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التنسيق تلوّح باإلضراب
شورى الدولة يعيد الكباش حول األجور إىل البدايات وهيئة
ZCá€a7:aD@Ä€@ã�ﬂ@lbËÌa@Ô€a6é¸a@Ô„b‰j‹€a@ﬁb‡«˛a@›uä

لتداعيات خطرةÈ‰«@Û‹Én„@Â€Î@Èˆb‰i@Û‹«@ÊÏﬂåb«@b‰‰ÿ€@Èibjí@Â«@Û‹¶@Êb‰j€
 سأعود وعدم االلتزام بالتمويل سيعرض لبنان: احلريري

QW@Úz–ñ@Ú‹ib‘æa
سنكسرها� على رأسه
 من حيمل الكرباج والعصا ضدنا: عون أمام الطالب

CÜaá»néa@pbËÓuÏmD@ فعدم
åÏm@Òáznæa@·ﬂ˛a@
،الدولي واضح

لبنان مل تكن كما اشيع
عنها يف وسائل االعالم
وانه يعد نفسه للعودة
.دون حتديد موعد
<Í◊¬
<’ÖÁËÁÈﬁ
<ª،ذلك
<ÏÇvjπ]
مقرب
نفى مصدر
اىل
<Ì⁄^√÷]
<Ìﬁ^⁄˘]الرئيس
<·_ <ÔÅÜe
احلريري ان
من
<^⁄
<ÌÈ÷ÊÇ÷]
<Ì€øﬂ€◊÷
<قدk¬áÊ
ميقاتي
الرئيس
يكون
<«Å]Ç√jâ]<l^„ÈqÁi»<‰j5
تداول مع الرئيس احلريري
<Íï^Œ
<·_ <·^”⁄˝
<الدوليةÖÇíË
احملكمة
موضوع
<ÌËÇÈ„€j÷]
<l]]Üq˝]
زاوية اثناء اللقاء
من اي
DNM<î<Ì€jj÷]E
االجتماعي الذي مجعهما
Saturday 4 June 2011
Page 15
.على هامش التعزية
وقالت املصادر ان هذا
املوضوع مل يطرح بتاتًا وال
ميكن ان يتم التداول به
.بشكل عرضي

االلتزام بالقرارات الدولية
سيعرض لبنان لتداعيات
.»خطرة
<ŸÊ˜]
<ã⁄_ واضافت
<lÜ ]Ái
املصادر ان
<‡⁄
<ÌÈ الرئيس
^vë <l^⁄Á◊√⁄
احلريري
البحث مع
<Ã◊⁄
<ÇÈ√i
<·_ <^„ﬁ`ç
ايضا اىل تلكؤ
تطرق
<±c<·^ﬂf◊e<Ìë^§]<Ì€”-]
احلكومة يف هذا اجملال
JÌ◊uÜπ]<ÂÑ‚<ª<Ì„q]Á÷]
مالية
وكأن احملكمة قضية
<Ãé“
<—^Èä÷]
<]Ñ‚
<ªÊ
 وان،عدالة
قضية
وليست
<‹⁄˘]
<ª
<ƒÈ
Ö
<ŸÊˆä⁄
الرئيس احلريري ال ميلك

�
åÏ∏@…‹�ﬂ@ÔﬂbËm¸a@äaã‘€a@…”ÏnmÎ

قناعة بأن ميقاتي سيلتزم
 واضافت املصادر.التمويل
ان الرئيس احلريري اكد
هلم انه مستمر يف العمل
السياسي الكامل والفاعل
الغياب عن
وان ظروف
17 <صفحةÌ÷^œjâ˜]
< التتمة±c <Í“4⁄˘]
<«ÌËÖÁÀ÷]»
<ÇÈ√íj÷] <‡⁄]ài
<H‰fÒ^ﬂ÷ <Ì�◊ä÷] <‹È◊äiÊ <ãÈÒÜ÷] <Çï <Ìr„◊÷] <ª
<ÖÅ^í⁄ <kﬁ^“ <∞u <ª <Çâ˘] <Ö^ée <ÎÖÁä÷]
<PU<ÏÅ^π]<·_<Ç“ˆi<ÌËÖÁâ <·_<Ö^fj¬]<2¬<HŸÊ˜]<ã⁄_
<‰ﬁ_Ê <HÏ^«◊π] <‹”ù <ki^e <H«^fËÜœi <lÇÀﬁ» <‰jÈ¬Üç
<‡⁄ <∞ÈÀﬂπ] <ÿ“ <·^”⁄de <ÌïÖ^√π] <Ü≥ˆ⁄ <ÏÁ¬Å <ƒ⁄
<ÏÅÁ√÷]<«∞€◊äπ]<·]Á}˝]» <ª <ƒ€j.] <ÌËÖÁä÷]
<Çâ˘] <HÌÈ“3÷] <^È÷^jﬁ_
DNM<î<Ì€jj÷]E

bÓ€bn„c@Ôöäb»ﬂÎ@ÊÏn‰Ó‹◊@Úv:@¿@áÓ»óm

.من زيادة مل تقر من جيوب العمال حيث بدا واضحا ان اهليئات على ضمانات لتنفيذه
ıb»iä˛a@Úè‹ß@ÚÓ”brÓæa@¬6ìÌÎ@ﬁaÏßa@‚Ïéãæa@ùœãÌ@Êb‡Ó‹é@
 اضافة اىل ذلك فإن االقتصادية ترفض رفضا وهذه السياسة تعرض.غالء املواد سلفًا

 علما،سرتتفع اسهمها
انها قد طالبت بالسابق
،بضرورة القيام باالضراب
.فلم يوافق رئيس االحتاد
للقيام
تتحضر
وهي
بإضرابات احتجاجية اوائل
شهر تشرين الثاني ردا
على الزيادة اليت مل تصل
.اىل جيوبهم
 قالت،من جهة اخرى
14 مصادر نيابية يف
اذار شاركت يف واجب
تقديم التعزية بولي العهد
السعودي االمري سلطان
ان الرئيس احلريري ابلغها
على مأدبة الغداء اليت
اقامها «ان موقف اجملتمع

رئيس االحتاد للمحاسبة
وتعطي قوة للمعارضني
تعرضه
وبالتالي
،له
للمساءلة نتيجة البلبلة اليت
حصلت وهو مل حيرك اي
 لذلك فإن.ساكن جتاهها
هيئة التنسيق النقابية

Ômb‘Óﬂ@‚bﬂc@�bÓébÓé@’Ìã�€a@á�j»m@äaàe@X

الصني جتدد وقوفها ضد التدخل اخلارجي
األمري نايف ولياً للعهد السعودي
تظاهرة مليونية يف الالذقية دعماً لإلصالحات ونائباً أول لرئيس جملس الوزراء
٢٠١١  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ

١٥ ﺻﻔﺤﺔ

االمري نايف وليا للعهد
µÓ–‰æa@›ÿ€@Úybnﬂ@ÒÜÏ»€a@ZbÌäÏé
ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ﻭﻋﻘﻴﻠﺘﻪ ﻧﺎﺩﻳﺎ ﻳﻌﻮﺩﺍﻥ ﺍﳳ
لرئيس ﺑﻮ
ﺑﺎﺧﻮﺱ
جملس
ونائبا

åÏ∏@¿@‚˝é@ã∏˚ﬂ@Å6”a@ÈÓiÏu@

›Óˆaãég@ÜÎáy@äÏj«@…‰‡‰é@ZÏÁbÓ‰n„

مل يتحقق
االجور سوى
. ففلتت االسعار الزيادة املتواضعة اليت قاطعا الزيادة اليت اقرت،الغذائية
 قرر جملس شورى كما ان العمال بات احتادهم،على غاربها حيث «ال اقرت
 أسري القوى السياسية اليت، وجلنة الدولة عدم شرعيتها،»حسيب وال رقيب
 فهو وافق الن، وهذا حيصل للمرة االوىل تتنازعه.مكافحة الغالء مشلولة
 وبالتالي القوى السياسية الداعمة.وهكذا استطاعت اهليئات يف تاريخ لبنان
<ª <áÖ^e <ƒqÜ⁄ <4f√i <Çu <^È◊¶<Hl^Œ^œvjâ˜]<k∑]ài
،واالحتاد قد عاد هذا امللف بالكامل له اوعزت إليه باملوافقة
االقتصادية
<Çœ◊ » <HÏÇËÇ¢] <ÌËÜn“˘] <^Èâ^ÈâÊ <^Èﬂ⁄_ <H^ÈqÖ^}Ê
 فيما مل حيصل يف املقابل،العمالي سحب الزيادة اليت اىل طاولة جملس الوزراء
<Ì◊uÜ⁄ <ª <^È◊€¬ <^ﬂvfë_ <H^È÷^⁄Ê
<^ËÅ^íjŒ]Ê
<ÎÅˆi <·_ <^⁄c <JJJÌ5^u <Ñﬂ⁄ <±Ê˘] <ÏÜ€◊÷ <kïÜ Ê
<ÏÇÈ√ä÷] <ÌË^„ﬂ÷] <…Á◊e <±c <ÌËÜn“˘]<«ƒï]Ái»<ÃÈ◊”j÷]
<^⁄cÊ <JJJ^√ËÜâ <ÏÁqÜπ] <ÅÊÇ£]<ÓíŒ_»<±c<ÏÇËÇ¢]
<–Àﬁ <ª <^ﬂ◊}Å <ÇŒ <·Á”ﬁ <–ËÜ�÷]» <xfíj÷ <H«Ìﬂ”€π]
<ÌÈqÖ^}Ê <ÌÈ◊}]Å <l^e^äu <ãÈÒÜ÷]<›^⁄_<^Èâ^Èâ<ÏÇf√⁄
امس التعاون والتعاضد بني
الصني
جددت
<Ì÷^õc <^„ﬁ]Áﬂ¬ <HÌ√õ^œj⁄ <Íi^œÈ⁄ <gÈ® <Ã◊”π]
عي العاهل السعودي
ّن
االول وقوفها ضد التدخل البلدين يف احملافل الدولية
،< امللك عبداهلل بن عبدالعزيز±c<Ÿ^€¬˘]<ÃËÜíi<Ì◊uÜ⁄ <‰j⁄Á”u <ÃÈ÷`i <ÿq_ <‡⁄
الشؤون والوقوف ضد حماوالت
يف
اخلارجي
J«‡”∫<Çu<ÓíŒ_ <Ç√÷] <_ÇfË <·_Ê <ÌÈﬁ^n÷]
 النائب الثاني،امس االول
بالشؤون
اخلارجي
التدخل
على
مؤكدة
السورية
< لرئيس جملس الوزراءÇu_ <·^“ <Ä^ﬂπ] <]Ñ„e <ÇËÇ¢] <ÂÖ]Áéπ <Íä”√÷]
.»امن سوريا واستقرارها السورية
< وزير الداخلية االمري نايفl˜^íi˜]<Ì“Ü£<∞√e^jπ] <Ó◊¬<H«Ï4f”÷]<^Ë]Üä÷]<±c
<kfä÷]<›ÁË<Ñﬂ⁄<lÜq<:÷]
،املهمني الستقرار الشرق وكانت روسيا والصني
بن عبدالعزيز ولي عهد
وهما من الدول الدائمة
.االوسط
جديدًا مع احتفاظه حبقيبة
االنباء العضوية يف جملس االمن
وكالة
وذكرت
 بعد مخسة ايام،الداخلية
 اثارتا استياء،ان الدولي
)(سانا
الرمسية
سلطان بنEAGLE
وفاة االمريVALE
من
 حقINSURANCE
 الغرب عرب استخدامSERVICES
املبعوث الصيين اخلاص
Active Insurance Management
.عبدالعزيز
مشروع
ضد
وو النقض
االوسط
للشرق
For Your
Business
وجاء يف بيان للديوان
.االسد
نظام
يدين
قرار
بزيارة
يقوم
الذي
سيكة
 Workers'
امللك «قرر
 امللكي انCompensation for your Employees
استمرار
اىل سوريا «اكد
 Insurance when starting up a
Business
البيعة تعيني
وابلغ هيئة
 Public Liability
17Insurance
 التتمة صفحةfor your Trade Work

<Ω^âÊ_ <·¯¬c <ƒ⁄ <Ìë^}
<ª <ÌËÖÁ„€¢] <Ìâ^ÒÖ
<ã⁄_<ÿÈ÷<‡⁄<ÏÜ}`j⁄<Ì¬^â
<Ÿ^éÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<·_<HŸÊ˜]
<ÌË_ <ÿfœj÷ <à‚^q» <·^€È◊â
<ÿÈr√j÷] <Ó◊¬ <Ç¬^äi <ÏÜ”
<Ì„q]Áπ <Ì⁄Á”£] <ÃÈ÷`je
DNM<î<Ì€jj÷]E

.»الوزراء ووزيرا للداخلية
ومل يشر البيان اىل وزارة
تزال شاغرة
اليت ال
الدفاع
<≈^€jq]
<'ËÖ^i
<HÍï^π]
.<سلطانÃ◊”π]
< االمريãÈÒÜ÷]
اثر وفاة
<ãÈÒÜ÷]Ê
ومنذ وفاة ولي العهد
<«∞◊È◊§]»<ÖÁñù<ÎÜe<‰Èfﬁ
<ì~◊Ë
<ª
<نيويوركHÌﬂÈj÷]
¬∞< يف
السابق
<·`e
<‰÷ı^Ài
<^ËÇf⁄ <HsÒ^jﬂ÷]
االمري
 بدا،املاضي
السبت
<Íﬁ^€n÷]
<l^¬^ä÷]
17 صفحة
< التتمةÿ€†
<ÇËàπ] <HÌ◊fœπ] <∞√eÖ˘]Ê
<HÌÈe^´˝] <l]ÖÁ�j÷] <‡⁄

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

<:÷]<l^È√qÜπ]<ƒ⁄<– ]Áj÷^e <ÌÈqÖ^§] <ÜËáÊ <Ãé“
وافرنجية للعمل يف
<Í“4⁄˜] <ãÈÒÜ÷] <^‚ÅÇu <ÎÑ÷]<‰ÈeÁq<·˜a<ÍäﬁÜÀ÷]
حلويات ابراهيم
<^�fﬂü
<‘÷ÉÊ <^⁄^eÊ] <’]Ö^e <Íï]Ö˜]Ê <ÿÈÒ]Üâ] <Ö]á
*ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﺎﺧﻮﺱ ﺑﻮ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ
للمعلومات *ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
**ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻃﻮﻧﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﺎﺧﻮﺱ ﺑﻮ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ
االتصال
<ª <ÌÈâ^⁄Á◊fËÅ
<Ì„q]Áπ <HŸÊ˜] <ã⁄_ <ÌÈﬂÈ�ä◊À÷]
<JãÈäﬁÜ <Áe<·]ÇËá<ÎÊÇe<›ÁuÜπ] <ãÈäﬁÜ <Áe <åÁ}^e <ÇÈä÷] <Ö]á <·^ﬂf÷ <ª <‰j⁄^Œ] <Ÿ¯}Ê <lÜ€jâ]<·^ﬂf÷<±]<ÏÖ^Ëá<Ç√e<‰÷^€¬]<Ì÷Ê]àπ<^È÷]Üﬂjâ]<±]<Å^¬
<ÌÈf◊i <«ÔÖ^”ä÷]
<ãÈ∏»
:على
<Áe <åÁ}^e
<ÇÈä÷^e <ÌËÁŒ <ÌŒ]Çë <^„�eÜi <:÷]
<Ç÷]47]
JŸÁ◊Ë]<ª<ÏÇvjπ]<‹⁄˜]
<Çœ√÷
<^�u]3Œ]
<öÜ¬
<‰ﬁ]<ª <^iÜ∆á <ª <ÎÖÁ„€¢] <Üíœ÷] <‰j◊Èœ¬Ê<ãÈäﬁÜ <Áe<åÁ}^e<Ÿ^€¬˜]<ÿqÖ<‡ËÜ„é÷]<±]Áu
<Ì⁄¯â <Ó◊¬ <ãÈäﬁÜ <Áe <ÏÇÈä÷]Ê <ÇÈä÷] <Ûﬂ„i <ãÈäﬁÜ <Ì◊Ò^√÷]Ê<ÌÈ®Ü <·^€È◊â<ÜËáÁ÷]<‰◊fœjâ]<oÈu<ÌÈ5Ö<ÏÁ¬Ç÷ <‹ËÜ”iÊ <ÏÊ^Àu <º¶ <’^ﬂ‚ <^€‚ÅÁqÊ
<Ì◊Èõ <^ﬁ^“ <oÈu <^ËÅ^ﬁ
HXô@›Óñb–n€aI
<ª^vë <Ü≥ˆ⁄ <ª <|ÜëÊ <I JJÏÅÁ√÷]
<;È�ä◊
<›¯â <Ü≥ˆ⁄
<ÏÅÇrjπ]Ê<ÌµÇœ÷]<ÌŒ]Çí◊÷<]Üøﬁ<‘÷ÉÊ<ÌÈ®Ü
<4eÊÖ<‰€¬Ê <ÇÈä◊÷<^π<‘÷ÉÊ<Ìœ�ﬂπ]Ê<ÏÅÖ_<ÕÜu<ª<^ŒÇë˜]Ê<ÿ‚˜]
<Ç÷]Á÷]
<›^Ë]
<Ñﬂ⁄
<ãÈäﬁÜ
<ÁeÊ
<ÌÈ®Ü
<:◊Ò^¬
<ºeÜi
<:÷]
<J¯„âÊ<¯‚]ÊJJJ
JÏÅÇ√j⁄<l^Œ]Çë<‡⁄<ãÈäﬁÜ <Áe<åÁ}^e
<áÁ≥ <ÌË^„ﬁ <ÿfŒ <Í◊ÈÒ]Üâ]
DNM<î<Ì€jj÷]E

@È◊aÏœÎ@äbõÇ
o◊äbæa@Âﬂ@Úuåb†

95972071

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

ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻟﻄﻒ ﺍﷲ ﺣﺠﺎﺭ



Home Construction Insurance

تعلن ادارة
Eagle Tyres

Your Specialist AMP Advisers

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

فرع جديد
ojè€a@@‚bÌc@áÓ«aÏæa@›j‘„ˇ

عن افتتاح
لتصليح جميع أنواع السيارات
)Taxi & LPG (اختصاصي
مع اعطاء
Pink Slip

email: danny@eaglevaleinsurance.com.au

Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
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JOHN’S DAY NIGHT CHEMIST

<‡¬ <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
2011
<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¬

OPEN
TILL
8PM

<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

7

<ÌÈ¬^ Ç÷]<l^íí~π]<Ìﬂ¢<lÖÜŒ <Â4øﬁ <·_ <±c <]�4é⁄ <H«Â4∆ <Ü≥ <:÷] <Ìﬂ‚]Ü÷] <ÕÊÜø÷]» <·_ <Ó◊¬˘] <ã◊.] <ãÈÒÖ <2j¬]
<Í“4⁄˘] <h]Áﬂ÷] <ã◊• <ª <ÍﬁÁ”âÁ÷Üe <ÁÈÀ◊Èâ <Í÷^�Ë˝] <ƒÈ€¢] <Ó◊¬ <öÜÀi <Å¯f÷] <^„e <4éπ]<ÌËÜíπ]<Ìv◊äπ]<l]Áœ◊÷
<ª <ÿËÁ≥ <ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <‹ËÇœi <ƒïÊ«{÷ <ÂÅ]Ç√jâ] <‡¬ <hÜ¬_ <^⁄Ê<‡õÁ÷]<Ö]Üœjâ]<‡¬<≈^ Ç÷] <HŸÊ˜] <ã⁄_ <HÎÊ^�ﬂõ <∞äu
<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <'ËÖ^i <Ìu^Èä÷] <ÏÅÁ√÷ <‰i^Èﬁ^”⁄c <ÿ“ <l^fäj”⁄ <‡⁄ <‰Ò^ﬂe˘ <–œ† <gÒ^í÷]<Ö]Üœ÷]<Ñ°]<èÈ¢]»<·_
<‘÷ÉÊ <HÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄˘] <sï^ﬂ÷] <^‚]Ájä⁄ <±] <ÌÈ÷^�Ë˝] <l^Èf◊ä÷]Ê <l^È¬]Çj÷] <ÿæ <ª <±c<ÕÁŒÁ÷^e<ÜË^ﬂË<NQ<ÏÖÁm<^ﬂm_
<Ö˜ÊÅ <·ÁÈ◊⁄ <NOQzS <ìÈí~je <HÌÈ ^ïc <ƒ Å <ÏÁœeÊ <Üí⁄ <ƒ⁄ <ªÊ <^„„q]Ái <:÷] <l^ËÇvj÷]Ê <‡⁄<]�ÖÑ¶<H«g√é÷]<ÏÖÁm<gﬁ^q
Js⁄]2÷]<ÂÑ‚<ÿËÁ€j÷ <‡⁄<ÿÒ^âÖ<‰qÁÈâ<‰ﬁ`e<Ç¬Ê<^€“ <Ö^éjﬁ]Ê<;⁄˘]<…]ÜÀ÷]<^„j⁄Çœ⁄ <Ó√äi <«ÏÖÁq`⁄ <Üë^ﬂ¬» <ÅÁqÊ
<·^$ÊÖ <ÃÈjâ <gÒ^ﬂ÷] <Ÿ^ŒÊ <ƒÈréj÷<ÌÈﬁÁËàÀ◊j÷]<‰i]ÁﬂŒ<Ÿ¯}
<J«Ìr�◊f÷]<ÏÜ‚^æ <HèÈ¢]Ê <g√é÷] <∞e <Ì√ÈŒÁ◊÷
<l^íí~π] <Ìﬂ¢> <·c <·^Èe <ª <ƒj€j÷] <Ó◊¬ <Í÷^�Ë˝] <g√é÷] <Ìv◊äπ]<l]Áœ÷]»<·_<Ó◊¬<ÅÇçÊ <l]Áœ÷] <ÿ}]Å <Ìﬂj » <p]ÇucÊ
<J«^‚Ö^maÊ<Üí⁄<l^√rjﬂ≤ <‡⁄ <ÌÚ <Î_ <›^Èœe <x€äi <‡÷
<J«Ìv◊äπ]
<Ì÷^âÖ
<k◊âÖ_
<HÌÈ¬^ Ç÷]
<gÈ‚3e
<·Áﬁ^œ÷]
<‡¬
<∞qÖ^§]
<·_<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe<‡¬<ÕÜç<ÿœﬁÊ
<‰Ò^œ÷
<Ÿ¯}
<HÎÊ^�ﬂõ
<Ÿ^ŒÊ
<H^ﬂÒ]Ç¬_Ê <^ﬂÒ^ŒÇë˘ <ÌËÁŒ
<Ê_<‹„√ËÊÜiÊ<∞ﬂ⁄˚]<∞ﬂõ]Áπ]
<ã”√ËÊ
<;√Ë
<Üí⁄
<Ö]Üœjâ]»
<Íﬁ^n÷]
<∞éÈ¢]
<Ω^fïÊ
<ÏÅ^Œ
<ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <ìÈí° <2¬
<g√é÷]<ÏÇuÊ<‡⁄<ÿÈﬂ÷]<Ì÷Ê^¶
<·_Ê
<H^„◊€“`e
<Ìœ�ﬂπ]
<Ö]Üœjâ]
<·c
<H∞Èﬁ]ÇÈπ]
<o÷^n÷]Ê
<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]2÷ <ÿËÁ≥
AFTER $30
<·^“ <Ìv◊äπ] <l]Áœ÷]»
<ÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄˘] <Ì“3éπ] <^€“<HÌœ�ﬂπ]<Á¥<;√Ë<Üí⁄<Á¥ <‰È€◊ä⁄ <∞e <ÌﬂjÀ÷] <p]ÇucÊ <^„⁄^⁄_
CASHBACK
ON
�ÖÑ¶<H«‰õ^fŒ_Ê <^ﬂm_ <l]Ö^È§] <‡⁄ <ÇËÇ√÷]
<’^ﬂ‚»<·_<‡⁄<
]
<^ñË_
<Ç€jäi
<Ìœ�ﬂπ]
<ÏÁŒ
<·_
<‰ﬁ_<·^$ÊÖ<Õ^ï_Ê<J>^ﬂ≠Ö^i<ª
UPGRADE
<J«Üí⁄<ÏÁŒ<‡⁄ <Ì√ÈŒÁ◊÷ <Ó√äi <ÏÖÁq`⁄ <Üë^ﬂ¬ <lÑ°] <^„ﬂ”÷ <HÜË^ﬂË <NQ <ÏÖÁm
<:÷] <Ï4f”÷] <l^ËÇvj÷] <ÿæWINNER
<ª
WINNER
<xçÜπ]
<2j¬]
<HkŒÁ÷]
<]Ñ‚ <ª <‘÷Ñ“Ê <H‰éÈqÊ <g√é÷] <∞e <±c <ÕÁŒÁ÷^e <gÒ^í÷] <Ö]Üœ÷]
<·d <HÌÈ“4⁄˘]<ÌÈﬁ]àÈπ]<^„„q]Ái
<Ç€¶ <ÌËÜíπ] <Ìâ^ÒÜ◊÷ <áÖ^f÷] <l]Áœ÷] <ÿ}]Å <ÌﬁkÀ÷] <p]Çuc <‰f÷^�⁄ <;fiÊ <g√é÷] <gﬁ^q
<h^äu<Ó◊¬<–ÀﬂË<Çu]Ê<Ö˜ÊÅ<ÿ“
<^‚Üéﬁ <Ì÷^âÖ <ª <HÍ¬Å]2÷]
<J«Ìv◊äπ] <·_ <±c <]�4é⁄ <H«Ì¬ÊÜéπ]
<∞È“4⁄˘] <gÒ]Üñ÷] <Í√ ]Å
<«3ËÁi»<ƒŒÁ⁄<Ó◊¬<‰jvÀë<Ó◊¬ <]ÖáÁ÷] <ãÈÒÖ <Ÿ^Œ <H‰j„q <‡⁄ <‰i]Áœ÷ <Ì�◊ä÷] <Ó�¬_ <g√é÷]»
<‡⁄<ÔÁjä⁄<Ó◊¬_<Ó�√Ë<·_<g´
2010
2008
<·_
<HÍ¬^€jq˜]
<ÿë]Áj◊÷ <ÎÑ÷] <HÕÜç <›^í¬ <ÎÜíπ] <ÿ”e <k◊⁄^√i <:÷] <Ìv◊äπ]
<Ÿ]Á⁄˘] <‘÷É <ª <^≤ <H–ÈŒÇj÷]
<à“3i<Ì◊fœπ]<Ì◊uÜπ]<l^ËÁ÷Ê_» <ª<Ì“Ö^é€◊÷<^⁄ÊÜ÷<ÏÖ^Ëàe<›ÁœË <Í◊}]Ç÷] <‡ËÇÈ√í÷] <Ó◊¬ <Ì”ﬂu
<l^Ë˜Á÷] <‡¬ <≈^ Ç◊÷ <Ìíí~π]
<Ç√e»<‰ﬁc<HÌÈ÷^�Ë˝]<ÏÇuÁ÷]<ÇÈ¬ <9ﬂq_ <ÿ}Çi <Î_ <ƒﬂπ <ÍqÖ^§]Ê
2010<H«Å¯f◊÷<ÇËÇq<ÖÁjâÅ<Å]Ç¬c<ª
2008
J^„Ò^À◊uÊ<ÏÇvjπ]
<ƒïÊ <ª <Çf÷]» <·_ <]�2j√⁄ <Ì◊uÜ⁄ <’^ﬂ‚ <·Á”i <ÏÖÁm <Î_ <ÇËÇ√÷]<É^°]Ê<Å¯f÷]<·Êˆç<ª
<Í‚ <ÏÁ�§] <ÂÑ‚ <·_ <2j¬]Ê <Üí⁄<ke]Ám<ÅÇ¨<ÇËÇq<ÖÁjâÅ <Üí⁄»<·_<±c<]4é⁄<H«ÌÈ÷^œjﬁ] <æ^Àv◊÷ <4e]Çj÷]Ê <l]]Üq˝] <‡⁄
<≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <ÌÈ€‚_ <Ó◊¬ <Üçˆ⁄ <^„â^â_<Ó◊¬<ÔÜrj÷<^„i^ËÁ÷Ê_Ê <Ï3À÷]<ÂÑ‚<º«ñ÷<·˚]<Ó√äi <gÈiÜi <ÏÅ^¬cÊ <‡õÁ÷] <Ó◊¬
<Ì“3éπ] <ÏÖÁ�π] <Í}ÊÖ^í÷]
<J«l^e^~jﬁ˜] <HÌÈﬂ⁄á <ÏÇ⁄ <ÿŒ˘ <ÌÈ÷^œjﬁ˜] <ÎÇíj÷]Ê <Ì÷ÊÇ÷] <l^ËÁ÷Ê_
<VŸ^ŒÊ<JÏÁœe<Ìﬂr◊÷]<^„j÷Á⁄<:÷]
�
<æ^À£]»<·_<Ó◊¬<Í¬Å]2÷]<ÅÇçÊ <H^ﬁÜøjﬂË <^⁄ <Áï <ª <Ìë^}
<J«‰÷^”ç_<ÿ”e<Å^äÀ◊÷
<ÿÈe <DÌﬂr◊÷]E <ãÈÒÜ÷] <Ü”ç_> <;√Ë <˜ <Ö]Üœjâ˜]Ê <‡⁄˘] <Ó◊¬ <ÿñ _ <¯fœjä⁄ <^ﬂ⁄^⁄_ <·c <oÈu <Ìv◊äπ] <l]Áœ÷]» <·_ <Õ^ï_Ê
<›ÖÁﬁ <Ö^f”÷] <^ñ¬˘]Ê <»ﬁÁË <ÔÇ√ji <l^âÖ^∫ <›à◊jäË <˜Ê
<J«›^ŒÖ˘]<‡¬<Üøﬂ÷]<ò«e <‡⁄˚]<Ÿ^œjﬁ˜]<–Èœ†<Ó◊¬<ÿ€√i
<Ìﬂr◊÷] <ª <ÍÒ¯⁄á <ÿ“Ê <ã”ËÅ <Ó◊¬ <‡�f⁄ <Ê_ <xËÜë <ÿ”ée <‡⁄ <^ëÜu <’^ﬂ‚» <·_ <Õ^ï_Ê <g√ç<ã◊•<Ÿ¯}<‡⁄<Ì�◊ä◊÷
<Ìœ◊√jπ]<‹„jËıÖÊ<‹„iÅ^ÈŒ<Ó◊¬ <H«‹„i^ËÜuÊ <∞ËÜíπ] <—Áœu <ºâÁjπ]<Üvf÷]<Ìœ�ﬂ⁄<ŸÊÅ<ÿ“ <ÖÁjâÅ<ƒïÊÊ<∞f~jﬂ⁄<ãÈÒÖÊ
only available for patients on insulin. Offer can not be used in conjunction with any other
<‹„€¬ÅÊ <H>s⁄]2÷] <ÂÑ‚ <ÿËÁ€je <‡⁄˘]<ÏÅ^√jâ]<·ÊÅ»<‰ﬁ_<]�Ç“ˆ⁄ Offer
<l]4È«i
<p]ÇucÊ
<Å¯f◊÷
<Ó◊¬
<ÍeÊÖÊ˘]
<Å^†˜]
offer.
Excludes
Optium Omega,
Optium<·]Ç◊eÊ
Xceed and FeeStyle
Lite as trade-in.
Customer’s
old <ÇËÇq
meter must be traded in to qualify for this offer. One per customer. Cash back amount is limited
to $50 and
cannot exceed
purchase price
meter.
<^ﬂf√ç <Ÿ^⁄a <–œ†
<^€Ò]Å
<Üí⁄the <·Á”i
<·_of the<‹Èø√÷]
<Ö˜ÊÅ <·ÁÈ◊⁄ <NOQzS <ìÈí~j÷ <ÖÊÇﬁ <ÿøﬂâ <Ö^äπ] <xÈvíiÊ up<Ì�œﬁ
*Diabetics with elevated ketone levels should seek medical advice. Ask you healthcare
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بري ترأس هيئة مكتب اجمللس جملس الوزراء وافق على تعديل رواتب اساتذة اجلامعة اللبنانية
واستقبل دياب ورعد والساحلي وكلف جلنة منه لدرس مالحظات جملس الشورى على زيادة االجور
ترأس رئيس جملس النواب نبيه
بري يف عني التينة أمس االول
اجتماع هيئة مكتب اجمللس
يف حضور النواب :مروان
محادة ،انطوان زهرا ،ميشال
موسى ،امحد فتفت وسريج
طورسركيسيان واألمني العام
للمجلس عدنان ضاهر.
وبعد االجتماع صرح محادة:
«عقدت هيئة مكتب اجمللس
اجتماعًا برئاسة دولة الرئيس
بري ،وأقرت جدول أعمال
اجللسة اليت دعا اليها دولته
يف  2تشرين الثاني .هذه
اجللسة ستكون جلسة تشريعية
بامتياز تضم مشاريع قوانني
واقرتاحات قوانني ،وستليها
على األرجح كما أكد دولة
الرئيس جلسة أسئلة وأجوبة
يف اهليئة العامة فورًا بعد عيد
األضحى املبارك».
من جهة أخرى ،استقبل بري
وزير الرتبية حسان دياب

يف حضور النائب علي بزي
واملستشار االعالمي لربي علي
محدان ،وجرى عرض لقضايا
وشؤون تربوية.
كذلك استقبل رئيس كتلة
«الوفاء للمقاومة» النائب حممد
رعد والنائب نوار الساحلي،
وعرض معهما األوضاع ونتائج
زيارة وفد الكتلة إىل موسكو.

قرطباوي تفقّد قصر العدل يف بريوت

وصل وزير العدل شكيب
االولفجأة
امس
قرطباوي
اىل قصر العدل يف بريوت
واألقالم
الدوائر
وتفقد
وقاعات احملاكم  ،يرافقه
املدير العام لوزارة العدل
عمر الناطور والرئيس االول
حملكمة اإلستئناف يف بريوت
جان فهد والقاضي املنفرد
اجلزائي جورج عطية.
بدأت اجلولة اليت استغرقت
ساعة ونصف ساعة ،من
الطبقة الثالثة حيث اهليئة
االتهامية وغرفة القضاة مرورا
مبحاكم اجلنايات واالستئناف
وأقالمهم وغرفة الصحافة
وأقالمهم
السري
وحماكم
التحقيق
قضاة
ومكاتب
والنيابة العامة االستئنافية
يف بريوت واألقالم وصوال
اىل الطبقة االرضية حيث
دائرة التنفيذ .واطلع على
سري العمل وحاجات املوظفني
واستمع اىل مشاكلهم ،وعاين

حدائق القصر ،وبعضها مهمل
تكسوه األعشاب وحيتاج اىل
اهتمام .ولفت لدى اجلولة
معاينة وزير العدل الرطوبة
على جدران أحد مكاتب قضاة
التحقيق ويف السقف.
وقال قرطباوي ان «احلاجات
كثرية يف قصر العدل جلهة
قلة عدد املوظفني ،فضال»
عن بعض األمكنة اليت ال تليق
بقصر العدل ،وكذلك النقص
الكبري يف التجهيزات واألثاث
يف املكاتب ،وسنعمل ما يف
وسعنا لتحسني الوضع».
ومسع أحد القضاة يقول ان
حمكمة بعلبك تشكو نقصا يف
تغذية التيار ووسائل التدفئة،
وخصوصا ان موسم الشتاء
على األبواب.
كذلك عاين وزير العدل خالل
اجلولة امللفات املكدسة واليت
حتتاج اىل أماكن حتميها من
الغبار والفوضى ،وأشار اىل
امكان توفري خزائن هلا.

كلف جملس الوزراء جلنة تضم
رئيسه جنيب ميقاتي والوزراء
حممد الصفدي ،نقوال حناس
وشربل حناس لدرس مالحظات
جملس شورى الدولة على
املشروع الرامي اىل تعيني احلد
االدنى لالجور وغالء املعيشة
ووافق اجمللس على مشروع
قانون يرمي اىل تعديل سلسلة
رواتب افراد اهليئة التعليمية
يف اجلامعة اللبنانية وقرر اعادة
النظر يف االتفاقية القضائية
مع فرنسا وكلف وزير العدل
القيام بذلك .كما وافق على
قبول هبات وعدة بنود ادارية،
يف جلسة عقدها بعد ظهر امس
يف القصر اجلمهوري يف بعبدا
برئاسة رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان أدىل بعدها وزير
االعالم وليد الداعوق باملعلومات
اآلتية:
بناء لدعوة رئيس جملس الوزراء،
انعقد جملس الوزراء برئاسة
رئيس اجلمهورية وحضور غالبية
الوزراء الذين غاب منهم :نقوال
فتوش ،حممد الصفدي ،غازي
العريضي ،حسني احلاج حسن،
فادي عبود ،غابي ليون ،نقوال
صحناوي وفيصل كرامي.
استهل الرئيس سليمان اجللسة
معربًا عن اسفه واسف اجمللس
لرحيل الفقيد الكبري االمري
سلطان بن عبد العزيز ولي
عهد اململكة العربية السعودية
الشقيقة مقدمًا احر التعازي
للمملكة ملكًا وحكومة وشعبًا.
ودعا اىل ايالء االهمية اىل
مشروع قانون االنتخاب املرفوع
من وزير الداخلية والبلديات
وقال انه سيتم ادراجه على
جدول اعمال جلسة جملس
الوزراء املقبلة.
ثم حتدث الرئيس ميقاتي
قائ ًال :اود ان اضم صوتي اىل
صوت فخامة الرئيس يف تأكيد
احلزن الكبري لغياب ولي العهد
السعودي الذي احب لبنان

واللبنانيني وكان رجل فضائل
وخري ترك اجنازات عديدة.
وقال انه بالنسبة لرأي جملس
شورى الدولة فإننا سنعيد
درس املوضوع مع وزير العمل
واجلهات املعنية الن هاجسنا
الوصول اىل صيغة تتناغم
مع القوانني وحتقق ما يطلبه
العمال وما يستطيع اصحاب
العمل التجاوب معه .ان احلكومة
تتقبل قرار جملس شورى الدولة
وحترتم ما ورد فيه وستدرس ما
ميكن ان تقوم به للوصول اىل
مرسوم حيقق العدالة والواقعية.
اضاف الداعوق :وعلى هذا
االساس مت تكليف جلنة مؤلفة من
رئيس جملس الوزراء والوزراء:
حممد الصفدي ،نقوال حناس،
شربل حناس لدرس مالحظات
جملس شورى الدولة على
املشروع الرامي اىل تعيني احلد
االدنى لالجور وغالء املعيشة.
وقرر جملس الوزراء:
 املوافقة على مشروع قانونيرمي اىل تعديل سلسلة رواتب
افراد اهليئة التعليمية يف اجلامعة
اللبنانية.
 املوافقة على مشروع مرسوميرمي اىل اعطاء وزارة الرتبية
والتعليم العالي سلفة خزينة
بقيمة  750مليون لرية لبنانية.
 املوافقة جمللس االمناء االعمارعلى اعادة تأهيل شبكة الصرف
الصحي وشبكات املياه يف خميم
عني احللوة بتمويل من هبة
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
.JICA
 قبول هبة بقيمة مليوني دوالرامريكي مقدمة من البنك الدولي
لصاحل الربنامج الوطين للتطوع
لدى وزارة الشؤون االجتماعية.
 املوافقة لدولة قطر علىختصيصها عقارًا لبناء سفارة
لبنان يف الدوحة وقبول اهلبة
املقدمة من امري دولة قطر للبناء
املشيد على العقار املذكور.
 -قبول هبة مالية مقدمة

من اجمللس الدولي للزيتون
للمساهمة يف تنفيذ محلة
تروجيية لزيت الزيتون.
 قبول هبة عبارة عن  800خوذةمقدمة من مجعية كن هادي
لصاحل املديرية العامة لقوى
االمن الداخلي.
 قبول هبة عبارة عن سيارةاسعاف لصاحل دار الفتوى.
 املوافقة على استضافة وزارةللبطولة
والرياضة
الشباب
االوىل لدول غرب آسيا اللعاب
القوى للناشئني.
 املوافقة لوزارة الشبابوالرياضة بعقد املؤمتر العام
لالحتاد اآلسيوي للجودو يف
لبنان.
 املوافقة على استخدام عمالمومسيني لتأمني اعمال جرف
الثلوج وفتح وتنظيف االقنية
على كافة الطرق يف خمتلف
املناطق اللبنانية.

 املوافقة على ابرام اتفاقيةتعاون بني وزارة الرتبية
واحلكومة
العالي
والتعليم
السويسرية لرتميم مدرستني
رمسيتني يف بلدة معركة.
 املوافقة على ابرام اتفاقيةتعاون بني مؤسسة املقاييس
واملواصفات اللبنانية Libnor
واللجنة االوروبية للتقييس
.CEN
 املوافقة على تعديل نظاماملستخدمني واملتعاقدين يف
املؤسسات العامة اليت تتوىل
العامة
املستشفيات
ادارة
وحتديد سلسلة الرتب والرواتب
ملستخدميها.
وسئل الوزير الداعوق عن
االتفاقية القضائية بني لبنان
وفرنسا ،فقال انه سيتم اعادة
النظر بها ،وقد كلف وزير العدل
من قبل جملس الوزراء القيام
باعادة النظر.

شيخ العقل تلقى دعوة من مؤسسة
الصدرللمشاركة يف مؤمتر كلمة سواء
استقبل شيخ عقل طائفة املوحدين الدروز نعيم حسن ،يف دار
الطائفة الدرزية يف فردان ،رئيسة مؤسسات اإلمام الصدر السيدة
رباب الصدر ،يرافقها جنل اإلمام الصدر صدر الدين الصدر ،وجرى
البحث يف آخر ما استجد يف قضية إخفاء اإلمام موسى الصدر
ورفيقيه ،وعرض الوفد أعمال مؤسسات اإلمام الصدر وما تقوم
به يف اجملالني االجتماعي واإلنساني ،ووجه دعوة للشيخ حسن
حلضور مؤمتر كلمة سواء يف الرابع والعشرين من الشهر املقبل.
من جهته ،أكد الشيخ حسن ضرورة أن تتابع الدولة اللبنانية
بكل أجهزتها ومؤسساتها املعنية قضية اإلمام الصدر ورفيقيه،
خصوصا بعد ما آلت إليه األمور يف ليبيا عقب اإلطاحة بنظام معمر
القذايف ،مشددا على أهمية أن يتم كشف احلقيقة يف هذه القضية
اإلنسانية والوطنية واإلسالمية اليت تعين اللبنانيني مجيعهم دون
استثناء.
وبعد اللقاء قالت رباب الصدر :قدمنا لشيخ العقل دعوة اىل
مؤمتر كلمة سواء الذي يتناول فكر االمام موسى الصدر يف نقاش
من اجلانبني املسيحي واالسالمي يف الرابع والعشرين من الشهر
املقبل ،وقد ملسنا من مساحته مشاركة حقيقية بأوجاعنا ،واهتمامه
بهذه القضية ،وطلبنا من مساحته الدعاء وإن شاء اهلل مع سعي
املخلصني واملسؤولني نصل إىل حل.

Lucky Len . No.1
بإدارة لطف اهلل حجّار

جملس االدارة:
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املطارنة الكاثوليك لبالد االنتشار يناشدون كنعان :التضامن الوزاري رهن التزام األصول
«املسلمني إفشال إفراغ الشرق من مسيحييه»
فياض :التحذيرات الغربية تهويل

دعا مطارنة بالد االنتشار
الكاثوليك،
الروم
لكنيسة
«ضمائر املسؤولني يف العامل
اىل تعزيز جهود السالم ونبذ
تغليب لغة العنف على لغة
احلوار والتفاوض».
وعبوا عن أسفهم ألوجاع الناس
رّ
يف فلسطني والعراق ومصر
وليبيا وسوريا ولبنان.
جاء ذلك خالل اختتام املؤمتر
الذي عقده املطارنة يف مدينة
بورتو الكروس يف ابرشية
فنزويال بني  21و 27اجلاري
برئاسة البطريرك غريغوريوس
الثالث حلام.
وكان املؤمتر افتتح بكلمة للحام
اثنى فيها على اجلهود اليت
بذلت لعقده.
باألوضاع
اآلباء
وتداول
املأساوية يف بعض الدول
العربية ،معربني عن متنياتهم
برؤية حل سريع ونهائي
للقضية الفلسطينية يتضمن

اعرتاف االمــم املتحدة بدولة
فلسطني« ،مما يساهم يف
احالل السالم العادل والشامل
والدائم يف االرض املقدسة».
وصلى االباء «الجل شعوب
املنطقة ،وخباصة املسيحيني
الذين يعيشون قلقًا عميقًا على
الغد واملصري كي مينحهم اهلل
مستقب ًال خاليًا من اي متييز او
تهميش او اضطهاد».
وناشدوا «اخوتهم املسلمني
العمل على افشال اي مشروع
يهدف اىل افراغ الشرق من
مسيحييه ،وهم جزء ال يتجزأ
منه ،وحتويله اىل جمتمع من لون
واحد يقابله جمتمع آخر ،مما ميهد
لتحقيق مقولة صراع احلضارات
الذي يرفضه كل مسيحي وكل
مسلم».
ودرسوا وثيقة اخلطوط العريضة
لسينودس االساقفة حتت عنوان
البشارة اجلديدة الذي سيعقد يف
روما يف تشرين األول .2012

ترو بعد لقاء ميقاتي:

إلخراج التمويل من التداول
اكد وزير شؤون املهجرين
عالء الدين ترو ،بعد لقائه
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي
يف السرايا الكبرية أمس
االول ،دعم «جبهة النضال
الوطين» رئيس احلكومة حيال
التزام لبنان تنفيذ القرارات
الدولية ،ال سيما منها قرار
متويل احملكمة» ،داعيا اىل
«إخراج مسألة التمويل من
التداول السياسي بهدف وقف
املزيد من االنقسامات حياله،
ألن لرئيسي اجلمهورية العماد
ميشال سليمان واحلكومة قدرة
على توفري املخرج املناسب

الذي من شأنه أن حيفظ لبنان
ويبقيه على تنفيذ القرارات
الدولية تفاديا لتعريض لبنان
اىل عواقب ال يتمناها أحد من
اللبنانيني».
ومن زوار ميقاتي سفري اليونان
بانوس كالوجريوبولوس الذي
شكره قبيل مغادرته لبنان
نهائيا على تعاون احلكومة
الدائم معه ،النائب السابق
كريم الراسي ،رئيس «اجلمعية
اللبنانية لرتاخيص االمتياز»
شارل عربيد ،رئيسة جلنة
الدولية
بعلبك
مهرجانات
السيدة مي عريضة.

تطرقت املواقف السياسية
لقوى األكثرية اىل قضية
متويل احملكمة الدولية ،وعمل
احلكومة والشأن السوري.
فأكد عضو «كتلة الوفاء
علي
النائب
للمقاومة»
فياض ،خالل رعايته للعشاء
السنوي لطالب «حزب اهلل»
يف اجلامعة األنطونية امس
االول ،ان «التحذيرات الغربية
من عواقب وخيمة قد يتعرض
هلا لبنان ،إمنا هي تهويل أكثر
من حقيقة ،وهو خيدم مناخ
التأليب على املقاومة والضغط
على احلكومة ،وهو جزء من
االستهداف املستمر للبنان،
ويف حال حصوله فإنه سيشكل
تعديًا على سيادة لبنان من
دون أي مربر قانوني».
وشدد على أن «لبنان دفع مثن
سيادته غاليًا ،وهو لن يساوم
يف أي مسألة سيادية».
وأكد أمني سر «تكتل التغيري
واإلصالح» النائب ابراهيم
كنعان ،خالل احتفال يف
اجلديدة ـ البوشرية السد،
ان «ال حكومة فوق الدستور
والقانون ،وال تضامن وزاريا
على الباطل وعلى احلق ،بل
هناك حكومة تبقى وتعمر حتت
سقف القانون» ،مشريا ان
«التضامن الوزاري يبقى اذا اخذ
يف االعتبار األصول ،والتفاهم
يبقى حتت سقف القانون
واحرتام حقوق الناس».
ودعا النائب ايوب محيد خالل
ندوة سياسية يف بريوت،
«الشعوب لوعي حجم وقدرة
التدخالت اخلارجية على حتريف
مسارات هذه الثورات عرب
حماولة االستفادة منها للعمل
على تنفيذ خطتها االسرتاتيجية
يف تفتيت شعوب املنطقة اىل

قبائل وطوائف واستهداف
رأس املنطقة العربي املمانع
وهو سوريا».
«التوحيد
حزب
واستغرب
العربي» يف بيان ان «متارس
الواليات املتحدة الكذب على
شعوب العامل عرب بيانات حول
حقوق االنسان والدميوقراطية
وهي اليت مل تكتف يوما
بإرهاب الدولة الذي مارسته
يف افغانستان والعراق من
خالل دعمها السرائيل ،وامتدت
اليوم لتمارس هذا االرهاب
على االمريكيني والفقراء الذين
يرفضون الرأمسالي اجلشع».
حقوق
«منظمات
وطالب
االنسان املستقلة يف العامل
بالتضامن والعمل حملاكمة
اجملرمني الثالثة الرئيسني
أوباما
باراك
االمريكي
والفرنسي ونيكوال ساركوزي
ورئيس الوزراء الربيطاني
دايفيد كامريون على اجلرمية
البشعة اليت ارتكبوها حبق
الرئيس اللييب معمر القذايف
وجنله».
ورأى مدير دائرة االعالم
املركزي يف «احلزب السوري
القومي االجتماعي» معن محية،
يف تصريح أن «املسريات
املليونية اليت خرجت يف
سوريا ،أكدت للعامل أمجع أن
سوريا قيادة وجيشًا وشعبًا
تقف يف جبهة مرتاصة ضد
التدخالت اخلارجية وضد كل
مشاريع الفتنة والفوضى».
وإعتربت «حركة األمة» يف بيان
بعد اجتماعها برئاسة الشيخ
عبد الناصر اجلربي ،ان «ختوين
االمني العام لـ»تيار املستقبل»
أمحد احلريري لرئيس احلكومة
جنيب ميقاتي ،خارج عن
املألوف واألعراف السياسية».

التقى اجلميل واختتم اعمال اجملمع االنطاكي املقدس:

البطريرك هزيم :ال ميكن للكنيسة ان
تقف مكتوفة األيدي جتاه ما تعانيه الشعوب

األنطاكي
اجملمع
اختتم
األرثوذكسي املقدس امس
االول ،دورته العادية اليت
انعقدت يف املقر البطريركي
يف دير سيدة البلمند بدعوة
من البطريرك إغناطيوس الرابع
هزيم وبرئاسته.
املطارنة:
اجملمع
حضر
اسبرييدون خوري  -زحلة
وبعلبك ،جاورجيوس خضر -
جبيل والبرتون وما يليهما ،يوحنا
منصور  -الالذقية ،الياس عوده
 بريوت ،ايليا صليبا  -محاه،الياس كفوري  -صور وصيدا
ومرجعيون ،أنطونيوس شدراوي
دمسكينوس
املكسيك،
منصور  -ساوباولو والربازيل،
سابا اسرب  -بصرى وجبل العرب
وحوران ،جاورجيوس أبو زخم
 محص ،بولس يازجي  -حلبواالسكندرون ،سلوان موسي -
األرجنتني ،يوحنا يازجي  -أوروبا،
باسيليوس منصور  -عكار ،أفرام
كرياكوس  -طرابلس والكورة،
رئيس األساقفة املطران نيفن
صيقلي املعتمد البطريركي لدى
بطريركية موسكو ،واألسقف
غطاس هزيم رئيس دير
سيدة البلمند البطريركي وعميد
معهد القديس يوحنا الدمشقي
الالهوتي ،واإليكونوموس جورج
دمياس كاتب اجملمع.
ولفت بيان صادر عن اجملمع
أن الدورة احلالية انعقدت يف
ظروف دقيقة متر بها بلدان
وبلدان
األنطاكي
الكرسي
املشرق العربي ،وال سيما سوريا
ولبنان ،حيث األرثوذكس األكثر
عددا بني املسيحيني.
بداية ،كلمة ترحيبية من
البطريرك هزيم شدد فيها على
أهمية وحدة الكنيسة األنطاكية
األرثوذكسية يف لبنان وسوريا
واملشرق وبالد االنتشار ،وعلى
أولوية العمل من أجل تقديم

أجوبة شافية ألبنائها الذين
يواجهون ،مع شركائهم يف
املواطنة ،مشكالت وحتديات
عدة .كما وضع غبطته اجملمع يف
أجواء االجتماعات املكثفة اليت
عقدها يف لبنان بشأن تنظيم
الطائفة األرثوذكسية فيه،
وذلك لكي تأخذ مكانتها الالئقة
يف مراكز القرار السياسية منها
واإلدارية.
وقال :من منطلق توجه إمياني
واحد جتاه احلضور املسيحي
الفاعل وشهادة املسيحيني
األصيلة ،يهم اجملمع أن يؤكد
دور الكنيسة بصفتها ضمريا
لكل املؤمنني ،فيذكر باستمرار
مبا أراده اهلل من خري للبشرية.
فالكنيسة ال ميكنها الوقوف
مكتوفة األيدي جتاه ما تعانيه
الشعوب واجلماعات من قهر
ومتييز.
وأضاف :من منطلق كون
الكنيسة األرثوذكسية حاضرة
يف هذه البالد منذ انتشار
البشارة املسيحية ،واستنادا
إىل الدور الطليعي الذي أداه
األرثوذكسيون عرب العصور
من أجل نهضة بالدهم وطنيا
وحضاريا ،يدعو اآلباء أبناءهم
األرثوذكسيني إىل املساهمة
الفعالة يف ابتكار احللول الناجعة
للخروج من األزمة وولوج طريق
اإلزدهار والتقدم ألوطانهم.
وتابع :توقف آباء اجملمع املقدس
عند ظاهرة املتغريات السياسية
اليت جتتاح املنطقة ،طالبني
من اهلل أن يلهم القيمني على
مصري دول املنطقة لكي يتخذوا
القرارات الصائبة اليت من
شأنها ختفيف أوجاع املواطنني،
وتيسري ظروف حياتهم ،وتأمني
مستقبل زاهر ألبنائهم ،ويف
هذا الصدد أكد اجملمع على
العمل بثقة ورجاء من أجل إحالل

التتمة ص 17

الوفد اللبناني يف ليبيا يتابع مع
املعنيني قضية الصدر
تابع الوفد الرمسي اللبناني،
اىل طرابلس الغرب ،واملكلف
مبتابعة قضية السيد موسى
الصدر ورفيقيه الشيخ حممد
يعقوب والصحايف عباس بدر
الدين ،اتصاالته مع املسؤولني
الليبيني ,وضم املدير العام
للمغرتبني هيثم مجعة والقاضي
حسن الشامي ،والقائم باألعمال
يف السفارة اللبنانية يف ليبيا
نزيه عاشور.
وقال مجعة «إن الوفد عقد
سلسلة لقاءات مع عدد من
املسؤولني الليبيني ،ووضعهم
يف اجواء التحركات الرمسية
اللبنانية وامللفات اليت يف حوزة
لبنان حول القضية ,وسيواصل
املسؤولني
مع
اللقاءات
املعنيني».
من جهة ثانية ،زارت السيدة
رباب الصدر ،يرافقها جنل اإلمام
الصدر صدر الدين الصدر ،شيخ

عقل طائفة املوحدين الدروز
نعيم حسن ،يف دار الطائفة
الدرزية يف فردان.
وأكد حسن ضرورة أن تتابع
الدولة اللبنانية بكل أجهزتها
قضية
املعنية
ومؤسساتها
اإلمام الصدر ،خصوصا بعد ما
آلت إليه األمور يف ليبيا عقب
إطاحة نظام معمر القذايف،
مشددا على «أهمية أن يتم
كشف احلقيقة يف هذه القضية
اإلنسانية والوطنية واإلسالمية
اليت تعين اللبنانيني مجيعهم».
وبعد اللقاء قالت الصدر :ال
يوجد حتى اآلن أي معلومات
لكن هناك سعي ،وقد توجه وفد
إىل ليبيا وهو جيري اتصاالت
باملسؤولني هناك ،ونأمل خريًا،
رغم أنه ال يوجد مسؤول لييب
حمدد للتحدث إليه يف األمر،
كون هناك حال من الفوضى
يف ليبيا.
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لبنانيــات

كل الفاسدين يتص ّدون لنا ،ولكن لدينا من اجلرأة ما يكفي لنكمل ما بدأناه

العماد عون يف مؤمتر طالب التيار الوطين احلر :أنتم مستقبل لبنان فال تتخلوا عن أحالمكم
الرئيس العماد
حبضور دولة
ّ
ميشال عون ،أطلقت جلنة
الطالبية
الشباب والشؤون
ّ
التيار الوطين احلر «شرعة
يف
ّ
ّ
التيار،
يف
ة»
البي
الط
السياسة
ّ
ّ
وذلك يف مؤمتر عقد يف قصر
املؤمترات يف الضبية.
العماد عون ألقى كلمة يف
الطالب ّ
حذر فيها من حماولة
الشبابية،
احلركة
تفكيك
ودعاهم اىل عدم الوقوع يف
فخ التيئيس واهلجرة ،واىل
التشبث بأحالمهم ألنهم قوة
التغيري وأمل لبنان ومستقبله.
كلمة العماد عون:
وأحبائي ّ
الط ّالب،
أعزائي
ّ
ّ
ّ
أن هناك جي ًال
شك
ال
ّ
قد سبقكم يف النضال،
وكثريون منه صاروا اليوم
ونتأمل
األمامي،
الصف
يف
ّ
ّ
ّ
ّ
وحتتلون
أن يأتي دوركم
الصف األمامي يف املستقبل
ّ
ألن إستمرار الوطن
القريب،
ّ
ّ
الطاليب
يكون من خالل اجليل
ّ
وحيصل
يتعلم اآلن
الذي
ّ
ً
الرسالة.
بذلك
ال
مكم
ثقافته
ّ
ّ
الشباب هم أمل املستقبل،
ولكن لألسف هناك من حياول
ّ
بابية يف
تفكيك احلركة
الش ّ
لبنان ،ولألسف أيضًا هي
تتفكك فع ًال؛ فعندما يكون
ّ
راسية
الد
الطالب يف املراحل ّ
ّ
ّ
حيق له مزاولة
انوية وال
الث
ّ ّ
السياسي ،واجلامعة
العمل
ّ
تقفل أبوابها أمام احملاضرات
ياسية ،ويطالبون يف نفس
الس
ّ
ّ
يصوت يف ّ
الثامنة
الوقت بان
ّ
عشر من عمره ،فكيف يكون
ذلك؟ الطالب يف عمر الثامنة
عشر يكون يف نهاية املرحلة
ّ
انوية أو يف سنته اجلامعية
الث ّ
األوىل ،فهل من املمكن أن
خيرج ّ
الطالب من املدرسة إىل
صندوق اإلقرتاع ويأخذ اخليار
السليم من دون أن يكون قد
ّ
مترس يف العمل السياسي؟ حنن
ّ
نعمل اليوم وفقًا لشرعة كي
ّ
ّ
سياسيًا
ليتثقفوا
حنضر ط ّالبنا
ّ
وينموا قدراتهم على خّ
اتاذ
ّ
السليم يف اإلنتخابات.
اخليار
ّ
ّ
الشيء ال ميكن أن حيصل
هذا
ّ
ٍ
معرض
ه
ألن
كلبنان
بلد
يف
ّ
للفساد يف مجيع قطاعاته.
مبسط
بتحليل
إذا قمنا اليوم
ٍ
ّ
السلطوي
جمتمعنا
لتكوين
ّ
واإلعالمي واملالي ،جند أنفسنا
مافيوي مكتمل.
تنظيم
أمام
ٍ
ٍّ
املالية جيد
بالفضيحة
يقوم
فمن
ّ
ً
وعادة
هلا خمرجًا يف القضاء،
وقانونيًا،
مشرفًا
يكون خمرجًا
ّ
ّ
ويأتي بعد ذلك اإلعالم ليصنع
وطنيًا ،فيما ّ
الشعب
منها إجنازًا
ّ
ّ
ّ
ّ
وكل
بالتصفيق،
اللبناني يقوم
ألن هناك تعمية
ذلك حيصل
ّ
واإلنتقائية
اإلنتقادية
القدرة
ّ
ّ
ّ
الط ّالب ،وهذا شيء غري
عند
مقبول.
عندما كنت يف فرنسا أي يف
ّ
التسعينيات ،كان
منتصف
رفاقكم الذين سبقوكم من
ّ
الط ّالب منكم يشتكون لي مما
كان يقال هلم يف اجملتمع،

كانوا يسخرون منهم ويقولون
هلم «بعدكن عم حتلمو ّ
إنو
اجلنرال راجع؟ بعدكن عم حتلمو
ّ
ّ
تفل من لبنان؟».
إنو سوريا رح
ّ
كل شيء لزرع
يومها كان
اليأس يف القلوب .أنا أقول
إن أمجل ما يف اإلنسان
لكم ّ
يتمرد،
ال
حيلم
ال
من
احللم.
هو
ّ
يتمرد ال يكون لديه
ال
ومن
ّ
إقدام ،ومن ال ميلك اإلقدام
السيء من دون
خيضع للواقع
ّ
أن يقوى على تغيريه ،فيكمل
ّ
ّ
الشباب
إن
عيشه
بالتعاسةّ .
ّ
ألنه
مدعو دائمًا إىل احللم،
اإلنسانية
حتسنت
لوال احللم ملا
ّ
ّ
وال ّ
ّ
وكل ذلك
حريتها،
حققت
ّ
ّ
ّ
فكرت باحللم
ألنها
حصل
ومتردت وأقدمت .لوال احللم ملا
ّ
توصل اإلنسان للعلم ،ولوال
ّ
 Jules Verneوقصص Science
 ،»fictionملا وصل االنسان اىل
القمر ،ولوال احللم ملا حصلت
ّ
الفرنسية وملا وصل
الثورة
ّ
الفرنسيون للمساواة واإلخاء
ّ
توصلنا
واحلرية .لوال احللم ملا
ّ
ّ
احلريات وحقوق اإلنسان
إىل
ّ
يف العامل .وحنن إن مل نكمل
السيادة
رسالتنا وننتقل من
ّ
واحلرية واإلستقالل إىل بناء
ّ
نستمر،
الدولة ،ال ميكن أن
ّ
ّ
ألن موضوع اإلستقالل دقيق
ّ
ّ
بالنسبة
جدًا ،وكذلك األمر
ّ
ملوضوع السيادة .كما رحبناهما
قد خنسرهما إن مل نعلم كيف
حنافظ عليهما.
النفسية
احلالة
مل نقم يف
ّ
ّ
بنانية بالوثبة اليت حناول
الل ّ
القيام بها يف باقي القطاعات،
ولذلك أنتم الشباب مسؤولون
معنيني وأنتم
وجيب أن تكونوا
ّ
الرسالة.
حيمل
من جيب أن
ّ
ّ
ّ
غيريية
الت
ة
القو
الط ّالب هم
ّ
ّ
ً
وجسديًا ،وهم األحرار
ا
فكري
ّ
ّ
يتحركوا
الذين يستطيعون أن
ّ
ّ
ويتمردوا.
ويفكروا
ويتظاهروا
ّ
اإلنسان امللتزم بتقاليد بالية
الغنمية
للواقعية
والذي خيضع
ّ
ّ
بأي شيء.
ال يستطيع أن يقوم ّ
ُ
وترمى هلا
اخلراف ُتزرب،
احلشائش ،فتأكل حشائش،
ُيرمى هلا القمح فتأكل قمحًا،
وإن تركوها من دون دون
الواقعية
أي طعام فال تأكل.
ّ
ّ
عندكم جيب أن تكون يف إدراك
ٌ
مقبول منه
الواقع ،وقبول ما هو
ورفض ما هو مرفوض ،ولذلك
اإلستمرارية.
تؤمنوا
جيب أن
ّ
ّ
السنوات األخرية
الحظنا يف
ّ
ّ
عن
الشباب
عند
عزوفًا
العامة وكّا ّن
اإلهتمام بالقضايا
ّ
هذه القضايا ال تعنيهم ،وبات
ّ
كل منهم ينتظر إنتهاء حتصيله
العلمي كي يسافر .إىل أين
ّ
يريد ان يسافر؟ أترون كيف
ّ
أوروبا
كل
أن العامل ينهار؟
ّ
ّ
ً
مئة
ال تستطيع أن جتمع اليوم
ّ
تسد العجز
وستني مليار لكي
ّ
يف مصارفها .أين يريدون أين
يتوجهوا ليعملوا؟!! ختسرون
ّ
تقاليدكم وعاداتكم وحياتكم
ال
شخصيتكم!!.
وتبدلون
ّ
ّ
تفعلوا ذلك .نريد أن نناضل

ّ
ألننا نستطيع أن نقوم
هنا
بإعمار لبنان .ال ينقصنا الفكر،
ّ
ّ
بالطاقات
متتعون
فجميعكم
ّ
يتمتع
العلمية ،ومن منكم ال
ّ
ّ
الطاقات ،يقوم اآلن
بهذه
بتحصيلها.
جند اليوم على رأس الكثري من
لبنانيني،
العاملية
املؤسسات
ّ
ّ
ّ
وكان من املمكن ان يكونوا هنا
مؤسسات
يف لبنان على رأس
ّ
وطنية ويقومون ببناء وطنهم،
ّ
ّ
وتعميم
التيئيس
ولكن
اإلحباط والقنوط منعوهم من
ّ
نتكلم باإلصالح فيكون
ذلك.
بدو
اجلواب« :معقول؟ شو
ّ
يطلع بإيدكن؟؟!!» .هذه نهاية
يعمم هذا التفكري
اجملتمع .ومن ّ
هم املستفيدون من هذه احلالة،
أي ّ
الذين يسرقون البلد .وحنن
مرحلة صعبةً
ً
اليوم نعيش
جدًا ،نتواجه فيها مع اجلميع
ّ
ألن اإلصالح يغيرّ ُ منطًا
تقريبًاّ ،
جيد .إذًاُّ ،
فاسدًا إىل ٍ
كل
منط ّ
ّ
التصدي هلم،
الفاسدين يتم
يتصدون لنا .ولكن حنن
وهم
ّ
لدينا اجلرأة أن ُن ِ
كمل ما بدأناه،
ولن نكون ابدًا هدفًا سه ًال
ّ
حمصنني.
ألننا
هلم ،وذلك
ّ
حمصنون أخالقيًا،
نعم ،حنن
ّ
حمصنون
حمصنون وطنيًا،
ّ
ّ
تارخيًا ومستقب ًال! نتحدى اجلميع
ّ
ألنه ال أحد يستطيع أن يعيرّ َ نا
الرمسي ،وال
بشيء! ال بسلوكنا ّ
بسلوكنا اخلاص ،ألننا حمافظون
على القيم ّ
اللبنانية األصيلة.
ّ
التضامن
حنن نسعى خللق
اإلجتماعي بني طبقات اجملتمع
ّ
على
وحريصون
اللبناني،
تطبيق العدالة ،وحريصون أيضاً
يدفعه ّ
على ّ
اللبناني
كل قرش
ُ
ً
يتحول هدرا.
ضريبة ،كي ال
ّ
نقر قانونًا خلطة الكهرباء،
حتى ّ
ّ
للطاقة
حنصل من خالله إنتاجًا
ّ
الكهربائية ،خسرنا  170يومًا!!
ذلك يريد أن يزيد كلمة،
واآلخر أن يصحح كلمة ،وكل
ذلك ال معنى له ،كلفة ال170
يومًا من التأخري بلغت 2937
ألن نائبًا
مليون دوالرًا! فقط ّ
يريد أن «يطق حنك»!! ويريد
ٍ
موجود أص ًال
أن يسأل عن أمٍر
يف اخلطة! يسأل عن كيفية

العماد عون يلقي كلمة يف الطالب

صرف األموال ،بينما يف اخلطة
كل البيانات موجودة ،وتوزيع
الوقت وتوزيع املبالغ أيضًا،
واإلجنازات ّ
ّ
تتحضر
اليت جيب أن
خالل رزنامة معينة .يريدون أن
سنتدين ومن أين،
يعرفوا كيف
ّ
إن ذلك سيحصل
ولكن قلنا ّ
وفقًا للمحاسبة العامة .ولكن
ّ
أنهم نواب ال يعرفون
تبينّ
قواعد احملاسبة العامة وهم
السلطة ّ
التنفيذية؟!!
يراقبون
ّ
لذلك اكتشفنا ّ
أنه ال يوجد
حماسبة عامة يف لبنان منذ
العام  1993حتى اليوم ،وجمموع
الدين املرتتب علينا هو جمموع
َّ
َ
الفوائد ّ
دفعناها ،هو
اليت
ٍ
وقت
الدين ..يف
جمموع خدمة َّ
إنتاجنا! لو احرتمنا
يتدهور فيه
ُ
ً
مواكبة مع
يف إعادة بناء لبنان،
النمو ّ
الذي ّ
ّ
حنصُلهَ ،لَب َنينا
كنا
ّ
بناءه دون أن يكون
ما أردنا
َ
علينا وال قرش َدين .هذه
ال 70مليار كانت فوائد .ملن؟
ّ
للذين تاجروا بالعملة منذ العام

 ،1994وال يزالون يتاجرون بنا
مجيعًا اليوم.
ِ
مستقبلكم
أنتم مسؤولون عن
أخاطبكم
ومستقبل لبنان! وأنا
ُ
الروحية ّ
ألنه ال استمرارية
بهذه ّ
لوطن أو جملتمع إن مل يلتزم
ٍ
ٍ
كجزء
شبابه باحلياة العامة
ُ
ِ
مستقبله .اليوم ،أبشع
من
أنواع ّ
الناس وهم على األرجح
كل يومّ ،
ّ
الذين
تعاشرونهم
أنفسهم ّ
ِ
إنهم على
يقولون عن
احلياد .كيف على احلياد؟!
ّ
خال برسم اإلجيار!
بيت
إنه
ُ
ٍ
ينتظر أن
احملايد!
هو
هذا
ُ
نفسه! من املستقل؟
يؤجَر
ّ
َ
املدعي؟!! ماذا
من هو هذا
ّ
يعين «مستقل»؟! ماذا ميكنه
ّ
مركب
جمتمع
أن يفعل ضمن
ٍ
متعددة إن مل ُ
يكن
من مكونات
ّ
ٍ
جمموعة كبرية
متضامنًا ضمن
ولديها هدف وعندها غاية؟!
إالم سيصل؟  30نائبًا يف كتلة
َ
أهم من  128نائبًا أفرادًا يف
جملس ّ
النواب!

عمل مجاعي
ضمن
إذًا لإلنتظام
ٍ
َ
ّ
ُ
وشفاف،
أهدافه ،وهو واضح
وهذا ما جيب أن يكون غاية
ّ
ّ
التفرقة هي
الشباب اليوم.
ّ
نظل أفرادًا ُنباع ونشرى!
كي
جراء
جراء اخلوف،
ومرة ّ
ّ
مرة ّ
احلاجةّ ،
ألنه ال يوجد أحد ليدافع
عن ِ
حقنا .وال يزال يوجد فئات
تؤمن بهذا األسلوب!
وبالنسبة للحادث ّ
تعر َ
ض
الذي ّ
له طالب ال NDUيوم أمس
جدًا.
فسيكون له نتائج مهمة ّ
ست َطَبق على ّ
ُ
الذين
العدالة
طالبنا يف الNDU
اعتدوا على
ِ
مهما كانت الوسيلة! يوجد
قضاء ،ويوجد قوى أمن وإدارة
اجلامعة ..عليهم مجيعًا أن
يقوموا بواجباتهم ،وإال فنحن
سنقوم بواجباتنا .أصحاب منطق
محل العصا والكرباج ،سنكسرها
ِ
رأسهم! ومن هو مستعد
على
ّ
ليتفضل وينزل
للكباش معنا َف
الساحة! كفانا مهازل!
إىل
ّ
يدعون محاية حقوق اإلنسان
ّ
يف سورياَ ،فليحموها يف
اجلامعة على األقل! أنتم أوىل
باملعروف ،جيب على األقل أن
يتمتع من تعيشون معهم حبقوق
اإلنسان قبل أن تطالبوا بها
يعد باستطاعة
عند اآلخرين .أمل ُ
ّ
ِ
حرياته يف
الطالب أن ميارس
ِ
ألن هناك بعض
جامعته؟ فقط ّ
بدفع
العصي
الزعران حيملون
ّ
ٍ
ّ
من ِ
أحدهم؟!
سأترك جما ً
ُ
ال
لن أطيل عليكم،
حتى تصغوا إىل قراءة ّ
الشرعة،
وأنا سأصغي إليها معكم،
ونتمنى أن تدرسوا هذه ّ
الشرعة
يتفه َمها اجلميع ّ
ألنها
جيدًا ،وأن
ّ
ّ
ستكون قاعدة لسلوك ّ
الشباب،
وحنن أيضًا الكبار ملتزمون بها،
ّ
ّ
ستحضُركم كي ُتتابعوا
ألنها
املسرية.
َ
وعاش لبنان.
عشتم

للبيع
للبيع
بداعي
السفر
سيارة ميتسوبيشي ماغنا موديل 1996

186 Km .....9 Month Rego

السعر  2000دوالر أو أقرب عرض
لالتصال0420 210 291 :
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مقاالت

الزنادقة

«أفصح ما تكون القحباء حني
حتاضر بالعفاف» ،هذا القول
املأثور يصح بالذين يلبسون
وينادون
الوطنية
ثوب
بالدميقراطية والسيادة واحلرية
واالستقالل ..ثورة ارز يف
لبنان ،هي بداية ختريبه وفتح
حدوده لتخريب سورية كلها
ومن ثم تقسيمها وجتزئتها
على دويالت مذهيبة وطائفية
وعرقية خدمة للصهيونية اليت
تعمل منذ نشوئها خللق دولة
عرقية يهودية الدم والدين
تعيش على وعود يهوهية

مشاكل اقباط مصر مسؤولة عنها
احلكومات املتعاقبة وحدها
بطرس عنداري

بقلم سعيد صيداوي (أبو عمّار)

بغيضة حاقدة باتت معروفة من اكثرية ابناء بالدنا وعاملنا
وانسانيتنا ..هذه الدولة وضع حجر اساسها العام  1948اجلنرال
االرهابي الصهيوني بن غوريون على جزء من ارض فلسطني،
ثم انطلقت عصابات االرهاب الصهيوني بالتوسع االستيطاني
على حساب دم الشعب الفلسطيين بالقتل والتشريد والتدمري
والتهويد ،وما زالت حركة بين صهيون ومن يدعمها يف الداخل
واخلارج تعمل بكل الوسائل التخريبية الرهيبة لتحقيق حلمها
التوراتي املعروف واملكتوب على عتبة برملانها « حدودك يا
اسرائيل من الفرات اىل النيل» ..كامل ارض بالد الشام يف كل
سورية الطبيعية املتعارف عليها جغرافيا واليت يقرها تاريخ نشوء
االمم وعلم االجتماع يف هذا الكون...
االرز رمز لثورة القيم احلضارية ..ومن ربوعه انطلق عظماء
وعباقرة كانوا رواد النهضة العربية الشاملة وهم الذين محوا
ابان االحتالل العثماني واستعماره
اللغة العربية من الترتيك ّ
املدمر لثقافتنا وتارخينا وانساننا يف كل وجوده ..االرز هو
رمز علمنا املفدى حنن اللبنانيني مقيمني ومغرتبني ..وشجرة
االرز مباركة من السماء ويف االرض ..من هنا نقول للذين
يدعون انهم ثورة االرز ،كفى نفاق ومتاجرة مبقدسات الوطن يا
ّ
زعران ،يا عمالء ،يا لقطاء صغار حترككم مصاحل صغرية ترتبط
جبيوبكم ..وتلك هي نفوسكم الصغرية الساقطة يف ازقة العمالة
وأسواق القذارات واسطبالت اخلنازير املفرتسة..
انكم عرب امريكا صنيعة صهيونية يف طريقها اىل الزوال..
عدوة ..هزمتكم
اتيتم نوابا ووزراء بفضل دبابات اسرائيلية
ّ
مقاومة شعبنا يف لبنان ..كنتم وما زلتم تتآمرون على شعبنا
وعلى مقاومته وجيشه الباسل ..انكم وكل ادوات املؤامرة وجهان
لعملة واحدة .وكما تآمرمت مع العدو على لبنان وخسرمت ،ويف
غزة وخسرمت ،ويف العراق وانهزمتم ،هكذا سيسقط مشروعكم
التآمري الصهيوني الرهيب بكل فنونه وحركاته وسيناريوهاته
على سورية النها انتصرت بوعي شعبها ومقاومتها الشعبية
عليكم وعلى كل اسيادكم يف قوى الشر والظالمية واالرهاب
املدمرة يف هذا العامل..
املنظم والفوضى
ِّ
ويتساءل املغرتبون يف اسرتاليا اليوم عن دور الصحافة
واالعالم ..عن دور املثقفني وخاصة يف هذه املرحلة التارخيية
الصعبة اليت متر بها بالدنا العربية وخاصة سورية وفلسطني
والعراق!!
فبعض اجلرائد العربية يف اسرتاليا نراها اليوم تفربك اشياء
توجج نريان الفتنة بني املغرتبني وتزرع احلقد والكراهية والكيدية
بينهم ..صحف صفراء حتركها املخابرات ويدفع هلا تيار العمالة
للعدو الصهيوني حتت غطاء ما يسمى بـ «ثورة االرز» مجاعة
البطون والرؤوس الغبية ..تلك الصور الكاريكاتورية العميلة
يف الوطن وهنا يف بالد االغرتاب ...تلك االقالم اليت تكتب
وتتطاول على مقامات دينية واجتماعية وثقافية وقومية كبرية..
على هامات وطنية مرموقة منها غبطة البطريرك املاروني بشارة
الراعي بطريرك املواقف الوطنية واالنسانية النبيلة واجلريئة..
بطريرك الضمري احلر والكف النظيف والنفس العفيفة والروح
الشريفة ..ومفيت اجلمهورية العربية السورية الدكتور امحد
حسون وغريهم من كبار رجاالت ونساء الوطن ..عيب عليكم
انتم مأجورون ملؤامرة تقسيم بالدنا ..انتم موظفون يف
دائرة اعالمية متصهينة ..تناسيتم ال بل تآمرمت على ثقافتكم
الوطنية ..على قيمكم االنسانية ..انتم مل تنسوا بل تناسيتم
ان مسؤوليتكم كصحافيني ومثقفني هي يف التحريض على
الصهاينة والصهيونية وعلى املتعاملني والعاملني معها..
أقالمكم اصبحت اوهاما بائسة يائسة تقولون «بدنا ناكل» وكأني
عمي» ،انتم
امي
بعيطلو ّ
بكم ابناء عيش وطبيخ« ..ومني اخد ّ
ّ
اموات يف قبور العمالة وهوامش العيش ..املطلوب يف هذه
املرحلة الدقيقة وبكل بساطة ان تتحول االقالم اىل رماح وان
يصبح للصحافة والصحافيني واملثقفني دور حقيقي على مذبح
الدفاع عن وطن االنسان ،وعاملنا ال خيلو من الشرفاء واملبدعني،
هؤالء هم املقاومون بالفكر والكلمة وهم جزء اساسي من مقاومة
ناسنا هناك وانساننا التواق للحرية يف كل احناء العامل..
من جديد اكرر انتم اىل مزابل احلقد والكراهية مع كل اسيادكم
املتآمرين على خري بالدنا وحق ناسنا بالصراع من اجل البقاء
والدميومة.

كيف يتمكن كاتب يف هذه االيام العربية الدامية ان خيتار
موضوعًا واحدًا يكتب عنه داخل غابة من برك الدماء حيث
يسيطر الضياع وختتلط احالم الربيع العربي مع متنيات اوباما
ختوف من توغل بداوة جديدة متوحشة
ونتنياهو وساركوزي مع ّ
توصل العرب اىل متاهات اين منها زمن االحكام الفردية.
اننا نعرب فوق تالل اجلثث وركام املدن اليت كانت عمرانًا
لنتذكر مآسي املسيحيني املصريني بعيدًا عن اي شعور ديين
او مذهيب بعد ان دفن االحياء شهداءهم بانتظار ما خيبئه هلم
اجملهول.
لقد كتبت اول مقال عن مأساة اقباط مصر عام  1976اي قبل
 35عامًا وقلت فيه معظم ما سأقوله يف هذه املقالة.
كان اول قانون واضح عن عالقة االقباط بالدولة صدر عام
 1840يف عهد حمد علي وابنه ابراهيم باشا .وقبل ذلك التاريخ
كانت العالقة مزاجية كما يريدها احلكام حيث استغل معظمهم
ّ
االقباط
ونكلوا بهم رغم حاجتهم اليهم دائمًا الدارة مالية
الدولة وشؤونها الدقيقة.
حد ذلك القانون من حرية االقباط الدينية ثم جرى تعديله
لقد ّ
الذي
اهلمايوني
باخلط
يعرف
مبا
ذلك
بعد
حرم بناء وترميم
ّ
الكنائس واملدارس الدينية ّ
اال بعد موافقة رأس الدولة اي
امللك او رئيس اجلمهورية .وهذا القانون ما زال معمو ً
ال به
حتى الساعة.
ّ
لقد
سبب عشرات اجملازر
استغل املتطرفون هذا القانون الذي ّ
وخاصة طوال العقود االربعة املنصرمة اليت تلت غياب عبد
الناصر .كان ملوك مصر يف القرن العشرين ومثلهم مجال عبد
الناصر من املتهاونني واملتساحمني مع املسيحيني يف موضوع
حرية العبادة وبناء الكنائس واملدارس ولكنهم مل يقدموا على
تعديل قانون عام  1840او الغاء اخلط اهلمايوني.
بدأت االحداث اخلطرية يف عهد السادات الذي اعاد اىل الواجهة
املتطرفني االسالميني الذين اغتالوه فيما بعد ،ومنذ تلك الفرتة
واالحداث متشابهة واالسباب هي ذاتها حيث رفضت او جبنت
العهود املتالحقة عن تغيري او تعديل قانون
احلد من بنآء دور
ّ
العبادة لالقباط والسماح للمسلمني
ليشيدوا ما شاؤوا من
ّ
املساجد.
األسوأ
هي
مبارك
الرئيس
حكم
فرتة
وكانت
حيث عمد املتطرفون او املتأسلمون كما
يسميهم الدكتور
ّ
رفعت السعيد اىل اسلوب ابتزازي جديد وذلك بالتسلل اىل
الدوائر احلكومية املسؤولة عن اعطاء تراخيص لبناء الكنائس،
واحلصول على الرخصة يستغرق حوالي  5سنوات بينما كانت
رخصة بناء املسجد تستغرق اسبوعًا واحدًا بعد اعداد اخلرائط.
وقد استغل املتطرفون فقرة يف ذلك القانون تقول ان بناء
اي كنيسة جيب ان يكون بعيدًا  500مرت او اكثر من اقرب
مسجد .وكان هؤالء يهرعون اىل شراء قطعة قريبة من املكان
املقرتح لبناء الكنيسة وحيصلون على رخصة بناء مسجد ملنع
قيام الكنيسة وهنا تبدأ املشكلة او املشاكل.
ال يعرف احد اسباب تلكؤ احلكومات املصرية املتعاقبة عن
تغيري هذا القانون اجملحف واصدار قانون يساوي بني مجيع
ابناء مصر ..حتى الرئيس عبد الناصر نفسه الذي كان بطل
اول دستور عربي علماني للجمهورية العربية املتحدة عجز عن
تغيري القانون السيء ..فخالل
سن دستور الوحدة املصرية
ّ
السورية عام  1958وافق عبد الناصر على ان ال يكون االسالم
دين الدولة او مصدر تشريعها او دين رئيس الدولة.
هل اسباب عدم تغيري القانون املذكور هو اخلوف من
املتطرفني؟ ...هل هو تصرف متعمد لرتك هذا املوضوع
لالبتزاز واالستغالل؟  ..مل يكن الرئيس مبارك طائفيًا وكذلك
السادات وعبد الناصر ،ملاذا اذن جتاهلوا هذا املوضوع الذي
وصل اىل حدود ارتكاب بعض رجاهلم اجلرائم الفظيعة مثل
حبيب العادلي وزير داخلية مبارك الذي تأكد انه كان وراء
جمزرة عيد امليالد املاضي  ..2010ملاذا يفسح اجملال لبعض
املتطرفني االقباط ليشوهوا مسعة مصر يف اخلارج وليطلق
بعضهم االستغاثات السخيفة مثل طلب محاية خارجية ملسيحيي
مصر؟
قمة
لقد ّ
قدر ملصر ان يكون على رأس الكنيسة القبطية رجل ّ
احلكمة واالعتدال خالل العقود املنصرمة اال وهو قداسة البابا
شنوده الثالث .ورغم تقدمه يف السن فما زال
صمام األمان
ّ
والسلم االهلي يف مصر .وحسنًا فعل اجمللس العسكري احلاكم
غري الدستوري او الشرعي بتجاوبه مع توجهات شنوده واصداره
املرسوم الذي يساوي بني مجيع املواطنني املصريني.
ويأمل اجلميع ان تكون مصر اجلديدة القادمة اكثر واقعية
وعدالة وجرأة يف املساواة بني مجيع ابنائها مستفيدة من
اخطاء مضى على ممارساتها اكثر من  170عامًا دون ان نتطرق
اىل احلقبات األكثر ظالمًا.

الـمجهر

بقلم رامي القروش

ذكرى تشرين جعجع ُتدين ..فاين
والء الشمعونيني !
من أكرمه اهلل بنعمة الغياب بفاعل اهلجرة عن الوطن مدة اربعة
عقود ونيف من الزمن ،يكون فاته عمليا وفعليا سيناريو احلرب
االهلية الطاحنة اليت عمت ارجاء لبنان بكاملها واليت سببت قتال
ودمارا واجراما مل يعهدها البلد قبل ذلك منذ حلظات استقالله
االوىل.
اال ان ما يزيد من امل الغائب املهاجر الذي يعود اىل الوطن
االم هو ما ال يستطيع حتاشيه من رؤية او مساع او قراءة بعض
تفاصيل االحداث وانواع االجرام غري البشري الذي حصل ليس
فقط بني الفئات والعناصر املتنازعة واملختلفة يف الرويا والقناعة
واالهداف ،ال بل الذين كانوا ميثلون صفا واحدا ويقاتلون معا
من اجل حتقيق هدف او اهداف موحدة ختدم القضايا الرئيسية
اليت كانوا يضعونها نصب اعينهم.
باالمس القريب وبالتحديد يوم احلادي والعشرين من تشرين
االول اجلاري تبني لي ان هذا اليوم هو الذكرى احلادية والعشرين
الغتيال وتصفية الشهيد داني مشعون (جنل رئيس اجلمهورية
االسبق كميل مشعون) وايضا القضاء التام على زوجته وطفليه
ينج من هذا احلادث الدموي االجرامي املشؤوم سوى
حيث مل ُ
ابنته اليت جنت فقط النها مل تكن يف بيتها العائلي وبني احضان
والديها واخويها املغدورين.
نعم هذا ما مسعته وعلمت به للمرة االوىل حبكم اقاميت شبه
الدائمة حاليا يف الوطن ،وحبكم متابعيت الحداثه وتطوراته
السياسية اليت حتتاج اىل عظمة منجمي الكرة االرضية برمتها
لكي يكشفوا رموزها ويتبأوا مبستقبلها .لقد اتاحت لي الظروف
االستماع اىل اقوال وشهادات ثالثة من كبار رجال حزب الوطنيني
االحرار «الشمعونيني» ايام احلرب االهلية اللبنانية وهو جورج
االعرج الذي كان يشغل منصب رئيس اركان منور االحرار ،فؤاد
االشقر الذي كان يشغل منصب عميد ركن يف اجليش اللبناني
واخريا بوب عزام القيادي الذي كان يالزم الشهيد داني مشعون
كظله ليل نهار.
اقل ما ميكننا قوله بداية هو انه بامكان كل عضو يف حزب
الوطنيني االحرار مراجعة اي او مجيع هؤالء املذكورة امساؤهم
اعاله حول صحة ما سنكتبه وحول صدقية نقل اقواهلم .لقد اتفق
هؤالء الرجال و»بعضمة لسان» كل منهم على ان حادثة اغتيال
زعيم االحرار يف ذاك اليوم االسود املشؤوم كانت من ختطيط
وتدبري وتنفيذ مسري جعجع وال احد آخر ..نعم لقد قدموا الشواهد
وااللة الدامغة على ان رئيس حزب القوات اللبنانية حاليا هو
الذي غدر بالرجل الذي اواله كامل ثقته والذي كان على اوثق
العالقات واطيبها معه .ورأى هؤالء املسؤولون احلزبيون ان
مسري جعجع كان وما زال حقودا ،غيورا وطاحما لتحقيق اي نوع
من الزعامة او القيادة املطلقة ولو جاء ذلك على حساب فرد او
جمموعة او زعيم او مكانة حزب بكامله.
واكد هؤالء املقاتلون القدامى يف حزب االحرار ،وبالذات كل
من جورج االعرج وبوب عزام ،ان االدلة والرباهني اليت حبوزتهم
واملؤكدة القواهلم وتصارحيهم بان مسري جعجع هو الغادر والقاتل
للشهيد داني مشعون وعائلته ،لن يتمكن اي حتقيق من ختطيها
او انكارها او االدعاء بانها ملفقة او مفتعلة .كما اعرب هؤالء
الرجال عن شدة استغرابهم لروح ومشاعر االجرام اليت حتيط
بقائد القوات اللبنانية الذي قتل املئات وليس العشرات وكان
يشارك يف جنازاتهم على حد اقواهلم.
ومل يفت كل منهم فعال طرح سؤالني حمريين اوهلما ان كيف جيرؤ
قاتل كسمري جعجع على املطالبة باحملكمة الدولية لكشف قتلة
الرئيس الشهيد رفيق احلريري ورفاقه وهو املرتكب لعشرات
اجلرائم املماثلة جلرمية اغتيال هذا الرئيس الفريد من نوعه .اما
السؤال الثاني فهو كيف يقبل السيد دوري مشعون ومن معه
حاليا يف حزب االحرار يف الوقوف اىل جانب حزب القوات اللبنانية
ورئيسه ،بدل بذل كل اجلهود واملساعي لوضعه خاف القضبان
احلديدية لدفع مثن جرائمه حبق الوطن ومواطنيه وباالخص حبق
هؤالء الذين مدوا له يد الثقة واحملبة والتقدير.
يدون هؤالء الرجال
كلمتنا االخرية هي االمل والرجاء يف ان
ّ
اقواهلم وادلتهم كي تكون حمفزا الجيال هذا الوطن الناشئة
لالبتعاد عن روح الغدر واخليانة مهما كانت االغراءات مثينة.
ونذكر جعجع باقواله مؤخرا بان «من يبين سلطانه على حساب دم
اآلخرين سيكون اول من يدفع مثنا هلذا السلطان الشيطان»!
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لبنانيات

ال برودة بيننا وبني حزب اهلل ،ولكن الفساد إذا أكمل كما هو فسيضرب املقاومة

العماد عون بعد إجتماع التكتّل :لن نسري مبوازنة مليئة باألخطاء
عقد تكتل التغيري واإلصالح
اجتماعه األسبوعي يف الرابية،
وبعد اللقاء حتدث العماد
عون اىل الصحفيني عن أبرز
املواضيع اليت حُبثت ،وتعليقًا
على بيان السفارة األمريكية
بشأن زيارة السفرية كونيللي
إليه ّ
أكد دقة الكالم الذي نقل
ً
على لسانها موضحا أنه عادة
ال يعلن عن األحاديث اليت
تدور بينه وبني السفراء،
ولكن نقل السفارة ملضمون
حديث السفرية ألزمه اإلعالن
رده عليها والذي
عن مضمون ّ
أوضح فيه أنه ليس ضد
احملكمة وال ضد العدالة بل
ضد متويل احملكمة ألن ليس
من مسوغ قانوني ودستوري
يلزمنا بالدفع ،الفتًا اىل ّ
متنع
لبنان عن الدفع ال يوقف
القضاء الدولي ألن اتفاقية
احملكمة تلحظ إمكانية تعذر
تأمني التمويل من لبنان
وتوكل اىل األمني العام تأمينه
من مصادر دولية أخرى.
ّ
أكد أنه أبلغ
العماد عون
السفرية كونيللي أن أي إجراء
يتخذ حبق لبنان بسبب ّ
متنعه
عن التمويل هو اجراء تعسفي
واعتباطي وجائر ألن ليس عليه
أي إلزام.
يف موضوع املوازنة قال إنه
يشعر أن احلكومة ال تريد وضع
املوازنة ،متمنيًا أن يكون
شعوره خاطئًا.
توجه بالتعزية
ويف اخلتام
ّ
اىل اململكة العربية السعودية
بوفاة ولي العهد،
وفيما يلي النص الكامل
حلديث العماد عون:
أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
األسبوعي،
ناقشنا اليوم الكثري من
املواضيع ،ومل نستطع أن
ننتهي من مناقشتها مجيعها،
ولكن هناك مواضيع ملحة
ّ
بالناس ،ومنها مسألة
تتعلق
والتاخيص حيث جند
املرامل
رّ
نوعًا من «املونوبول» ،ففي
َ
أشخاص
حصل
بعض األماكن
ٌ
على تراخيص ،وآخرون مل
التاخيص .وهذا
حيصلوا على رّ
يسبب املشاكل دائمًا ّ
ألنه
ما
ّ
ليس هناك احرتام للقانون
ّ
الذي يضبط هذه املواضيع.
ً
بشكل
إذا جيب أن نعرف
ٍ
ُ
يأخذ فالن
تفصيلي ملاذا
ِ
لوحده من
ترخيصًا ويستخرج
املرامل يف منطقة كاملة ،أما
غريه فليس له احلق يف ذلك؟
ُ
من دون أن ّ
هم أحد بتجاوز
نت َ
ّ
ّ
بالتوزيع،
وبالتعسف
القوانني
َ
نعرف ما هي ّ
الشروط.
نريد أن
ُ
أن هناك
ألننا كما نراها ،نالحظ ّ
حمظيني وآخرين حمرومني.
ّ
السفرية
ناقشنا ايضًا موضوع ّ
األمريكية مورا كونيللي ّ
اليت
زارتين يوم أمس ثم صدر
َ
عن السفارة بيان يتعلق
بالزيارة؛ ما ُذ ِكَر يف البيان
قالته فع ًال السفرية وهو

ٍ
بطريقة
منقول بدقة وقالته
لبقة وهادئة ،وحنن أجبنا
بنفس األسلوب اهلادئ ولكن
اخلاصة بنا.
طبعًا حسب احلجج
ّ
ال حنن لسنا طرفاً
قلت هلا أو ً
يف اتفاقية كي ندفع مبوجِبها
ما ً
الدولية .حنن
ال للمحكمة
َّ
مع احملكمة ومع العدالة ،وإن
منوهلا فاحملكمة
مولناها أو مل ّ
ّ
ستستمر ّ
ألنه يف نفس البند
ّ
ّ
الذي يشرح عن ّ
التمويلُ ،ذ ِكَر
ّ
أنه إن مل يقدر لبنان أن يدفع
َ
حصته فسيؤمن األمني العام
ّ
التمويل من
لألمم املتحدة
ُ
ُ
احملكمة
وتكمل
الدول األخرى
ّ
مسارها .إذًا ،حنن لسنا ضد
َ
ّ
ولكننا
العدالة ،بل حنن معها.
التمويل ّ
ضد ّ
ألنه ليس هناك
مسوغ دستوري وقانوني
من
ّ
له .جيب على ّ
اللبنانيني أن
ألن بعضهم دائمًا
يفهموا ذلك ّ
خيتصرون األمور ،فيقولون
«اجلنرال ضد احملكمة» ،ولكن
ضدها ،بل أنا مع
لست
كال أنا
ُ
ّ
متر
احملكمة ولكن فقط عندما ّ
الدستورية ،فإما أن
بالوسائل ّ
حنس ونشعر ونتصرف كدولة
سيدة ،واما ال! فعندما تتعامل
معنا األمم املتحدة ،ال حيق هلا
أن تعطينا األوامر! بل نتفاوض
معها فنحن لدينا دستور وجيب
حنرتمهّ .
يتم أمام
أن
َ
التقاضي ّ
احملاكم ّ
اللبنانية ،ولكن عندما
ٍ
دولة أخرى أو
سينتقل إىل
ٍ
سلطة أخرى ،فيتطلب
إىل
موافقة جملس ّ
النواب ،وذلك
الدستور
حسب املادة  20من ّ
ّ
اللبناني.
ً
ثانيا ،وحسب املادة  ،52نرى
ّ
أنه على أي اتفاقية َدولية –
توجب من خالهلا
خصوصًا إذا
َ
دفع أموال – أن متر بواسطة
ليعود
اجلمهورية
رئيس
َ
ويرسلها إىل جملس ّ
النواب،
ويف اجمللس تتطلب اإلتفاقية
الث َ
موافقة ّ
لثني .إذًا ،يف كلتيَ
َ
احلالتني ،ال يوجد إذن ،وليس
هناك من اتفاقية قائمة .هذا
هو رأينا حنن من مسألة وجوبنا
أن ندفع أو ال ،وأعود َ
وأذ ّكُر
لكم ّ
أننا إن دفعنا أو مل ندفع
فالقضاء «ماشي» .حنن ال
الدولي! أقول
نوقف القضاء َّ
هذا كي ال ّ
يتهموننا قريبًا
الدولي!
أننا نواجه اجملتمع
َّ
حنن لسنا نواجه أحدًا! بل على
الدولي هو
العكس اجملتمع
َّ
من يواجهنا ،ولسنا حنن من
يواجهه .وحتى اآلن ال نعرف
ملاذا.
ِ
حبقنا حنن،
من هنا ،أي إجراء
اعتباطيًا
تعسفيًا،
نعت ُربه
وجائرًاّ ..
ألنه ال إلزام علينا يف
املوضوع .إذًا هذا هو موقفنا
ولقد ّ
ّ
نظل ساكتني
بلغناه ومل
لنقبل باألمر الواقع .تعرفون
ً
أصرح بعد
عادة ال
مجيعًا أنا
ّ
ٍ
السفراء ،ولكن
لقاء مع
ّ
السفارة أصدرت بيانًا ُ
فأجبرِ ُت
َ
اآلن أن أوضح هذه ّ
النقطة،
وإال مل ُ
ألحتدث عن األمر.
أكن
ّ

ٍ
جهة أخرى ،لقد حبثنا يف
من
التكتل مواضيع متعددة ،عن
قضية ترشيش ،عن قضية
وعن
السورية،
اخلروقات
ّ
ّ
والتقية ،وعن كالم
التعيينات
رّ
الداخلية عن اإلغتياالت،
وزير ّ
والعالقة مع باقي األحزاب،
وزيادة األجور ومشروع الوزير
حناس ،وعن بعض اإلفرتاءات
اإلعالمية علينا من بعض
األحزاب ..واعتربنا احلديث
داخليًا وكان نوعًا من اإلطالع،
قمنا جبولة أفق واسعة قلي ًال،
مهم
أن ال شيء
ولكن رأينا ّ
ّ
فيها ،بل هي حفلة افرتاء
كالعادة .وحنن لسنا جمربين
الساحة ونرد على
أن ننزل إىل ّ
يتعرض لنا .ويف أغلب
كل من
ّ
نرد أص ًال ،ألننا نعترب
األحيان ال ّ
أنفسنا فوق األزمة يف هكذا
َ
مواضيع.
أما يف ما يتعلق باخللوة ّ
اليت
قمنا بها يف دير مار الياس يف
الكنيسة ،فلقد َ
ِ
َ
مقرراتها
أعلّنا
ووزعناها اليوم مكتوبة كاملةً
ّ
ّ
كل
مدمج ،مع
قرص
ويف
ٍ
ّ
َ
املداخالت ّ
حصلت هناك.
اليت
ولكن األهم من هذا ،نشعر
أن احلكومة ال تريد أن تنجز
ّ
املوازنة .األمر يبدأ بشعور،
ولكن ال ميكننا أن حنكم ّ
ألنه
قد يكون شعورًا خاطئًا،
ّ
الشعور إىل
ولكن يتحول هذا
َ
إحساس أقوى كي يصل إىل
ٍ
يكون
حد القناعة .إذًا نتمنى أن
ّ
َ
ّ
الشعور خاطئًا ،كما أننا
هذا
إن املوازنة مليئة
سبق وقلنا ّ
وإن هناك إصرارًا
باألخطاء
ّ
على اخلطأ ،ولكننا ال نقبل
نكرر
مبوازنة مليئة باالخطاء.
ّ
ذلك قبل أن نصل إىل جملس
الوزراء حيث سيبدأ اجلدال من
جديد على هذا املوضوع.
ويف اخلتام ،ومع وفاة ولي
السعودية األمري سلطان
عهد
ُّ
نتقدم بالعزاء
بن عبد العزيز،
ّ
السعودية،
للمملكة العربية
ُّ
ونرجو أن يتغمد الل الفقيد
برمحته
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
حافيني:
ّ
الص ّ
ّ
يتعلق حبزب
س :سؤال
ّ
اإلتصاالت يف
اهلل وشبكة
ّ
كتكتل
ترشيش .هل توافقون
بأن يقيم حزب اهلل شبكات
ّ
إتصاالت تابعة له يف مناطق
لبنانية خمتلفة؟
ّ
تعلمون
ج:
شبكة
أن
ّ
ّ
ّ
ّ
التابعة
الثابتة
اإلتصاالت
أدت
حلزب اهلل موجودة ،وقد ّ
السابع
السابق إىل أحداث ّ
يف ّ
ّ
الشبكة كانت
أيار ،وهذه
من ّ
موجودة قبل عودتي من فرنسا
حبوالي العشر سنوات .أعتقد
أي جديد
أن ليس هناك
ّ
ّ
ّ
فلتتقدم
وإال
يف ترشيش،
ّ
املختصة وتعاين
السلطات
ّ
ّ
أي جديد
املوضوع لتطلعنا على ّ
ّ
بالطبع ّ
ّ
أنه حبسب
مت تركيبه.
ّ
ّ
حيق ألحد
الشرع والقانون ال

ّ
ً
ّ
الشبكة
شكبة على
يركب
أن
ّ
العامة ،ولكن هل تعلمون
ّ
خاصة
أن لسوليدير شبكة
ّ
ّ
ّ
واخلارجية
اخلية
لإلتصاالت ّ
ّ
الد ّ
ّ
كل أجهزة
وهي تستعمل
وملدة
اخلاص
الدولة حلسابها
ّ
ّ
ّ
مخسة وعشرين عامًا؟ املقاومة
عمل مقاوم ،ال
هي عبارة عن
ٍ
يستطيع أفرادها أن ّ
يتصلوا
الصفري او
فيما بينهم بواسطة ّ
الزاجل .هناك
بواسطة احلمام ّ
خطوط يضعها العسكر يف
املقاومة ،وهناك شبكة قائمة
يقومون بإستعماهلا .حياولون
ّ
واإلتصال.
حرية احلركة
تأمني
ّ
يتم فتح معركة
هل تريدون أن ّ
بسبب شبكة ّ
إتصاالت حزب
اهلل من جديد؟ جيب أن ننتهي
نهائيًا.
من هذه املزايدات
ّ
َ
مل مل نعد نسمعكم
س:
الصوت يف عهد الوزير
ترفعون ّ
الصحناوي بسبب عبد
نقوال
ّ
أن هناك
املنعم يوسف ،علمًا ّ
الكثري من ّ
التجاوزات وآخرها
أن إدارة أوجريو ضربت
هو ّ
رئيس نقابة املستخدمني على
خلفية اإلنتخابات القادمة.
ّ
الصمت عن عبد املنعم
ملاذا
ّ
يوسف؟
جّ :
قديسًا وجيب
طوبناه ّ
ألننا ّ
أأن ندافع عنه ،كما جيب أن
شعبية رئيس
حنافظ على
ّ
احلكومة ّ
يهمنا ان يكون
ألنه
ّ
قويًا( .ساخرًا).
رئيس احلكومة ّ
أن رئيس احلكومة
يبدو
ّ
قويًا ّ
إال
يف لبنان ال يكون
ّ
إذا جتاوز القوانني وقام
حبماية املخالفات الكبرية،
الصغرية هي
ألن املخالفات
ّ
ّ
الصغرية ،إذ إن
كالسرقات
ّ
ّ
الصغرية
بالسرقات
قام بها
ّ
ّ
إن نفسه صغرية،
سيقولون عنه ّ
السرقات
ولكن عندما تكون
ّ
كبرية سيقولون عنه ّ
قوي
إنه
ّ
ومتفوق .ونفس املقاربة ميكن
ّ
ألن
إعتمادها يف املخالفات،
ّ
محاية املخالفات هي جزء من
الدولة ّ
بنانية .وهذا
سياسة ّ
الل ّ
يتم إعتمادها منذ
األسلوب
ّ
زمن ليس بالقريب ،إذ أخرجوه
ٍ
السجن ليعطوه منصب
من
ّ
رئيس أوجريو .ولكن يف ّ
كل
األحوال ،ما أقوله اآلن ليس
بإعالن لعجزناّ .
كل ما حيصل
ٍ
التاكم ،وعندما حيني
يزيد
رّ
ستتم معاجلة
الوقت املناسب
ّ
ّ
كل موضوع حبسب حجمه.
س :الوزير باسيل قال
«إن حزب اهلل غري مهتم
ّ
ّ
التقدمي
بالتدخل خبالفكم مع
ّ
هو
والذي
اإلشرتاكي»،
ّ
تقين،
باب
سياسي من
ٍ
وحضرتكم قلتم «ال إصالح بال
مقاومة وال مقاومة بال إصالح،
وخيطئ من يعتقد غري ذلك».
بأن هناك برودة
لدينا شعور ّ
يف العالقة بينكم وبني حزب
اهلل ،هل هذا ّ
الشعور صائب؟
ج :ك ّال ليس هناك برودة.
إن هناك
السابق ّ
لقد قلت يف ّ
األوليات
أوليات ،ومن حيث
ّ
ّ

هناك خالف يف ّ
النظرة حول
هذا املوضوع .حنن لدينا
أن الفساد
إعتقاد ثابت مفاده ّ
سيضرب املقاومة إذا تواصل
ّ
الطريقة .ال
يف البلد بهذه
أي إنسان أن يقاتل
يستطيع ّ
وجيابه املوت ،لريى ،إن نظر
أن هناك من يسرقون
خلفهّ ،
املرة األوىل اليت
البلد .يف
ّ
يرى فيها ذلك ،قد يستغفر
املرة ّ
الثانية،
ربه ،وأيضًا يف
ّ
ّ
ّ
املرة الثالثة سيكون
ولكن يف ّ
الداخل.
مضطرًا لإلستدارة إىل ّ
ّ
أنا أقوم ّ
وشدة
حبماس
بالتنبيه
ّ
ٍ
ألن املوضوع خطر ،وليس
ّ
إمكانية إلستمرار هذا
هناك
ّ
الوضع.
إن
س :ما رأيك يف القول ّ
األمريكي
السفري
مغادرة
ّ
لسوريا هي بداية نهاية ّ
النظام
السوري؟
ّ
غادر األمريكيون
ج :لقد
َ
سوريا سابقًا ألعوام ثم عادوا،
ملاذا عادوا؟ إذًا ،كال هذا
ّ
ّ
النظام
مؤشرًا لنهاية
ليس
ً
ّ
ولكنه طبعا مؤشر
يف سوريا،
استياء.
السؤال على
طرحت
أنا قد
ُ
ّ
السفرية عن هذا املوضوع
ّ
َ
ّ
إنهم ليس لديهم
فقالت
ُ
فأجبتها :أعرف ذلك
موقف،
ولكن أال ّ
السيناتور مكاين
يدل ّ
على ذهنية قائمة يف الواليات
كال،
فردت:
املتحدة؟،
ّ
فأنت تعرف كيف هو ّ
النظام
َ
األمريكيُّ ..
ٍ
حر يف أن
كل
واحد ٌّ
فقلت أنا :نعم
رأيه،
ُ
يعبرَّ عن ِ
ِ
معك حق ،هذا نعرفه.
تفسرون اعتبار
س :كيف
ّ
ّ
شهيب منذ
النائب أكرم
ّ
ّ
التغيري
يومني أن تكتل
ِ
ذاته
حبد
واإلصالح حيتاج
ّ
لتغيري وإصالح؟
ٍ
ج :طبعًاَ ،ف ُهم قد أعطوننا
ّ
ّ
بكل سلوكهم منذ
النموذج
العام  1984أي منذ أول حكومة
َ
شارك فيها وليد جنبالط،
ّ
الصاحل يف
النموذج
أعطونا
ّ
الدولة ومواردها وكيفية
إدارة ّ
ّ
على
التعويضات
توزيع
املهجرين ..فلم نعرف من َ
أخذ
َّ

ّ
التعويضات،
املهجرين (بفتح
َّ
املهجرين (بكسر
اجليم) أم
ِّ
اجليم)؟!
ً
لغة هادئة ألننا
نعتمد
حنن
ُ
حريصني على الوحدة الوطنية،
ّ
نتخطى ّ
كل ما
ومستعدون أن
َ
حصل يف املاضي .ولكن أن
نصبح حنن ّ
متهمني مبا صنعوه
هم؟! فهذا األمر غري مقبول .ال
يقبل به أحد.
س :خطف معارضني سوريني
ّ
اللبنانية
األراضي
على
وانتهاكات للحدود ّ
اللبنانية من
السوري ومد شبكات
اجليش
ّ
اتصاالت يف مناطق مسيحية..
أليست هذه املواضيع أخطر من
مواضيع الفساد ّ
تتحدث
اليت
ّ
عنها كل أسبوع؟
ّ
مسلحة ،منها
ج :لدينا قوى
الداخلي ،منها قوى
قوى األمن ّ
عسكرية ،ومنها أمن عام،
ّ
كلها تراقب احلدود،
وهي
ومنها مراقبة اجلمرك ..فقبل
تكرروا املوضوع وأن تبنوا
أن
ّ
عليه تفسريات ،دعونا أن
مما يصدر عن
نقرأ
سطرين ّ
َ
هذه القوى! مث ًال ّ
جاءنا
أنه
َ
من قوى اجلمرك ّ
أنها الحظت
َ
دخلت
السورية قد
ّ
أن القوات ّ
ّ
اللبنانية ..أو
إىل األراضي
قوى األمن العام هي ّ
اليت
رأت ذلك ..أو ال يهم أية قوة
عسكرية ّ
مكلفة .ولكن أن يقوم
ويدعي أمراً
ٍ
أحدهم يف
قرية ما ّ
ُ
ما غري صحيح ،فهذا ال جيوز!
فمنذ فرتةَ ،
الجىء سوري
قال
ٌ
من الالجئني يف عكار ّ
إنهم
«كلهم إيرانيني ّ
ّ
الذين يطلقون
علينا ّ
النار يف تل كلخ» ،ولكن
كيف ميكن من على ُبعد مئات
َ
األمتار ويف ّ
يعرف
الليل أن
ّ
أنهم إيرانيون؟!! كيف ذلك؟!
ً
إشارة مميزة على
هل رأى
ِ
بزاتهم؟! من املعيب على
يكرر هذه األمور.
اإلعالم أن
ّ
ملاذا كل هذه األجهزة األمنية
ّ
اليت تسهر على احلدود؟
س :ال يوجد أحد على احلدود.
ج« :فالتة القصة؟» ..إذًا،
إغتنم الفرصة ُ
ّ
بالتهريب
وقم
لتستفيد (ضاحكًا).

2WAY TOWING
SERVICES

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

النتائج الرمسية النهائية لالنتخابات التونسية

اإلسالميون نالوا  90مقعداً بـ %41,47من
األصوات

أعلن رئيس اهليئة العليا
املستقلة لالنتخابات يف تونس
كامل اجلندوبي أمس ،ان حزب
حركة النهضة االسالمي بزعامة
راشد الغنوشي ،حصل على
 90مقعدًا ( 41,47يف املئة)
يف اجمللس الوطين التأسيسي
املؤلف من  217مقعدًا وهو ما
يعادل ثالثة أضعاف عدد املقاعد
اليت فاز بها اقرب منافسيه.
وقال ان حزب املؤمتر من اجل
اجلمهورية العلماني حل يف
املركز الثاني حبصوله على 30
مقعدا ( 13,82يف املئة) يف
االنتخابات اليت اجريت االحد
املاضي.
وأضاف ان التكتل الدميوقراطي
من اجل العمل واحلريات بزعامة
مصطفى بن جعفر حل ثالثًا مع
 21مقعدا ( 9,68يف املئة).
ومن جهة اخرى ،ألغت اهليئة
العليا املستقلة لالنتخابات فوز
ست قوائم تابعة لـ»العريضة
الشعبية» بزعامة اهلامشي حامدي
بسبب وجود خمالفات.
وقالت ان القوائم اليت الغي
فوزها مخس يف تونس (دوائر
سيدي بوزيد وصفاقس 1
وجندوبة والقصرين وتطاوين)
وواحدة يف فرنسا (دائرة
فرنسا .)2وأوضحت انه سيعاد
احتساب نتائج الدوائر املعنية
يف ضوء اسقاط هذه القوائم.
واثر اختاذ هذا القرار صفق
احلضور يف املؤمتر الصحايف
للهيئة ،طويال وعلت الزغاريد
وأدى البعض النشيد الوطين،
مما استدعى تدخل رئيس اهليئة
الذي طالب احلضور باهلدوء
لالستمرار يف اعالن النتائج.
وكانت شبهات أثريت حول
الشعبية»
«العريضة
قوائم
بزعامة احلامدي صاحب قناة
«املستقلة» اليت تتخذ لندن مقرًا
هلا ،من حيث متويلها وعالقات
حمتملة حبزب الرئيس املخلوع
زين العابدين بن علي.
أعلن
سابق،
وقت
ويف
الغنوشي ان حمادثات جترى
اآلن لتأليف حكومة وحدة وطنية
يف تونس ،مشريا اىل ان تركيا
تعترب بالنسبة إىل بالده منوذجًا
للدميوقراطية.
وقال يف مقابلة مع وكالة
«األناضول» الرتكية شبه الرمسية
«حنن نتحدث مع كل حزب
سياسي حارب نظام بن علي،
وليست لدينا أي شروط مسبقة
يف مسعانا لتشكيل حتالف
واسع» .وأوضح ان احملادثات
ترتكز اآلن على «تأليف حكومة
وحدة وطنية» .وأضاف انه مل
يرتشح ألي مقعد يف اجمللس أو
للرئاسة ،من غري ان يعين ذلك
انه «ترك السياسة والساحة
السياسية ،فال ينبغي أن يكون
املرء عضوًا يف احلكومة أو رئيسًا
للوزراء كي يكون سياسيا».
وشدد على ان « تركيا هي دولة
منوذج بالنسبة إلينا يف ما يتعلق

بالدميوقراطية» ،وان «مثة عالقة
جيدة جدا بني تركيا وتونس وآمل
يف أن يتوافر اجلو املناسب يف
املستقبل كي نتمكن من تعزيز
هذه العالقات».
ويذكر ان النتائج األولية
لالنتخابات أظهرت فوز حزب
حركة النهضة وفشل القوى
اليسارية والليربالية يف احلصول
على عدد كبري من مقاعد اجمللس
الوطين التأسيسي الذي يتألف
من  217مقعدا.
وتهدف املشاورات بني القوى
السياسية اىل االتفاق على
قواعد املرحلة االنتقالية الثانية،
ذلك انه بعد اعالن النتائج
النهائية لالنتخابات وانقضاء
اجل الطعون الذي حدد بعشرة
ايام ،سيدعو الرئيس التونسي
املوقت فؤاد املبزع اجمللس
املنتخب اىل االنعقاد.
الوطين
اجمللس
ويتوىل
رئيسه
اختيار
التأسيسي
ونائبيه واالتفاق على نظامه
الداخلي ونظام موقت الدارة
الدولة كما يعني رئيسا موقتا
جديدا بدل املبزع.
وبعد ذلك ،يكلف الرئيس
املوقت اجلديد من تتفق عليه
الغالبية تأليف حكومة جديدة.
وقال الغنوشي االربعاء ان
خمتلف االجراءات اليت تلي
االنتخابات «ينبغي ان تتم يف
اقصر وقت ممكن ال يزيد عن
شهر».
ويدعو حزب حركة النهضة اىل
تأليف «حكومة ائتالف وطين»
ويؤيده يف ذلك حزب املؤمتر .يف
املقابل ،يدعو حزب التكتل اىل
«حكومة مصلحة وطنية» ،يف حني
يدعو حزب التجديد ،الشيوعي
سابقًا ،اىل «حكومة كفايات
وطنية من خارج االحزاب».
واكد كل من النهضة واملؤمتر
والتكتل بداية املشاورات بينهم
يف ما سيصري يف حال اتفاقهم
مع كتلة الغالبية.

«العريضة الشعبية»

يف غضون ذلك ،ال تزال
«مفاجأة» حلول قوائم «العريضة
اهلامشي
بزعامة
الشعبية»

احلامدي يف املرتبة الثالثة،
تتفاعل .ورفض اجلبالي اجراء
اي حوار مع احلامدي ،مما اثار
تنديد االخري الذي قال عرب قناته
«املستقلة» اليت تبث من لندن
انه لن يعود اىل تونس «ما دام
حيكمها اجلبالي» وذلك خشية
وقوع «فتنة» و»زحف مجاهري
سيدي بوزيد وفقراء االرياف
على العاصمة».
احلامدي
شخصية
واثارت
الشكوك
املادية
وامكاناته
ويشتبه كثريون يف وقوف حزب
التجمع الدستوري الدميوقراطي،
احلاكم سابقًا ،وراءه.
ومل تعلن اهليئة العليا املستقلة
لالنتخابات حتى اآلن نتائج دائرة
سيدي بوزيد اليت يتوقع ان تفوز
فيها «العريضة الشعبية».
ويف انتظار اجنالء غبار املعارك
االنتخابية ،بدأت املناقشات يف
شأن الدستور اجلديد تتفاعل
بني النخب .واكد اجلبالي ان
حزب حركة النهضة ال يسعى
اىل فرض دستور يلغي احلريات
وقوانني املرأة ومكانتها يف
اجملتمع.
اما قائد السبسي ،فاعترب انه «ال
ميكن كل من يأتي اىل احلكم ان
يغيرّ ثوابت االمور ويقلبها رأسًا
على عقب» .ومل يظهر سوى جزء
بسيط من النتائج الرمسية حتى
اآلن ،على خالف االنتخابات يف
ظل حكم بن علي عندما كانت
النتائج تعلن مباشرة النها كانت
مقررة سلفًا.
واظهرت النتائج من املناطق
اليت استكملت الفرز حصول
النهضة على  68مقعدًا ،بينما
حصل املؤمتر على  23مقعدًا.
ومل تعلن بعد نتائج العاصمة.
وارتفع مؤشر بورصة تونس
بشدة االربعاء بعد اجتماع
الغنوشي مع مسؤولني تنفيذيني
يف البورصة واعالنه انه يؤيد
ادراج مزيد من الشركات
فيها .ويقول بعض احملللني
ان الغنوشي يبقي نفسه خارج
احلكومة للرتكيز على الفوز يف
ّ
املتوقع
االنتخابات الرئاسية
اجراؤها أوائل .2013

واشنطن تتهم باكستان بالسماح
بهجمات متشددين
قال نائب قائد «قوة املساعدة االمنية الدولية» يف افغانستان
«ايساف» اليت يقودها حلف مشال االطلسي اللفتنانت جنرال االمريكي
كريتيس سكاباروتي إن القوات الباكستانية تسمح للمتمردين بشن
هجمات صاروخية واخرى بقذائف اهلاون على القوات االمريكية عرب
احلدود يف افغانستان ورمبا كانت تتعاون مع املسلحني.
وأضاف« :يف بعض املواقع من آن اىل آخر نرى ما يبدو لنا كأنه
تعاون ...او على االقل غض للنظر حني يطلق املتمردون قذائف
صاروخية او قذائف هاون على مرأى من احد مواقعهم (مواقع
اجليش الباكستاني) على ما نعتقد».
من جهة أخرى ،قال مسؤولون امنيون ان مثانية متشددين قتلوا يف
غارتني جويتني شنتهما طائرات امريكية من دون طيار يف املنطقة
القبلية بباكستان احملاذية للحدود مع افغانستان.

سيف اإلسالم القذايف يريد طائرة
لنقله من الصحراء الليبية إىل الهاي
بينما تتضارب األنباء عن سيف
اإلسالم القذايف وما إذا كان
يف طريقه إىل مالي اليت وصل
اليها رئيس املخابرات للنظام
السابق عبداهلل السنوسي ،أو
كان حقًا طلب طائرة لتسليم
نفسه إىل احملكمة اجلنائية
الدولية ،أعلن «اجمللس الوطين
االنتقالي» أنه سيحاكم قتلة
الزعيم اللييب الراحل العقيد
معمر القذايف.
صرح نائب رئيس «اجمللس
الوطين االنتقالي» عبد احلفيظ
غوقة« :بالنسبة إىل القذايف،
حنن ال ننتظر ان يقول لنا اي
شخص (ما جيب ان نفعله).
بدأنا حتقيقًا .وأصدرنا ميثاقا
لألخالق يف معاملة أسرى
احلرب .وأنا متأكد من أن ذلك
كان عم ًال فرديًا وليس من
عمل الثوار أو اجليش الوطين.
وأي شخص مسؤول عن ذلك
سيقاضى
(مقتل القذايف)
ُ
وحيصل على معادلة عادلة».
وكان رئيس الورزاء الروسي
فالدميري بوتني انتقد الصور
«املقززة» ملقتل القذايف.
وقال« :معظم أفراد اسرة
القذايف قتلوا .وعرضت جثته
على كل القنوات الدولية .من
املستحيل رؤية هذه املشاهد
من دون الشعور باالمشئزاز.
عرضوا صورة رجل مغطى
بالدماء ومصابًا جبروح وال
يزال حيًا ويتعرض للضرب
حتى املوت».
وأبدى الرئيس األمريكي باراك
أوباما عدم ارتياحه ألن «هناك
قدرًا من التوقري جيب التعامل
به مع امليت حتى إذا كان

شخصًا فعل أشياء رهيبة».

سيف اإلسالم
والسنوسي

وأفاد مصدر يف «اجمللس
الوطين االنتقالي» أن سيف
اإلسالم يريد طائرة لنقله
اىل خارج الصحراء الليبية
كي يسلم نفسه إىل احملكمة
اجلنائية الدولية ،وأنه «قلق
على سالمته ويعتقد أن تسليم
نفسه هو اخليار األفضل أمامه».
ان جنل القذايف مل يغادر ليبيا،
وأن شخصية بارزة من الطوارق
يف الصحراء تؤويه .لكن مل
يعرف ما إذا كان الطوارق
سيساهمون يف إخراجه إىل
مالي والنيجر .وأشار إىل أنه
يريد إشراك اجلزائر أو تونس
يف اتفاق لنقله إىل الهاي،
فهو «يريد إرسال طائرة له،
ويريد تطمينات».
وصرح الناطق باسم احملكمة
اجلنائية الدولية فادي العبد
اهلل بان احملكمة تريد درس
أنسب االجراءات لنقله ،و»األمر
يتوقف على مكان وجود املشتبه
فيه وكيف ميكننا االتصال به
وما الذي يلزم الحضاره إىل
الهاي».
ويف املقابل ،قال مستشار
لرئيس النيجر ايسوفو حممدو
إن «السنوسي يف مالي،
وصل (أول من) أمس آتيًا
من النيجر .وسيف حاليًا بني
النيجر واجلزائر ،يف املنطقة
احلدودية ،يف طريقه إىل
مالي .إنهما ال يعتزمان
االتصال باحلكومة ،إنهما يف
محاية الطوارق وسيبقيان يف
الصحراء».

وأوردت صحيفة «رابورت»
يف جنوب افريقيا أن 19
مرتزقا حمليًا ال يزالون يف
ليبيا وحياولون إخراج سيف
االسالم من هناك .ونشرت
صحيفة «بيلد» األملانية أن
طائرات تنتظر يف جوهانسبورغ
والشارقة يف االمارات العربية
املتحدة أمر االقالع لنقل
املرتزقة ،ورمبا سيف االسالم،
عندما تسمح الظروف بذلك.
وكان تردد يف آب أن جمموعة
افريقية جنوبية هربت من
طرابلس اىل نيامي كمية
من الذهب والعملة االجنبية
أسرة
حلساب
واألملاس
القذايف.
واوردت صحيفة «الدايلي
مريور» الربيطانية أن يف
حوزة سيف اإلسالم  16مليون
دوالر ،وهو يعرف مكان إخفاء
املاليني من سبائك الذهب
يف ليبيا ورموز الوصول إىل
احلسابات املصرفية السرية
األوروبية .وجاء يف تقارير
إعالمية أن وحدات من القوات
اخلاصة الربيطانية والقطرية
ّ
مكثفة عنه
جتري عملية حبث
يف منطقة احلدود اجلنوبية
لليبيا مع النيجر.
■ يف تونس ،أعلن وكيل أمني
اللجنة الشعبية العامة السابق
البغدادي احملمودي إطالقه
من سجن املرناقية القريب من
العاصمة التونسية.
■ يف تل أبيب حتدثت صحيفة
«هآرتس» عن قلق اسرائيلي
بعد وصول صواريخ روسية
متطورة سرقت من خمازن
اجليش اللييب ،إىل قطاع غزة.

للبيع
فرن ايطالي للبيتزا واملناقيش
حديث وجديد (غري مستعمل)
سبب بيعه عدم تناسبه
مع املكان املخصص له
السعر  5500أو أقرب عرض
االتصال بـ سوزانعلى الرقم:
0404353232
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<Ó€äË
� <‹Èâ]Üπ^e
¨ <ÿíمن
طائرات
واشنطن
<ª
شراء_·<
على´<g
»]÷<ƒËÜéj
_·<
«إسرائيل
<Ì⁄Á”uكانت
»16 <ÅÁqÊ
« <ÿæإف
نوع
<ƒÈ�jäi
√◊<HÌÈ
سابقا».
_·< منعتها
قد
]<ÎÇfiÊ <Hl^À◊π
<ƒ⁄ <Óõ^√ji

Ïu@Âzí

<ÌuÊÜ�π]<∞ﬁ]Áœ÷]<ƒËÖ^é⁄<ª<^„Ë_Ö
وبعد ساعات من دخول 25
<Çœ¬» <^ñ ]Ö <H«h]Áﬂ÷] <ã◊• <ª
سجينا مصريا إىل بلدهم عرب
<ã◊• <Ì÷Ê^¶ <·˘ <HÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q
معرب طابا احلدودي ،وصل
]÷<ÌËÖÁjâÇ÷]<l^�◊ä÷]<Ö^íj}c<h]Áﬂ
غرابيل إىل مطار بن غوريون
<Ì⁄á_ <–◊≠ <Ì⁄Á”v◊÷ <ÌÈŒ^nÈπ]Ê
يف تل أبيب .وقال املفرج عنه
J«Ç◊f÷]<ª<Ï4f“<ÌÈâ^Èâ
ربيع سليمان ،الذي كان يقضي
]27
عقوبة بالسجن أربع سنوات
<gÒ^ﬂ÷]<«gÒ^j”÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<ÅÇçÊ
إلدانته بتهريب خمدرات ،إنه
^<Ì¬]Éc <±] <oËÇu <ª <27] <ÎÅ
سيبحث عن عمل ولن يعود مرة
»]÷<˜<h]Áﬂ÷]<ã◊•»<·_<Ó◊¬<H«ÜrÀ
أخرى إىل إسرائيل.
´<]4� é⁄<H«Ì⁄Á”£]<ÖÊÅ<Ñ}`Ë<·_<g
اإلسرائيلي
اخلارجية
وقال وزير
<ÅÁ√Ë<‰⁄Ç¬<‡⁄<Ìä◊¢]<ÖÁñu»<·]<±c
اجليش
الذاعة
ليربمان،
أفيغدور
<H«gÒ^j”÷]«{÷<Íâ^Èä÷]<gj”π]<±c
علي
الصعب
«من
اإلسرائيلي،
<Ì⁄Á”u <ÖÊÅ <ÿÈ√Ài» <±] <^È¬]Å
أن أقبل أن مواطنا بريئا ورمبا
<·^ﬂf÷<·_Ê<^€Èâ˜<HŸ^€¬˘]<ÃËÜíi
¬◊J«Íu^Èä÷]<‹âÁπ]<h]Áe_<Óمصر)
ساذجا يسافر (إىل
العربي،
للتضامن
<Ì÷^£^e
الربيع<Üm`j⁄
مع »÷<·^ﬂf
]<·_ <±
<kÀ÷Ê
<ªجاسوسا
ليس
الواضح أنه
ومن
<H^ËÖÁâ
<^�ëÁí}Ê
]˝<ÌÈ€È◊Œ
خمدرات،
<Ç√Ëوال
عميال
_<ÏÇﬂq
مهرب¬◊<Ó
_<ÌËÁ÷Ê
وليس<%
<oÈu
ويلقى القبض عليه بناء على
]÷<Ì÷^u<ª<›ÁÈ÷]<Á‚Ê<HÎÖÁä÷]<›^øﬂ
املزاعم الكاذبة ،وبعد ذلك
كل
]J«Ö^øjﬁ
ندفع مثنا مقابل
جنرب على أن]ÿÈ€¢
اإلفراج عنه» .وانتقل غرابيل
<‹ËÇﬁ<gÒ^ﬂ÷]<Ì◊j”÷]<Áñ¬<hÜ«jâ]Ê
<«ƒŒÁ⁄آتيا
]2005<±
عام
إسرائيل
إىل
<MP
<oËÇu
]<ª <ÿÈ€¢
^<lجيشها
» Üíiيف
_·<وخدم
نيويورك،
من
]÷<ÜËáÁ
<±] <H«Ö]Éa
الثانية العام
يف
]˘“<ÌËÜn
لبنان<·_ <kfni
حرب©^<å
]<ÿÈœjäπ
 <ƒ€Œجنوب
حمافظا
] <ÏÇËÇ¢وقال
.2006
]÷<Ì÷ÊÇ
<±] <Ó√äi
‚<Áومشاهلا
فودة
<^⁄Êخالد
اللواء
سيناء
‚<ÌqÊÜ€
<ÿíu
]÷◊<HÌÈﬁ^ﬂf
مربوك ،اللذان كانا يف
السيد
<∞jﬂä÷]<Ÿ¯}<^7^√j
“^·<]<‰÷<‡”µ
<HÌÈﬁÁﬁ^Œإنهما
 <ÌœËÜ�eعنهم،
] <∞jÈï^πاملفرج
استقبال
<›ÁË
وظائف للمفرج عنهم
سيقدمان
“^·<J«^È◊√ <]ÜËáÊ
للمحتاجني
وسيقدمان
<ŸÁu
مساكن<l^øu¯⁄
»]<‘◊µ <ƒÈ€¢
<VŸ^ŒÊ
منهم.
]÷�^<ÃÒ^�÷]<·_<Á‚<ÇÈ“˘]<‡”÷Ê<HÃÒ
]<ÿqيف
سياسية
_·<
قوى“^<‡⁄ <Hÿ⁄
وانتقدت<ÿ”ée
<–f��Ë <%
 ˜<H«‰i^Èe^´]Ê<‰i^Èf◊â<Ü„øiتبادل
شبه جزيرة سيناء عملية
<±]<^j
مصريا.
اجلاسوس بـ 25سجينا
_·<»<ÏÖÇœ÷]<›Ç¬Ê<«!]<hàu»<|¯â
يف
الكرامة
وقال رئيس حزب
¬◊<ã◊•<ÿÈ�√iÊ<l^äâˆπ]<^ﬂe<Ó

]÷<ÖÁ⁄_ <HÍ⁄Á”£] <…]ÜÀ÷]Ê <h]Áﬂ
مشال سيناء خالد عرفات إن
<ÿ”ée <ÃÒ^�÷] <–Èf�i <›Ç¬ <åÜ”i
�
«هذه الصفقة ظاملة جدا وكان
J«xÈvëÊ<–ÈŒÅ
من املفرتض أن يتم اإلفراج
<≈Ü <Ó◊¬ <gËÁíj÷]» <Ó◊¬ <ÅÇçÊ
�
عن مجيع األسرى والسجناء
]<Í◊}]Ç÷] <‡⁄˘] <ÔÁŒÊ <l^⁄Á◊√π
املصريني يف سجون اسرائيل».
<ÏÇÒ^¬ <ÍÀËÖ <ÕÜç_ <]Á◊÷] <Ìâ^ÒÜe
وأضاف «هلذا نطالب اخلارجية
]<ÂÅÁ€ëÊ<H≈ÜÀ÷]<]Ñ‚<ÌÈ÷¯œjâ]<±
املصرية باإلعالن الفوري عن
}^<H«!] <hàu» <Ìﬂ€È‚Ê <ÏÜ�Èâ <tÖ
عدد السجناء املصريني لدى
}<›àj◊⁄ <å^© <ÜËáÁ÷] <·_Ê <^ëÁí
إسرائيل».
<Ö^Èj÷] <‡⁄ <Ün“_ <«!] <hàu» <{e
وتابع «هناك سجناء لدى
»]÷<Á‚ <‰e <›^Œ <^⁄ <·_Ê <H«Ü£] <;õÁ
إسرائيل مضى على سجنهم
<^„ﬁÁ€ñ⁄<‡⁄<Ì÷ÊÇ÷]<»ËÜÀi<ÿq]<‡⁄
ومنهم ما
]÷30 <HÍﬁÁﬁ^œ
أكثر من
<‰œËÜ
عاماÊ <…Ü ،
_ <·_ <Ç√e
عاما،
والثالثني
العشرين
بني
<ã◊• <]Á◊ÀŒ_Ê <ÌËÖÁ„€¢] <Ìâ^ÒÖ
الفدائيني حيث
من
وغالبيتهم
]÷J«Ì⁄Á”£]<]Á�œâ_Ê<h]Áﬂ
]÷<ãÈÒÜمتهمني
إسرائيل عن
<Ÿ^éÈ⁄
أفرجت_·< »<Ö]ÜŒ
<Ô_ÖÊ
تفرج
ومل
وجنائيني،
تسلل
بتهم
<^ñœ÷] <±] <ÍÀËÖ <Ì÷^uc
<·^€È◊â
فدائيني».
أو
سياسيني
عن
<Ã◊π]<Ó◊¬<^√◊�⁄<ãÈ÷<‰ﬁ_<±]<4éË
احلريات
جلنة
رئيس
أكد
بدوره،
<‰e<ö3ÀË<·^“<‘÷Ñ÷<H–ÈŒÅ<ÿ”ée
بشمال
نقابة
<ÍÀËÖ
احملامني]÷◊<]Á
]<ƒ⁄ <Ì÷`äπ
يف <ovfË
_·<
البلك
مصطفى
إيهاب
سيناء<l^nu^fπ] <Áï <Ó◊¬ <Ñ~jË <‹m
<‡⁄Ê
]÷ J«›á¯÷]<Ö]Üœعلى هذه الصفقة
أنه يعرتض
للمفوض
«كيف
وتساءل
كليا.
<ÌÈ◊}]Ç÷]<ÜËáÊE<ÏÁ�}»<·_<±]<Ö^ç_Ê
قام
الذي
املصري
والوسيط
<DÅ^Ëá <Ÿ^€¬˘] <ÃËÜíi <Ì⁄Á”u <ª
]÷ <H≈Üäjعن
<‡⁄لإلفراج
جبار
جمهود
بعمل
˘·<
<Íç
<^„È <ÅÊÖ^e
مقابل
فلسطينيا
أسريا
1027
‚<kﬁ^“ <:÷] <ÖÁ⁄˘] <‡⁄ <ÇËÇ√÷] <’^ﬂ
 <ÌﬂÈ√⁄اإلفراج
يفلح يف
]˜¬<Õ^”j
مل <Ì◊uÜ⁄
شاليت<ª ،
<Í¬Çjäi
يف
املصريني
السجناء
¬◊<Óمجيع
عن
_<ÏÁ¬Å» <{÷ <Ãâ_Ê <J«^„â^â
إسرائيل».
سجون
<Ì⁄Á”£] <ÿ√Ài <ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊¢ <ÎÜe
بعمليات
بعض
]¬<Ö^fj
األهالي ¬◊<Ó
<H^„jËÖÁjâÅ
وهدد÷√<›Ç
<]Üøﬁ
الذين
لإلسرائيليني
خطف
_·<<Ÿ^€¬˘]<ŸÊÇq<ƒïÊ<‡⁄<Á‚<ÎÜe
للسياحة
سيناء
يزورون
<Ìf√÷<ÎÜe<g√÷Ê<Hgj”π]<ÌÚÈ‚<ŸÇe
املصريني،
بالسجناء
ملبادلتهم
<Ÿ¯} <‡⁄ <HÌÈ◊È�√j÷] <Ö]Éa <T <–ËÜ
وأوضحوا أن ما مينعهم من
¶^<±Ê˘]<∞jâ^ÒÜ÷]<ÖÊÅ<^«÷]<Ì÷Ê
_·< عدم
¬◊ <Óيف
رغبتهم
ذلك
»]˘<Ü⁄
كان<]ÅÇé⁄
<H«Ìn÷^n÷]Ê
يف هذه
املصرية
احلكومة
إحراج
J«^ËÖÁjâÅÊ<^Èâ^Èâ<öÁ Ü⁄
املرحلة.

…Ìãé@áÌãi

السفري ناظر يتلقى رسائل عزاء من اجلمعيات اإلسالمية
باسرتاليا يف وفاة ولي العهد
كانبريا  2011-10-25واس
تلقى سعادة سفري خادم
لدى
الشريفني
احلرمني
حسن
اسرتاليا ونيوزيالندا
بن طلعت ناظر اتصاالت
ورسائل عزاء من مسؤولي
املراكز واجلمعيات اإلسالمية
اسرتاليا ونيوزيالندا
يف
وجزر احمليط اهلادي الذين
رفعوا التعازي خلادم احلرمني
الشريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز آل سعود ولصاحب
السمو امللكي األمري نايف
بن عبدالعزيز آل سعود
النائب الثاني لرئيس جملس
الوزراء وزير الداخلية حفظهما
اهلل وشعب اململكة العربية
السعودية يف وفاة صاحب
السمو امللكي األمري سلطان
بن عبدالعزيز آل سعود ولي
العهد نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الدفاع والطريان
واملفتش العام رمحه اهلل .
وبني سعادة السفري ناظر
أن رؤساء ومسؤولي املراكز
واملدارس
واجلمعيات
اسرتاليا
يف
اإلسالمية
ونيوزيالندا واجلزر اجملاورة
عربوا يف رسائلهم وبرقياتهم
عن تعازيهم الصادقة لقيادة
اململكة وهم يكنون كل
الوفاء والتقدير لسمو ولي
العهد وهم يشيدون مبواقفه
 ،ومببادراته ومآثره اخلرية يف
خدمة دين اإلسالم ،ورعاية
شؤون املسلمني يف العاملني
العربي واالسالمي ومجيع احناء
املعمورة.
االحتاد
رئيس
واعرب
االسرتالي للمجالس االسالمية
يف اسرتاليا يف رسالتة عن
مواساته الصادقة بوفاة مسو
ولي العهد االمري سلطان
واشاد خبدماته يف حمتلف
اجملاالت واياديه البيضاء اليت
عرفته بسلطان اخلري ،واوضح
ان دعمه املالي واالنساني
امتد ليصل اىل مجيع احناء

املعمورة.
من جهته اشاد الدكتور حممد
انس الندوي مبعوث وزارة
الشؤون االسالمية يف اسرتاليا
مببادرات مسو ولي العهد رمحه
اهلل ودعمه املتواصل العمال
الرب واالحسان واهتمامه بكتاب
اهلل الكريم والتشجيع على
حفظه وجتويده  .سائال املوىل
جل وعال ان يغفر لسموه على
ما قدمه من خري واعمال بر
وخدمات لالسالم واملسلمني.
بدور رفع رئيس مجعية اهل
احلديث يف فيجي عبداهلل
مناف برقية عزاء اىل سفري
خادم احلرمني الشريفني غرب
فيها عن تعازيه احلارة بوفاة
االمري سلطان مشيدا باجنازاته
وخدماته .
واعرب حسان الوفائي رئيس
مجعية اهلداية اإلسالمية يف
مدينة ملبورن باسرتاليا عن
تعازيه مشيدا بعطاء االمري
سلطان االنساني واخلريي
ومساعدته الفقراء والضعفاء
واملعوزين .
كما عرب رئيس اجلمعية
االسالمية اللبنانية يف سيدني
اصدق
مسري دندن عن

التعازي بوفاة االمري سلطان ،
مؤكدا ان اجلالية االسالمية يف
سيدني تشاطر قيادة وشعب
اململكة احزانها باملصاب اجللل
 ،سائال اهلل سبحانه ان يتغمد
الفقيد برمحته ومغفرته.
كذلك رفع رئيس املركز
الثقايف اإلسالمي باسرتاليا
شفيق الرمحن عبداهلل برقية
خادم احلرمني
اىل سفري
الشريفني يف كانبريا عرب
فيها عن تعازيه ملقام خادم
احلرمني الشريفني ومسو
والشعب
الثاني
النائب
السعودي بوفاة مسو االمري
سلطان مشيدا مباثره واعماله
اخلرية اليت يشهد هلا اجلميع
يف خدمة االسالم واملسلمني
من جهته اعرب مدير كلية
الرسالة االسالمية بسيدني
يف رسالته
علي روده
عن مشاعر العزاء وصادق
وشعب
لقيادة
املواساة
اململكة بوفاة االمري سلطان
رافعا الدعاء للعلي القدير أن
جيزيه خري اجلزاء وأن جيعل
ما قدم من اجنازات واعمال
خرييف ميزان حسناته وإنا هلل
وإنا إليه راجعون.

للبيع
سرير أطفال من الحديد بحالة ممتازة
مع فرشة
السعر  100دوالر
لالتصال97880313 :
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Saturday 29 October 2011
Saturday 4 June 2011

مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
@ÚÓ‹ó–€aÎ@ÚÌãËì€a@ã◊aân€a@äb»éa@ùÓ–¶
الخطي للحصول على الجنسية األوسرتالية
@paäb�‘€a@Ô�‹‘nèæ@ÚÌÏ‰è€aÎ

<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÷]
answers:
<à◊È‚ Correct
<käË] <gÒ^ﬁ
<Õ^ï]Ê
<pÊ^â<ÁÈﬁ<Ì�}<ÿæ<ª»<ŸÁœË
<›ÁâÖI <òÈÀ~j÷
<ÏÇËÇ¢]
Question
1 : 2<à◊ËÊ
<h^“Ü÷]<‡”µ<l]Ö^�œ÷]<Ÿ^€√jâ]
II Question
2 : 4^äπ]
±]<<East
Hills<‡⁄<‡ËÜ
III
Question
3:2
<±] <ÿíË <^⁄ <4 Ái <Wynyard
<Ü“]Ñi<‹„Ò]Üç<ÔÇ÷<l]Ö˜ÊÅ<ML
IV Question 4 : 1
<]Üç<Çﬂ¬ $<MNL<ÖÇœeÊ<H<ÌËÜ„ç
V Question
5:4
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˘]
0421778671<Áâ]Ü∆ <ÔÜ}_ <ÏÜ⁄ <Ö˜ÊÇ÷] <ƒñi <ÕÁâ

1. The leader ofJ‹„eÁÈq<ª
a territory
government
called
<ÂÑ‚
<‹ﬂj∆_ is
<·_
<ÅÊ_» <Ÿ^ŒÊ
<käË]<;õ]Á⁄<ƒÈréj÷<ÌëÜÀ÷]
1) Minister General
<Ö^�œ÷]
<·Á◊œjäË
2) Chief
Minister <‡ËÑ÷] <Hà◊È‚
<·Ê3éË
<‡ËÑ÷]Ê <‹øjﬂ⁄ <ÿ”ée
3) Administrator
<Ü“]Ñi<]Ê3éË<·]<H^È⁄ÁË<Ü“]Ñi
4) Governor
<ÌÈ◊í <Ê] <ÌËÜ„ç <Ê] <ÌÈ¬Áfâ_
<ÏÅ^Àjâ˜]
<ÌËÁﬂâ
<Ê_
2. What is <–Èœvj÷
the earliest
age to join
<l]4
Áj÷]
<ÂÑ‚
<‡⁄
<ÔÁíœ÷]
the Australian Defence Force?
<Ö^√â˜] <ÂÑ‚ <·] <^€“ <JJÏ4f”÷]
1) 22 years
<∞ﬂõ]Áπ]<ƒréi<ÕÁâ<ì}Ö˜]
2) 21 years
<Ÿàﬂπ]<ª<‹„i]Ö^Èâ<^œe]<Ó◊¬
3) 16 years
<Ì◊ËÁ�÷]<ÕÁÀí÷]<‡⁄<ì◊~j÷]Ê
4) 18 years
J«∞ﬂm˜]<›^Ë]<Ü“]Ñj÷]<]Üé÷
<Çœ÷<^ﬂ⁄<‡Ë4n”÷]<ÿn⁄«<Õ^ï]Ê
3. Early<]Üq
free settlers
came
from
<ÕÁŒÁ÷]
<Ω^fu˝]
<l2j}]
1)
Great
Britain
and
Scotland
<l^u^fë <Ì◊ËÁõ <4e]Áõ <ª
2) Great
Britain
Ireland<›^Ë]
<ÁÈﬁ
<Ì⁄Á”u
<·cÊand
<∞ﬂm˜]
3) Great
Britain <à◊ËÊ
and Germany
<Ó◊¬
<Ì€€í⁄
<pÊ^â
4) Great
and<–Èœ†
New
<ÿ√qÊ
<ÌÈœÈœuBritain
<l^u¯ë]
Zealand
<‹ŒÖ<Ö^È§]<›^√÷]<ÿœﬂ◊÷<^ﬂ◊Ò^âÊ
<ÂÑ‚Ê <HÌË˜Á÷] <·^”ä÷ <Çu]Ê
<Ü“]Ñj÷]
<Ö^√â]
<ªis<l^ñÈÀ~j÷]
4. Which
state
the second
<ÜÀä÷]
largest?<‘ç <·ÊÅ <ÿ√rjâ
<ÌÈeÉ^q
<Ün“] <ÌËÇËÇ£] <‘”ä÷^e
1) Queensland
J«h^“Ü◊÷
2) South Australia
<·Ê3éË
<‡ËÑ÷]
<
h^“Ü÷]»
3) Western Australia <·]<Ÿ^ŒÊ
<Í�«i
<:÷]
<II <MyMulti
<Ü“]Ñi
4) New
South
Wales
<l]Ö^�œ÷]Ê <l¯ ^£] <2¬ <ÜÀä÷]
<^ñË_ <·ÊÜ ÁÈâ <II <l]Ö^f√÷]Ê
5. Who are the indigenous people
<É] <ÏÇËÇ¢] <l]4√äj÷] <gqÁ≤
of Australia
<l]Ö˜ÊÅ <U <·ÊÜ ÁÈâ <‹„ﬁ]
1) European Settlers
<NQÊ <ÌËÜ„é÷] <ÏÜ“Ñj÷] <Ó◊¬
2) the Aboriginal
<ÌÈ◊íÀ÷]
<ÏÜ“Ñj÷] people
<Ó◊¬ <]Ö˜ÊÅ
3)
Torres
Strait
people<Ê
<ÜÀâ <ÏÜ“Ñi
<Ó◊¬Islander
<Ö˜ÊÅ <MLL
4) the Aboriginal andJ«^ËÁﬂâ
Torres
Strain Islander people
<ÎÜÀÈq<V{e<Ÿ^íi˜]<Ö^äÀjâ¯÷

إجابات صحيحة

اسرتاليــات
ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎﺕ

القانون اجلديد
˛عواقبa@ÊÏiãÿ€a@ã»é@…œáÌ@Âﬂ@ZpÏia
�  أحذروا- نداء لرجال الدين
ÊÏqÏ‹æa@êÓ€Î@ãé

. من قانون شهادة الزواج املذكورة القانونية50 أقر بند
ّ
CÊÏiãÿ€a@pbõÌÏ»mD@Ú�Ç@Â«@—ìÿm@pÏ„bÀ@Ú‰ß
بأنه
،1961
لعام
الزواج
 ألحد1 أعاله يف فقرة

<·]Ç◊e <ª <Ìø ^-] <l^⁄Á”£]
<Õ]Ç‚_ <ƒ⁄ <^⁄ÇŒ <Íñ≥ <ÔÜ}_
Jl^m^√fﬁ˜]<òÀ}
<ÖÁäÈ Ê2÷] <ÜËÜœi <ÖÊÇë <Ç√eÊ
<lÁe] <ÍﬁÁõ <ÇÈä÷] <^¬Å <lÁﬁ^∆
<ÇËÇvj÷ <Ì◊œjä⁄ <Ìﬂ¢ <^éﬁ] <±]
<l^m^√fﬁ] <òÈÀ° <l^ËÁjä⁄
J^È÷]3â]<ª<·ÁeÜ”÷]
<·] <‡⁄ <ÌïÖ^√π] <‹È¬á <ÖÑuÊ
<Ì÷^äπ] <Ì�◊â <Ñ}`Èâ <|]3Œ˜]
<ÎÇË_<‡⁄<gÒ]Üñ÷]<Ö^√â_<ÇËÇvj÷
<àr¬ <’^ﬂ‚» <Ÿ^ŒÊ <J∞Èâ^Èä÷]
J«^ﬂ‚<ÌÈ⁄^ﬂ÷]<ÌÈõ]ÜœµÇ÷]<ª
˜<يربهنÊ_»
< أنlÁe]
<الدينÇÈä÷]
< رجلŸ^ŒÊ
على
<ÿfŒÊ
<]ÖáÁ÷]
<ÌäÈÒÖ
<·^
<Íç
<ÿ“
تقيد
ّ للدائرة املذكورة بأنه
<ÖÁ„€¢]<ƒ⁄<<Ì⁄Çœπ]<ª<‡”i<%
 من50
بكل متطلبات البند
J«l^e^~jﬁ˜]<ÿfŒ<Í÷]3â˘]
<Ì⁄Á”£]<tÊÜ}<ÌÈÀÈ“<Ü„øË<]Ñ‚Ê»
 و إذا أخفق،قانون الزواج
<‰◊“ <Ÿ]ˆä÷] <ŸÁu <ÏÜ�Èä÷] <‡¬
 ستقوم الدائرةJ«Ä^ﬂπ]<4«i
يف ذلك
<‹È¬á
<ÿë]Êحبسب
<H <–u˜ <kŒÊ
<ª
القوانني
مبعاقبته
<kŒÊ <ª <‰⁄Ár‚ <ÌïÖ^√π]
.املرعية يف هذا الشأن
<ÜËÜœj÷] <·_ <±c <]4é⁄ <HÌ◊Úâ˜]
<الدينÌÈ÷]3â˜]
<من رجالÜâ˘]»
< نرجوV
لذلك
<ÕÁâ
<Ÿ^Œ
<ÌÀ◊”j÷]<Õ^�π]<ÌË^„ﬁ<ª<ÿ€vji
 أن،املخولني بعقد القران
J«·ÁeÜ”÷]<Ü√ä÷<Ì◊⁄^”÷]
<البندlÁe]
مبتطلبات
<50
·^π2÷]
<ÇÈä÷]يلتزموا
<Ÿ`âÊ
<]ÖáÁ÷]
<‡”µ <ÃÈ“»
< <يف كلÌäÈÒÖ
قانون_·<الزواج
من
<^„jfËÜï <·] <ŸÁœ÷] <Ì◊ë]Á⁄
،J«[ºœ
∞< زواجًاmÁ◊π]<Ö^f“<^„√
مرة يعقدون فيها
ÇÈâ
<∞mÁ◊π]<Ö^f“<[ƒ
ÇË<‡⁄»<Ÿ^ŒÊ
سيواجهون صعوبات
و إال
<VÍ‚ <ÌœÈœ£]Ê <[Üâ˘] <›_
 وكشف، وحتقيقات،مجة
ّ
J»Üâ˘]

 العائدة لكل زواج،امللفات

هي توجيهات دائرةJ«—Ü�÷]
^≈< ماÀiÖ] < <ÿæ <ª <Ö˜ÊÅ
عندما يعقد
<l]Ö^È◊⁄ الدين
<^⁄Çœ⁄ رجل
< <·ÊÇ¬^œjπ]
<Óœ◊jÈâ
.الزوجني
<H
<]Ö˜ÊÅNR
<·ÁeÜ”÷]
<‡õ
<Ü√â
<Ó◊¬
<Ü√â
<ƒñﬁ
<^ﬂﬁ]»
<k
^ï]Ê
<·ÁeÜ”÷]
<ÌfËÜñ÷
<‹„i^ñËÁ√i
ً
 خالل أربعة عشر يومًا تسجيل الوالدات والوفيات-6 يتمم األمور
ّ  عليه أن،زواجا
<Ö^f“ <‰√ ÇÈâ <ÎÑ÷] <·ÁeÜ”÷]
والزواج ؟
<‹„√ Å <gfäe <‡ËÑ÷]
<∞mÁ◊π]
<à ]Áu<‹„ËÇ÷<·Á”jâ<<‡€n÷]<]Ñ‚
<o√fﬂπ]<pÁ◊j÷]<òÈÀ~j÷<’Üvj÷]
ّ
الدائرة املذكورةJ«·ÁeÜ”÷]<‡⁄
حذرت
<direct-action
policy ستبدأ
<ÂÅ^œjﬁ]
<ªÊ
امللفات
بكشف
بأنها
<ÖÁäÈ Ê2÷] <Ÿ^Œ <lÁe] <ÇÈä◊÷
اليت يف حوزة مراجع
<Ó◊¬ <Ïà”iÜπ] <ÌÈ÷˚] <·] <lÁﬁ^∆
الدائرة
 وستطلب،العبادة
<ÌÀ◊”i<ÿŒ˘]<ÌœËÜ�÷]<ÿn≥<—Áä÷]
direct-Ê
<l^m^√fﬁ˜]
<من كل رجل دينòÀ§
– <خطياÌ⁄˙÷
–
<Ì ^œm<'Èâ3e<Üõ^°<<action policy
إعطاء
خمول
ّ
<ÌËÁÚÀ÷]،القران
<0^íπ]بعقد
<‡⁄ <ÌÈâ^Èâ
<ª
<ÿ«◊«ji
<·_
<^„ﬁ`ç
<‡⁄
<:÷]
املعلومات اإلضافية عن
JÅ^íjŒ¯÷<ÔÜ}_<l^¬^�Œ
حصلت
الزواج
عقود
<·ÁeÜ”÷] اليت
<4√äj÷
<‰ïÜ¬
<ªÊ
<Ì ^œm <∞e
<^Œ^fâ
،ويلز
ساوث
< نيوÂÖ^fj¬^e
يف
<^È÷]3â] <lÜ}_ <:÷] <ÌÈÒ^€£]
يف حال مل تتوفر لديها
<ª <l^u¯ë˝] <ÿfŒ <ÔÜ}_ <ÏÜ⁄
كل
الكافية
املعلومات
<Ÿ^Œ عن
<Íï^π]
<·Üœ÷]
<l^ﬂÈﬁ^$
<ÿéÀ÷] <·] <lÁﬁÖ^∆ <ÖÁäÈ Ê2÷]
50 زواج وذلك مبوجب البند
<‰ﬁ`ç <‡⁄ <·ÁeÜ”÷] <4√äi <ª
مبعنى
.الزواج
قانون
_·<من
<‡⁄ <Ì◊ËÁõ
<Ï3 » <±c
<ÎÅˆË
J«Ö]Üœjâ˜]<›Ç¬Ê<Ü
^ﬂj÷]
رجل الدين
 إذا أهمل،آخر
<‡⁄<^œu<Ï4f”÷]<ÌÀ◊”j÷]<·c»<Ÿ^ŒÊ
املستندات
تقديم كل
-d < <{÷<Í€Èøﬂj÷]<s„ﬂ◊÷<·^¬É˝]
<^~ÈâÜi<·Á”jâ<Hrect-action
policy
من
50 الواردة يف بند
J«ÌµÇœ÷]<ÌÈâ^Èä÷]<Ì ^œn◊÷
الدائرة
 فإن،قانون الزواج
<l^â^Èâ<·Á“<‰Àâ_<‡¬<hÜ¬_Ê
<^¬ÁïÁ⁄ ستالحقه
<Ÿ]ài <˜ <Ä^ﬂπ]
<4«i
بشكل
املذكورة
<^È÷]3â]<ª<Íâ^Èä÷]<›^äœﬁ¯÷
 طالبة منه تزويدها،مباشر
<·] <Ÿ^ŒÊ <ÏÇvjπ] <l^Ë˜Á÷]Ê

املتعلقة

الوثائق

بكل

. عقده.بعقود الزواج اليت عقدها
Œbﬂá€a@Êb†ãé@kjèm@á”@Ú€Ï‡0a@—maÏ:a@pb«b»ía

@kÓ◊ãm
@kÓ€aÎÜ
Ú‹‡»nèﬂÎ@ÒáÌáu
<pb◊äbﬂ@Âﬂ@

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

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

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

<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

<Ö^È◊⁄ <MMHQ <±] <ÏÅ^Ëà÷] <ÿíj÷ <‡⁄ <Ï^À√π] <Ìfj√÷] <ƒÀi3â <^€“

:التالية املبينة أدناه
،الزواج
< تاريخ عقدJÖ˜ÊÅ
من
<Ìä∏ <ìí~jâÊ
<òÀ~ﬂπ]<ÿ}Ç÷]<ÎÊÑ÷<gÒ]Üñ÷]
<òËÁ√j÷]<‡⁄<ÌÚπ]<ª<·Ám¯mÊ
<±c <Ö˜ÊÅ
<ULLL
<‡⁄ <hÜœË
شهادة
حتضري
-1 <^⁄
شهادة
زواج ُيرسل رجل الدين
<ÏÇ¬^äπ <Ö˜ÊÅ <Ö^È◊⁄ <OzU <Î] <l^ÈëÁj÷]<gqÁ≤<Ö˜ÊÅ<NQHLLL
العرف
<حبسب:÷]
،«
السائد الزواج «الرمسية
<ÌÒ^π]<ª<MLÊ<Ÿ^€¬˘]Ê<0^íπ]
<‡⁄ <·˚] <^„È
<Üøﬂ÷] <ÎÜ´
فقرةJÖ^”je˜]<±c<Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<MzQ
لطريف واملذكورة أعاله يف

الحقاJÅÖ¯È∆<Ì⁄Á”u<ÿfŒ
وإعطائها،
<lÁﬁ^∆ <ÖÁäÈ Ê2÷] <‡ç <^€“ <^È÷Áq <ÎÖ^éjä⁄ <4f“ <^¬Å <ÇŒÊ
.الزواج
«
باإلضافة
،4
<Ÿ^qÖ اىل
<Ö^f“ <Ó◊¬
<^¬É˜ <^⁄Ár‚
<åÊÖ <Ä^ﬂπ] <4«j÷ <ÅÖ¯È∆
حتضري
-2
<s„ﬁ <]ÊÇœjﬁ]
<‡ËÑ÷]
<Ÿ^€¬˘] شهادتني
<ÂÜËÜœi <‹◊â
<ÎÑ÷] <HlÁﬁÖ^∆
،«
بالزواج
اإلشعار
<Ó◊¬ <ÌfËÜï <öÜÀ÷ <Ì⁄Á”£] <H^m¯n÷] <›ÁË <Ì⁄Á”v◊÷ <ÍÒ^„ﬂ÷]
 من قانون42 رمسيتني للزواج حبسب مبوجب بند
<ãÈÒÖ <‘÷É <ª <^≤ <H <·ÁeÜ”÷] <òËÁ√j÷] <‹ËÇœi <·Á”Ë <·_ <±]
العرف
،»و»األذن
،الزواج
<^È÷]3â] <ª <Ÿ^€¬˘]
<ã◊• <±] <ÿíË .السائد
<ÎÑ÷] <ÿ}Ç÷]
<ÎÊÑ÷
<ã◊•
<ãÈÒÖÊ
<HÍ÷Å]Üe
<›^‚]Ü∆
<ª
<HÌﬂä÷]
<ª
<Ö˜ÊÅ
<Ã÷_
من
12
بند
 بعد إمتام عقد الزواج مبوجب-3<TL
<g◊í◊÷<BlueScope<Ì“Üç<ÏÖ]Å] <Ê_ <gÒ]Üñ÷] <l˜Ç√⁄ <·_ <∞u
يقوم
،مباشرة
باإلضافة
،نفسه
القانون
<ã◊• <ãÈÒÖÊ
<Íç]Ü“
<‹Ë]Ü∆ ،الدين
<ÿ}Ç÷] رجل
<ÎÊÑ÷
<Ìfäﬂ÷^e
<^„i^fj¬
<·ÁjÈ◊Èe
<Íe
<èj‚
<Íe
<ÏÖ]Å]
<‹„ﬁ_
<‡⁄
<Ç“`j◊÷
<4«jjâ
<Ó◊¬˜]
والشهود
،والزوجني
اىل «اإلعالن القانوني
<ÎÑÀﬂj⁄ <‡¬ <¯ñ <H <Üíﬁ <’^q <ÏÅ^Ëá <‡⁄ <ÇÒ]Á <Î_ <]Áœ◊jË <%
الثمانيةJÌfËÜñ÷]<‡⁄<ÌÈÀ√π]<Ìfj√÷]
الذين جتاوزوا
»اليمني
<بقسمá^«÷]Ê
املشفع
<ÿÈäπ]
<Í√Èf�÷]
<‹vÀ÷]
�
،العمر
<ÜíŒ»املوافقة
<]Á√ïÊ <‡ËÑ÷]
<l^¬^ﬂí◊÷
<ÖÁäÈ Ê2÷]
<^ñË_<منòعشر
Ö <^€“
على
و»طلب
، بتوقيع
<ÿfŒ <«ÌÈi]Ñ÷] <Ìv◊íπ]Ê <Üøﬂ÷] <òËÁ√j÷] <ª <Ω]Ü ˜] <lÁﬁ^∆
و»طلب حذفJÌÈﬂõÁ÷]<Ìv◊íπ]
،» الزواج،كل من شهادات الزواج
<l]Å^Ëà÷] <gfäe <‡ËÇ¬^œj€◊÷
< من قبلƒواحملضرين
،»الزواج
<علىk€„i]
املوافقة
<ÅÖ¯È∆ <ÏÇÈä÷]
<^‚ÖÊÇe رجل
<l^ç^√π]
Ç÷
<Ï4}˘]
<ÜËÜœj÷] <‰ËÁée <lÁe] <ÇÈä÷] <ÅÇäi<:÷]<ÌÈëÁj÷]Ê<HÌËÇ¬^œj÷]
.الدين
املوجودون يف حوزته اىل
<‹È¬á <Ó◊¬ <^⁄Ár‚ <kﬂçÊ <J·ÁeÜ”÷] <Ö^√â_ <≈^ÀiÖ˜ <ºœ
ّ جيب أن تبين-4
لتسجيل
<‰jâ^Èâ القانونية
<lÇœjﬁ] املراجع
<ÌïÖ^√π] إحدى
<òËÁ√i<·Á”Ë<·_<ÓëÊ_<‰ﬂ”÷Ê
JÜç^fπ]<ÿ€√◊÷
<≈^ÀiÖ] <·ÊÅ <Ì÷Á◊Èv◊÷
<gÒ]Üñ÷]
الشهادتني
.الرمسيتني الزواج
<·] <]ÖáÁ÷] <ÌäÈÒÖ <k÷^ŒÊ <‡⁄ <±Ê˘] <Ìﬂä÷] <ª <ÅÁŒÁ÷]
على الصفحة
أن
الدين
رجل
على
-7 ،املقابلة
<Üç^fπ]
<ÿ€√÷]
<4e]Çi
<Ÿ^€√jâ]»
<ÜŒ_Ê<·ÁeÜ”÷]<Ó◊¬<ÌfËÜï<öÜ
<ìÈ◊œi <‡⁄
<ÿm^∫ <‹“
<–Èœvj÷ اليت
<Çu] <^eÜ„”÷]
<Ö^√â_
<≈^ÀiÖ] <·`e
املتبادلة
االعرتافات
� حيتفظ
الرمسية
بالنسخة
<ƒ ÜË <·_ <‰ﬁ`ç <‡⁄ <l^m^√fﬁ˜]
JòËÁ√j÷]<h^fâ]
واملذكورة
، مبوجب الثانية للزواج،أدىل بها الزوجني
<4√äi <‡⁄ <4n”e <Ün“_ <Õ¯“˜] <l]ÇÒ^¬ <ƒËáÁj÷ <‰j�} <Ö^õc <ª
 من42<gÒ]Üï
بند
<ƒ ÜË <‡÷،2<‡”÷Ê
<ÓëÊ_ قانون
<H·ÁeÜ”÷]
ويتصرف
< فقرةH
·< يفÁeÜ”÷]
 أعاله.الزواج
<òÈÀ° <Ê_ <òËÁ√j◊÷ <l]ÇÒ^√÷] الدين
<QQ <^�¬^e
<lÁﬁÖ^∆
<ÖÁä
يسلـم رجل
-5Ê2÷]
بها حسب التشريعات
ّ
<ÂÑ‚ <‡⁄ <Î_ <ª <ÃÈ÷^”j÷] <RzO<±]Áu<Î]<l¯Ò^√◊÷<ÌÚπ]<ª

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

<ÌÚÈ‚
<lÜéﬁ
<^„“¯„jâ] <‡⁄ <‹∆Ü÷^e <ƒ◊ä÷] <·Êˆç
<–í◊π]<Ì÷]ác<Ê_<^„⁄]Ç~jâ]<Ê_ <l^⁄Á◊√⁄<^ËÖÁj”Àe<‘◊„jäπ]
<J«ÌÈ◊ë˘]<ÏÁf√÷]<‡⁄ <Ó◊¬ <ÌÈeÜ√÷] <Ì«◊÷^e <ÏÇËÇq
<—Áœu<‡¬<ÍﬁÊ3”÷˜]<^„√ŒÁ⁄
<–◊√ji<Ì◊”é⁄<‘ËÇ÷<kﬁ^“<]Éc <HŸ]Á⁄˘] <Å]Å3â]Ê <—Áäj÷]
�
<^„„q]ÁË <ÇŒ <ÃŒ]Á⁄ <Ìﬂ€ñj⁄
<ÑÚﬂÈu<H‰jË3ç]<ÎÑ÷]<sjﬂπ^e
<Ê_ <‰◊ËÇfi <Ürjπ] <Ó◊¬ <∞√jË <]Üée <‰⁄^ÈŒ <^ﬂm_ <‘◊„jäπ]
J^„¬^qÖ]<Ê_<ƒ◊ä÷]<ÔÇuc
<Ê_<‰u¯ë]<Ê_<‘È÷c<‰ﬂ$<ÏÅ^¬c
�
<H›^¬ <ÿ“ <ª
<J‘Ò^ïÖ˝<Ü}a<ÿu<Î_<‹ËÇœi <ÌÚÈ‚ <–◊ji
<Ó◊¬<|^jπ]<ÿ£]<≈Áﬁ<ÃŒÁjËÊ <^ËÖÁj”Àe <‘◊„jäπ] <·Êˆç
JÌ◊”éπ]<Ì√Èfõ <:÷] <Ì◊Úâ˘] <‡⁄ <Ì¬Á€•
<·Êˆç <ÌÚÈ‚ <›Çœi <^€“ <^ËÖÁj” <ÌË˜Ê<·^”â<^„uÜ�Ë
Vÿn⁄
<l^⁄Á◊√⁄<^ËÖÁj”Àe<‘◊„jäπ]
VŸÁu<xÒ^íﬁÊ <Ÿ]Á⁄˘]<Å]Å3â]<;ﬂ”µ<Ój⁄t
[^„j√ Å<:÷]
ÇËÇrj÷]Ê<^ﬂf÷]t
�
<]Üée <k€Œ <]Éc  t
ÌÈ÷^Èju˜]<ÿÒ^âÜ÷]t <^⁄ <Íç
<ÿ„ <HÜä”ﬁ]Ê
4q`j÷t <Ó◊¬ <gqÁjË
�
<[‰u¯ëc<Ürjπ]
l^rjﬂπ]<Ì⁄¯ât
<ŸÁu <l^⁄Á◊√π] <‡⁄ <ÇËà€◊÷ <^�ÚÈç<kË3ç]<]Éc<pÇ¨<]É^⁄t
<[ÍË_Ö<l4∆<‹m
<ÌÈeÜ√÷]<Ì«◊÷^e<—Áäj÷]<—Áœu
ÍﬁÊ3”÷˜]<ƒŒÁπ]<ÏÖ^Ëá<ÓqÜË� <‡”Ë<%<]Éc<—Áœu<ÌË_<Í÷<ÿ‚t
<[Ÿ^íËc<Í√⁄
wwwJconsumerJvicJgovJ
J<<auKlanguages <ÏÜËÇ⁄ <H·Áﬁ <4◊“ <JÅ <lÅ^ _
<ÌÚÈ„e <Ÿ^íi˜] <‘ﬂ”µ <Ê_ <‘◊„jäπ] <·Êˆç <ÌÚÈ‚
�
<H^ËÖÁj”Àe
<^ËÖÁj”Àe <‘◊„jäπ] <·Êˆç <ÕÜ√Ë <˜» <VÌ◊Ò^Œ
<Ó◊¬ <ÌÈﬁ^• <ÌvÈíﬁ <g◊�÷ <^�È◊“ <‹„ŒÁœu <Å]Ü ˘] <ƒÈ∂
<‡⁄ <Ê_ <MOLLQQTMTM <‹ŒÜ÷] <]Üée <Ü⁄˘] <–◊√jË <^⁄Çﬂ¬
<ÌËÜËÜvj÷] <Ì∂3÷] <Ì⁄Ç} <Ÿ¯} <ÃÈñiÊJ«l^⁄Ç§] <Ê_ <ƒ◊ä÷]
�
<‹ŒÜ÷] <Ó◊¬ <DTISE <ÌÈ„Àé÷]Ê <Å]Ü ˘] <‹◊√Ë <˜ <ÇŒ» <VÌ◊Ò^Œ
JMOMPQL <ÔÇuc <≈^qÖc <‹„ﬁ^”⁄de <‰ﬁ_

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

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

حمامو الالجئني يدينون االحتجاز االلزامي
بعد وفاة انتحاري يف فيالوود

ﺭﻥ

تساءلت جمموعات غاضبة من
الالجئني اىل متى ستستمر
احلكومة الفيدرالية يف سياسة
االحتجاز اإللزامي بعد انتحار
الجئ آخر يف مركز فيالوود
لالحتجاز يف سيدني.
وانتقد املتحدث باسم التحالف
لالجئني ايان رينتول يوم
االربعاء احلكومة بعد انتحار
الجئ تاميلي صباح االربعاء
معروف لدى أصدقائه باسم
.Shooty
أكدت دائرة اهلجرة انه مت نقل
الرجل اىل املستشفى صباح
االربعاء لكنه ما لبث ان فارق
احلياة.
ّ
ومركزًا على التسمم كسبب
حمتمل للوفاة ،قال السيد
رينتول انه جرى تقديم عدد
من االقرتاحات لدائرة اهلجرة
واجلنسية الطالق سراح Shooty
لكنها فشلت.
وقال السيد رينتول ان فشل
حماولة إطالق سراح Shooty
حلضور مهرجان هندوسي قد
تسبب بانتحاره.
وسأل «كم من األرواح سوف
تهرق قبل ان تتحرك احلكومة
لوضع حد لالعتقال االلزامي؟».
وقال وزير اهلجرة السابق
كريس ايفانز ان وفاة الجئ
سريالنكي يف مركز فيالوود

Melbourne

‡›

FFF

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

توقع زعيم املعارضة الفيدرالية
طوني ابوت الغاء قوانني
ماكينات البوكريف حال فاز
٢٠١١
ﺻﻔﺤﺔ  ١٠ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
باحلكم.
ولكنه أيضا زاد من احتمال
نفسه عام .2010
وقالت ناطقة باسم دائرة ان تكون رئيسة الوزراء جوليا
اهلجرة انه سيتم التحقيق يف غيالرد قادرة على اكمال
مالبسات وفاة الرجل  ،وأنها فرتة واليتها بدعم من نواب
املستقلني واخلضر.
لن تدلي مبزيد من التعليقات.
وكان وزير اهلجرة السابق فقد اعلن زعيم املعارضة ليل
السيناتور كريس ايفانز قد قال الثالثاء امام مسرية يف سيدني
مشاريع
يتوقع
 <lانه
_ÜŒ
‚<’^ﬂ
<ÖÁë
يقاتل]<±
÷‡<ان¨<t^j
<ÕÁâ
حاجة
<∞ﬁ]ÁŒأن هناك
وقت سابق
يف
“� <Ï4n
 <±]<˜Ê<ÌÈ¬^√çcملاكينات
] <ŸÁ√Àπالقوانني املقرتحة
االحتجاز <ÏÑ ^ﬁ
<kvfë_Ê
<ÜŒ_<Jìv
اإللزامي للتدقيق
إىل
والتحقيق_<Ö^Ë
]<10 <‡⁄ <]Çje
≤<gÈj“ <gqÁ
]÷<·Áﬁ^œ
الربملان.
‚ <]Ñيف
 <2011Ìﬂâالبوكر
األمين ..وان
الصحي
1
]÷l]Å^çÖ˝]Ê<xÒ^íﬂ
امام  Jحشد
 <^€“<^„vïÊ_Ê<^„È÷c<—Ü�i`âوقال السيد ابوت
احلجز اجملتمعي غالبا ما يكون
VÍ◊Ë
كبري من حوالي  1000شخص
اخليار األفضل اذا كان ممكنا.
<hÜ«÷ <l]Ö^„π] <Ï4ç`i <3I
وقال «هناك حاجة ملعاجلة يف نادي احملاربني القدامى
^È÷]3â_ ∞Èﬁ]ÁË^j◊÷<ÜÀä÷]<Ï4ç`i<1I
( )RSLيف كامبلتاون «عندما
فعالة».
الربملان
التشريع أمام
 <Ìﬂâيأتي
يتعرض
 <Ñﬂ⁄يقول
وتابع
النظام_<Ö^Ë
«أن <‡⁄
]÷√^<Üç
¬‡<
]<Ì÷Êˆäπ
هذا]÷<ÜÒ]ÊÇ
_“<lÇ
 <ÏÇËÇqأتوقع أننا سنعارضه» .
لضغوط _<lÜŒ
<2011
<hÜ∆<ª<l]Ö^„π]<l]4ç`i
 <∞ﬁ]ÁŒعدد
نتيجة لزيادة
الوافدين<Í�¬_ ''.
÷◊„<ÏÜr
<≈Üâ`e
<^„ﬁ`e
 <kfjâهذا
مت مترير
]«<^È÷]3âاذا
≤ <^„fqÁواضاف
<ÌÈﬂ„π]<l^f◊�÷^e<ƒÈ�jäi<^⁄
 <∞€Ò]Ç÷]<∞€Èœ€◊÷<l^Èu¯ëالقانون يف الربملان  ،وإذا
بدوره دافع السيد بوين عن
]Ì⁄Çœπ
يف وقت الحق احلكومة،
 <‡⁄<ÏÜç^f⁄<<<<·_<·]ÁË^i<ªشكلنا
الوقت الذي تستغرقه عمليات
<∞ﬁ]Áœ÷]<ÖÊÇë<ÿfŒ<‘÷ÉÊ< <DETAE <Jl^ËÜÀä÷] <gj”⁄
تقييم طلبات اللجوء ،قائال ان أتوقع أننا سوف نقوم بإلغائه.
¨ÜÒ]ÊÇ÷] <ÿfœiÊ <JÏÇËÇ¢]< <|^5 <Ï4ç`i <Ó◊¬ <]Á◊í
أتوقعه».
÷◊ ÜÀäكانت تطلق اعدادا هذا ما
احلكومة
ÏÖÅ^ë <ÏÖÁë
<]<ÏÖÁ“Ñπ
ابوت قد اعلن
<¬‡< السيد
 <Ì£^ëوكان
املعتقلني يف
 <·Á”iمن
متزايدة
‚<Ï4ç`j÷] <ÂÑ
]Ìíj~π
]<ƒq]Üπ
]÷<l]Å^„éائتالفية
<<‹ÈÈœjeان حكومة
اجملتمع <]�Ü„ç <Üé¬ <:ﬂm] .بالفعل
<ÏÇπ
ÇË2÷^e
l]Ö^„⁄
 <‡„⁄Jضريبة
<]˜÷”<ÍﬁÊ3قوانني
 <±]<ŸÁ}Ç÷^e<^„◊⁄^£<x€äiÊستفكك
وقال ان الرجل كان ينتظر يف
<ÏÇπ
<tÊÜ§]Ê
hÁﬂq
من <ª
اليت <ÏÜ
الكربون Áj⁄
_<4∆< <ƒeÖ
املتوقع أن
وكان
عامني ،
]<^È÷]3âملدة
االعتقال
<ÏÜ⁄
“<ÿ
<ª
<Ì⁄^Œ˝]Ê
<l]Ü⁄
Í‚Ê
_<ƒeÖ
_<^„ﬁ
<<V^È÷]3â]V
متت املوافقة على طلبه يتم التصديق عليها يف جملس
قد
Jºœ <Ü„ç_<Ìm¯m
<
كالجئ يف آب لكنه ال يزال الشيوخ يف غضون أسبوعني.
<
التزاما*
233999
- Engineering
ينتظر املوافقة االمنية من جهاز واعلن اآلن انه «توقع»
9�÷] <ìvÀ÷] <l^f◊�j⁄ <2I
<
Professionals NEC
بعدم فرض اي قيود على
املخابرات االسرتالية (ازيو).
* 254499 - Registered <›ÇœjË<^⁄Çﬂ¬<‰ﬁ`e<ÕÊÜ√π]<‡⁄
‚ <ÏÜrماكينات البوكر  ،اليت ميكن
<Ï4ç`i
<g◊�e
أن
الواضح
«من
<ì~çيقول
واضاف
Nurse NEC
املؤلف
نفسه
احللف
يدعمها
أن
<ÏÜÒ]Å
^·<
]<H^È÷]3â
<±c
وقت،
أي
يف
،
وفاة
حالة
أي
* 263111 - Computer
]<^‚KÂÜ€¬<±]<˜Ê_<Üøﬂi<ÏÜr7
واملستقلني
والعمال
اخلضر
من
وتعازينا
وأفكارنا
مأساة
هي
Network and Systems
 <JÍví÷]<‰√ïÊ<‹ÈÈœi<Çíœeالذين يضمون اآلن مترير
لعائلته وأصدقائه اليوم».
Engineer
_<±] <Ìq^ù <·^“ <]É
- Hairdresserالكربون.
 <ÖÁëتشريعات انبعاثات
للشرطة
حتقيقات
وقال
* 391111
<áÇË˝] <ìv
«هناك_<Ê
<ÌÈ¬^√çc
ولن يكون هناك شك يف أن لكن التحالف من غري املرجح أن
<g◊�÷] <›Çœ⁄ <Ü€¬ <·^“ <]ÉcÊ
 <Ìﬂâحيرز�
األغلبية يف
الشيوخ›<
جملس _Ç� Œ� <]É
]÷<‰ﬁ`e <ÙÖ^œ
]<Ü“É
الشرعي،
إجراء
للطب ¬<Üé
حتقيق∏<Ìä
_<‡⁄ <ÿŒ
_<Î
االنتخابات <‰È
<Ü“É� <Ï4ç`i
املقرر
<g◊õفاز يف
 <xfë_Êحتى لو
<‰µÇœi
<›ÁË
]÷�◊ <gتتعاون
اهلجرة سوف
دائرة
وان
_¬¯<HÂ
]<ÏÖÁ“Ñπ
]<‡„π
¬<‡⁄ <ÇËàË<g◊�÷]<‹ËÇœi<Ç√e<ÂÜ€
.2013
أواخر عام
إجراؤها يف
مع
احلال
بطبيعة
كامال
تعاونا
�€ju<g◊�÷]<ò 4ä
]§^<Ìä⁄
¬◊<Ó
أن^Jيعمد
حيدث» <ÑÒÇﬂ¬ <HÜé¬.وهذا جيعل من املرجح
حتقيق
أي

رئيس الوزراء ،السيد ابوت
اىل الدعوة الجراء انتخابات
ّ
ميكن
مزدوجة للمجلسني مما
االئتالف من استخدام النتائج
اليت تفوزها االنتخابات للوفاء
بتعهداته بشأن الغاء هذه
ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎﺕ
قوانني القيوج على ماكينات
البوكر وكذلك الضريبة على
الكربون اليت سبق له وتعهد
بتفكيكها.
وتسعى احلكومة لفرض قوانني
من شأنها أن جتعل من اإللزامي
لالعبني ماكينات البوكر وضع
حدود ملراهناتهم ،يف خطوة
تهدف إىل مساعدة املقامرين
على حل مشكالتهم.
وقال النائب املستقل اندرو
ويلكي انه سوف يسحب
دعمه للحكومة اذا مل يتم
مترير التشريع حبدود شهر ايار
املقبل.
لكن استهداف السيد ابوت
هلذه القوانني املقرتحة يعين ان
السيد ويلكي لن يكسب شيئا
بنقل صوته اىل كفة االئتالف.
الشيء نفسه ينطبق على
نيك
املستقل
السيناتور
يقود
الذي
كسينوفون،
Áe_<ÌÈ„e<ÌÈ⁄^-]F
احلمالت ضد ماكينات البوكر
ales
Torres Strain
Islander
منذ فرتة طويلة.
people.
وهذا من شأنه أن يقلل من
احتمال أن تضطر جوليا غيالرد
ÚzÓzñ@@@@@pbibug
مبكرة بتمرد
اىل اجراء انتخابات
le of
Correct
answers
احد toZ
املستقلني (cross-
النواب
.)bench MPs
lers
I Question
غري 2ان 1 :
قال
السناتور ايفانز
l
القمار IIهو
إالدمان على
Question
ان 2 : 4
بالء على اجملتمع وعلى السيد
III Question
ابوت3 : 2
موقفه،
إعادة النظر يف
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«أود أن أحث
IV Question
مضيفا4 :
1
ابوت على التفكري يف العواقب
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Question
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االجتماعية 5ودعم
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Ú‰é@äbÌc@¿@pã”c@>€a@ÒáÌáßa@µ„aÏ‘€a@ÔÁ@bﬂ

سيارة اسعاف تغادر معتقل فيالوود بعد وفاة الرجل (دميان بايكر -دايلي تلغراف)
لالعتقال هو «أمر املؤسف عملية االنتحار االخرية هي مأساة
وتذكر بالضرر العقلي والنفسي
للغاية» . ،
وكان قد مضت على  Shootyان تسببه عمليات االحتجاز على
سنتان فقط يف االعتقال ،املدى الطويل للمحتجزين».
ومؤخرا مت نقله إىل جممع واضافت تقول «ان تصرفه
للعائالت يف فيالوود ..لقد اليائس باإلضافة إىل الظروف
مت قبوله كالجئ منذ حنو سبعة القاسية يف مراكز االحتجاز على
أشهر  ،ولكنه كان ينتظر تقييم النحو الذي عرضه برنامج Four
االسرتالية  Cornersليلة االثنني ،كل ذلك
جهاز املخابرات
يظهر ملاذا جيب على اسرتاليا
(أزيو).
وأعربت سيناتورة حزب اخلضر ان توقف فورا سياستها
ساره هانسن يونغ عن تعاطفها القاسية لالحتجاز االلزامي ألجل
مع الرجل السريالنكي ،قائلة غري مسمى».
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انها تفكر باصدقائه وافراد وتأتي حالة االنتحار هذه يف
معتقل فيالوود بعد اقدام ثالثة
عائلته.
وقالت ساره هانسن يونغ «ان معتقلني على االنتحار يف اجملمع

@Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security

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

ابوت يتعهد الغاء قوانني ماكينات البوكر

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



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

@¿@÷áñ
@Ú«ãéÎ@Ú‹ﬂb»æa
¿@›‡»€a

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

23 Cann St, Guildford, NSW 2161

Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627

Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675



Email: employment@ipssecurity.com.au
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Page 120407405846@Zﬁbóm˝€
Saturday 29 October 2011

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

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

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€

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

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

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

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

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

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma

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

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€
30
Hoskins
Avenue Bankstown
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: (02) 8704 1490
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@=‹„
378 922 0435
Residential *Commercial*
@pbj‹†
CEDAR*Industrial
DRIVING SCHOOL
paäbÓè€a@ÒÜbÓ”@·Ó‹»n€@åä¸a@Úéäáﬂ
@Úœb◊
@Ò7Ãó€aÎ@Ò7jÿ€a@ﬁb‡«¸a@áË»n„
<Õ^ä¬<Íe]<Õ^
ä¬<ÇÈä÷]<ÏÖ]Å^e<
�
�
@ÚﬂáÇÎ@@NNÒ5Ç@NNôbónÇa
@Ú‰é@SW@÷Ï–m@Ò5Ç @pbjéb‰æa
@›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
Managing Director

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

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

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

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

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

378 922 0435

Residential
*Commercial*P/L
RAINBOW
BRICKLAYINY
*Industrial

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

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma
@Hasham

0435922378
Tailoring
LicZ@185750C
B G

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

ANB

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

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

Safwat Arfan – Sayed

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

÷]
mF@@@@@

¸a

3213

own

*

@Tables tops~@Splash

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

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

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

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

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

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

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

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

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

Y
PH:

Ph:(02) 2011
9709األول
2267
- 29
Fax:(02)
123213
صفحة
تشرين
 السبت9707
Mob: 0410 606 786

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

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

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

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

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

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

04

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

ﻃﻠﺒﻪ
ﺔ
ﻓﻲ
ﺮﺓ
<gë

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

Ph:(0
Ph

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

Êbœã«@pÏ–ñ

ëäbœ@Êbu@Zﬁbóm˝€

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

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

ﻧﺨ ﹼﻴﻂ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻪ
PH:ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
9793 ﺍﶈﻠﻴﺔ
8333ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ
Mob:ﺃﺟﻮﺩ
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مقاالت

العونيون يف خلوتهـم :االتكال على أنفسنا أوال
غسان سعود

ليست اخللوة اليت عقدها
تكتل التغيري واإلصالح ،نهاية
األسبوع املاضي ،جمرد حمطة
عابرة .توصيات اخللوة مبثابة
«أمر عمليات» يف حرب يراها
العونيون أشبه ما تكون حبرب
متوز ،ويعتقدون أن وضعهم
فيها أكثر حرجًا مما كان عليه
وضع حزب اهلل يف تلك احلرب
منذ نشأته ،ال يكاد التيار
الوطين احلر يتجاوز حتديًا
حتى يصادفه آخر .على طاولة
العشاء يف املطبخ الضيق يف
الرابية ،مثة رجل يعيش على
هذه التحديات :ميشال عون
يتحدى نفسه حني ال جيد من
يتحداه .يف املساء ،حني
تضيف الست ناديا حبنان بعض
الزيت إىل صحن اللبنة ،وختتار
له بضع زيتونات على ذوقه،

عون متوسطاً باسيل وكنعان يف الخلوة (شربل نخول)

جيد اجلنرال متسعًا من الصفاء ليغربل األفكار ويقاطع املعلومات
اليت جتمعت لديه .فهو ،خالفًا لكثريينّ ،
تعلم من جيبه ،ودفع مثنًا
باهظًا لكل هفوة ارتكبها.
وهو يعلم أن التحدي اليوم يكاد يكون أكرب من حرب متوز .فبعدما
المس املشروع الذي اختاره اجلنرال قبل بضعة أشهر االنتصار وظن
العونيون أنهم ارتاحوا أخريًا ،ها هم يفاجأون باحلرب تنتقل من
استهداف مباشر حلزب اهلل إىل استهداف مباشر للحزب وحاضنته
اإلقليمية وحليفه احمللي .املعركة مل تنته إذًا .يعتقد اجلنرال أن
النظام السوري أدرى بتأمني مقتضيات صموده منه هو .وحزب
اهلل قوته يف مقاوميه .أما التيار الوطين احلر ،فقوته تستمد من
كلمتني بسيطتني :تغيري وإصالح.
يف حرب متوز امتحنت قوة حزب اهلل وجنح يف االمتحان .اليوم ،من
خالل حكومة الثلث العوني املعطل ،مُتتحن قوة التيار الوطين احلر.
بالنسبة إىل اجلنرال ،يقول أحد نواب بعبدا ،ال ختتلف املشاركة
العونية يف احلكومة بشيء عن مقاومة حزب اهلل يف حرب متوز .كل
من أرادوا إفشال احلزب يف تلك املرحلة يودون إفشال التيار يف
هذه املرحلة .لو هزم احلزب يومها لبدأت مرحلة تقهقره شعبيًا،
وإذا هزم التيار اليوم ،فستبدأ مرحلة نهايته الشعبية .واجلنرال
أكثر من يعلم يف التيار الوطين احلر أن من ترقبوا عشرين عامًا
وصوله إىل السلطة ،سئموا الشعارات واخلطابات ويريدون أعما ً
ال.
ولن يقتنع هؤالء بتربير عن خصوصية ميقاتي ،أو عن وجوب
التمهل يف التغيري ألسباب تتعلق ببنية النظام الفاسد القائم.
ويزداد التحدي جدية ،حني يقارن أحد املقربني من اجلنرال بني
كيفية وقوف التيار إىل جانب احلزب يف حتديه التموزي ،وكيفية
وقوف احلزب إىل جانب التيار يف حتديه احلكومي .كل املقارنات
هنا تقود إىل نتيجة واحدة :الفرق كبري.
يعتب العونيون على احلزب؟ ال ،ليس كثريًا .صدف أن احلزب،
حبكم التحديات احملدقة به ،حتول يف هذه اللحظة املصريية بالنسبة
ّ
تسلف القوى األخرى ،إىل قوة
إىل العونيني« ،من قوة سياسية
تلهث خلف بعض األفرقاء طالبة تسليفها موقفًا يف هذه املرحلة».
يقتنع العونيون بأن عليهم إذًا «تقليع» شوكهم احلكومي وحدهم.
لكنهم يتوقعون مزيدًا من التفهم من حزب اهلل وحلفائه للخطر
الذي متثله خسارة معركة التغيري واإلصالح على تكتل التغيري
واإلصالح.
كل ما سبق حضر يف خلفية اإلعداد خللوة دير مار الياس يف بلدة
الكنيسة ،قضاء بعبدا .ففيما يصر خصوم التيار على االستمرار يف
إيهام املواطنني بأن الربيع ٍ
آت ،معهم شخصيًا ،يهرب التكتل إىل
دير ليختلي بنفسه .يف كلمة االفتتاح ،خرج اجلنرال للمرة األوىل
منذ أكثر من ثالث سنوات عن التماهي الكامل مع حزب اهلل ،مميزًا
بني «أولوية تكتل التغيري واإلصالح اليت هي اإلصالح» و»أولوية
شريكنا اليت هي املقاومة» .وأكد أن «املقاومة من دون إصالح ال
متشي» ،قبل أن يستدرك« :واإلصالح من دون مقاومة ال ميشي».
ال بد هنا من حلظ نقطتني أساسيتني على هامش مضمون اخللوة:
األوىل ،مكان انعقادها :فتزامنًا مع عجز مسيحيي  14آذار عن إجياد
قبو كنيسة ليجتمعوا به ،تفتح األديرة أبوابها الستقبال العونيني،
ويتحدث رئيس الرهبانية األنطونية األباتي داوود رعيدي عن
عهد جيمع الرهبانية والعماد عون .قبل تسليم رهبان الدير أيقونة
مار خمايل للجنرال .الثانية ،املشاركون فيها :فإىل جانب مخسة
وعشرين نائبًا وعشرة وزراء ،حضر خرباء مال وإعالم وإحصاءات،
إضافة إىل نقابيني مثل نعمة افرام وحنا غريب وغسان غصن.
وحبسب أحد املشاركني ،فهم اجملتمعون أنهم أمام حلني« :االحنناء

أمام العاصفة واالكتفاء بأخذ ما ميكن أخذه على طريقة الرئيس
اجلميل غالبًا ،أو تكثيف العمل النيابي واحلكومي ليقتنع
أمني
ّ
اجملتمع باستحقاقنا الثقة اليت منحنا إياها» .اختار اجملتمعون احلل
الثاني ،وفهموا أن ليس باستطاعة أحد منهم ،حتى جيلربت زوين
ويوسف اخلليل ونبيل نقوال وسليم سلهب وعباس هاشم ،أن خيرج
من الدير كما دخله :ال بد أن تفعل روح التغيري واإلصالح به قلي ًال.
ُقدم شرح علمي تفصيلي لكل ما يتعلق مبشروع املوازنة ،وشرح
آخر لكل ما يتعلق بسوق العمل واألجور .وعلى هامش النقاش بني
الوزيرين شربل حناس وفادي عبود ،بدا واضحًا أن مثة فكرين
اقتصاديني يتصارعان يف التكتل .أسهم ذلك يف توضيح حناس
للكثري من أفكاره ،وتراكمت املالحظات لتغدو بعض النظريات قابلة
للتحقيق .حضرت يف اخللوة عدة دراسات ،تظهر إحداها أن  29يف
املئة فقط من اليد العاملة اللبنانية تستفيد من الزيادة على األجور
اليت تشغل احلكومة واللبنانيني بها .فيما أظهرت دراسة أخرى أن
البطالة يف لبنان ترتكز بني الشباب الذين تراوح أعمارهم بني 23
و 29عامًا .وأشارت دراسة ثالثة إىل اخنفاض خميف يف معدالت
مشاركة النساء يف ميادين العمل ،حبيث ال تتجاوز نسبتهن ربع
اليد العاملة يف غالبية املؤسسات .تبني للحاضرين أن قيادة
اجليش تتوجه منذ عام  1994بالكتاب تلو اآلخر إىل جملس الوزراء،
طالبة توفري آلية لتسليح اجليش وجتهيزه للقيام جبميع مهماته.
ومل ِ
تعر احلكومات احلريرية املتعاقبة هذه الكتب أي اهتمام.
 30مليون دوالر هي القيمة املخصصة يف امليزانية لتجهيز اجليش.
ميكنه أن يشرتي سنويًا إذًا نصف دبابة ونصف صاروخ .تقررت
متابعة «قانون الربنامج» الذي أعدته قيادة اجليش عرب وزير الدفاع
يف جملس الوزراء والكتلة العونية يف اجمللس النيابي :هذا مشروع
يريد العونيون حتقيقه .يف وزارة العدل ،تبني أن املبلغ املخصص
يف املوازنة لتجهيز احملاكم وقصور العدل ال يتجاوز ثالمثئة ألف
دوالر ،فيما لبنان يدفع للمحكمة الدولية  60مليون دوالر .وقدمت
دراسة عن أوضاع احملاكم حيث ختزن امللفات كالقمامة وتسجل
القيود بأقالم الرصاص ويتأخر بت بعض الدعاوى عقودًا .وهنا
أيضًا اتفق على جمموعة خطوات ينفذ وزير العدل شكيب قرطباوي
بعضها والنواب العونيون بعضها اآلخر .ثم انتقل اجلميع إىل نقاش
مفصل يف معنى «اإلدارة املالية» وأثر اإلدارة السيئة للمالية
ّ
العامة على كل اإلدارات واملؤسسات من دون استثناء .وهنا
كان اتفاق على وجوب إيالء ديوان احملاسبة اهتمامًا نيابيًا ووزاريًا
استثنائيني ،باعتباره املؤسسة شبه الوحيدة القادرة على إعادة
ضبط األمور .واستعرض احلاضرون أيضًا امللفات اليت كلفوا قبل
عام متابعتها يف اجمللس النيابي ،فوجد كل نائب نفسه أمام ما
يشبه االمتحان :عبثًا حاول البعض تربير تقصريه ،البعض عرض
عوائق جدية تواجه مشاريع القوانني يف اجمللس النيابي ،فيما
«عرم» بعض آخر صدره معتزًا مبا أجنز ،يف حني استمع فيه اجلميع
ّ
باهتمام بالغ إىل دراسة أعدها مدير املؤسسة الدولية للمعلومات،
جواد عدرا ،تعرض نقاط القوة والضعف يف أداء معظم النواب
والوزراء العونيني ،مسجلني املالحظات مبا جيب على كل منهم
تعزيزه أو جتنبه يف شخصياتهم.
ختامًا ،وزعت أمس يف اجتماع التكتل األسبوعي التوصيات اليت
خلصت إليها اخللوة واليت ميكن اختصارها مبا لن يرد مكتوبًا فيها:
«القتال يف جملسي النواب والوزراء لتحقيق ما انتخبنا من أجله:
التغيري واإلصالح .آخذين باالعتبار وجوب متابعتنا أدق التفاصيل
والعمل بنحو مجاعي وموحد ،متكلني على أنفسنا أو ً
ال وأخريًا ،ألن
أولوية شريكنا هي غري أولويتنا».

هل يعجز العدو فعالً عن ش ّن حرب قريباً؟
ابراهيم األمني

يف حديثه عرب قناة «املنار» ،االثنني ،استبعد األمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصر اهلل ،عدوانًا إسرائيليًا وشيكًا على لبنان
أو على قطاع غزة يف فلسطني .وهو ،ضمنًا ،استبعد أي حرب
إسرائيلية على سوريا ،ورأى أيضًا أن احتمال العدوان األمريكي
على إيران صار ضعيفًا جدًا ،قياسًا إىل ما كان عليه قبل سنوات.
لكن السيد نصر اهلل استعان ،كالعادة ،بقاعدة االحتياط الفقهية،
فقال إنه ال جيزم بعدم حصول عدوان .وهو كالم كان األمني
العام حلزب اهلل قد أبلغه إىل آالف الكوادر الذين التقاهم على
دفعات خالل األسبوعني املاضيني ،وإن كان قد لفت هؤالء إىل
أن التقديرات السياسية ال تعين البتة االسرتخاء ،وخصوصًا أنه
كان يتحدث أمام كوادر من اجلسم اجلهادي ،أي ممن يعملون ليل
نهار على مواجهة متطلبات اجلهوزية لردع أي عدوان إسرائيلي.
ما مل يشرحه السيد نصر اهلل مطو ً
ال ،هو اعتقاده ،كما قيادة
حزب اهلل والقيادتان اإليرانية والسورية أيضًا ،بطبيعة املعطيات
والتقديرات اليت جتعله يستبعد عدوانًا وشيكًا ،علمًا بأنه ميكن
تفسري موقفه بأنه ال خيص العدوان الوشيك ،بل أيضًا احتماالت
جلوء العدو إىل عدوان قريب .والفاصل الزمين بني الوشيك
والقريب هو أشهر ،وليس أسابيع أو أيامًا .وبالتالي ،إن ما
لديه من معطيات ال يتعلق فقط باملعطيات السياسية املرتبطة
بواقع املنطقة ،بل أيضًا بالقدرات اللوجستية واملالية والنفسية
والعمالنية واالستخبارية والشعبية لدى العدو .ويف هذه احلالة،
ميكن القول إن السيد نصر اهلل مل ينف وجود ما يكفي لدى العدو
من حمفزات لشن حروب ،ال حرب واحدة ،لكنه كان يقول صراحة
إنه ليست لدى العدو القدرة اآلن على اختاذ قرار باحلرب.
من املعطيات السياسية ما تراه املقاومة تراجعًا كبريًا يف نفوذ
األمريكيني على الصعيدين الرمسي والشعيب يف العامل العربي.
فاملناخات القائمة بفعل الثورات العربية ،وإن مل تكن قد حتولت
بعد إىل وقائع متكاملة على صعيد آليات احلكم ،تكفي لالستنتاج
أن الشعوب العربية ،يف تونس ومصر وليبيا واليمن ،إضافة إىل
سوريا ولبنان والعراق وعدد آخر من الدول العربية واإلسالمية،
لن تقف مكتوفة األيدي .وإذا كانت احلكومات السابقة احلليفة
ألمريكا قد جنحت يف منعها من حتركات لدعم املقاومة أو
تعطيل العدوان ،فإن األمر مل يعد ممكنًا اآلن .وبالتالي ،إن
قدرة الواليات املتحدة صارت حمدودة للغاية يف إمرار مواقف
وخطوات سياسية أو أمنية أو دبلوماسية من النوع الذي تستفيد
منه إسرائيل كما عودتنا التجارب منذ ثالثني عامًا على األقل.
وبالتالي ،على إسرائيل ـــــ ومعها الواليات املتحدة ـــــ األخذ يف
االعتبار أن الثورات العربية سترتجم نفسها خطوات خمتلفة إن
شن العدو حربًا على العرب يف أي بلد كان.
األمر الثاني يتصل باحلسابات األمريكية واألوروبية ،حيث هناك
معاناة مل تتوقف إزاء الفشل الذي يصيب املشاريع اخلاصة
مبنطقة الشرق األوسط ،وكذلك الصعوبات العسكرية واألمنية
واملالية النامجة عن هذا الفشل .وإن حربًا إسرائيلية من شأنها
تعريض بقية املصاحل األمريكية واألوروبية للتهديد الفعلي .ومن
شأن مغامرة كهذه أيضًا ،هز ما بقي من أنظمة صديقة أو حليفة
للغرب ،وبالتالي وضعها يف اختبار قد يؤدي إىل سقوطها أسرع
مما هو متوقع .كذلك إن حربًا من هذا النوع ،ستفك أي ضائقة
يعانيها حمور املقاومة على هذا الصعيد ،وخصوصًا يف سوريا،
وستمنح كذلك هذا احملور تغطية شعبية عارمة خلطوات قد تتجاوز
االستعدادات اخلاصة باملواجهة العسكرية.
األمر الثالث يتعلق باحلسابات امليدانية ،وهنا يبدو أن قيادة
احملور املقاوم تتصرف بثقة كبرية بالنفس ،وأنها قادرة على
إحلاق األذى الكبري بكل الكيان اإلسرائيلي ،ال جبيشه فقط،
وأن ما جيري إعداده من جانب قوى املقاومة أو من جانب إيران
وسوريا ،سيتيح هزمية كبرية ومدوية للجيش اإلسرائيلي،
وسيفتح املنطقة أمام منطق خمتلف .وتركن قيادة هذا احملور،
كثريًا ،إىل أن العدو ليس جاهزًا لشن حرب سريعة ،نظيفة،
ومضمونة النتائج .وهذا االتكال ،يأخذ يف االعتبار أن اجلهود
االستخبارية غري املسبوقة من جانب العدو ،وبالتعاون الوثيق
والفعال مع الواليات املتحدة وأجهزة أوروبية ،وحتى عربية ،مل
حتقق املطلوب على صعيد كشف جبهة احملور املقاوم .وبالتالي
سيواجه العدو مقاومة ال يعلم الكثري عن قدراتها وال عن خططها.
ثم إن العدو جيهل ما هو أهم ،لناحية حجم اجلبهة اليت ستقوم
بوجهه عمليًا وميدانيًا ،وسيجهل أيضًا طبيعة املواجهة ومدتها
الزمنية ومساحتها داخل األراضي احملتلة.
لكن السؤال األصعب :إذا كان العدو عاجزًا هلذه األسباب عن
شن حرب اآلن ،فهل سيقف «يفرك كفيه» ويلطم وجهه وهو
ّ
يرتك األيام تأتي على ما بقي من قوة ردعه ،ويرى بعيون واضحة
كيف أن خصومه يف احملور املمتد من إيران إىل غزة ،يقوون،
ويشتد عودهم يومًا بعد يوم ،وتزداد مساحة التأثري اخلاصة بهم،
ويزداد حضورهم الشعيب والسياسي والعمالني؟
االستنتاج البديهي والعظيم التأثري الذي خيرج به املرء إن كانت
إسرائيل عاجزة عن شن حرب خالل األشهر الستة املقبلة هو :لقد
صار مبقدور العرب إعداد العدة لإلجهاز على عدو فقد املبادرة
وفقد الردع وفقد القدرة على اجلنون أيضًا ...فهل هذا واقع
أم خيال؟
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مقاالت

نصر اهلل التقى األسد :رفض التمويل مبدئي
نقوال ناصيف
حدد حزب اهلل املسار الذي ستسلكه الغالبية
ّ
يف احلكومة ،خالفًا لوجهة نظر الرئيس جنيب
ميقاتي ،وهو رفض متويل احملكمة الدولية .من
يتحول اجلدل إىل حمور خمتلف :ماذا بعد
اآلن
ّ
سيدعى ميقاتي
وكيف
التمويل؟
رفض
قرار
ُ
إليه ،وهو يالقي احلزب يف نبذ استقالة
احلكومة
السيد حسن
وضع األمني العام حلزب اهلل،
ّ
نصر اهلل ،مساء االثنني ( 24تشرين األول)
السقف األعلى والنهائي ملوقف احلزب من
متويل احملكمة الدولية ،وهو رفضه إياه رفضًا
وثبت مباشرة كل ما
قاطعًا غري قابل للمساومةّ .
تكهنات
كان قد قيل يف األسابيع األخرية عن
ّ
متضاربة حيال رفض التمويل أو القبول به يف
الساعات األخرية.
بيد أن السقف الذي رمسه نصر اهلل ُيفصح عن
بضعة معطيات منها:
 1ـــــ زيارة قام بها األمني العام للحزب قبل
أقل من عشرة أيام لدمشق ،واجتماعه بالرئيس
السوري ّ
بشار األسد ،ومناقشتهما مواضيع
إقليمية من بينها موقف الغالبية من تسديد
لبنان حصته يف موازنة احملكمة الدولية .كانت
لكل من الرجلني مقاربة خمتلفة للتمويل ،تأخذ
يف االعتبار التعاطي معه تبعًا للمصلحة اليت
جتمعهما على اختاذ القرار األكثر مالءمة لتقوميهما
الوضعني احمللي اللبناني واإلقليمي.
مل ميانع األسد يف متويل احملكمة ،وأوىل اهتمامًا
الستمرار احلكومة وعدم زعزعتها ،ومساعدتها
على إمرار الظروف الصعبة والدقيقة اليت
تعرب بها املنطقة ،مع تأكيد أولوية محاية
املقاومة يف ضوء ما يستهدفها من اخلارج.
س مرونة يف التعاطي مع التمويل.
إال أنه َع َك َ
أبر َز نصر اهلل موقفه من احملكمة
املقابل،
يف
َ
على أنه مسألة مبدئية تتصل باملقاومة ،وهو
ال يستطيع املوافقة على التمويل وفق حيثيات
شرحها للرئيس السوري.
انتهى األمر بقول األسد حلليفه األقوى
واملسموع الكلمة لديه إنه لن خيوض يف
يعده شأنًا داخليًا لبنانيًا،
هذا املوضوع الذي
ّ
وهو يرتك حلزب اهلل وحلفائه تقدير املوقف
املناسب الذي يقتضي أن تتخذه املقاومة
وحيفظ مصلحتها.
مل يكن ميل الرئيس السوري إىل متويل احملكمة
هو األول الذي يبديه.
قبل بضعة أيام على اجتماعه بنصر اهلل ،كان
األسد قد استقبل مسؤو ً
ال لبنانيًا بارزًا يوم 8
وحتدث أمامه عن تأييد التمويل،
تشرين األول،
ّ
وأوحى بأنه سيحاول إقناع حزب اهلل باملضي
فيه .إال أن زيارة نصر اهلل لدمشق جتاوزت
الشكوك يف احتمال موافقة حزب اهلل على
وثبتت خياره القائل برفضه كجزء
التمويل،
ّ
أعم هو رفضه أو ً
ال وأخريًا
ال يتجزأ من موقف ّ
احملكمة الدولية.
 2ـــــ يسود االقتناع لدى بعض املسؤولني
بأن أحد املخارج األقل إضرارًا وإحراجًا حلزب
اهلل إلمرار متويل احملكمة ،هو إقراره مبرسوم
يوقعه رئيسا اجلمهورية واحلكومة ووزيرا العدل
واملال ،ال مير مبجلس الوزراء لتفادي انقسامه
عند التصويت ،وال مبجلس النواب الذي سيشهد
حمددة
عندئذ تكوين غالبية نيابية جديدة ملهمة ّ
وحصرية يف جلسة طرح التمويل على التصويت
تتعداها .بعد ذلك يعود اجلميع إىل قواعده.
ال
ّ
كال ّ
احللني يرفضه حزب اهلل انطالقًا من أن
موقفه الراسخ ،هو رفض التمويل قلبًا وقالبًا،
سواء أدمج يف مشروع قانون املوازنة العامة أو
أخرج بسلفة خزينة .بيد أن هذا االحتمال طواه
نصر اهلل متامًا مساء االثنني.
 3ـــــ يف حساب بعض األفرقاء يف املواالة
احلالية ،ويف الفريق الوسطي الذي ميثله
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان ورئيس
التقدمي
احلكومة جنيب ميقاتي ورئيس احلزب
ّ

االشرتاكي النائب وليد جنبالط ،أن نصر
اهلل مل ُيوصد األبواب كليًا على اتفاق يؤول
يف نهاية املطاف إىل موافقة حزب اهلل على
عول هذا الفريق خصوصًا على
وي ّ
التمويلُ .
عاملني متالزمني:
أوهلما ،تأجيل حبث املوضوع فسحًا يف اجملال
أمام مناقشة هادئة للخالف على التمويل بعيدًا
من اإلعالم ،ومن جملس الوزراء أيضًا ،بغية
ابتكار تسوية ترضي طريف االئتالف احلكومي
احلالي ،رافضي التمويل ومؤيديه.
ثانيهما ،توقع دور يضطلع به رئيس اجمللس
بري كوسيط هو األكثر دينامية يتقاطع
نبيه ّ
عنده املوالون والوسطيون واملعارضون يف آن
واحد .لكن تعوي ًال كهذا يبدو غري واقعي ،نظرًا
بري ونصر اهلل يف مقاربة
إىل تطابق موقفي ّ
بري
ليس
كالتمويل.
منها
احملكمة وما ينبثق
ّ
حمايدًا يف هذا اخليار ،بل يف صلب االحنياز
إىل وجهة النظر األخرى املعاكسة.
 4ـــــ رغم أن حزب اهلل وافق أكثر من مرة
على التعاون مع احملكمة ،وأعاد تأكيد املوقف
يف البيانني الوزاريني حلكوميت الرئيسني فؤاد
السنيورة ( )2008وسعد احلريري (،)2010
وعد هذه املوافقة جزءًا من التسوية السياسية
ّ
مع قوى  14آذار يف انتظار صدور القرار
االتهامي ،إال أن موقفه اليوم من املشكلتني
الصغرى والكربى ،التمويل واحملكمة ،بات
خمتلفًا متامًا ،وأصبحت كل موافقة عليهما
تستمد رمزيتها من انبثاقها من حكومة يسيطر
حزب اهلل فيها على النصف  ،1+ويقف عائقًا
ّ
يتطلب الثلثني.
دون أي تصويت
مغزى ذلك أن قرارًا بتأييد احملكمة والتمويل
يصدر عن حكومة تدين بغالبيتها حلزب اهلل،
ميثل تغطية مطلقة للمحكمة ولكل املسار الذي
سلكته وال تزال ،مبا يف ذلك القرار االتهامي.
إال أنه يعين أيضًا متويل القرار االتهامي
وحماكمة احلزب واخلوض يف مواجهة ينظر فيها
إىل احملكمة على أنها تستهدفه.
األصح أن حزب اهلل وأمينه العام أضحيا
ّ
اآلن أمام املشكلة األكثر تعقيدًا يف املقاربة
األيديولوجية .بعدما أضفيا على املقاومني
واملقاومة مسحة قدسية جتعله يقول يف كل
مناسبة إنه ينحين أمام املقاومني ،ال يسعه أن
يقدم رؤوس املتهمني األربعة باغتيال الرئيس
ّ
رفيق احلريري ـــــ وهم مسؤولون أمنيون مهمون
يف احلزب ـــــ إىل مقصلة حمكمة دولية عندما
يوافق والغالبية املوالية له على متويلها.
 5ـــــ حينما أعلن األمني العام للحزب مساء
االثنني أن ال متويل للمحكمة ،قطع الطريق
نهائيًا على أي تسوية أو مناورةَ .
ملن يعرف
تبادل األدوار يف قيادة احلزب ،أن املناورة
تنتقل من يد إىل أخرى ،من نائب األمني العام
الشيخ نعيم قاسم إىل وزراء احلزب ونوابه إىل
مسؤولني سياسيني آخرين يف شتى املراتب،
إىل أن تصبح أخريًا عند نصر اهلل الذي حييلها
قرارًا للتنفيذ.
وألنه رأس هرم مرجعية حزب اهلل ،ويطبع
صورته بالصدقية والوضوح والصراحة،
ويتوعد وجيزم مبا
يهدد
وتأكيد املؤكد عندما
ّ
ّ
يريد ،فإن أحدًا ال يتوقع من نصر اهلل املناورة
لفتح باب على تسوية سياسية.
الواقع أن الرجل ُيوصد الباب بعد أن يكون
معاونوه قد فتحوه ،كي يقول أخريًا هذا هو
قراره النهائي بعد استنفاد كل اجلهود .مساء
االثنني قال ما ال يريد حصوله ،ولكنه مل ُيفصح
عما سيفعل ،وكيف سيواجه تناقض املوقف
ّ
بينه وبني رئيس احلكومة .بعدما أشاد مبيقاتي
ومتسكه به
ومواصفاته ،وأكد التعاون معه
ّ
وتشبث حبكومة الغالبية
على رأس احلكومة،
ّ
احلالية ومنع أي حماولة لضعضعة استقرارها،
قال نصر اهلل مليقاتي ما يريده كي يرتك له
يقرر ـــــ هو اآلخر ـــــ ماذا سيفعل حيال
أن
ّ
متويل مرفوض.

تعديالت نظام دار الفتوى :املفيت بال صالحيات
ثائر غندور
يف خضم االستعدادات النتخابات اجمللس
اإلسالمي الشرعي ،أخرج الرئيس فؤاد السنيورة
من جيبه تعديالته على النظام الداخلي ،وهي
تعديالت ُت ّ
ركز على إضعاف موقع املفيت من
دون حتديث اإلدارة
أخريًا ،أفرج الرئيس فؤاد السنيورة عن تعديالته
يف ما خيص النظام الداخلي لدار الفتوى ،أو
اإلسالمية باملرسوم .18
ما تعرفه األوساط
ّ
 110صفحات وضع فيها السنيورة ما ُيفرتض
ً
إضافة إىل نصائح ومالحظة
أنه جهد سنتني،
تتضمن
شركة «بوز أند ألن» .كان جيب أن
ّ
هذه التعديالت اليت يطرحها السنيورة تطويرًا
وحتديثًا للنظام الداخلي .هذا ما اتفق عليه
رؤساء احلكومة ،احلالي والسابقون .فمؤسسات
دار الفتوى مل تحُ ّدث منذ ستينيات القرن
بعيد عن
لكن ما خرج به السنيورة
املاضي.
ٌ
ّ
هذا األمر.
«املصدومة»
اإلسالمية
األوساط
بعض
ّ
بالتعديالت املطروحة ترى أن ّ
جل ما يمُ كن
إجياده يف التعديالت هو حتويل موقع مفيت
اللبنانية إىل موقع شبيه مبلكة
اجلمهورية
ّ
ّ
بريطانيا« ،بسبب مشكلة السنيورة مع املفيت
منذ أن ابتعد األخري عن تيار املستقبل»ُ .يضاف
إىل ذلك اقرتاح تعديل اهليئة الناخبة للمفيت
وللمجلس الشرعي اإلسالمي األعلى ُ
«لتناسب
االنتخابية املقبلة».
تيار املستقبل يف معركته
ّ
ّ
ُ
وتشري األوساط إىل أن ما قام به السنيورة
هو شبيه مبا حاول البعض القيام به يف
نهاية مثانينيات القرن املاضي ،يف ّ
ظل والية
املفيت الراحل الشيخ حسن خالد .حينها ،حارب
خالد التعديالت ومنع عرضها على اجمللس
الشرعي.
اجلمهورية الشيخ
مقربون من مفيت
ّ
اليوم ،يقول ّ
حممد رشيد قباني ،إنه يرفض هذه التعديالت،
ّ
قوة للحفاظ
وإنه سيواجهها بكل ما لديه من ّ
اجلمهورية.
على موقع مفيت
ّ
ويقول من اطلعوا على التعديالت إن تهميش
موقع املفيت يبدأ من املادة الثالثة املقرتحة،
اليت تسحب من املفيت صفة «الرئيس املباشر
جلميع علماء الدين املسلمني» ،حمولة إياه
ّ
السنة».
إىل «املرجع الديين األول للمسلمني
كذلك تسحب منه عالقة املرجعية العليا
اإلسالمية ودوائر اإلفتاء» املمنوحة
«لألوقاف
ّ
له يف النص املعمول به حاليًا .كذلك تلغي
املقرتحات حق املفيت يف «تعيني املوظفني
الدينية من أئمة
اإلداريني وأرباب الوظائف
ّ
وقراء ومؤذنني وإصدار
ومدرسني
وخطباء
ّ
ّ
قرارات ترقيتهم وتأديبهم وفصلهم» .وبد ً
ال
من أن يكون الصندوق املستقل الذي يهدف
إىل «املساهمة يف رفع مستوى املسلمني
الديين والثقايف واالجتماعي والصحي» تابعًا
للمفيت ،يصبح تابعًا للمجلس الشرعي األعلى،
بناء على توصيات شركة «بوز أند ألن».
ً
احلد؛ ففي املادة
ال يقف األمر عند هذا
ّ
الثامنة والثالثني من النظام الداخلي تعديالت
جدية يف دور اجمللس الشرعي األعلى .فدور
ّ
اجمللس يف النص احلالي هو على النحو اآلتي:
اجلمهورية
«يؤازر اجمللس الشرعي األعلى مفيت
ّ
يف بعض املهام املنوطة به وميلك اجمللس
بنوع خاص سلطة إصدار النظم والقرارات
ٍ
والتعليمات اليت يقتضيها تنظيم شؤون
الدينية ،وإدارة مجيع أوقافهم
املسلمني
ّ
اخلريية على اختالف أنواعها وغاياتها وأمسائها
ّ
مبا يكفل حفظه عينها وحسن استغالهلا
اخلريية املوقوفة عليها ،وله
وتأمني اجلهات
ّ
صالحيات تفسري النظم واملقررات يف
أيضًا
ّ
املواضيع املذكورة آنفًا».

النص املقرتح من السنيورة ،فينص على
أما
ّ
ّ
ما يأتي« :اجمللس الشرعي اإلسالمي األعلى هو
السلطة العليا املسؤولة عن مجيع املؤسسات
التابعة له واملعنية مباشرة بتنظيم شؤون
املسلمني الدينية والوقفية واالجتماعية ،وله
سلطة إصدار النظم والقرارات اليت تعني على
تنظيم شؤونهم كافة ورعاية كل املؤسسات
الدينية والوقفية ومراقبتها ،وكل املؤسسات
التابعة سواء للمجلس أو لدار الفتوى .وميلك
اجمللس سلطة إدارة أوقاف املسلمني السنية
اخلريية وغاياتها وأمسائها مبا يكفل حفظ
عينها وحسن استغالهلا وتأمني اجلهات اخلريية
املوقوفة عليها .وللمجلس أيضًا سلطة إدارة
مجيع املؤسسات التابعة للمجلس الشرعي
اإلسالمي األعلى القائمة اليت قد تستجد
وصناديق الزكاة والصندوق اخلاص وصندوق
التربعات وصندوق تكافل األوقاف ،من خالل
تعيني جمالس إدارتها ووضع أنظمتها اخلاصة
بكل منها وتعيني هيئات التفتيش .للمجلس
أيضًا صالحيات تفسري النظم والقرارات يف
املواضيع املذكورة آنفًا مبا ال يتعارض وأحكام
هذا املرسوم االشرتاعي».
وهكذا تسحب تعديالت السنيورة من يدي
اإلسالمية ،وحتصر هذا
املفيت إدارة األوقاف
ّ
يتحول إىل
األمر يف يد اجمللس الشرعي الذي
ّ
احلد ،بل
جسم مستقل .وال يقف األمر عند هذا
ّ
تطول الئحة مهمات اجمللس الشرعي ،لتصل
إىل سحب حق إعداد جدول األعمال من يد
العامة
صالحيات األمانة
املفيت ووضعه ضمن
ّ
ّ
للمجلس ونائب رئيس اجمللس الشرعي .وحيق
للمفيت إضافة بنود وترتيبها ،من دون أن حيق
أي بند .وحبسب متابعني لشؤون دار
له إسقاط ّ
الفتوى ،كان التعديل املقرتح للمادة السابقة
سبب رفض املفيت الشهيد حسن خالد إدخال
تعديالت على النظام الداخلي لدار الفتوى يف
مثانينيات القرن املاضي.
أما يف جمال االنتخابات ،فإن جملس االنتخاب
ّ
اإلسالمي يضم حبسب النظام الداخلي احلالي
ك ًال من رئيس جملس الوزراء العامل ورؤساء
جملس الوزراء السابقني ،الوزراء والنواب
ّ
السنة ،أعضاء اجمللس الشرعي اإلسالمي
األعلى ،املفتني احملليني العاملني ،قضاة
الشرع العاملني واملتقاعدين ،أمني الفتوى
يف كل من بريوت وطرابلس ،واملدير العام
لألوقاف اإلسالمية.
أما اقرتاح السنيورة ،فيضيف إىل اهليئة الناخبة
«رؤساء وأعضاء البلدية املسلمني السنيني يف
العاصمة ومراكز احملافظات ،رؤساء وأعضاء
غرف التجارة والصناعة والزراعة املسلمني
السنيني يف العاصمة ومراكز احملافظات،
ّ
السنة عن كل نقابة من
ثالثة مندوبني من
نقابات املهن احلرة املنظمة بقانون يف كل
من بريوت وطرابلس خيتارهم املسلمون
السنيون من األعضاء املنتسبني إىل كل نقابة
أو جهة ،القضاة السنة العاملني يف كل من
اجمللس الدستوري والقضاء العدلي واإلداري
تدرجهم الدرجة
وديوان احملاسبة ّ
ممن بلغوا يف ّ
السادسة عشرة فما فوق».
وفيما يرى عدد من رجال الدين أن التعديالت
املقرتحة ال تهدف إال إىل سيطرة تيار املستقبل
على دار الفتوى ،يرى مقربون من السنيورة
أن هذه التعديالت ال تهدف إال إىل «حتويل دار
الفتوى إىل مؤسسة أكثر استقاللية ،لتجنب
تكرار التجربة اليت جرت يف السنوات املاضية».
ويرفض هؤالء وصف التعديالت بـ»تعديالت
السنيورة»« ،لكونها مبنية على ما أمجع عليه
رؤساء احلكومات احلالي والسابقون».
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مقاالت

اعدام القذايف ومهمة الناتو
عبد الباري عطوان

تزايدت األدلة والرباهني اليت تؤكد وجود
اتفاق مسبق بني انصار اجمللس الوطين
اللييب االنتقالي ،وقادة دول حلف الناتو،
على تصفية العقيد معمر القذايف وابنائه
واملقربني منه جسديًا ،وعدم اعتقاهلم
أحياء ،لتجنب تقدميهم اىل حماكمات عادلة،
ميكن ان تؤدي اىل كشف أسرار وملفات ال
يريد هؤالء ان تظهر اىل العلن ،خاصة تلك
املتعلقة بتعاون أجهزة األمن الغربية مع
النظام السابق ،يف قمع وتعذيب واغتيال
شخصيات ليبية معارضة.
الصورة ال تكذب ،خاصة اذا كانت تسجي ًال
حيًا ،وشاهدنا أشرطة بثتها قنوات فضائية
تظهر الزعيم اللييب السابق وهو يسري
على قدميه ،ويستعطف معتقليه الرمحة
به ،وعدم قتله ،مثلما شاهدنا صورًا حية
البنه املعتصم وهو ملقى على األرض حيرك
يديه وال نقطة دم واحدة على جسمه ،ثم
يف صور اخرى وقد حتول اىل جثة هامدة،
وثقب كبري بني صدره وعنقه ،قال الطبيب
الشرعي الذي فحص جثمانه انه نتيجة عملية
قتل بسالح ثقيل ،وأكد انه جرى اعدامه بعد
اعدام والده برصاصة يف الرأس .والشيء
نفسه حصل للواء ابو بكر يونس جابر وزير
الدفاع.
السيدة صفية فركاش ارملة املرحوم تقدمت
بطلب رمسي اىل االمم املتحدة للتحقيق يف
ظروف اعدامه ،واعلن مكتب االمم املتحدة
حلقوق االنسان عن عزمه اجراء حتقيق يف
مقتل الزعيم اللييب بعد اعتقاله حيًا.
الالفت ان مجيع قادة اجملتمع الغربي احلر
الذين مل يتوقفوا عن القاء حماضرات
علينا حول كيفية احرتام حقوق االنسان،
وتطبيق حكم القانون ،مل يعرتضوا على
عملية االعدام هذه بل باركوها .وعلينا ان
نتخيل كيف سيكون موقف هؤالء لو ان
حركة املقاومة االسالمية 'محاس' قد اعدمت
اجلندي االسرائيلي غلعاد شليط ومثلت
جبثته ،وسحلته يف شوارع قطاع غزة.
نعم معمر القذايف كان جمرمًا دمويًاّ ،
نكل
بأفراد شعبه ،وحرمهم من ابسط سبل
العيش الكريم ،وهم اناس احرار ،شرفاء،
مستهم التواضع والكرم وعزة النفس
ويرضون بأقل القليل ،ولكن هذا ال يعين
ان يعامل بالطريقة اليت كان يعامل فيها
خصومه ومعارضيه الذين يطالبون بالقضاء
العادل واحرتام احلد االدنى من مبادئ
حقوق االنسان وقيمها.
شخصيًا اصبت بصدمة وانا أرى بعض
العناصر التابعة للمجلس الوطين االنتقالي
تنهال ضربًا وباألحذية على رأس رجل جريح،
وجتره على األرض ،وتضاعفت هذه الصدمة
عندما جرى عرض جثمانه وولده املعتصم
يف حاوية قذرة يف مصراتة امام املارة،
وكأن ال حرمة للموت.
جيادل البعض من املسؤولني يف ليبيا
'اجلديدة' ان قتله يعفي من اجراءات قضائية
معقدة ،قد تطول وتؤثر سلبًا على العملية
االنتقالية ،وبناء مؤسسات الدولة ،ولكن
هذا اجلدل واصحابه ينسون انهم يريدون
ان تكون هذه املؤسسات دميقراطية،
اساسها العدالة وحقوق االنسان واحلكم
الرشيد .وال نعتقد ان عمليات االعدام
للزعيم اللييب الراحل ورجاله تستقيم مع
هذه التطلعات.

***
شككنا منذ البداية يف نوايا حلف الناتو
وتدخله يف ليبيا ،ليس ألننا ضد محاية ابناء

الشعب اللييب من جمازر القذايف ورجاله،
فهذه مهمة سامية نؤيدها بقوة ،وامنا ألننا
ندرك ان هذا التدخل يأتي ألسباب اخرى
غري انسانية ،واستعمارية يف االساس.
أليس غريبًا ان تستمر عمليات حلف الناتو
وغاراته ملا بعد سقوط طرابلس العاصمة،
وانهيار نظام العقيد القذايف ،وجلوء حفنة
من انصاره اىل مدينيت سرت وبين وليد،
وذلك حتت ذريعة محاية املدنيني الليبيني..
اي مدنيني يتحدث عنهم هؤالء ،فهل الذين
كانت تقصفهم طائرات حلف الناتو يف
املدينتني هم من انصار اجمللس الوطين
االنتقالي ،او املعارضني لنظام الطاغية؟
مل يكن من قبيل الصدفة ان يعلن حلف
الناتو وقادته ،انتهاء مهمتهم يف ليبيا بعد
اقل من  24ساعة من مقتل الزعيم اللييب
وجنله ووزير دفاعه ،فمهمة الناتو مل تكن
يف االساس حلماية املدنيني ،فهذه ذريعة،
وال تغيري النظام ،واما قتل رأس النظام
ايضًا.
بإعدام العقيد القذايف بالطريقة الدموية
اليت شاهدنا ،وشاهدها معنا العامل بأسره،
تكون ليبيا طوت صفحة سوداء يف تارخيها
 ،ولكن املأمول ان تكون الصفحة اجلديدة
اليت تنوي فتحها اكثر بياضًا ،عنوانها
التسامح والرتفع عن النزعات الثأرية
واالنتقامية ،اليت ملسنا ابشع صورها يف
تصفية رموز النظام السابق.
***
صحيح ان ليبيا متلك املال ،بل الكثري
منه ،حيث هناك اكثر من  160مليار دوالر
جممدة أودعها النظام السابق يف حسابات
اوروبية وامريكية ،ودخل سنوي من عوائد
النفط يف حدود  50مليار دوالر سنويًا،
واملال رمبا يسهل ،بل يعجل حبل الكثري
من املشاكل ،ولكن يظل سالح املال هذا
قاصرًا وغري فاعل اذا مل يتم ترميم الوحدة
الوطنية بسرعة ،وحتقيق املصاحلة ،وبالتالي
التعايش بني خمتلف القبائل واملناطق،
بروح بعيدة عن منطق املنتصر واملهزوم.
اإلعالم العربي ،والفضائي منه على وجه
اخلصوص ،لعب دورا كبريا يف تزوير
الكثري من احلقائق ،وخرج عن املهنية مرات
عديدة ،وهذا ال يعين ان االعالم الغربي
كان افضل حاال ،وقد آن األوان لكي يكفر
هذا االعالم عن اخطائه ،ويعمل من اجل
احلفاظ على وحدة ليبيا الرتابية  ،وتعزيز
أواصر التالحم بني ابناء شعبها الواحد.
خنشى على ليبيا من التقسيم والتفتيت،
مثلما خنشى عليها من عدم االستقرار،
والغرق يف حروب داخلية ،حتى بعد
إعدام العقيد القذايف،وهناك العديد من
املؤشرات اليت تعزز هذه املخاوف ،حيث
فوضى السالح واخلالفات بني الليرباليني
واالسالمييني ،واملشارقة واملغاربة ،وهي
خماوف عبرّ عنها قادة يف نظام احلكم
االنتقالي اجلديد انفسهم.
العقيد القذايف مل جيد أحدًا يتعاطف معه،
واذا كان هناك من متعاطفني يف الداخل
واخلارج فهم قله خجولة ،ال جترؤ على
اظهار تعاطفها ،الن سجل الرجل الدموي
مل يكسبه الكثري من االصدقاء ،واملأمول
ان يكون حكام ليبيا اجلدد عكسه متامًا،
وان ال حتركهم االحقاد والثارات ،وان كنا
حذرين جدًا يف االغراق يف التفاؤل ،بعد ان
شاهدنا عدالة اخلارجني عن القانون تطبق
ضد من خيتلفون معهم ،وهم يف ابشع
حلظات ضعفهم وانهيارهم.

واشنطن جتمع موسكو ..و(حزب اهلل) يف الساحة احلمراء
عماد مرمل

تنطوي زيارة وفد «حزب اهلل» اىل موسكو،
برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب حممد رعد ،على أهمية سياسية
وإسرتاتيجية ،ملا تشكله روسيا من وزن
على املستوى الدولي ،وملا ميثله «حزب
اهلل» من حضور على الصعيدين اللبناني
واإلقليمي ،فكيف إذا جاءت الزيارة يف
هذا التوقيت ،حيث ختتلط االوراق وترتسم
التحوالت يف املنطقة ،وسط سعي غربي
حمموم لالستثمار على «املرحلة االنتقالية»
يف العامل العربي ،من أجل حجز مقاعد يف
الصفوف األمامية للمرحلة املقبلة ،واقتطاع
حصة من الثورة ..والثروة.
وقد أتت رحلة احلج العلنية اىل موسكو بعد
مقدمات متدرجة ،اختذت شكل تواصل بعيد
عن األضواء بني اجلانبني ،على مستويات
سياسية وأكادميية ،خالل الفرتة املاضية،
اىل ان قرر اجلانبان إخراج عالقتهما من
الظل اىل النور ،مع اإلشارة اىل ان الدعوة
الروسية الربملانية لزيارة موسكو ُوجهت
اىل احلزب منذ أشهر ،ومتت تلبيتها اآلن،
يف توقيت يناسب الطرفني اللذين ميلك
كل منهما حوافزه ودوافعه لتطوير االنفتاح
املتبادل.
ومن الواضح ان استقبال موسكو لوفد
«حزب اهلل» يف هذه الظروف الدولية
واالقليمية ،إمنا يعكس تصاعدا يف اهتمامها
بقضايا املنطقة وبالالعبني املعنيني بها،
وبالتالي يشري اىل ان الروس تقدموا خطوة
إضافية يف اجتاه خطوط املواجهة األمامية
يف الشرق األوسط ،خارج جماهلم احليوي
التقليدي ،حلماية مصاحلهم ونفوذهم ،على
قاعدة ان أفضل طريقة للدفاع هي اهلجوم،
ناهيك عما حيمله فتح األبواب أمام احلزب
من إشارة اىل فهم روسيا ألهمية دوره،
وهي القاعدة نفسها اليت تنطبق على حركة
«محاس».
وبهذا املعنى ،يأتي استقبال موسكو
لـ»حزب اهلل» ،منسجما مع السلوك الروسي
اإلمجالي يف املنطقة ،مبا يستكمل املوقف
الداعم للنظام السوري والرافض الستنساخ
«النموذج اللييب» مرة أخرى ،يف تعبري واضح
عن سعي الروس اىل جلم االندفاعة الغربية
حنو العامل العربي ،واحلد من األضرار اليت
تلحقها مبصاحلهم ودورهم ،وهذا يتطلب
بطبيعة احلال نوعا من «إعادة التأهيل»
لعالقتهم باحللفاء واألصدقاء التقليديني،
اىل جانب توسيع آفاق االنفتاح على القوى
اليت تتقاطع مع روسيا يف نظرتها الشرق
أوسطية ،كما هي احلال بالنسبة اىل «حزب
اهلل» الذي ترى فيه موسكو «قوة إقليمية»
تتجاوز مبفاعيلها السقف اللبناني.
ويف هذا السياق ،ال ميكن عزل حلظة الزيارة
عن مسار الضغوط الدولية اليت تتعرض هلا
دمشق ،وكأن الروس يريدون ابالغ من
يهمه االمر ان سياساتهم املتعلقة بسوريا
ليست سورية فقط ،بل هي متلك قابلية
التمدد لتغطي املواقع اليت تواجه مشكلة مع
واشنطن والناتو ،مبا يوحي ان هناك اجتاها
حنو توسيع نطاق «جبهة املمانعة».
ولئن كانت الرسائل الروسية موجهة بالدرجة
االوىل اىل الواليات املتحدة وأوروبا ،إال ان
بعضها يطال أنقرة ايضا ،ذلك ان موسكو ال
يناسبها ان يتطور حجم تركيا وطموحها اىل
احلد الذي جيعلها تتصرف كـ»دولة عظمى»
يف املنطقة ،مع ما يعنيه ذلك من تأثري على
املدى احليوي لروسيا واملتمثل يف دول
آسيا الوسطى اليت تشكل مساحة تنازع
دولي ،عدا عن وجود حتسس روسي من
تقديم أنقرة تسهيالت حللف «الناتو» لنشر
الدرع الصاروخي على األراضي الرتكية.
ولعل روسيا وجدت الفرصة مناسبة لتصفية

حساب قديم مع الغرب الذي سدد هلا ،يف
السابق ،أكثر من ضربة حتت احلزام ،حتى
عندما كان يتعلق االمر مبداها احليوي،
كما حصل حني امتدت االصابع االمريكية
اىل جورجيا اليت كانت جزءا من االحتاد
السوفياتي الراحل ،علما ان واشنطن ال
تتوقف عن حماولة «قضم» املصاحل الروسية
او «تطويقها» ،كلما وجدت ذلك متاحا.
ومن هنا ،فإن موسكو باتت تدرك جيدا
حاجتها اىل تطوير شبكة حتالفاتها وعالقاتها
على املستويني الدولي واالقليمي ،بغية
تصحيح التوازنات املختلة لصاحل األمريكيني
واألوروبيني ،وبالتالي حتصني مواقع
نفوذها خارج احلدود وحتسني شروطها
التفاوضية ،علما ان أصدقاء روسيا يعلمون
جيدا انها مل تتخل عن براغماتيتها ،وهي رمبا
لن ترتدد يف عقد التسويات ،متى شعرت
بأنها ستحصل على الثمن املناسب.
ولكن ،ماذا عن «حزب اهلل» ،وكيف يقارب
إطاللته من على «الشرفة الروسية»؟
لن يتوانى احلزب طبعا عن فعل كل ما ميكن
ان يساهم يف «التشويش» على العزف
االمريكي املنفرد يف املنطقة ،ولعله وجد ما
يكفي من التقاطعات مع «الالعب الروسي»،
ليتبادل وإياه مترير الكرة ،يف هذه املرحلة
امللتهبة عربيا ،على إيقاع احلراك الشعيب
العربي وحماوالت االستثمار الغربي.
وينطلق احلزب يف انفتاحه على موسكو
من قناعة لديه بوجوب االستفادة من أي
فرصة متاحة ،إلعادة االعتبار اىل مفهوم
تعددية األقطاب على الساحة الدولية وكسر
الدور األحادي ،الن التعددية ،برأيه ،تصنع
التوازن الذي من شأنه ان حيمي االستقرار
الدولي ويلجم احلصان االمريكي اجلامح،
يف حني ان األحادية تطلق العنان للحروب
وترفع منسوب التوتر وهذا ما ثبت من خالل
سلوك الواليات املتحدة بعد سقوط االحتاد
السوفياتي ،وذلك خالفا لنظرية واشنطن
اليت قامت يف احلقبة املاضية على فرضية
ان تعددية األقطاب تسبب الصراع وأن
األحادية حتقق االستقرار العاملي.
وانطالقا من هذه الرؤية ،خاض احلزب يف
بدايات هذا العقد ،وحتديدا بني  2002و2005
جتربة االنفتاح على االحتاد االوروبي الذي
كان راغبا بدوره يف مد اجلسور مع احلزب،
متمايزا آنذاك عن السياسة االمريكية،
وبالفعل التقى السيد حسن نصر اهلل يف
تلك الفرتة سفري املفوضية االوروبية يف
لبنان ،على قاعدة تعزيز قابلية أوروبا
للوقوف على مسافة من خيارات واشنطن
واختاذ موقف أكثر توازنا حيال الصراع
العربي  -االسرائيلي ،ولكن التجربة أخفقت
الحقا ،بعدما تفوقت النزعة األطلسية لدى
األوروبيني على النزعة املتوسطية.
هل ميكن التعويل كثريا على الدور
الروسي؟
يتعاطى «حزب اهلل» بواقعية مع الدور
الروسي ،من دون مبالغة يف التوقعات،
ذلك أن احلوارات السابقة ،على مستوى
السفارة الروسية يف بريوت ،أو من
خالل مشاركة بعض املستشرقني واخلرباء
الروس يف فعاليات معينة يف لبنان ،أو
اللقاءات اليت كانت تعقد على هامش
املشاركة يف مناسبات برملانية دولية،
كانت قد بينت للحزب كيفية مقاربة موسكو
للمواضيع واالشكاليات اللبنانية واالقليمية
والدولية ،يف سياق متدرج من مرحلة
انعدام الوزن والتأثري بعد انهيار االحتاد
السوفياتي وصوال اىل تبلور النظرة ومعها
منظومة املصاحل املعقدة واملتداخلة مع
استقرار الوضع الداخلي الروسي ،سياسيا
واقتصاديا.
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مقاالت

مسوّدة مصارحة إىل اجلنرال
والسيّد
جان عزيز

ليس تفصي ًال أن يبلغ األمر بتناول اإلعالم موضوع «اإلشكاليات
املستجدة» يف العالقة بني «التيار» و»احلزب» .وليس هامشًا
بسيطًا أن يقول اجلنرال عون يوم السبت املاضي إنه ال مقاومة
بال إصالح ،كما ال إصالح بال مقاومة .وال أن يرد السيد نصر
اهلل بعد يومني بعزو كل األمر اىل «قلة التنسيق» ...فيما الناس
يتساءلون بعد أن تناهت وتتناهى إليهم عالمات االستفهام .حتى
العزيزة احلريصة مورا كونيللي جاءت تسأل مستبشرة خريًا «مبا
يحُ كى عن خالف» ،قبل أن تعود خائبة .واألهم أن أهل البيت
وشعابه يعرفون أن هناك أكثر ،وأن املسألة تقتضي من الرجلني
املسؤولني أكثر.
أهل البيت يعرفون أن على كتف «التيار» من ينتظر للشماتة يف
أقل احتمال ،إن مل يذهب اىل ثأر وانتقام وكيد وحتى تصفية.
بدأوا يهمسون لناسه :أما قلنا لكم منذ مخسة أعوام إن التالقي
بينكم و»بينهم» مستحيل؟ مشروعهم خمتلف كليًا عن مشروعكم،
وبالتالي أولوياتهم ال عالقة هلا إطالقًا بأي من أولوياتكم .ويف
طليعة تلك ضرورتهم املاسة والقاطعة بإقفال الساحة الشيعية
على أي منفذ أو ثغرة .وبالتالي الوحدة «الثنائية» الشيعية خط
أمحر .فانسوا كل خطاباتكم عن اإلصالح ومكافحة الفساد وشفافية
الدولة وحماسبة أرقام احلقبة املاضية وكل تعب شربل حناس...
أي من ذلك إزعاج لفرد شيعي  ...ثم ثاني أولويات
إذا كان يف ّ
«احلزب» أن كل ما يساهم ولو عن بعد ،يف رفع منسوب الفتنة
الشيعية السنية خط أمحر أيضًا .لذلك سيظل ملتزمًا ـــــ على
ِّ
مسلمًا بالشراكة الكاملة مع
طريقته ـــــ بصيغة «الطائف» ،وسيظل
«ممثل» اجلماعة السنية يف السلطة ،أكان امسه ميقاتي أم حريري
أم أي اسم كان .لذلك أسقطوا أوهام «اجلمهورية األوىل» والرئاسة
القوية ومنوذج فؤاد شهاب ،إال إذا مسختموه كما حصل ،وبشهادة
إلياس املر ،أو إال إذا وافقتم على الذهاب اىل ما بعد الطائف ،ال
اإلياب اىل ما قبله.
وأهل البيت يعرفون كذلك أن على كتف «احلزب» أيضًا من خييط
بكالم مقابل :أما قلنا لكم؟ ميشال عون متعب .ال يزال يعيش
يف زمن لبنان الكبري .وال يزال مشروعه «اجليش هو احلل» ،وإن
ينب مؤسسة ،ومل يضمن
بصيغ شبه متكيفة مع املرحلة .ثم إنه مل ِ
استمرار نهجه وتفاهماته .فيما قواعده على غري تنظيم أو انسجام
يف اللغة واخلطاب .فيها من «املسيحي» اىل «امللحد» وما بينهما
من ليربالي واشرتاكي ،قومي وماركسي ...جيمعها اليوم شخص
عون ال غري ،وهو الشخص الذي ال ثاني له وال بديل .نفهم أن
تتقاطعوا معه حلقبة ،لبضعة أعوام .أما أن تصلوا اىل حلظة يصري
فيها خياركم بني مشكلة شيعية داخلية وفتنة إسالمية من جهة،
وبني عون «التفاهم» احملصور بزمنه من جهة أخرى ،فهل فكرمت
حينها يف اخليار؟
النمامني الناعقني لدى ناسكما على
بني الصوتني الغريبني
ّ
طريقة الغربان وكواسر اجلثث ،يتطلع ناسكما إليكما أنتما،
ميشال عون وحسن نصر اهلل .فهم مل ميحضوا الثقة إال لكما.
يتبحرون يف
ال يعرفون قياداتكما ،ورمبا ال يطيقون بعضها .وال
ّ
إيديولوجيتكما ،وقد جيهلونها .لكنهم يثقون بكما .ألسباب متعلقة
بتارخيكما ،ومبأساة الناس مع سواكما ،لدوافع مرتبطة مبا قدمتماه،
ومبا نكل اآلخرون بهم .ألنك يا سيد بلغت العطاء حتى «هادي»،
وألنك يا جنرال مل تفكر بأن لك ابنًا لريث أو خيتزل .لكل تلك
األسباب وغريها الكثري ،ثقة ناسكما وديعة لديكما ،وهي بالتالي
مسؤولية وأمانة وعبء احلق والتاريخ والناس عليكما.
كيف تتساعدان؟ يسأل ناسكما .كيف يساعد حسن نصر اهلل
ميشال عون ،وكل يوم هناك نبطية أو السا أو ترشيش أو أمالك
عمومية؟؟؟ وكيف يساعد اجلنرال السيد ،وكل يوم لديه معارك
مفتوحة على كل اجلبهات معًا :ميشال سليمان ونبيه بري وجنيب
ميقاتي ووليد جنبالط؟؟؟ فيما حتى احللفاء قد فضلوا «الصمت»
استياء واعرتاضًا ،مثل طالل
كما سليمان فرجنية ،أو جتاوزوه
ً
إرسالن؟
كيف تتساعدان؟ يسأل أهل الثقة املطلقة واحلصرية بكما .قلة
تنسيق؟ وما الذي مينع تشكيل مكتب تنسيق وزاري موحد ،وأنتم
اليوم يف احلكومة الثالثة معًا ،وقد مضت على شراكتكما يف
السلطة التنفيذية ثالثة أعوام ،وهي خصوصًا حكومة أكثريتكم؟
وملاذا ال ينسحب األمر على تنسيق يف ساحة النجمة ،ويف القواعد
والقطاعات واإلعالم ،ويضم كل احللفاء ويوسع قاعدة «النهج»
بدل أن خيتزله بصوت ينفر األصدقاء أو ينبذ كل صاحب فكرة
أو همة؟
ويطول الكالم ،لكن احلل يظل يف صورة مار خمايل .يومها ذهبتما
اىل اللقاء ،فيما ممثلوكما قد عجزوا عن االتفاق على مخس نقاط
خالفية .ومل يكن مثة معرفة مسبقة بينكما .لكن ثقة متخاطرة
مجعتكما ،جزمت أن التباين سيذلل حلظة التالقي ،وأن «التفاهم»
سينبثق من مصافحتكما .ناسكم اليوم مثلكما .تسكنهم ثقة
بقدرتكما على االجرتاح ،وهو ما يقتضي مصارحتكما.

احملكمة الدولية نّ
تعي  8حمامني للمتهمني الـ4
عمر نشابة

عينت احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان حمامني حلضور جلسة ستنعقد يف
ّ
 11تشرين الثاني املقبل للنظر يف اإلجراءات الغيابية .أمام احملامني
خيار رفض احملاكمات الغيابية حبجة أن ال دليل على وجود املتهمني
يف لبنان ،وبالتالي مل ُي ّبلغوا دعوات احملكمة وقراراتها>
عينّ رئيس مكتب الدفاع يف احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان فرانسوا
رو ،أمس ،مثانية حمامني عن املتهمني األربعة ليحضروا اجللسة العلنية
لغرفة الدرجة األوىل ،اليت ُ
ستعقد يف  11تشرين الثاني املقبل يف
صص حماميان ّ
لكل ّ
متهم،
وتوزعوا على النحو
ّ
مقر احملكمة يف الهايُ .خ ّ
اآلتي :احملامي الفرنسي من أصل لبناني أنطوان قرقماز واحملامي
الربيطاني جون آر دبليو دي جونز للدفاع عن مصطفى بدرالدين.
واحملامي الكندي يوجني أوساليفان واحملامي اللبناني أميل عون
للدفاع عن سليم عياش .احملامي الفرنسي فينسان كورسيل البروس
واحملامي املصري ياسر حسن للدفاع عن حسني عنيسي .واحملامي
الربيطاني دايفد يونغ واحملامي السويسري غويناييل ميرتو للدفاع عن
أسد صربا.
جلسة  11تشرين الثاني املقبل خمصصة للنظر يف قرار السري
باحملاكمات الغيابية ،بعد أن أكدت السلطات القضائية اللبنانية عجزها
وجهها إليهم
عن تنفيذ مذكرات التوقيف وتبليغ املتهمني التهم اليت ّ
عممت احملكمة
ّ
املدعي العام دانيال بلمار يف حزيران الفائت ،وبعد أن ّ
مذكرات التوقيف وقرار االتهام يف وسائل اإلعالم.
وكانت السلطات القضائية اللبنانية ممثلة باملدعي العام لدى حمكمة
التمييز القاضي سعيد مريزا قد أكدت يف تقريرين رفعتهما إىل قاضي
اإلجراءات التمهيدية يف احملكمة الدولية ،منذ آب الفائت ،عدم عثورها
على األشخاص األربعة ،وعرضت اإلجراءات
املفصلة اليت اختذتها للبحث
ّ
عنهم.
عينتهم احملكمة أمس يف جلسة  11تشرين
ما هو دور احملامني الذين ّ
الثاني؟ مبا أن قرار السري باحملاكمات الغيابية مل ُيتخذ بعد ،فإن
احملامني الثمانية ُع ّينوا مؤقتًا حلضور اجللسة وعرض مواقفهم من غيابية
احملاكمات .وميكنهم أن يعرتضوا على السري مبحاكمات كهذه ،إما ألنهم
يرون أن اجلهود لتبليغ املتهمني مل تكن كافية ،ويف هذا اإلطار قد
يدعي احملامون أن ال دليل على وجود املتهمني يف لبنان ،وبالتالي
ّ
فإن إجراءات التبليغ مل تكن مناسبة ألنها اقتصرت على لبنان (رغم
تبليغ األنرتبول) ،أو ألنهم يعتربون أن ال دليل على أن املتهمني
األربعة على قيد احلياة .يذكر أن طلب احملكمة من دول أخرى تبليغ
املتهمني يستدعي توقيع تلك الدول اتفاق تعاون مع احملكمة اخلاصة
بلبنان ،بينما كانت مجيع الدول اليت ميكن أن تكون معنية باألمر قد
رفضت توقيع اتفاق كهذا حبسب ما أكد الرئيس الراحل للمحكمة
القاضي أنطونيو كاسيزي يف تقريره الثاني إىل األمني العام لألمم
املتحدة مطلع العام احلالي.
أما إذا وافق احملامون على السري باحملاكمات الغيابية ،فيتشاورون مع
مكتب الدفاع لتثبيتهم كوكالء املتهمني األربعة ،ولتأليف فرق العمل
التابعة هلم .ويتألف فريق الدفاع عن ّ
كل ّ
متهم من عدد من اخلرباء
القانونيني وحمققني ،إذ إن نظام احملكمة مينح صالحيات للدفاع توازي
االدعاء .يعين ذلك أن من صالحية احملامني استدعاء أشخاص
صالحيات ّ
لالستماع إىل إفاداتهم ،وميكن أن يطلبوا االطالع على مستندات رمسية
وحماضر حتقيق استند إليها املدعي العام بلمار .يذكر أن لدى املدعي
العام مهلة ثالثني يومًا لتسليم فريق الدفاع ،بعد تثبيت احملامني،
املؤيدة للقرار االتهامي.
كامل ملف املواد
ويرجح أن يطلب فريق
ّ
ّ
الدفاع مه ًال زمنية لدراسة امللف والتحقيق يف مضمونه قبل انطالق
احملاكمات.

حملة عن احملامني الثمانية

احملامي قرقماز منتسب إىل نقابة احملامني يف باريس ،وهو وكيل
اللواء مجيل السيد خالل فرتة اعتقاله
التعسفي ووكيله احلالي يف
ّ
الدعاوى اليت رفعها يف احملاكم الفرنسية حبق السفري السابق جوني
عبدو والرئيس األول للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس .احملامي
جونز منتسب إىل نقابة احملامني يف إنكلرتا وويلز ،وهو معروف يف
األوساط القضائية ملرافعاته يف الدفاع عن أشخاص متهمني باالنتساب
إىل تنظيم القاعدة وارتكاب جرائم إرهابية ،وكان حماميًا يف احملكمة
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة
بسرياليون ويف حمكمة العدل األوروبية.
احملامي أوساليفان منتسب إىل مجعية القانون يف كولومبيا الربيطانية،
وهو أستاذ قانون يف جامعة لورينسيان الكندية .وكان قد ّ
توكل عن
عدد من املتهمني يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.
احملامي عون منتسب إىل نقابة احملامني يف بريوت ،وهو أستاذ يف
جامعة احلكمة ،كان قد شارك يف دورة تدريبية لعناصر من قوى األمن
الداخلي يف نقابة احملامني عرض خالهلا مفهوم السجن ودوره.
احملامي كورسيل البروس املنتسب إىل نقابة احملامني يف باريس،
تولىّ قضايا دفاع يف حماكم مغربية ،وكان حمام يف احملكمة الدولية
اخلاصة براوندا ويف احملكمة اجلنائية الدولية.
احملامي حسن منتسب إىل نقابة احملامني يف مصر ،وهو من حمافظة
بور سعيد .أما احملامي يونغ ،فينتسب إىل نقابة احملامني يف إنكلرتا
وويلز ،وكان قد حتدث باسم مكتب الدفاع يف احملكمة اخلاصة بلبنان
خالل مؤمتر عقدته يف نقابة احملامني يف بريوت عام  .2010وكان يونغ
عضوًا يف جلنة بريطانية للتدقيق يف قانونية استجواب أشخاص متهمني
باإلرهاب عام .2006
احملامي السويسري الربوفسور ميرتو ،غري املنتسب إىل أي نقابة ،كان
أحد احملامني البارزين يف حمكمة يوغوسالفيا السابقة وصاحب كتاب
«اجلرائم الدولية واحملاكم االستثنائية» (منشورات جامعة أوكسفورد
.)2005

عون ونصر اهلل إىل أين؟
ادمون صعب

جاءت وفاة ولي العهد السعودي األمري سلطان بن عبد العزيز مبثابة
«شحمة على فطرية» احلكم ،فانشغل الرئيسان ميشال سليمان وجنيب
ميقاتي بالراحل الكبري ،األمر الذي ّ
عطل عقد جلسة جمللس الوزراء
مطلع األسبوع برئاسة سليمان ،وخفف أجواء االحتقان اليت أعقبت
واجه فيها وزراء من «تكتل التغيري
اجللسة األخرية للمجلس واليت َت َ
واإلصالح» مع زمالء هلم يف «جبهة النضال الوطين» .ولقد عربت هذه
األجواء عن نفسها يف اللقاء الذي أجري مساء االثنني مع األمني العام
لـ»حزب اهلل» السيد حسن نصر اهلل وبثته قناة «املنار» ،ثم يف الكالم
الذي أدىل به النائب العماد ميشال عون يف اخللوة اليت عقدها التكتل
األسبوع املاضي من أجل وضع
تصور خلطة إصالحية ـ تصحيحية،
ّ
اقتصادية ومالية واجتماعية ،للمرحلة املقبلة ،وحماولة إقناع جملس
الوزراء بتبنيها ،وهي تشمل املوازنة وقواعد اإلصالح املالي اليت
أقرتها جلنة املال واملوازنة النيابية وجتاهلها وزير املال يف إعداد
موازنة  ،2012وصو ً
ال إىل الفساد وقضايا األجور واالنتقال عربها من
دولة الريع إىل دولة العناية ،والعدالة االجتماعية.
ولقد كان العماد عون واضحًا يف موضوع الدولة الريعية اليت التزمت
استنزاف االقتصاد اللبناني منذ  ،1993أي منذ وصول الرئيس رفيق
احلريري إىل احلكم .وهو قال ،يف اخللوة« :إن االقتصاد الريعي قتل
اإلنتاج
وحول لبنان إىل سوق استهالكية ،فرتاكمت علينا الديون،
ّ
وأصبح كل إنتاج لبنان ديونًا وفوائد ديون ،وما تبقى من اإلنتاج ال
يكاد خيدم الدين العام».
ومل يكتم عون انزعاجه ،بل امتعاضه من موقف املقاومة ،سواء يف
االصطفاف مع من يتهمهم بالفساد داخل احلكومة ،أو بتجاهل دعوات
تكتله السلطة إىل حماسبة املختلسني ،ومهدري أموال الشعب ،أكان
يف الوزارات أم يف اجملالس أم اهليئات واإلدارات املستقلة البعيدة
عن أي رقيب أو حسيب ...وكذلك امتعاضه مما يرتدد عن ان املقاومة
ّ
تغطي جتاوزات للقانون تارة يف األبنية املخالفة فوق األمالك العامة،
وطورًا يف اخلالفات حول ملكية األراضي ،كما يف السا .وغض الطرف
عن ردود الفعل الفوضوية والعنفية يف الشارع على هذه املخالفات،
يف حني ُيطلب من املقاومة ان تقدم املثال الصاحل جلميع املواطنني
يف احرتام القانون ،وهو الذي مل يرتدد يف الوقوف إىل جانبها غري
عابئ بانعكاسات ذلك على شعبيته.
وإذ دعا املقاومة إىل ان تكون طليعة اإلصالحيني يف البالد ،قال:
«حنن من الذين يعتقدون انه ال توجد مقاومة من دون إصالح ،وال
يوجد إصالح من دون مقاومة ،ألنهما يتكامالن .ألنه ان كان هناك
جمتمع فاسد وحكم فاسد ،فال ميكن ان تستمر مقاومة .وإذا غابت
املقاومة وحل حملها االستسالم ،فعندها ميكن ألي كان ان حيكم
ّ
ويتحكم بالبلد».
ومثة من جيد يف موقف التكتل العوني ظاهرة جديدة مل تألفها احلكومات
السابقة ،ليس منذ  1993فحسب ،بل من قبل ذلك إبان حكومات
يوزرون على أساس
«الوصاية» ،يوم كان ممثلو الطوائف املسيحية ّ
والئهم للنظام السوري .كذلك هناك خيار رئيس التكتل بأن يكون
وزراؤه من أصحاب الكفايات واخلربات واخللفيات األخالقية واملناقبية،
وإن مل يكونوا أعضاء يف التكتل .وقد حاز التكتل تقديرًا كبريًا من
خمتلف الفئات لقبوله بهذا اخليار فكانوا قدوة حقًا لسائر النواب الذين
ال يتجاوز طموحهم االنتخابي اللوحة الوزارية السوداء ،واستثمار املوقع
الوزاري لكسب املال وحتقيق النفوذ وصرفه .وهذه من املرات القليلة
اليت يشارك يف احلكومة فريق ينتمي إىل أكرب تكتل مسيحي يف لبنان
بعد الطائف ،وان نواب هذا التكتل قد التزموا حيال ناخبيهم حتقيق
اإلصالح والتغيري واحملاسبة وحماربة الفساد وإعالء شأن القانون
وتثبيت دعائم الدولة القوية والعادلة ،وخدمة املصلحة العامة ،لذلك
نراهم «يستميتون» يف الدفاع عما يعتربونه حقًا وصوابًا ،مدركني أنهم
سيحاسبون إن عاج ًال أم آج ًال يف صناديق االقرتاع.
ُ
ويف «دفاع» عن املقاومة يف مواجهة «هجوم» عون على سلوك وزرائها
داخل جملس النواب ،قال نصر اهلل يف احلوار التلفزيوني معه« :إن
العالقة مع كل احللفاء ممتازة ،وكثري مما يقال ال أساس له من
الصحة .واحللفاء أثبتوا ثباتهم ووضوحهم وإخالصهم».
سئل نصر اهلل عن بارومرت احلرارة،
وبإزاء هذا الرد الديبلوماسي ُ
خصوصًا درجة الربودة حاليًا مع «التيار الوطين احلر» ،فأجاب« :ال
برودة يف العالقة مع التيار الوطين احلر ،أو خالف .بل حنن يف تعاون
ونقاش مستمر .وأغلب ما نواجهه يف احلكومة مل يرد يف ورقة
التفاهم ،وحناول التنسيق مع بعضنا البعض ،لكن ضيق الوقت قد
عال وآخرين صوتهم منخفض ،وهذه
يؤدي إىل بروز أشخاص صوتهم ٍ
عالمة صحة».
بالطبع ليست املسألة مسألة صوت ،بل هي تقصري يف التضامن
تهدم منه يف نظر التيار ،ويؤيده يف ذلك
لتنظيف البيت وإعادة بناء ما ّ
البطريرك املاروني مار بشارة بطرس الراعي الذي طرد «جتار اهليكل»
من بكركي،
فتجمعوا ضده يف فندق «رجينسي باالس» بأدما و»رمجوه»
ّ
موجهيهم الروحيني والزمنيني ،بعد
مبباركة مباشرة وغري مباشرة ،من ّ
سقوط «بطريركهم السياسي» حسين مبارك يف مصر.
يقول ّ
متى الرسول ،يف إجنيله عن «طرد الباعة من اهليكل» ،إن «يسوع
دخل اهليكل يف أورشليم وطرد منه مجيع الذين يبيعون ويشرتون يف
اهليكل ،فقلب طاوالت الصيارفة ،ومقاعد باعة احلمام ،وقال هلم:
«مكتوب :بييت ُيدعى بيت صالة وأنتم جتعلونه مغارة لصوص»!
وقد صدق البطريرك الراعي حني قال من نيوجرسي ،يف آخر حمطات
ينب
الرب البيت فعبثًا يتعب
جولته األمريكية األحد املاضي« :إن مل ِ
ُّ
البناؤون».
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تتــمات

عون امام الطالب... :
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
وتابعت املصادر ،هناك مواقف سابقة للحريري و 14اذار من
موضوع احملكمة ومعروفة ،فيما الرئيس ميقاتي هو من اعلن
التزامه بتمويل احملكمة ومل يتم التداول معه يف هذا الشأن
قطعيًا.
وجدد سفري روسيا يف لبنان موقف بالده املبدئي منذ اختاذ قرار
حول احملكمة الدولية بأن روسيا ايدت وال تزال هذه احملكمة
باعتبارها آلية للشرعية الدولية وتريد ان حتقق اهدافها اليت
ينص عليها قرار جملس االمن.
بدورها اكدت مصادر نيابية يف «حزب اهلل» ان التحذيرات الغربية
من عواقب وخيمة قد يتعرض هلا لبنان من عدم متويل احملكمة
امنا هو تهويل اكثر منه حقيقة وهذه التسريبات ختدم مناخ
التحريض على املقاومة والضغط على احلكومة.

عون

على صعيد آخر ،هاجم العماد ميشال عون القوات اللبنانية
من دون ان يسميها ردًا على االشكال الذي حصل يف جامعة
 NDUبني طالب التيار الوطين احلر والقوات اللبنانية قائال :هذا
املوضوع لن نسكت عنه ونطالب قوى االمن والقضاء بالتحرك
وتوقيف املعتدين داعيا اجلميع اىل القيام بواجباتهم يف اجلامعة،
النه من «حيمل الكرباج والعصا ضدنا سنكسرها على رأسه،
واملستعد للكباش معنا فلينزل اىل الساحة ،لكننا لن نسكت».
وسيرتك كالم عون التهديدي توترا يف معظم اجلامعات اليت
يتواجد فيها التيار الوطين احلر والقوات اللبنانية بعد حالة
الغليان بينهما يف خمتلف اجلامعات حيث بدأت االستعدادات
النتخابات طالب اجلامعة اليسوعية وسط محاوة بني الطرفني.

شربل وترقيات الضباط

اىل ذلك أعلن وزير الداخلية مروان شربل انه جيب ان متر 5
سنوات ليحق للعقيد الرتشح للرتقية لرتبة عميد وليس اجباريا
عندما متر  5سنوات يرتقى العقيد اىل عميد.
ولفت اىل ان االجنازات اليت قام بها مدير عام فرع املعلومات
العقيد وسام احلسن منحته سنتني اقدمية ،لبلوغ رتبة عميد،
ولكن هناك ضباط باجليش وبقية االجهزة االمنية قاموا باملهمات
نفسها كفرع املعلومات ومل يرقوا اال على  6سنوات ،مشريًا اىل
«اننا مصرون على ان يرتقى احلسن النه ضابط ناجح ومن مل
ينجحوا ال حيق هلم ان يرتقوا على  6سنوات».
ورأى شربل انه بسبب املهمات اليت جنح فيها ميكن ان مينح
احلسن اقدمية وبالتالي ففي  2012-1-1تكون مرت ست سنوات
من فرتة ترقيته لعقيد وال مشكلة حينها لرتقيته اىل عميد.
وشدد وزير الداخلية على ان ال اسباب سياسية وراء عدم ترقية
احلسن ،الفتا اىل ان رئيس اجلمهورية وقع للحسن اقدميتني
ووقع له ترقيته لرتبة عقيد ،فأين املشكلة؟
من ناحية اخرى ،اشار شربل اىل وجود ختمة يف العسكريني من
رتبة عميد واخلطأ حصل سنة  ،2000موضحا ان جملس النواب
منح العمداء حوافز لالستقالة.

جملس الوزراء

قرر جملس الوزراء اعادة درس املشروع الرامي اىل تعيني احلد
االدنى لالجور وغالء املعيشة بعد قرار جملس شورى الدولة يف
هذا اخلصوص ،وكلف جلنة لدرس املالحظات الواردة يف قرار
جملس الشورى.
ودعا رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان خالل اجللسة اليت
رئسها عصر أمس يف قصر بعبدا ،اىل ايالء االهمية اىل مشروع
قانون االنتخاب املرفوع من وزير الداخلية والبلديات وادراجه
على جدول اعمال جلسة جملس الوزراء املقبلة.
ثم حتدث الرئيس ميقاتي فقال :انه بالنسبة لرأي جملس شورى
الدولة ،فإننا سنعيد درس املوضوع مع وزير العمل واجلهات
املعنية ،الن هاجسنا الوصول اىل صيغة تتناغم مع القوانني
وحتقق ما يطلبه العمال وما يستطيع اصحاب العمل التجاوب
معه .ان احلكومة تتقبل قرار جملس شورى الدولة وحترتم ما
ورد فيه وستدرس ما ميكن ان تقوم به للوصول اىل مرسوم
حيقق العدالة والواقعية.
وعلى هذا االساس مت تكليف جلنة مؤلفة من دولة رئيس جملس
الوزراء والوزراء :حممد الصفدي ،نقوال حناس ،شربل حناس
لدرس مالحظات جملس شورى الدولة على املشروع الرامي اىل
تعيني احلد االدنى لالجور وغالء املعيشة.
وسبق اجللسة لقاء بني رئيسي اجلمهورية وجملس الوزراء مت
خالله عرض االوضاع العامة واملستجدات.
علمًا ان اقرتاح وزير الرتبية املتعلق مبطالب اساتذة اجلامعة
اللبنانية ،جعل احلد االدنى لالجور ثالثة ماليني و 700الف لرية
لبنانية باالضافة اىل اعطاء درجتني استثنائيتني ملرة واحدة
بقيمة  450الف لرية ورفع الدرجة اىل  225الف واعطاء  75ساعة
اضافية على احلد االدنى لساعات التعليم.
كما ان وزير العدل شكيب قرطباوي طلب استعادة االتفاقية
القضائية بني لبنان وفرنسا العادة درسها يف ظل مالحظاته
على هذه االتفاقية ومالحظات حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض
سالمه جلهة مسها بالسرية املصرفية.
واكد قرطباوي على إعادة درسها ،علما ان االكثرية اجلديدة

كانت قد رفضت هذه االتفاقية يف عهد حكومة الرئيس سعد
احلريري عندما كانت يف صفوف املعارضة.

شورى الدولة رد مرسوم االجور

بعد اخذ ورد وسجاالت بني االحتاد العمالي العام واهليئات
االقتصادية ،ما أدى اىل صدور قرار عن جملس الوزراء بتصحيح
االجور ،الذي رده جملس شورى الدولة امس االول واعلن عدم
املوافقة على مشروع املرسوم الرامي اىل رفع احلد االدنى
الرمسي لالجور للمستخدمني والعمال اخلاضعني لقانون العمل
ونسبة غالء املعيشة وكيفية تطبيقها.
وأخذ على املرسوم انه «يستثين فئة العمال واملستخدمني الذين
تزيد اجورهم الشهرية على مليون ومثامنئة الف لرية من اي
زيادة ،يف حني ان غالء املعيشة هو مسألة واقعية يفرتض انها
تطاول مجيع املستخدمني».
ولفت اىل ان اعطاء الزيادة بالشكل املقرتح« ،خيالف التفويض
املعطى من املشرتع مبوجب املادة  6من قانون  1967لعدة
أسباب ،منها انه يعطي زيادة على االجور حمددة مببلغ معني
من املال ،يف حني ان املقصود باملادة  6هو حتديد نسبة غالء
املعيشة وحتديد كيفية تطبيقها» .والحظ ان «النسبة املئوية من
الراتب اليت وصفت بأنها متحركة يف النص املقرتح ،تؤدي
اىل زيادة ثابتة على االجور ،وهذا يتناقض مع طبيعة النسبة
املئوية .وذكر بأن تدخل السلطة التنفيذية لتحديد او تعديل
بدل النقل اليومي للمستخدمني واملنح املدرسية عن اوالدهم،
خيرج عن نطاق التفويض املعطى هلا من املشرتع مبوجب املادة
 6من القانون رقم .»67/36
واعلن وزير العمل شربل حناس عن إحالة القرار اىل مقام جملس
الوزراء الخذ العلم واجراء املقتضى ،الذي قد يكون «إعادة النظر
يف املرسوم كما اقرتح».

غصن

أمل رئيس االحتاد العمالي بأن تقوم احلكومة بتنفيذ مضمون
قرار جملس شورى الدولة يف ما يتعلق باالجور ،وقال امس
االول ان اللجنة الوزارية برئاسة ميقاتي يفرتض ان تصل اىل
هذه النتيجة ،مؤكدا ان ما ورد يف قرار جملس شورى الدولة
يتطابق مع حتفظات االحتاد لقرار احلكومة وخصوصا جلهة ان
تشمل الزيادة الرواتب اليت هي فوق املليون و 800الف ،واكد
ان االحتاد متمسك بهذا املوقف يف كل االحوال.

تظاهرة مليونية...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
مشروع القرار النظام السوري ب»تدابري حمددة» على قمعه
الدامي للمتظاهرين.
وقالت بكني ان مثل هذا القرار «لن حيسن» الوضع يف
سوريا.
كما اكد املسؤول الصيين خالل لقائه وزير اخلارجية السوري
وليد املعلم ظهر امس االول «عمق عالقات الصداقة القائمة بني
سوريا والصني وحرص بالده على امن واستقرار سوريا املهمني
الستقرار منطقة الشرق االوسط».
ومثن املبعوث الصيين حسب الوكالة السورية «اجلهود اليت
تبذهلا القيادة السورية يف هذا الصدد ويف مواجهة االوضاع
الراهنة من خالل احلوار واجناز االصالح».
اال ان الصني كانت دعت الثالثاء سوريا اىل التحرك بشكل
اسرع للوفاء بوعودها بتطبيق اصالحات وذلك بعدما اعلن
الرئيس السوري بشار االسد االحد ان نظامه حيضر الجراءات
سياسية جديدة.
وهي املرة االوىل اليت تبتعد فيها الصني عن موقفها القائم
على عدم التدخل يف الشؤون الداخلية خبصوص سوريا حيث
اوقع القمع الدامي للمتظاهرين اكثر من  2900قتيل منذ بدء
حركة االحتجاج غري املسبوقة ضد النظام يف اذار حبسب االمم
املتحدة.
من جهته ،شرح املعلم للمسؤول الصيين «ابعاد الظروف احلالية
اليت متر بها سوريا وبني اخلطوات اليت اختذتها القيادة السورية
لتلبية املطالب املشروعة للمواطنني وجهودها لتحقيق االصالح
واجلهود املبذولة لعقد مؤمتر للحوار الوطين يف دمشق» حبسب
الوكالة.
واشارت الوكالة انه جرى خالل اللقاء «اطالع املبعوث الصيين
على نتائج اجتماع اللجنة الوزارية العربية مع الرئيس (السوري)
بشار االسد االربعاء».
واضافت الوكالة بشأن لقاءات املسؤول الصيين «دار احلديث
خالل اللقاء حول اواصر الصداقة والعالقات الثنائية الوثيقة
القائمة بني سوريا والصني وسبل تطويرها يف شتى اجملاالت
واالرتقاء بها اىل عالقات شركة اسرتاتيجية».
على صعيد آخر ،احتشد أكثر من مليون مواطن يف ساحة
احملافظة يف مدينة الالذقية امس االول مشكلني لوحة وطنية
دعمًا لإلصالح والقرار الوطين املستقل ورفضا للتدخل اخلارجي
جبميع أشكاله ،حبسب وكالة سانا السورية.
وقالت سانا ان «هتافات احلشد الذي ضم مجيع أطياف اجملتمع
يف حمافظة الالذقية إضافة إىل الفعاليات األهلية والنقابية
والشبابية شكلت مسفونية وطنية مجعت أصواتا متنوعة داعية
حلماية أمن سوريا واستقرارها والعمل يدا بيد لتجاوز األزمة
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والتصدي للمؤامرة اخلارجية».
واضافت« :ومل ينس أبناء احملافظة الذين قدموا من كل أحنائها
ريفا ومدينة أن يوجهوا الشكر للشعوب والدول الصديقة اليت
وقفت إىل جانب سوريا وآمنت بقدرة املواطن السوري وقيادته
على جتاوز هذه األزمة وصياغة معادلة وطنية دون تدخالت
خارجية».
وتابعت سانا انه «كان للجيش الوطين احلامي لألمن واالستقرار
نصيب كبري من هتافات حناجر اجلماهري احملتشدة الداعية لدعمه
والوقوف جبانبه للحفاظ على أمن سورية واستقالهلا واملقدرة
لتضحياته يف سبيل عزة سوريا ومنعتها».

تظاهرة مليونية...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
نايف ،وهو شقيق ولي العهد الراحل واخ غري شقيق للملك،
االوفر حظا يف تولي املنصب وخصوصا بعد تعيينه نائبًا ثانيًا
لرئيس جملس الوزراء يف اذار .2009
وقرر امللك تسمية االمري نايف واحال االمر على هيئة البيعة اليت
كان امر بتشكيلها قبل مخس سنوات بالضبط.
واوضح البيان ان امللك عبداهلل طلب من اعضاء هيئة البيعة
البالغ عددهم  35امريًا «مبايعة االمري نايف» وان اهليئة بايعته.
ويشرف ولي العهد اجلديد البالغ النفوذ على حماربة تنظيم
«القاعدة» يف اململكة اليت تتبع نهجًا حمافظًا.
ويعترب كثريون االمري نايف أشد صرامة من امللك عبداهلل
االصالحي احلذر .وهو من «االشقاء السبعة» الذين اجنبهم امللك
املؤسس عبدالعزيز من زوجته االمرية حصة السديري ،وابرزهم
امللك فهد واالمري سلطان الراحلني وامري منطقة الرياض االمري
سلمان.
وكان االمري نايف التقى أمس االول نائب الرئيس االمريكي جو
بايدن الذي يزور اململكة لتقديم واجب العزاء باالمري سلطان.

البطريرك هزيم :ال ميكن
(تتمة املنشور على الصفحة )4

السالم والعدالة االجتماعية وبناء دولة املواطنة على قاعدة
مساواة اجلميع يف احلقوق والواجبات ،ويف ظل قانون واحد
خيضع له كل أبناء الوطن من دون متييز ،متسك أبناء الطائفة
األرثوذكسية بديارهم عرب التكافل الكنسي واالجتماعي بني
رعايا الوطن واملهجر.

مواضيع داخلية

ودرس اجملمع موضوعات داخلية ومنها :األنظمة الداخلية يف
الكرسي األنطاكي وتأكيد ضرورة أن تستلهم هذه األنظمة
مبدأ وحدة الشعب ،الذي يلتف باألسرار حول رعاته ،ليقدموا
خدمة مرضية هلل ،والتذكري بضرورة تنفيذ هذه األنظمة اليت
هدفها األساس تأمني فرص شراكة املؤمنني مجيعا ،كل حسب
ما أعطي من مواهب ،فيتسنى بذلك للجميع املساهمة يف
التخطيط للعمل الكنسي واالخنراط فيه وحتمل املسؤوليات.
الوضع الرعائي وضرورة تنظيمه :فالتطورات اليت يشهدها
العامل على الصعد التقنية حتتم على الكنيسة اختاذ مواقف
جديدة من مسألة الرعاية ،فتتعدى األشكال املعهودة وتتبنى
وسائل متطورة تساعد املؤمنني على تأمني العيش الكريم،
وتوظيف طاقاتهم يف احلياة العامة .يف هذا السياق ،قد
يشكل إنشاء مؤسسات إنتاجية أحد السبل الرعائية اليت جتذر
أبناء الطائفة يف أرضهم ،وكذلك بإمكان مؤسسات تربوية
واجتماعية ،قائمة واليت قد تنشأ ،أن تؤمن إىل جانب فرص
العمل ،مساحات تشهد فيها الكنيسة خلصوصية خدمتها للعامل
وحمبتها له.
كما درس اجملمع واقع اإلعالم الكنسي فرأى أنه ال بد أن يلعب
اإلعالم دورا هاما وحموريا يف ترسيخ التفاعل والتشارك بني
الكنيسة والعامل .ولكي يكون اإلعالم تفاعليا ،عليه أن يفسح
يف اجملال للتواصل من أجل الوقوف على حقيقة األوضاع وما
يتمخض به جمتمع اليوم من أفكار وطروحات تهم مستقبل
اجلميع .كما أن لالعالم الكنسي مهمة بناء جسور تواصل يف
الوطن الواحد وبني جمتمعات األوطان املختلفة اليت تكون
البعد األنطاكي .لذلك أكد آباء اجملمع على الدور اجلامع لالعالم
الكنسي ،وعلى أهمية مبادرة الكنيسة يف االستجابة حلاجات
الرعية واجملتمع.
ويف اخلتام متنى اجملمع لقادة وشعوب املشرق العربي أن
يعملوا معا على تأمني االستقرار واحلرية واملستقبل الواعد
هلذه املنطقة كما متنوا أن تلعب الطائفة األرثوذكسية دورها
الفاعل يف هذا اجملال.
اجلميل يف البلمند
هذا ،وزار الرئيس أمني اجلميل البطريرك هزيم امس االول
وعرض معه األوضاع.
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رياضــة

السد القطري وجونبوك الكوري اجلنوبي
إىل نهائي دوري أبطال آسيا بكرة القدم
فريقا
تأهل
القطري
السد
وجونبوك موتورز
الكوري اجلنوبي
املباراة
اىل
النهائية لدوري
آسيا
أبطال
بكرة القدم اليت
ستقام يف كوريا
اجلنوبية الشهر
املقبل ،والفائز
سيمثل
فيها
آسيا يف كأس
لألندية
العامل
اليت تستضيفها
العاصمة اليابانية
طوكيو يف كانون
العب جونبوك الربازيلي اينينيو يحتفل بهدفه الثاني (رويرتز)
األول.
وجاء تأهل السد ،رغم خسارته على أرضه يف مباراة اياب
الدور نصف النهائي يف الدوحة أالربعاء ،بهدف وحيد ليانغ
يون هدف سوون يف الدقيقة السابعة.
وهي املرة األوىل اليت يصل فيها السد اىل املباراة النهائية
لدوري األبطال بالنظام اجلديد ،بعدما سبق له أن توج بط ًال
لبطولة األندية اآلسيوية بطلة الدوري العام  ،1989كأول ناد
عربي حيرز اللقب.
أما جونبوك ،فتأهل بفوزه يف اياب الدور نصف النهائي على
مضيفه احتاد جدة السعودي (2ـ ،)1بقيادة احلكم اللبناني
أندريه حداد الذي قادها مع مساعديه اللبناني علي عدي
والسوري حممد حنالوي ،بنجاح كبري ،وهو طرد مهاجم االحتاد
نايف هزازي لضربه العبا من دون كرة ( ،)12والعب جونبوك
الكرواتي كرونوسالف لوفريك (.)89
وسجل جلونبوك الربازيلي اينينيو اوليفريا ( 11و ،)36
ولالحتاد والربازيلي جريالدو ويندل (.)73
وكان االحتاد قد خسر أمام جونبوك ذهابًا يف جدة (2ـ،)3
وفشل بتكرار جتربة عام  2004حني خسر على ارضه امام
فريق كوري جنوبي ايضا هو سيونغنام ايلهوا (1ـ ،)3يف
ذهاب الدور النهائي عام ( 2004كان يقام من مباراتني
ذهابا وايابا) ،قبل ان يكتسحه خبامسة نظيفة ايابا يف عقر
داره ويتوج بطال.
يذكر ان جونبوك بالذات ،هو من اوقف االحتكار العربي
للقب البطولة يف النسخات الثالث االوىل بعد ان كان العني
االماراتي توج بطال عام .2003
ومع جونبوك عام  ،2006اجتهت الكأس اىل شرق اسيا،
وحتديدا اىل كوريا واليابان ،اذ خلفه اوراوا رد داميوندز
الياباني ( ،)2007ومواطنه غامبا اوساكا ( ،)2008ليعود
اللقب اىل كوريا اجلنوبية عرب بوهانغ ستيلرز (،)2009
وسيونغنام ايلهوا (.)2010

فوز تاسع وصدارة مؤقتة لـ«أول سبورتس»

حقق «أول سبورتس» فوزه التاسع وجاء هذه املرة على حساب
ضيفه قوى األمن الداخلي (16ـ ،)7على ملعب السد ،بافتتاح
األسبوع الـ 11من الدوري اللبناني بكرة القدم للصاالت.
ومنح هذا الفوز «أول سبورتس» صدارة مؤقتة كون الصداقة
املتصدر السابق يلعب اخلميس (امس االول) ،وقد سجل له
قاسم قوصان ( ،)4وحسن زيتون ( ،)3والكرواتي باتريك
درنديتش ( ،)5وهيثم عطوي ( ،)2وحسن توبة ( .)2أما قوى
طبال وغسان
األمن فقد سجل له أمحد تكتوك ( ،)5ووسيم ّ
كمال الدين.
ّ
وعلى ملعب جممع الرئيس إميل حلود الرياضي،
سطر فريق
اجلامعة األمريكية للعلوم والتكنولوجيا فوزًا عزيزًا على شباب
البرتون (10ـ.)3
سجل للفائز رامي الالدقي ( ،)2وعلي زين وعلي ضاهر (،)4
وخالد صيداني وإبراهيم أبو زيد ( ،)2وللخاسر كامل الياس
( ،)2وروي املري.
وتقام اليوم مباراتان باختتام األسبوع ،فيستضيف يف األوىل
الصداقة حامل اللقب فريق القلمون يف قاعة حامت عاشور
( ،)19.00أما املـباراة الثانية فتقام يف قاعة الرئيـس إميل
حلود يف مار روكز ( ،)20.00وجتمع بني القديس يوسف
والندوة القماطية ،وهي تعترب هامة جدا للثاني لتثبيت أقدامه
بني األوائل.

البطوالت األوروبية بكرة القدم

ليفانيت يستعيد الصدارة ونابولي حيرم أودينيزي منها
استعاد مفاجأة املوسم ليفانيت صدارة ترتيب الدوري اإلسباني
بكرة القدم من حامل اللقب برشلونة بفوزه الصعب على ضيفه
ريال سوسييداد (3ـ ،)2أالربعاء ،ضمن األسبوع العاشر.
وجنح ليفانيت يف حتويل ختلفه بهدف مبكر سجله دانيال اسرتادا
يف الدقيقة الرابعة اىل تقدم بهدفني سجلهما نانو ( ،)54وفالدو
من الرأس االخضر (.)61
ووجه الضيوف ضربة قاسية اىل اصحاب االرض يف الدقيقة
 86عندما ادركوا التعادل عرب كارلوس مارتينيز ،بيد ان الكلمة
االخرية كانت الصحاب االرض عرب روبن سواريز الذي سجل
هدف الفوز يف الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وأكمل ليفانيت املباراة بعشرة العبني اثر طرد العب وسطه
خوانفران يف الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
كما عاد ريال مدريد إىل املركز الثاني بفوزه الكبري على ضيفه
فياريال بثالثة أهداف للفرنسي كريم بنزميا ( ،)6والربازيلي
كاكا ( ،)10واألرجنتيين أجنل دي ماريا (.)30
وانتزع فالنسيا فوزا مثينا من مضيفه ريال سرقسطة بهدف
خلوردي ألبا ( ،)82خوله االرتقاء اىل املركز الرابع بـ 18نقطة
على حساب إشبيلية الذي تعادل مع ضيفه راسينغ سانتاندر
(2ـ.)2
وعمق رايو فاليكانو جراح ضيفه ملقة بالفوز عليه بهدفني
نظيفني سجلهما الربازيلي بدرو روبرتو دا سيلفا بوتيليو (،)7
وراوول تامودو (.)70
وتعادل خيتايف مع اوساسونا (2ـ .)2وكان الضيوف هم البادئني
بالتسجيل عرب السنغالي ابراهيما بالده يف الدقيقة السابعة،
ورد دانيال غونزاليز غويزا بالتعادل يف الدقيقة  ،62بيد ان
بالده منح التقدم جمددا للضيوف يف الدقيقة  ،66ورد عليه
مرة اخرى غويزا يف الدقيقة  ،76بينما خسر ريال مايوركا أمام
سبورتينغ خيخون بهدف لألوروغوياني غونزالو كاسرتو (،)16
مقابل هدفني للكرواتي بيليتش ( ،)49والربازيلي فيكتور (65
خطأ يف مرمى فريقه).
[ ترتيب الصدارة:
1ـ ليفانيت 23 ،نقطة.
2ـ ريال مدريد.22 ،
3ـ برشلونة.21 ،
4ـ فالنسيا.18 ،
5ـ إشبيلية.17 ،

إيطاليا

احلق نابولي اخلسارة االوىل بضيفه اودينيزي هذا املوسم
عندما فاز عليه (2ـ صفر) ضمن األسبوع التاسع من الدوري
اإليطالي.
وضرب نابولي عصفورين حبجر واحد حيث استعاد نغمة
االنتصارات اليت غابت عنه يف األسبوعني االخريين خبسارته
امام ضيفه بارما (1ـ ،)2وتعادله مع مضيفه كالياري سلبا،
وارتقى اىل املركز الرابع حارما ضيفه من استعادة الصدارة من
يوفنتوس الذي انتزعها أول أمس بفوزه على ضيفه فيورنتينا
(2ـ.)1
وحسم نابولي نتيجة املباراة يف شوطها االول بتسجيله اهلدفني
عرب االرجنتيين ايزكييل الفيتزي ( )20وكريستيان ماجيو (.)44
وجتمد رصيد اودينيزي عند  15نقطة بفارق نقطة واحدة خلف
يوفنتوس وبفارق االهداف امام التسيو الذي سقط يف فخ
التعادل امام ضيفه كاتانيا بهدف لألملاني مريوسالف كلوزه
( ،)17مقابل هدف لالرجنتيين غونزالو بريغيسيو ( ،)58فيما
رفع نابولي رصيده اىل  14نقطة بفارق االهداف امام ميالن
حامل اللقب الذي اكتسح ضيفه بارما بأربعة اهداف كان
نصيب انطونيو نوتشريينو منها ثالثية يف الدقائق  30و32
و ،90وأضاف السويدي زالتان ابراهيموفيتش الرابع (،)73
مقابل هدف لسيباستيان جوفينكو (.)78
وهو الفوز الثالث على التوالي مليالن والرابع هذا املوسم.
وانتكس إنرت ميالن جمددا وأفلت من اخلسارة بسقوطه يف فخ
التعادل امام مضيفه اتاالنتا (1ـ.)1
وكان انرت ميالن البادئ بالتسجيل عرب العب وسطه اهلولندي
ويسلي سنايدر يف الدقيقة  ،32لكن اصحاب االرض ردوا
بعد  12دقيقة بواسطة االرجنتيين جرمان دينيس ( .)44وأهدر
دينيس ركلة جزاء يف الدقيقة .89
وتراجع إنرت إىل املركز السادس عشر بـ 8نقاط مقابل  9نقاط
التاالنتا الثاني عشر.
وارتقى جنوى اىل املركز السابع على حساب ضيفه روما بالفوز
عليه بهدفني للصربي بوسكو يانكوفيتش ( ،)38والسلوفاكي
يوراي كوكا ( ،)89مقابل هدف لفابيو بوريين (.)82

إيطاليا :العب نابولي ماجيو (الثاني من اليمني) يسجل الهدف الثاني
يف مرمى أودينيزي (أ ف ب)
ورفع جنوى رصيده اىل  12نقطة مقابل  11لروما الذي تراجع
اىل املركز الثامن.
وقاد روبرتو اكوافريسكا فريقه بولونيا اىل انتزاع فوز مثني من
مضيفه كييفو بهدف وحيد سجله يف الدقيقة .53
وتعادل تشيزينا مع كالياري (1ـ ،)1ونوفارا مع سيينا (1ـ.)1
[ ترتيب الصدارة:
1ـ يوفنتوس 16 ،نقطة.
2ـ أودينيزي.15 ،
3ـ التسيو.15 ،
4ـ نابولي.14 ،
5ـ ميالن.14 ،

إنكلرتا

بلغ مانشسرت سييت ربع نهائي كأس األندية اإلنكليزية احملرتفة
باكتساحه مضيفه ولفرهامبتون خبمسة أهداف لالسكتلندي
جونسون ( ،)37والفرنسي مسري نصري ( ،)39والبوسين إدين
دزيكو ( 40و ،)64واحلارس اهلولندي دي فريز ( 64خطأ يف
مرمى فريقه) ،مقابل هدفني للصربي ميلياس ( ،)18وأوهارا
(.)65
كما تأهل ليفربول على حساب مضيفه ستوك سييت بهدفني
لألوروغوياني سواريز ( 54و ،)86مقابل هدف للرتينيدادي جونز
(.)44
ويف مباراتني أخريني ،فاز بالكبرين على نيوكاسل (4ـ ،)3بعد
التمديد ،وخسر إيفرتون أمام تشلسي (1ـ ،)2بعد التمديد.

أملانيا

تأهل حامل اللقب شالكه إىل الدور الثالث من كأس أملانيا
بفوزه على مضيفه كارلسروه من الدرجة الثانية بهدفني
للهولندي كالس يان هونتيالر ( ،)81والكامريوني جويل ماتيب
(.)83
كما تأهل بايرن ميونيخ باكتساحه ضيفه إنغولشتات من الدرجة
الثانية بستة أهداف لتوماس مولر ( ،)33والنمساوي ديفيد أالبا
( ،)49ونيلس بيرتسن ( 53و ،)71ومارفن ماتيب ( 82خطأ يف
مرمى فريقه) ،والياباني تاكاشي أوسامي (.)90
يف بقية املباريات فاز شتوتغارت على فرانكفورت (3ـ صفر)،
وهولشتاين كييل على دويسبورغ (2ـ صفر) ،وخسر هانوفر
أمام ماينتس (صفر ـ ،)1بعد التمديد ،وإرزغيبريغه أمام
نورمربغ (1ـ ،)2وروت فايس إيسن أمام هرتا برلني (صفر
ـ ،)3وإينرتاخت فرانكفورت أمام كايزرسالوترن (صفر ـ ،)1بعد
التمديد.

فرنسا

خرج متصدر الدوري باريس سان جرمان من كأس األندية
الفرنسية خبسارته أمام مضيفه دجيون بهدفني لباهيبيك (،)16
والرتكي إردينغ ( ،)20مقابل ثالثة أهداف لسانكاري ( 30من
ركلة جزاء) ،وبريينغيه ( ،)32وجوفيال ( 61من ركلة جزاء) ،يف
الدور الـ.16
يف املقابل فاز ليل على ضيفه بثالثة أهداف لبيدرييت (،)34
واإلنكليزي جو كول ( ،)38والبولندي ييلن ( ،)70مقابل هدف
لديابي ( 79من ركلة جزاء) ،وليون على مضيفه سانت إتيان
بهدفني لربيان ( ،)40والربازيلي باستوس ( 72من ركلة جزاء)،
مقابل هدف للغابوني أوباميانغ (.)88
كما فاز نيس على سوشو (2ـ ،)1ولومان على رين (4ـ،)1
بركالت الرتجيح بعد تعادهلما سلبا ،وخسر مونبلييه أمام لوريان
(1ـ ،)2وأوكسري أمام كانيه (1ـ. ،)2
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LIVERPOOL

INCLUDES
TURBO HEAD

LARGE 8.5KG
CAPACITY

248

679

798

$

$

$

LG Barrel Vacuum Cleaner.

LG 8.5kg Top Load
Washing Machine.

LG 422L Top Mount Fridge.

Features an easy-to-empty dust container, long
24m cleaning reach, and rubber wheels for
great mobility. VC6820UR

Fuzzy Logic electronic control to automatically
select wash level, eight wash programmes.
WELS 3 star, 117.1L/wash. WFT857

67

$

Multi-airflow for cooling efficiency,
Bioshield™, dairy corner, moist balance
crisper, tempered glass shelves. H172.5
x W68 x D71.5cm. GNW422FW

I37

$

LG DVD Player.
Multi-format playback, progressive scanning, DivX compatible. DV550

GREAT
VALUE

LG Blu-ray Player.
Full HD 1080p upscaling via HDMI, Dolby® TrueHD/DTS-HD.BD550

”

5

5

698

$

ENJOY HIGH
DEFINITION
MOVIES
LG (55”)
139cm Full
High Definition
LED LCD Smart
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,
TruMotion 100Hz,
Picture Wizard II,
8,000,000:1 dynamic
contrast ratio. 55LW5700

Interest Free

ON
NO DEPOSIT • NO INTEREST N OW!
with monthly repayments until February 2015

www.harveynorman.com.au
Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees. Product offers end 31/10/11.

*1

LIVERPOOL
Megacenta Liverpool,

2-18 Orangegrove Rd. 9600 3333

2

217425_LIV

months

I998

$

INCLUDES
4 PAIRS OF
3D GLASSES

RAZOR FRAME
DESIGN

40

”

0

5

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

IN-DOOR
WATER
DISPENSER

*1. Conditions of No Deposit, No Interest for 40 Months with monthly repayments: Available to approved customers on single or multiple transactions where the amount financed is $1,000 or more on GO MasterCard and GO Business MasterCard, or $1,600 or more on
Buyer’s Edge and GE CreditLine, between 14/10/11 and 13/11/11. Offer available on purchases from Harvey Norman franchisees (excludes Miele and Apple products and online purchases). Minimum monthly repayments must be made during the interest free period,
and interest and repayments are payable after the interest free period. Paying only the minimum monthly repayment will not pay out the loan before the end of the interest free period. Offer available on advertised or ticketed price. This notice is given under each of the
GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine Conditions of Use (as applicable), which specify all other conditions for this offer. A $25.00 Establishment Fee for GO MasterCard applies to all new applications. The GO Business MasterCard
attracts a $40 Annual Fee. Account Service fee of $4.95 per month applies for GO MasterCard, GE CreditLine and Buyer’s Edge, and $2.95 per month for GO Business MasterCard and other fees and charges are payable. For GO MasterCard, GO Business MasterCard and
Buyer’s Edge, credit is provided by GE Capital Finance Australia (ABN 42 008 583 588), and for GE CreditLine, credit is provided by GE Finance Australasia Pty Ltd (ABN 88 000 015 485), both trading as GE Money. *2. Terms and conditions apply. See in store for details.
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499

$

LUE
GREAT VA

Omega Altise Portable Air
Conditioner (Cooling Only).

799

$

Cooling: 2.6kW. Heating: 3.6kW. Quiet operation, Eco Patrol, mild dry cooling. CSCUE9LKR

WHISPER

هارفي نورمن
Y

SUPER BU

Panasonic Inverter Reverse Cycle Air Conditioner.

Cooling: 2.9kW. 10000BTU/hr.
AquaChill technology, electronic
and remote control timer. OAPC10

599

$

QUIET

DeLonghi Portable Air
Conditioner (Cooling Only).

1648

$

WER

TURBO PO

Cooling: 2.85W / 9800BTU/hr. Air
to Air technology, smart & sleep
modes, 24-hour timer, Turbo
power/boost, dehumidification
function, remote control.
PACA100ECO

LG ‘Artcool Stylish’ Inverter Reverse Cycle Air Conditioner.

Cooling: 7.4kW. Heating: 8.6kW. Quiet operation, reduces allergens, auto-clean feature, powerful 12m air throw, jet cool/jet heat. R24AWN

1295

$

SOR

EN
PATROL S

Polocool Portable Air
Conditioner (Cooling Only).

1972

$

L

Panasonic Inverter Reverse Cycle Air Conditioner.

POWERFU

Cooling: 5.5kW. 19000BTU/hr.
2 year replacement warranty,
convenient mobile design,
powerful cooling capacity, remote
control. 2 years replacement
warranty. PC53APC

Cooling: 8.0kW. Heating: 9.6kW. Mild dry cooling, auto changeover. CSCUE28LKR

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE® AUBURN NOW OPEN
Come see Okan Genel at Harvey Norman® @ Domayne® Auburn for a great deal on your next electrical purchase.

WE HAVE STAFF THAT CAN SPEAK MANDARIN, CANTONESE, ARABIC, & TURKISH.

No Deposit, No Interest, No Repayments

www.harveynorman.com.au
Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees. Product offers end 30/10/11.

On Air Conditioning only

HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 9648 5411
LOCATED ON GROUND LEVEL

(ENTRANCE & CARPARK OFF STATION RD.) (COMPUTERS/ELECTRICAL ONLY)

217080_AUB



  

*1

*1. Conditions of No Deposit, No Interest, No Repayments for 18 Months on air conditioning only: Available to approved customers on single or multiple transactions over $500 on GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine between 09/05/11 and 31/03/12. Offer available on purchases from Harvey Norman
electrical franchisees. Interest and payments are payable after the interest free and payment deferred period. Offer available on advertised or ticketed price.This notice is given under each of the GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine Conditions of Use (as applicable) which specify all other conditions
for this offer.A $25.00 Establishment Fee for GO MasterCard and GE CreditLine applies to all new applications.The GO Business MasterCard attracts a $40 Annual Fee.Account Service fee of $3.95 per month applies for GO Mastercard, GE CreditLine and Buyer’s Edge and $2.95 per month for GO Business MasterCard and other fees and
charges are payable. For GO MasterCard, GO Business MasterCard and Buyer’s Edge, credit is provided by GE Capital Finance Australia (ABN 42 008 583 588) and for GE CreditLine, credit is provided by GE Finance Australasia Pty Ltd (ABN 88 000 015 485), both trading as GE Money. *2.Terms and conditions apply. See in store for details.
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Christmas
Christmas
with

&

We take pleasure
in inviting you to an
exclusive Christmas event.
DATE:

Wednesday 9 th November 2011

TIME:

6.00PM - 9.30PM

هارفي نورمن

Canapés and drinks will be served

VENUE:

Domayne® & Harvey Norman® @ Domayne®
Auburn, 103-123 Parramatta Rd
(entrance from Station Rd carpark)

RSVP:

Tuesday 8 th November 2011

BY VISITING: www.domayneathome.com.au/auburn

PHONE:

8748 4200 (during business hours)
RSVP to ensure your place at this exclusive event

Special Guests

Also featuring:

Alix Clark

Rick Jones

Editor

B a throom
B uilding
Consultant

JOAN HANGER

Dream Interpreter

PAUL JURD

In-house Chef

SPEND $ 50 OR MORE
AT THIS
EXCLUSIVE EVENT
and choose 1 of 200 gifts from
underneath our Christmas Tree

Win 50
You could also

%

off

your purchase on the night*2

*1

Simply fill out an entry form on the night to enter the draw.

*1. Available to the first 200 guests. Offer valid 6.00pm – 9.30pm on 09/11/11. *2. Promotion valid 6.00pm - 8.30pm on 09/11/11. Terms and conditions apply, see entry form for details. NSW Permit No: LTPS/11/09299

Visit www.domayne.com.au

Domayne® and Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.
Product offers end 09/11/11.

103-123 Parramatta Rd. 8748 4200
(ENTRANCE FROM STATION RD CARPARK)

SHOP
ONLINE

ANYWHERE,ANYTIME

WWW.DO MAYNE .CO M.AU
Find us on

Facebook

®

217505_AUB

AUBURN
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كتابات

والدة

لشهداء اجليش والشعب
واألسرى كل التحية واالحرتام

علي (ع)

اعداد:
أكرم املغوّش

األسبوع

الشاعر السيد أمحد احلسيين
طهر

ضياغم
ٌ
شرعت بصالتها
عطر الورود
ّ
ُ
جنم يف مدى عتماتها
قد ضاء
ٌ
يلمع يف محى جنباتها
والدر
ُ
ّ
آيات السماء تباركت
ام تلك
ُ

النفوس

عروسًة بيضاء يف
حتى اذا بزغ الصباح

خفراتها
ترنقت

محراء تكوي من لظى محراتها
فتغزل فيها الشمس سحر ردائها
ّ
الشفاف يف حجراتها
وحالوة

قد انسجت خيط احلرير براقعا
من بردة ُر ّق الثياب ُحالتها
للوليد
يرسل
اهلل
مكارمًا
النو من عرباتها
حبر
قد هاج
ّ
ُ
َ
حتى اذا صبغ الزمان عقيقها

االلوان
مخرية
والربق منها قد

يف
تأزر
ّ

عرصاتها
معطفًا

نواتها
اللجني
مثل
فضية
ٍ
عازف
سكبت خيوط النَول ريشة

يف معجم االحلان من عذباتها
وأنامل القيثار داعبها اهلوى

يف موئل االفراح من ندواتها
والصوت خيرج من هليب مشاعٍر
قد افرج الرمحان عن نغماتها
الرمال
بني
وتفتحت
براعم
ٌ

الورد خبرّ عن مجيل صفاتها
لوحت قمر الصبا
حتى اذا ما ّ

من هيبة املولود يف طبقاتها
سر ندائها
ان يرسل اجلبار
ّ
من آية التوحيد يف عتباتها
فجر نورها
آيات وحي اهلل
ّ
ٌ
حين اىل رقاب غزاتها
سيف
ّ
ُ
ّ
حيدرة التقى
شق باب الدار
قد
اسد يهمهم من فحول كماتها
شرفها اهلدى
يا كعبة االسالم
ّ
من فارس يلوي احلديد بالتها
حيدرة
احلماية
شرف
قد

اذ

كسر
ّ
تنمر
ّ

العب

االصنام يف خلواتها
يف معامل طودها
ّ
الفتاك

يف

احلسناء روبيكا سركيس
احلياة مجيلة بالتسامح واحملبة

اباتها

بني النفوس على نقاوة ذاتها
والشمس تفرش يف الفيايف سندسًا
حسنًا يذوب على مليح صفاتها
ُ
احلطيم فتنجلي
واملسك يسطع يف
ِ

اذ
ٌ
شبل

وجه

جفناتها

من ديوان الغدير

بقلم أكرم املغوّش
بكل اجالل واحرتام ننحين تقديرا لشهداء
جيشنا العربي والشعب السوري البطل
والشهداء
لألسرى
احرتاما
وننحين
االبطال العائدين من سجون واقبية العدو
الصهيوني ومعهم املقاومني االشاوس
من فلسطينيني وسوريني ولبنانيني وعرب
ونقول :اىل متى ستبقى امتنا العربية على
هذا املنحين من التفكك والتشرذم امام
شذاذ اآلفاق والتحالف الغربي واعوانهم
من صهاينة الداخل الذين يهللون للعدو..
اين واين منهم هؤالء الذين يدعون
الوطنية ويتسابقون ألخذ الصور مع االعالم
واملزور للتاريخ..
املتصهني
ّ
هؤالء حجتهم الصورة والصورة فقط..
هم هلم سوى ذاتهم وحبهم للظهور
ال
ّ
يتمخطرون كالطواويس مع هذا اجلاهل
او ذاك العميل الغدار لوطنه وشعبه ومن
خيون وطنه خيون اهلل «حسيب اهلل ونعم
الوكيل»..
ونؤكد هلوالء الصهاينة واملتصهينني
ان سورية واملقاومة واحرار العرب بألف
خري واالصالح على قدم وساق وال ميكن
للمستعمرين اجلدد ان يتدخلوا بشؤوننا
ّ
فكفوا ايها
ال من قريب وال من بعيد
املزيف عن الكذب
العمالء يف اعالمكم
ّ
والتزوير واىل احرارنا االبطال االسرى
ورفاقهم يف النضال الصحيح وجيشنا
العربي السوري البطل وكل حر شريف
يعمل لوطنه باخالص وحمبة حتية الوفاء
والوفاء وان نرى علم العروبة خفاقا على
ساريات فلسطني واجلوالن وعربستان
ولواء اسكندرون وكل بقعة عربية اغتصبها
عدو صهيوني مارق او اجنيب دخيل ولن
تطول عتمة االحتالالت وظلم ذوي القربى
الن غدا لناظره قريب ومع ابن تونس
البار والشاعر العربي الكبري ابو القاسم
الشابي نردد مع االحرار وصفوة الثوار:

مجال االسرة وسعادتها من مجال
االبناء والبنات عندما يضعون
العلم املقرون باالخالق هدفا هلم
ليصلوا اىل ما يرجونه ويطمحون
اليه ..ولعل الشابة احلسناء
روبيكا سركيس كرمية السيدين
ميشال وماري سركيس قد حققت
ما خططت له عن سابق تصور
وتصميم ونالت ما تريده من
اختصاص استهواها.
ولدت روبيكا يف سيدني ونشأت
فيها وحصلت على اجازة يف فن
الطبخ من معهد عال وبدأت تعمل
مدرسة يف حقل اختصاصها.
ّ
وتعود جبذورها اىل بلدة انفة يف
الكورة يف مشال لبنان املعروفة
بتقدميها للوطن والعامل شخصيات
اكادميية من اطباء ومهندسني
اضافة اىل رجال الدين والقادة
العسكريني والشعراء واالعالميني
واملناضلني الذين محلوا وحيملون
مشعل احلرية من اجل قضايانا

القومية والوطنية يف مجيع املنابر
واملنتديات العربية والعاملية.
تقول روبيكا كل التحية والتقدير
واالحرتام الهلي االحباء على
تربيتهم وتعليمهم لنا كما احيي
دائما اسرتاليا احلبيبة ووطننا
الغالي لبنان وامتنى ان يعم السالم
العامل بعد بعد يأخذ الناس حقهم
وتعاد اليهم اراضيهم املغتصبة
وحيلو لي ان اردد دائما :ان احلياة
مجيلة بالتسامح واحملبة شريطة
ان تعاد احلقوق الهلها وليس
بالسالم على حساب الفقراء.
احلسناء روبيكا سركيس صبية
مجيلة بقامتها وتفكريها واحرتامها
لنفسها ولآلخرين وهذا ما يعود
عليها مبحبة الناس واحرتامهم
وتقديرهم هلا.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

الزيارة التارخيية لرئيس احلزب القومي املفكر انعام رعد السرتاليا

اذا الشعب يوما أراد احلياة
فال بد ان يستجيب القدر
وال بد لليل ان ينجلي
وال بد للقيد ان ينكسر

العالناتكم يف
اهلريالد االتصال على
احد الرقمني:
87648186
أو
0403482345

* رئيس الحزب القومي املفكر انعام رعد مع الزميل أكرم املغوّش (أرشيف)*
قبل رحيله اىل دنيا اخللود قام رئيس
احلزب السوري القومي االجتماعي واملفكر
الكبري املناضل االمني انعام رعد بزيارة
تفقدية لرفاقه يف النضال واقيمت على
شرفه حفالت التكريم من قبل القوميني
واحزاب احلركة الوطنية يف مجيع املدن
االسرتالية والقى عدة حماضرات وهو

رمحه اهلل صاحب املؤلفات القيمة.
وكنا قد اجرينا معه مقابلة طويلة ومفصلة
عن نضاالته ورفاق دربه الذين ساروا على
خطى زعيمهم اخلالد انطون سعاده وهم ابناء
احلياة وابطال املقاومة الوطنية ضد العدو
الصهيوني الذين يهتفون «كل ما فينا
لالمة ،وان اخلياة كلها وقفة عز».

Page
Page 24
22

ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ29
٤ السبت
ﺍﻟﺴﺒﺖ
2011٢٠١١
تشرين األول

Saturday
4 June
2011 2011
Saturday
29 October

Melbourne
Melbourne

ملبورن
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
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Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

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


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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@IPS@@Â‹»m
Electrical Contracting
@¿@@Security
k÷]á^⁄Ê<kﬁ^“
ÊäÏj‹ﬂ
@#by@Ú◊ãí@
@bÁÜaá»néa@Â«
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
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@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
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Úèœb‰ﬂ
FFF

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

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ
@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺑﻴﺘﺰﺍ ـ ﺑﺎﺳﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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أول وأكرب معمل من نوعه يف اسرتاليا
طحينة الصيداوي

N.S.M

عنوان اجلودة والثقة

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

ال مرياج

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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من آمن بي وإن مات فسيحيا
يقام قداس وجناز
األربعني لراحة نفس
املأسوف على خصائله

وفاة فاضل

املرحوم وجيه قبالن
مقبل

عشاش
بلدة
من
وذلك الساعة احلادية
عشرة صباحًا من نهار
فيه
املوافق
األحد
يف
،2011/10/30
كنيسة سيدة لبنان
املارونية على العنوان
التالي:
230 Normanby Ave.
Thornbury
الداعون:
أرملة الفقيد :ماري
رومانوس قبالن
ولده :جوزاف قبالن
وعائلته
بناته :غلوريا – سعاد – كاتيا مع عائلتها ومي زوجة فادي أبوزيد
مع عائلتها.
وعموم عائالت مقبل – رومانوس – أبو زيد – حصري – بعلبكي
– جريج – بعيين – هرمز – سعد – رستم ومجيع األهل واألصدقاء
وأبناء بلدة عشاش يف الوطن واملهجر.
الدعوة عامة
آل الفقيد ،يشكرون مجيع من واساهم يف مصابهم األليم ،سواء
باملشاركة الشخصية ،أو بأرسال بطاقة التعزية أو األكليل ،سواء
من لبنان أو أسرتاليا.
رحم اهلل فقيدنا الغالي ولكم من بعده طول البقاء.

دعوة اىل اللبنانيني الراغبني باالقرتاع

عمال بقانون االنتخاب  2008/25السيما املادة  106منه تكرر
قنصلية لبنان العامة يف ملبورن دعوتها اىل ابناء اجلالية
اللبنانية يف والية فيكتوريا الراغبني يف باالقرتاع يف
االنتخابات النيابية املقرر اجراؤها عام  2013اىل تسجيل
امسائهم لديها مصحوبني مبستنداتهم اللبنانية الرمسية
اليت تبني كافة املعلومات املطلوبة املتعلقة بهويتهم
ورقم سجلهم ،وذلك على عنوانها التالي:
Level 2, 47 Wellington St. Kilda

World Lebanese Cultural Union of Victoria Inc.
PO Box 299 Essendon North Vic. 3041
www.wlcu.com.au

سيحل تمثال المغترب اللبناني ضيفاً على حديقة
Ray Bramham Gardens Preston

Corner of Bell Street & St. Georges Road,
Preston, Victoria
يتشرف رئيس والية فيكتوريا للجامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل السيد يوسف سابا مع أعضاء اللجنة التنقيذية بدعوة
مجيع أبناء اجلالية للمشاركة بازاحة الستار عن متثال املغرتب
اللبناني واملشاركة بالكوكتيل أيضًا وذلك الساعة الرابعة
من بعد ظهر نهار السبت الواقع فيه  19تشرين الثاني .2011
بحضور معالي وزير االعالم اللبناني الدكتور وليد الداعوق،
سعادة السفري اللبناني الدكتور جان دانيال ،الرئيس العاملي
للجامعة اللبناني الثقافية يف العامل الشيخ عيد شدراوي ،نائب
الرئيس العاملي الشيخ ميشال الدويهي وأعضاء اجمللس العاملي
من مجيع أحناء العامل ،مديرة الوكالة الوطنية للالعالم السيدة لور
سليمان صعب ،الوزير الفدرالي بيل شورتن ،رئيسة بلدية داربني
دايانا أمسر وبعص النواب احملليني والفدراليني ،ورجال دين
ودنيا واعالميون من مجيع الواليات االسرتالية وأحزاب لبنانية
ومجعيات خريية واجتماعية وثقافية ورياضية ،ورجال أعمال.
متثال املغرتب
يف املهجر وهو

اللبناني يشكل رمزًا للبنانيني األوائل
مبثابة حتية تقدير وصداقة ألسرتاليا.

همسة

متخض فارس «السعيد» ومجاعته امللتحقون وامللتصقون مبصاحلهم
الشخصية املصابون بالعقد النفسية القاتلة فوضعوا خملوقا شبه
بشري حيمل مالمح شيطانية وينهج مناهج مشبوهة ال عالقة هلا
باملسيحية وال بدور املوارنة يف مشرقهم االنطاكي ..انهم جزء من
مؤامرة توطني  650ألف فلسطيين على أرض لبنان..
حاضرة الفاتيكان رفضت العرض االمريكي بتوطني نصف مليون
سوري وعراقي مسيحي يف لبنان يقابلها توطني الفلسطينيني..
حتية للفاتيكان ولصاحب الغبطة الكبري الكبري مار بشارة راعي
الرعاة..

إنه يقف يف مواجهتنا ،ولكن من دون أن يدير ظهره إىل
لبنان أبدا  ..وقد كان هذا دأبه ..مبالبسه التقليدية اليت ال
زال بعض اللبنانيني يرتدونها يف املناطق اجلبلية ،فهي
جزء من تاريخ لبنان وتراثه ،فهو ميثل البساطة اللبنانية اليت
أتت إىل ملبورن منذ  150عامًا ،حممال بإرادة بناء هذا البلد.
للمزيد
طوني

من
يعقوب

املعلومات
الرقم:
على

االتصال
222

363

بالسيد
0433

الدعوة عامة

العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581
مجعية سيدة زغرتا  -ملبورن
تدعو ابناء اجلالية اللبنانية الكرمية للمشاركة
يف الباربكيو الذي سيقام بتاريخ
2011 - 10 - 30
يبدأ الباربكيو الساعة  11من قبل الظهر
املكانEdwards Lake Reservoir :
الدعوة عامة
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·ملبورنÿmb„˝«¸
العالناتكم يف
@ãÌá∑@ﬁbóm¸a@ÊäÏj‹ﬂ@¿
االتصال مبدير املكتب
@ãÌá∑@ﬁbóm¸a@ÊäÏj‹ﬂ@¿
@ÜÏ»èﬂ@›Ó‡◊@›Óﬂç€a@knÿæa
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:الزميل كميل مسعود
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«
0405272581
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بالسيد رغد مشو صاحب الخربة الطويلة
نساعدكم يف تخطي العراقيل التي تواجهكم بأمانة واخالص
نتكلم العربية
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ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ

ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
ﺍﻟﺸﻬﺮﻴﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻧﻀﺎﻝﺍﻟﺸﻬﺮﻴ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎﻧﻀﺎﻝ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ
ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ
ﻧﻀﺎﻝ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ
ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ
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Melbourne

تقديرا ووفاء لتضحياته االنسانية والكنسية

نصب تذكاري يف وسط مدينة بشري ألنطوان اخلوري طوق
واخريا أنصفته بلدته بشري بعد سنوات طويلة
من العمل واجلهد والتضحية االنسانية والكنسية
يف مشروع اعده وانكب على العمل الجناحه
بالرغم ممن عدم اقتناع الكثري بامكانية حتقيق
هذا املشروع الضخم الذي تعجز عنه الدولة..
وقد تعرض السيد انطوان طوق صاحب هذا
املشروع اىل مضايقات من هنا وهناك لدى بدء
العمل به ويف منتصفه وحتى عند االنتهاء منه.
احللم اصبح حقيقة الن انطوان طوق كان كلما
وضع حجرا خياطب السيدة العذراء مريم بكلمة
ساعديين ..صرب ومل ييأس ومل يضعف اميانه
وكان اهلل معه ..وامام عظمة هذا املشروع الكبري
بناء كنيسة ضخمة ومستشفى يتسع لـ  400سرير
قرر كهنة رعية بشري باالتفاق مع االهالي اقامة
نصب تذكاري للسيد انطوان اخلوري طوق عربون
وفاء وتقدير لتضحياته االنسانية والكنسية
وكلف الفنان الكبري رودي رمحة بنحت التمثال
 ..وقد سافر من ملبورن اىل لبنان الشيخ بشارة
طوق رئيس اجلمعية اللبنانية االسرتالية والسيدة
عقيلته وبشارة طوق هو شقيق السيد انطوان
طوق كما سافر من ملبورن جنل السيد انطوان
طوق السيد جربان طوق وكذلك السيد جورج
حداد رئيس املقاطعة الكتائبية وسلم احملتفى
به هدية مثينة عربون وفاء وحمبة .ومن سيدني
السيد اسطفان رمحة رئيس رابطة بشري القى
كلمة معربة باسم اهالي بشري يف اسرتاليا.
وكان قداسة احلرب االعظم بينيديكتوس السادس
عشر قد اوعز للسفري البابوي يف لبنان للحضور
وتقليد احملتفى به السيد انطوان طوق ارفع وسام
بابوي من الدرجة االوىل ومبا ان السفري البابوي
اصيب يف اليوم نفسه بوعكة صحية كلف سيادة
املطران فرنسيس البيسري تقليده الوسام نيابة
عنه ،وقرأ الرقيم البطريركي املطران طانيوس
اخلوري ..والقى الشاعر انطوان مالك طوق
قصيدة رائعة يف االحتفال من ست صفحات.
ويف احتفال رمسي وشعيب متت ازاحة الستار عن
التمثال يف اوتيل شباط حبضور النائبني ايلي
كريوز وسرتيدا جعجع ووجهاء بشري واجلوار
اضافة اىل هيئات سياسية واجتماعية واقتصادية
وفكرية ودينية واعالمية.
ومن املقرر ان ينقل التمثال اىل جانب الكنيسة
ريثما يتم جتهيز مكان له.

*املطران البيسري ممثال السفري البابوي يقلده الوسام*

*جانب من املشاركني*

*عائلة املحتفى به*

*كهنة الرعية يقدمون هدية تقديرية عربون وفاء ومحبة*

*التمثال وناحته رودي رحمة*

*شهادة تقديرية من غبطة الكاردينال صفري*

قال فيها:
من يعرفه حق املعرفة ينكشف له عامل رجل يتميز
باميان قوي وتواضع جم ورؤية صائبة ..حنن
نعيش يف زمن مليء باخلجل واخليبة واالنكسار..
يف بلد يكرمون العواهر والفواجر ويرمجون
الشرفاء واالبطال ..مدينيت ومنذ فرتة تعيش
ازمة صراع حاد ،تعيش يف حرية دائمة يف غربة
من أقسى الغربات.
رجل ولد من رحم املعاناة ..ولد ومل يولد ..عاش
ومل يعش ..زرع ومل ينتظر مثرا ..ضحى ومل
ينتظر مكافأة ..صرخ ومل يسمعه احد..لك مين
كل احلب داعيا لك بطول العمر ..فأنت عالمة

فارقة يف تاريخ بشري احلديث.
الرقيم البطريركي قرأه سيادة املطران طانيوس
اخلوري نصه أدناه:
كلمة راعي االبرشية املطران فرنسيس البيسري
نصها أدناه
وانتهى االحتفال بكوكتيل اقيم باملناسبة تكرميا
للمحتفى به انطوان اخلوري طوق الذي تقبل
تهاني اجلميع والطلب من اهلل له بالعمر الطويل
والصحة التامة.

الرقيب البطريركي

كلمة راعي االبرشية

انطوان اخلوري طوق من القلة الباقية

والقى اخلوري جوزيف الزين طوق كلمة رعية
السيدة  -بشري كلمة بعنوان «انطوان اخلوري
طوق من القلة الباقية» ومما جاء فيها :لكل
زمن رجاالته ولكل شعب كباره والشعوب تبقى
حية باحياء ذكراهم ..والتاريخ يستمر عاليا
باستذكار أعماهلم وهلذا نكرم انطوان اخلوري..
نكرمه النه من القالئل الذين سطروا اجنازات
يف دفاتر االيام والنه من هؤالء القالئل الذين
قدموا للناس وباجملان الكثري الكثري من عمره
وجهده وحبه ..نكرمه النه كان رجال نادرا يف
زمن ندر فيه الرجال ..وختاما ايها الكبري املكرم
قال جربان :ال تعطوا الرجل الكبري بل خذوا منه
وهكذا تكرمونه ..ليتنا نستطيع ان نأخذ منك كل
ما جعلك كبريا .ليتنا نأخذ منك قليال مما كنت به
كبريا ..ويف ذلك كفاية لنا وتكريم لك.

*رابطة آل طوق تقدم هدية تقديرية البنها البار انطوان طوق*

*املحتفى به انطوان الخوري طوق يقطع قالب الحلوى*

معماري الصرب واهلياكل

والقى السيد بيار كريوز كلمة رعية السيدة
 بشري ومما قال فيعا أضيفوا معي على ماتعرفونه عن انطوان اخلوري طوق انه معماري يف
عمره انطوان اخلوري
االخالق لعلنا جنمع كل ما ّ
كنيسة رائعة ،مدرسة واسعة ومستشفى عمالق..
وكل ما عمره هو لسواه.

عاشت احلجر

والقى ولده جوزيف اخلوري طوق كلمة قيمة ومما

*سرتيدا جعجع ،بشارة طوق ،املحتفى به انطوان الخوري
طوق والنائب جربان طوق يحيطون بالتمثال*
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خمرجة كليبات املشاهري ليلى كنعان :اإلثارة تكمن يف كل ما هو مجيل

أكدت املخرجة اللبنانية املعروفة
ليلى كنعان أن الفنان الذي
ميلك ذوقًا رفيعًا يف إختيار
يسهل املهمة عليها
املالبس،
ّ
كثريًا .وأن إختيار املخرج
ّ
يتطلب دقة
من قبل الفنان
بالغة ،ألن اخليار اخلاطىء قد
يبدل مسرية الفنان .وأشارت
ّ
أنها تعلمت كيف تكون مرنة
للوصول اىل نتيجة ترضي
الطرفني وأنها تقدم األعمال
اليت تشبهها وتشبه تربيتها.
وقالت أن اإلثارة ليست يف
اللباس الفاضح إمنا تكمن يف
كل ما هو مجيل.
بريوت :ليلى كنعان ،خمرجة
لبنانية حمرتفة ،أثبتت نفسها
كرقم صعب بني كبار خمرجي
العامل العربي لتنهال عليها
اجلوائز تقديرًا العماهلا املميزة
ورؤيتها االخراجية الفريدة.
مؤخرا زارت مصر خالل حفل
توزيع جوائز امليما (ميدل
ايست ميوزك اوارد) لتنال
جائزة «أفضل خمرج فيديو
كليب يف الشرق االوسط» .كما
إختارتها جملة «ارابيان وومان»
الربيطانية ضمن اكثر  30امرأة
متيزًا وتأثريًا يف جمتمعات
ّ
العامل العربي .دون إغفال
إختيارها من قبل جلنة مهرجان
«تور» السينمائي لتكون العربية
بالفيلم
املشاركة
الوحيدة
الوثائقي . My cousin Foufou
عملت لكبار جنوم الغناء العربي
أمثال نانسي عجرم ،هيفا
وهيب ،يارا ،مرييام فارس..
وبرزت كشخصية مثقفة ،ذكية
وموهوبة لتنافس النجوم يف
املقابالت الصحفية وأغلفة
اجملالت.
نظرا لتألق املالبس يف كليباتها
وخربتها الكبرية يف عامل
املوضة ،كان لـ»إيالف» معها
احلوار التالي :
أكثر ما يلفت اإلنتباه يف
أعمالك كمخرجة «فيديو كليب»
االزياء املعتمدة وااللوان .فإىل
أي مدى جيب أن يكون للمخرج
إملام وخربة يف عامل املوضة ؟
حد بعيد ،فالفنان عندما
اىل ّ
محلين
قد
يكون
كمخرجة
يثق بي
ّ
سيطل
اليت
الصورة
مسؤولية
ُ
بها على مجهوره ومعجبيه.
وهذه املسؤولية تروق لي
كثريًا  ،ألنين لو مل اكن خمرجة،
فكنت سأختار تصميم االزياء
كمهنة لي ،لشدة ما جتذبين
املوضة وتأخذ من إهتمامي.
شخصيًا أرى النجم بأنه إنعكاس
جليل معني ،ألنه املرجع الذي
ُيقتدى به من جيله ،لذا أحاول
التأني بكل تفصيل ودراسة أي
عمل جيدًا قبل إطالقه.
ما الفارق بني جنم أو جنمة،
وآخر بالنسبة لليلى كنعان ؟
إذا كان املقصود الفارق بني
النجوم من حيث املوضة ،
فالفرق شاسع طبعًا ،ألن بعض
الفنانني ميلكون اخلربة والذوق
فيسهلون مهميت يف
الرفيع،
ّ
إنتقاء ازيائهم وإقناعهم .فيما
البعض اآلخر بعيد كل البعد عن
هذا اجملال وهنا يكون اإلعتماد
علي مئة يف املائة.
ّ

يريدون ،هو غري دقيق .
خارج العامل العربي ،هل تتمنى
ليلى كنعان أن تتعامل مع جنوم
معينني؟
أمتنى أن أتعامل مع «فانيسا
بارادايس» و «كارال بروني»
ألنهما تتحليان بالطبع اهلادئ
وتقدمان فنًا كالسيكيًا يشبه
ذوقي .أما جنوم البوب فإنين
بعيدة عنهم قليال ،ولكن إذا
بد للعمل معهم ،سأختار
كان من ّ

فرقة «كات باور» و «ريهانا».
سنختم مع زفافك االسطوري،
أخربينا عن أناقة ليلى كنعان
العروس ومن إهتم بيومك
الكبري؟
إخرتت أن يكون زفايف مزجيًا
بني اجلديد والقديم ،ففستاني
من تصميم املبدع ايلي صعب
وهو عبارة عن فستان كأنين
ورثته من جدة جدتي (مازحة)
وهذا كان طليب .واجملوهرات

كانت مزجيًا من اللؤلؤ واملاس
ليتماشى مع قماش الدانتيل
الذي صنع منه الفستان.
احلمدهلل كنت راضية عن هذا
اليوم كثريًا ،ومؤخرًا إختارت
«مارثا ستيوارت» زفايف ليكون
بني جمموعتها املقبلة ألرقى
زفاف هلذا العام يف الشرق
االوسط ،وهذا األمر أسعدني
كثريًا.

رنا الفقيه

شذى حسون تنفي عالقتها بفايز السعيد وتعرتف بأنها حلمت بالعمل مع عبداهلل الرويشد

عند التحضري لعمل معني ،هل
ملنسق
تعطني الفكرة املطلوبة
ّ
املالبس ليهتم وحده بكافة
التفاصيل أم انك تالحقني
املوضوع شخصيًا؟
منسق املالبس يهتم إمجاال
بثياب «الكاست» ،وهي تعترب
مسؤولية كبرية تقع على
عاتقه نظرًا لكثرتهم يف معظم
كليباتي ،وألنه يهتم بكل شيء
من «البابوج اىل الطربوش» ،أما
مهميت فهي اإلهتمام مبالبس
الفنان .وقد يقع اإلختيار،
يف بعض االحيان ،على مصمم
أزياء معني ليقوم بهذه املهمة،
ويف أحيان أخرى أصمم املالبس
بنفسي وأوكل تنفيذهم اىل
غريي .كما حصل مثال يف كليب
مرييام فارس (انا مش انانية)،
ّ
علي إجياد قماش
تعذر
عندما
ّ
الفستان األمحر فإضطررت اىل
شرائه من متجر يبيع أقمشة
الستائر ،وكانت النتيجة ممتازة
وأخذ الفستان ّ
حقه.
كيف تصفني التعامل مع
الفنانني ،وهل تزعجك مزاجية
بعضهم؟
بالنسبة إلي ،فقد ختطيت هذه
املشكلة واالشخاص الذين
أتعامل معهم باتت عالقيت
بهم مبنية على الثقة واالحرتام
املتبادل .مبعنى آخر بات الفنان
يعلم ما نوع العمل الذي أقدمه
ّ
تعلمت كيف أكون
وانا بدوري
َمِرنة ألصل اىل النتيجة اليت
ترضي الطرفني.
يف عصر الكليبات اجلريئة
واالحياءات املبتذلة ،أين هي
ليلى كنعان واىل أي مدى ميكن
ان تقاومي هذه املوجة من الفن
اهلابط؟
الفن ال يرتبط بعصر أو مبوجة
اقدم االعمال اليت
سائدة ،فأنا ّ
تشبهين وتتوافق مع تربييت
واسلوب حياتي وكذلك غريي
من املخرجني .لذا قد يكون
من املستحيل أن اقدم أي
عمل خيدش عني املشاهد أو
يقلل من قيميت كإنسانة ألن
الفن ثقافة ونهج قبل أي
اما اذا كان السؤال
شيءّ .
عن االثارة ،فاالثارة ليست
باللباس الفاضح ،فاجلمال إثارة
حبد ذاته ولكن ضمن الصورة

الراقية .هذه هي قناعيت ومن
يشبهين سيأتي إلي.
يف الغرب الفنان ال يتدخل بأي
شيء خيتص بصورته االعالمية
بل يكون حوله جمموعة من
االختصاصيني الذين يهتمون
بكافة التفاصيل .اما يف
الشرق ،فاحلال خمتلف والرأي
األول واالخري للفنان .فما رأيك
بذلك؟
عندما يكون الفنان ،وهنا لنتكلم
عن الفنانة بشكل خاص ،صاحبة
ذوق رفيع يف جمال االزياء
واملوضة ،فما من مشكلة.
ولكن املشكلة عندما تفتقر تلك
الفنانة للخربة وال تعلم ما الذي
يناسبها من املوضة وااللوان،
عندها جيب أن تستعني باخلرباء
واصحاب االختصاص .وأريد هنا
ان استغل السؤال القول اننا
عندما نرى عم ًال مجي ًال وراقيًا،
فالفضل االول واالخري يعود
للجنود اجملهولني الذين يعملون
خلف االضواء ويضعون خرباتهم
وتعبهم يف خدمة الفنان ،الذي
يطل على اجلمهور ،يف النهاية،
ّ
طلة .لذا أنصح كل
بأبهى
فنان وجنم أن خيتار جيدًا من
سريافقه بهذا املشوار ،ألن
اخليار اخلاطئ ميكن أن يغري
مسرية الفنان بأكملها.
هل تتحلى ليلى كنعان بالروح
الرياضية وتتقبل النقد بعد
عرض العمل على الشاشة؟
أؤكد انين مل أقم بأي عمل ،إلاّ
ووضعت به كل طاقيت ومحاسي
ُ
ألقدمه بأفضل ّ
حلة باالمكانيات
املادية والوقت الزمين املتاح
لي .لذا اذا كان النقد منطقيًا
ويف حمله ،سوف أتقبله حتمًا
طبعا وأستفيد منه لعمل آخر،
اما إذا كان جمرد كالم ،فلن
يؤثر بي ولن أقف عنده أبدًا.
اىل أي مدى يؤثر املخرج يف
صورة الفنان؟
هناك عدد كبري من املخرجني،
ولكل أسلوبه والصورة اليت
ٍ
يقدمها للجمهور .لذا ،عندما
خيتار الفنان خمرج معني لينفذ
عمله ،فمن املؤكد أنه يكون قد
إختار مسبقًا الصورة اليت ينوي
أن يظهر بها .من هنا فإن قول
شوه
بعض الفنانني ،أن املخرج ّ
صورتهم وأظهرهم عكس ما

خالل وجودها يف دولة الكويت
إلحياء حفلي زفاف ،إستغلت
الفنانة شذى حسون الفرصة
للرتويج أللبومها اجلديد «وجه
ثاني» من خالل مؤمتر صحايف
حضره عدد كبري من وسائل
اإلعالم الكويتية والعربية.
شهد فندق موفنبيك الشويخ
صحافيا عقدته
مؤمترا
احلرة
ً
ً
الفنانة العراقية شذى حسون،
حبضور عدد كبري من اإلعالميني
والصحافيني ،يتقدمهم مدير
قطاع احلفالت يف شركة
روتانا حممد اهلاجري ،ويرعى
احلفل الشيخ دعيج آل خليفة،
الذي حضر بدوره املؤمتر.
كانت الكلمة يف البداية
لشذى ،اليت حاولت إستغالل
فرصة وجودها يف الكويت
لتعبرّ عن إمتنانها للشعب
الذواق للفن والطرب،
الكوييت
َّ
دائما
على حد تعبريها ،الذي
ً
ويشجع
وأبدا ما يقف جبوارها،
ً
ّ
أغانيها ،ويطلبها يف حفالت
ومناسبات خمتلفة خاصة أو
عامة ،مشرية إىل أن شعب
ويقدر
الكويت شعب مضياف،
ّ
الفن والفنان.
كما حتدثت حسون عن أصداء
ألبومها األخري «وجه ثاني»،
وأكدت أنه حقق نسبة مبيعات
عالية خالل أشهر قليلة ،ونسبت
كل الفضل يف ما حققته إىل
مدير عام شركة روتانا سامل

اهلندي من خالل حرصه ودعمه
لأللبوم ،كذلك مؤسسة روتانا
دعمت األلبوم
بكاملها اليت
َّ
باإلعالنات والتسويق اجليد يف
كل وسائلها ،مما جعل األلبوم
حيقق جناحات عالية.
وقد تعاملت حسون يف هذا
األلبوم مع عمالقة الطرب
اخلليجي ،على رأسهم الفنان
قدم
عبداهلل الرويشد ،الذي َّ
هلا ً
مميزا ،وكذلك الفنانة
حلنا
ً
أحالم ،واملغين اإلماراتي فايز
السعيد ،وعبرّ ت حسون عن
سعادتها البالغة ملشاركة هؤالء
النجوم هلا يف ألبومها ،مشرية
إىل أنها كانت حتلم بلحن من
أحلان عبداهلل الرويشد.
وأفردت حسون من خالل
ً
وقتا حتدثت
املؤمتر الصحايف
من خالله عن الشائعات اليت
قيلت عنها ،خاصة شائعة
إرتباطها باملغين وامللحن
اإلماراتي فايز السعيد ،نافية
متاما أن تكون هناك عالقة
ً
تربطها بالسعيد غري عالقة
مطربة مبلحن أو مطربة مبطرب
زميل هلا ،مؤكدة أن أصحاب
دائما ما
النفوس املريضة
ً
يسعون إىل هدم جناحات
اآلخرين.
كذلك ذكرت حسون ما أشيع
عن خالفها مع الفنانة لطيفة،
متاما أن يكون هناك
ناكرة
ً
خالف بينهما ،واصفة لطيفة

بأنها فنانة رقيقة املشاعر
وشخصية «لطيفة» كامسها،
مبينة أن العالقة بينها وبني
زمالئها جيدة ،وأنها حتاول أن
تتخطى تلك الشائعات لتكمل
وال
وجناحاتها،
مشوارها
إهتماما.
تعريها
ً
عن إنتقاهلا من مرحلة السينغل
إىل مرحلة األلبوم الكامل،
أكدت حسون أن طرح األغاني
السينغل كان البد منه حتى
تثبت نفسها يف الوسط الفين،
خاصة بعدما امتأل باملطربات
فصرحت بأن
بشكل كبري،
ّ
مرحلة السينغل كانت ضرورية
بشكل أو بآخر ،ثم بعد ذلك
تأتي مرحلة األلبوم الكامل،
حتى تؤكد على مكانتها
اليت اكتسبتها من األغاني
السينغل ،واكتسبت بها حب
اجلمهور وتقديرهم هلا.
من جهة أخرى ،تسافر شذى إىل
دولة اإلمارات العربية املتحدة
للقاء الصحافة اإلماراتية من
خالل مؤمتر صحايف يقام يف
إمارة دبي.
كما ستحيي حسون حفالت عيد
األضحى أو ً
ال يف قطر ،وحتديدًا
يف سوق واقف ،بتاريخ 6
نوفمرب ،وسينقل مباشرة عرب
التلفزيون القطري ،ثم حتيي
حف ًال آخر يف بريوت نذكر
تفاصيله الحقًا.

عبداهلل احلسن
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متفرقـات

معرض ميونيخ للسيارات الكهربائية يكرس صداقة االنسان مع البيئة
استقبل معرض ميونيخ الثالث للسيارات الكهربائية الزائرين
وسط ٢٧
من خمتلف دول العاملﺻﻔﺤﺔ
ومجاهريى٢٠١١
ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
كبري.
إهتمام إعالمى
تبدو أهمية معرض هذا العام واضحة من ذلك اإلقبال الكبري
من قبل الشركات العاملية التى تتنافس فيما بينها على تقديم
اجلديد من أحدث ما وصلت إليه
تقنيات السيارة الكهربائية اىل مجهور الزوار ،حتى أن عدد
الشركات اليت تشارك فى معرض هذا العام وصلت اىل 503
شركة من  24دولة من دول العامل املختلفة ووفق نشرة املعرض
الداخلية فإن معرض هذا العام سجل زيادة فى عدد الشركات
أكثر من املعرضني السابقني ،جدير بالذكر أن الشركات الكورية
لفتت األنظار فى معرض هذا العام لدخوهلا منافسًا جديدًا على
قدم املساواة مع الشركات األملانية والصينية واليابانية.
فى معارض السنوات السابقة كان التحدى األكرب الذى يواجه
املهندسني هو بطارية السيارة الكهربائية التى يتوجب شحنها
بالكهرباء ،فعمرها الزمنى يف جمال الشحن قصري نسبيًا إذ ينفذ
الشحن بعد ساعات قليلة مما يلزم إعادة الشحن من جديد وهو
نقطة الضعف الوحيدة يف السيارة الكهربائية،خاصة أن هناك
اسئلة عديدة مت طرحها من قبل الزوار عن حمطات الشحن ومدى
توافرها.
FÖÁñuÊ<Ü€¬Ê<gËÅÊ<Íﬁ^€◊ä⁄Ê<ÓäÈ¬<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F
والسؤال
فى معرض هذا العام استمر الرتكيز على هذه القضية
عن مدى التطور الذى حلق ببطارية الشحن؟
يقول «روبرت متسجر» من اهليئة املنظمة للمعرض إن هناك
جديد بالفعل هذا العام فالتطور فى تقنية الشحن يتزايد عام
بعد عام ومن ثم سوف يتم التغلب علي هذه املشكلة وحنن
نرحب بالزوار فى كل األحوال حيت تتزايد الثقة بني الناس
وسيارة املستقبل ،ويستطرد قائ ًال ان املهتمني باألمر من
الزوار ميكنهم بطبيعة احلال جتريب السيارة والقيام جبولة على
الطريق املعد لذلك خارج املعرض حيت يتأكدوا من جودة السيارة
الكهربائية.
اجلولة يف اجنحة املعرض املختلفة تتيح للزائر التعرف على كل
<F|Áç˘]Ê<t^r¬<HÏà∑<HgËÅF
اهلياكل املختلفة
شئ،بطارية الشحن ،حمطة الشحن بالكهرباء،
للسيارة الكهربائية ،بل أيضا كيفية شراء السيارة وكيفية
الدفع وكل ما يهم الزائر املشرتى.
ان زيارة املعرض تؤكد على أن هناك خطوات جادة ال تراجع
فيها على طريق إنتاج السيارة الكهربائية لتصبح السيارة األوىل
يف العامل.
الشركات األملانية هلا الريادة فى املعرض ،فأملانيا رائدة فى
هذا اجملال فهى تعمل من خالل شركاتها الشهرية كمرسيدس
والبى ام دبليو على تطوير السيارات الكهربائية حتى يبقى هلا
مركز الصدارة كما هو احلال مع السيارات العادية ،فالشركات
<FÍﬁ^€◊ä⁄<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅ<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'é÷]F
الفعلية
األملانية تعرف أنه حبلول عام  2022ستكون هى البداية
فى أملانيا إلنتاج السيارة الكهربائية علي نطاق واسع ،ووفق
ﻛﺘﺐ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﳴﻐﻮﺵ
تقارير اخلرباء فإن عددها سوف يصل عندئذ اىل املليون
]<l^Œ¯√÷] <ŸÊˆä⁄ <Í¬^€jq˜]Ê <;õÁ÷] <ºç^ﬂ÷] <›^Œ
سيارة.
]÷√^<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<ÍﬁÇÈâ<ª<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ª<Ì⁄
املستقبل،
تعيش
بأنك
املعرض
إنك تشعر وأنت داخل
<‡äu
يف]<ÿï^ﬂπ
]÷<'Èé
÷<Ì◊ÈñÀ
<ÌÈµÜ”i
<^é¬ <Ì€È÷Ê
فخطط الصناعة األملانية وخطط الشركات ال تتوقف وال تتجمد
<ãÈÒÜ÷]<ÿn∫Ê<ÿ⁄]<Ì“Ü£<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]<ÌÀËÜç
JÌ⁄Ê^œπ]<·^qÜ„⁄<ª<ÎÜe<‰Èfﬁ
العشرين سنة القادمة
على الزمن احلاضر بل هى تنقلك اىل
<gﬁ^q
<±] <gËÅ
]÷<ÇÈä
]÷<ÏÖ]Å <ª <‹ËÜ”j
<Üñu <ÇŒÊ
جبدية عن
تبحث
األن،فأملانيا
املوجود
بغض النظر عن ما هو
¬<ÓäÈ
<ÍﬁÁõ
]˜<ÎÖ]Üu
]÷<gÒ^ﬂ
<ÌÀËÜç
الصناعات املستقبلية]÷<'Èé
التى التضر بالبيئة ،لذلك فإن تطوير
<^ñ¬]Ê<Íﬁ^€◊ä⁄<k“Áç<Í⁄^-]<Í÷^€√÷]<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê
السيارة الكهربائية يلزمه ايضا تطوير يف وسائل إمداد
<∞÷Êˆä⁄Ê<^ñ¬]Ê<gÈﬁÜ“<Í◊¬Ê<ÌœËÖá<›^é‚<l^ËÇ◊e
السيارات بالطاقة فى كال اجملالني الطاقة الكهربائية والطاقة
<ÿ⁄] <Ì“ÜuÊ <ÏÅÜπ] <Ö^ÈiÊ <ÌÈﬁ^ﬂf◊÷] <ÌÈ÷^¢] <ã◊• <ª
الشمسية التى هي ايضًا طاقة املستقبل.
<Å]ˆ Ê<Å]Ü⁄<å^f¬<ÌÈ÷]3â˜]<h]àu˜]<ª<·Á�ç^ﬁÊ
ان انواع السيارات وأحجامها تتفاوت تفاوتًا كبريًا يف صاالت
]˜<ÏÇ◊f÷]<‘◊i<Ìõ^ËÜ⁄<ÏÇ◊e<^ﬂe]<‡⁄<4f“<ÅÇ¬Ê<|Áç
املعرض،كذلك حمطات الشحن بالطاقة بالكهرباء وكلها دقيقة
]÷<Ó◊¬Ê<Ï4f“<ÌÈﬂõÊ<l^⁄^Œ<·^ﬂf÷<k�¬]<:÷]<Ì√ËÅÁ
الصنع ومتقنة اهليئة<ãÈÒÜ÷]Ê<Í⁄]Ü“<ÇÈ€£]<Çf¬<Ç‚^.]<‰÷<ÖÁÀ«π]<‹„â_Ö.
<Ìf“Á“Ê
<ãÈÒÜ÷]Ê
]÷<Í⁄]Ü“ <ÇÈçÖ <ÇÈ„é
“<Í⁄]Üكابالت
¬ <Ü€علي
تتعرف
استثنائى،فانت
كل شئ يف املعرض هو
<Ÿ^€¬]<Ÿ^qÖÊ<∞ÈµÅ^“˜]Ê<∞◊ï^ﬂπ]Ê<]Ç„é÷]<‡⁄
شحن السيارة املختلفة األشكال واألحجام والبطاريات التى
J∞vq^ﬁتطويرها حيت تقوم بتشغيل السيارة
الزال العمل مستمرًا على
<Ó◊¬ <k÷]á <^⁄Ê <kﬁ^“ <ÌÈqÉÁ€ﬂ÷] <ÏÇ◊f÷] <ÂÑ‚ <Ìõ^ËÜ⁄Ê
فرتات زمنية طويلة.
]÷√„<ÿï^ﬂπ]<ÿf¢]Ê<›Ê^œπ]<hÁﬂ¢]<ƒ⁄<ÖÁä¢]<Ç≤<Ç
السيارات
تشغيل
فى
البدء
قبل
انه
متسنجر
يقول السيد
<hÜ√÷] <Å¯eÊ <·^ﬂf÷ <^©] <Ì ^“Ê <ÏÜíjﬂπ] <lÊ4eÊ
ً
تشيد
القرار
ذلك
قبل
سيتم
فإنه
ا
رمسي
املانيا
يف
الكهربائية
<Ì€◊“<‰5^e<¯i<ÎÑ÷]<gËÅ<ºç^ﬂ÷]<‰È◊¬<Üë]<^⁄<]Ñ‚Ê
حمطات الشحن بالطاقة او ً
ال.
]÷<guÖ<Ü€¬<Ç€¶<ÇÈä÷]<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ãÈÒÖ<gÈu3
<l^ËÇ◊f÷]<^ñ¬]Ê<h]Áﬂ÷]Ê<ÜÒ]à÷]<'Èé÷]<Ì◊ÈñÀe<^„È
فى اجنحة املعرض املختلفة جند دائما أن الزحام أمام شركات
<kÈf÷]<]Ñ‚Ê<ÏÁ¬Ç÷]<ÂÑ‚<gu^ë<‹â^e<Ÿ^ŒÊ<ÖÁñ£]Ê
تصنيع بطاريات الشحن ،والزال السؤال دائم عن زمن وحجم

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ

الناشط الوطين وعميد آل ب ّرو امحد ب ّرو يشكر من
واساهم بفقيدتهم الشابة املرحومة عبري ب ّرو محود
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Saturday 4 June 2011
يتقدم الناشط الوطين واالجتماعي وعميد آل برو
امحد برى باسم آل برو من مجيع الذين واساهم
مبصابهم االليم بوفاة ابنة شقيقهم املرحوم
حممود برو الفقيدة الشابة الغالية املرحومة عبري
برو محود زوجة الشاب علي عبد احلسن محود
سواء باحلضور او باالتصال هاتفيا ..وخيصون
بالشكر السيناتور شوكت مسلماني ورجل
االعمال املهندس علي محود والشاعر شوقي
مسلماني وعموم آل محود ومسلماني وابناء بلدة
كونني يف سيدني واملركز االسالمي العلوي
وعلي الشمالي وعلي حبيب وسعادة قنصل
لبنان العام االستاذ روبري نعوم ونائب رئيس
بلدية ماركفيل سليمان اسكندر ورجال الدين
الكرام وعموم ابناء اجلالية اللبنانية والعربية
<FÅ]Ü⁄Ê<gÈﬁÜ“Ê<êÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]F
<Fª^ËÜŒ<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<Ü€¬<Ç€¶F
سائلني اهلل تعاىل ان يعطيهم الصحة والعافية
وان ال يفجعهم وانا هلل وانا اليه راجعون.

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

]÷”<Íí~é÷]<Í5^eÊ<‰ﬂ¬<Ìe^Èﬂ÷^eÊ<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<‹ËÜ
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مجعية مرياطة اخلريية

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

شحن السيارة الكهربائية بالطاقة بدال عن الوقود

***

الشحن بالكهرباء واملدة اليت تلزم ذلك خاصة اذا ما عرفنا ان
قدرة السيارة التزيد على مسافة  120كيلو مرت حتى يلزم اعادة
شحنها مرة اخرى.
والية بافاريا التى هى احدى قالع صناعة السيارات فى املانيا
ختطط إلقامة صناعة رائدة فى انتاج السيارات الكهربائية حبلول
عام  2030وفى هذا اإلطار ستمنح الوالية  5ماليني يورو يف
ميزانيتها اىل برامج حتفيز هذه الصناعة املستقبلية ،من جهة
الزميالن انطونيوس بو رزق واكرم
يتقدم
<FÜ€¬<Ç€¶Ê<·Á⁄_<HåÁﬂõ<HêÁ«π]<HgÈﬁÜ“F
<FÅ]Ü⁄Ê<ÎÊ]Ü€∆<Í¬Ü⁄F
يف إختاذ عدة اجراءات من شأنها
اخرى ستشرع احلكومة األملانية
<FÌõ^ËÜ⁄<^ﬂe_<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F
املغوش بأصدق مشاعر التعزية القلبية من
ّ
تشجيع املواطنني على شراء السيارة الكهربائية حيث ستقدم
وبرو ومسلماني وابناء بلدة
اغراءات ضريبية واغراءات مالية وذلك خبصم  3000يورو من عموم آل محود
ّ
الضرائب لكي مشرتي جديد للسيارة الكهربائية ،هذا فى الوقت كونني بوفاة الشابة الغالية عبري برو محود اليت
الذى اعلنت فيه احلكومة االحتادية اىل أنها ستخصص  500وافتها املنية مع جنينها يف ماليزيا على حنو
مليون يورو لربامج إحالل السيارات الصديقة للبيئة يف أملانيا.
يبدى الكثري من زوار املعرض اعجابهم بالسيارات الكهربائية مفاجئ وهي زوجة الشاب علي عبد احلسن محود
بصفة عامة ،خاصة وأن مندوبى الشركات يشرحون امليزات وخنص بالتعزية زوجها املفجوع واهلها واعمامها
العديدة التى تتمتع بها السيارة فمحركها قد مت تطويره عدة وعماتها وعم زوجها املهندس ورجل االعمال
مرات حيت بات أكثر فعالية من احملركات التى تعتمد على النفط علي محود واشقاءه وخاليها السيناتور شوكت
علي سبيل املثال يصل %8
بأربعة أضعاف فمن الناحية التقنية
Ft^r¬Ê<Ïà∑Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅÊ<Ü€¬Ê<Ç√â_<ºâÁjË<ÌÀËÜçF
<Ft^£]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<Í÷^‚_<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F
<F|Áç˘]Ê<Ü€¬<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<‰ÀËÜç<'Èé÷]F
من الطاقة املخزونة فى البطارية اىل عجالت السيارة مقارنة مسلماني والشاعر شوقي مسلماني وعائلتهما..
ب %20من الطاقة يف السيارات العادية وهو ماجيعلها اكثر للفقيدة الرمحة ولكم الصرب والسلوان وانا هلل
نظافة حيث ال يتم احلرق باملعدل الذي يتم فى السيارات التى وانا اليه راجعون.
تعتمد علي الوقود النفطي.
صالح سليمان « -ايالف»

اهلريالد تعزي
محود
بالفقيدة عبري ب ّرو ّ
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* ﺩﻛﺎﻥ -ﺃﻭﻝ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﳲ ﻫﺬﺍ ﺍﳴﺠﺎﻝ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻓﺮﻳﺪ ﺟﺎﻥ ﺩﻛﺎﻥ
* ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺔ ﻭﻧﺆﻣﻦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﺇﳳ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺟﺎﻥ ﻓﺮﻳﺪ ﺩﻛﺎﻥ
*  Eternityﺑﻔﺮﻭﻋﻬﺎ ﳲ ﺳﺎﻧﺖ ﻣﺎﺭﻱ ﻭﺑﺎﻧﺸﺒﻮﻝ ﻭﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ
97505588
0415 41 42 43
*ﻧﺆﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﻭ ٧ﺃﻳﺎﻡ ﳲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  ,ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ
50 king street, st marys
ph: 9833 0255

168 terminus street, liverpool
ph: 9600 8080

25 breust place, punchbowl
ph: 9750 5588
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Saudi Arabia lays Crown Prince Sultan to rest in Riyadh

Family members of Prince Sultan perform final prayers at his grave at Al-Oud cemetery in Riyadh.
RIYADH: World leaders,
both friends and foes,
poured into Riyadh to offer condolences on the
death of Saudi Crown
Prince Sultan bin AbdulAziz, who was buried
Tuesday in a somber ceremony in the presence of
Saudi King Abdullah.
Amid the flashing of
cameras, Sultan’s sons
and brothers carried his
corpse, swathed in a
brown shroud, on a bier
through a sea of mourners in Riyadh’s sprawling
Imam Turki bin Abdullah mosque for funeral
prayers before burial.
The body of Sultan, who
died of colon cancer in
New York Saturday, was
flown back to Riyadh
Monday, accompanied
by his younger brother
and Riyadh Governor
Prince Salman, who may
now play a more prominent role in the conservative Islamic kingdom.
Among the mourners
who went forward to
greet King Abdullah after the prayer recital was
Iran’s Foreign Minister
Ali Akbar Salehi, whose
country is a regional rival of Saudi Arabia.
King Abdullah is ex-

pected to name a new
crown prince to replace
late Prince Sultan as the
kingdom’s Interior Minister Prince Nayef, is tipped
as the next in line.
The death of Crown
Prince Sultan, who was
also defense minister,
might also lead to a wider Cabinet reshuffle.
Saudi Arabia, which
dominates world oil markets and holds profound
influence over Muslims
through its guardianship
of Islam’s holiest sites in
Mecca and Medina, faces
turbulence in its neighbors and a confrontation
with regional rival Iran.
Prince Nayef is sometimes described by Saudi
liberals as an anti-reform
conservative, who is
likely to take a cautious
approach to social and
political change, while
viewing foreign policy
through the lens of national security.
However, former diplomats to Riyadh and
some analysts say the
man who has served as
interior minister since
1975 may show a more
pragmatic side as crown
prince – and eventually
as king.

“Nayef had some time
with Sultan’s long illness to run himself in
as crown prince and he
has acted on behalf of
the king,” said one former diplomat. “He has
become acquainted with
authority across the
board.”
King Abdullah was chief
mourner at the mosque,
where Saudis in red-andwhite headdresses were
crammed between dozens of pillars behind the
kneeling grand mufti as
he led prayers.
The Saudi monarch, who
left hospital Saturday
night after a back operation last week, remained
seated for the prayers
and wore a surgical
mask over his face.
From Egypt – where
protesters, backed by
the army, ousted Hosni
Mubarak earlier this year
– military ruler Field Marshal Hussein Tantawi
flew in for the funeral,
Saudi state television AlEkhbariya reported.
It is Tantawi’s first trip
abroad since he took
power in February following the downfall of
Mubarak.
Jordan’s King Abdullah,

whose government declared a day of mourning
Tuesday, also landed in
Saudi Arabia, as well as
Sudan’s President Omar
al-Bashir, wanted by the
International Criminal
Court.
Gulf leaders Sheikh
Hamad bin Khalifa alThani of Qatar, Kuwait’s
Emir Sheikh Sabah alAhmad al-Sabah and
Bahrain’s King Hamad
bin Issa al-Khalifa were
all present in Riyadh for
the funeral of Sultan.
SPA reported that Turkey’s Deputy Prime Minister Bulent Arinc and
Malaysian Prime Minister
Najib Razak also joined
the mourners in Riyadh.
Lebanon’s former Prime
Minister Saad Hariri flew
in Monday to join the
royal family in receiving
the prince’s body as it
arrived from New York.
Hariri was also present
at the funeral.
Lebanese Prime Minister Najib Mikati, heading
an official delegation,
also attended the funeral
Tuesday.
U.S. Vice President Joe
Biden, Pakistani President Asif Ali Zardari and
Afghan President Hamid

Karzai were likewise
among world leaders
heading to Riyadh to offer condolences.
Syrian Vice President
Farouq al-Sharaa arrived in Riyadh as the
Saudi news agency SPA
reported that Londonbased Rifaat Assad,
exiled uncle of Syria’s
President Bashar Assad,
had flown in.
King Abdullah, who is
in day-to-day charge of
Saudi Arabia despite his
old age and back trouble,
must also name a new
defense minister.
One possible candidate
is Prince Khaled bin
Sultan, a son of the late
crown prince who headed Saudi forces during
the 1991 Gulf War and
has been a deputy defense minister for 10
years.
The job could also go to
Riyadh Governor Prince
Salman, seen as the
next most senior royal
after the king and Prince
Nayef.
Given Prince Sultan’s
long illness, Prince
Nayef, born in 1933,
has for many years been
seen as the likely new

crown prince.
“We need young blood,”
said a Jeddah resident in
his 50s. “If they appoint
another crown prince
from [this generation] we
will find ourselves in the
same position again in a
few years because they
are all old and we worry
that the young ones may
later struggle over power.” Nayef’s conservative credentials as head
of a ministry that has arrested political activists
have disquieted liberal
Saudis.
He was also quoted soon
after the Sept. 11, 2001
attacks on the United
States as doubting that
any of his compatriots
had been involved when
15 of the 19 hijackers
were in fact Saudis.
But Saudi-watchers said
they anticipated few immediate national policy
shifts if Nayef becomes
crown prince.
During the long illness
of Sultan and absences
of the king, Nayef stood
in for his elder brothers,
meeting world leaders
and managing the kingdom’s day-to-day affairs.

Lebanon’s Shiite mufti heads
delegation to Vatican
BEIRUT: A delegation headed by Lebanon’s
Grand Shiite Jaafarite Mufti Sheikh Ahmad Qabalan left for the Vatican Tuesday.
The visit is in response to an invitation by Pope
Benedict XVI to take part in an interreligious
prayer for peace.
The pope has invited representatives from the
Hindu, Jewish, Taoist and Muslim faith to join
him next week for a peace pilgrimage to Italy’s
hilltop town of Assisi. The group will not actually pray together as the pope doesn>t want to
show different beliefs and rituals mixing, the
Associated Press reported last week.
The Oct. 27 event marks the 25th anniversary
of the first such interreligious prayer for peace,
which was promoted by Pope John Paul II and
held in the town known for its native son St.
Francis.
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March 14 blasts Hezbollah over STL

U.S. official in surprise
visit to Beirut

Hariri and Mikati

BEIRUT: The opposition
March 14 parties Tuesday
blasted Hezbollah leader
Sayyed Hasan Nasrallah’s
rejection of the funding of
a U.N.-backed court, with
the parliamentary Future
bloc warning that the party’s
stance is bound to put Lebanon on a collision course
with the international community.
The March 14 verbal salvo
against Hezbollah over its
opposition to the payment
of Lebanon’s dues to the
Special Tribunal for Lebanon came as the United
States exerted pressure on
Lebanon for the second day
running to honor its international obligations, including the funding of the STL,
which is probing the 2005
assassination of statesman
Rafik Hariri.
The dispute over the STL’s
funding is escalating within
the Cabinet, which is sharply split over the issue. The
Cabinet did not meet Tuesday as previously scheduled
due to the death of Saudi
Crown Prince Sultan bin
Abdul-Aziz. Prime Minister
Najib Mikati, heading a ministerial delegation, attended
Sultan’s funeral in Riyadh
and offered condolences
to Saudi King Abdullah and
other senior Saudi officials.
Former Prime Minister Saad
Hariri also attended the funeral.
President Michel Sleiman
will also travel to Riyadh
Wednesday at the head of
a ministerial delegation to
offer his condolences to
the Saudi king. The Cabinet
might meet at the Grand Serail under Mikati Wednesday
if there is a quorum. However, a ministerial source told
The Daily Star that the Cabinet might hold an extraordinary session later this week

to make up for Tuesday’s
meeting.
Responding to Nasrallah’s
declaration, Hariri’s Future
bloc accused the Hezbollah
leader of preventing Lebanese from reaching the truth
about Hariri’s assassination.
“Hezbollah’s
surprising
stance as spelled out by
Sayyed Hasan Nasrallah has
confirmed his insistence on
confronting the Lebanese
and preventing them from
reaching the truth and also
on confronting the international community and involving Lebanon in battles
that expose it to uncalculated dangers at more than one
level. It also pushes Lebanon to become a country
whose credibility before the
international community is
in doubt,” the Future Movement said in a statement issued after its weekly meeting chaired by former Prime
Minister Fouad Siniora.
“This Hezbollah’s position
has again confirmed the
gravity of the phenomenon
of the party of arms and
gunmen which imposes its
relations with the others by
a military force, tightening
its control over the Lebanese state’s institutions and
apparatuses,” it added.
Given Hezbollah’s “negative
stance” on the STL, the statement urged the government,
namely Mikati, who it said
is committed to the court’s
funding, to declare clearly
and frankly the stance he
and his government will take
on the tribunal and “not to
be content with making hollow promises.”
It said Nasrallah’s declaration ignored the unanimity
on justice and the tribunal
that had been approved at
the National Dialogue Conference and later in all policy

Hariri and Mikati attend the funeral of Saudi Arabia’s
crown prince

statements of the successive governments.
“The Lebanese and the parents of [March 14] martyrs
were not surprised by Hezbollah’s stance which again
shocked the public opinion,
especially with its continued
protection of indicted members belonging to it,” it said.
In a wide-ranging interview
with Hezbollah’s Al-Manar
television Monday night,
Nasrallah announced that
Hezbollah is entirely against
the payment of Lebanon’s
share to the STL’s funding.
He called for a vote within
the Cabinet if no agreement
is reached among ministers
on the divisive issue.
Since Hezbollah and its
March 8 allies have a majority in Mikati’s Cabinet and
can block any decision, Nasrallah’s declaration effectively dashes any hope for
the government to approve
the payment of Lebanon’s
share to the STL’s funding.
Mikati has repeatedly promised to pay Lebanon’s dues
to the STL, saying that failure to do so will benefit Israel. He was apparently referring to the possibility of
U.N. sanctions on Lebanon
if it fails to pay its share to
the tribunal.
In meetings Tuesday with
Sleiman, Mikati and Speaker
Nabih Berri, U.S. Deputy Assistant Secretary of State for
Near Eastern Affairs Jake
Walles “underscored the
need for Lebanon to meet
all of its international obligations, including cooperating
with and funding the Special
Tribunal for Lebanon,” according to a statement released by the U.S. Embassy
in Beirut.
Meanwhile, Free Patriotic

Movement leader and Hezbollah’s ally MP Michel Aoun
reiterated his rejection of the
court’s funding.
“We are not a party to an
agreement to pay money
to the tribunal. Whether we
pay or not, the tribunal will
continue. We are not against
justice but we are against the
funding because there is no
justification for that,” Aoun
told a news conference after
chairing the weekly meeting
of his parliamentary Change
and Reform bloc at his residence in Rabieh, north of
Beirut.
“We support the tribunal if it
had passed through constitutional channels. Any international agreement must be
approved by the president
of the republic who will send
it to Parliament,” Aoun said.
Aoun has rejected the STL
altogether, arguing that its
formation had not been approved by the Lebanese
president or Parliament.
Lebanese Forces MP Antoine Zahra lashed out at
Nasrallah’s declaration, saying it put Lebanon on a collision course with the international community.
“Nasrallah’s statement is a
clear and additional proof
that they [Hezbollah] want
Lebanon to be in a confrontation with the international
community and to prevent
reaching justice in the assassination crimes,” Zahra
told Ash-Sharq radio station.
He called on the Lebanese
to resist by politics, democratic means and in constitutional institutions the “de
facto parties’ project which
does not conform with the
state project and spreading
the authority of its institutions.”

U.S. Deputy Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs Jacob
Walles meeting with Prime Minister Najib Mikati, along with U.S. Ambassador to Lebanon Maura Connelly Oct. 25, 2011. Photo: Dalati & Nohra

BEIRUT: A U.S. State
Department official arrived in Beirut late Monday on an unannounced
visit amid mounting U.S.
pressure on Lebanon
to fund the U.N.-backed
court probing the 2005
assassination of statesman Rafik Hariri.
U.S. Deputy Assistant
Secretary of State for
Near Eastern Affairs
Jake Walles met with
Prime Minister Najib Mikati Tuesday morning,
along with U.S. Ambassador to Lebanon Maura
Connelly.
Talks focused on the
current situation in both
Lebanon and the region
as well as bilateral relations between the two
countries.
Walles also met with
President Michel Sleiman, Speaker Nabih
Berri, Central Bank of
Lebanon Governor Riad
Salameh, and former
Minister of Finance Mohammad Chatah.
During his meetings,
Walles
underscored
the need for Lebanon
to meet all of its international
obligations,
including cooperating
with and funding the
STL, which has accused
four Hezbollah members
of involvement in the assassination of Hariri.
“He also reiterated the
U.S. view that it is important to ensure that
the current instability

in Syria does not create
tension in Lebanon,”
U.S. embassy said in a
statement, adding that
Walles renewed America’s commitment to a
stable, sovereign and
independent Lebanon.
The visit came a day
after the U.S warned
Lebanon it could face
“serious consequences” should it fail to fund
the U.N.-backed Special
Tribunal for Lebanon investigating Hariri’s assassination.
The warning came during a meeting Monday
between U.S. Ambassador to Lebanon Maura
Connelly and Free Patriotic Movement leader
MP Michel Aoun.
“[Ambassador Maura
Connelly] expressed the
United States’ concern
that a failure by Lebanon
to meet its obligations
to the [Special] Tribunal [for Lebanon] could
lead to serious consequences,” a statement
from the U.S. Embassy
said.
Hours after Connelly’s
remarks,
Hezbollah
leader Sayyed Hasan
Nasrallah announced
that his party is against
financing the STL.
He called for a vote within the Cabinet if agreement is not reached
among ministers on the
divisive issue, which
may threaten the stability of the government.
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Berri calls for Nov. 2 legislative session to discuss draft laws Lebanese pay respects to Saudi royal family

BEIRUT: Speaker Nabih
Berri called Wednesday
for a legislative session
on Nov. 2 to discuss draft
laws and law proposals on
Parliament’s agenda.
The Central News Agency
reported Wednesday that
Berri will chair a meeting
for Parliament’s General
Secretariat at his residence
in Ain al-Tineh Thursday
to discuss issues related
to the session.
An MP who attended Berri’s weekly meeting at Parliament said the speaker
highlighted the need to
conduct a comprehensive
land survey in Lebanon,
when asked about land
disputes in the Jbeil village of Lassa.
The speaker said that such
a move has not been made
since the country’s independence in 1943 and
stressed that the judiciary
should have the final say
in disputes like those in
Lassa.
Conflict over land disputes
in Lassa has increased in
the past several months
after the Maronite Patriarchate said that Lassa
residents are carrying
out illegal construction
on lands owned by the
church.
Residents of Lassa have
confronted officials who
tried to survey the land,
and cases are now being
taken to court.
During the weekly meeting, Berri also discussed
the current developments
in Lebanon and the region
with lawmakers, expressing interest in the Arab
League delegation’s visit
to Damascus Wednesday.
Berri said that the path of
reform had begun in Syria
and he stressed the need
for increased dialogue
there.
An uprising against Syria’s
President Bashar Assad is
now in its eighth month
and Assad continues to respond to the protest with a
brutal crackdown against
demonstrators.
Separately, Berri praised

the “historical role” of
Christians in the region
and highlighted the importance of a conference entitled “The Future of Christians in the Middle East” to
be held at the Holy Spirit
University in Kaslik on
Nov. 18-19 at the invitation of members of the EU
Parliament and a number
of parliaments in the region.
MPs quoted Berri as saying that he would direct a
delegation of MPs from all
blocs to take part in the
conference.
Berri also warned against
plots that target the Pales-

tinian cause and are aimed
at establishing a “untenable statelet,” contrary to
the aspirations and rights
of the Palestinian people
to build an independent
state with Jerusalem as its
capital.
Separately, Berri discussed issues related to
the 2011 draft budget with
Metn MP Ibrahim Kanaan,
the chairman of Parliament’s Finance and Budget committee.
He also telephoned Mufti
of the Republic, Sheikh
Mohammad Rashid Qabbani, who was hospitalized
Tuesday.

Gadhafi and son Motassim
buried in secret desert location

TRIPOLI: Moammar Gadhafi and his son Motassim
were buried in a secret
desert location Tuesday,
five days after the deposed
Libyan leader was captured, killed and put on
grisly public display.
“[Gadhafi] has just been
buried now in the desert
along with his son,” National Transitional Council
commander Abdel Majid
Mlegta told Reuters by
telephone.
Gadhafi’s cleric, Khaled
Tantoush, who was captured with him, prayed
over the bodies before
they were taken from the
compound in the coastal
city of Misrata, where they
had been on show, and
handed to two NTC loyalists for burial, he said.
The NTC had worried many
outsiders by displaying the
corpses in a meat locker in
the fiercely anti-Gadhafi
city of Misrata until the decaying state of the corpses
forced them Monday to call
a halt.
Under pressure from Western allies, the NTC promised the same day to investigate how Gadhafi and
his son were killed. Mobile
phone footage shows both
alive after their capture.
The former leader was
seen being mocked, beaten and abused before he
died, in what NTC officials

claim was crossfire.
The saga has made Western allies of Libya’s interim
leadership uneasy about
the prospects for the rule
of law and stable government in the post-Gadhafi
era.
“I laughed when I saw him
being beaten as he deserved to be. And I laugh
again now that I know he is
in the ground,” said Emani
Zaid, 20, a student in Tripoli. “If the men who buried
him are true free Libyans,
they can keep the secret
[of his grave].”
Determined to prevent
Gadhafi’s grave becoming
a shrine for his supporters,
the NTC wants its location
kept secret, refusing custody to his tribe.
The prayers for the dead
were attended by two
of Gadhafi’s cousins,
Mansour Dhao Ibrahim,
once leader of the feared
People’s Guard, and Ahmad Ibrahim. Both were
captured with him after a
NATO airstrike hit a convoy of vehicles trying to
break out of Sirte.
For Ali Azzarog, 47, an
engineer, it was good riddance.
Gadhafi’s death ended
eight months of war in
Sirte and elsewhere even
after the NTC’s ragtag militias captured the capital,
Tripoli, in August.

BEIRUT: President Michel
Sleiman flew to Riyadh
Wednesday, leading an official delegation to pay their
respects to Saudi Crown
Prince Sultan bin AbdulAziz who died Saturday.
The delegation accompanying Sleiman on a private jet
included Kataeb (Phalange)
Party leader Amin Gemayel,
Deputy Prime Minister Samir
Moqbel, Interior Minister
Marwan Charbel, Justice
Minister Shakib Qortbawi,
Minister for the Displaced

Alaaeddine Terro along with
MPs Ghazi Zeaiter, Nehme
Tohme and Ahmad Fatfat.
Army Commander Gen.
Jean Kahwagi, General
Prosecutor Saeed Mirza,
the head of General Security, Maj. Gen. Abbas Ibrahim,
the director general of the
Internal Security Forces,
Maj. Gen. Ashraf Rifi, and
former ministers Adnan
Qassar and Khaled Qabbani
were also part of the same
delegation.
Other Lebanese politicians

traveled Wednesday to Saudi Arabia to offer their condolences to Saudi officials.
A Middle East Airlines private jet carried a delegation
from former Prime Minister
Saad Hariri’s Future bloc,
which was headed by former Prime Minister Fouad
Siniora and included other
March 14 MPs.
Among the delegation was
Ahmad Hariri, the Future
Movement’s
secretarygeneral, former MPs and
ministers and a number of
religious figures and members of the media. Saad
Hariri headed the delegation when it assembled in
Riyadh, and went to pay
condolences for the crown
prince’s death.
Separately, Progressive
Socialist Party leader Walid
Jumblatt boarded a private
jet headed to Riyadh.

BEIRUT: The Special Tribunal for Lebanon said
Wednesday it has appointed two lawyers to represent
each of the four at-large
Hezbollah members indicted in the assassination of
former Prime Minister Rafik
Hariri.
“The head of defense office
assigned a primary duty
counsel and a co-counsel
to each of the accused, pursuant to the trial chamber’s
scheduling order of Oct. 20,
2011,” a statement issued
by the STL said:
“The purpose of these assignments is to ensure that
the rights and interests of
the accused are individually protected while the trial
chamber considers whether
to initiate in absentia proceedings,” the statement
added.
The
Netherlands-based
court said the assignment
of a duty counsel for Salim
Jamil Ayyash, Mustafa
Amine Badreddine, Hussein
Hassan Oneissi and Assad
Hassan Sabra, the four indicted members, was “temporary.”
Lead counsel Eugene
O’Sullivan, a Canadian national admitted to the Law
Society of British Columbia;
and as co-counsel Emile
Aoun, a Lebanese national

admitted to the Beirut Bar,
were selected to represent
Ayyash.
Lead counsel Antoine
Korkmaz, a Lebanese and
French national admitted
to the Paris Bar; and as cocounsel John Jones a British national admitted to the
Bar of England and Wales,
were selected to represent
Badreddine.
Lead counsel Vincent
Courcelle-Labrousse,
a
French national admitted
to the Paris Bar, and as
co-counsel Yasser Hassan,
an Egyptian national admitted to the Egyptian Bar,
were selected to represent
Oneissi.
Lead counsel David Young,
a British national admitted
to the Bar of England and
Wales, and as co-counsel
Dr. Guénaël Mettraux, a
Swiss national practicing
before the International
Criminal Court and the International Tribunal for the
former Yugoslavia, were selected to represent Sabra.
The court said the selection
of the lead counsels was
done by the defense office,
with no involvement from
any of the four accused.
The co-counsels were appointed in consultation with
the lead counsel.
Should the trial chamber

decide to initiate in absentia trials, the defense office
would be requested to assign a defense counsel for
the remainder of the proceedings, the STL said.
Duty counsel is likely to
be withdrawn in case the
trial chamber decided not
to launch in absentia trials.
The same thing is applied
if the accused decided to
show up at the trial.
STL Prosecutor Daniel Bellemare in June issued a
sealed indictment against
Ayyash, Badreddine, Oneissi and Sabra. Hezbollah
denies involvement in the
assassination of Hariri and
says the four men are not
guilty of the charges.
Under the STL’s statute, in
absentia trials can be organized if accused individuals
fail to hand themselves over
to authorities or prove elusive. None of the four have
so far been apprehended by
security forces.
The tribunal has divided
Lebanon’s political scene
and the ongoing debate
over Beirut’s 2011 funding to the court continues
to drag. Lebanon could
face U.N. sanctions if, as
expected, the Cabinet fails
to agree on financial assistance to the STL before a
looming deadline.

Sleiman and Gemayel pay their condolences to Emir Salman.

STL appoints 2 lawyers to represent each of indicted men
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Dim prospects for Syrian dialogue

Assad meets with Qatari premier and Foreign Minister Sheikh Hamad bin Jassem al-Thani.

BEIRUT/AMMAN: An Arab
League delegation tasked
with restarting dialogue
between President Bashar
Assad’s government and
the country’s diverse opposition to end the country’s
eight-month crisis arrived
in the capital Damascus
Wednesday. But despite
claims, the talks were “cordial and frank,” prospects
for dialogue seemed dim,
with the government insisting any talks should take
place inside Syria and not
at the League’s Cairo headquarters, and opposition
groups insisting conditional
talks would only be aimed
at ending Assad’s rule.
Assad met the delegation
of Arab ministers, headed
by Qatari Prime Minister
Sheikh Hamad al-Thani, as
Assad supporters put on
another show of strength
with a mass rally at Umayyad Square in central
Damascus, and more reports of violence leading
to the deaths of at least 20
people.
The ministers said they
would meet Syrian officials
again Oct. 30.
In the central city of Homs,
a hotbed of opposition to
Assad, a general strike was
called in protest against Assad’s continued crackdown,
which the U.N. estimates
has killed 3,000 people.
Residents and activists said
most employees stayed
at home and shops were
closed in the city of one
million. One resident said
insurgents enforced the
strike. Army gunfire, which
killed 11 people across

Syria Wednesday, also kept
people off the streets.
In the town of Hamrat, north
of Homs, suspected army
deserters killed nine soldiers in an attack on a bus
with a rocket-propelled grenade, the Syrian Observatory for Human Rights said. It
was the latest incident in an
armed insurgency emerging alongside the campaign
of street protests.
Assad faces international
pressure over his crackdown, with the United
States and the European
Union slapping sanctions
on Syrian oil exports and
businesses, helping drive
the economy into recession.
“This will end with the fall of
the regime. It is nearly unavoidable,” French Foreign
Minister Alain Juppe said
Wednesday.
“But unfortunately it could
take time because the situation is complex, because
there is a risk of civil war
between Syrian factions,
because surrounding Arab
countries do not want us to
intervene,” he told French
radio.
At Umayyad Square, tens of
thousands of people gathered for what has become
a weekly show of support
for Assad organized by authorities.
State television aired footage of demonstrators
waving Syrian flags and
portraits of the president,
rallying under the slogan
“Long live the homeland
and its leader.”
The rally took place before

the envoys from six Arab
nations arrived in Damascus for talks with Assad
following their call Oct. 16
for the opposition and government to hold a dialogue
within 15 days at the League
headquarters in Cairo.
“What is hoped is that the
violence will end, a dialogue will start and reforms
will be achieved,” Arab
League Secretary-General
Nabil Elaraby said of the
delegation, which is led by
Qatar and includes Egypt,
Algeria, Oman, Sudan and
Yemen.
Syria has rejected previous Arab initiatives, and it
was not clear if this would
be different, or if the government was trying to gain
time to crush the uprising.
The Arab officials’ visit follows a meeting in Cairo last
week by the 22-nation Arab
League, which gave Syria
until the end of the month
to end military operations,
release detainees arrested
in the crackdown, and begin dialogue with the opposition.
But speaking to The Daily
Star following the visit from
the Arab League delegation, spokeswoman for the
umbrella opposition group,
the Syrian National Council,
Bassma Kodmani reiterated
the council’s firm opposition to any dialogue while
the crackdown continued.
“There is no chance for
dialogue while the violence
continues,” she said.
In earlier comments Kodmani said that “even if the
right conditions for dia-

logue prevail, the only thing
to discuss would be a road
map for the peaceful transfer of power,”
Responding to what that
road map would entail,
Kodmani said that discussions were “on hold” in the
face of continued killing of
protesters.
“It would be premature to
discuss the roadmap at this
point.”
Asked whether she believed there was any hope
for the killing to cease and
those conditions be met,
Kodmani said: “No, there
is no indication that the regime is willing to stop [the
killing].” The SNC said in a
statement Tuesday it was
worried the Arab League
initiative “did not distinguish between the victim
and the executioner’ and
called for “international
protection for civilians” in
the form of international
observers to be allowed in
to the country to monitor
the situation.Kodmani said
the demand for international observation on the
ground was “legitimate and
realistic.”
Assad’s government says
it is serious about political reform, which it asserts militants are trying to
wreck. The opposition says
Assad has no intention of
relaxing his grip on power,
pointing to a rise in killings,
torture, arrests and assassinations.
Human Rights Watch said
the Arab mission should
demand that Syria allow in
independent civilian monitors. “The only way to make
sure civilians are protected
is to have on-the-ground
monitors whose presence
would inhibit abuse by the
security services,” HRW
Middle East director Sarah
Leah Whitson said.
Assad is from the minority Alawite sect in a mostly
Sunni Muslim country. Sensitive to the reverberations
if he were to fall, leaders
of mostly Sunni nations
across the Middle East
have been cautious about
criticizing him or taking
action, as they struggle to
deal with unrest.
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Appointments unlikely in coming
weeks due to Aoun-Sleiman dispute

BEIRUT: Ratifying a judicial agreement between
Lebanon and France was
the only major item on the
agenda of the two Cabinet sessions that were
scheduled for this week
but postponed due to the
absence of President Michel Sleiman and Prime
Minister Najib Mikati.
The two officials flew separately to Riyadh along
with a number of ministers to pay their condolences following the death
of Saudi Crown Prince
Sultan bin Abdul-Aziz.
The judicial agreement
had drawn the opposition
of Central Bank Governor Riad Salameh, who
argued that it violates
Lebanon’s Banking Secrecy Law. A solution was
reached under which Justice Minister Shakib Qortbawi will follow up with
the French on the articles
of the agreement to allay
the concerns of the Central Bank.
Ministerial sources from
Michel Aoun’s Change
and Reform bloc told The
Daily Star that the upcoming Cabinet sessions,
which are scheduled to
resume Thursday, will not
tackle appointments in
the public sector, whether in administration, the
diplomatic corps or any
other post, after efforts to
reach an agreement between Sleiman and Aoun
on a head for the Higher
Judicial Council, a post
usually reserved for the
Maronite sect, failed.
Aoun insists on appointing Judge Tannous Meshleb to the post. Meshleb is
not a member of Aoun’s
Free Patriotic Movement,
but the FPM leader decided on Meshleb following
the judge’s nomination by
Qortbawi, who is among
Aoun’s share of ministers
in the Cabinet.
For his part, Sleiman is
adamant that the post be
given to Alice Chabtini,
the head of the Military

Appeal Court who hails
from Tripoli. Mikati is sympathetic with the choice
of Chabtini as well.
Chabtini is the widow of
Albert al-Am, who was
from a prominent family
that is politically active
in the northern village of
Halat and in the district
of Jbeil, where the FPM
accuses Sleiman of preparing to compete in the
Parliamentary elections
of 2013 against its candidates.
Jbeil’s three lawmakers
are all members of the
Change and Reform bloc,
while Sleiman hails from
the same district as well.
The ministerial sources
believe that this dispute
could be a major hurdle
for the Cabinet in the
coming period especially
as Aoun, according to
sources close to him,
will not give up his right
to nominate candidates
for the vacant posts in
the public sector that
are usually reserved for
Christians.
Aoun’s sources added
that the FPM leader will
not accept seeing Sleiman nominate candidates
from a district in which
Aoun holds sway, namely
Jbeil and Kesrouan.
The ministerial sources
expect the coming Cabinet sessions to see further polarization especially if Aoun demand that
his allies, Hezbollah and
Speaker Nabih Berri’s
Amal Movement, support
his demands in Cabinet
or face a shakeup in their
alliance.
According to the ministerial sources, this shakeup could be more disruptive than when Hezbollah
failed to express its support for Change and Reform bloc ministers on
several issues that were
raised in the Cabinet, or
when ministers from Amal
and and the Change and
Reform bloc have repeatedly quarreled.
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We found international fugitive Alfredo Sanchez living in Sydney

Swan strengthens pokie commitment

THE Federal Government will
not walk away from its plans
for mandatory commitments
on poker machines, Deputy
Prime Minister Wayne Swan
says.
He described Tony Abbott’s
promise to roll back the
changes as typical of the Opposition leader’s “entirely
negative approach”.
“It is controversial and it is
causing a degree of public debate, but we can’t walk away
from this issue,” Mr Swan
told ABC radio on thursday,
adding that the Government
would meet the commitment it
made to independent MP Andrew Wilkie.
“You can support the club industry and want to deal with
problem gambling at the same
time, and that’s what the Government is doing.”
Mr Abbott this week told a
rally at a Campbelltown club,
in southwest Sydney, it was
likely a coalition government
would rescind the poker machine reform laws.
International fugitive Alfredo Sanchez pictured in South
Mr Swan said the Opposition
Hurstville where he is living with his children. Picture: Craig
leader’s stance was predictGreenhill Source: The Daily Telegraph
On the run, but we found him ... international fugitive Al- able.
HE’S wanted by UK po- Federal Police, who were fredo Sanchez / Pic: Craig Greenhill Source: The Daily Tele- “Yet again we’re seeing from
Tony Abbott this entirely neglice for allegedly faking liaising with UK authori- graph
ative approach,” he said.
his own death to obtain ties.
same, share the same Mr Sanchez that authori- Businessman James Packer

almost $2 million in life
insurance - after police
claimed they found his
own fingerprints on his
death certificate.
Now, Alfredo Sanchez
has been found living in
Sydney under the alias
Hugo Sanchez, spending
his days getting his hair
cut and coloured and dining out on chicken and
chips, while his wife Sophie serves a two-year jail
term in the UK.
Mrs Sanchez, 44, pleaded
guilty to her role in the alleged fraud and was jailed
late last year, but UK authorities have not been
able to find Mr Sanchez,
only suspecting he was
living somewhere in Australia with their four children.
NSW Police confirmed
they had recently become
aware of Mr Sanchez living in Sydney’s south,
and said the matter was
in the hands of Australian

“This is a matter for UK
authorities,” a federal police spokesman said. “The
AFP will act appropriately
in response to any lawful
process initiated by overseas law enforcement authorities.”
When approached yesterday Mr Sanchez he said
he was aware of a UK
newspaper report about
him and his wife ripping
off an insurance company
for millions of dollars but
denied the allegations. “I
know, I know (about the
article), not true,” Mr Sanchez said.
Mr Sanchez, 47, said his
wife was not serving a
jail sentence in the UK,
but was in England “visiting family” and would be
back next year.
“Sophie is not in jail, she
is with family, that’s all,”
he said.
Asked how he could have
the same surname as the
wanted man, look the

date of birth and have a
wife with the same name
as well as four children,
Mr Sanchez shrugged his
shoulders.
“Excuse me, I am innocent until proven guilty ...
I have not done anything.
If they want me, they can
come and get me,” Mr
Sanchez said.
When The Daily Telegraph called Mr Sanchez’s home and asked
for “Alfredo Sanchez”, a
female said he had gone
to have his hair cut. The
man who now goes by the
name “Hugo Sanchez”
was then seen having his
hair cut and coloured in
Hurstville.
Mr Sanchez and his wife
and children allegedly
moved to Australia soon
after they received a life
insurance lump sum payout in 2005.
It wasn’t until someone
continued to use a staff
card previously owned by

ties began to investigate
the pair.
Mrs Sanchez was arrested in September last year
when she flew back to the
UK for her sister’s wedding.
Until a few months ago
Mr Sanchez owned and
operated a tattoo parlour
in Sydney’s south but had
to close the doors in late
August when the business was firebombed for
the second time.
Mr Sanchez said he didn’t
believe the firebombings
had anything to do with
the allegations against
him in the UK.
“No, I don’t think so, it
was bikies, lots of bikies
in the area,” he said.
When ambushed by media outside his Hillcrest
Ave home this morning,
he jumped in his dark
green BMW and raced off
on the wrong side of the
road - leaving a puff of
white smoke in his wake.
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opposed the Government’s
pokie machine reforms at the
annual general meeting of his
casino company on thursday.
Crown’s casino complex in
Melbourne and Burswood in
Perth are two of Australia’s
biggest gaming venues.
Cabinet minister Simon Crean
challenged Mr Packer and
others opposed to the reforms
to come up with alternative
measures to reduce problem
gambling.
Crown said it had taken its
own steps to address the
problem, Mr Crean said.
“Let’s have a look at that evidence,” the minister told the
Nine Network.
“Let’s get the facts on the
table.”
Mr Crean rejected suggestions Labor only moved to address problem gambling when
it needed the support of Mr
Wilkie to form minority government following the 2010
election.
“Kevin Rudd as previous
prime minister had indicated
his intention to deal with what
he called the scourge of it,” he
said.
Mr Crean said the debate
should be about the most effective ways to address problem gambling.

SALVATION ARMY STANDS WITH
AUSTRALIAN COPTIC CHRISTIANS

Leader of The Salvation Army
Australia Eastern Territory
(NSW, ACT and QLD), Commissioner James Condon, has
declared his solidarity with
Australian Coptic Christians
in condemning the ongoing
persecution of Coptic Christians in Egypt.
“Religious freedom is a fundamental human right, as recognised by the United Nations,”
said Commissioner Condon.
“All citizens of the world are
entitled to equal rights and
protection, regardless of race
or religion.”
Commissioner Condon also
endorsed the show of support for Australian Coptic
Christians by the Australian
Federal Parliament on 13 October 2011, describing it as
“an encouraging and clear

demonstration of Australia’s
commitment to religious freedom”.
The passing of an historic
private member’s bill by the
Australian Federal Parliament
recognised and condemned
the persecution; expressed
the Parliament’s sympathy for
those affected by recent violent attacks; and called upon
the Government to issue a
statement condemning the
attacks and make representations to the United Nations
calling for an end to the attacks.
Ongoing persecution of Coptic Christians in Egypt has
intensified in recent weeks, as
seen in the brutal military violence against Coptic Christian
demonstrators on 9 October
2011.

Commissioner Condon is available for further comment.
For enquiries or to facilitate interviews, please contact The Salvation
Army Media Office on (02) 9266 9820 – this number diverts to mobile
after hours.
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O’Farrell sticks to target of culling 5000 jobs
and threatens to take the axe to all premiers’ perks

a public transport access
card after 10 years in office.
On the other hand NSW
Premier Barry O’Farrell
says the government will
push ahead on its target
of 5000 public sector redundancies.
NSW Premier Barry
O’Farrell says the government will push ahead
on its target of 5000 public sector redundancies
ahead of his announcement of the first round.
Mr O’Farrell, who is expected to announce the
first round of the cuts,
flagged in September’s
budget, says the original
target remains.
“We’ve committed ourselves to a target, a target of 5000 remains,” Mr
O’Farrell told reporters in
Sydney.
He said “natural attrition”
is something that happens

in every company.
Under the public service
cull, which will see jobs
cut in finance, transport,
family services and health,
workers will be offered
a voluntary redundancy
package or three months
to find another job.
When asked about the first
1900 redundancies in a
budget estimates hearing
in Sydney, NSW Treasurer Mike Baird described
the cull as “a tough decision”.
“The cabinet took no
pleasure in making that
sort of decision,” he told
the hearing at state parliament.
He said the cuts were necessary because the state
had been living beyond
its means.
News Ltd reported that if
workers knocked back the
redundancy offer, they
would lose their jobs in
three months.
Labor MP Walt Secord
questioned whether the
job cuts would really be
attained through voluntary redundancy, saying
people were being told:
“You’ve got three months
to be voluntarily redundant. If not we’ll make you
redundant”.
“You’ve got the capacity
to look for another job if
you decide not to take
a voluntary redundancy
(within government),” Mr
Baird replied.

A Sydney childcare
worker charged with
indecently assaulting
six children did not apply for bail in court on
wednesday morning.
The 24-year-old man,
whose identity has been
suppressed, was arrested at Miranda police station yesterday.
He has been charged
with seven counts of
aggravated indecent
assault involving four
boys all aged under
16, according to documents at Sutherland Local Court.
He was charged earlier
this month with a further
four counts of aggravated indecent assault
involving two children
aged eight and 10.

Court documents show
the latest seven charges
relate to the man allegedly molesting the boys
at a range of locations
and times across southern Sydney.
The court heard the
man was involuntarily
admitted to hospital
before his arrest yesterday and his lawyer
requested special care
and prescribed medication for his client in
remand.
The man did not appear
in court and did not apply for bail this morning.
Magistrate Glenn Bartley formally refused bail
and adjourned the case
until next month at the
same court.

BANKS have no excuse to
not cut rates if the Reserve
Bank does so next week,
Treasurer Wayne Swan
says.
The Reserve Bank is widely tipped to cut rates next
Tuesday.
If it does so, this would be
the first cut in two and a
half years.
Mr Swan on thursday de-

clined to predict any rates
movement.
But he said the Reserve
Bank>s recent statement
made it clear the board believed there was room to
move.
«There>s certainly no excuse for the banks not
moving down if the Reserve
Bank was to cut rates,» Mr
Swan told ABC radio.

The City of Sydney has this
morning unveiled its research into Sydney’s late
night economy which revealed that businesses open
at night in the CBD generate
about $15 billion a year.
The night-time economy’s
largest contributing sector
was restaurants and food
businesses at $1.4 billion,
with alcohol-led services
at $425 million coming in
third, well behind entertainment at $870 million.
The CBD’s late night economy contributed $400 million in taxes in 2009.
Advertisement: Story con-

tinues below
The research also found
that the same number of pedestrians pass through the
south end of George Street
between midnight and 1am
on weekends as at peak
time in Martin Place during
the day, but at night there
are far fewer transport options and people have typically been drinking.
The lack of late night public transport emerged from
the research as the major problem, but the Lord
Mayor Clover Moore said
that promoting diversity of
offerings for night-time ac-

tivities in the CBD was an
equal priority.
The Lord Mayor launched
the council’s research this
morning ahead of a briefing to stakeholders, calling
it an Australian first.
“Sydneysiders want to
shop late and eat late, go
to films, museums, galleries and liberaries late – and
then be able to get home,”
Cr Moore said.
The City’s late night economy manager Susie Matthews said that a year
ago, virtually nothing was
known about Sydney at
night. It was almost “an-

other country, which 18 to
25 year-olds want[ed] to
visit” but few others in the
community did.
The council’s research
involved community consultation with government
agencies, the hospitality
industry, police, residents,
tourists, online forums and
vox-pops with night-time
revellers.
The City is developing a
late night economy policy
based on this data, in an
attempt to diversify night
time activities in the CBD
and reduce alcohol-related
problems.

“We do need to look at whether taxpayers should pay indefinitely” ... NSW Premier Barry O’Farrell.
Photo: Ben Rushton

FORMER premiers including Neville Wran, Bob Carr
and Nick Greiner face losing some or all of their
state-funded entitlements
under the first review of
the scheme in more than
a decade.
The Premier, Barry
O’Farrell, has asked his
department to advise
what entitlements, if any,
should be available to former premiers and other
office holders.
The scheme, under which
former premiers may claim
a car, driver, office space,
air travel and telephone
and postage expenses
for life, cost the state $1.3
million last financial year.
‘’The premiers who receive
the vast bulk of these benefits have secured other
roles in the private sector
where they’re well paid
and probably don’t need
the taxpayer to meet the
cost of those services,’’
Mr O’Farrell said.
‘’I’m not saying that they’ll
be immediately withdrawn
but we do need to look at
whether taxpayers should
continue to pay for cars,
offices, staff and other
benefits indefinitely.’’
The government would
not release a breakdown
of the scheme’s cost but
it is understood Mr Wran,
Mr Carr and Mr Greiner
claim the vast majority.
Mr O’Farrell said he
thought former premiers
should need to be in office for at least five years
to claim entitlements. This
would ensure they had
served a full term and won

at least one election.
But he did not believe he
or his successors should
receive an office and staff
for life when they left
the job, even if they had
served for five years.
‘’I think it is an anachronism that should end and
hopefully it will end with
me,’’ he said.
Any entitlements for
former premiers would
be published every six
months on the Department of Premier and Cabinet website.
The announcement follows controversy over
Mr O’Farrell’s decision,
announced before the
election, to refuse entitlements for his predecessor, Kristina Keneally. Under the present system,
entitlements are granted
at the discretion of the
incumbent premier. Mr
O’Farrell argues that Ms
Keneally was elected to
office by her party, not the
voters, and served only 18
months.
The review will examine
entitlements for former
Speakers of the lower
house, Presidents of the
upper house, and ministers.
‘’I think we need to look
carefully at the interaction between former office holders’ entitlements
and parliamentary entitlements to make sure overall entitlements are fair
and are reasonable,’’ Mr
O’Farrell said.
He said the former premier of South Australia,
Mike Rann, received only
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DOUBLE DOWN: Abbott could force
two elections over pokie fight

Opposition Leader Tony Abbott would be forced to call a double dissolution
to repeal to pokie laws. Picture: Kym Smith Source: The Daily Telegraph

TONY Abbott’s forecast
roll-back of poker machine laws is strengthening the chances of voters heading towards two
elections in quick succession.
But it also is increasing
the likelihood that Prime
Minister Julia Gillard will
be able to complete a full
term in office with the
support of cross bench
MPs.
The Opposition Leader on
tuesday night told a Sydney rally he expected he
would fight the proposed
pokie pre-commitment
laws in Parliament.
“When this legislation
comes before the Parliament I predict that we
will oppose it,” Mr Abbott
told a cheering crowd of
about 1000 at Campbelltown RSL.
“And if this legislation
is passed by the Parliament, and if we then subsequently form a government, I predict that we
will rescind it. That’s what
I predict.”
Mr Abbott has already
said a Coalition government would dismantle
the carbon pricing laws
which are expected to be
endorsed by the Senate
in two weeks.
Now he has “predicted”
a commitment to undo
any poker machine restrictions, which could be
supported by the same
alliance of Labor, Greens
and independents now
guaranteeing the carbon
emissions legislation.

But the Coalition is unlikely to have a majority
in the Senate even if it
wins the election scheduled for late 2013.
That makes it likely that,
as Prime Minister, Mr
Abbott would have to
call a double dissolution
election so the Coalition
could use its combined
numbers to pass legislation blocked in the Senate.
And chief among that
legislation would be the
roll-back of carbon pricing laws and any restrictions on poker machine
betting.
The Government is pushing legislation which
would make it compulsory for poker machine
players to set limits on
their betting, a move
aimed at helping problem
gamblers.
Independent MP Andrew
Wilkie has said he will
withdraw support for the
Government if the legislation is not passed by next
May.
But Mr Abbott’s targeting of the proposed laws
would mean Mr Wilkie
would gain no advantage
from switching his vote
to the Coalition.
The same would go for
independent
Senator
Nick Xenophon, long an
anti-poker machine campaigner.
This would lessen the
possibility that Julia Gillard would be forced to
an early election by a revolt by cross-bench MPs.

But Senator Evans said
gambling addiction was
a scourge on society and
Mr Abbott needed to reconsider his position.
“I would urge Tony Abbott to think about the
social
consequences,
about supporting reform
in this area,’’ Senator Evans said.
Independent MP Andrew
Wilkie has threatened to
withdraw support from
the minority Gillard government unless it passes
reforms to institute mandatory pre-commitment
technology on poker machines by 2014.
But Senator Evans was
reluctant to urge Mr Wilkie to reconsider his threat
to withdraw support from
Labor.
“I’m not going to tell Andrew Wilkie what to do,
but clearly this is a major
issue for him,’’ he said.
“It seems like the only
major political party in
Australia taking this seriously is the Labor party.’’

Sri Lankan detainee death ‘highly
regrettable’, says Chris Evans
THE death of a Sri Lankan
refugee in Sydney’s Villawood detention centre is
“highly regrettable”, former immigration minister
Chris Evans says.
The Tamil man, who had
already been granted refugee status, committed
suicide in the western
Sydney centre early on
Wednesday, the Department of Immigration has
confirmed.
It is believed he was
awaiting a security clearance from ASIO.
Senator Evans, who
served as immigration
minister under the Rudd
government, said the increased number of asylum-seeker arrivals was
straining the system.
“Obviously, the death is
highly regrettable and
my sympathies go to the
family,” he told AAP on
Wednesday.
“There’s no doubt there
are issues involved with
detaining people, but
equally Australia has a

Anna Bligh wants samesex unions vote

QUEENSLAND Premier
Anna Bligh wants MPs
to vote this year on a bill
to allow same-sex civil
unions - before voters
head to the polls.
Ms Bligh says there’s still
time for a vote this year
despite there being only
eight sitting days left in
the parliamentary calendar.
Deputy Premier Andrew
Fraser introduced the Civil
Partnerships Bill to parliament on tuesday night.
The Opposition has branded the private member>s
bill a political stunt and
tried to block its introduction, but didn’t have the
numbers.
Ms Bligh says the bill must
be considered by a parliamentary committee before

MPs can vote on it, and insists there’s time for both
this year.
«The rights of people in
same-sex relationships
is a fundamental human
rights issue,>> she told
ABC Radio.
«The government wants to
see those rights extended,
but we want to give the
parliamentary committee
the opportunity to consider it as well.
«There is ample time for
both to happen and to have
that bill considered in the
parliament this year.>>
Civil unions are as far as
the state government can
go to acknowledge the
relationship rights of gay
and lesbian couples, with
gay marriage a federal
matter.

border control mechanism which is designed
to say ‘You can’t come
into the country without
a visa’.”
Refugee Action Coalition
spokesman Ian Rintoul
said the man, who was
known to his friends as
Shooty, was taken to
hospital after taking poison, but died shortly afterwards.
He said a number of approaches had been made
to the Immigration Department to have Shooty
released into community
detention, but they had
been unsuccessful.
The dead man’s failed
bid to be released to attend a Hindu festival may
have sparked his suicide,
Mr Rintoul said.
“Whether that was the final straw, it’s impossible
to know,” he told AAP.
“How many more lives
will it take before the
government acts to end
mandatory detention?
“How absolutely tragic,
but how telling, that an

accepted refugee could
feel despair enough to
take their own life in a
detention centre.”
Senator Evans, who now
holds the employment
and workplace relations
portfolio, said that while
mandatory detention was
needed for health and
security checks, community detention was often
a better option where it
was possible.
“There is a need for efficient processing,” he
said.
“It’s partly because the
system has been under
pressure due to the increased number of arrivals.”
The latest death at Villawood comes after three
detainees committed suicide at the same complex
in 2010.
A spokeswoman for the
Immigration Department
said there would be an
investigation into the circumstances of the man’s
death, and would not
comment further.

Call for interest rate
cut after 0.6 per cent
inflation jump
CALLS for an interest
rate cut have grown
louder, after key inflation figures released
this morning showed
Australia’s inflation index rose by 0.6 per cent
for the quarter.
But the measure the
RBA will look more
closely at, core inflation
figures, came in below
market expectations,
affirming the Reserve
Bank’s view that inflation was easing.
JP Morgan economist
Steve Walters said the
figures were in line with
what most economists

had been expecting, but
increased the chances
of a rate cut on Melbourne Cup day.
“The headline inflation
numbers were pretty
much in line with expectations, but the core
numbers have actually come in quite low
around 0.3 per cent,” Mr
Walters said.
“I think the market is
fully pricing a rate cut
next week on Cup day
and while we’re not
convinced they may do
it, it’s certainly a big
chance of happening
now.”
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$19.95
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