوات القذايف«. وقبل االنسحاب 
املدفعية  نريان  استخدام  جتنب  حتاول  قواته  إن  ميداني  قائد  قال 
ايقاع  لتجنب  السكنيني   »2 رقم  و«احلي  الدوالر  حي  لقصف  الثقيلة 

قتلى بني املدنيني.
ويدعى  االنتقالي  الوطين  اجمللس  قوات  يف  القياديني  احد  وصّرح 
حييى املغصيب ان »املعارك تدور خصوصًا يف هذين احليني«. واضاف 
»نتوقع ان امامنا ثالثة ايام قبل القبض عليهم«. واوضح »ال نهاجم 
بشراسة يف هذين احليني ألن عائالت ال تزال عالقة هناك«. وتعترب 
مدينة سرت هدفًا رئيسيًا للقادة الليبيني اجلدد الذين قالوا انهم لن 
يعلنوا حترير البالد ويبدأوا الفرتة االنتقالية النتخاب حكومة قبل سقوط 

املدينة.
ويسيطر مقاتلو النظام اجلديد على الساحة الرئيسية والواجهة البحرية 
واملستشفى.  اجلامعة  وحرم  املؤمترات  مركز  على  وكذلك  املدينة  يف 
إال أنهم واجهوا مقاومة قوية غري متوقعة يف غرب املدينة رغم أنهم 

يسيطرون على شرق املدينة بأكمله.
من جهته، قال مستشار رئيس اجمللس االنتقالي عبد الكريم بيزامة 
»هناك اشتباه بأن املعتصم القذايف اعتقل ويتم التحري والتأكد من 
شخصيات عدة مت اعتقاهلا وأسرها وعند التأكد من ذلك سيتم اإلعالن 
رمسيًا عن اعتقال املعتصم«. كما نفى قيادي كبري يف مدينة سرت 
اعتقال املعتصم. وقال القائد على جبهة سرت وسام بن امحد »ليس 
صحيحًا أن املعتصم اعتقل«. واضاف »لكن بعض األسرى الذين قبضنا 

عليهم يقولون إن )معمر( القذايف موجود يف سرت«.

الثوار يرتاجعون حتت نريان ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

األوضاع البالغة السوء يف اجلمهورية العربية السورية، وخاصة الوضع 
آلة  الدماء ووقف  الكفيلة حبقن  اإلنساني ودراسة السبل واإلجراءات 

العنف هناك«.
وأضاف البيان إن »هذا الطلب يأتي نظرا إىل استمرار األوضاع املرتدية 
يف سوريا، وانه جاء بعد التنسيق والتشاور بني وزراء خارجية دول 

اجمللس«.
ويأتي الطلب بعد يوم من إعالن األمني العام جلامعة الدول العربية نبيل 
أنه »جترى مشاورات بني وزراء اخلارجية العرب من أجل عقد  العربي 
اجتماع جمللس اجلامعة على املستوى الوزاري لبحث املوقف يف سوريا، 

إال أنه مل يتلق طلبا من أي دولة عربية لعقد هذا االجتماع الوزاري«.
إىل ذلك، قدمت املستشارة يف الرئاسة السورية بثينة شعبان لوزير 
حلقيقة  »عرضا  جاكرتا،  يف  غاوا،  ناتالي  مارتي  اندونيسيا  خارجية 
جمريات األحداث يف سوريا وما تتعرض له من تهويل سياسي وإعالمي 
غربي وعربي يستهدف املوقف السوري الداعم للحق العربي والقضية 

الفلسطينية وأمن سوريا واملنطقة واستقرارها«.
أن جملس  غاتيلوف  غينادي  اخلارجية  وزير  نائب  أعلن  موسكو،  ويف 
يف  الوضع  حول  قرار  مشروع  يف  البحث  موقتا  علق  الدولي  األمن 
غربي  قرار  مشروع  الفيتو ضد  وبكني  موسكو  استخدام  بعد  سوريا، 

يدين »القمع« ويهدد »باعتماد تدابري حمددة اهلدف«.
ونقلت وكالة »إيتار تاس« عن غاتيلوف قوله »إن الوضع )يف ما يتعلق 
بالقرار حول سوريا( ال يزال غري واضح، ومنذ ما بعد التصويت على 
مسودة القرار الغربي حصل تعليق«، مضيفا ان جملس األمن »ال يناقش 

هذه املسألة بشكل حثيث«.
وأضاف »إن موقفنا يف ما يتعلق باملبادرة الغربية معروف، لقد صوتنا 
بطريقة مالئمة ضد مشروع القرار الغربي مع عدد من الدول األخرى«. 
وأضاف »ال نسعى لتفادي النقاش حول الوضع يف سوريا يف جملس 
األمن، ومسودة القرار اليت وضعت مع الشركاء الصينيني ال تزال على 

جدول األعمال«.
وأشار إىل أن مسودة القرار الروسي »تستند إىل املقاربة عينها اليت 
يتم سلوكها اآلن يف اليمن، أي أنه على اجملتمع الدولي أن يتكلم إىل 
الطرفني، السلطة واملعارضة، من أجل مفاوضات سياسية، ونعتقد أنها 
القاعدة الوحيدة لتسوية األزمة السورية«. وأضاف »على اجملتمع الدولي 
السياسية  العملية  يف  للمشاركة  سوريا  يف  الفرقاء  كافة  يدعو  أن 
واحلوار بغية التوصل إىل حلول مقبولة من كافة األطراف حلل األزمة«.

مصرف  على  عقوبات  فرض  انه  بيان،  يف  األوروبي،  االحتاد  وأعلن 
جتاري سوري بسبب »انتهاكات حقوق اإلنسان وقمع حركات املعارضة«. 
وقالت مصادر دبلوماسية، يف بروكسل، إن هذه اهليئة اجلديدة هي 
املصرف التجاري السوري، الذي فرضت عليه الواليات املتحدة عقوبات 
غري  وأسلحة  سورية  صواريخ  إنتاج  متويله  »بتهمة  املاضي،  آب  يف 

تقليدية«.
إن  البيان،  يف  اشتون،  كاثرين  األوروبية  اخلارجية  وزيرة  وقالت 
»القرار هو نتيجة مباشرة للحملة املروعة والوحشية اليت يشنها النظام 
السوري ضد شعبه«. وأضافت »ال تستهدف إجراءاتنا الشعب السوري، 
لكنها تهدف حلرمان النظام من اإليرادات املالية وقاعدة الدعم الالزمة 

ملواصلة القمع«.
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حققت فنزويال فوزا تارخييا على ضيفتها االرجنتني )1ـ صفر(، 
امريكا اجلنوبية املؤهلة اىل  الثانية من تصفيات  يف اجلولة 
الربازيل  اليت تستضيفها  القدم  العامل لكرة  نهائيات كأس 

العام 2014.
وكان فرناندو اموريبيتا بطل املباراة اذ سجل هدف فنزويال 
الوحيد يف الدقيقة 62 امام حنو 30 الف متفرج حضروا اىل 

ملعب خوسيه انطونيو انزواتيغوي يف بويرتو ال كروز.
وكانت فنزويال خسرت يف مباراتها االوىل على ارض اإلكوادور 

)صفر ـ2(، يف حني اكتسحت االرجنتني تشيلي )4ـ1(.
ومل تكن عودة خافيري ماسكريانو ومارتن دمييكيليس كافية 
اىل خط دفاع االرجنتني، ومل ينجح الثنائي غونزالو هيغواين 
املدرب  تشكيلة  ضمن  هيبته  فرض  يف  ميسي  وليونيل 

اليخاندرو سابيال.
الدقيقة 62 عندما جنح مدافع  اموريبيتا املواجهة يف  وحسم 
اتلتيك بلباو اإلسباني بتحويل ركنية خوان ارانغو برأسه يف 

الشباك.
وقبل اهلدف، تألق احلارس االرجنتيين ماريانو اندوخار بابعاد 
ضربة حرة رائعة الرانغو يف الشوط االول، وتسديدة ثانية 

لالعب ذاته يف الشوط الثاني.
وقال سابيال بعد املباراة: »علينا حتليل ما حصل كي نتحسن. 

التصفيات طويلة، وجيب ان نطور بعض النواحي«.
وتابع سابيال: »مل تسمح لنا فنزويال يف بناء اهلجمات لعبنا 
جيدا يف اول ربع ساعة، لكننا تراجعنا تدرجيا ثم لعبت فنزويال 

افضل«.
بالده  ان  فقال  فيسكاروندو،  اوسفالدو  فنزويال  مدافع  أما 
يف  االوىل  للمرة  التأهل  حنو  خطوة  خطوة  تسري  ان  جيب 
اقدامنا  نبقي  ان  »جيب  العامل:  كأس  نهائيات  اىل  تارخيها 
على االرض، حنن حنلم بكأس العامل، وينبغي ان حنافظ على 

مستوى جيد ملدة ثالثة اعوام«.
فرصة  االخرية  امريكا«  »كوبا  بطلة  االوروغواي  واهدرت 
هدف  تلقت  عندما  التوالي،  على  الثاني  فوزها  مثينة حلصد 
يف  القاتلة  اللحظات  يف  الباراغواي  مضيفتها  من  التعادل 

اسونسيون.
وهو   ،)68( فورالن  دييغو  جنمها  عرب  االوروغواي  وتقدمت 
هدفه الـ32 مع منتخب بالده )رقم قياسي(، قبل ان خيطف 

ريتشارد اورتيز نقطة التعادل )2+90(.
امام  االوىل  خسارتها  بعد  توازنها  تشيلي  واستعادت 
االرجنتني، وحققت فوزها االول على حساب ضيفتها البريو 

)4ـ2(، يف سانتياغو.
وسجل لتشيلي فالدو بونسي )2(، وادواردو فارغاس )17(، 
جزاء(،  ركلة  من   63( وهامربتو سوازو   ،)47( ميدل  وغاري 

وللبريو كالوديو بيتزارو )49(، وجيفرسون فارفان )59(.
واستهلت كولومبيا مسريتها ضمن التصفيات بفوز جيد على 
ارض بوليفيا )2ـ1(، على ارتفاع 3600 م يف الباز، حققته 
يف الثواني االخرية من املباراة بفضل رادميل فالكاو غارسيا 

مهاجم اتلتيكو مدريد اإلسباني.
دورالن  ولكولومبيا   ،)66( فلوريس  والرت  لبوليفيا  وسجل 
بديال  أن دخل  بعد   ،)2+90( فالكاو  ورادميل   ،)48( بابون 

لتيفيلو غوتيرييز يف الدقيقة 78.
وقال مدرب كولومبيا ليونيل الفاريز بعد اللقاء: »اود رؤية 
الفريق الذي سيأتي اىل الباز ويلعب على غرار كولومبيا. انه 

مكان صعب«.
»لعبت  فقال:  كوينتريوس،  غوستافو  بوليفيا  مدرب  اما 

كولومبيا افضل منا. مل منتلك الصالبة يف تشكيلتنا«.

تصفيات أمريكا اجلنوبية لـ»مونديال 2014«

فنزويال تفاجئ األرجنتني 
والباراغواي ُتعادل األوروغواي
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الفنزويلي أموريبيتا )على األرض( يسجل هدف الفوز يف مرمى األرجنتني )أ ب(

ميكن القول ان احلكم على منتخب لبنان اختلف، مثل االختالف بني الليل 
ان  للعيان  وبدا  انقشعت،  اجوائه  تلبدت فوق  اليت  الغيمة  والنهار، كأن 
مناخا جديدا بدأ يسيطر على اللعبة وان االمور تسري يف طريق التطور، بفعل 
النيات احلسنة وحسم كل القضايا وخصوصا املادية منها واليت كانت متنع 

يف السابق ظهور املنتخب بهذا املظهر املبدع الذي اذهل النقاد.
وفرضت التطورات امليدانية نوعا من الرطوبة اليت لطفت الكثري من االجواء 
النجاح  مقتضيات  ان  اعتبار  على  املنتخب،  باستعدادات  احمليطة  العامة، 
تتطلب الكثري من العمل، هذه االجواء وفرت محلة دعائية واعالمية مبواكبة 
خاصة من الرئيس هاشم حيدر، كان هلا اثرها يف احلشد الكبري الذي التف 
وراء »ورجالو من لبنان«، فمن مباراة اىل اخرى بدأت قدرة املنتخب اللبناني 
تتجلى من خالل تفوقه البدني والفين، ليحضر يف البال وهو يقدم مستوى 
خمتلفا بني مباراة واخرى، تطوره السريع املمتع والنقلة النوعية يف االداء 
وااليقاع، فمنذ زمن بعيد مل يتسن لنا ان نشهد ولو متريرة »بينية »واحدة 
على مدار 90 دقيقة، مثلما شهدنا يف مباراة الكويت ومن قبلها يف مباراة 

االمارات.
وميكن القول ان املنتخب قدم عرضا راقيا اىل ابعد حدود، قياسا على ما 
عاناه لفرتات طويلة واكد على القفزة النوعية لـ«ورجالوا من لبنان«، وما 
فعلوه يف واحدة من اقسى املواقع، وميكن القول ايضا انه، شتان ما بني 
كرة كانت يف احلضيض، واخرى خرجت اليوم لتنفض عنها تلك االوراق 
الذابلة املبللة، وبقايا املياه اآلسنة اليت لوثت صفحة طويلة من التاريخ 
واملالعب  اخلاوية،  واملدرجات  املعاناة  مع  مبنتخباتها  اللعبة  فيها  عاشت 

املقفرة.
ويكفي ان كرة القدم اللبنانية خرجت من عنق الزجاجة لتتنفس الصعداء، 
وكسبت امرين: االول انها استطاعت ان تعيد اجلماهري اىل املالعب، حبيث 
كل  بذلك  وضربت  موزونة،  غري  عبارة  او  واحدة«  كف  »ضربة  تشهد  مل 
فبدت  املالعب،  اىل  اجلماهري  هذه  اعادة  امكانية  عدم  حول  يثار  كان  ما 
مدرجات املدينة الرياضة اشبه باهلدير، الذي خرج دفعة واحدة، ليعيد احلياة 
اىل اللعبة والوطن بعد زمن التشنجات، اليت قسمت االندية وخربت كرة 
القدم وأبعدت الناس عن فرقها، فجاءت مباراة الكويت لتؤكد ان اللبناني 
كل  يذيب  ان  وبامكانه  ومنتخبه  لبلده  وخملصا  وفيا  يكون  ان  يستطيع 
االنتماءات والشعارات حتت راية »ورجالو من لبنان«، يف مشهد حضاري مل 

حيصل منذ مباراة تايالند يف نهائيات كأس آسيا يف العام 2000.
االمر الثاني فان بوكري امللم جيدا بالكرة اللبنانية والذي طور كثريا يف 
البدنية  اللياقة  ان  معتربا  عاتقه  على  التعادل  نتيجة  اللعبة، محل  مفهوم 
يكملوا  كي  لبنان«  من  »ورجالو  لتعني  كافية  تكن  مل  عليها  عمل  الذي 
الشوط الثاني بنفس الطريقة اليت لعبوا فيها خالل الشوط االول. لذلك 
صوبها  صديقة  نريان  من  اهلدف  وكان  احلظ  وخانه  حصل  الذي  حصل 
الالعب حممد باقر يونس ليسعد بها املنتخب الكوييت الذي ظن لوهلة ان 
مباراته ستكون اشبه بنزهة ريفية، لالستمتاع والراحة لكنه مل يكن يدري ان 
منتخب لبنان منعه من تشكيل ولو فرصة خطرة واحدة يف الشوط االول، 
كان ميكن ان يفعلها مرة جديدة يف الشوط الثاني لو اعانته اللياقة وبقي 

بنفس الروح.
ان  جيب  اليت  اهلفوات  بعض  لوال  جيدة  فنية  حبالة  املنتخب  يكون  وقد 
يدركها اجلهاز الفين بقيادة بوكري، وهي متواجدة يف اكثر من مركز، اوال 
يف مركز الظهري االيسر الن يونس نفسه كان حباجة اىل لياقة عالية نظرا 
المكانياته الفنية العالية، اذ كانت تنقصه السرعة الالزمة، اما يف اليسار 
فان الدفع برامز ديوب يف مركز ال يتقنه بتاتا فانه اخلطا بام عينه علما ان 
امكانيات الالعب تؤهله كي جييد يف امليمنة وليس يف امليسرة كما حصل 

والدليل ان كل اهلجمات كانت من الناحية اليسرى.
ويبدو ان اهلجوم بات حباجة اىل تفعيل مع الرتكيز على غدار ورفع معدل 
لياقته البدنية والبحث عن العب آخر بامكانيات حسن معتوق، وباحرتافية 

رضا عنرت يف الوسط وتألق هيثم فاعور جنم املباراة االول.
حيتل لبنان املركز الثالث باربع نقاط من ثالث جوالت، ما صعب من مهمته 
ولو ان احلكم على ذلك ال يبدو مستحيال، فهو حباجة اىل فوز على ارضه 
امام كوريا واخرعلى االمارات يف عقر داره وتعادل مع الكويت على ارضها 

حتى يضمن تأهله.
»مونديال  اىل  املؤهلة  اآلسيوية  التصفيات  من  الثالثة  اجلولة  اكدت  لقد 
الربازيل 2014«، تفوق املنتخبات املغمورة على حساب املنتخبات الكبرية يف 
مباريات مل تتضح من خالهلا مواقف الفرق وقد ينتظر بعضها اجلولة االخرية 

احلامسة لتبيان موقفه بشكل نهائي.
لكشف  جدا  كافية  جوالت  ثالث  لكن  وآخر،  منتخب  بني  خمتلف  املشهد 
مكامن القوة اليت ميكن البناء عليها لرفع سقف الطموح ام ال، والنتيجة ان 
املستويات كانت غري مستقرة، حتى من املنتخبات املعول عليها للعب دور 
بارز يف الدورين االخريين من التصفيات، ما طرح اكثر من عالمة استفهام 
حول قدرة هذه املنتخبات على املضي قدما او حتى الظهور بصورة جيدة 

يف النهائيات يف حال جنحت يف التأهل اليها.
وكان من املنطقي حصر املنافسة يف اجملموعة الثانية بني منتخب كوريا 
اجلنوبية القوي ومنتخب الكويت، ومنتخب االمارت، يف الوقت الذي استبعد 
اللبنانيني جعل  الذي حصل مع  التطور  اللبناني لكن  فيه اجلميع املنتخب 

االمور تبدو مغايرة متاما.
اكثر من عشرة العبني  الذي يضم  االماراتي  االنظار اىل املنتخب  اجتهت 
»غوانغجو  آسياد  كفضية  الفتة  اجنازات  حقق  الذي  االومليب  املنتخب  من 
احراز  عن  ذاته، فضال  العام  االوملبية يف  اخلليج  بطولة  وذهبية   ،»2010
هؤالء الالعبني مع منتخب الشباب بطولة آسيا والتأهل اىل ربع نهائي بطولة 

العامل للشباب يف مصر عام 2009.
كان سقف الطموحات االماراتية مرتفعا ومقرا ان بامكان هذا اجليل تكرار 
اجناز جيل عدنان الطلياني ورفاقه حني تأهلوا اىل مونديال ايطاليا 1982، 
لكن صدمة البداية كانت كافية الحباط العزمية بعد اخلسارة امام الكويت 

يف العني )3-2(.

اختالف مشهد املنتخبات العربية يف اجلولة الثالثة من التصفيات املؤهلة لـ»مونديال 2014«

منتخب »ورجالو من لبنان« بدل يف املفاهيم واعاد اجلمهور اىل املدرجات
االردن 10/10 والسعودية يف معضلة ومنافسة قوية بني قطر والبحرين

نفض االماراتيون غبار اهلزمية على ارضهم وتوجهوا اىل لبنان العائد منتخبه 
اظهار  أمال يف  اجلنوبية،  كوريا  امام  نظيفة  بسداسية  من سيول خبسارة 
الثانية  الصدمة  لكن  منهم،  املتوقع  املستوى  وتقديم  احلقيقية  قدراتهم 

كانت قاتلة خبسارة امام لبنان بهدف مقابل ثالثة اهداف.
امام  اخلسارة  الثمن عشية  كاتانيتش  السلوفيين سرتيشكو  املدرب  دفع 
لبنان، واسندت املهمة الحقا اىل عبد اهلل مسفر الذي حاول رفع معنويات 
الالعبني قبل املواجهة الصعبة امام كوريا اجلنوبية، كانت نتيجة اخلسارة 
امس االقل وقعا بني اجلوالت الثالث حتى اآلن، لكن توقيتها بعد خسارتني 
غري متوقعتني حجب التحسن امللحوظ على اداء »االبيض« الذي بات خارج 

دائرة املنافسة على احدى بطاقيت اجملموعة من الناحية النظرية.
»االزرق« الكوييت بطل »خليجي 20« يف اليمن واخلارج من الدور االول يف 
 ،)  2-3( االمارات  على  مهم  بفوز  جيد  بشكل  انطلق  االخرية  آسيا  كأس 
من  العودة  يتوقع  وكان   ،)1-1( الكويت  اجلنوبية يف  كوريا  مع  وتعادل 
انتهت  النتيجة  لكنه  التأهل،  كثريا يف  فرصه  تعزز  نقاط  بثالث  بريوت 
)2ـ2(، علما بأن الكويت فازت على لبنان بستة اهداف نظيفة يف مبــاراة 

ودية قبل حنو ثالثة اشهر.
املنتخب االردني

اجلو  بذلك  ليخرق  كاملة  العالمة  الذي مجع  الوحيد  االردني  املنتخب  كان 
التشاؤمي بالنسبة اىل املنتخبات العربية يف القارة اآلسيوية، فقد سجل 
ثالثة انتصارات على العراق يف اربيل )2ـ1( ، والصني يف عمان )1-2(، 
اجملموعة  منافسات  ضمن  )3-صفر(،  دارها  عقر  يف  سنغافورة  وعلى 

االوىل.
اعطت نتائج املنتخب االردني يف كأس آسيا بالدوحة مطلع العام احلالي 
مثارها، اذ كان وصل اىل ربع النهائي فيها قبل ان خيسر بصعوبة امام 

اوزبكستان )2-1(.
املهارية  اجلوانب  بعض  حتسني  على  محد  عدنان  العراقي  املدرب  عمل 
اىل  العوامل  هذه  فأضيفت  االردني،  املنتخب  يف  والبدنية  والتكتيكية 
نقاط  تسع  عنها  ونتج  لالعبني،  الالفتة  واحلماسة  التكتيكي  االنضباط 

وضعت املنتخب على مشارف الدور الرابع واحلاسم من التصفيات.
عدنان محد كان واضحا بقوله ان هدف فريقه بلوغ الدور احلاسم اوال، ثم 

التخطيط لبلوغ النهائيات.
الدور احلاسم بوجود منتخبات هلا  واوضح »جيب ان نعلم جيدا ان خوض 
تارخيها وامسها ال يعين البتة أن نسلم الراية قبل أن نواجهها، بل علينا 

العمل بقوة أكرب ونسعى وراء هدفنا لنسعد األردن بأسره«.
الفرصة ساحنة ملنتخب عربي آخر للتأهل اىل الدور احلاسم عن اجملموعة االوىل 
وهو املنتخب العراقي الذي استعاد توازنه بعد صدمة البداية خبسارته على 
ارضه امام االردن )صفر-2(، حيث حقق فوزين على سنغافورة )2-صفر(، 
يف اجلولة الثانية، وامس على الصني يف عقر دارها )1-صفر(، وهو الفوز 

الذي قد يكون حامسا يف بلوغه الدور النهائي من التصفيات.
مل يسبق لالردن ان شارك يف نهائيات كأس العامل، لكن العراق ذاق طعم 
احلضور يف هذا احملفل العاملي عام 1986 يف مكسيكو، حني كان مدربه 

احلالي الربازيلي زيكو يدافع عن الوان منتخب بالده.
معضلة »االخضر

ال يزال املنتخب السعودي »االخضر« الذي كان يعرف الطريق اىل نهائيات 
كأس العامل عن ظهر غيب عاجزا عن استعادة اجماده، وقد حتول من مارد 
ختشاه املنتخبات اآلسيوية اىل منتخب عادي حيتاج اىل سنوات لبناء جيل 

جديد.
مثل »االخضر« عرب آسيا يف نهائيات كأس العامل اعوام 1994 يف الواليات 
املتحدة )بلغ الدور الثاني(، و1998 يف فرنسا، و2002 يف كوريا اجلنوبية 
جنوب  مونديال  تصفيات  يف  فشل  لكنه  املانيا،  يف  و2006  واليابان، 

افريقيا 2010 بسقوطه امام البحرين يف امللحق اآلسيوي.
يتوىل املدرب الشهري اهلولندي فرانك رايكاد مهمة االشراف الفين على 
مل  ملساته  لكن  الثالث،  الدور  منافسات  انطالق  منذ  السعودي  املنتخب 
خليجيا  وجالت  اليت صالت  السعودية  املواهب  غياب  ان  بعد، كما  تظهر 
وآسيويا و«موندياليا« مل يساعد على تقديم املطلوب، فتعادل »االخضر« مع 
عمان )صفر-صفر( وخسر امام اسرتاليا ) 1-3(، وعاد من بانكوك امس 

بتعادل سليب مع تايالند.
مل يقدم املنتخب السعودي حتى اآلن ما يشفع له بالدخول بقوة يف دائرة 
الرتشيحات لنيل احدى بطاقيت التأهل اىل الدور احلاسم، او رمبا التأهل 
الحقا اىل نهائيات كأس العامل، وتبقى امامه ثالث جوالت الستعادة زمام 

املبادرة.
منتخب عمان فاجأ اجلميع باستسالمه يف اجلوالت الثالث االوىل اليت مجع 
فيها نقطة واحدة بتعادله مع السعودية، اذ لقي بعدها خسارتني ثقيلتني 

امام تايالند واسرتاليا بنتيجة واحدة )صفر-3(.

املنافسة بني قطر والبحرين
هدمت اجلولة الثالثة كل ما بناه املنتخب البحريين من رصيد يف تصفيات 
اىل  للتــأهل  مرشحا  نفسه  فرض  ان  فبعد  اآلن،  حـــتى  العامل  كـــأس 
النهـــــائيات فـــي مناسبتني، لقي صفعة قوية امـــس امام ايران خبــسارة 
ثقيلة بسداسية نظـــيفة، علما بأن »االمحر« لعب منذ الدقيقة الثانية بعشرة 

العبني.
للمجموعة  الثانية  البطاقة  البحرين وقطر على  التنافس سيكون قويا بني 
اخلامسة، على اعتبار ان ايـــران اكــدت انها ماضية بقوة حنو انتزاع صدارة 

اجملموعة.
»العنابي« انتظر بدوره اجلولة الثالثة لتحقيق فوزه االول وجاء على مضيفه 
االندونيسي بصعوبة بثالثة اهداف يف مقابل هدفني، بعد ان تعادل مع 

البحرين )صــفر ـ صفر( وايران )1ـ1(.
ستكشف اجلوالت الثالث املتبقية من الدور الثالث مدى تصميم »العنابي« 

على عدم التفريط بالنقاط، والرغبة البحرينية بتكرار حماوليت 200
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االسرتالي  االحتاد  اقام 
عشاءه  االسالمية  للمجالس 
عدد  مبشاركة   47 الـ  السنوي 
كبري من الشخصيات السياسية 
والدبلوماسية والروحية واالمنية 
االقتصادية  والفعاليات 
ومجعيات  مؤسسات  ورؤساء 

اسالمية عربية ولبنانية.
الوزراء  رئيسة  مّثل  وقد 
غيالرد  جوليا  الفيدرالية 
ومّثل  بورك  طوني  الوزير 
رئيس والية نيو ساوث ويلز 
شارلز  النائب  اوفارول  باري 
السفري  وحضر  كوزيوسالي 
حكومة  ورئيس  دانيال  جان 
ماليزيا  يف  سوراك  مقاطعة 
رأس  على  حممود  الطيب  عبد 
وفد،   كما شارك نائب سفري 
السعودية يف  العربية  اململكة 
بن  رضا  االستاذ  اسرتاليا 
ورئيس  النزهة  احملسن  عبد 
لالستخبارات  »آزيو«  مؤسسة 

مقعد  ونائبة  ايرفن  دايفيد 
ساوث  نيو  برملان  يف  اوبرن 
بريي  باربرة  السيدة  ويلز 
االحرار  حزب  يف  واملسؤول 
بهية  واحملامية  االشوح  فؤاد 
ابو محد واملدير العام والرئيس 
 - العربي  للبنك  التنفيذي 
رزق  جوزيف  السيد  اسرتاليا 
قالوون  غازي  االعمال  ورجل 
وعدد كبري من النواب والوزراء 
كما  السياسية  والشخصيات 
صايف  حييى  الشيخ  شارك 
الصداقة  هيئة  ومنسق 
الدكتور  االسالمية  املسيحية 
ومّثل  الدين  علم  مصطفى 
االلكرتوني  العنكبوت  موقع 
ومّثل  ضناوي  نبيل  الزميل 
الزميل  تاميز  ايست  امليدل 
اهلريالد  ومتثلت  شالال  كميل 
رزق  بو  انطونيوس  بالزميلني 

واكرم املغّوش.
افتتحت  اليت  واملناسبة، 

حبضور ممثلني عن غيالرد واوفارول ورئيس »ازيو« ووزراء ونواب وسفراء وشخصيات اسالمية وعربية

االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية حيتفل بالعشاء السنوي الـ 47 

وآيات  االسرتالي  بالنشيد 
قدمها  الكريم،  القرآن  من 
على  حتدث  ثم  حممد  هارون 
التوالي كل من رئيس االحتاد 
االسالمية  للمجالس  الفيدرالي 
طوني  الوزير  بتال،  اقبال 
ايرفن،  دايفيد  السيد  بورك، 
القاضي حسام مكاوي والوزير 

عبد الطيب حممد.
على  الكلمات  متحورت  وقد 

به  يقوم  الذي  الدور  اهمية 
اسرتاليا  تقدم  يف  املسلمون 
االحتاد  اجنازات  وعددت 
االسرتالي للمجالس االسالمية، 
كما هنأت رئيسة الوزراء جوليا 
بالدور  ونوهت  االحتاد  غيالرد 
صعيد  على  به  يقوم  الذي 
كونه  االديان  بني  التعايش 
مظلة للمسلمني يف اسرتاليا.

اما رئيس منظمة »آزيو« السيد 

عن  فتحدث  ايرفن  ديفيد 
يف  االسالمية  اجلاليات  تناغم 
ان  مؤكدا  التعددي  اجملتمع 
ضد  مؤسسة  ليست  »آزيو« 
امنا هي مؤسسة ضد  اإلسالم 
بالسياسة  نوه  كما  االرهاب 
اليت تعتمدها اسرتاليا القائمة 
والتناغم  الثقافات  تعّدد  على 

االجتماعي.
االحتاد  رئيس  اعلن  ثم 

االسالمية  للمجالس  االسرتالي 
)افيك( عن اطالق شعار جديد 
اطالق  عن  اعلن  كما  لإلحتاد 
اسرتاليا  يف  مال«  »بيتول 
تقديرية  هدايا  وزعت  كذلك 

على عدد من الشخصيات .
شكر  االحتفال  نهاية  ويف 
علي  اشرف  االحتاد  سكرتري 
احلضور كما كانت هناك صالة 

مع الشيخ حييى صايف.

عريف املناسبة هارون محمدرئيس االتحاد اقبال بتالالضيف املاليزي عبد الطيب محمودرئيس االتحاد اقبال بتالرئيس »ازيو« ديفيد ايرفنالوزير طوني بورك

اقبال بتال، عبد الطيب محمود، رضا النزهة سفري ماليزيا وحافظ قاسم 

سفري لبنان جان دانيال واملدير العام للبنك العربي جوزيف رزق  طوني بورك، رضا النزهة، النائب كوزيوسالي وسفري برناوي  سعيد يحيى، خضر صالح، محمد صايف وصديق باكلي

اقبال بتال، رضا النزهة ، عبد الطيب محمود، طوني بورك وكوزيوسالي جانب من الطاولة الرسمية

خضر صالح، رضا بن عبد املحسن  النزهة، بالل ديب وحضور 

حسني علوش وغازي قالوون طوني بورك يتوسط سعيد يحيى وخضر صالح 

االشوح، بريي، الزميالن ضناوي وبو رزق قالوون نائب السفري السعودي يف اسرتاليا رضا النزهة  مع بطل املالكمة بالل ديب
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BHARVEY NORMAN®@ DOMAYNE AUBURN

103-123 Parramatta Rd. 9648 5411
(COMPUTERS/ELECTRICAL ONLY)www.harveynorman.com.au

Come see Okan Genel at Harvey Norman®

@ Domayne® Auburn for a great deal on
your next electrical purchase.

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE® AUBURN NOW OPEN

Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees. Product offers end 16/10/11.
*1. Bonus offer applies only with the purchase of the selected products. Not to be used in conjunction with any other offer. Bonus can only be redeemed at the store from which the applicable product(s)

are purchased. Bonus is not transferable for a discount, cash or gift card. For a full refund, all items must be returned in their original condition. Terms and conditions apply. See in store for details.

Toshiba (32”) 81cm High Definition LCD Television.
1366 x 768 resolution, 2x HDMI, USB port. 32AV800A

Samsung (32”) 81cm High Definition LED LCD Television.
1366 x 768 resolution, HD digital tuner, 1x HDMI, 1x USB. UA32D4003BM

Samsung (40”) 101cm Full High Definition LCD Television.
1920 x 1080 resolution, 4x HDMI, 2x USB, picture-in-picture, HD digital tuner. LA40D550K7M

LG (50”) 127cm High Definition Plasma Television.
HD digital tuner, Razor frame design, HDMI, 600Hz sub-field drive. 50PT250

Panasonic (55”) 139cm
Full High Definition Smart Plasma Television with 3D Capability.
Get the very best high definition TV experience as well as internet-based* features
and 3D capability. 1920 x 1080 resolution, 600Hz, 4x HDMI, 3x USB inputs THP55ST30A

Samsung (55”) 139cm
Full High Definition Smart LED LCD Television with 3D Capability.
Get the very best high definition TV experience as well as 3D capability and web-based*
features. 1920 x 1080 resolution, 400Hz clear motion rate, web-browsing, ‘Search All’
function, WLAN, 4x HDMI. UA55D6600WM

$528

$798 $718

$348
(32”)(32”)

(40”) (50”)

(55”)

FULL HD

HOT
DEAL!

Great
DEAL!

RAZOR
FRAME
DESIGN

$1888 $2488
^Skype™ camera required. Camera sold separately. *Content features vary from model to model. Internet
connection required. Data and usage charges may apply. Check your internet service provider for details.

*Content features vary from model to model. Internet connection required. Data and
usage charges may apply. Check your internet service provider for details.

GREAT
PRICE!

BONUS*1

3D blu-ray
player

BONUS*1

2 Pairs of
3D glassES

HOT
PRICE!

what
a deal

^

(55”)
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HARVEY NORMAN®@ DOMAYNE AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 9648 5411

(COMPUTERS/ELECTRICAL ONLY)
www.harveynorman.com.au

Come see Okan Genel at Harvey Norman®

@ Domayne® Auburn for a great deal on
your next electrical purchase.

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE® AUBURN NOW OPEN

Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.
Product offers end 16/10/11.
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$699
Dishlex 12-Place Setting Dishwasher.
Five wash programmes, electronic controls, quick wash option,
delay start, fully flexible, easy lift top basket, foldable cup racks on
the top basket and fold down plate racks in the bottom. WELS 4
star, 11.9L/wash. DX301SK

$749
Fisher & Paykel 8kg ‘Washsmart’
Top Load Washing Machine.
1000rpm spin speed, load sensing, hand wash option
WELS 3.5 star, 98L/wash. WA80T65GW1

$898
Indesit Indesit 7.5kg Washer/4.5kg Dryer Combo.
16 wash programmes, 3 drying programmes, 1200rpm spin
speed. WELS 4.5 star, 61L/wash. IWDC7125BAUS

$1488
Belling 900mm Freestanding Cooker.
Gas hob with five burners, cast-iron pan supports,
multi-function electric oven. BG900DFSSNGLP

$1688
Indesit 900mm Freestanding Cooker.
Large capacity with multi-function options
and electric timer, includes five-burner gas
hob with wok burner. KP9F96SX

$2799
Ariston 900mm Freestanding Cooker.
Five-burner gas cooktop, eight-function oven,
rotisserie and triple-glazed glass door. CP059MDX

10 YEAR
DIRECT DRIVE

MOTOR
WARRANTY

DELAY
START

3 year
warranty

MASSIVE
7.5KG

MADE
IN ITALY

MADE
IN ITALY

MADE IN
the UK

MADE
IN ITALY

MADE IN
Europe

GREAT
PRICE!

what
a deal

Five wash programmes, electronic controls, quick wash option,
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سان
الن

ة ا
صور

االدياِن خبرية  حظيُت  حتى 

البنياِن شامخ  املكارم  بني 

الربهاِن قاطع  دربي  فخطوُت 

النعماِن شقائُق  الزهور  بني 

الرحياِن مواسُم  تفّح  منه 

االلواِن روعُة  اخلمائل  بني 

الظمآِن هلفة  يروي  واملاء 

الرّياِن قصائَد  احلبيُب  فشجى 

االحلاِن امجل  غّنى  والطري 

الوهلاِن صبوة  يرقص  والقلب 

جبناِن وتفّرعت  أورقْت  قد 

النسياِن جحافُل  احلبيَب  ترمي 

وثواني دقائٌق  االثري  بني 

أتى واحلّب يصنع سكرة النشواِن

االجفاِن بنواعس  اهلوى  غّطى 

االحلاِن جاذِب  ليٍل  بهدوء 

االمياِن بتجاهل  الظالم  ان 

اخلاّلِن مبرارة  النوى  وذقُت 

الرمحان شريعة  ُتَصْن  مل  ان 

االمياِن صبوة  لنفسك  فاخرْت 

االنساِن صورة  لنفسك  فابِن 

الشاعر السيد أمحد احلسيين

خالد  اجملاهد  الشيخ  االمام  رحيل  قبل 
زيدان رمحه اهلل وفد اىل سيدني الشاعر 
فنان  له  غنى  الذي  االبن  يونس  الكبري 
يا  »لبنان  الصايف  وديع  العمالق  لبنان 
قطعة مسا« وقام بتكرميه العديد من ابناء 
بلدته مزيارة كما  اهالي  اجلالية وخاصة 

الشيخ املرحوم خالد زيدان يكرم الشاعر الكبري يونس االبن

حفال  زيدان  خالد  اخلالد  الشيخ  له  اقام 
تكرمييا تقديرا لدوره الرائع ونتاجه الغزير 

الذي اغنى املكتبات بالشعر الوطين.
واملعروف ان للشاعر الكبري يونس االبن 
املنتشرة  املطبوعة  الدواوين  من  الكثري 

يف كل االقطار العربية.    

 

العلم هدف منشود لكل طالبة 
اجملتهدات  جتتهد  نور  والنه 
حتصيله  يف  ويتسابقن 
ومنهن  النجاحات  وحيققن 
احلسناء  اجلامعية  الشابة 

هنادي داغر.
سيدني  يف  هنادي  ولدت 
من  وخترجت  فيها  وترعرعت 

احلسناء اجلامعية هنادي داغر 

العدل سور ال يغرقه 
ماء وال حترقه نار

وجه
األسبوع

 اعداد:
 أكرم املغّوش

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش

من ديوان الغدير

الدّياِن  للعلى  أمري  سلمُت 

هلفٍة يف  عّزه  مواكب  امشي 

معاملًا الضباب  عتم  من  ورأيت 

وترحّنت مشاعري  بزهو  لعبْت 

موئاًل للحمائم  أضحى  والغار 

وتفّرعت قضباُنها  اينعت  قد 

ضيائها وهَج  االنواُر  تسكَب  ان 

متماياًل حسنِه  يف  جال  ورٌد 

جبماهلا متايلت  املروج  حتى 

زهِرها مشاتل  من  يغدق  والعطر 

نضارًة اليانعاُت  الغصوُن  حتى 

اهلوى رُسُل  وصلها  يف  ومتّنعت 

ثروتي بقايا  عن  افّتش  اني 

نغمًا بوحدتي  وجدُت  اني 

مبقلٍة النجوم  ترعى  ساهرًا  يا 

تكّحلت الساهرات  العيون  ان 

بعتمٍة تعيش  ان  الظالُم  ليس 

تقّرحت والشفاه  عيل صربي  قد 

حقها االبيُة  النفُس  ُترجع  ال 

سندسًا باحلدائق  تفرش  كنت  ان 

بنعمٍة تعيش  ان  ترغب  كنت  ان 

* املرحوم خالد زيدان والشاعر يونس االبن والزميل أكرم املغوّش )أرشيف(*
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ذكرى  مع 
لة  طال ا
س  د لسا ا
تشرين  من 
ية  ير لتحر ا
 1973 عام 
اليت خاضها 

جيشنا 
بي  لعر ا
ي  ر لسو ا
لبطل  ا
ة  د بقيا
ئيس  لر ا
الراحل حافظ 

االسد ضد العدو الصهيوني ردا على نكسة حزيران 
املشؤومة نستذكر اقارب لنا ابطاال استشهدوا دفاعا 
عن كرامة االمة العربية على خطى ابو الثورات العربية 
ابناء  وهم  االطرش  باشا  سلطان  العظيم  القائد 
العثمانيني  الثورات اجمليدة ضد  واحفاد رفاقه يف 
نصابه  اىل  احلق  واعادوا  والصهاينة  والفرنسيني 
عليه..  وانتصروا  اجلائر  العدو  جباه  مرغوا  ان  بعد 
الرائدة العظيمة من الضباط  القوافل  نستذكر هذه 
ونسور اجلو من حمافظة السويداء جبل سلطان باشا 
بالروح  القربي  صالت  بهم  تربطنا  اليت  االطرش 
االمة  شهداء  مجيع  مع  الصادقة  والوطنية  والدم 
العربية الذين تسابقوا على الشهادة حيث وصفهم 

الشاعر قائال:
كلما صفق العال لشهيد

هتف اجملد للشهيد التاني
وهم االبطال امليامون العميد رفيق حالوي والعميد 
شامل املصفي والرائد سلمان الصفدي والرائد الطيار 
الطيار مهّنا مطرد والرائد  حكمت السعدي واملقدم 
كمال احلجار والرائد الطيار كمال نصر والرائد كمال 
عبيد والنقيب امين هنيدي والنقيب الطيار سليمان 
حديفة  وبيان  كيوان  مروان  والنقباء  الدين  عبد 
ورياض ابو مغضب ومرسل مسعود وغازي الدبس 
واملالزم  مسعود  كمال  واملقدم  صعب  ابو  ومجيل 
واملالزمون  عامر  مشهور  والنقيب  شّيا  سليم  اول 
مرشد  وهايل  البدعيش  وفواز  شلغني  زيد  االول 
واملالزم اول طيار ابراهيم زين الدين واملالزم اول 
ابو عساف واملالزم  الصفدي والنقيب صقر  تركي 
عاصي  ابو  معذى  واملالزم  الدعبل  فاضل  اول 
والنقيب غالب العيسمي واملالزم اول منصور العلي 
قصوعة  منري  والنقيب  خضر  عصام  اول  واملالزم 
واملالزم اول طيار عصام حرب والنقيب حممد نصر 
واملالزم اول زيد كرباج واملالزم اول توفيق العطار 
النمر  ونزيه  الدبيسي  ومعذى  خّيو  سلمان  والنقباء 
واملالزم اول ممدوح نصار والرائدان طياران اكرم 
سالم ورياض احلسني والنقيب الطيار نسيب سليم 
طيار  اول  واملالزمون  ريدان  هيثم  طيار  والنقيب 
وعصام  عزام  وفهد  احلليب  وحسني  القنطار  حييى 
البعيين والنقيب انيس عواد واملالزم اول محود ابو 
حسون واملالزمون اول طيار محدان عمرو وعارف ابو 
هدير ومسيح عماد وتيسري غزالي وفريد الصحناوي 

وامحد عزام والرائد الطيار سامل ابو خري.
بل  املئات  من  وامثاهلم  االشاوس  هؤالء  نستذكر 
من ضباط وصف ضباط  ابطال  من شهداء  االلوف 
اسرتخصوا الدماء واالرواح الجل الوطن ولن ننسى 
الشهيدة البطلة مسرية كامل املغوش اليت استشهدت 
اثناء قصف العدو الصهيوني ملطار خلخلة يف حمافظة 
السويداء مع جمموعة من النسوة البطالت ولن ننسى 
البطلة غالية فرحات ورفاقها الشهداء هايل ابو زيد 
وسيطان الولي وبشر املقت ورفاقهم ورفيقاتهم يف 
جمدل مشس وبقعاتا وعني قنية ومسعدة يف جوالننا 
يلزمنا  طويلة  واجملاهدين  الشهداء  قافلة  البطل، 
جملدات لتدوينها سائلني اهلل تعاىل بان تتوحد االمة 
العربية جبيوشها وشعبها وقادتها املخلصني ليسريوا 
جبيش واحد موحد يعيدون فلسطني واجلوالن ولواء 
اسكندرون وعربستان واجملد واخللود لكافة الشهداء 

االحرار وهم يهتفون مع االبطال اجملاهدين:
تربة وطنا ما نبيعا بالدهب
ودم االعادي جنبلو برتابها

سويداء العروبة 
شهداؤنا طالئع انتصاراتنا

بقلم: أكرم املغوّش 

االدب  يف  باجازة  نوتردام  جامعة 
الفنون  ثانية يف  االنكليزي واجازة 
ثانويات  احدى  يف  مدّرسة  وتعمل 

البنات يف والية نيو ساوث ويلز.
بنت  مدينة  اىل  جبذورها  وتعود   
والتحرير  البطولة  عاصمة  جبيل 
قدمت  اليت  الرائعة  املدينة  تلك 
واعطت  ابطاال  ومقاومني  شهداء 
وادبية  سياسية  شخصيات  لبنان 
وشعراء  ووزراء  ونوابا  واكادميية 

ورجال دين كبارا.
بالتعليم  ختصصت  هنادي:  تقول 
لالنسان،  نور  العلم  ان  ارى  النين 
وامتنى على ابناء اجلالية ان يتعلموا 

والعرب  للبنان  سفراء  خري  ليكونوا 
اسرتاليا  املعطاءة  البالد  هذه  يف 
تربيتهم  على  االحباء  اهلي  واحيي 
ينتصر  ان  امتنى  كما  لنا  وتعليمهم 
واملنفيون  املشردون  ويعود  احلق 
اىل ديارهم ويعم السالم.. ويطيب 
لي ان اقول: العدل سور ال يغرقه 

ماء وال حترقه نار.
قامة  داغر  هنادي  اجلامعية  احلسناء 
والرتبية  والفكر  بالشكل  مجيلة 
من  وتؤكد  اكدت  النها  واالخالق 
خالل  دراساتها وتربيتها ورسالتها 
هي  وهذه  نور  العلم  ان  الرتبوية 

احلقيقة عينها.  
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Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âfl@·ÿmbuby
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 15 October 2011السبت 15 تشرين األول 2011
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

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

 أول وأكرب معمل من نوعه يف اسرتاليا
 طحينة الصيداوي
N.S.M 

عنوان اجلودة والثقة

 تصنع يف معامل الصيداوي على أحدث املاكينات
 أجود أنواع الطحينة يف العامل

 توزع يف مجيع احملالت العربية 
تصل اىل املستهلك قبل عّدة أشهر من املستورد

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

Saturday 15 October 2011السبت 15 تشرين األول 2011
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دعوة اىل اللبنانيني الراغبني باالقرتاع
عمال بقانون االنتخاب 2008/25 السيما املادة 106 منه تكرر 
قنصلية لبنان العامة يف ملبورن دعوتها اىل ابناء اجلالية 
يف  باالقرتاع  يف  الراغبني  فيكتوريا  والية  يف  اللبنانية 
االنتخابات النيابية املقرر اجراؤها عام 2013 اىل تسجيل 
الرمسية  اللبنانية  مبستنداتهم  مصحوبني  لديها  امسائهم 
بهويتهم  املتعلقة  املطلوبة  املعلومات  كافة  تبني  اليت 

ورقم سجلهم، وذلك على عنوانها التالي:
Level 2, 47 Wellington St. Kilda

Saturday 15 October 2011السبت 15 تشرين األول 2011

 الساعة 25 يف ملبورن
قافلة مريم واملناضلة مسر احلاج

قافلة مريم، مسرية مباركة ترعاها بنور رعايتها السيدة العذراء ام 
اليوم يف حلب تعزي مساحة  لبنان... هي  يسوع، بعد ان متْرَيم 
مفيت اجلمهورية السورية وعائلته  وشعب سورية باستشهاد سارية 

حسون ابن الـ 22 ربيعا...
واالميان، وهي  »التمريم«  عليائها مسربة  ترعى يف  مريم  العذراء 
الذي  حسون  امحد  الدكتور  املفيت  مساحة  لعائلة  الكبري  العزاء 
العصية  الشهباء  حلب  مبدينة  دارته  املرميية يف  القافلة  استقبل 
على املؤامرة كما وصفها مساحته، وقال مضيفا: ردا على كلمة 
االعالمية املناضلة مسر احلاج... انتم يف دياركم، االرض ارضكم، 
اكون  ان  قبل  مسيحي  وانا  واحد  شعب  حنن  بيتكم..  وسورية 
مسلما.. كلنا مسيحيون يف هذا املشرق، كلنا مرمييون... مريم 
العذراء هي امنا مجيعا... اشكركم باسم العائلة وكل شعب سورية 
وقيادتها الواعية.. امجل عزاء واقدس صالة لروح شهيدنا ولدي 
سارية هو هذا احلضور املبارك من ارض لبنان املبارك العصي على 

كل مؤامرات الصهاينة...
حسون  املفيت  مبرافقة  براد  ومدينة  دمشق  العاصمة  الوفد  وزار 
ومطران املوارنة يف حلب واجلوار االنطاكي انيس ابي عاد حيث 
الزيارة اىل سورية تصبح هلا معاٍن كثرية وكبرية عندما حيج الوفد 
املرميي لضريح مار مارون شفيع سورية وابنها القديس البار كما 
وصفه املفيت حسون، وحيا املوارنة بكل احناء العامل وعلى رأسهم 

غبطة البطريرك الكبري الكبري مار بشارة الراعي الكلي الطوبى.
ويعود الوفد املرميي«قافلة مريم« الذي يضم 150 امرأة من طوائف 
لبنان اليوم السبت اىل بريوت حامال من ربوع الشام وضريح مار 

مارون رسالة احملبة والوفاء لفعل االميان يف هذا العامل.

املفيت العام
للجمهورية العربية السورية

يكتبها متوز االمسر
رمز  يا  والغفران...  احملبة  يا شيخ  املفيت،  يا مساحة  لكم  نرفع 
الوفاء... نرفع لكم وللعائلة، عائلة شهيد شباب سورية ولدكم 
سارية،  الشاب  البطل  باستشهاد  عزاء  ووفاء،  عزاء  سارية حتية 

ووفاء ملسريتكم املفعمة بكل قيم السماء واالرض.
اكثر من خالل  الكبري، وتعرفنا  املعرفة بشحصكم  لنا شرف  كان 
لكل  دين  رجل  وستبقى  كنت  فأنت  املباركة،  الوطنية  مواقفكم 
الطوائف واالديان... عظمتك انك رجل دين خملص لوطنك سورية 
والنسانها، لرسالتها ولشعبها وللعاملني... ان وقفتك يف عرس 
وجدان  هزت  واميان  عز  وقفة  هي  ابنكم  سارية  الشهيد  وداع 
الكون، ودكت عدو بالدك وعمالءه وادوات حركة الصهيونية يف 
الصميم، انهم اىل زوال يف كل  مكان من هذا العامل... اما انت 
وانتم وكل شرفاء االمة على ارضها ويف عامل االنتشار فاىل بقاء 

وجمد وعزاء واباء.
نتقدم منك ومن  العظيمة  باسم كل شريف يف هذه االسرتالية   
العائلة احلزينة باحر التعازي وبتحية احلياة والوفاء للشهيد سارية 
ولكل شهداء الوطن ابطال احلقيقة وصوتها... هم طالئع انتصارات 
الوطن على االرهابيني واملخربني ادوات املؤامرة، وهم حقا انبل 

بين البشر.

ادكار غامن خمول
بدي غيّن... صوتي رغم املرض بعدو متل جرس العّبودي... 

قاهلا لي قبل ثالثة ايام من رحيله..
ادكار مش غريب وال بعيد.. هو ابن خاليت، من بلدة الدّوار 
يف املنت الشمالي، هناك ُولد وترعرع يف كنف عائلة طيبة 
مؤلفة من والد عصامي كريم توفى العام 1984 هو املرحوم 
غامن خمول »ابو ملحم« زوج خاليت اليت مل تعلم برحيل ابنها 
حتى الساعة... ادكار مات يوم االثنني 10 تشرين االول من 

العام 2011 عن عمر ناهز الـ 55 سنة.
شاب، هو حيب  احلياة، يهوى الغناء منذ طفولته غّنى على 
مسارح الضيعة وبعدها هنا يف ملبورن... ادكار ضربه داء 
السكري وكان سبب وفاته ورحيله باكرا، تاركا زوجة مسكينة 
القصى احلدود وابنتني وشابا يف عمر الورود واّما حزينة، 

مريضة يف الوطن قد يقضي عليها خرب رحيل ابنها..
ادكار الثاني يف العائلة بعد ملحم ثم االخت املفجوعة برحيل 
زوجها مبرض عضال منذ ثالث سنوات واليوم رحيل اخيها 
العزيزة امسهان خمول كركي، مع اشقاء املرحوم ملحم وجورج 

هنا يف اسرتاليا وميشال وحكمت يف الوطن...
خرب وفاته هّزنا مجيعا.. كان طّيبا وحمّبا، رغم مرضه واوجاعه 
كان يزور كل االهل واالصدقاء... يزور خالته وهي كوالدته 
هنا »ام سامي« اليت رغم معاناتها ستحزن كثريا على رحيله 

باكرا.
ابن  الدائمة..  طلتك  سنفتقد  »كارو«  يا  عنك  نقول  ماذا 
خالتك فؤاد مظلوم بكى اليوم وهو خيربني عن غيابك املبكر، 
قاهلا بغصة الرجال، كان شريكي بلعبة الـ 400 عند ابو غي 
االخ الكبري ملحم خمول، كان يغين مواويل نشوة الربح على 
الطاولة... جورج خمول الذي »زّرك« له  منذ اسبوعني يبكي 
ملحم  االكرب  روحي رهيب هو وشقيقه  بوجع  اليوم شقيقه 

والعائلة هنا ويف الوطن.
ادكار َبْعْد بكرّي يا ألخي، َوَلْو هكذا ترحل دون وداع؟ وكأني 
بك تعرف وهذا اميانك الكبري ان املؤمنني ال ميوتون، ينتقلون 

حلياة ابدية.. يرقدون على رجاء قيامة جديدة، وحتما آتية.
ادكار نعّزي انفسنا بغيابك ايها األخ العزيز، ونعزي العائلة 
العائلة  مع  الوطن  يف  الدّوار...  يف  املفجوعة  واالم  حتما 
الذين سيفتقدون  اعّزي  أود ان  واالهل واالصدقاء، وهنا 

ملرافقتك بلعبة الـ 400  كل االخوة واالصدقاء...
واوجاعك  ملواويلك  ونسمع  نتذكرك..  نضل  رح  ادكار 
وآهاتك.. انت خْي عزيز وطيب وخملص، واملوت حق وهو 
أليس  االميان،  فعل  انه  وحنيا..  منوت  طبيعي..  قانون 

كذلك؟
اهلل يرمحك.

املفجوع
ابن خالتك
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Êb‰j€@bjyãfl@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
ÊäÏj‹fl@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au
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ÏÖÊ^.]<·]Ç◊f÷]

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

33 - 37 High.St. Preston  Vie 3072
 Tel:  0394844999 Fax:  0394844566

lÁËà÷]Ê<hÁf£]<≈]Áfi_<ƒÈ∂
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èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èfl«i<ÔÇ7]<l¯¶
‰fiÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<

JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
393 SYDNEY RD COGURG

 TEL: 9354 2340

Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@

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

ÔíÏj«@ÏÌánéa
ÔíÏj«@·Ìãÿ€a@áj«@Èjybó€

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

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

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

Abdo
Director

ÚÓ«b‡nu¸a@pbflá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„

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

xaÎå
ÚiÏ�Ç
ÛmÏfl@ÂœÜ

7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛

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

Ÿ»ÿ€a
94841288 Zfibóm˝€
757 High St, 

THORNBURY, 
 VIC, 3071

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

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 
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«Opposite CentreLink» 
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ÊäÏj‹fl@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ
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ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au
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*اختصاصنا السفر اُّـ لبنان والدول العربية

áÓè€a@bËjybó€
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٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

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

نساعدكم يف تخطي العراقيل التي تواجهكم بأمانة واخالص
نتكلم العربية

Saturday 15 October 2011السبت 15 تشرين األول 2011
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متفــرقات

Saturday 15 October 2011السبت 15 تشرين األول 2011

يف احتفال كبري جرى مساء السبت يف 8 - 10 - 2011 تسلم 
امللكيني  الروم  طائفة  ابرشية  رّباط  روبري  املطران  سيادة 
السابق  للمطران  خلفا  ونيوزيالندة  اسرتاليا  يف  الكاثوليك 
عصام يوحنا درويش الذي جرى تنصيبه مطرانا للروم امللكيني 

الكاثوليك يف زحلة وتوابعها يف لبنان.

املطران روبري ربّاط يتسلم مطرانية الروم امللكيني الكاثوليك يف اسرتاليا يف احتفال رمسي وشعيب

ويف احتفال متيز حبضور رمسي وشعيب القى املطران اجلديد كتب أكرم املغوّش
االنسان  اجل  من  للصالة  فيها  دعا  قيمة  كلمة  رباط  روبري 
املعذب يف االرض وشدد على التسامح والغفران واكد على 
مسرية السلم االهلي واالخاء واحلوار املسيحي االسالمي وخلص 
اىل القول ان اهلل حيب كل انسان يعمل هلل وحيب اخاه االنسان 

ويعمل على ختفيف معاناته ومساعدته.

ويف اليوم الثاني احتفل املطران اجلديد رباط باقامة الذبيحة 
االهلية حبضور املطران درويش وكهنة الطائفة وحشد كبري من 
املؤمنني، والقى  املطران رباط عظة حتدث فيها عن االميان 
باهلل وحمبتنا لبعضنا البعض عمال بوصية السيد املسيح الذي 

دعا اىل احملبة والتسامح.     اعاله بعض اللقطات
 تصوير اراكس
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بيــئة
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صالح سليمان من ميونيخ: ارتبطت الطاحونة بالذاكرة منذ 
األطفال  لقصص  األولية  املطالعات  األول يف  الصبا  مهد 
جزء  كان  والتى  واألساطري  باحلكايات  متتلئ  اليت  اخليالية 
كبري منها يدور حول حكايات تكون الطاحونة طرفًا فيه، فقد 
رسخ يف ذهن األطفال أن الطواحني القدمية املهجورة يف 

الغابات هي مساكن للعفاريت واألشباح
الطواحني  تلك  إحدى  زارت  االلكرتونية  »إيالف«  الزميلة 
القدمية اليت تقع على مشارف غابة كثيفة األشجاريف جنوب 
رورمومسولر«   « اوطاحونة  مولر  العم  طاحونة  إنها  النمسا 
األسم التارخيي هلا، تقع الطاحونة يف حضن جبال األلب يف 
الشهرية  سالزبورج  مدينة  من  بالقرب  النائية  زيهام  قرية 
يف جنوب النمسا، كان العم مولريبدو يف صحة جيدة وهو 
العمر والزال  والثمانني من  اخلامسة  يستقبلنا.. فقد جاوز 
يتحرك خبفة ورشاقة،علي الفور راح يتحدث حديث العاشق 
عن الطاحونة اليت أصبحت جزء ال يتجزء من حياته يقول: ان 
الطاحونة هي جزء من تاريخ جنوب النمسا فهي ترجع الي عام 
1835 حيث بناها أجداده األوائل وظلت األجيال تتوارثها حيت 

آلت اليه وهو مل يربحها منذ طفولته حيت األن.

مقربة الشياطني
يأخذنا العم مولرالي نظرة عامة حول الطاحونة قبل التعرف 
بانوراما املكان يف اخلارج شديدة  تبدو  الداخل،  عليها من 
وارفة  غابة  مشارف  علي  تقع  فالطاحونة  واخليال  السحر 
األشجار،أطلق عليها سكان املنطقة منذ القدم إمسا اسطوريا 
كانت  إسطورة قدمية  إستوحي من  الشياطني«   »مقربة  هو 
غري  الغابة  تلك  يف  الليل  يف  تبكي  الشياطني  أن  تقول 
أن هذا البكاء مل يكن إال صوت جداول املاء اليت تنساب 
بني الصخور وتتداخل اصواتها املختلفة حيت خيال للمرء ان 
اصوات بكاء تنبعث من أركان املكان، سحر املكان يتداخل 
مع اسطورة الزمان حيت أن الفرد يكاد أن يشعر بأنه يسبح 
يف عامل من اخليال داخل قصة ملونة من قصص األطفال 

اجلميلة.
أشجار  و  ونباتات  مائية  احندارات  من  خليط  بني  منر 
وصخورخمتلفة األلوان واألشكال حيت نصل الي شالل املياه 
الذي تنساب منه املياه لتصب يف قناة متجهة الي الطاحونة، 
املياه تتلون بلون بين وهو أمر غري معتاد يف تلك األماكن 
لكن العم مولر يقول انها إكتسبته من طبيعة الصخور الرملية 
اليت تنساب من بينها، سكون وصمت مجيل يلفان املكان، 
التسمع شئ هنا اال صوت بكاء الشياطني او صوت املياه 

وهي تنساب من اجلداول والشالالت.

جولة داخل الطاحونة
تبدو الطاحونة من الداخل كمتحف مفتوح فقد تزينت اجلدران 
بصور العائلة اليت توالت علي امتالكها عرب سنوات واحقاب 
ممتدة، كما احتلت جوانبها تذكارات من العصور القدمية اليت 
كانت الطاحونة شاهدة عليها، لقد استطاع العم مولر مبقدرة 
فائقة علي حتويل الطاحونة الي عنصر جيذب السياح للمنطقة 
خاصة اطفال املدارس اللذين يصلون يف رحالت مستمرة ال 
تتوقف لرؤية الطاحونة القدمية يقول العم مولر أن هذا النوع 
من الطواحني املائية كان ساد العامل يف القرون املاضية 
ويضيف بأنه يف عام 1792 كانت تلك املنطقة اجلنوبية من 
النمسا ومشال أملانيا بها أكثر من 49 طاحونة تقوم خبدمة 

القرى يف املنطقة.
ظلت الطاحونة تعمل حيت عام 1953 وبعدها توقف العمل بها 
متاما واصبحت مهجورة إال أن بلدية سالزبورج قد اعادت هلا 
اإلعتبار عندما اعتربتها معلمًا تارخييًا من معامل املدينة،عندئذ 
قامت برتميمها وذلك يف عام 1981 واستمر الرتميم حيت عام 
1983، ويستطرد قائاًل اننا قمنا بتحديثها وجتهيزها للعمل 
من جديد واستغرق التجهيز ما بني عام 1989 الي عام 2001 
ومنذ ذلك التاريخ وحنن نعمل لطحن الغالل والشعري الذي 
يدخل يف نطاق املنتجات ال BIO فقط اى النقية واخلالية 

من امللوثات الزراعية كاألمسدة والكيماويات.
ميكانيكية الطاحونة القدمية

مبدأ  على  األساس  يف  تقوم  كانت  الطاحونة  عمل  فكرة 
املاء  يندفع  حيث  املتأخر  الزمن  ذلك  يف  شائع  ميكانيكى 
الي داخل الطاحونة قادمًا من املنحدرات العليا فيقوم بإدارة 
رحي تقليدية يعلوها خمزن احلبوب وبالتالي يتم ادارة الرحي 
العلوية بقوة دفع الرحي السفلية فتتم عملية الطحن وتتحول 

الغالل الي دقيق.
حيث  الطاحونة  من  العلوي  الطابق  الي  مولر  العم  يأخذنا 

منساوي يعيد تشغيل طاحونة قدمية إلنتاج دقيق حيوي
صالح سليمان

نري  املكان،  والنظافة تسود  كل شئ جمهز بشكل دقيق 
عينة من ذلك الطحني ونشاهد األجولة املعلقة يف السقف 
مصنوع  أو  جمهز  الطاحونة  يف  شئ  الطحني،كل  الستقبال 
أال  فتود  اجلميلة  الطبيعة  بادبيات  تشعر  إنك  اخلشب  من 
تفارق املكان، كل شئ هنا اليتم مبعزل عن الطبيعة بل هو 
مستوحي منها،الرحي واخلشب واملياه والنباتات والغالل كل 

شئ هنا هو نقي وطبيعي وبعيد عن اي تلوث.
يقدم  بالطاحونة، ومطعمًا كبريًا  ملحقا  بيتا  مولر  العم  شيد 
فيه للزوار اصناف من الطعام واخلبز الشهي واصبح تناول 
شيئًا من الطعام الطبيعي بعد اإلنتهاء من اجلولة أمر مكمل 
يهرعون  والرعاة  الفالحون  كان  القديم  الزمن  للجولة.ففي 
الطاحونة  إىل  باجلوع  يشعرون  ممن  اجملاورة  األراضي  يف 
تاركني أعماهلم وقطعانهم مبجرد رؤية الدخان يتصاعد من 
املدخنة املوجودة يف الطاحونة وكانو يتناولون اخلبز الطازج 

مع بعض الوجبات اليت كانت تباع مع اخلبز.
عمل الطاحونة يف الزمن القديم كان يستمر أليام و ليال 
حيث يتوافد الفالحون من سائر القرى احمليطة صباحا على 
أليام  دوره  ينتظر  من  منهم  وكان  حبوبهم  لطحن  دوابهم 
متتالية فيقضون نهاراتهم بالتعارف واجللوس إىل بعضهم 
أو يف  أكياس حبوبهم  ينامون بني  البعض وكان كثريون 
كثيف  فالشجر  الصيف،  وقت  يف  اجلميلة  الغابة  أركان 

والظالل تعم املكان.

العرب يعرفون الطاحونة املائية قبل غريهم من 
الشعوب

هذا النوع من الطواحني مل يتوقف علي تلك املنطقة فقط 
فقد تبنينّ تارخييًا أن منطقة حوض البحر املتوسط قد شهدت 
استخدام الطاحونة املائية يف القرن األول قبل امليالد، وكان 
هناك نوعان من هذه الطواحني. وال يزال النوع األول قيد 
والبلقان  التشغيل حتى يومنا هذا يف كل من إسكندنافيا 

وبلدان الشرق األدنى.
وفيها يتم تركيب العجلة املائية أفقيًا يف أسفل الطاحونة 
من  املصنوع  الرأسي  السفلي حملورها  الطرف  يدور  حبيث 
احلديد، داخل حممل من احلجارة الثقيلة. ومير الطرف العلوي 
مباشرة  ويتصل  السفلي  الرحى  حجر  فتحة يف  عرب  للمحور 
حبجر الرحى العلوي، وبذلك حتتاج الي تروس لنقل احلركة. 
وتكون سرعة دوران حجر الرحى مماثلة لسرعة دوران العجلة 
من  علونّ  من  اهلابط  املاء  بفعل  األخرية  تدار  حيث  املائية، 
جمرى مياه جارية باستمرار.وهو االمر الذي اعطي فكرة توليد 

الكهرباء احلديثة.
الطواحني  استخدام  يف  براعتها  اإلسالمية  للحضارة  يشهد 
املائية اليت تدار بقوة دفع املياه، وتذكر كتب التاريخ يف 
هذا السياق ابتكارات أبي القاسم بن عبد الغين األسفوني، 
وقد  )649-574هـ/1251-1178م(.  الفرتة  يف  عاش  الذي 
صنع األسفوني على نهر العاصي يف محاه طاحونة، وعلى 
وحجز  القسمات،  بارز  أسد  صورة  نقش  أحجارها  من  حجر 
إيقاف  إىل  الطواحني  أصحاب  يرشد  كي  حبواجز،  املياه 
طواحينهم يف حالة فيضان النهر، وتدويرها يف حالة نقصه. 
الفيضان صورة  العاصي يف وقت  نهر  مياه  تغمر  فعندما 
عن  املياه  تنحسر  وعندما  الطواحني،  إيقاف  جيب  األسد، 
طاحونة  وموضع  تدور.  أن  للطواحني  ميكن  األسد،  صورة 
األسفوني اآلن، هو طاحونة الغزالة على نهر العاصي وسط 
مدينة محاه، وقد انطمست اآلن صورة األسد لكنها مازالت 
شاهدة علي نهضة وابتكارات الطاحونة عند العرب كما هي 

عند اآلوروبيني.

الطحان مولر يعرض نتاج طاحونته

الكربون  اكسيد  ثاني  غاز  يعترب  برلني:  من  سالمه  اعتدال 
املنبعث يف العامل هو السبب االكرب واالهم لتغريات املناخ، 
ومنذ انعقاد مؤمتر ريو اواخر القرن املاضي ارتفعت الكميات 
املنبعثة من هذا الغاز مبا يقرب من الثلث لتصل اىل حوالي 
اليت  الغربية  الصناعية  الدول  وحتى  سنويا.  طن  مليار   30

التزمت بكل املعاهدات اليت عقدت منها معاهدة
كيوتو بتحديد كميات الغاز العادم، زادت كمية الغاز املنبعث 
منذ عام 1990، بشكل طفيف ، لكن ذلك ال يعود اىل التزام 
املعسكر  لدول  االقتصادي  االنهيار  اىل  بل  البلدان  هذه 
الشرقي سابقا، وما جنم عن ذلك من اخنفاض لكمية الغازات 
املنبعثة، فيما حققت جمموعة كيوتو خفضا خجوال لكمية الغازات 

السامة املنبعثة لديها.
وحسب تقرير منظمة جرمان واتش يف املانيا ليس من املبالغة 
عاملية،  مناخية  كارثة  حنو  حاليا  تتجه  االنسانية  إن  القول 
ستكون كارثة تطغى على كل شيء آخر اذا ما استمر ارتفاع 
تتبعها  اليت  البيئة  السياسة  بسبب  العادمة  الغازات  نسب 
اليت  الصناعية. فاخلسائر  الدول  بلدان كثرية ويف مقدمتها 
تنتج من االزمات املالية واالقتصادية ميكن جتاوزها يوما ما 
مرة  املناخي  النظام  توازن  اختل  اذا  اما  باخرى،  او  بطريقة 
او  للتجاوز  قابلة  وغري  مهولة  األضرار ستكون  فان  واحدة، 

االصالح يف اي زمن.
 ولكن، اذا كانت املخاطر كبرية اىل هذا احلد، فلماذا ال تتم 

مواجهتها بشكل فعال يتناسب مع خطورة احلال؟
اجلواب سهل للغاية من حيث املبدأ حسب التقرير، فالسبب 
ليس هو لغز مواجهة حتول املناخ من الناحية التقنية البحتة، اذ 
ان االستعمال االكثر فعالية للطاقة واستبدال مصادر الطاقة 
التقليدية باخرى متجددة وتغيري اسلوب احلياة، كلها مفاتيح 
اللغز املعروف للجميع. بينما املشكلة هي يف ان هذه  هلذا 
املفاتيح مل يتم حتى االن استخدامها بالشكل الصحيح، او مل 
االنسان  تبدو فوق طاقة  التحديات  ان  تستخدم مطلقا ويف 
وحجم  دور  رسم  على  االن  حتى  االتفاق  ميكن  مل  وبالتالي 

مساهمة كل انسان يف مواجهتها.
 ويضيف التقرير، يتفق العلماء وباحثو املناخ على ان ارتفاع 
ميكن  امر  هو  فقط  مئويتني  درجتني  مبقدار  احلرارة  درجات 
حتمل تبعاته، بل ان الدرجتني االن اصبح حلم بلدان كثرية 
، واذ كان هلذا احللم ان يتحقق فإنه ال يسمح لالنسان حتى 
عام 2050 باستخدام اكثر من ربع املخزون املؤكد واالحتياطي 
االقتصادي من مصادر الطاقة التقليدية املعروفة، االمر الذي 
سيشكل مهمة جبارة تتطلب سيطرة كبرية غري مسبوقة على 
الذات. وبصريح العبارة: خالل العقود االربعة القادمة سيكون 
ثاني  غاز  من  مليار طن   750 تقدر ب  موازنة  البشرية  لدى 
اكسيد الكربون جيب عدم ختطيها. ووقف معدل كمية الغازات 
املنبعثة حاليا فانه هذه الكمية سوف تستهلك يف وقت يزيد 

قليال عن نصف هذه املدة. 
وحتدث التقرير عن اخلالفات على توزيع االعباء فقال يف احلوار 
انها  املناخية على  الضرورات  املعلن جيري تعريف سياسات 
تدور بشكل اساسي حول التخلي عن امور وخدمات، ولكن يف 
احلقيقة تدور حول استيعاب فرص اقتحام عصر االقتصاديات 
الصديقة للبيئة. فالدول الصناعية مبا فيها الواليات املتحدة 
هي املسؤولة اليوم عن حواىل نصف كمية الغازات املنبعثة، 
كليا  الكربون  اكسيد  ثاني  غاز  انبعاثات  اوقفت  اذا  وحتى 
فان الوصول اىل هدف الدرجتني املئويتني غري مؤكد، حيث 
ان الكميات املنبعثة من الدول النامية ومن تلك السائرة يف 
ممكن  اهلدف  هذا  فان  هلذا  مستمر.  تزايد  يف  النمو  طريق 
حتقيقه فقط اذا تعاونت الدول ذات التعداد السكاني الكبري 
مثل الصني واهلند وايضا الواليات املتحدة وروسيا. فمتوسط 
انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون يف الصني للشخص الواحد 
اطنان،  عشرة  املانيا  ويف  سنويا  أطنان   4،3 اىل  يصل 
تشكل  اليت  اليوم  الصناعية  الدول  فان  ذلك  اىل  باالضافة 
بالكاد 20 يف املائة من سكان العامل هي املسؤولة عن ثالثة 
ارباع كمية غاز ثاني اكسيد الفحم املنبعث من غالف اجلوي 
منذ الثورة الصناعية، بينما تكاد غالبية الدول الفقرية تسبب 

اضرارا للبيئة.
ويتابع التقرير، اذا مواجهة تغريات املناخ على عالقة وثيقة 
استخدام  يف  نفسه  احلق  انسان  لكل  كان  فاذا  بالعدالة، 
الغالف اجلوي وحياسب على ما سببه من انبعاثات فان الدول 
الصناعية قد مجعت حتى االن ديونا مناخية هائلة جتاه دول 
اجلنوب، وال يتوجب عليها تسديد هذه الديون فحسب، وامنا 
عليها ايضا ان تكون الرائدة والسباقة يف ختفيض الغازات 
العادمة يف اسرع وقت ممكن، حيث ان كل تأجيل سوف يزيد 
من صعوبة ختفيض كمية هذه الغازات اذا كان بالفعل مقدرا 
ان  املئويتني  بالدرجتني  احلرارة  درجات  ارتفاع  حصر  هلدف 

يتحقق.

ثالثون مليار طن غازات 
سامة سنويا

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

JÎÜe<‰Èffi<ãÈÒÜ÷]<Ì÷ÊÅ<ÿn∫Ê
<]Ñ‚ <gËÅ <ÇÈä◊÷ <]Ü“^ç <ÌÀËÜç <'Èé÷] <pÇ† <‹m
<‰j€◊”e<Ç“]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<Ü”ç<^€“<ÏÊ^À£]Ê<‹ËÜ”j÷]
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<Ê] <Ÿ^€é÷] <Ê] <Ìõ^ËÜ⁄ <ª <^fl“ <·] <ÏÁ}]Ê <ÿ‚] <^flfi]
<Çu]Á÷] <·^flf÷ <ÿ“Ê <lÊ4eÊ <≈^œf÷]Ê <ÿf¢]Ê <hÁfl¢]

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

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

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

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

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

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

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

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

FÖÁñuÊ<ª^ËÜŒF<

Fê�Á«π]<ÿÈ⁄à÷]Ê<ÌÀËÜç<'Èé÷]<H‹v◊⁄<Áe<H|Áç˘]<HÓäÈ¬<HÍfi^€◊ä⁄<HgÈfiÜ“<V∞€È÷]<‡⁄F
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<ÃâÁÈ÷] <Ó◊È÷Ê <‡ËÇ÷] <ÕÜç <Ç∑] <·^âÊÜ√÷] <ÿ}Å <Ô2“ <ÌuÜÀe
<:÷] <ÌËÖ^fl÷] <]Áï˜]Ê <ŸÁf�÷] <≈ÜŒ <Ó◊¬ <9‚Ñ÷] <ìÀœ÷] <9¬Üπ]
<‡ËÁ¬Çπ]Ê<ÿ‚˜]<ƒ⁄<<^€„◊fœjâ]<oÈu<›Árfl÷]<ÜíŒ<Ì÷^ë<ª<k√ç
<ÌuÜÀ÷]<Ÿ¯}Ê<J^fl«÷]Ê<ÓœÈâÁπ]<≈]Áfi]<ÿ∂^e<Ì⁄^â]<·^flÀ÷]<ÍqÅÅ
<ã“]Ö] <ê¯ <≈^√ç]Ê <4§] <ÃâÁË <ÁËÇÈ  <]Áï] <Ó◊¬Ê <ÏÜ⁄^√÷]
<·]ÁÀëÊ<ÅÁf¬<Ì÷^í÷]<ÎÜËÇ⁄Ê<·Á√6<4fl⁄<Í”È⁄^flËÇ÷]<Õ]Üç^eÊ

JƒÈ€¢]<‡⁄<Ífi^„j÷]<¯fœiÊ<ÌuÜÀ÷]<g÷^Œ<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<…^eÅ

=«ãæa@Û‹Ó€Î@ÂÌá€a@“ãí@áºa@ÊbéÎã»€a

<oÈu<›¯u˜]<ìÀŒ<Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ÿ}Å<Ô2“<ÌuÜÀe
<oÈu<ÊàËÅ]Ö^e <Ì÷^ë<ª<‡ËÁ¬Çπ]Ê<ÿ‚˜]<‡⁄<]ÅÇ¬<^€7Áu<^√∂
<^fl«÷]Ê <ÓœÈâÁπ] <≈]Áfi] <ÿ∂^e <Ì⁄^â] <·^flÀ÷] <ÍqÅÅ < <^€„◊fœjâ]
<Ìfi^flÀ÷]<ÌâÇ¬Ê<ÏÜ⁄^√÷]<ÌuÜÀ÷]<ºâÊÊ<JƒÈ€¢]<hÁ◊Œ<Ü€«i<ÌuÜÀ÷]Ê
<Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<<<ã“]Ö]<ê¯ <≈^√ç]Ê<gflËá

JƒÈ€¢]<‡⁄<Ífi^„j÷]<¯fœiÊ<g£]<ÌíŒÖ<^íŒÖÊ<ÌuÜÀ÷]<g÷^Œ

Übu@fiçÌãÀÎ@á‡´@ÊbéÎã»€a

<ÖÁ„éπ]<·Ê^jä”fi^e<ª<∞‚^ç<·^q<Ó„◊⁄Ê<‹√�⁄<ì«Ë<≈Áfâ]<ÿ“
<ƒ⁄<Ì¬Áfljπ]<ÏÇËÇ√÷]<l^fâ^flπ]Ê<l¯Ò^√÷]<ÅÁ Áe<Ì◊È€¢]<l]Ü„ä÷^e
<ÎÖÁ}<tÖÁq<·^flÀ÷]<›^«fi]<Ó◊¬<ÿÈ€¢]<ÍŒÜé÷]<Á¢]Ê<;À÷]<s⁄^fi2÷]
<‹√�π]<ÏÖ]Å]<‡⁄<Ïá^j€π]<Ì√ËÜä÷]<Ì⁄Ç§]Ê<Ç√â<‹Èäfi<hÜ�π]Ê

JÏÑËÑ◊÷]<Ì◊ÈqÜfl÷]Ê<ÌµÜ”÷]
<{e<gœ◊π]<—^ËÇé÷]<‘÷^⁄<h^é÷]<Óñ⁄]<ÍeÅ<±]<‰¬ÁqÖ<Ìfâ^fl≤Ê
<<ª<Ì◊È∂Ê<Ì√j∫<ÏÜ„â<^ŒÇë˜]Ê<‹7^È¬Ê<‰fi]Á}]<ƒ⁄<DÖÁÈflä÷]E
<p4e<Íe^‚<ÌÈfl∆]<Ó◊¬Ê<ÂÅ¯È⁄<ÇÈ¬<Ìfâ^fl≤Ê<∞‚^ç<·^q<‹√�⁄
<‰÷<∞fl€j⁄<ƒÈ€¢]<‡⁄<Ífi^„j÷]<ÿfœiÊ<ÔÁ◊£]<g÷^Œ<‘÷^⁄<ƒ�Œ<Î]Å

JÌ⁄¯ä÷^e<‘÷ÁëÊ<ƒ⁄<’Ê2⁄<Ã÷]Ê<JJÌÈπ]<Ÿ^fœ¬Ê<]ÇÈ√â<]ÜÀâ
<ÜrÀ÷]<Óju<l^ŒÊ˜]<ÿ∂]<l^fâ^flπ]<h^vë]<‡⁄<ÇËÇ√÷]<Óñ⁄]<^€“
<Ìu]Ö <Ó◊¬ <ÏÜ‚^â <‹√�π] <ÏÖ]Å] <kfi^“Ê <∞‚^ç <·^q <‡√õÊ <ª

JƒÈ€¢]

áflby@Îaã‡À@Ú‡†bœ@Úub®bi@kÓyãm
<ÎÊ]Ü€∆<Ì€õ^ <ÌµÜ”÷]<Ìq^£]<ÌÈflπ]<Æflù<ÏÇ◊e<‡⁄<Ì⁄Å^Œ<k◊ëÊ
<k◊uÊ<∞flù<ƒ⁄^q<›^⁄]<Ç⁄^u<0^ë<'Èé÷]<ÏÇ÷]Ê<«Ç€¶<›]»<Ç⁄^u
<›ÁuÜπ]<Ì◊⁄Ö]<Ìfl⁄a<Ç€¶<›]<ÏÇÈä÷]<^„jfle]<Ÿàfl⁄<ª<Ì⁄Ü”⁄<ÌÀÈï
<^„È◊¬ <›¯ä◊÷ <^ŒÇë˜]Ê <hÖ^Œ˜]Ê <ÿ‚˜] <Ç ]Ái <oÈu <‰õ <àË^ 
<ÎÊ]Ü€∆Ê<Ç⁄^uÊ<‰õ<l¯Ò^¬<Ìë^¬Ê<·^flf÷<ª<‹„◊‚]<‡¬<·^flÚ€õ˜]Ê

JÖ]Á¢]Ê<∞flù<Í÷^‚]Ê
<Ç⁄^uÊ<‰õ<Ÿa<ƒ⁄<ÌÈ◊‚]<ÌŒ]Çë<‰�eÜi<ÎÑ÷]<ê�Á«π]<›Ü“]<ÿÈ⁄à÷]
<Ö]á<ÎÑ÷]<Ç⁄^u<0^ë<‹ËÜ”÷]<'Èé÷]<ÌÀÈñ÷]<‡e]<Ìë^}Ê<ÎÊ]Ü€∆Ê
<<Ìq^£^e<guÜË<‰√⁄<ÌÈ ^vë<l¯e^œ⁄<]Üq]<ÕÜç<^fl÷<·^“Ê<ÍfiÇÈâ

Jÿ‚˜]Ê<^„jfle]<∞e<ÏÇÈ√â<Ì⁄^Œ]<^7<Ófl€jËÊ<Ç€¶<›]<ÏÇ÷]Á÷]

…‡n1a@Û‹«@ÒâÄœb„
@ê◊aäa@äÏóæa@aÎá‡n«a@·ÿmbjéb‰fl@…ÓªÎ@·ÿéaã«aÎ@·ÿm˝–y@ÚÓ�Ãn€@ê◊aäa@ãÌÏómÎ@Üaá«a@

PH: 0419247261 -   96823269

µÁbí@Êbu@·»�fl@¿@pbè‹ßaÎ@paãËè€a@›ªc

F|Ü Ê<ìŒÖ<F

FÃÈ”÷]Ê<Ü„ä÷]<]Áq]<F

Fl]Ê^flä£]<‡⁄< �ÕÖF

FÔÁ◊£]<g÷^Œ<ƒ�œË<—^ËÇé÷]<‘÷^⁄<F

ÊäÏj‹fl

<ÇÈä÷]<^„fu^í÷<áÊÇÈ⁄ÅÊÜe<Ìœ�fl⁄<ª<ÌçÊÜ÷]<·]Ü ]<k÷]á<^⁄
<l^flr√π]<‡⁄<ÏÅÇ√jπ]<l˜Á“`π]<≈]Áfi]<Ü~ ]<›Çœi<Üñ}<ÊÇf¬

JÏÑËÑ◊÷]
<ÿ”e <·]Ü ˜] <ÂÑ‚ <Ï4ä⁄ <ƒe^jÈâ <‰fi] <ÊÇf¬ <ÇÈä÷] <ŸÁœËÊ
<ª<ÏÇÒ]Ö <Óœfj÷ <Ÿ^.] <]Ñ‚ <ª<Ì√â]Ê <Ï2} <‡⁄ <‰ËÇ÷ <^⁄
<ÅÇ√i<Ó◊¬<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰rjfli<^⁄<Ó„ç]Ê<Ñ÷]<‹ËÇœi<Ÿ^•

J^„¬]Áfi]
<kvfë]<Óju<·]Ü ˜]<ÂÑ‚<|^jj ]<Ó◊¬<Ü„ç]<Ìä∏< �ò≥<%Ê
<ÏÑËÑ÷<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰⁄Çœi<^π<]Üøfi<ƒÈ€¢]<ÿfŒ<‡⁄<Ì ÊÜ√⁄
<Ì⁄Çû < <›^€j‚˜]Ê <Ì¨Üπ] <Ìä◊¢]Ê <Ì◊⁄^√π] <ª <—ÇëÊ

JÌ ^øfl÷]<±]<Ì ^ï]<‹„j◊⁄^√⁄<‡äuÊ<‡Ò^eà÷]
<‡Ò^eà◊÷<›]3u]Ê<ÜËÇœi<ÿ“<·]Ü ˜]<ª<∞◊⁄^√÷]<ƒÈ∂<Í÷ÁËÊ
<{e<‹„fiÁ¬ÅÁË<Ê<«∞jvë»<Ê<«¯„âÊ<¯‚]»<{÷^e<‹„fiÁŒ¯Ë<oÈu
<‹‚ÇÈ÷^œiÊ<‹„i]Å^¬<‡⁄<ƒe^fi<]Ñ‚Ê<«Ì⁄¯ä÷]<ƒ⁄»<Ê<«‹”√⁄<!]»
<‰◊√Ài<ÎÑ÷]<ÿ√À÷]<ÔÇ⁄<∞“ÖÇ⁄<Ì◊Èë˜]<ÌÈeÜ√÷]Ê<ÌÈfi^flf◊÷]
<JJ‡Ò^eà÷] <åÁÀfi <ª <‰“3i <ÎÑ÷] <4m`j÷]Ê <l^€◊”÷] <ÂÑ‚
<Ìv◊íπ] <^„Èñjœi <l¯⁄^• <ÅÜ• <käÈ÷ <l^€◊”÷] <ÂÑ‚Ê
<Ü√éË <oÈu <g◊œ÷] <‡⁄ <ƒe^fi <ÖÁ√ç <Í‚ <ÿe <ÿ€√÷] <Ì√ÈfõÊ

J‹„i¯Ò^¬<∞eÊ<‹„iÁÈe<ª<‹„fi]<·]Ü ˜]<ÂÑ‚<ÊÇë^Œ
<|^iÜ⁄<‰fi]<Ç÷]4„◊÷<Üñ}<ÊÇf¬<ÇÈä÷]<·]Ü ˜]<gu^ë<Ÿ^ŒÊ
<‹‚˜]<·˜<Ü‚Åàπ]Ê<Ç¬]Á÷]<·]Ü ˜]<ÂÑ‚<ÿfœjäπ<‡Ú€�⁄Ê

J‡Ò^eà÷]<ƒÈ∂<ƒ⁄<Ì◊⁄^√π]<‡äuÊ<—Çí÷]<^fl÷<Ìfäfl÷^e

Âˆbiç€a@fibj‘néa@¿@Ú‡ˆaÜ@Ú◊ãy@ÚíÎã€a@Êaãœc

F‰√⁄<∞◊⁄^√÷]<ò√eÊ<Üñ}<ÊÇf¬F

FÏ4„ø÷]<Ì∑áF

FÌ∑á<ª<tÖ^§]ÊF

حفلتها  بارك  هارس   - لبنان  سيدة  رعية  شبيبة  احيت 
بشارة  املونسنيور  الكنيسة  خادم  وحضور  برعاية  السنوية 
الكربى اليت مجعت حشدا كبريا  الويستيال  مرعي يف صالة 
من الشباب والشابات من ابناء الرعية واصدقائهم حلضور 
احلفلة الغنائية الساهرة اليت يعود ريعها لدعم مركز الشبيبة 

يف كنيسة السيدة.
قدم برنامج احلفل الشاب جان النت بلباقته املعهودة وبارك 
احلفلة املونسنيور بشارة مرعي وشكر مجيع الذين لبوا دعوة 
الشبيبة حبضورهم وتشجيعهم. كما اشاد بنشاطهم وروحهم 

حفلة ناجحة لشيبية رعية سيدة لبنان

Saturday 15 October 2011السبت 15  تشرين األول 2011

نتقدم بأطيب التهاني القلبية من السيد روني عويك العادة 
انتخابه رئيسا لبلدية اوبرن ومن السيد هشام زريقة نائبا له 
متمنني هلما النجاح يف مهمتهما بادارة البلدية والسري بها حنو 

مزيد من االرتقاء خدمة البناء اوبرن وضواحيها.
كما نتقدم بأطيب التهاني من جملس اجلالية اللبنانية وادارته 
التوفيق ملا  اجلديدة برئاسة السيد عدنان مرعي ونتمنى هلم 

فيه مصلحة اجلالية والوطن
بادارته اجلديدة متمنني  املردة يف سيدني  تيار  كذلك نهنئ 

هلا النجاح.
رئيس اجلمعية حممد عمر
0415275970

مجعية مرياطة اخلريية - سيدني

جملس اجلالية اللبنانية يف نيو ساوث ويلز يهنئ 
  

 يتقدم جملس اجلالية اللبنانية يف نيو ساوث ويلز بأحر التهاني 
القلبية  من السيد جان فخر رئيس بلدية بروود مبناسبة إعادة 
التوفيق  له  متمنني  السادسة   للمرة  للبلدية  رئيسًا  إنتخابه 

والنجاح ملا فيه مصلحة اجلالية. 
كما يشكر جملس اجلالية مجيع اللذين اتصلوا مهنئني  بإنتخاب 
اهليئه اإلدارية اجلديدة من داخل اسرتاليا و خارجها، إن كان 
عرب اإلتصال برئيسه السيد عدنان مرعي أو عرب اإلعالم املقروء 

واملسموع.  وشكرًا  
اإلعالم   

الطيبة واندفاعهم حنو الكنيسة.
العامرة جوائز تومبوال قيمة منها اكرب شاشة  وختلل احلفلة 
تلفزيونية حيث بلغ ما مت مجعه 40 ألف دوالر مع التمبوال 

مبباركة املونسنيور بشارة مرعي.
احلفلة كانت رائعة جدا امضاها الساهرون بالفرح والكيف 
على انغام بعض املطربني منهم كروان املسرح غازي نصوح 
الذي اجاد وابدع بوصلة غنائية رائعة وفاصل من املوسيقى 
ساهرة  الكرمية  الويستيال  ادارة  وكانت  )ديسكو(  الغربية 

على راحة احلضور باخلدمة السريعة املمتازة. 

وفاة فاضل
تويف يف سيدني

املرحوم جريج نعمه معوض )الغبش( من مدينة زغرتا
اليوم  صباحًا  التاسعة  الساعة  الدفن  ومراسم  القداس  يقام 
السبت 15 تشرين االول 2011 يف كنيسة سيدة لبنان هاريس 

بارك.

كارثة بيئية على شاطىء خلدة
 قساطل يف اجتاه 

البحر.)ر.م.(  
األصوات  تعالت 
البلدية والشعبية، 
منطقة  يف 
 ، ت يفا لشو ا
بوقف  املطالبة 
الغامضة  الورشة 
بها  باشر  اليت 
االمناء  جملس 

واالعمار على شاطىء خلدة، يف أرض منشآت راديو أوريان"، 
حيث توجد حمطة تكرير للمياه املبتذلة، منذ حنو ثالثة اعوام، 

وتعمل بإشراف مصلحة مياه بريوت وبلدية الشويفات.
هو  احمليط  سكان  وبعض  الشويفات  بلدية  ريبة  أثار  ما 
مترير قساطل يف اجتاه البحر عرب أقنية كبرية حتفرها احدى 
الشركات. وعندما توجهت البلدية اىل جملس االمناء واالعمار 
بالسؤال عن الورشة، جاءها الرد بأنها "تنفيسة" ألي احتقان 
انها  أي  املنطقة،  التحتية يف  والبنى  الصحية  يف اجملاري 
شبكة احتياط ُتستعمل عند تعذر حمطة التكرير من استيعاب 
أين تأخذ "التنفيسة"  اليها. لكن اىل  الكميات اليت تصل 

الكميات تلك؟ اجلواب: إىل البحر.
فيها  سياحية  تلك  البحرية  فاملنطقة  القصيد.  بيت  وهنا 
بلدية  حتّرك  أوجب  مما  واملنتجعات.  املسابح  من  العديد 
السوقي  ملحم  البلدية  رئيس  استغرب  فقد  الشويفات. 
اخلطوة: "فوجئنا بهذه الورشة اليت ال مربر هلا، خصوصًا أن 
البلدية من خالل ورش األشغال تقوم دوريًا بتنظيف اجملاري 

على هذه الطريق وغريها خصوصًا يف فصل الشتاء". 
اعرتاض جمللس  تقديم  صدد  يف  البلدية  ان  عن  وكشف 
االمناء واالعمار على الورشة اليت بوشر بها، وقال: "يكفينا 

تلوث، هذا املشروع أقام الدنيا وأقعدها".
 وما زال العمل جاريًا على شاطئ خلدة حتت اجلسر الذي 
السياسية  السلطتني  مناشدة  وسط  االوزاعي  اىل  يؤدي 
واحمللية وسكان املنطقة لوقف هذا املشروع منعا ملزيد من 
تلوث البحر، فهل ستتمكن هذه األصوات جمتمعة من جلم 

الكارثة؟ 
وكيف تتم دراسة هكذا مشاريع وأي معايري تأخذ؟ 

*املونسنيور بشارة مرعي وعريف الحفل جان التن**املونسنيور بشارة مرعي*

*جانب من الشبيبة**جانب من الشبيبة*

*جانب من الشبيبة*جانب من الحضور*
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BEIRUT: Administrative reform 
is a top priority for the govern-
ment, Prime Minister Najib Mi-
kati said Tuesday, calling on 
the state minister for admin-
istrative reform to develop a 
draft law to tackle bottlenecks 
and move public administra-
tion in Lebanon into the elec-
tronic era.
“Our primary concern is to 
reactivate Lebanon’s public 
administration, solve the prob-
lems it is facing and move from 
a traditional into an electronic 
administration,” Mikati said 
during a workshop organized 
by the Ministry of State for Ad-
ministrative Reform
Speaking at the gathering, Mi-
kati called on State Minister 
for Administrative Reform Mo-
hammad Fneish to prepare and 
submit to the Cabinet for dis-
cussion a draft law of measures 
to confront the major problems 
facing public administration in 
the country.
According to Mikati, a lack of 
monitoring at administrative 
institutions and the absence 
of think tanks are two of the 
reasons behind the “painful” 
state of public administration 
in Lebanon.
“The state of Lebanon’s ad-
ministration reached this point 
because of gaps on different 
levels, especially ones related 
to monitoring … in addition to 
that, there’s the absence of 
think tanks that maintain ac-
curate statistics and conduct 
research for policymaking and 
planning,” said Mikati.
The prime minister stressed 
that public administration re-
form should be aimed at facili-
tating policymaking.
“It [public administration] 
shouldn’t become another bur-
den in addition to all the bur-
dens facing the nation and its 
people,” he added.
The workshop, called “Strat-
egy for the Development of 
Public Administration in Leba-
non,” was “aimed at discuss-
ing the means to address the 
administration’s dire situation 
and make it ready to serve the 
public interest,” said Samer 
Hankir, senior training officer 
in the ministry and one of the 
organizers of the workshop.
According to Hankir, experts 
and officials should put more 
effort into reshaping the coun-

try’s administration.
“We should work on finding 
solutions for the administra-
tion and develop its ethics, 
instead of criticizing and com-
plaining about its corruption,” 
Hankir said.
Speaking at the workshop, 
Minister of State Mohammad 
Fneish said that political will is 
a vital factor in developing ef-
fective public administration.
“The primary factor for suc-
cessfully implementing a strat-
egy for administrative develop-
ment is … the strong willingness 
of politicians to take the proper 
decisions and remove all ob-
stacles,” said Fneish.
Addressing Mikati, Fneish said 
that the premier’s presence 
and involvement in the work-
shop is a “strong indication 
that the government is willing 
to have administrative reform 
among its top priorities.”
Fneish also said that having 
an effective administration 
requires the development of 
the country’s political system, 
adding that the country’s cur-
rent system has hampered re-
form and efforts to establish 
effective public policies.
“Building an effective admin-
istration requires developing 
the political system through a 
new electoral law that allows 
healthy representation,” he 
said.
According to Fneish, decentral-
ization in policymaking would 
greatly improve the lives of the 
Lebanese, regardless of where 
they reside.
“Decentralization of the admin-
istration facilitates the interests 
of the Lebanese and allows 
their participation in individual 
regions to ensure development 
and growth and diminish the 
rates of emigration,” Fneish 
explained.
Fneish also discussed a range 
of other issues that need to 
be addressed in the course of 
the country’s administrative 
reform, including passing leg-
islation related to monitoring 
the work of ministries and pub-
lic institutions, development 
of planning, human resources 
and the Internet.
“Some issues we discussed in 
today have been approved by 
the Cabinet and they’ve been 
sent to Parliament for a vote,” 
he said. 

Mikati says administra-
tive reform top priority

BEIRUT: The Lebanese 
government said Wednes-
day it would press ahead 
with its plan to raise wag-
es and increase benefits 
despite fierce opposition 
from the private sector, 
which has threatened to 
ignore the newly agreed 
measures unless they are 
renegotiated.
The Cabinet, which met 
at Baabda Presidential 
Palace, insisted that the 
salary and benefits pack-
age it had agreed to a day 
earlier would be endorsed 
without ammendments.
But sources told The Dai-
ly Star that Prime Minister 
Najib Mikati may form a 
ministerial committee to 
re-examine the proposed 
wage and benefit increas-
es and make some modi-
fications.
The Cabinet agreed late 
Tuesday to increase 
the minimum wage to 
LL700,000 from the cur-
rent LL500,000 and raise 
by LL200,00 the wages 
of those earning less 
than LL1 million and by 
LL300,000 those who 
earn between LL1 million 
and LL1.8 million.
But the sources claimed 
that the committee to be 
formed by Mikati could 
recommend an across-
the-board LL300,000 
monthly increase, instead 
of confining wage hikes 
to individuals earning un-
der LL1.8 million.
Information Minister 
Walid Daouk told report-
ers that the Cabinet will 
sign a decree calling on 

the public and private 
sectors to observe the 
salary increases as well 
as the new transporta-
tion and education allow-
ances
“We will sign the decree 
once the committee com-
pletes drafting the full 
text,” the minister said.
He stressed that any per-
son making an income 
over LL1.8 million would 
not be entitled to an in-
crease, dashing rumors 
that the Cabinet might re-
consider its original pro-
posal.
However, the Cabinet now 
faces an uphill struggle 
to persuade private com-
panies to comply with the 
new increases in sala-
ries.
The Economic Commit-
tees, which represent 
leading businessmen and 
chairmen of companies 
and banks in Lebanon, 
called on all private com-
panies to refuse to com-
ply with Cabinet’s deci-
sion to raise wages.
The committees made 
the plea after a meeting 
at Beirut’s Chambers of 
Commerce and Industry 
to assess the salary in-
crease.
Former Minister Adnan 
Kassar, who was speak-
ing on behalf of the com-
mittees, explicitly rejected 
the government’s deci-
sion to offer LL300,000 to 
people earning between 
LL1 million to LL1.8 mil-
lion a month, warning that 
such a step would deal a 
severe blow to the Leba-
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nese economy which is 
already reeling under a 
severe recession.
Kassar and others say 
they are not against rais-
ing salaries in principle 
but fear that any haphaz-
ard increase may prompt 
some businesses to ei-
ther shut down or lay off 
employees.
“The decision to increase 
the salaries is unfair be-
cause it did not take into 
consideration the con-
cerns of the Economic 
Committees which held 
talks with the president 
of the Republic, speaker 
of the House and prime 
minister on Tuesday. 
The Cabinet did not even 
consider the statistics 
provided by the Central 
Statics Committee, which 
calculated the actual ac-
cumulated average of in-
flation from 2008 [at 16.8 
percent],” the statement 
of the committees said.
It added that the Cabinet’s 

decision contradicts Leb-
anese labor laws, as well 
as all international agree-
ments.
“This decision is tanta-
mount to a mercy bullet 
on the private sector. If 
the government is con-
cerned about prospects 
of riots in the streets if 
the demands of the labor 
unions are not met, then 
it should be equally wor-
ried about the prospects 
of higher unemployment 
if the wage increase is 
enforced by the authori-
ties,” the statement said.
The Cabinet’s wage pack-
age failed to appease 
some Lebanese labor 
groups, including the 
Private Teachers Asso-
ciation, which called for 
a one-day strike Wednes-
day to protest against 
what they called unfair 
salary increases. The 
response to the call to 
strike varied from one re-
gion to another.

Lebanese players celebrate 
their second goal against 
Kuwait during their 2014 
World Cup qualifying soc-
cer match in Beirut, Leba-
non, Tuesday, Oct. 11, 
2011. (Mohammad Azakir/
The Daily Star)
BEIRUT: Lebanon came 
within minutes of pulling 
off another shock victory 
against Kuwait Tuesday, 
conceding late to a 2-2 draw 
at Cite Sportive.
Lebanon drew with Kuwait 
2-2 Tuesday in the third 
game of group B of the 
qualifying stages of the 
World Cup 2014.
Lebanon has played already 
two of its matches in the 
third round of the qualify-
ing stages, losing to South 
Korea 6-0 and defeating the 
UAE 3-1.
Around 40,000 fans showed 
up to support Lebanon after 
their surprise win over the 
UAE a month ago. While 
their presense was a sig-
nificant boost to the play-
ers, bad behaviour -- mostly 
related to playing with fire-

Lebanon draws 2-2 with Ku-
wait in World Cup qualifier

works -- forced the referee 
into stopping the game for 
six minutes.
Ahed forward Hassan Maa-
touk gave Lebanon the lead 
after a quarter of an hour, 
exchanging passes with 
Mohammad Ghaddar before 
sweeping home a curling 
shot into the far corner from 
10 yards. Lebanon enjoyed 
the rest of the first half as 
Roda Antar strode around 
the field, keeping the hosts 
on top.
Five minutes into the sec-
ond half Yousef Naser near-
ly put the scores on level 
terms but Samad was able 
to squeeze the ball against 
the cross bar before Mo-
hammad Baquir Younis put 
the ball out for a corner.
Moments later Kuwait were 
level, Mesad Nada arriving 
late at the far post to head in 
from the resulting corner.
Going into the final minutes 
Akram Moghrabi earned a 
penalty that Maatouk calmly 
dispatched before Fahad al 
Enezi equalized immediate-
ly after.

Cabinet firm on plan for wage hikes

Cabinet members meet at the Presidential Palace in Baabda.
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Syrian pro-government pro-
testers put on a show of 
strength Wednesday as tens 
of thousands rallied in the 
Syrian capital in support of 
President Bashar Assad’s 
rule, in apparent response 
to growing international sup-
port for the recently formed 
opposition council.
The demonstration followed 
a call on the Facebook page 
“My homeland, Syria” for 
Assad supporters to rally to 
“reinforce unity and solidar-
ity with the families of mar-
tyrs and thank Russia and 
China for their stand against 
the conspiracy” at the U.N. 
Security Council.
Russia and China, both per-
manent members of the U.N. 
Security Council, used their 
vetoes on Oct. 4 to block a 
Western resolution threat-
ening Assad’s regime with 
“measures” if it did not end 
its bloody crackdown on dis-
sent.
The demonstration also de-
nounced the Syrian National 
Council, an umbrella body 
formally set up on Oct. 2 that 
has pulled together most of 
the groups opposing Assad.
Placards in the central Sa-
baat Bahrat district pro-
claimed “The army and peo-
ple with you, Bashar Assad” 
and “Syria is our country 
and Assad our president.” A 
giant portrait of the president 
dominated the area.
The United Nations says the 
repression has caused more 
than 2,900 deaths since pro-
tests erupted in mid-March.
Syrian authorities accuse 

Pro-Assad Syrians in Damascus rally in show of strength

“armed terrorist gangs” of 
being behind the trouble. Da-
mascus has threatened re-
taliation against any country 
that recognizes the SNC.
But Qatari emir Sheikh 
Hamad bin Khalifa Al-Thani 
Wednesday hailed as an “im-
portant step” the creation of 
the opposition front, urging 
Assad to talk to them.
“It is in the interest of Syria 
that the government sits with 
and reaches an agreement 
with this council over the 
nature of a new constitution 
that would preserve the bal-
ance of the Syrian nation,” 
the ruler of the energy-rich 
Gulf state said in remarks 
aired on the Doha-based Al-
Jazeera news channel.
“I think that the council en-
joys legitimacy among the 
protesters in Syria,” he add-
ed.
The European Union Monday 
welcomed the council’s for-
mation and urged the world 
to do the same, as it read-
ied new sanctions against 
Assad’s autocratic govern-
ment.
Meanwhile, Burhan Ghalioun, 
a prominent SNC figure, said 
Western nations are not do-
ing enough to pressure Rus-
sia into changing its stance 
on Syria and must do more 
to support the burgeoning 
opposition, France 24 Tele-
vision reported Wednesday.
Paris-based Burhan Ghal-
ioun, considered the group’s 
leader, said the newly formed 
SNC hoped to get recogni-
tion from European coun-
tries once its structure is in 
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place.
France, the first Western 
country to recognize Libya’s 
opposition, has been cham-
pioning the cause of pro-de-
mocracy protesters in Syria, 
leading calls for a U.N. Se-
curity Council resolution to 
condemn the government’s 
bloody crackdown on them.
In a symbolic display of sup-
port, French Foreign Minister 
Alain Juppe met Ghalioun in 
Paris earlier this week.
“Juppe’s gesture was signif-
icant,” Ghalioun said. “The 
French will consult the other 
Europeans and we hope to 
have recognition from Euro-
pean countries later, but let’s 
wait a few days, weeks,” he 
said.
Ghalioun, an intellectual and 
political sociologist based at 
the Sorbonne university, was 
thrust into the limelight this 
year when peaceful protests 
against Assad’s government 
turned violent and demon-
strators looked for somebody 
to help galvanize various 
strands of the opposition.
He said the West could be 
more “aggressive” in its ap-
proach to Russia, which has 
refused to join international 
condemnation of Syria’s 
long crackdown on protest-
ers and used its veto along 
with China to reject a draft 
U.N. resolution.
Ghalioun, 66, also called for 
a conference bringing to-
gether the main stakehold-
ers in the Syrian conflict.
“I think the European Union 
and Western countries have 
not done everything politi-

BEIRUT: The United Kingdom 
advised its nationals Wednes-
day to avoid all but essential 
travel to the Syrian border, as 
London’s ambassador to Bei-
rut pledged increased sup-
port for the Lebanese Army.
An updated travel warning 
for Britons living in Lebanon 
appeared on the Foreign Of-
fice’s website following a re-
cent spate of Syrian military 
incursions into Lebanon.
“We advise against all but 
essential travel to anywhere 
within 5 km of the border 
with Syria. There have been 
a number of incidents where 
Syrian troops have crossed 
into Lebanon at various 
points on the border,” the 
warning said.
A Syrian farmer was shot 
and killed by Syrian artillery 
last week in the northern Be-
kaa Valley town of Arsal. His 
death drew opprobrium from 
politicians and followed Syr-
ian incursions into Lebanon 
at Al-Mwanseh and Wadi 
Khaled in north Lebanon.
“These incursions have been 
unpredictable and violent,” 
the revised travel warning 
said.
Britain continues to advise 
its nationals against all but 
essential travel to the Bekaa 
Valley and all travel to Pal-
estinian refugee camps in 
Lebanon, citing security con-
cerns.
U.K. Ambassador Tom Fletch-
er met with President Michel 

SleimanTURN TO PAGE 
10FROM PAGE 1Wednesday 
and proposed his country’s 
three-point plan to aid Leba-
nese stability.
Fletcher’s outline would help 
protect Lebanon’s financial 
system from the potential 
impact of international sanc-
tions against Syria and in-
crease British training to the 
Lebanese Army and Internal 
Security Forces.
The third element of the plan 
would see Britain back re-
form to generate economic 
growth and boost investment 
in sectors such as energy, 
high-speed internet and busi-
ness law.
“This program represents 
British confidence in Leba-
non’s independent, sovereign 
and stable future. To take it 
forward, there will be an in-
tensification of high-level vis-
its and contacts between Lon-
don and Beirut in the coming 
weeks,” a statement from the 
British Embassy said.
The two officials also dis-
cussed the need for all coun-
tries to respect international 
resolutions, most notably 
Lebanon’s obligation to con-
tinue to fund the U.N.-backed 
investigation into the death of 
former Prime Minister Rafik 
Hariri, as per Security Coun-
cil Resolution 1757. Sleiman 
has voiced support for Leba-
non paying 49 percent of the 
costs of the Special Tribunal 
for Lebanon in 2011.

cally to convince Russia and 
other reticent countries,” 
Ghalioun said. “I don’t think 
there are strong enough po-
sitions and actions.”
Ghalioun stressed that de-
spite differences within the 
opposition, efforts are being 
made “to make sure there is 
just one voice.”
“I don’t think the opposition 
is divided. I think the opposi-
tion is unanimous on one ob-
jective: the end of the regime 
and fall of Bashar Assad,” he 
said.
In comments to the pan-Arab 
daily Ash-Sharq al-Awsat 
Wednesday, Ghalioun re-
sponded to allegations that 
he had recently visited Da-
mascus and met with gov-
ernment officials.
Ghalioun said the allegations 
were part of government pro-
paganda aimed at discredit-
ing the Syrian opposition, 
describing such reports as 
“intelligence games.”
Omar Idelbi, spokesperson 
for the Local Coordination 
Committees, told The Daily 
Star Wednesday that the op-
position trusted Ghalioun, 
adding that government pro-
paganda will not succeed in 
breaking the opposition.
“I assure you that there are 
no divisions within the oppo-
sition. The government was 
terrified by the formation of 
the SNC, and that is why it is 
escalating its attacks against 
us,” he said.
Back in Damascus, promi-
nent dissident Walid al-
Bunni, who was arrested in 
August, was freed on bail 
Wednesday, his lawyer Mi-
chel Shammas said.
“The Damascus court of ap-
peals on Wednesday freed 
opposition figure Walid al-
Bunni in exchange for a 
bail of 1,150 Syrian pounds 
($23). He will be tried later for 
inciting [anti-government] 
demonstrations and sectari-
anism,” he said.
Bunni was detained on Aug. 
6 along with his two sons, 
who were released shortly 
afterward. In 2000, Bunni 
was one of the prime movers 
of the short-lived “Damas-
cus Spring” amid hopes for 
reform that followed Assad’s 
accession to the presidency 
after the death of his father, 
Hafez.

Supporters of Assad take part in a pro-regime rally in Damascus.

U.K. warns Britons against travel 
to Syrian border

Hezbollah describes Hamas, 
Israel deal as victory

BEIRUT: Hezbollah Wednesday praised as a victory for the 
resistance in Palestine a deal between Hamas and Israel to 
release over 1,000 Palestinian prisoners in exchange for the 
captive Israeli soldier Gilad Shalit.
“Once again, the resistance in Palestine achieved a great 
victory by forcing the arrogant Jewish regime to respond to 
its logic and demand,” Hezbollah said in a statement.
Both Israel and Gaza’s Hamas confirmed Tuesday that an 
agreement was reached to release over 1,000 Palestinians 
in two stages, the first involving 450 to be swapped for Shal-
it, with the remaining 550 to be freed later.
“Executing this deal ... shows that the resistance in Lebanon 
and Palestine and other places in the Arab and Muslim world 
is effective in regaining land, freeing prisoners and preserv-
ing its freedom, dignity, and independence,” the statement 
added.
Hezbollah also urged Arab and Muslim people to embrace 
the resistance which it said had proved to be the “only 
means to regain rights, by freeing prisoners and land.”
“We, in Hezbollah, believe that such a victory forces the col-
lapse of some people>s illusion that negotiations and beg-
ging the international community or great powers could ac-
tually bring back any rights,” the statement added.
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JERUSALEM/DAMASCUS: 
Israel and Gaza’s Hamas 
Islamist rulers have agreed 
to release over 1,000 Pales-
tinian prisoners for the lone 
Israeli captive soldier Gilad 
Shalit, resolving one of the 
most emotive and intracta-
ble issues between them.
Israeli Prime Minister Benja-
min Netanyahu announced 
in Jerusalem that the deal 
was “finally summarized 
and both sides signed.”
In the Gaza Strip, Hamas 
confirmed that it only re-
mained to conclude techni-
cal arrangements for the ex-
change in the coming days.
The breakthrough pact, bro-
kered by the new Egyptian 
government after many false 
dawns in years of secret ef-
forts to free Shalit since he 
was captured in 2006, has 
no direct bearing on Middle 
East peace negotiations.
But it was virtually certain 
to improve the climate for 
restarting talks that have 
been stalled for over a year.
Abu Ubeida, a spokesman 
for Hamas’ armed wing, 
told Reuters the agreement 
in principle was sealed.
“We are in the process of 
completing the technical ar-
rangements to complete the 
deal within days,” he said.
The agreement calls for 
the release of over 1,000 
Palestinians in two stages, 
the first involving 450 to be 
swapped for Shalit, with the 
remaining 550 to be freed 
later.
A source involved in the 

talks said the long elusive 
pact had been mediated by 
Egypt, playing a role which 
is likely to strengthen Is-
rael’s ties with Cairo, which 
have suffered since the fall 
of Egyptian leader Hosni 
Mubarak in the Egyptian 
revolution this year. Egypt’s 
state television said Egypt 
succeeded in sealing the 
exchange.
In the past few days, Israeli 
officials were in Cairo, and 
Hamas officials arrived to 
Cairo Monday. The exiled 
political chief of the Islamist 
Hamas movement, Khaled 
Meshaal, in Syria confirmed 
the deal and said that 27 
of the freed prisoners are 
women.
“Hamas and Israel have 
reached an agreement under 
which 1,027 Palestinians, of 
whom 27 are women, will 
be freed in two phases,” 
Meshaal said at a news con-
ference in Damascus broad-
cast on Arabic-language 
television channels, calling 
the prisoners “our heroic 
detainees.”
“This is a national achieve-
ment for the whole Pales-
tinian people. All are strug-
gling, nationalists and we 
all have sacrificed,” he said, 
adding that he was pained 
not to be able to release 
the thousands of remaining 
prisoners held by Israel.
Early reports from several 
Hamas officials, speaking 
on condition of anonymity 
pending a formal announce-
ment, said the leader of a 

Palestinian faction, Ahmad 
Saadat, and the most promi-
nent prisoner, Marwan Barg-
houti, would be included in 
the deal.
“The information that we 
have confirms that Marwan 
and Ahmad will be released 
in the deal,” a senior Pal-
estinian official told AFP 
Tuesday on condition of 
anonymity.
But as details emerged 
about the swap, an Israeli 
official denied Barghouti 
would be released as part 
of the deal. Yoram Cohen, 
head of the Shin Bet inter-
nal intelligence service, 
said that neither Barghouti 
nor Saadat were slated for 
release.
Saadat was convicted of 
planning the assassination 
of an Israeli Cabinet minis-
ter in 2001. A lifelong activ-
ist who supported the Oslo 
peace process in the 1990s, 
Barghouti is widely believed 
to have masterminded the 
second intifada, or Palestin-
ian uprising, that erupted in 
2000.
Barghouti was the top lo-
cal commander of Fatah, 
the movement of President 
Mahmoud Abbas, when he 
was arrested in 2002 and 
two years later was sen-
tenced to five life terms for 
murder over his role in sev-
eral deadly anti-Israeli at-
tacks.
He has since said he never 
supported attacks on civil-
ians inside Israel, and in 
recent years has thrown his 

Israel to free 1,027 Palestinians for Shalit in swap 

Saturday 15 October 2011السبت 15 تشرين األول 2011

support behind peaceful re-
sistance.
The exchange was greeted 
with relief by both Palestin-
ians and Israelis.
Tens of thousands of people 
flooded into the streets of 
northern Gaza to celebrate. 
Hamas said tens of thou-
sands of people took part 
in celebratory rallies after 
hearing of the deal.
“Crowds of tens of thou-
sands are heading towards 
the Khulafa Mosque in Jab-
aliya camp at the beginning 
of the human floods of joy 
for the victory of the resis-
tance and the completion of 
the prisoner exchange,” a 
statement from Hamas said.
Abbas, from Caracas, where 
he is currently holding talks, 
hailed the deal as a “national 
achievement,” a senior Pal-
estinian official told AFP.
“President Abbas warmly 
welcomes the completion 
of an exchange deal which 
is a Palestinian national 
achievement,” negotiator 
Saeb Erakat told AFP by 
phone.
“President Abbas consid-
ers this the achievement of 
the Palestinian people and 
we hope that the day will 
soon come when all our 
prisoners will return to their 
homes and their families,” 
he added.
The Palestinians have long 
clamored for the release 
of hundreds they consider 
political prisoners, while a 
campaign by Shalit’s fam-
ily has made him a cause 
celebre in Israel and his re-
lease a test for Netanyahu’s 

government.
Israeli television quoted Ne-
tanyahu as telling Shalit’s 
parents that ever since he 
took office three years ago 
“I’ve been waiting for the 
chance to make this tele-
phone call” to inform them 
of the deal.
In Gaza, the families of men 
jailed for life by Israel await-
ed word that their names 
would be on the list. Virtu-
ally every Palestinian has 
a relative who has served 
time in an Israeli prison, 
and Palestinians routinely 
hold large demonstrations 
where they hold up posters 
of their imprisoned loved 
ones.

The main sticking point in 
earlier negotiations had 
been Israel’s reluctance to 
meet Hamas’ demands to 
free prisoners convicted 
of involvement in lethal at-
tacks against Israelis.
Israel has carried out sever-
al lopsided prisoner swaps 
in the past, notably in 1985 
when hundreds of Palestin-
ian prisoners were freed in 
exchange for several sol-
diers captured Lebanon’s 
Hezbollah.
The ordeal of Shalit, a 
young corporal, transfixed 
Israel after the tank gunner 
was captured by militants 
who tunneled their way out 
of Gaza and then forced him 
back over the border.
He was 19 at the time and 
had begun his mandatory 
three-year army service 
nearly a year previously.
Shalit, a native Israeli who 
also holds French citizen-
ship, was last seen in a 
videotape released by his 
captors in September 2009 
showing him looking pale 
and thin.
He received no visits from 
the International Committee 
of the Red Cross, despite 
many appeals.  

Gilad Shalit

JEDDAH: Saudi King Ab-
dullah, who underwent 
surgery last year for back-
related problems, will un-
dergo an operation in the 
coming days, Saudi Ara-
bia’s state news agency re-
ported Tuesday.
The health of the ruler of 
the world’s leading oil ex-
porter is of keen interest, 
given his age – thought to 
be 88 – and the concentra-
tion of power among Saudi 
Arabia’s ruling royal family.
“In continuation of the 
scheduled medical follow 
up of King Abdullah, the 
king will undergo an opera-
tion in the coming days in 
Riyadh,” news agency SPA 
reported, citing a statement 
from the royal court.
Details of the planned op-

eration were not disclosed.
King Abdullah was absent 
for three months late in 
2010 while he underwent 
treatment for a herniated 
disc that caused blood 
to accumulate around 
his spine. He underwent 
surgery in New York and 
convalesced in Morocco, 
leaving his brother Crown 
Prince Sultan in charge.

Last month, the king un-
veiled greater representa-
tion for women in Saudi 
Arabia, granting them the 
right to vote and stand in 
local elections. Women in 
Saudi Arabia are not al-
lowed to drive and require 
a male relative’s permis-
sion to work or leave the 
country.  

Saudi king to undergo operation
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BEIRUT: An eleventh-hour 
deal that saw the Leba-
nese government raise 
wages and increase ben-
efits averted what had 
promised to be the largest 
general strike in the coun-
try’s history but drew an 
angry response from the 
private sector.
The General Labor Con-
federation (GLC) sus-
pended Wednesday’s 
planned strike after the 
Cabinet agreed late Tues-
day night to increase 
the minimum wage to 
LL700,00 ($466) from the 
current LL500,000. The 
government also agreed 
to increase by LL200,00 
the wages of those earn-
ing less than LLl million, 
and by LL300,00 those 
who earn between LL1 
million and LL1.8 million. 
The agreement also in-
cluded raising the daily 
transportation allowance 
to LL10,000 from LL8,000 
while the education allow-
ance for children jumped 
to a maximum of LL1.5 
million.
Representatives of the pri-
vate sector voiced outrage 
over the deal and vowed 
to adopt a tough response 
following a meeting sched-
uled on Wednesday.
There is deep concern that 
some companies could 
lay off their workers and 

Late-night deal averts strike 
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even shut down their busi-
nesses if the government 
tries to enforce a salary 
increase, which is beyond 
the means of many firms.
The private sector favored 
raising the minimum wage 
to LL700,000 but insisted 
on offering a wage in-
crease of only LL150,000 
for people earning less 
than LL1.5 million. They 
also rejected the new ceil-
ing for transportation and 
education allowances.
The deal, which was 
passed despite opposition 
from some ministers, was 
brokered by Health Minis-
ter Ali Hassan Khalil, who 
was empowered by Parlia-
ment Speaker Nabih Berri 
to negotiate with both the 
GLC and the private sec-
tor. The agreement averted 
a general strike that could 
have crippled the entire 
country and widened the 
gap between the two par-
ties.
Bank employees, school 
teachers and MEA and 
TMA staff had announced 
their intention to join the 
strike on Wednesday.
Prime Minister Najib Mikati 
admitted that both the GLC 
and the private sector had 
some reservations about 
the deal.
“We had to take into con-
sideration the capabilities 
of the state and the private 

sector, as well as the im-
pact on inflation. This may 
not be the best solution but 
under the circumstances 
this the best we can offer,” 
Mikati told reporters.
GLC head Ghassan Ghosn 
announced that the union 
had suspended the strike 
temporarily for the sake 
of civil peace but would 
reserve the right to stage 
protests at a later date if 
warranted.
“We have some reserva-
tions to the deal reached 
by the government, and 
we intend to hold a broad 
meeting on Thursday to 
discuss this issue and take 
appropriate measures,” 
Ghosn said.
He added that the deal had 
not met the aspirations of 
laborers, noting that many 
employees would not be 
entitled to any raise under 
the new government plan.
The Change and Reform 
ministers withdrew from 
the Cabinet deliberations 
to express their deep res-
ervations about the deal.
The ministers were furi-
ous because Mikati and 
his allies had not even dis-
cussed a proposal made 
by Labor Minister Charbel 
Nahhas to raise wages 
by 30 percent across the 
board.
Energy Minister Jibran 
Bassil described the mea-

sures agreed by the gov-
ernment as “nothing more 
than tranquilizers.” He 
claimed that Mikati had 
made the last-minute com-
promise only to avoid the 
strike.
Earlier in the day, Berri held 
talks with GLC leaders and 
some representatives of 
the private sector in an ef-
fort to narrow differences 
between the two sides and 
avoid the general strike.
The GLC had originally de-
manded that the minimum 
wage be increased to LL1.2 
million ($800) from the cur-
rent LL500,000.
Economists and business-
men have warned that any 
salary increase that was 
not carefully calculated 
could drive up the prices 
of commodities.
But Mikati said he has 
instructed the economy 
minister to monitor prices 
of commodities to ensure 
that the new measures do 
not stoke inflation.
The Cabinet also agreed to 
issue bonds in foreign cur-
rencies to finance several 
projects and approved two 
agreements between Leba-
non and the World Bank.
Mikati indicated that he 
may drop the idea of rais-
ing the VAT to 12 percent, 
as most parties and unions 
have voiced strong oppo-
sition to this proposal.

Pr.Minister Najib Mikati meets Mr.Ghassan Ghossen with a Delegation

BEIRUT: Maronite Cardinal 
Nasrallah Sfeir said that mak-
ing a visit to Syria during his 
term as patriarch would have 
meant an acceptance from 
Bkirki of the Syrian presence 
in Lebanon.
“The visit would have meant 
that we accept the Syrian 
presence in Lebanon, and 
we do not want to walk in 
any direction but the Leba-
nese one,” Rai told Future 
News in an interview Mon-
day night.
Speculation has mounted in 
recent weeks that Patriarch 
Beshara Rai will visit Da-
mascus following his warn-
ing that the uprising in Syria 
could threaten Christians in 
the country should civil war 
break out between Alawites 
and Sunnis.
In his comments, Rai also 
said Syrian President Bashar 
Assad should have been giv-
en more time to implement 
reforms.
The patriarch later said his 
remarks had been taken out 
of context.
During the interview Monday, 
Sfeir said each patriarch has 
his own policies and beliefs.
“Rai knows whether it is ben-
eficial or not to visit Syria 
to check on the community 
there. Every patriarch has 
their own way just like every 
president,” Sfeir said.
In 2000, while heading the 
Maronite Church, Sfeir de-
clared opposition to Syria’s 
three decades of domination 
over Lebanon, which ended 
five years later when Damas-
cus withdrew its troops fol-
lowing former Prime Minister 
Rafik Hariri’s assassination.
“We have had a position re-
garding the relationship with 
Syria and I do not think we 
can change history,” Sfier 

said Monday. “I do not be-
lieve that if we had accepted 
Syria’s presence in Lebanon 
the Christians would have 
been better off.”
Despite his opposition to 
Syria, Sfeir did not reject the 
idea that Christians were at 
risk in the region. “Christians 
have been in this region and 
especially in Lebanon since 
the foundation of Christian-
ity and they have to fight to 
stay here,” Sfeir said.
The former patriarch also 
touched upon the division 
between Christian leaders in 
Lebanon, saying that he had 
put efforts to unite Christians 
who differed in their political 
policies.
“We tried our best to unite 
the vision among Christians 
in Lebanon and this division 
among them threatens their 
existence. That is the reason 
many of them are leaving 
Lebanon to find safer plac-
es,” Sfeir said.
During his term, Sfeir was vo-
cal regarding his opposition 
to Hezbollah’s arms, and the 
former patriarch said Mon-
day he did not regret such a 
stance, which led to the sev-
ering of ties with Christian 
leaders who were allied with 
the group.
In his September comments, 
Rai also tied the disarma-
ment of Hezbollah to Israel’s 
withdrawal from Lebanon, 
saying that Hezbollah’s jus-
tification for carrying arms 
would collapse when Israel 
withdraws from Lebanese 
territory.
“I don’t regret remarks about 
the mini state and the illegal 
possession of arms ... Leba-
nese should be convinced 
that arms belong to the state 
which looks after their af-
fairs so that peace can be 
achieved,” he said.

Syria visit would have legitimised 
Lebanon presence: Sfeir

Former patriarch of the Maronite Catholic Church, Cardinal 
Nasrallah Sfeir is seen in this undated file photo. (Moham-

mad Azakir/The Daily Star)
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Minister for Sport and 
Recreation, Graham An-
nesley, and Member 
for East Hills, Glenn 
Brookes, met with repre-
sentatives from several 
local sporting clubs to 
discuss the state of play 
of sports within the East 
Hills electorate.
Club representatives 
welcomed the visit and 
spent more than an hour 
with Mr Annesley and Mr 
Brookes at the Panania 
Cafe talking about local 
sporting history, recent 
victories and the obsta-
cles facing sports today.
“Local clubs do an ex-
cellent job in promot-
ing sports in their local 
community and should 
be very proud of their 
achievements,” Mr An-
nesley said.
“With so many differ-
ent codes competing 
for funding, a rethink on 
local sporting facilities 
with a view to creating 

multi-sport accessibil-
ity to playing grounds 
should be considered,” 
Mr Annesley added.
Glenn Brookes added, 
“The days of dedicated 
sporting facilities are 
probably over.” 
“We have to be more 
creative with what we 
have to ensure all chil-
dren get the opportunity 
to play the sport of their 
choice.”
Soccer, tennis, cricket, 
lifesaving, netball and 
football were all repre-
sented at the meeting 
and all took the opportu-
nity to speak with Minis-
ter Annesley about what 
they were doing within 
the East Hills electorate.
Mr Annesley said, “The 
NSW Government is 
committed to the devel-
opment and growth of all 
sports at a local level be-
cause amateur clubs are 
the breeding ground for 
tomorrow’s elite athletes.
“Participation at the 
grass root level is essen-
tial to assisting in provid-
ing a healthier commu-
nity both on and off the 
playing field and by mak-
ing sport more acces-
sible and enjoyable for 
boys and girls, men and 
women of all ages is key 
to achieving that goal,” 
Mr Annesley said.

MINISTER MEETS  LOCAL 
SPORTING CLUBS

The high-speed national 
broadband network (NBN) 
will still be completed on 
time despite delays in the 
rollout of the $35.9 billion 
project across Australia, a 
parliamentary inquiry has 
been told.
NBN Co chief executive 
Mike Quigley said there 
had been several factors 
which had delayed the 
schedule in the corporate 
plan for the company.
These included the Aus-
tralian Competition and 
Consumer Commission’s 
(ACCC) decision that NBN 
must increase the points 
of interconnect to 121, 
from 14, and an obligation 
to provide fibre services 
to new housing estates 
from the start of 2011.
Mr Quigley said a June 
agreement with Telstra 
to gain access to its pits, 
ducts and boxes had tak-
en longer than expected 
to come to fruition, with 
the telco’s shareholders 
not due to vote on the deal 
until next Tuesday, while 
the two companies waited 
for the ACCC to decide on 
their structural separation 
undertaking.
Another factor was a deci-
sion to initially suspend 
the tenders for the NBN 
rollout due to Mr Quigley’s 
conviction that taxpayers 
were not receiving value 
for money.
He said the combined ef-
fect was a delay in the 
schedule outlined in the 
corporate plan, but the 
project would finish on 
time.
‘‘We have not changed 
our end date (2021) for the 
program and that means 
we have to work a little bit 
harder towards the back 
end of that,’’ Mr Quigley 
told a joint committee in-
quiring into the NBN in 
Canberra on thursday.
Mr Quigley said he had 
briefly glanced at a re-
port by the Economist 
Intelligence Unit stating 
the NBN project was the 
‘‘most extreme’’ example 
of government interven-
tion in broadband plan-

ning in the world.
The report by the research 
arm of UK magazine The 
Economist criticised La-
bor’s plan to build a fibre 
cable network to 93 per 
cent of homes and busi-
nesses while using fixed 
wireless and satellite 
technology for the rest.
Mr Quigley said he stopped 
reading the report when it 
made a significant error 
on the NBN’s plan.
‘‘According to the report 
I can save an enormous 
amount of capex (capi-
tal expenditure) as I only 
have to pass seven and a 
half million homes, not 13 
million homes,’’ he said. 
‘‘But they believe it is sev-
en and a half (million), so 
I didn’t get much further 
than that.’’
Many firms aspired to 
the long-term broadband 
architecture of a fibre-to-
the-home (FTTH) network, 
which several to which 
companies were now up-
dating to after initially 
building cable networks 
to the node or kerb.
‘‘If you employ a fibre-to-
the-node network, you are 
likely to waste half of that 
investment you’ve made 
in so deploying (it),’’ he 
said.
Committee member and 
Opposition communica-
tions spokesman Malcolm 
Turnbull asked Depart-
ment of Broadband and 
Communications infra-
structure deputy secretary 
Daryl Quinlivan whether 
the government had de-
cided to canvass other 
technologies to achieve 
comparable broadband 
speeds at a lower cost 
than the NBN.
‘‘The minister and the 
prime minister made it 
clear over the last two 
years that they fully con-
sidered all the options that 
were available to them be-
fore making the decision 
in April 2009,’’ Mr Quinli-
van replied.
There had been no recon-
sideration since that deci-
sion had been made, he 
said.

NBN chief vows to deliver 
network on time A Roads and Traffic Au-

thority officer based at 
Rockdale admitted to 
the Independent Com-
mission Against Cor-
ruption on thursday that 
he had received a fam-
ily holiday at Batemans 
Bay as an incentive for 
ordering supplies from 
a company.
Phillip Burnie, a team 
leader in the RTA’s 
stores section, who has 
worked with the RTA for 
32 years, said he had re-
ceived gift benefits from 
Hilindi Pty Ltd, trading 
as R & R Tapes, between 
2004 and 2009.
He initially dealt with a 
sales representative, 
Doug Quinn, and then 
dealt with his succes-
sor, Martin Slade, order-
ing items such as safety 
gloves.
Mr Burnie said he had 
received a DVD player 
and gift vouchers for 
Harvey Norman Stores 
totalling $450.
He had sent requisi-
tion for supplies to the 
RTA’s purchasing sec-
tion based at Parramat-
ta.
Amjad Maaya, a former 
co-ordinator in street 
maintenance for Liver-
pool City Council, said 
today that he had re-
ceived a total of $1200 
in gift vouchers from 
chemical supply com-
pany Momar Australia 
between August 2009 
and December last 
year.
He had made an ar-
rangement with Paul 
Goldin, sales represen-
tative for Momar, and 
had the vouchers sent 
to his home.
He had said Mr Goldin 
became “pushy” and 
had continued to pester 
him for orders and he 
had finally told Mr Gol-
din not to come to the 
depot without calling 
first.
Mr Maaya said he had 

resigned from the coun-
cil because of issues 
that had arisen in the 
ICAC inquiry and was 
now unemployed.
Another Liverpool 
Council officer, Max 
Bancroft, who had also 
resigned, said he had re-
ceived a total of $800 in 
gift vouchers from Mo-
mar Australia between 
July 2009 and Decem-
ber last year and he had 
received two iPods.
He said he had been 
approached by Mr Gol-
din, he had not ordered 
Momar products before 
and the products he got 
were good.
In July this year he re-
signed because he felt 
sick, he did not feel he 
could continue with the 
council and was now 
unemployed.
Robert Vagne said he 
had been a storekeeper 
with the Byron Shire 
Council.
Since October 1994 
when he started with the 
council he had placed 
orders with various 
suppliers amounting to 
more than $900,000.
One of those suppliers 
had been R & R Tapes, 
which had sent him a 
DVD player, which he 
had taken home.
In March 2008, he had 
received gift vouch-
ers for Harvey Norman 
stores and over time he 
had received vouchers 
to the value of $500.
He also said the R & R 
sales representatives 
continued to pester him 
for business.
Of the total orders he 
had placed, only $4500 
were with R & R Tapes.
He had resigned on 
December 17 after the 
general manager asked 
him to explain why he 
should not be sacked.
In doing so he had lost 
$30,000 in wages and 
entitlements.
The hearing continues.

RTA officer got holiday from 
supplier, ICAC hears

Coal and Allied pro-
duction jumps

Coal and Allied’s coal production in the September 
quarter rose 33 per cent to 5.64 million tonnes ver-
sus 4.23 million in the same quarter a year ago.
Analysts were generally calling for a 25 per cent in-
crease due to improved mining conditions across 
the company’s operations.
Rio Tinto and Japan’s Mitsubishi are in the pro-
cess of mopping up the shares in Coal and Allied 
Industries that they don’t already own.
Rio Tinto currently owns 75.7 per cent of Coal and 
Allied, and Mitsubishi 10.2 per cent.
The companies are offering $125 a share, valuing 
the miner at $10.8 billion.
Coal and Allied operates three mines in New South 
Wales state producing coking and thermal coals.
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THE Gillard government 
has warned it could inter-
vene in a dispute blamed 
by Qantas for its decision 
to ground five aircraft and 
cut up to 100 domestic 
flights a week. 
Tourism Minister and for-
mer ACTU boss Martin 
Ferguson also attacked 
a Qantas union leader in-
volved in the bitter pay 
dispute as “un-Austra-
lian”.
Mr Ferguson said the in-
dustrial action hitting 
Qantas was damaging the 
tourism industry and the 
small businesses that re-
lied upon it.
He said if the parties failed 
to resolve the dispute, 
the government could 
approach the industrial 
umpire to prevent further 
disruption to the essential 
industry.
“There are options for the 
government to actually 
require the parties to re-
solve these issues under 
the umbrella of the Fair 
Work Australia Act,” Mr 
Ferguson said.
Qantas chief executive 
Alan Joyce said the ongo-
ing strike action was un-
sustainable for the airline.
 “Because of the bans 
that are existing at the 
moment, we’ve had to 
ground these five aircraft 
next week,” he said in 
Sydney.
“If the bans continue, then 
more aircraft will have to 
be grounded into the fu-
ture.”
Four Boeing 737 air-

craft and one Boeing 767 
aircraft would remain 
grounded for at least one 
month, Mr Joyce said.
Cuts to flights would 
mainly impact services to 
and from Adelaide, Syd-
ney, Brisbane and Mel-
bourne.
Qantas’s announcement 
that it will cut up to 100 
domestic flights a week 
comes as the airline faces 
a barrage of industrial ac-
tion by employees and 
other services .
Qantas baggage handlers 
and ground crew, mem-
bers of the Transport 
Workers Union, today held 
rolling strikes that forced 
the airline to cancel 14 
domestic flights and delay 
another 38.
A stoppage by Customs 
officers today also af-
fected some international 
flights.
Qantas says tomorrow’s 
planned four-hour strike 
by engineers in Sydney 
will be followed by anoth-
er four-hour stoppage at 
Adelaide Airport on Tues-
day.
The Australian and Inter-
national Pilots Associa-
tion has also ramped up 
its dispute with the airline 
by launching a new web-
site aimed at disgruntled 
Qantas shareholders.
Mr Ferguson focused 
his attack on Licensed 
Aircraft Engineers Asso-
ciation secretary Steve 
Purvinas, who has warned 
passengers not to book 
with Qantas before Christ-

Labor minister warns of Qantas strike intervention 

mas.
“I regard the comments 
of people like Mr Purvinas 
from the licensed aircraft 
engineers in recent days 
as un-Australian and a 
sad reflection on his lead-
ership of the licensed air-
craft engineers,” Mr Fer-
guson told reporters.
“You can have a dis-
pute with employers but 
there is a responsibility 
on trade union leaders to 
never set out to damage 
Australian industry, not 
only Qantas but, in doing 
so, many struggling small 
and medium tourism busi-
nesses who are doing it 
exceptionally tough with 
the strong Australian dol-
lar and whom, I must say, 
employ workers on far 
lower wages and condi-
tions than licensed air-
craft engineers employed 
by Qantas.
“I think the message I’ve 
got from the industry is 
that their patience is run-
ning out. Tourism in Aus-
tralia depends on a viable, 
strong aviation sector. 
The sooner the parties get 
in a room and sort it out 
the better.”
While the resources and 
energy sectors were per-
forming very strongly, 
tourism was doing it 
tough, Mr Ferguson said.
“Against the odds we’ve 
got an increase in inter-
national visitation and we 
are holding our own do-
mestically.
“A lot of Australians are 
doing exceptionally well at 
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Qantas office staff load bags during a stoppage today by bag-
gage handlers and catering staff

the moment and they are 
going overseas more and 
more.
“The last thing we can do 
it damage our reputation 
both domestically and in-
ternationally with respect 
to what is currently going 
on in the aviation indus-
try.”
Mr Joyce said the airline 
would never agree to the 
demands being made and 
urged unions to drop their 
campaign.
“We urge the unions to 
drop this industrial cam-
paign and come back with 
realistic claims for the 
sake of all Qantas employ-
ees, our shareholders and 
the Australian travelling 
public,” he said.
The Australian and Inter-
national Pilots Association 
said it suspected the deci-
sion by Qantas to ground 
aircraft was a ploy.
AIPA vice president Cap-
tain Richard Woodward 
said the airline was ex-
pected to receive an 
equivalent number of new 
aircraft this year.
“Some of these aeroplanes 
were due for grounding 
anyway,” Mr Woodward 
said in Sydney.
Mr Woodward said Mr 
Joyce’s announcement 
has only worsened the 
dispute between the air-
line and the three unions.
“I think this whole cam-
paign has been about 
spin,” he said.
“I think Alan is exacerbat-
ing this dispute at every 
opportunity he gets.”

 Custom officers return to work at Sydney Airport after
their industrial action this morning

A BRAWL over migra-
tion amendments is at 
a stand-off as Labor re-
fuses to withdraw the 
doomed bill from the 
parliament and the Co-
alition prolongs debate 
on the matter. 
Both sides were today 
accused of using delay-
ing tactics - the govern-
ment to avoid consider-
ation of the bill and the 
opposition to keep it in 
play.
Labor would lose a vote 
on the amendments, 
aimed at reviving its Ma-
laysian people swap, af-
ter West Australian Na-
tionals MP Tony Crook 
today declared he would 
vote against them.
But, despite an emer-
gency cabinet meeting 
on the matter this morn-
ing, the government is 
yet to say if it will pull 
the bill to avoid an em-
barrassing defeat in the 
House of Representa-
tives.
Leader of the House 
Anthony Albanese 
said the Coalition had 
today(wednesday) listed 
29 speakers to debate 
bill for 15 minutes each.
“That’s more than seven 
hours of speaking time,” 

he said.
Mr Albanese accused 
the opposition of fili-
bustering amid similar 
claims were levelled by 
the Coalition against La-
bor.
Manager of opposition 
business Christopher 
Pyne said the govern-
ment was delaying a 
vote on the legislation 
which it previously said 
was urgent.
“The government is fili-
bustering,” he said.
“They have added seven 
speakers to the Work 
Health and Safety Bill, 
which was described 
to me by (Leader of the 
House) Anthony Alba-
nese as non-controver-
sial.”
If Labor presses ahead 
with the vote it would 
suffer the first defeat of 
government legislation 
in the House of Repre-
sentatives for 83 years.
Despite the tactical ma-
noeuvring over the bill, 
it’s fate in the House 
is largely academic as 
the Greens and the op-
position have vowed to 
block the amendments 
in the Senate, killing off 
the government’s Ma-
laysian Solution.

Labor delays decision 
on migration vote, amid 

tactical manoeuvring

 West Australian National Tony Crook announces he will
not support Labor’s migration law changes
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AFTER more than a decade 
of political argument, the 
House of Representatives 
has passed  on Wednesday 
morning  legislation to put 
a price on carbon, paving 
the way for Australia’s most 
dramatic economic reform 
in more than a decade. 
After claiming two prime 
ministers, two opposi-
tion leaders and severely 
wounding the authority of 
Julia Gillard, a carbon price 
is now on a clear path to be-
ing entrenched in law.
The government’s carbon 
tax package was passed 
74 votes to 72, with ap-
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Tony Abbott makes a ‘blood pledge’ to repeal 
carbon tax after it passes lower house 

plause from the government 
benches as legislation was 
passed with the support of 
independents Tony Wind-
sor and Rob Oakeshott, and 
Greens MP Adam Bandt.
Labor frontbenchers em-
braced the Prime Minister 
following the vote, while 
Coalition MPs jeered and 
urged Kevin Rudd to con-
gratulate her.
Mr Rudd then kissed Ms 
Gillard on the cheek and of-
fered his congratulations, 
to cheers from opposition 
benches.
Speaking before the final 
vote, Ms Gillard said future 

Labor would reject any claimed Tony 
Abbott mandate to repeal carbon tax 

generations would enjoy 
the benefits of the historic 
reform.
But as the 18 carbon tax 
bills head for a vote in the 
Senate before the end of 
the year, Tony Abbott gave 
his “pledge in blood” to 
dismantle the tax in govern-
ment.
Ms Gillard said 160 million 
tonnes of carbon would be 
cut from the atmosphere by 
2020 under her carbon tax.
“You’ll be able to see the 
biggest polluters changing 
their conduct and behav-
iour,” Ms Gillard told ABC 
Radio.

Ms Gillard says Mr Abbott 
will be unable to dismantle 
the tax because it would 
involve taking associated 
compensation measures 
from pensioners and fami-
lies.
But Mr Abbott said he was 
more determined than ever 
to axe the carbon price if he 
became prime minister.
“We will repeal this tax, we 
will dismantle the bureau-
cracy associated with it,” Mr 
Abbott said.
“I am giving you the most 
definite commitment any 
politician can give that this 
tax will go. This is a pledge 
in blood this tax will go.
“If the bills pass today this 
will be an act of betrayal on 
the Australian public. We 
will repeal the tax, we can 
repeal the tax, we must re-
peal the tax.”
The government’s related 
$300 million steel transfor-
mation plan also passed 
the House, 75 votes to 71, 
with the additional support 
of Queensland independent 
Bob Katter.
Former opposition leader 
Malcolm Turnbull - a carbon 
price supporter - voted with 
the Coalition as expected.
But he sat stony-faced on 
the back bench for the votes, 
next to opposition treasury 
spokesman Joe Hockey.
Mr Rudd and Resources 
Minister Martin Ferguson sat 
chatting on the Labor back 
bench for the divisions.
Greens deputy leader Chris-
tine Milne sat in the cham-
ber’s guest seats to witness 
the vote.
Under the government’s 
package, a fixed carbon 
price of $23 a tonne will be 
imposed from July 1 next 
year, rising at 2.5 per cent a 
year in real terms for three 
years.
In 2015, the package will 
convert to an emissions 
trading scheme with a float-
ing price.
When the floating price 
starts in 2015, a floor price 
of $15 will be imposed and 
a ceiling price, $20 above 
the expected international 
price, will also be imposed 
to prevent volatility.

LABOR has vowed to de-
fend its carbon tax if it 
loses government to Tony 
Abbott, who has pledged 
a “blood” vow to disman-
tle the measure which 
passed on Wednesday 
the House of Representa-
tives. 
As the nation’s biggest 
employer group branded 
the vote a failure of minor-
ity government, Treasurer 
Wayne Swan said Labor 
would reject any claimed 
mandate by a future Ab-
bott government to axe 
the tax.
He said the carbon tax 
package was “Labor to 
the bootstraps”, and the 
party would stand by it.
“Of course we would,” Mr 
Swan told journalists.
“The question for Mr Ab-
bott is to admit that he 
is going to rip out the in-
creases in pensions, fam-
ily payments - or admit 
that he won’t scrap the 
scheme?” Mr Swan said.
Labor is confident the car-
bon tax would be too diffi-
cult for a future Coalition 
government to rescind, 
with a likely Greens ma-
jority in the Senate ensur-
ing it would take two elec-
tions for it to make good 
on the pledge.
But Mr Abbott, who on 
current polling is on track 
for a thumping election 
victory, today gave his 
most emphatic commit-
ment to getting rid of the 
tax in government.
“We will repeal this tax, 
we will dismantle the bu-
reaucracy associated with 
it,” Mr Abbott said.
“I am giving you the most 
definite commitment any 
politician can give that 
this tax will go. This is a 
pledge in blood - this tax 
will go.”
Greens deputy leader 
Christine Milne said busi-
ness interests would re-
ject the Coalition pledge 
because they wanted cer-
tainty as they bought and 
banked pollution permits.
“They are not going to 
take kindly to Tony Ab-
bott saying he is going 
to extinguish the value 

of those permits and ef-
fectively just dump multi-
million dollar investments 
for big business,” Sena-
tor Milne said.
“The real test is going 
to come on to Tony Ab-
bott, because business 
is not going to tolerate 
the kind of one-liners that 
he’s been running around 
with.”
But Australian Chamber 
of Commerce and Indus-
try chief Peter Anderson 
said the carbon tax rep-
resented a broken elec-
tion promise by Julia Gil-
lard and deserved to be 
stopped.
“The passage of the car-
bon tax through the House 
of Representatives shows 
that minority government 
is not working well for the 
Australian economy,” he 
said.
“Whereas Don Chipp once 
famously said that minor 
parties were needed to 
k̀eep the bastards honest’, 
the Greens’ insistence on 
the carbon tax indicates 
that minority influence in 
the parliament is making 
the government do the 
very opposite - break its 
promise not to introduce 
the tax.”
Mr Swan and Climate 
Change Minister Greg 
Combet today announced 
appointments to two stat-
utory authorities created 
under the carbon tax leg-
islation.
Dr Michael Vertigan was 
named chairman of a new 
Energy Security Council, 
which will ensure power 
generators have suffi-
cient financial resources 
to maintain energy supply 
and stable prices under 
the $23 a tonne carbon 
tax from July 1 next year.
Jillian Broadbent was ap-
pointed chairman of an 
expert panel to advise on 
the design of a promised 
$10 billion Clean Energy 
Finance Corporation.
Mr Swan said the corpo-
ration, when established, 
would make loans for 
clean energy ventures at 
market and concessional 
rates.
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