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EAGLE VALE INSURANCE SERVICES  

Active Insurance Management 
For Your Business 

 
 Workers' Compensation for your Employees 

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

 Home Construction Insurance  
Your Specialist AMP Advisers 

      165C Wattle Street Bankstown 
Call us Today 

 02 9707 3077 
Mob: 0414 309 360 

email: danny@eaglevaleinsurance.com.au 

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

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

14 آذار مع خمّيم للسوريني وخالف وزير الداخلية مع أبو فاعور حول اخلطف

جملس الوزراء وافق على استئجار بواخر النتاج الكهرباء
كانت جلسة جملس الوزراء 
اليت ترأسها رئيس احلكومة 
السرايا  ميقاتي يف  جنيب 
»ادارية  االول،  امس 
مصادر  حبسب  بامتياز«، 
اجللسة  ان  ذكرت  وزارية 
يتم  ومل  منتجة  كانت 
التطرق اىل مواضيع امنية 
يف  واقرت  سياسية.  او 
جدول  بنود  اغلبية  اجللسة 
اىل  بندان  وتأجل  االعمال 
ابرزهما  املقبلة  اجللسة 
الداخلية  وزارة  طلب 
تطويع الفي عنصر اضايف 
الداخلي  االمن  قوى  يف 
سابقا  املطلوب  )كان 
آالف عنصر(،  تطويع ستة 
حيث تبني ان وزارة املالية 
تطويع  احتمال  تستطيع  ال 
مثل هذا العدد نظرا لنقص 
االموال الالزمة، فأثار وزير 
شربل  مروان  الداخلية 
عناصر  سحب  موضوع 
قوى االمن املوجلني محاية 
السياسية  الشخصيات 
وقال  وسواهم،  والقضاة 
العدد  درس  سيعيد  انه 
اىل  لضمه  سحبه  املمكن 
من  يتبقى  ما  وإن  اخلدمة 

تطويعه  طلب  ميكن  نقص 
حبيث يقل العدد كثريا عن 

الفي عنصر.
االقتصاد  وزير  وقال 
حناس:  نقوال  والتجارة 
اقراره هو  بند مت  اهم  ان 
املوافقة على طلب جملس 
اتفاق  االمناء واالعمار عقد 
قرض مع البنك السعودي 
مليار  بقيمة  وهو  للتنمية 
الجناز  سيستخدم  دوالر 
الكثري من املشاريع امللحة 
الكهرباء  قطاعات  يف 
وسواها  والصحة  واملياه 
بسد  يتعلق  ما  واالهم 

بسري.
جربان  الطاقة  وزير  وقال 
اقر  اجمللس  ان  باسيل 
يف ما خص وزارته موافقة 
بواخر  الستئجار  مبدئية 
استجرار الطاقة الكهربائية، 
الوزير  يتوىل  ان  على 
نهائية  مفاوضات  اجراء 
من  املعنية  الشركات  مع 
اسعار  على  االتفاق  اجل 
البواخر.  الستئجار  خمفضة 
عقد  اجراء  على  وافق  كما 
مع احدى الشركات من اجل 

مسح النفط يف البحر.

وليد  االعالم  وزير  واذاع 
الداعوق املقررات الرمسية 
اشادته  ميقاتي  عن  ونقل 
باحلركة  اجللسة  بداية  يف 
شهدها  اليت  السياحية 
»الثقة  اكدت  اليت  لبنان 
العربية والدولية باالوضاع 
يف لبنان وال سيما الوضع 
خالفا  املستتب  االمين 
ترتدد يف  اليت  للشائعات 
تهدف  واليت  الصدد  هذا 

واالساءة  البلبلة  اثارة  اىل 
السائد يف  االستقرار  اىل 
فيه  تؤثر  والذي مل  البالد 
مل  عادية  فردية  حوادث 
واليت  املألوف  عن  خترج 
تتم معاجلتها فورا. اال ان 
ذلك ال مينع استمرار تعزيز 
والطلب  االمنية  االجراءات 
يف  املختصة  االجهزة  اىل 
كافة  االمنية  االسالك 

التتمة صفحة 17
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 TONY  FRANCIS QUALITY MEATS
êÓè„ãœ@Ô„Ï†@@bËjybó€

26 Good St~@Granville 2142
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باخوس بو فرنسيس وعقيلته ناديا يعودان اُّـ اسرتاليا
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*الزعيم الشاب طوني سليمان فرنجية والسيد باخوس بو فرنسيس**الوزير سليمان فرنجية والسيد باخوس بو فرنسيس*

حّذر املرشد االعلى للثورة 
آية  ايران  يف  اإلسالمية 
أمس  خامنئي  علي  اهلل 
إيران  »أعداء«  االول، 
واسرائيل،  أمريكا  وخاصة 
على  سرتد  بالده  أن  من 
تهديد  أو  عدوان  أي 
»تدمر  حبيث  قوة«،  »بكل 
الداخل«.  من  املعتدين 
وفيما قال دبلوماسيون إن 
االحتاد األوروبي قد يوافق 
على فرض عقوبات جديدة 
األسابيع  خالل  ايران  ضد 
روسيا  أكدت  املقبلة، 

خامنئي حيذر من العدوان على إيران:
سنرد بقبضة فوالذية وندّمر األعداء من الداخل

التتمة صفحة 17

التتمة صفحة 17

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

مع اعطاء 
 Pink Slip

 تعلن ادارة
Eagle Tyres 

85 Cowper St, Granville NSW 2142 Sydney Australia

96374355
موبايل: 0415652925

فاكس: 96374525

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

 لالتصال

 خدمة مميزة 
 دقة يف العمل 
 صدق يف التعامل
خربة طويلة

زورونا مرة تصبحون من زبائننا

هلذه  رفضهما  والصني 
العقوبات.

صحيفة  ذكرت  ذلك،  إىل 
الروسي  العامل  ان  روسية 
دانيلينكو  فياتشيسالف 
نفى ان يكون العقل املدبر 
النووي  الربنامج  وراء 
من  الرغم  على  االيراني 
تقرير  يف  إليه  إشارات 
الوكالة الذرية األخري حول 

أعلن وزير اخلارجية السوري 
رسالة  يف  املعلم،  وليد 
العام  األمني  إىل  وجهها 
جلامعة الدول العربية نبيل 
العربي، أن سوريا ستقوم 

26 قتيالً ... والوزراء العرب يدرسون اليوم »تصعيداً تدرجيياً«
املعلم للعربي: ننفذ غالبية بنود املبادرة خالل أسبوع

خطة  بنود  غالبية  بتنفيذ 
العمل العربي خالل أسبوع، 
وذلك عشية اجتماع لوزراء 
العربية«  »املبادرة  خارجية 
يف القاهرة اليوم، كمقدمة 

الوزاري  اجمللس  الجتماع 
العربي اليوم لبحث موضوع 
سوريا.  يف  التطورات 
 26 »مقتل  نشطاء  وأعلن 

العربي خالل لقائه وفد »هيئة التنسيق لقوى التغيري الديموقراطي« يف مقر الجامعة العربية يف القاهرة أمس االول
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PRESS RELEASE 
 
4 November 2011 

 
 

EID-UL-ADHA MESSAGE 
 

THE STAFF AND THE EXECUTIVE COMMITTEE OF MUSLIMS AUSTRALIA 

(AFIC) EXTEND SINCERE GREETINGS TO THE MUSLIM COMMUNITY OF 

AUSTRALIA ON THE OCCASION OF EID UL ADHA, HAJJ MABROOR  TO ALL 

WHO HAVE MADE THE JOURNEY TO PERFORM HAJJ. WE PRAY AND LOOK 

FORWARD TO YOUR SAFE RETURN, INSHA ALLAH. 

EID UL ADHA IS  ALSO A TIME FOR SACRIFICE IN THE GREAT TRADITIONS 

OF OUR PROPHETS. WE ALSO REFLECT ON THE PLIGHT OF THOSE LESS 

FORTUNATE AND THOSE WHO ARE SUFFERING AT THIS TIME. 

I TAKE THE OPPORTUNITY ON BEHALF OF THE MUSLIMS OF AUSTRALIA TO 

ALSO EXTEND OUR GOOD WISHES TO ALL AUSTRALIANS OF ALL FAITHS 

ON THIS AUSPICIOUS OCCASION OF EID UL ADHA AND PRAY FOR PEACE, 

HARMONY AND GOODWILL AMONG ALL AUSTRALIANS AND ALL OVER THE 

WORLD. 

 
MAY GOD FILL EVERYONE'S LIFE WITH ABUNDANCE OF JOY, PEACE 

AND HAPPINESS.  
 

             “Kul Amm Wa Antum  Bi Khair” 
 

Eid Mubarak   
Ikebal Adam Patel 
President 
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2 November 2011

 

 
          

يهنئ   )AFIC( االسالمية  للمجالس  االسترالي  االتحاد 

مسلمي استراليا بعيد األضحى المبارك

للمجالس  االسرتالي  االتحاد  يف  التنفيذية  واللجنة  املوظفون  يتقدم 
التحيات من مسلمي اسرتاليا  التهاني وخالص  بأحر   )AFIC( االسالمية 
ألداء  ذهبوا  الذين  لجميع  مربورا  املبارك،.حجّا  األضحى  عيد  بمناسبة 

مناسك الحج، اننا نصلي ونتطلع إىل عودتهم  ساملني، إن شاء اهلل.

عيد األضحى هو أيضا وقت للتضحية يف التقاليد العظيمة لألنبياء. علينا 
أيضا أن نفكر يف محنة من هم أقل حظا والذين يعانون ويتأملون يف هذا 

الوقت.

بتهانينا  لنتقدم  اسرتاليا  يف  املسلمني  عن  نيابة  الفرصة  هذه  ونغتنم 
الحارة من جميع االسرتاليني من كافة املعتقدات يف هذه املناسبة امليمونة 
جميع  بني  النية  والوئام وحسن  السالم  اجل  من  ونصلي  األضحى،  لعيد 

االسرتاليني وكل الناس يف جميع أنحاء العالم.

وليمأل اهلل حياة كل فرد بوفرة من السالم والفرح والسعادة.

كل عام وانتم بخري
عيد مبارك
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MUSLIMS AUSTRALIA  
 
 
 
 
  A u s t r a l i a n  Fed e r a t i o n o f I s l a m i c  Councils ( A F I C ) 

United Australian Lebanese Movement

Cordially invites you to the

2011 Annual BBQ Day

SUNDAY 27th November, 2011

11AM start

@

2a Amos St, Parramatta

Tickets: $20 per person - $50 per family
For bookings and information: Mohammad 0415 299 299 - Anthony 0404 850 501

 تترشف هيئة سيدين يف التيار الوطني الحر

بدعوتكم اىل الباربيكيو السنوي الذي تقيمه

االحد 27-11-2011

الساعة 11 صباحاً

2a Amos St, Parramatta
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Lucky Len . No.1

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات اليانصيب رابحة املاليني

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

تكونون من املحظوظني وتربحون املاليني

هدايا - قص مفاتيح - بطاقات لكافة املناسبات وغريها الكثري

بإدارة لطف اهلل حجّار

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

*ستيالاّ جالبة الحطوط ملشرتي اليانصيب*

متابعة اللقاء املاروني ناقشت متّلك األجانب واستعادة اجلنسية
الراعي عرض األوضاع مع سفري اليونان والدويهي وزوار 
واحلص اعترب ان مواقفه تساهم بتعزيز مكانة املسيحيني

مار  املاروني  البطريرك  استقبل 
بشاره بطرس الراعي، امس يف 
ابي  اهلل  نعمة  النائب  بكركي، 
مراحل  معه  عرض  الذي  نصر 
اجلنسية  استعادة  قانون  اقرتاح 
لبناني  أصل  من  للمتحدرين 
نصر  ابي  النائب  من  واملقدم 
الوزراء  جملس  سيبحثه  والذي 
جدول  يف  مدرجا  بندا  اليوم 
كمشروع  احلكومة  لتتبناه  اعماله 

قانون.
اسطفان  النائب  التقى  ثم 
االوضاع  عرض  وجرى  الدويهي 

الراهنة.
اليونان  سفري  ايضا  واستقبل 
وعرض  كالوغريوبولوس  بانوس 

معه العالقات الثنائية.
حضور  يف  الراعي،  واستقبل 
رئيس  مظلوم،  مسري  املطران 
بلجيكا  يف  االغرتابي  اجمللس 
الشرق  مسيحيي  مؤمتر  ومنسق 
الذي  كرم  مارون  املهندس 
االخرية  التحضريات  على  اطلعه 
للمؤمتر الذي سينعقد يف جامعة 
الروح القدس - الكسليك يف 18 
احلالي و19 منه برعاية البطريرك 

املاروني.
الذي  املؤمتر  يف  وسيشارك 
االوروبي  االحتاد  اليه  دعا 
بطاركة  االوروبي  والربملان 
وسياسيون  الكاثوليك  الشرق 
ورجال دين من خمتلف الطوائف 

والدول.
اجمللس  رئيس  ذلك  بعد  وزاره 
السابق  الوزير  املاروني  العام 
معه  وعرض  اخلازن  وديع 

االوضاع الراهنة.
املاروني  البطريرك  واستقبل 
قائد سرية جونيه يف قوى االمن 
الداخلي العقيد فؤاد محيد اخلوري 
يف زيارة بروتوكولية بعد تسلمه 

مهماته قائدا للسرية.
احلص

الرئيس  الراعي  وظهرا، استقبل 
يرافقه  احلص  سليم  الدكتور 

الدكتور عماد جودية.
على  احلص  الرئيس  وأثنى 
وعلى  الراعي  البطريرك  مواقف 
الوحدة  متتني  يف  الكبري  دوره 
املشرتك  والعيش  الوطنية 
تؤديه  الذي  الريادي  والدور 

احلراك  ظل  بكركي خصوصا يف 
العربية،  املنطقة  يف  احلالي 
حيال  غبطته  مواقف  ان  مؤكدا 
ما جيري تساهم يف تعزيز مكانة 
الشرق  منطقة  يف  املسيحيني 

االوسط.
من جهة أخرى، ترأس البطريرك 
الشهري  االجتماع  املاروني 
االقتصادية  الشؤون  جمللس 
للكرسي البطريركي، وكان على 
وقضايا  مشاريع  اعماله  جدول 

اقتصادية وامور ادارية.
املتابعة  جلنة  عقدت  ذلك،  اىل 
من  املنبثقة  النيابية  والتنسيق 
اللقاء املاروني املوسع اجتماعها 
األول،  امس  ظهر  بعد  الدوري، 
يف حضور اعضاء اللجنة النواب: 
الوطين  التيار  رميا  ابي  سيمون 
القوات  كريوز  ايلي  احلر، 
الكتائب  ماروني  ايلي  اللبنانية، 
احلر  لبنان  رمحة  اميل  اللبنانية، 
اللقاء  السعد  فؤاد  املوحد، 
جبهة  عون  ايلي  الدميوقراطي، 
حبيش  وهادي  الوطين  النضال 
اللقاء املستقل، واملطرانني مسري 
واالمني  زيدان  وكميل  مظلوم 
االب  البطريركية  للدوائر  العام 
مؤسسة  ومدير  خليفة  انطوان 

البورا االب طوني خضره.
املواضيع  درس  اللجنة  وتابعت 
تعين  واليت  املطروحة،  العامة 
وبالتالي  اللبنانيني،  مجيع 
مع  شأنها  يف  النواب  يتشاور 

زمالئهم من الطوائف االخرى.
املواضيع  اجملتمعون  وتناول 

اآلتية:
متلك  قانون  مشروع  اوال:   -
هذا  اخضاع  على  اتفق  االجانب: 
مناقشته  جتري  الذي  املشروع 
االدارة والعدل ملبادئ  يف جلنة 

ومعايري مت حتديدها.
- ثانيا: مشروع قانون استعادة 
اللجنة  اعضاء  اكد  اجلنسية: 
أهمية اقرار هذا املشروع املدرج 
الوزراء  اعمال جملس  جدول  يف 

اليوم اجلمعة.
يف  املسيحي  احلضور  ثالثا:   -
العامة:  واالدارات  الوزارات 
خطة  على  اللجنة  اعضاء  توافق 
مع  املوضوع  هذا  ملتابعة  عمل 

الوزراء املعنيني.

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 
رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

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

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 2116
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امس،  اجلمهوري  القصر  شهد 
الرمسي  النشاط  موازاة  يف 
لرئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان، يوم تصويت ملصلحة 
مغارة جعيتا، حيث صوت رئيس 
يف  القصر  وموظفو  اجلمهورية 
الرمسية  إطار حض املؤسسات 
والعاملني فيها على التصويت 
إحدى  املغارة  اختيار  أجل  من 

عجائب الدنيا السبع.
الصحافيني  أسئلة  على  وردا 
ان  سليمان  الرئيس  قال 
الساعة  حتى  اليوم  التصويت 
احلادية عشرة، وال لزوم للكالم، 
اللبنانيني  مجيع  أن  وأعتقد 

يقومون بذلك.
اجلميع  دعونا  أن  أضاف: سبق 
قرارا  واختذنا  التصويت  اىل 
الوزراء،  جملس  يف  بذلك 
ووجهنا املؤسسات الرمسية كي 
وزرنا  فيها،  املوظفون  يصوت 

جعيتا للتحفيز على التصويت.
الصحافة  نقيب  أدىل  كذلك، 
صودف  الذي  بعلبكي  حممد 
ملقابلة  القصر  يف  وجوده 
بتصريح  سليمان،  الرئيس 
اليت  املواضيع  اىل  فيه  أشار 
مهنة  وتهم  اللقاء،  تناوهلا يف 
مين  طلب  وقال:  الصحافة. 

فخامته ان ارافقه يف التصويت 
ان  لي  شرف  فكان  جلعيتا، 
فخامته  أنهى  بعدما  أصوت 

التصويت.
سليمان  الرئيس  واستقبل 
وعقيلته  حرب  بطرس  النائب 
بوفاة  التعزية  على  لشكره 
مناسبة  وكانت  زوجته.  والدة 
السياسية  التطورات  لعرض 

الداخلية.
من  اجلمهورية  رئيس  واطلع 
الدستوري  اجمللس  رئيس 
على  سليمان  عصام  الدكتور 
عمل اجمللس وحتضرياته ملالقاة 
املرحلة املقبلة احلافلة مبشاريع 
قوانني حمالة من احلكومة على 
اجمللس  ودور  النيابي  اجمللس 

حياهلا.
وزار بعبدا قائد اجليش العماد 
جان قهوجي الذي أطلع رئيس 
االمنية  االجواء  على  اجلمهورية 
على  اجليش  وحرص  البالد  يف 
حفظ أمن املواطنني واملقيمني 
أن ال صحة  وسالمتهم، وتبني 
أعمال  عن  وينشر  يشاع  ملا 
خطف باستثناء حوادث االختفاء 
وجرى  واملعروفة.  السابقة 
شؤون  يف  البحث  اللقاء  خالل 

املؤسسة العسكرية وحاجاتها.

استقبل حرب واطلع على أعمال اجمللس الدستوري

سليمان حبث وقهوجي شؤون املؤسسة العسكرية
العمل شربل حناس يف  وزير  رأى 
 - لبنان  صوت  إذاعة  إىل  حديث 
احلرية والكرامة ، أن ال داعي للقلق 
عقوبات  فرض  احتمال  من  الزائد 
اللبناني،  املصريف  القطاع  على 
على  الرقابة  أنظمة  أن  اىل  مشريا 
اجلهاز املصريف حمددة وهلا قواعد 
لبنان  مصرف  قبل  من  معروفة 
واملصرفيون  الدول  لكل  وملزمة 
القواعد  هلذه  مدركون  اللبنانيون 
أن  ومعتربا  خرقها،  ميكنهم  وال 
العقوبات يف حال فرضت ستكون 
سياسية.وأشار إىل أنه مل ينه بعد 
تقريره بشأن زيادة األجور، كاشفا 
عن اجتماع للجنة املؤشر سيعقد غدا 
النظر  وجهات  تقريب  على  للعمل 
قبل  بالنجاح  حظوظا  احلوار  إلعطاء 
قرار  أخذ  اىل  احلكومة  تضطر  ان 

مبعزل عنه.
سيلحظ  البحث  أن  إىل  ولفت 
ميكن  اليت  القانونية  اإلعتبارات 
وحتسني  عربها،  التدخل  للدولة 
واإلعتبارات  االجراء  مداخيل 

النتائج  أي  العامة  اإلقتصادية 
املرتتبة وراء زيادة الدخل.

املدى  صوت  الذاعة  حديث  ويف 
فرصة  أمام  لبنان  ان  اعترب حناس 
االقتصادي  النمط  لتغيري  تارخيية 
وأن على جملس الوزراء إقرار خطة 
وإدخاهلا  الشاملة  الصحية  التغطية 
الظروف  ألن  العامة  املوازنة  يف 
واإلمكانات  لالصالحات  متاحة 

املالية موجودة.
ختطت  املوازنة  أن  إىل  أشار  وإذ 
على  قال:  الدستورية،  املهل 
التعديالت  إدخال  الوزراء  جملس 
سريعا  املوازنة  وإرسال  الالزمة 
على  إلقرارها  النيابي  اجمللس  إىل 
تصفية  من  االنتهاء  قبل  تنشر  أال 

احلسابات منذ العام 1993.
السوريني،  الالجئني  موضوع  ويف 
أكد أن احلكومة تقوم بكل واجباتها، 
وموضوع  األمين  املوضوع  أما 
األجهزة  عهدة  ففي  املخطوفني 
لبنان  إلدخال  هي  وإثارته  األمنية 

يف اللعبة اإلقليمية.

شربل حناس: اذا فرضت عقوبات 
على القطاع املصريف ستكون سياسية

الوطين  النضال  جبهة  قال عضو 
النائب اكرم شهيب يف تصريح 
البعث  حزب  كتلة  عضو  طمأننا 
قانصوه  عاصم  الزميل  النائب 
لعمليات  متفرغني  ليسوا  انهم 
اهم  قضايا  لديهم  الن  اخلطف 
ويقصد  الداخل،  يف  تشغلهم 
النائب اللبناني الداخل السوري.

ليس  جاسم  ابا  والن  اضاف: 
متفرغا للخطف فهو يرى ان كل ما 
حيكى عن اختطاف سوريني على 
االراضي اللبنانية كالم مركب من 
الثباتات،  ويفتقر  مضمون  دون 
السوريني  املعارضني  ان  ويبدو 
نائب  بأن  يعرفوا  مل   13 ال 
وخالنه  اترابه  مع  مشغول  البعث 
فأخفوا  للخطف،  متفرغ  وغري 
من  فرقة  كانت  اذا  اال  انفسهم 
اختطفتهم ومل ترتك  اخر  كوكب 
العبقري  اليه  واثباتا يستند  اثرا 

الذي  السوري  بالداخل  املشغول 
ال يستعبد ان يكون النائب وليد 
جنبالط وانا اشرفنا على تصفية 
او  عائلية  خلالفات  العيسمي 

درزية - درزية.
يتمنى  قانصوه  الزميل  وتابع: 
عودة العيسمي وحنن نتمنى معه 
يكن  مل  انه  ونصدق  ونشكره 
يدري بوجود العيسمي يف لبنان، 
يدري  كان  غريه  ان  يدري  لكنه 
ان املناضل شبلي العيسمي الذي 
رفض اغراءات السفارة املمانعة 
عهدة  يف  بات  واشنطن  يف 
وشبيحتهم  لبنان  يف  املمانعني 

من رمسيني وغري رمسيني.
الذي  الزميل  ننسى  ولن  وختم: 
بتهديده  امس  بطلته  ذكرنا 
اب   7 تظاهرات  بعد  ووعيده 
العدل...وليته  امام قصر   2001

مل يذكرنا بالزمن االسود.

شهيب انتقد النائب قانصوه لتصرحيه عن عمليات اخلطف

اعترب نائب األمني العام لـ«حزب 
ان  قاسم  نعيم  الشيخ  اهلل« 
»االستقرار اللبناني فرصة ساحنة 
احلالية،  احلكومة  فيها  ساهمت 
وعلينا أن نستثمرها إلجناز بعض 
الداخل  كتحصني  االستحقاقات 
يكون  ال  كي  سياسيًا  اللبناني 
للسياسات  معربًا  أو  لبنان ممرًا 
التصويب  تريد  اليت  األجنبية 
يف  لبنان  تزج  أو  سوريا  على 

مشاريع ختدم إسرائيل«.
رئيس  استقباله  خالل  وتابع 
ايلي  السابق  النواب  جملس 
صراخًا  »سنسمع  الفرزلي: 
خلدمة  الداخل  يف  مرتفعًا 

األمريكي  اإلسرائيلي  املشروع 
البديل  وهو  املرحلة،  هذه  يف 
يف مقابل فشل ربط لبنان بهذا 
املشروع، واملهم هو العمل، لذا 
لن نرد على تصرحيات تريد جرنا 
بال  السياسية  املهاترات  إىل 

طائل«.
إىل  ُيصار  بأن  الفرزلي  وأمل 
جديد  انتخابات  قانون  صياغة 
صحة  االعتبار  بعني  فيه  يؤخذ 
نص  اليت  وامليثاقية  التمثيل 

عليها الدستور.
كما التقى قاسم حبضور النائب 
الوزير  فياض  علي  الدكتور 

يوسف سعادة.

قاسم: سنسمع صراخاً خلدمةاملشروع األمريكي األسرائيلي



صفحة 4     

لبنانيــات

Page 4

اخلزانة  وزير  مساعد  دعا 
متويل  لشؤون  األمريكية 
غاليزر  دانيال  اإلرهاب 
محاية  اىل  اللبنانية  السلطات 
من  اللبناني  املالي  القطاع 
حماوالت سورية حمتملة لتجنب 
املفروضة  املالية  العقوبات 
من االحتاد االوروبي والواليات 
املتحدة، حمذرًا من أال يقّوض 
سوريا  يف  االستقرار  عدم 

القطاع املالي يف لبنان.

كذلك دعا لبنان اىل تلبية كل 
التزاماته الدولية مبا يف ذلك 

متويل احملكمة الدولية.
االمريكي  املسؤول  زار  فقد 
جنيب  احلكومة  رئيس  امس 
ترافقه  السراي  يف  ميقاتي 
كونيللي  مورا  بالده  سفرية 
وخالل  املرافق،  والوفد 
التنسيق  ميقاتي  طلب  اللقاء 
أمر  أي  لبنان يف  مصرف  مع 

يتعلق بهذا القطاع؟
ان  ميقاتي  الرئيس  واكد 
اللبناني  املصريف  القطاع 
ميكن  وال  لالقتصاد  اساسي 
ألي لبناني، سواء يف القطاع 
العام او يف القطاع املصريف، 
يعرضه ألي خماطر.  ان  يقبل 
وقال: ان مصرف لبنان يتخذ 
حلماية  املناسبة  اإلجراءات 

القطاع.
البيان األمريكي

والحقًا أعلنت السفارة االمريكية 
يف بريوت يف بيان ان مساعد 

وزير اخلزانة االمريكية لشؤون 
متويل اإلرهاب دانيال غاليزر، 
زار لبنان يف العاشر من شهر 
تشرين الثاني 2011 ، واجتمع 
بكل من رئيس الوزراء جنيب 
ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة وعدد من ممثلي 
اللبناني.  املصريف  القطاع 
هذه الزيارة هي األوىل للسيد 
بصفته  لبنان  اىل  غاليزر 

مساعد وزير اخلزانة.
السيد  ان  اىل  البيان  وأشار 
غاليزر شدد خالل لقاءاته، على 
حاجة لبنان إىل اختاذ اخلطوات 
الضرورية لضمان قطاع مالي 
أجل  من  جيدا  ومنظم  شفاف 
كما  املتواصل.  لبنان  ازدهار 
السلطات  حاجة  على  شدد 
القطاع املالي  اللبنانية حلماية 
سورية  حماوالت  من  اللبناني 
حمتملة لتجنب العقوبات املالية 
املفروضة من االحتاد االوروبي 
والواليات املتحدة، واكد جمددا 
وجهة النظر االمريكية انه من 
االهمية مبكان أال يقوض عدم 
سوريا  يف  احلالي  االستقرار 

القطاع املالي يف لبنان.
دعا  غاليزر  ان  البيان  وتابع 
كل  تلبية  اىل  أيضا  لبنان 
يف  مبا  الدولية،  التزاماته 
احملكمة  مع  التعاون  ذلك 
اخلاصة بلبنان واملساهمة يف 
متويلها. وجدد التزام الواليات 
وسيد  مستقر  بلبنان  املتحدة 

ومستقل.

املوفد االمريكي زار رئيس احلكومة وحاكم 
املركزي ومصرفيني وحذر من أن تقوض 

أحداث سوريا القطاع املالي يف لبنان

اقرتح طائف سوريا والقبول باملبادرة العربية

جنبالط يدعو االمن السوري 
الحرتام خصوصية لبنان

أنَّ  جنبالط  وليد  النائب  قال 
من  جزء  قبل  من  صدر  بيانًا 
إىل  يشري  السورية  املعارضة 
خطفوا  شخًصا   13 هناك  أّن 
وكان هناك سابقة يف إختطاف 
وخطف  جاسم  آل  من  االخوة 
وهناك  العيسمي،  شبلي 
معلومات لدى مدير عام األمن 
ريفي  أشرف  اللواء  الداخلي 
سورية  ديبلوماسية  سيارة  أن 
العيسمي،  خبطف  استعملت 
ومن خطف االخوة جاسم ضابط 

لبناني.
قناة  عرب  حديث  ويف  جنبالط، 
األمن  حنرتم  قال:  العربية، 
السوري لكن على األمن السوري 
أن حيرتم األمن اللبناني وحيرتم 
أحرار  وحنن  لبنان  خصوصية 
تظاهرة.  بأي  نقوم  أن  يف 
ورأى أنَّ املطلوب توحيد عمل 
األجهزة األمنية بإشراف رئيس 
للتدقيق  واحلكومة  اجلمهورية 
خطف  عن  املعلومات  يف 
معارضني سوريني يف لبنان.

شاحنات  دخول  وبشأن 
سوريا،  إىل  اللبناني  اجليش 
اجلواب  كان  جنبالط:  قال 
من  انواعا  إشرتى  اجليش  بأن 
األهم  والكابالت لكن  املعدات 
مركزية القرار ال حيق الحد ان 
أن  دون  دمشق  إىل  يذهب 

ُيطلع السلطة السياسّية.
من جهٍة ثانية، سأل: من اين 
والبلديات  الداخلّية  وزير  اتى 
املعلومات  بتلك  شربل  مروان 
اغتياالت؟،  هناك  ان  عن 
مضيفًا: فليتقدم جملس الوزراء 
مع رئيس اجلمهورية مبساءلته 

ألّنه ال ميزح يف املوضوع.
أكد:  اللبناني،  الشأن  ويف 
املقاومة  لسالح  نعم  نقول 
القرار  خيرج  وعندما  دفاعًيا 
حضن  يف  ليكونوا  احلزب  من 
وقال:  وسهاًل،  فأهاًل  الدولة 
احملكمة  متويل  لقرار  نعم 
احملكمة  مقاطعة  ألن  الدولّية 

سيجر أضراًرا على لبنان.
الستعمال  ال  قال:  ذلك،  إىل 
وبالوقت  سوريا  ضد  لبنان 
لبنان  أمن  الستباحة  ال  عينه 
ونعم للتنسيق األمين بني لبنان 
الضوابط  وفق  لكن  وسوريا 
لإلستباحة  العودة  وعدم 
أمس  ذّكرت  وتابع:  األمنّية. 
عرياني  برمزي  االول(  )امس 
أحد  يف  مقتواًل  ُوجد  الذي 
ومسري  بريوت  يف  الشوارع 
فهل  بي  استنجد  الذي  قصري 

سنظل ُنذّكر؟.
احملكمة  متويل  بند  طرح  وعن 
على  بلبنان  اخلاصة  الدولية 
التصويت داخل احلكومة، لفت 
اهلل  حزب  كان  إذا  أنه  إىل 
يصّوتوا  أن  حللفائه  يريد  ال 
هذا  لكن  القرار  فسيسقط 
السياسة.  يف  خطأ  سيكون 
يقول  احلزب  مسعنا  واردف: 
املقّدسات  من  املتهمني  إّن 
ان  يفهموا  ان  عليهم  لكن 

رفيق  من  استشهدوا  من 
أنطوان  إىل  وصواًل  احلريري 
غامن ومروًرا مبن جنوا هم أيًضا 
بأن  وأنصحهم  املقدّسات  من 

ميّرروا التمويل.
ويف إطار آخر، قال: هناك لوم 
علي من السعوديني وقيل هذا 
لكن  العريضي  لغازي  الكالم 
للملك  أشرح  أن  لي  حيق  ال 
وحيق لي أن أدافع عن نفسي 
 2010 العام  يف  النهاية  ويف 
بعبدا مع  أتى امللك اىل قصر 
األسد  بشار  السوري  الرئيس 
ومّت إرساء معادلة الس. س، 
االفق  اىل  وصلنا  مضيفًا: 
أسمِّ  مل  ألنين  رمبا  املسدود 
احلكومة  لرئاسة  احلريري  سعد 
الشيخ  أبلغت  قد  كنت  لكن 
سعد احلريري أّنه ال ميكنين اال 
أن أكمل الطريق لدرء الفتنة.

العالقة  عن  سؤال  على  وردًا 
اآلن مع الرئيس سعد احلريري، 
أجاب: هناك تبادل رسائل يف 
األعياد، مضيفًا: مل أصل إىل 
والتويرت  بوك  الفايس  تقنّية 

.smsحتى اآلن، خّلينا على ال
املبادرة العربية

أرجو  جنبالط:  قال  ذلك،  إىل 
أن نساعد حنن وسعد احلريري 
من  اخلروج  يف  سوريا  والكل 
هذا املأزق واخلروج لن يكون 
الدول  جامعة  ورقة  بتبين  إال 
من  بد  ال  أنه  معتربًا  العربّية، 
تسوية من أجل الوحدة الوطنية 
يف سوريا واالستقرار. وشدد 
وفق  تكون  التسوية  أنَّ  على 
هذا  ويف  العربّية.  املبادرة 
السياق، أضاف: أنا مع طائف 
سوري لكن ليس طائفا مذهبيا 

كما حصل مع لبنان.
رأت  ما  إذا  أنه  إىل  ولفت 
جامعة الدول العربّية أّنه ال بد 
من االستعانة بدول مؤثرة يف 
أنصح  وتركيا  كإيران  سوريا 
وتركيا،  بإيران  باالستعانة 
عربي  هو  احلل  أنَّ  مؤكدًا 
أن  تريد  كانت  وإذا  سوري 
تشرتك تركيا اليت هي حريصة 
وإيران  السوري  األمن  على 
الرئيس  ودعا  وسهاًل.  فأهاًل 
ليقبل  األسد  بشار  السوري 
وأاّل  العربّية  باملبادرة  عملًيا 

يضّيع هذه الفرصة الذهبّية.
ألي  رفضه  جنبالط  جدد  وإذ 
تدخل أجنيب يف سوريا، قال: 
لسنا نراهن على سقوط النظام 
السوري بل على اصالح يوقف 
بعض  على  ونتمنى  الدم 
جنلس  أن  اللبنانيني  الفرقاء 
سوريا  حلماية  ونتحاور  سويًا 
سيكون  اهلل  حزب  أنَّ  واعتقد 
هذا  من  املستفيدين  أول 

احلوار.
نتنياهو  ضرب  إذا  أنه  ورأى 
مشكلة  لدينا  فسيكون  إيران 
اهلل  حزب  أن  مبا  لبنان  يف 
مرتبط بإيران وقد جييب احلزب 
على إسرائيل فتضرب إسرائيل 

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

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

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

4. Which state is the 
second largest?

1) Queensland
2) South Australia
3) Western Australia

I Question 1 : 2

II Question 2 : 4

III Question 3 : 2

IV Question 4 : 1

V Question 5 : 4

4) New South Wales

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

Torres Strain Islander 
people.

  

 

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

UK Markit/CIPS Construction PMI May 54.0 53.6 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

-    

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

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

     Looking Ahead 
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اللبنانية  القوات  رأى عضو كتلة 
حديث  يف  زهرا  أنطوان  النائب 
اىل اذاعة لبنان احلر أن الثورات 
العربية هي اليت تدار عرب مواقع 
وليس  اإلجتماعي  التواصل 
البلد.  يف  السياسية  املعارضة 
والرئيس احلريري متواصل دائما 
مع أفرقاء قوى 14 آذار، ولو كان 
ملا  لبنان  يف  احلريري  الرئيس 
الرئيس  مع  السجال  هذا  حصل 

بري، ولكن البعد جفا.
وقال: إن عودة الرئيس احلريري 
انها  ستكون قريبة، وأمس قال 
ان  نعرف  كلنا  نهائية.  ستكون 
ترك  على  أجربته  ظروفا  هناك 
دائم  تواصل  على  ولكنه  البالد 
املستقبل  وكتلة  حلفائه،  مع 
تقوم  السنيورة  الرئيس  برئاسة 
الرئيس  مسي  عندما  بواجباتها. 
اتفق  احلكومة،  لرئاسة  احلريري 
رئيسا  السنيورة  الرئيس  على 
شركة  مدير  انه  والقول  للكتلة، 

للحريري كالم خشيب.
وأضاف: خبالف ما يعلنه الرئيس 
متويل  خبصوص  ميقاتي  جنيب 
ويكسب  يناور  فهو  احملكمة، 
الوقت، والواقعية تقول ان السيد 
حسن نصراهلل أصدر أوامره بطرح 
املوضوع على التصويت يف جملس 
الوزراء، وان الرئيس ميقاتي لن 
األوضاع  بانتظار تطور  يستقيل، 

يف املنطقة وخصوصا سوريا.
التمويل  موضوع  طرح  أن  ورأى 
اللتزام  طرح  هو  التصويت  على 
بالقرارات  املبدئي  لبنان 

الدولية.
به  نطالب  ما  أن  على  وشدد 

لالجئني  اإلنسانية  املعاملة  هو 
السوريني كائنا من كانوا، وحنن 
دون  من  إلغاثتهم  مضطرون 
مساعدتهم للقيام بأي عمل يضر 
بنظامهم، مشريا اىل ان املعاملة 
احلوادث  من  يفر  ملن  اإلنسانية 
له  عالقة  ال  سوريا،  يف  اجلارية 
باحتضان مجاعات مسلحة سورية 

يف لبنان.
معلومات عن تصفية

وقال: لن نسمح أن نتدخل بشكل 
السورية،  الشؤون  يف  مباشر 
أرضنا،  اىل  يأتي  من  ولكن 
اإلنسانية  حاجاته  له  سنؤمن 
شرط أن يتصرف حبسب النظام 
اللبناني، وحنن لدينا معلومات انه 
متت تصفية بعض األشخاص الذي 
سلموا على احلدود، وهذا تواطؤ 
ومسؤولني  وأفراد  ضباط  من 
أناس  حريات  على  للتعدي 
ومنعهم من العيش حبرية وسالم 
وهذا  اللبنانية  األراضي  على 
مرفوض من قبلنا مجلة وتفصيال، 
أمر  اآلن  عكار  يف  حيصل  وما 
املساعدات  مبنع  أيضا  مرفوض 
عن الجئني اعتربوا أنهم يشكلون 

خطرا على بالدهم.
وعن موضوع شهود الزور أكد أنه 
يف احرتام الذات وبعد أن قيل أن 
احلكومة السابقة أسقطت ألنها مل 
تعاجل هذا املوضوع كان مفرتضا 
باحلكومة احلالية أن حتركه لو أنه 

موضوع جدي.
قال:مل  اإلنتخاب  قانون  وعن 
قانون  مشروع  على  بدقة  نطلع 
املقدم من قبل وزير  اإلنتخابات 
هو  األول  وخيارنا  الداخلية، 
املشروع  أو  الفردية،  الدائرة 
الذي تقدم به األرثوذكس. لسنا 
مشروع  أي  مناقشة  عن  مغلقني 
أن متثل  على  االصرار  مع  يطرح 
حنن  و  عادل،  بشكل  الطوائف 
استجواب  واالن  بسؤال  تقدمنا 
قانون  تطبيق  على  ومصرون 
اشراك املنتشرين اللبنانيني يف 
أن  وخصوصا  تواجدهم  أماكن 
مسيحيا   - اسالميا  توازنا  هناك 

يف االنتشار.
عدم  حال  يف  أنه  على  وشدد 
توافق القوى على اعتماد قانون 
 1960 قانون  واعتماد  جديد 
نقل  من  األقل  على  بد  فال 
يف  املاروني  مقعدين:املقعد 
طرابلس حيث ال يقرتع عمليا أكثر 
من 600 ناخب اىل البرتون حيث 
يتوقع أن يقرتع 37 اىل 40 ألف 
والثاني   2013 العام  يف  ناخب 
يف بريوت حيث جيب نقل مقعد 
اىل  الثالثة  بريوت  من  األقليات 
مهما  أنه  وأكد  األوىل.  بريوت 
القوات  ستحصل  النسبية  كانت 

على 11 نائبا على األقل.
مؤمتر  يف  جنبالط  كالم  وعن 
احلزب ختم زهرا: يف زمن التباعد 
الصعب مع جنبالط كنا نقول إن 
واحدة من الصفحات املضيئة اليت 
ال ميكن أن ننساها هي الرفقة يف 
األرز  وثورة  االستقالل  انتفاضة 
مسعته  ما  موقعي  يف  ويكفيين 
الواقعية  الوجدانية و  يف قراءته 
األخري  املؤمتر  يف  واألخالقية 
للحزب عندما صنف مصاحلة اجلبل 
والربيع  االستقالل  وانتفاضة 
العربي بأنها صفحات مضيئة يف 

تارخيينا احلديث.

زهرا: عودة احلريري قريبة ونهائية وخيارنا 
الدائرة الفردية أو املشروع االرثوذكسي
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 الشيخ عيد الشدراوي بحضور سعادة الرئيس العالمّي

 

 ّرفـتتش
 

 الم ـة في العـّة الثقافيـّامعة اللبنانيـالج
 اوث ويلزـفرع نيو س
 
 

  كرىذاء ـإلحي ةـّالية اللبنانيـاء الجـبدعوة أبن
 

 انـــتقالل لبنــإس
 ـّتينـالثـامنة والس

 
 

 ـرينــنة العشـللّس الـخالل اإلحتف يتّمـس
 

 انّيـم التفّوق اللبنـتكريـ 
 

Youth Awards 2011 
 

 

Proudly sponsored by 

 

 من مسـاء الجمعة بعةالسـاالساعة في وذلك 
 2011نوفمبر / تشرين الثاني 25الموافـق 

 

7.00 PM Friday November 25th. 2011 
 The Renaissance  في صالة

1, Olympic Parade Lidcombe 

      

   0450019171  -  0295643506  للمعلومات والحجز، يرجى اإلتصال باألرقام
 mail@alaofnsw.org أو عبر البريد اإللكتروني 0295697795 عبر الفاكس

2WAY TOWING 
SERVICES

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

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

أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن

استقبل الرئيس أمني اجلميل 
يف بيت الكتائب املركزي يف 
الصيفي، امس االول، سفري 
عبد  الدكتور  فلسطني  دولة 
اللقاء  خالل  ومت  عبداهلل،  اهلل 
األوضاع  لتطورات  عرض 

السياسية.
السفري  حتدث  اللقاء  وبعد 
عبداهلل، فقال: تشرفت بلقاء 
الرئيس أمني اجلميل وقدمت 
له الشكر اجلزيل على موقفه 
لقبول  وتهنئته  وتأييده 
العضوية يف  كاملة  فلسطني 
وللدعم  األونيسكو،  منظمة 
املطلق للطلب الفلسطيين يف 
جملس األمن الدولي للعضوية 
املتحدة،  األمم  يف  الكاملة 
وخلطاب الرئيس حممود عباس 
لالمم  العامة  اجلمعية  امام 
الشأن  يف  حتدثنا  املتحدة. 
الفلسطيين ويف العقبات اليت 
اليت  والضغوطات  نواجهها 
لفخامته  وأكدت  هلا.  نتعرض 
الفلسطينية  القيادة  أن 
التحرير  منظمة  وقيادة 
الرئيس  برئاسة  الفلسطينية 
على  ثابتة  عباس  حممود 
موقفها املبدئي اهلادف للعمل 
من اجل تقرير املصري لشعبنا 
والواقع  املشرد  الفلسطيين 
حتت اإلحتالل، واملصمم على 
الفلسطينية  الدولة  اقامة 
القدس  وعاصمتها  املستقلة 
احتلت  اليت  األراضي  على 
على  واملصمم   ،1967 عام 
لالجئني  العودة  حق  ممارسة 
شردوا  الذين  الفلسطينيني 
عنوة من وطنهم فلسطني منذ 

العام 1948.

عن  ايضا  وحتدثنا  اضاف: 
األوضاع اليت تعيشها منطقتنا، 
واألمان  اإلستقرار  وأهمية 
من  كل  على  ذلك  وانعكاس 
وعرضنا  وفلسطني.  لبنان 
الفلسطينيني  اهلنا  لوضع 
الفلسطينية  املخيمات  يف 
ليعيشوا  مساعدتهم  وضرورة 
عودتهم  حني  اىل  بكرامة 
على  وأكدنا  وطنهم.  اىل 
مع  والتشاور  التنسيق  اهمية 
القيادات اللبنانية على خمتلف 
ضمان  اجل  من  مستوياتها 
هذا  يف  واإلستقرار  األمن 
البلد، وتأمني كرامة اإلنسان 
وجهات  كانت  الفلسطيين، 
النظر متطابقة متاما يف اهمية 
العمل اإلجيابي مبا خيدم بلدينا 

ومنطقتنا العربية برمتها.
جملس  ان  على  تعليقكم  ما 
جلسته  يف  سيبحث  الوزراء 
اجلنسية  اعطاء  مشروع 
املناخ  ان  ويبدو  ملستحقيها 

متفائل إلقرار هذا املشروع؟
شأن  اجلنسية  اعطاء   -
اعتقد  وال  لبناني  سيادي 
وحتى  الفلسطينيني،  بأن 
اجنبية  منهم جنسية  يأخذ  من 
او  بريطانية  او  عربية  اكانت 
حتى امريكية، تنازل عن حقه 
يف العودة اىل وطنه. واألهم 
يعيش  ان  هو  اجلنسية  من 
ويكون  بكرامة  الفلسطينيون 
لديهم احلق يف كسب عيشهم 
باإلقتصاد  ليسهموا  بكرامة 
وليكونوا  عام  بشكل  اللبناني 
اداة استقرار وأمان يف البلد، 
اىل  نعود  ان  هو  وطموحنا 

وطننا قبل اي شيء آخر.

عبداهلل: طموحنا العودة اىل وطننا

اجلمّيل التقى السفري الفلسطيين
النواب  جملس  رئيس  استقبل 
االول يف عني  أمس  بري  نبيه 
التينة، وفدا من احلملة الوطنية 
حضور  يف  النسبية،  اجل  من 
حلركة  السياسي  املكتب  عضو 

أمل حممد خواجة.
وعلى االثر، قال موريس نهرا 
مطوال  لقاء  كان  الوفد:  باسم 
بري  الرئيس  دولة  مع  نسبيا 
متثل  من جمموعة  جزءا  بوصفنا 
وشخصيات  حزبا   22 من  اكثر 
محلة  يف  بنقاش  اشرتكت 
وطنية من اجل النسبية للبحث 
املوضوع،  هذا  يف  دولته  مع 
وهو منذ وقت طويل يدعو اىل 
دعوة  لتوجيه  وكذلك  النسبية، 
والقاء  احلضور  اجل  من  اليه 
هلذه  الوطين  املؤمتر  يف  كلمة 
قصر  يف  سيعقد  الذي  احلملة 
االونيسكو االحد املقبل يف 13 
احلالي، العاشرة صباحا ملتابعة 
الرأي  عن  والتعبري  البحث 
النسبية،  قضية  يف  واملوقف 
مع  التقينا  وقد  نعترب  الننا 
الرئيس بري يف نفس املوقف، 
السبيل  هي  النسبية  بأن 
فقط  ليس  والطبيعي  االسلم 
وهو  التمثيل  تصحيح  اجل  من 
وامنا  ضرورية،  ومهمة  هدف 
الدوائر  تكون  ما  بقدر  ايضا 
الدائرة  وخصوصا  واسعة 
االساس،  هي  تكون  الوطنية 
بقدر ما يعتدل اخلطاب وترتاجع 
الطائفية والتعبئة الطائفية يف 
االنتخابات ويف احلياة السياسية 

العامة.
أضاف: ذلك اضافة اىل مسألة 
املمغنطة  والبطاقة   18 ال  سن 
كان  وان  النسائية،  والكوتا 
عند البعض ان الكوتا فيها نوع 
من  االنتقاص  او  املساس  من 
كان  اذا  انه  اال  الدميوقراطية 
عديدة يف  لطوائف  كوتا  هناك 
يغصوا  ان  يفرتض  فال  البلد 
اوىل  كمرحلة  النسائية  بالكوتا 
لتتساوى الحقا املرأة مع الرجل 
ذلك  يف  مبا  اجملاالت  كل  يف 
احلياة النيابية والدور احلكومي.

وختم: كما تناول لقاؤنا مواضيع 
جميء  جوهر  ان  اال  متعددة 
الوفد ولقائه مع دولته هو حول 
موضوع النسبية واملؤمتر الوطين 
الذي سينعقد االحد، وقد وعدنا 
دولته بأنه ستكون له كلمة يف 

هذا املؤمتر.
وكان بري استقبل ظهرا، الوزير 
السابق عصام خوري الذي قدم 
اليه كتابيه هامات وهاالت ويف 

هدى لبنان.
النائب  استقبل  الظهر  وبعد 
الذي  الراسي  كريم  السابق 
مع  عرضت  االثر:  على  صرح 
دولته الوضع العام ال سيما يف 
منطقة عكار وما جيري يف وادي 
خالد على وجه اخلصوص، وأود 
تضخيما  هناك  ان  اوضح  ان 
من  للوضع  كبريا  اعالميا 
معروفة  سياسية  اهداف  اجل 
اىل  تسعى  اليت  اجلهات  ومن 
التصعيد وتوتري االجواء، واليت 
احرقت  اليت  كانت هي نفسها 
خيم العمال السوريني واعتدت 

عليهم يف العام 2005.
بري  تلقى  اخرى،  جهة  من 
اتصاال من وزير التعليم العالي 

املتحدة  العربية  االمارات  يف 
آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ 
االضحى  بعيد  مهنئا  نهيان، 

املبارك.
جدول اعمال اجللسة

بري  الرئيس  اىل ذلك يرتأس 
جلسة أسئلة يف اجمللس، عند 
الساعة احلادية عشرة من قبل 
ظهر يوم االربعاء املقبل. ويضم 

جدول االعمال االسئلة اآلتية:
1 - السؤال املقدم من النائب 
يف  التلوث  عن  عراجي  عاصم 
جمرى الليطاني وانشاء حمطات 
احلكومة  اىل  أحيل  التكرير. 

بتاريخ 2011/8/4.
النائب  من  املقدم  -السؤال   2
وفاة  قضية  عن  احلجار  حممد 
اهلاشم  ميشال  رامي  الطفل 
يف احد املنتجعات السياحية يف 
احلكومة  اىل  احيل  املنصورية. 
جواب   ،2011/8/10 بتاريخ 

احلكومة 2011/10/24.
3 - السؤال املقدم من النائب 
عاصم عراجي عن البناء اجلامعي 
البقاع،  منطقة  يف  املوحد 
بتاريخ  احلكومة  اىل  احيل 

.2011/8/16
4 - السؤال املقدم من النائب 
عاصم عراجي عن أسس تسعري 
االدوية يف لبنان باملقارنة مع 
احيل  اجملاورة.  البلدان  اسعار 
اىل احلكومة بتاريخ 2011/8/16 

جواب احلكومة 2011/9/19.
5 - السؤال املقدم من النائب 
امحد فتفت عن قضية جوازات 
السفر الصادرة عن االمن العام 
صحيحة،  غري  بأمساء  اللبناني 
بتاريخ  احلكومة  اىل  أحيل 

.2011/10/12
6 - السؤال املقدم من النائب 
موضوع  عن  يوسف  غازي 
قطاع  من  البلديات  عائدات 
اىل  أحيل  اخلليوي،  اهلاتف 

احلكومة بتاريخ 2011/10/12.
7 - السؤال املقدم من النائب 
التعدي  جرم  عن  يوسف  غازي 
اوجريو  هيئة  ممتلكات  على 
بالدخول بواسطة الكسر واخللع 
اىل املركز الرئيسي لتجهيزات 
الشبكة الثالثة للخليوي العائدة 
الطابق  يف  واملتواجد  للهيئة 
العدلية  مبنى  من  الثاني 
احلكومة  اىل  احيل  لالتصاالت، 

بتاريخ 2011/10/12.

بري تلقى اتصاالً من وزير التعليم االماراتي والراسي 
حتدث عن تضخيم اعالمي بأحداث وادي خالد

اجمللس  رئيس  نائب  أكد 
اهلل«  »حزب  يف  التنفيذي 
الشيخ نبيل قاووق »ان سالح 
كان  الذي  االستشهاديني 
جزءًا من قوة املقاومة سيبقى 
ركيزة أساسية يف اسرتاتيجية 
املقاومة يف التحرير والدفاع«، 
مشريا اىل أن »حزب اهلل« ميلك 
االستشهاديني  آالف  اليوم 
اجلاهزين للرد على أي عدوان 
صنع  وبالتالي  إسرائيلي 
االنتصار األكرب الذي ما بعده 

انتصار.
مأدبة  خالل  جاء  قاووق  كالم 
العشاء التكرميية اليت اقامتها 
امس  الشهيد«  »مؤسسة 
شهيد  يوم  ملناسبة  االول، 
»حزب اهلل« وذكرى فاتح عهد 
أمحد  الشهيد  االستشهاديني 
االستشهاديني  آلباء  قصري، 
االستشهادي  منزل ذوي  يف 
دير  بلدة  يف  قصري  أمحد 

قانون النهر. ورأى قاووق أن 
اإلسرائيلية  التهديدات  »كل 
وعجز  ضعف  على  تدل  إمنا 
اسرتاتيجية  أمام  إسرائيل 
يومًا  تتعزز  اليت  املقاومة 
التحوالت  كل  وأن  يوم،  بعد 
إمنا  املنطقة  حصلت يف  اليت 
ساهمت يف تعزيز إسرتاتيجية 
املأزق  وتعميق  املقاومة 
انه  واعترب  اإلسرائيلي«. 
»بالروح االستشهادية حتطمت 
والغطرسة  التفوق  إرادة 
وبسالح  اإلسرائيلية، 
أبواب  فتحت  االستشهاديني 
األمة.  كل  أمام  االنتصارات 
ألقى   ،1982/11/11 وبتاريخ 
قمة  من  إسرائيل  احلزب 
قعر  إىل  والغطرسة  التفوق 

اهلزمية.
الشيخ  قدم  اخلتام  ويف 
آلباء  تقديرية  دروعًا  قاووق 

االستشهاديني.

»حزب اهلل« يكّرم آباء االستشهاديني
قاووق: حتوالت املنطقة عززت املقاومة

الصادرة  املواقف  تناولت 
أمس  االكثرية  قوى  عن 
االول مجلة من املواضيع يف 
واللبناني،  السوري  الشأنني 
حيث أكد الرئيس اميل حلود 
من  وفدا  استقباله  خالل  يف 
قيادة اجليش جاء ليدعوه اىل 
املشاركة يف االحتفال بالعيد 
الستقالل  والستني  الثامن 
اجليش  »معادلة  لبنان، 
هذه  يف  واملقاومة  والشعب 
الظروف اليت متر بها املنطقة 
اليت  االمنية  والتهديدات 
موقع  يقع  حيث  بها  ترتبص 
او  تدبر  كل  الوطنية  اخليانة 
حترك او قول من شأنه زعزعة 

قوة لبنان ومنعته«.
»حزب  رئيس  واستغرب 
وهاب  وئام  العربي«  التوحيد 
يف حديث متلفز »حماوالت وزير 
اخلارجية الفرنسي أالن جوبيه 
توريط بالده يف مغامرات غري 
حمسوبة ستنعكس سلبًا على 
مصاحل فرنسا يف املنطقة من 
خالل العمل على تزويد تركيا 
عليها  حصلت  ثقيلة  بأسلحة 
اآلن  ويتم  ليبيا  من  فرنسا 

تهريبها اىل سوريا« .
يف  البقاع  مسؤول  واعترب 
يف  ياغي،  حممد  اهلل«  »حزب 
الذي  الشهيد«  »يوم  احتفال 
مسرية  يف  احلزب  نظمه 
مسجد  أمام  وطالبية  كشفية 
أن  بعلبك،  يف  علي  االمام 
أحدًا،  ختيف  تعد  مل  »أمريكا 
من  مهزومة  خترج  وهي 
ومن  وأفغانستان  العراق 
التهديدات  وتطلق  املنطقة، 
للمقاومة  ارا  والتهويالت 

ولبنان وفلسطني«.

وهاب: جوبيه يهّرب األسلحة إىل سوريا
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منذ االشهر اخلمسة االخرية بدا وكأن ما هو موجود ومتعارف عليه 
بشريا ودوليا ومهنيا مما ُيعرف بـ »شلش احلياء« قد فقد لدى 
مفاهيم  معال  تعاطيها  يف  الفضائية  املستقبل  تيار  حزب  قناة 

وانظمة البث االعالمي الصادق واجملرد واالمني.
زاد  ما  واالعالم  الصحافة  ومارسوا  امتهنوا  الذين  من  كواحد 
احلصول  وبغية  انين  القول  ميكنين  املاضية  الثالثة  العقود  عن 
واصغي  اتصفح  الدولية  االحداث  آخر مستجدات  اىل  والوصول 
والغربية  منها  العربية  االعالمية  املراجع  من  العشرات  واشاهد 
لي  سنحت  كلما  االسرائيلية  وحتى  واالسرتالية  واالمريكية 

الظروف لذلك.
مما لفت نظري، واقوهلا بكل جترد، ان االشهر االخرية كشفت لي 
ممارسات تغطية اعالمية تقوم قناة حزب تيار املستقبل يف لبنان 
تشمئز وختجل منها حقا ادنى مستويات املفاهيم املهنية وبالذات 
االعالمية اليت يفرتض بها ان تنري عقل وضمري القارئ او السامع 
عمل  وحقيقية  يديه صورة صحيحة  بني  وان تضع  املشاهد  او 
جيري  ملا  السليم  لالستيعاب  امامه  اجملال  مفسحة  حوله  جيري 
وامكانية احلكم على احلدث مبصداقية تتوافق وتتناسب مع كامل 

حواسه ومشاعره.
واضحا ان قناة حزب املستقبل الفضائية يف بريوت تدار من قبل 
جمموعة حقودة من الناس ال تريد فقط االطاحة بالنظام السوري، 
بل حتى قتل واعدام كل من هو عضو يف السلطة السورية، هذا 
ان متكنت من ذلك. الواضح من هذا ان املشرفني او القائمني 
عن  البعد  بعيدة كل  فئة  االعالمي هم  املرجع  املالكني هلذا  او 
مفاهيم املهنية االعالمية، خاصة يف العصر والزمن حيث القنوات 
الفضائية اصبحت تعد باملئات وحيث غالبيتها الساحقة ما زالت 
الكون مبهنية صادقة وحبرفية متجردة وبكل  احداث  فعال تنقل 

صدق وامانة.
ان التطاول العلين الذي يبديه موظفو هذه القناة الفضائية حنو 
الدولة السورية ونظامها مبختلف رموزه وشعبها جبميع فئاته يدفع 
اىل الظن والشعور بان حزب املستقبل وقادته وعدوا انفسهم 
ليس فقط باملزايدة بل حتما بالتفوق على اجهزة االعالم الصهيونية 

مبختلف مراجعها يف معرض تناوهلا ما جيري يف سورية.
ان ما نقوله ليس دعما للنظام السوري وانتصارا له امنا هو دعم 
واجملردة  الصدق  على  املبنية  االعالم  ومبادئ  لنظام  وانتصار 
من كل حقد وكذب وتضليل. ان زعم القائمني على هذه القناة 
ان خروقات سورية حتدث على احلدود مع لبنان ووصفها هلذه 
اخلروقات بانها سافرة وانها اعتداء على سيادة لبنان وشعبه، يف 
حني ان اصحابها او املساهمني واملستثمربن فيها ورمبا موظفيها 
وتهريبها  واملال  االسلحة  مجع  عمليات  يف  ضالعون  مجيعا  هم 
وهذا  هناك،  االمنية  واالنتهاكات  للشغب  املثرية  العناصر  اىل 
بعرفهم ليس »خروقات« او تدخل سافر وانتهاك لسيادة الدولة 

السورية.
ان  البشر تظن  من  املهووسة  تلك اجملموعة  ان  لالنظار  الالفت 
ان  لدرجة  االمور  تفعيل  اىل  ستؤدي  هذه  مواقفها  او  اعماهلا 
النظام سينهار بسبب ضغوطهم االعالمية الكاذبة وبقوة االشخاص 
السوريني الذين يصّورونهم للشعب السوري امثال برهان غليون 
او انس العبدة او عمر االدليب الذين وكداللة على حسن نواياهم 
وصدق مزاعمهم فهم يرفضون اجللوس اىل طاولة احلوار اليت 
ارتضى بها وقبلها بكل حسن نية كل طرف معارض يف سورية.

يف  الفضائية  املستقبل  حزب  قناة  على  القائمني  غباء  ان 
قراءاتهم لتطورات االحداث يف سورية اعمى ابصارهم وبصائرهم 
عما حصل يف ليبيا وتونس ومصر هو فعال لن يتكرر يف ارض 
الشام وان دمشق متكنت فعال من ختطي حمطات صعبة وقاهرة 
يف هذا اجملال وان اجلامعة العربية لن تتمكن من ان تطلب ولو 
كالميا اكثر من الدعوة اىل احلوار وهذا ما حصل، كما ان » البيت 
االسود« االمريكي صرح يف آخر مواقف له بضرورة احلوار وان 
اللييب  املشهد  ان  الفم  اعلنت ومبلء  االهم( روسيا  )وهذا هو 
لن يتكرر يف سورية.. فعالَم يراهن سادة وقادة الفهم والفكر 
الشعب  يهّيشون وجيّيشون  عالَم  املستقبل؟  قناة  االعالمي يف 

السوري الذي هو غري شاعر بوجودهم.
فعال، صدق من قال »ان مل تستِح فاصنع ما شئت« فان نسيت 
او تناست قناة املستقبل الفضائية اخلروقات االسرائيلية للبنان 
وسيادته وان هي تغاضت عن الرتكيز على هكذا خروقات حقيقية 
للسيادة اللبنانية فهي اول من جيوز وصمها باخليانة الوطنية، 
خاصة وان اسرائيل ما زالت حتتل جزءا من اراضي لبنان اليت 

يدعي القائمون عليها حبه والرغبة يف محايته.

لن تتمكنوا من األسد.. ال يف احلكم 
او الزعامة او اجلسد !

بقلم رامي القروش الـمجهر

أبعد من الثرثرة و»البهورة« 
للحريري على »التويرت«

ادمون صعب

»اللهم اجعلها يف أيدينا وال جتعلها يف قلوبنا«
ابراهيم بن ادهم
)عن التهافت على الثروة(
أخريًا ظهر الرئيس سعد احلريري من خلف نقاب العامل االفرتاضي، 
العامل احلقيقي،  أهله وأصدقائه ومريديه املقيمني يف  فأطل على 
خماطبًا إياهم بالوسيلة اليت كان هلا الفضل الكبري يف صناعة »الربيع 

العربي« وثوراته.
املهتمني  اللبنانيني  مع  للتواصل  »التويرت«،  احلريري  أراد  وسواء 
بشخصه بصفته ابن الشهيد رفيق احلريري، او كزعيم سياسي لفريق 
من اللبنانيني ختتصره »حركة 14 آذار«، فإنه فتح طريقًا للحوار عرب 
وسيلة حتولت منذ سنوات واحدة من أدوات التغيري السياسي يف 
العامل، كما أوجدت نوعًا جديدًا من الدميوقراطية يعرف بـ«الدميوقراطية 
جهة،  من  املواطنني  بني  التواصل  فيها  يعتمد  اليت  أي  السيربية« 
وبني هؤالء والسياسيني وقادة اجملتمع املدني، على االنرتنت يف 
وسائل  من  إليهما  وما  و«الفيسبوك«  »التويرت«  ثم  األوىل،  الدرجة 

االتصال.
صحيح ان التواصل بني احلريري واملهتمني به يف لبنان انطلق من 
نقطة فيها الكثري من الطرافة اليت وفرت ألخصامه مادة للتندر، إال 
ان الفضاء السيربي ما لبث ان أوقعه يف شرك سياسي من خالل 
»استفزازه« للرئيس نبيه بري بقوله ان فريقه إذا فاز يف انتخابات 
حال  يف  النواب،  جمللس  رئيسًا  بري  للرئيس  يصّوت  فلن   2013
ترشحه هلذا املنصب. فرد عليه بري، الذي يفضل شجاعة املواجهة 
واملكاشفة على االختباء وراء شاشة »التويرت«، متندرًا بقول احلريري 
انه ميضي وقته يف الرياض بني السياسة والغوص يف اعماق البحار 
وركوب الدراجات، ناصحًا له بالكف عن الثرثرة و«البهورة« والغوص 
والده من  ما فعل  على  وآدابها  والتعمق يف أصوهلا  السياسة  يف 

قبله.
إقفاله،  بابًا كان مغلقًا، وبات من الصعب  لقد فتح احلريري عليه 
خصوصًا انه وعد حماوريه بأنه سوف يكون »أكثر عدوانية سياسيًا«.

وكم نتمنى ان يشجع هذا األمر كثريين من السياسيني على ان تكون 
املواطنني،  مع  التحاور  أجل  من  وسواه،  »التويرت«  على  مواقع  هلم 
خصوصًا بعدما بات التواصل االجتماعي مصدرًا للقوة السياسية، يف 
حال أحسن استخدامه من أجل تقوية دور الفرد ثم اجملتمع املدني يف 
احلياة السياسية، بعدما كان هذا الدور حكرًا على أقلية او خنبة او 

طبقة، غالبًا ما كانت تقّدم مصاحلها اخلاصة على املصلحة العامة.
بالعودة إىل الرئيس احلريري، ال بد من جتاوز الثرثرة على »التويرت«، 
إىل فتح اوسع قنوات حوار مل يشهد لبنان مثلها من قبل، تطرح 
فيها معظم القضايا اليت تهم الناس، وجيرى عربها استفتاء دائم 
للمواطنني حول هذه القضايا بغية تكوين ما ُيعرف يف عامل التواصل 
قانون  موضوع  بطرح  البدء  يف  بأس  وال  الوعي«.  يف  بـ«الشراكة 
االنتخاب، واخليارات املعروضة يف شأنه، خصوصًا النسبية. وليطرح 
هذا املوضوع الذي يعترب ثورة يف ذاته ألن إقراره يعين أنها املرة 
األوىل يف العامل العربي تلغي فيه طبقة سياسية ذات بنية طائفية 
ومذهبية تارخيية. تلغي نفسها من أجل انتاج طبقة سياسية جديدة 
تنطلق من حق اجلميع يف املشاركة يف احلياة السياسية على قدم 

املساواة، بعيدًا من التمييز العنصري الطائفي واملذهيب.
السياسيني، وحتى  الزعماء  »تويرت« بعدد  وال بأس يف فتح مواقع 
بناء  أجل  الوعي من  الروحيني، من أجل حتقيق مشاركة يف  القادة 
املستقبل، بعد عبور مفازة العمر املؤهل لالنتخاب جبعله 18 سنة، 
وهو متوسط العمر املثالي »لنجوم« التواصل االجتماعي من الشباب 
والشابات الذين ال يفارقون الكومبيوتر، حتى يف ذهابهم إىل »بيوت 

الراحة«.
وحده  »االعالم  ان  املعلومات  تكنولوجيا  الباحثون يف  اكتشف  ولقد 
ال يغري االفكار. بل يغرّيها انتشارها على نطاق واسع، وقيام حوار 
احلقل،  هو  وهذا  العائالت  وبني  املنازل  وداخل  الناس  بني  حوهلا 
املثالي لتكوين الرأي العام«، على ما قال كالي شريكي يف »فورين 

افريز« لشهري كانون الثاني وشباط 2011.
واشار شريكي اىل ان الصحف ووسائل االعالم العادية تستهلك بينما 

وسائل االتصال االجتماعي، وخصوصًا االنرتنت، تستهلك وتنتج.
ان لبنان يف انتظار ثورة، فليكن قانون االنتخاب طليعتها، وبتسهيل 
هذه املرة من رجال الدين، من البطريرك املاروني صاحب الدعوة 
إىل »الشركة واحملبة« و«العقد االجتماعي اجلديد«، إىل املفيت قباني 
الذي رأى، يف خطبة األضحى، ان مثة ضرورة »حلصر مصطلح األقلية 
أما  للدستور،  تبعًا  فقط  والوزاري  النيابي  التمثيل  يف  واألكثرية 
يف حياتنا الوطنية والعامة فيجب علينا إسقاط هذا املصطلح النافر 
)...( وليس بيننا أقليات، فجميعنا أكثريات سواء بسواء ال فرق، 
ومجيعنا حباجة إىل احلماية، ال من بعضنا، وال من أجنيب ألحد منا، 
بل بكوننا ضمانة لبعضنا، وهذه هي احلماية احلقيقية، للبنان جبميع 
طوائفه حيال ما يتهدده من اخطار خارجية تلزمها احلماية من الداخل 

واللبنانيني أنفسهم«.
فهل يتلقف احلريري هذه الفكرة ويطرحها للنقاش واالستفتاء على 

»التويرت« ام هو يفّضل الثرثرة على أفكار قباني التصاحلية؟ 

Saturday 12 November 2011السبت 12 تشرين الثاني 2011

كلمة القنصل ماهر الخري يف عيد 
األضحى املبارك

، قال: ال ختذْلين،  يف صباح هذا العيد، همَس النوُر إليَّ
أنا شفيعَك، إتبعين

أوصْلَك إىل مفاتن الروح ومهجتها وبهجتها 
يقول:  النور  همِس  إىل  أنصتوا  العيد،  هذا  صباح  يف 

إتبعوني
نقطة  لكنَّ  شائكة،  دربَي  إنَّ  أقول:  احلقُّ  واحلقُّ   :

الوصول 
جناٌت جتري من حتتها األنهار، وليس من نهار دون مأمٍت 

لألقمار 
وليس من إنتصار دون تضحية وضحية

قوا دندنَة  النور يف هذا الصباح  أيها املؤمنون، صدِّ
سريوا يف مسرية اإلنقالب  على الذاِت  وعلى الضعِف 
واخلوِف واملوِت... سريوا مثل الزنابق البيضاء بعنفوان 

وإباء 
ة كي تصريوا زبدًا يتهادى فوق صفحِة مياه  وكرِم الِعفَّ

اجلذور واحلق والنور 
ال تتهاونوا مع الظالم، وليكِن اخلري رايًة وبوارق

أقدموا وال حتسبوا التضحيات عند اهلل ال حتتسُب... ومن 
يطيع اهلل، فإن اهلل لن خيذله 

بل سيأخذه بيده من نفق الظلمات واملتاهات إىل إنبثاقات 
ة   النور الالمتناهي. ولقد خّصكم اهلل بأن تكونوا خرَي أمَّ

يتوق  ال  منكم  ومن   ، فُسفليٌّ الشرُّ  ا  أمَّ ُعلوّي،  واخلري 
للعالء؟

ب صعوَد اجلبال ومن يتهيَّ
يبقى أبَد الدهِر بني احُلَفر

فال ختشوا التضحيات يف هذا األضحى ، وهل من مثرة 
دون ماء، وهل من نصٍر دون فداء، وهل من بناء دون 

أمل وعمل؟
إننا لن نصَل أبدًا إىل امُلبتغى دون جهٍد واجتهاٍد وجهاد 
يف سبيل احلق واخلري ونصرة النوِر على الظلم والظالم، 

ونصرة الروِح 
ارة يف السوء على النفس األمَّ

وإذا غامرَت يف شرٍف مروِم
فال تقنْع مبا دوَن النجوِم

فطعم املوِت يف أمٍر حقرٍي
كطعِم املوت يف أمٍر عظيم

 
ي يف سبيل  وهل هناك أنبُل وأشرُف وأعظُم من أن تضحِّ
فتتألأل  أحالمك...  وكرَمِة  ك  أيامِّ وكرامة  إميانك  شفاعِة 

روُحَك ُشُهبًا 
اِت اخلالق العظيم  يف جمرَّ

ولتبَق   ، األضحى  أيها  بك  أهاًل  العيد،  أيها  بك  فأهاًل 
ر كلَّ أنفاٍس للجهاِد الضحايا مالحم يف بالدي تعطِّ

العطايا وكلُّ حفنة رمٍل تنطُق من هنا ترابي وزادي 
 كل عيد وأنتم خبري 

2WAY TOWING 
SERVICES

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

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

أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن
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التوطني سيهّجر املسيحيني من املنطقة

العماد عون بعد إجتماع التكّتل: لسنا خدماً ال عند األمريكيني وال عند األوروبيني ولدينا كرامتنا الوطنية
واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
الرابية،  يف  األسبوعي  اجتماعه 
عون  العماد  حتدث  اللقاء  وبعد 
اىل الصحفيني عن أبرز املواضيع 
ثت ومنها موضوع احملكمة  اليت بحُ
واملشاريع  املالية  واملخالفات 
املتوقفة والتعيينات اليت تصطدم 

بالعقبات.
العماد عون انتقد غرور السياسة 
يظنون  جتعلهم  اليت  األمريكية 
أنهم قادرون على التدخل يف أي 
مشكلة يف العامل وحلها لصاحلهم 
الدول  مجيع  خراب  اىل  أدى  مما 
اىل  باإلضافة  فيها  تدخلوا  اليت 

خروجهم منها مهزومني.
ذّكر  احملكمة  متويل  موضوع  ويف 
بتأمني  مون  كي  لبان  تعهد  انه 
مّر  إذا  احملكمة  ملشروع  األكثرية 
عرب الطرق الدستورية ولكن جتاهل 
أوصل  وقوانينه  ودستوره  لبنان 

اىل هذا الوضع.
الكامل  النص  يلي  ما  ويف 

للحديث
جمريات  بثنا  اليوم  اجتماعنا  يف 
وهي  املعلنة  امللّفات  يف  األمور 
املخالفات  احملكمة؛  كثرية، 
املالّية، املشاريع اإلمنائّية، وأيضًا 
بالعقبات.  املصطدمة  الّتعيينات 
الّتفاصيل مهّمة يف  قد ال تكون 
أمٍر  كّل  ولكن  احلاضر،  الوقت 
واإلعالن  آخر،  أمر  عليه  يرتّتب 

املبكر قد يفسد جمرى األمور.

وأترك  اليوم  احلديث  أطيل  لن 
اجملال لألسئلة:

 »one way ticket« حجزمت  س: 
ولكّنه  احلريري،  سعد  للّرئيس 
عاد من يومني عرب »twitter«، وعرب 
عن مواقف ليست باجلديدة ولكّنها 

وصلت حلّد الّتهديد.
يشاء.  ما  يقول  أن  يستطيع  ج: 
مقروٍن  غري  قوٍل  ألّي  أهمّية  ال 

بفعل.
س: ماذا عن عودته؟

ج: أهاًل وسهاًل به، فال أحد مينعه 
 one»عن بريوت. هناك معنًى آخر لـ

way ticket«، وهو يعرفه جّيدًا.
س: مبوضوع االنتخابات الّطالبّية، 
اليت  اإلنتخابات  تقرأ يف هذه  أال 
فازت بها الكتائب وحلفاؤها يف 
يف  تغرّيًا  الّلويزة  سيدة  جامعة 

املزاج املسيحّي؟
اجلامعة  بإنتخابات  تسمع  أمل  ج: 

اليسوعّية؟
س: هناك جّو آخر يف اليسوعّية.

ج: ما هو اجلّو اآلخر؟
تضّم  الّلويزة  سيدة  جامعة  س: 
وهي  مسيحّيًا،  طالبًا  آالف  سّتة 
عترب  تحُ وهي  كسروان،  يف  تقع 

مؤّشرًا إلنتخابات العام 2013.
ج: اجلامعة اليسوعّية تضّم عشرة 
آالف ومخسمئة طالبًا، وإذا وضعنا 
يبقى  جانبًا 10% غري مسيحّيني، 
تسعة آالف مخسمئة طالب. عليك 
أن ترى عدد األصوات ألّن النتيجة 
تكون بعدد األصوات. ثّم هل كل 
من  الّلويزة  سيدة  جامعة  طاّلب 
مؤشرا  تعتربها  حتى  كسروان 
كل  من  الطالب  لالنتخابات؟ 
هو  الّشامل  واملؤّشر  املناطق، 
اليسوعّية،  اجلامعة  اكتسحنا  أّننا 
الّلويزة قّلصنا  ويف جامعة سيدة 
والعام  العام  هذا  بني  الفارق 
املاضي حوالي 50%. هناك مؤمتر 
الّطاّلب  عن  للمسؤول  صحايف 

سيفّند خالله كّل األرقام.

البارحة كان الّنائب ابراهيم كنعان 
ضيف تلفزيون الـ«mtv«، وأتأّسف 
األّول من  القسم  أخذ  أن احملاور 
وقال  األخبار  جريدة  يف  مقاٍل 
اجلامعة  فوز  يف  الفضل  أّن  له 
اليسوعّية يعود للفارق الذي جاء 
ومل  الّشيعة،  أصوات  خالل  من 
أصوات  إىل  ليصل  حديثه  يتابع 
أّن  هناك  واملعروف  املسيحّيني، 
يصل  املسيحّيني  الّطالب  عدد 
عدد  أّما   ،%90 وحّتى   %85 حلّد 
مع  فيتساوى  الّسّنة  أصوات 
أتأّسف  الّشيعة.  أصوات  عدد 
أتكّلم  كوني  املستمعني  من 
هذا  يف  الطائفية  النسب  عن 
املوضوع، ولكين أفعل ذلك حتى 
ال يتّم تضليلهم. هناك تكافؤ بني 
املعارضني  الّسّنة  أصوات  عدد 
كما  الّشيعة،  أصوات  وعدد  لنا 
أّن هناك بعض الكلّيات الّصغرية 
حيث الّسّنة هم أكثرّية وقد أخذوا 
أربعة مقاعد من الكلّيات الّصغرية 
أو  سّتني  أو  مخسني  تضّم  اليت 
وهناك  صوتًا،  وعشرين  مئة 
من  وكثريون  مستقّلون،  أيضًا 
وهذه  مّنا،  مقّربون  املستقّلني 
الغوص  أريد  وال  إنتخابّية  لعبة 
حصل  عالَم  املهّم،  لكن  بها. 
يتكّلمون  الذين  العالقة  أصحاب 
بهذه الّطريقة؟ ال نريد الغوص يف 
بتحليل  فليقوموا  املوضوع.  هذا 
نتائج  على  وليطلعونا  األرقام، 
الّشاكرين  من  وسنكون  حتليلهم 

هلم .
هيالري  الّسيدة  مسعنا  س: 
إلستالم  تشّجع  كلينتون 
اإلسالمنّي احلكم. هل سيتّم فرز 
فريق إسالمي بعد كّل األحداث يف 
املنطقة ليكون ضّد فريق إيراني، 

وسنشهد بالّتالي حربًا جديدة؟
ج: هذا الّشيء كان واضحًا لي منذ 
العام 2005. مسري جعجع على علم 
جورج  الّنائب  وكذلك  باملوضوع 
الّسابع  يف  زاراني  فقد  عدوان، 
الّثاني،  تشرين  من  والعشرين 
قد  الّزرقاوي  مصعب  أبو  وكان 
يف  الّشيعة  ضّد  فتوًى  أصدر 
نعلم  ومجيعنا  وكّفرهم،  العراق، 
جييز  اإلسالم  يف  الّتكفري  اّن 
إّن  يومها  هلم  قلت  اآلخر.  قتل 
ما حيصل يدل على مسعى حثيث 
شيعي يف  الفتعال صدام سين – 
زّنارًا  يشّكلون  بيث  املنطقة، 
حييطون به إيران، إن استطاعوا. 
سوريا  تركيا  يضّم  الّزنار  وهذا 
وبهذه  ومصر،  األردن  الّسعودّية 
البلدان يكتمل الّزّنار ويتوّقف املّد 
إىل  تقديراتهم  بسب  اإليراني 
يرتكون  وبالّتالي  وسوريا،  لبنان 
العراق الذي خرجوا منه اآلن. ومن 
إسرائيل  مع  الّسالم  يقيمون  ثّم 
املشكلة  يشاؤون. هذه هي  كما 
الّزّنار،  إذا شّكلوا هذا  احلقيقّية. 
حنن سنكون ضمنًا يف داخله. أنا 
إىل  سيؤّدي  الّتوطني  أن  أكيد 
كّل  مَل  وإال  املسيحّيني،  تهجري 
مسيحّيي  أجل  من  احلركة  هذه 
الّسيدة  ستخدعنا  هل  الّشرق؟ 
كلينتون؟ هل تستطيع أن تعلمنا 
عن األوضاع يف الشرق أكثر مّما 
لدنا وهنا عشنا  حنن نعلم؟ هنا وحُ
وهنا فهمنا مجيعنا ما الذي حيصل. 
الفهم ملا  لو كانوا على قدٍر من 
والعراق  أفغانستان  يف  غطسوا 
منها  ليخرجوا  املنطقة  تلك  وكّل 
األمور  يبّسطون  ذلك.  بعد  هربًا 

كثريًا. نقول للـ«tracteur« اخلاص 
ألّن  افّتجاه  بهذا  تذهب  ال  بهم 
هناك مهوارًا وقد تقع فيه، فيكمل 
اهلاوية،  يف  يقع  ان  إىل  سريه 
آخر   »tracteur»بـ يأتون  وبعدها 
ال  اهلاوية.  من  األّول  ليسحبوا 
أن  يستطيعون  وال  لديهم،  رؤية 
يروا إىل اين تؤّدي جمريات األمور. 
يف  كبري  غرورهم  ألّن  ذلك  كّل 
الّسياسة، وقد اكتشفنا ذلك من 
يعتقدون  معهم.  الّتفاوض  خالل 
أّي  احتواء  على  قادرون  أّنهم 
العامل،  مكان يف  أّي  مشكلة يف 
كما يستطيعون معاجلتها مبا يؤّمن 
ان  إىل  الّشخصّية،  مصلحتهم 
دخلوا يف احلروب املباشرة، ويف 
أفغانستان  زواريب  يف  املعارك 
وكانت  والعراق،  وباكستان 
البلدان  هذه  خربوا  أّنهم  النتيجة 
ما  كّل  ليس  إذًا،  منها.  وخرجوا 
ناجحًا.  يكون  األمريكّيون  يقوله 
لو كان األمر كذلك، لكانوا جنحوا 
يف كوريا وحسموا، ولكانوا جنحوا 
املعركة  وحسموا  فييتنام  يف 
يف  حسموا  لكانوا  لصاحلهم، 
حسمت  إسرائيل  لكانت  العراق، 
العام  يف  لبنان  على  حربها  يف 
2006 من خالل دعمهم هلا. ذلك 
العهد انتهى، وقلت وأكرر إّنه لن 
ٌيكتب الّنجاح إلسرائيل بعد حرب 
ونقول  2006. حنن خنتصر  العام 
الّتحليل  ولكن  العناوين،  فقط 
طويل جّدًا وال وقت لسرده اآلن. 
سرتبح  املقاومة  إّن  قلنا  عندما 
فاّتهمتمونا  إسرائيل،  مع  احلرب 
يتكّلم  ان  يستطيع  من  باخللل. 
يف   »geopolitique»الـ مبوضوع 
لبنان؟ َمن من بني كّل الّسياسّيني 
الذين يطلقون الّتصرحيات صباحًا 
وظهرًا ومساًء يستطيع أن يتكّلم 
يف هذا املوضوع؟ ال أحد. يطلقون 
الّسؤال  يبقى  ولكن  النظريات، 
هنا  وأقصد  اّطالعهم.  مدى  عن 
وليس  املعطيات  على  اّطالعهم 

على اآلراء.
هل  كلينتون  هيالري  تقوله  ما 
هو مبين على واقع قدرة اجلبش 
هل  حتضرياته؟.  وعلى  األمريكّي 
يقاتل  أن  اجليش  هذا  يستطيع 
أّنه  أم  واحتالهلا؟  األرض  على 
قّوة تدمريّية رادعة؟ ما إن ينزل 
األرض  على  األمريكي  اجليش 
ختسر  الّردع  قّوة  اّن  كما  خيسر. 
من  استعماهلا  يتّم  عندما  هيبتها 
دون أن تنجح. أين هيبة أمريكا؟ 
أهي فقط يف قدرتها على تدمري 
ليبيا؟  يف  فعلوا  كما  البلدان 
اطالق  على  سوريا  يف  حيتّجون 
اجليش  على  املعتدين  على  النار 

يف  قتلوها  اليت  الضحايا  بينما 
 collateral« يعتربونها  حروبهم 
damage« قتلوا الناس باآللف يف 
وكوسوفو  وسوريا  وليبيا  العراق 
هم  القتلى  هؤالء  كّل  وبلغراد. 
يف  مشكلة  فال  معركة،  خسائر 
تلوا عن طريق اخلطأ،  قتلهم إذا قحُ
اخلطأ  طريق  عن  القتل  وكأّن 
ذلك  بعد  ونسمعهم  مسموح.!! 
اإلنسان!!  حقوق  عن  يتكّلمون 
حق  الفلسطيين  للّشعب  أليس 
بأرضه وهويته؟! أين هو الّشعب 
يتجّرأون  كيف  الفلسطيين؟ 

ويتكّلمون عن حقوق اإلنسان؟!
فأتوا  بلدًا مستقرًا،  كانت  سوريا 
لينقّضوا  وبتحريضهم  مباهلم 
حاجة  هناك  كانت  نعم  عليها. 
صحيح،  هذا  سياسي،  لتحسني 
ولكن هل دعوا لتحسني األوضاع؟ 
ذلك!!  عن  يتحّدثون  نسمعهم  مل 
إصالحات  يريدون  إّنهم  قالوا 
سياسية بدايًة، فاستجاَب الّرئيس 
أن  لبثوا  ما  ثّم  ملطالبهم،  األسد 
أن  يريدون  إّنهم  وقالوا  رفضوا 
يسقَط الّرئيس، بعدها بدأ إطالقحُ 
قنعوا  يحُ أن  ويريدون  الّنار.. 
إصالحاٍت  يريدون  إّنهم  العامل 
سياسية؟! هذا جزء من الّتخطيط 
الّثوري، فهو يبدأ باملطالب احملقة 
لتجميع عدد كبري من الّناس، فإذا 
هذا  يتفاعل  احلاكم،  يتجاوب  مل 
جتاوب  إذا  أما  ضّده..  الّتجييش 
ملطالبهم، فيطلبون أكثر وأكثر..

تقوم هدنة يف  أن  اّلذي مينع  ما 
سوريا؟ ملاذا زادت الّنار واحلرائق؟ 
ملاذا رفض قائد »جيش الّتحرير«، 
املعارضة  ورفضتها  اهلدنة 
اخلارجية.. ماذا قال ذلك القائد؟ 
وتفتيت  سوريا  مهامجة  يريد  إّنه 
من  انطالقًا  السوري  اجليش 
تركيا ومبساعدة احلكومة الرّتكية. 
ومبوقِفه  برأِيه  متحّكٌم  هو  كم 
حّذر  بعدها،  الشخص؟؟..  هذا 
من  املعارضة  مقاتلي  فيلتمان 
أنفسهم  وتسلني  القتال  إيقاف 
!« ملاذا هو ملتزٌم باملوضوع هلذه 
الّدرجة؟. أتعتقدون أّنهم حيصون 
الّضحايا؟ هل يهمهم العدد؟ حنن 
ال  األمن  ملاذا صرخنا يف جملس 

للحرب الّداخلية؟
وهم  حرب،  اليوم  سوريا  يف 
ولكّنهم  يتدّخلوا  أن  يريدون 
اخلطة  الغطاء.  تأمني  يف  فشلوا 
كانت أصاًل تصعيد األزمة وعادًة 
الّتدخل..  العربية  الّدولحُ  تغّطي 
ولكن، وقفت روسيا والّصني يف 
وجههم ومل تسمحا هلم هذه املرة 
ليبيا.  حصل يف  ما  بعد  بالتدخل 
أن  ينتظرون  من  هناك  واآلن 

الّشام؟ سيطول  مطار  ينزلوا يف 
نيابيَتني  دورتني  رمبا  انتظارهم، 
قد  يكونون  رمبا  ورئاسَتني، 

نضجوا عندها
شربل  مروان  الوزير  قّدم  س: 
يف اجللسة األخرية مشروع قانون 
أو  عليه  م  اّطلعتحُ هل  اإلنتخابات، 
هل من مالحظات على املضمون؟

عليه  يّطلعون  وزراؤنا  ج: 
عندما  نا  عملحُ وحنن  وسيناقشونه. 

نكون يف اجمللس.
س: يف وقٍت يعمل الوزير شربل 
يستمر  األجور،  لتصحيح  حناس 
ارتفاعحُ األسعار يف األسواق. وما 
يسأله املواطنون هو أين الّرقابة، 
الكل  ألّن  املعنية؟  الوزارة  أين 
يتحّدث عن املوضوع لكن ال رقابة 

لضبط األسعار يف الّسوق.
األمر؟  هذا  يف  اجلديد  وما  ج: 
هذا  على  اعتدنا  لقد  معيشيًا 
الوزير حناس ال  . خطةحُ  املوضوع 
بل  األجور،  بتصحيح  فقط  تتعّلق 
الّضرييب  بالّنظام  الّنظر  بإعادة 
أكثر  عادٍل  بشكٍل  َوّزع  يحُ حتى 
الّشامل  الّصحي  الّضمان  ويغّطي 
للكل، كما الّتوظيف يف القطاعات 

املنِتجة.
تداعيات  س: هل سيكون هناك 
لألزمة الّسورية بعد فشل املبادرة 
العربية؟ كما أّن هناك حديثًا عن 

تدويل األزمة؟
تدويل  عند  سيفعلون  وماذا  ج: 
بالّسالح؟  سينزلون  األزمة؟ 
هل  سيفعلون،  ماذا  للحرب؟ 
سببًا  يريدون  سوريا؟  سيحتّلون 
ولكّنهم ال جيدونه. على كّل حال، 
أخربونا ما سيحصل من اليوم حتى 
ستستمر  وهل  املقبل  األسبوع 
أّنها  أعتقد  أنا  ال..  أو  املشاكل 

انتهت.
الّرئيس  لك  وّجَه  لقد  س: 
أليست  مفاده:  تساؤاًل  ميقاتي 
من  احملكمة  متويل  على  املوافقة 
اجليوب اخلاصة هو املوافقة على 

الّتمويل؟
ج: أنا أحتاج أمواَل الّدولة ملشروٍع 
ويدفع  األموال  قرضنا  َفليحُ آخر، 
هو. سبق وتعّهدتحُ لبان كي مون 
مّرر  حال  يف  أّنه  له  رساليت  يف 
الّسنيورة مشروع احملكمة بالّطرق 
مستعّدون  فنحن  الّدستورية، 
تزال  وال  له.  األكثرية  لتأمني 
جلميع  لِّغت  وبحُ موجودة  الرسالة 
يسأل  ال  عندما  ولكن  الّدول. 
ه عّنا، فهذا  بان كي مون أو غريحُ
أن  منا  يطلبوا  ال  ولكن  شأنهم 
ننفذ ما يقولون! وأنتم تعرفونين 
أن  العامل يستطيع  »أّن  وتعرفون 
يسحَقين ولكّنه لن يأخذ توقيعي«. 
كرامة  هناك  مزحة،  ليس  فاألمر 
يف  نتعهد  إننا  له  قلنا  وطنية! 
حال مر مشروع احملكمة بالوسائل 
الّدستورية، بتأمني األكثرية.. أنا 
لستحُ خادمًا ال عند أمريكا وال عند 
األوروبيني وال عند أي دولة أخرى. 
أكتايف«  على  بلدي  ابَن  »أمحلحُ 
ولكين ال أمّد يدي أمام أّي إنساٍن 
أو  كبريًا  كان،  أّيًا  العامل،  يف 
متساوين  اهلل  خلَقنا  لقد  صغريًا. 
اهلنود  أننا  أحرارًا، وهذا ال يعين 
هنا  األمريكيون  نا  وسيخّلصحُ احلمر 
كّل  على  األوسط.  الّشرق  يف 
إىل  احلمر  اهلنودحُ  سيعودحُ  حال، 
أمريكا.. الحظوا اإلحصاءات، لقد 
اجلنوب،  من  األمريكيون  طردهم 

وهم اآلن يعودون من اجلنوب.

احملكمة  ملف  أهمية  على  س: 
على  وإصراركم  ومتويلها 
هناك  أّن  اليوم  يبدو  موقفكم، 
املوضوع  كّل  عن  لإلهلاء  حماولة 
بإعادة طرح طاولة احلوار من خالل 
االسرتاتيجية الّدفاعية ونزع سالح 
حزب اهلل كما هو مطلوب من فريق 
معكم  الّتحدث  مّت  هل  املعارضة. 

اليوم أصاًل بطاولة احلوار؟
م أنتم سؤااًل  ج: كال لكن لقد طرحتحُ

كم. علّي فأجبتحُ
موضوع  هم  طرحوا  لقد  س: 
االسرتاتيجية الّدفاعية ونزع سالح 

حزب اهلل.
نزع،  مسألة  هناك  أّن  طاملا  ج: 
ثّم  للبنان،  األمان  َفليعطوا 
أّمنوا  الّسالح.  بنزع  َفليطالبوا 
للجيش القّوة الالزمة، واطلبوا نزَع 
الّدفاعية  االسرتاتيجية  الّسالح. 
بنى على قّوة ذاتية، وبعدها نبحث  تحُ
باملوضوع. ما هي القوة الّذاتية؟ 
أن  بدون  الّسالح  بنزع  بَحث  يحُ ال 
يكون هناك قوة ذاتية تنوب عنه! 
املوجودة  الّرادعة  القوة  هي  من 
يتناولون  دائمًا  أرِضنا؟  على 
َفليعودوا  باملقلوب!  املوضوع 
من  العاشرة  الفقرة  ويقرأوا 
إقرأوها!  اهلل..  مع حزب  تفاهمنا 
عليها  الّتفاهم  مّت  قد  بنوٌد  هذه 
كّلها، تضّم الفلسطيين والّسوري 

وسالح حزب اهلل وال1559.
سبق وأوردت صحيفة »اجلمهورية« 
اخلامسة  اجللسة  أمسته  ما  حمضَر 
بني الوزير وليد املعّلم والّرئيس 
احلريري رمحه اهلل، يقوالن  رفيق 
سوريا  إىل  ذهبتحُ  إني  فيه 
يفاوضوني  ألن  هم  واستعَطفتحُ
قاَل  واملعّلم  يقبلوا،  مل  ولكّنهم 
فسوف  لبنان  إىل  عدتحُ  إن  إّني 

أخربه.. وأقوال وأقوال أخرى..
ال  لسوريا  ه  وجهتحُ اّلذي  الكتاب 
خّطي.  كتاب  هو  عندي!  يزال 
بل  مبوضوعه،  يبحث  مل  واملوفد 
حتّدثوا مبوضٍع عام، ألّن املكتوب 
هو  احملضر  هذا  إذًا  مغلقًا.  ّلم  سحُ
»اجلمهورية«،  يف  كالويكيليكس 
وهناك  يريدون..  كما  رَتَجم  يحُ
كي  يشتهون مساعه  مّمن  الكثري 
مل  إن  أسكت  لن  به.  يتاجروا 
أن  أقبل  لن  الكذب،  عن  يكفوا 
جمتمعي،  ويضّلل  أحدهم  يكذب 
نا  إعالمحُ أصبَح  أواجه.  سأبقى  بل 
على  يعيش  »باألرض«!  املكتوب 
موجوداته.  بيع  وعلى  »الّشحادة« 
بضعِفه  اإلعالم  هذا  يقتنع  لن 
قرأه  إذا  إال  يتغرّي  أن  وبضرورة 
فاملقال  وانتقدوه.  الّناس 
جيعل  واّلذي  ّلل  َ واحملحُ املدروس 
يقّدمحُ  مبوضوعه  مليًا  يفّكر  قارئه 
الّسريع  اخلرب  من  أحسن  معلومة 
الذي مير على الّتلفزيون، وأحسن 
املكتوب  االعالم  الّراديو.  من 
جيب  ولكن  اإلثَنني،  من  أفضل 
أن يكون مضمونه جاذبًا، واإلعالمحُ 
عن  يتحّدث  اّلذي  هو  الّصحيح 
صحيح،  بتحليٍل  ولكن  األخطاء، 
احلاكم  على  يقضي  أن  وبإمكانه 
إذا كان فعاًل يريد مصلحَة شعِبه. 
كل أمر جيب الّتأكد منه. اإلعالم 
هو األعني الّساهرة، فعندما أعطوه 
حصانة، أعطوه إياها ليس ليكذب 
يعرب  أن  يقدر  حتى  بل  ويضّلل، 
عن اآلراء ضّد احلاكم أو أن ينّبه 
احلاكم، احلصانة ليست كي يفلت 
الّصحف  ولتصبح  الّناس  على 

مماسح، فهذا غري مقبول!

Saturday 12 November 2011السبت 12 تشرين الثاني 2011
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سراديب مملوءة باألسلحة جرى التعامل معها بشكل مناسب
نهر البارد حبمص: قتل 200 مسلّح مكّبل من 

قبل جمموعة مسلحة آتية من لبنان

يدور احلديث حاليا حول املواجهة اليت ميكن 
أن حتصل بني سورية واجلامعة العربية يف 
مستوى  على  سيعقد  الذي  املقبل  االجتماع 
املبادرة  القاهرة لتقييم  وزراء اخلارجية يف 
سؤال  وهو  سورية.  األوضاع يف  خبصوص 
رمبا يسعى الكثريون الستشراف اإلجابة عليه 
قبل املوعد احملدد. إال ان مصادر دبلوماسية 
عربية توقعت أال حيمل االجتماع أي جديد بل 
سينربي اىل إعطاء املزيد من الوقت لفرص 
إطالقه  إىل  دمشق  تسعى  الذي  احلوار 
ومجاعاتها  للمعارضة  األوامر  صدرت  بعدما 
املسلحة يف سورية أن ال توافق عليه انتظارا 
»النتصار« قد تستطيع تلك اجلماعات حتقيقه 
ولو جزئيا لتحسني شروطها، أو لعله يضرب 
احلكومي وخيلخل قواعد  البناء  »اسفينا« يف 
عملت القوى اخلارجية طويال على خلخلتها من 

اخلارج ومل تفلح.
أنها  اىل  السياق  هذا  يف  املصادر  تشري 
بعدم  للمسلحني  األمريكية  الدعوة  تفهم 
االستجابة لطلب السلطات تسليم اسلحتهم 
هو  ما  وإال  املنطلق،  هذا  من  العفو  مقابل 
األمر الذي تنتظره اإلدارة يف واشنطن من 
بعض العناصر احملاصرة يف »خميم« محص 
يف  كربى  محاوة  يعكس  والذي  »البارد«، 
املبادرة  إطالق  مع  بالتزامن  األخرية  اآلونة 

العربية؟
وتضيف املصادر العربية أن النداء األمريكي 
يسعى اىل تسعري املوقف على األرض، يف 
حني أن الواليات املتحدة تعرف أن ال قدرة 
هلؤالء على املواجهة لفرتة طويلة، خصوصا 
يف ظل إجراءات بدأ تنفيذها أخريا حملاصرة 
تلك املنطقة حتى عرب احلدود مع لبنان الذي 
اجلماعات  لسالح  الرئيسي  املصدر  يشكل 
أن  على  يدل  ما  وهو  املسلحة يف سورية، 
انتقاء محص كمركز حمصن للقتال مل يكن من 
قبيل الصدفة، وإمنا كان خمططا له التصاله 
القوى احلزبية  اللبناني، ناهيك عن  باجلانب 
اليت تسيطر على املنطقة يف هذا اجلزء من 
التخريب  ألعمال  الداعمة  اللبنانية  اجلغرافيا 
داخل سورية. ما يعين أن األمريكيني يسعون 
تعريض  عرب  الدماء  من  املزيد  اسالة  اىل 
مع  باملواجهات  للقتل  اجلماعات  تلك  افراد 

قوات حفظ النظام يف سورية.
الوضع  العربية  الدبلوماسية  املصادر  تشّبه 
يف محص مبا جرى يف خميم نهر البارد يف 
قررت  عندما   2007 متوز  يف  لبنان  مشال 
شن  تسكنه  كانت  اليت  املسلحة  اجلماعات 
محلتها على اجليش اللبناني، مشرية اىل أن 
املدينة  يف  حاليا  يقتلون  الذين  املسلحني 
السورية ليسوا بعيدين ال سياسيا وال فكريا 
هم  بل  البارد،  يف  كانت  اليت  تلك  عن 
اجليش  قد يضطر  ما  واحدا،  خطا  يشكلون 
السوري اىل تنفيذ عملية شبيهة بتلك اليت 
بؤرة  على  للقضاء  اللبناني  اجليش  نفذها 
التوتر. وهنا ال بد من التذكري بأن الواليات 
اللبناني  تزويد اجليش  امتنعت عن  املتحدة 
باملعدات العسكرية الالزمة حلسم معركته يف 
ذلك احلني بالرغم من حاجته املاسة اليها، 
وهو عاد واستقدم ما حيتاجه من سورية حتى 
متكن من اخلروج من حرب استنزاف كان قد 

بدأ يدخل فيها.
وللتذكري أيضا، ال بد من السؤال عن مصري 
عناصر تنظيم فتح اإلسالم الذين فروا من 
سجن رومية يف وقت تداولت فيه وسائل 
مساعدات  تقديم  عن  معلومات  اإلعالم 

Saturday 12 November 2011السبت 12 تشرين الثاني 2011

للبيع

للبيع 
بداعي 
السفر

سيارة ميتسوبيشي ماغنا موديل 1996

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

لالتصال: 291 210 0420

لوجستية هلم مكنتهم من تنفيذ خطوة اهلروب 
اليت تكررت مرارا وحصرا مع عناصر تابعة 
هلذا التنظيم الذي يعتقد بأن له الباع الكربى 
يف تهريب السالح اىل سورية بالتعاون مع 

تيار لبناني معروف.
على ضوء ما تقدم، فإن األفق يبدو مسدودا 
فقط  توجهت  اليت  العربية  املبادرة  امام 
أن ختطو  السورية من دون  احلكومة  باجتاه 
باجتاه اجلماعات املسلحة لثنيها عن أفعاهلا، 
إعالمها  أجهزة  اىل  توعز  أن  األقل  على  أو 
للتخفيف من وترية التحريض على احلكومة 
السورية وأجهزتها األمنية، أو باحلد األدنى 
املوقف،  رصد  يف  احلياد  على  الوقوف 
حبق  ارتكبت  اجملازر  من  العديد  أن  علما 
القوى النظامية وبعض الشرائح اإلجتماعية 
املسلحة  السلفية  اجلماعات  تكفرها  اليت 
حصلت  واليت  واملسيحيني  املسلمني  من 

بالتزامن مع املبادرة العربية وبعدها.
كيف ستتصرف اجلامعة العربية ومؤسساتها 
وسائل  بعض  جزئيا يف  وزع  ما  ضوء  يف 
اإلعالم من معلومات جلها رمسي عن نشاط 
اجملموعات املسلحة اليت تقاتل يف »خميم نهر 
البارد اجلديد يف محص« ومفادها أن »معظم 
كانت  املسلحني  مع  ضبطت  اليت  األسلحة 
القبض  جرى  كما  »إسرائيلي«،  صنع  من 
على أكثر من 80% من عناصر أطلقوا على 
لـ  التابعة  الفاروق  كتيبة  اسم  أنفسهم 
»جيش سورية احلر« على حد زعمهم، وجرى 

الكشف عن خمابئ لألسلحة هلم«؟
وتفيد املعلومات الواردة أيضا »ان األسلحة 
فرق  من  فرقتني  لتسليح  تكفي  املكتشفة 
اجليش السوري )باآلالف(. يضاف اىل ذلك 
أن تلك األسلحة معظمها »إسرائيلية« الصنع 
ومن ضمنها أجهزة تنصت وتفجري عن بعد 

لتفجريها«.
وتضيف املعلومات انه » جرى ضبط الكثري 
من املناظري الليلية وخرائط هامة تشري اىل 
وخمابئ  واسلحتهم  املسلحني  هؤالء  مكامن 
سراديب  على  العثور  عن  فضال  األسلحة 
وتنفيذها  بتخطيطها  قام  باألسلحة  مملوءة 
أحد املهندسني من بلدة تلبيسة وبعلم أحد 

املسؤولني يف احملافظة«.
املعلومات  ايضا وحبسب  ومن املهم ذكره 
نفسها أنه »عثر على نفق من بابا عمرو اىل 
السلطانية جمهز بأدوات تكييف واتصال وله 
رئيسيان  خمرجان  منها  ضبط  خمارج،  عدة 
يف  منزل  داخل  وآخر  عمرو  بابا  يف  واحد 
اكثر  كان يستخدمه  انه  ويعتقد  السلطانية 
االعرتافات  بعض  حبسب  مسلح   1000 من 
باألسلوب  النفق  مع  التعامل  جرى  وقد 

املناسب«.
مسلح   200 من  ألكثر  جثث  على  عثر  كما 
وتبني  عليهم،  الرصاص  أطلق  وقد  مكبل 
مسلحة  جمموعة  قبل  من  قتلوا  انهم  الحقا 
يريدون  كانوا  ألنهم  لبنان  من  أتت  أخرى 
تسليم أنفسهم كي يصار اىل اتهام األمن 

بقتلهم يف ما بعد.
السؤال املطروح هو حول ما إذا كان اجليش 
السوري سيدخل يف عملية تطهري لـ«خميم« 
محص كما فعل اجليش اللبناني يف خميم نهر 
البارد، علما أن خميم محص حيظى بدعم دولي 
اكرب وأوسع مما حظي به خميم البارد الذي 
املتحدة  الواليات  بني  للخالف  حمورا  شكل 
وبعض الدول األوروبية املتفقة اليوم على 

رؤية واحدة ملا جيري يف سورية.

حممد مشس الدين 

 العريــش: التفجيـر السابــع خلط تصدير
 الغاز إىل إسرائيل

الغاز  تفجري  خط  تعّرض 
فجر  إلسرائيل،  املصري 
تفجري، هي  لعملية  أمس، 
منذ  نوعها  من  السابعة 
»ثورة 25 يناير«، متسببة 
لكل  اإلمدادات  وقف  يف 

من إسرائيل واألردن. 
أن  عيان  شهود  وذكر 
خط  فجروا  جمهولني 
مزار  منطقة  يف  األنابيب 
العريش،  مدينة  غربي 
منفذي  أن  موضحني 
العملية جاؤوا إىل املنطقة 
قبل  سيارتني  مستقلني 

وقوع التفجري بساعة تقريبا، 
قبل أن تعلو ألسنة اللهب من املنطقة اليت 

ال حترسها القوات األمنية. 
ولفت الشهود إىل أن ألسنة اللهب تصاعدت 
لعشرات األمتار، ما حال دون إمكانية وصول 
القوات األمنية ملوقع التفجري لعدة ساعات. 
من جهته، قال مسؤول يف شركة غاسكو، 
إن  املصري،  الغاز  تصدير  عن  املسؤولة 
فيما  متاما،  الغاز  ضخ  لوقف  أدى  التفجري 
انتدبت جلنة فنية من وزارة البرتول لتحديد 
مدى األضرار اليت حلقت خبطوط التصدير. 

منطقة  يف  كبرية  قبيلة  مشايخ  أحد  وقال 
الشيخ زويد لـ«السفري« إن التفجري السابع 
يف  للعدو  املصري  الغاز  نقل  »خلطوط 
إسرائيل، لن يكون األخري«، مشريًا إىل أن 
»احلكومة واجمللس العسكري يريدان تزويد 
اليهود بالغاز، والشعب يريد مقاومة هؤالء 

)اإلسرائيليني(«. 
وأضاف أنهم يتوقعون استئناف توصيل الغاز 
الطبيعي يف غضون شهرين إلسرائيل، لكنه 
أكد أن »اخلط سيستهدف مرة ثانية، حتى 
الغاز«. ورفض  لو ضاعفت احلكومة أسعار 
شيخ القبيلة احلديث عن هوية املنفذين أو 

املخططني، مكتفيا بالقول إن كل املصريني 
يرفضون تزويد إسرائيل بالغاز. 

ويعد هذا التفجري السابع خلطوط نقل الغاز 
الطبيعي املصري إلسرائيل منذ بدء أحداث 
قد  إسرائيلية  مصادر  وكانت  يناير.  ثورة 
الشهرية  التكلفة  أن  شهرين،  منذ  أعلنت 
الغاز  وقف  نتيجة  إسرائيل  تتحملها  اليت 
املصري تتجاوز 300 مليون شيكل )أكثر من 

80 مليون دوالر(. 
احلرية  حزب  تعهد  أخرى،  جهة  من 
»اإلخوان  جلماعة  احلزبية  )الواجهة  والعدالة 
املسلمني«(، بالعمل على اسرتداد منطقة أم 
الرشراش، املعروفة حاليا بإيالت، والواقعة 

حتت سيطرة إسرائيل. 
احلرية  حلزب  العليا  اللجنة  عضو  وقال 
الرشراش  أم  إن  قشطة،  حممود  والعدالة 
أرض مصرية، وان إسرائيل ليس هلا حدود 
احلدود  جماورة  مؤكدا  األمحر،  البحر  على 
األردنية املصرية مباشرة يف هذه املنطقة. 
وأضاف أن »هذه القضية سوف تطرح على 
الربملان املقبل من خالل أعضاء حزب احلرية 

والعدالة«. 
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<Ö^€¬ <gÒ^fl÷] <Ì◊j”÷] <Áñ¬ <Ö^ç_Ê
<·ÁËàÀ◊i <±] <oËÇu <ª <ÎÖÁu
<Å^œ√fi]» <·_ <±] <H» <·_ <Íe <·_»
<h]Áfl÷] <ã◊. <ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q
<‡⁄<ÇËà⁄<±]<ÎÅˆË<ª¯}<≈ÁïÁ⁄
<ÿæ <ª <ƒËÜéj÷] <·_Ê <H›^äœfi˜]
<^íœfi <;√Ë <Ÿ^€¬] <ÃËÜíi <Ì⁄Á”u
<H^„äÈÒÖÊ <Ì⁄Á”£] <l^Èu¯ë <ª
<·Ê^√j÷]Ê <·á]Áj÷] <_Çf⁄ <ª<˜¯}]Ê

J«l^�◊ä÷]<∞e<^⁄
<gj”⁄ <ÌÚÈ‚ <≈^€jq]» <±] <kÀ÷Ê
<ÿ⁄^“ <ÖÁñu <ª <Íe^Èfl÷] <ã◊.]
<·]<‹„fl⁄<Ìä∏<2j¬]<oÈu<H^„Ò^ñ¬]
<]Áñ ÖÊ<HÇœ√fli<·]<‡”µ<˜<Ìä◊¢]
<ãÈÒÜ÷]<‡”÷Ê<HŸ^€¬]<ŸÊÇq<Ö]ÜŒ]
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<‡©Ê <HÜ}a <Â^ü] <ª <Ç„jq] <ÎÜe
<Ìä◊¢]» <·] <]Ç“ˆ⁄ <H«‰√⁄ <Ã◊j™
<Ã÷^≠<^‚Å^œ√fi] <·]Ê<HÌÈŒ^nÈ⁄<4∆

J«h]Áfl÷]<ã◊.<Í◊}]Ç÷]<›^øfl÷]
ÃâÁË

<Îá^∆ <gÒ^fl÷] <Ì◊j”÷] <Áñ¬ <ÅÇçÊ
<Ìäâˆπ]» <±] <oËÇu <ª <ÃâÁË
<» <·] <Ó◊¬ <H«Ÿ^âÖ˛÷ <ÌÈfi^flf◊÷]
<Ö^fj¬] <ª <Í‚ <l˜^íi˜] <Ì◊”é⁄
<·_ <å^© <ÿeÜç <ÿÈœjäπ] <ÜËáÁ÷]
<·ÁÀæÁ⁄ <«Ê4qÊ]» <ÍÀæÁ⁄ <ÿ“
<H«ÂÜ⁄`e <]ÊÜ≥`Ë <·] <g´Ê <H‰ËÇ÷
<^„◊È«éje <›^„i˝]» <·] <±] <]4é⁄
<4∆Ê <]3 ] <ÎÖÁä÷] <ÿu^ä÷] <Ó◊¬

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

J«∞fi]Áœ÷]<ÌÀ÷^ß<ÇËÜË
<·] <g´ <Ìfl¢ <Î]» <·] <Ô_ÖÊ
<·Á”i<·]<g´<ÿíu<^⁄<ª<–œ†
<Ì÷`äπ]» <·] <�]Ç“ˆ⁄ <H«ÏÇË^¶
<ÔÁœ÷ <›^√÷] <ÜËÇπ] <·] <käÈ÷
<ÍÀËÖ <ÕÜç_ <]Á◊÷] <Í◊}]Ç÷] <‡⁄˜]
<ÿ“ <·] <2j√fi <^flfi˘ <ÿe <HÜ∑_ <º}
<ÌËÜ”ä√÷] <l^äâˆπ] <ÿnµ <‡⁄
<èÈ¢]<ÇÒ^Œ<Ê_<ÍÀËÖ<]Á◊÷] <]Áâ
<‹„fi <̆HÜ∑_<º}<ÍqÁ„Œ<·^q<Å^€√÷]
<˜» <‰fi_ <^vïÁ⁄ <H«^fljË^∑ <·Áfl �⁄ˆË
<ÿæ <ª<ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q <Çœ¬ <‡”µ
<–ËÜÀ÷]<·_Ê<HŸ^€¬_<ÃËÜíi<Ì⁄Á”u
<Ÿ^€¬˘]<ÃËÜíi<ÏÜ” <ò ÜË<Ü}˚]
<^⁄ <ÌrÈjfi <±] <ÎÅˆi <^„fi] <Á÷ <Óju
<·Áñ ÜË<‹„fi˘<ºœ <H^⁄<·^”⁄<ª
<±]<ÎÜËÜ£]<Ç√â<ãÈÒÜ÷]<ÅÁ√Ë<·]

J«ÿ€¬<Î`e<›^Èœ÷]
<ƒ⁄» <Vh^q_ <HŸ]ˆâ <Ó◊¬ <�]ÅÖÊ
<�̂ëÁí}Ê<‡”∫<Íç<ÿ“<Ω¯fflq
<‰√€äfi <^fi_Çe <ÎÑ÷] <Ü⁄Ñj÷] <Ç√e
<ãÈ÷» <‰fi] <Ô_ÖÊ <–ËÜÀ÷] <‡⁄ <‰fl⁄
<Ì„fq <ãÈÒÖ <≈ÁqÖ <ÎÖÊÜñ÷] <‡⁄
<ÇÈ÷Ê <gÒ^fl÷] <«;õÁ÷] <Ÿ^ñfl÷]»
<tÜ≠<·_ <ÿe <HÖ]Éa <MP<±]<Ω¯fflq

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

J«ÌÈflõÊ
Ì€√õ

<Ÿ^ñfi <gÒ^fl÷] <Ì◊j”÷] <Áñ¬ <Ç“_Ê
<ª <∞È ^vë <ƒ⁄ <^œ÷ <ª <Ì€√õ
<∞⁄˘]» <·_ <HÖ^”¬ <{ <^f◊u <Ìœ�fl⁄
<‡äu <Ç �È �ä÷] <«!] <hàu«{÷ <›^√÷]
<ÜËÁ�je<ÃÒ^ ��÷]<ÿËÇ√i<ºeÖ<!]Üífi
<hÊÜ‚ <Á‚ <Ü⁄˘] <]Ñ‚Ê <H›^ø �fl÷]
<‰fi˘ <H �Í“É <hÁ◊â`e <›^⁄˘] <±c
<àËà√i <Í“Ü”e <|Ü�÷ <;€ï <ò Ö
<·cÊ <HÌ �ËÖÁ„€¢] <ãÈÒÖ <l^ �Èu¯ë
<ÜËÁ�i<·˘<HÏÜç^f⁄<Ç �È �ä÷]<^„◊œË<%
<t^j† <HÌ”Ò^ç <ÌeÖ^œ⁄ <Á‚ <›^ø �fl÷]
<·_ <^vïÁ⁄ <H«ÅÖÊ <Ñ}_Ê <Ö]Áu <±]
<Ì �Èâ^È �ä÷] <Ì �ÈÀÒ^ ��÷] <^«÷c <≈ÁïÁ⁄»
<·Á”Ë <ÇŒ <Ì �Èâ^äu <‡⁄ <‰◊€¨ <^⁄Ê
<gäù<›^ø �fl÷] <ÜËÁ�i <l^€ �◊ä⁄ <‡⁄

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

<ŸÁ◊£] <±c <ŸÁëÁ÷] <—Á√ËÊ
<ÇÈÀπ] <·_ <ÔÜfi <‘÷Ñ÷ <HÌ �È¬ÁïÁπ]
<Ì �Èf√ �é÷] <Ìflï^£] <Ÿ �Ávji <·_ <Á‚
< �–£] <—^œuc <‹¬Å <±c <ÍÀËÖ <]Á◊÷
<ÿq�Ü÷] <]Ñ‚ <Õ^íficÊ <HÌ÷]Ç√÷]Ê
<l]á^®˝] <gu^ë <Há^Èj⁄^e < �;õÁ÷]
<l^”fç <Ãé“ <^„ �€‚]Ê <Ô2”÷]
<HÇu_<á]àÀjâ]Ê<Î �Ç†<·ÊÅ<H¯€√÷]
<^⁄<– Ê<^‚]Ü•<ÖÁ⁄˜]<Ñ}`i<·_<Ó◊¬

J«∞fi]Áœ÷]<Íñjœi
ÎÖÅ^œ÷]

<Å^Ëá <gÒ^fl÷] <«Ì◊j”÷]» <Áñ¬ <Ç“_
<Ö^f}_» <±] <oËÇu <ª <HÎÖÅ^œ÷]
<Íe^Èfl÷] <ã◊.]» <·_ <H«ÿfœjäπ]
<ƒ⁄ <öÖ^√jË <˜ <^≤ <‰äÀfi <ÇÈâ
<›^øfl÷] <l^È÷a <ƒ⁄Ê <ÖÁjâÇ÷]
<‰fi_ <±c <�]4é⁄ <H«Íõ]ÜŒÁµÇ÷]
<Ÿ^€¬˘] <ÃËÜíi <Ì⁄Á”u <ÿæ <ª»
<∞e <·Ê^√j÷]Ê <·á]Áj÷] <_Çf⁄ <xfíË

J«–Èf�j◊÷<ÿe^Œ<4∆<l^�◊ä÷]
<›^øfl÷]Ê <ÖÁjâÇ÷]» <·_ <±c <Ö^ç_Ê
<·^€ �øflË <Íe^Èfl÷] <ã◊r€◊÷ <Í◊}]Ç÷]
<·_ <g´ <oÈù <HƒËÜéj÷] <l^È÷a
<Î_ <ª <ÏÜï^u <Ì⁄Á”£] <·Á”i
<Î_Ö <±c <kÀ÷Ê <J«ÌÈ√ËÜéi <Ìä◊q
<ÊÇf¬ <·Áfi^œ÷] <ÿqÜ÷ <ÎÖÁjâÅ
<ƒËÜéi<˜»<·_<Ç“ˆË<ÎÑ÷]<l]ÇËÁ¬
<J«Ÿ^€¬˘] <ÃËÜíi <Ì⁄Á”u <ÿæ <ª
<h]Áfl÷] <ã◊• <ãÈÒÖ» <·_ <Ô_ÖÊ
<Ìä◊q<±c<‰iÁ¬Çe<ÇËÜË<ÎÜe<D‰ÈffiE
<±c<·^”⁄<‡⁄<›^€j‚˜]<ÿœfi<ÌÈ√ËÜéi
<ÌËÜn“˘] <ÿé Ê <‰◊é <ÌÈ�«j÷ <Ü}a
<H«Ì⁄Á”£] <ÿÈ”éi <ª <ÏÇËÇ¢]
<«‘ËÜ€j÷]»<áÁ <́˜»<‰fi_<Ó◊¬<�]ÅÇé⁄
<–◊§ <�̂Èâ^Èâ <ò√f÷] <^flñ√e <Ó◊¬
<MP <≈^∂]» <Ç“_Ê <J«ÌflÈ√⁄ <–e]Áâ
<]Éc <Ìä◊¢] <·_ <Ö^fj¬] <Ì„¢ <Ö]Éa
<V‹j}Ê<J«ÌËÖÁjâÅ<4∆<Í„ <lÇœ¬
<˜c<H«›Áä¶<Ü⁄_<]Ñ‚Ê<’Ö^éfi<‡÷»
<·Á”Ë <‡÷» <‰fi_ <ÂÅ^œj¬] <ÔÇe_ <‰ �fi_
<]Ñ”‚<Å^œ√fi˜<ÍfiÁfi^Œ<h^ífi<’^fl‚

J«Ìä◊q
]Ü‚á

<«ÌÈfi^flf◊÷]<l]Áœ÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<Ç“_Ê
<oËÇu <ª <]Ü‚á <·]Á�fi] <gÒ^fl÷]
<ÌËÜ£] <{ <·^flf÷ <lÁë» <Ì¬]Éc <±c
<HÕ¯} <ÿí¨<%» <‰fi_ <H«Ì⁄]Ü”÷]Ê
<ŸÊÇq<ÌéŒ^fl⁄<Ó◊¬<—^Ài˜]<‹jË<%Ê
<ã◊•<gj”⁄<ÌÚÈ‚<Ìä◊q<ª<Ÿ^€¬_
<|Üç <ÎÜe <ãÈÒÜ÷]» <·_Ê <Hh]Áfl÷]
<·^“<gj”π]<ÌÚÈ‚<^ñ¬_Ê<H‰i^ÈnÈu
<Ìä◊¢] <ÌËÖÁjâÅ <›Ç√e <‹„Ë_Ö <‹7

J«ÌÈe^Èfl÷]
<^⁄<·¯¬c<Ó◊¬<^flœ ]Ái<^flfi_»<xïÊ_Ê
<‡”÷Ê <HÂÅ^∑ <·]ÊÜ⁄ <ÿÈ⁄à÷] <‰÷^Œ
<Á‚Ê <HŸ^€¬_ <ŸÊÇq <ƒËáÁje <^flÚqÁ 
<ÌÚÈ‚<ª<ÜœË<%<^π^õ<H‘÷Ñ“<ãÈ÷
<ÎÑ÷]<HÍ◊}]Ç÷]<›^øfl◊÷<^œ Ê<gj”π]
<‡⁄ <Ÿ^€¬] <ŸÊÇq <ƒïÁe <x€äË <˜
<gj”π] <ÌÚÈ‚ <ª <‰jéŒ^fl⁄ <·ÊÅ

J«ÂÖ]ÜŒcÊ
<h]Áfl÷] <ã◊• <ƒ€jq] <]Éc» <VŸ^ŒÊ
<MLL <ÜŒ_Ê <ÌÈ√Èfõ <ÕÊÜæ <ª
<xfíË<‹„flÈe<Çu]Ê<‡⁄<ãÈ÷<H·Áfi^Œ
<ÂÜéfiÊ <‰√ÈŒÁi <·ÊÅ <^È◊√  <^fiÁfi^Œ
<Í÷^j÷^eÊ<HÌ⁄Á”£]<ÿfŒ<‡⁄<ÂÑÈÀfliÊ
<gËÜäi<‡⁄<Ì€”£]<Í‚<^⁄<ÕÜ¬_<˜
<:÷]<ÌœËÜ�÷^e<Ÿ^€¬_<ŸÊÇq<|]3Œ]
<g´<^fl◊Œ<^flfi_«{e<]Ü“Ñ⁄<H«[k◊íu
<Ó√äflâ<^flfi_Ê<HÌä◊¢]<Çœ√i<˜<·]
<Ÿ^u<ª<h^ífl÷] <Ÿ^€j“]<›Ç¬<±]
<]Ñ‚ <·˘ <HÏÁ¬Ç÷] <Ó◊¬ <Ö]Üë˝]

J«'ËÖ^j÷]<ª<ÿí†<%<Ìœe^â
ÕÁ◊√π]

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

<·^€È◊â <Ÿ^éÈ⁄ <ÌËÖÁ„€¢] <ãÈÒÖ
<HÍi^œÈ⁄ <gÈ® <Ã◊”π] <ãÈÒÜ÷]Ê
<ÌÈ◊€¬ <ª <^„Ò]Öa <öÜ  <Ì÷Ê^¶ <2¬
<s„fi» < �·_ <Ó◊¬ <] �ÅÇé⁄ <H«ÃÈ÷`j÷]
<±c <Á‚ <^⁄ <Ö]Éa <‡⁄ <‡⁄^n÷] <ÔÁŒ
<Ì⁄Á”£]Ê<‹”£]Ê<Ì�◊ä÷^e<Ö^nÚjâ˝]
<^€◊¬ <HÌÈâ^Èä÷] <ÌËÇÈ”÷] <ÌâÖ^∫Ê
<ÔÇ÷ <ÏÇuÁ⁄ <ÌËıÖ <Î˘ <ÅÁqÊ <˜ <·_
<Ó◊¬<Ìä ^fl⁄<ÿe<HÖ]Éa<T<ÔÁŒ<^ŒÜ 
<‡⁄ <ÏÅ^Àjâ¯÷ <ÌËÖ]áÁ÷] <ìí£]

J«Ì�◊ä÷]Ê<Ì⁄Á”£]
<Ì√ï^} <ÔÁœ÷] <ÂÑ‚» <·_ <Ü“ÉÊ
<˜ <HÃÈ÷`j÷] <ª <ÌÈqÖ^§] <l]4m`j◊÷
<oÈu <HÎÖÁä÷] <ÇÈ√í÷] <Ó◊¬ <^€Èâ
<^‚Ç„éi<:÷] <l^e]Ü�ï˜]<kä”√fi]
<Ó◊¬Ê<H·^flf÷<ª<^„Ò^À◊u<Ó◊¬<^ËÖÁâ
<·_<ÊÇfË<ÎÑ÷]<H«!]<hàu»<‹„â_Ö
<‰Èfl√Ë <˜ <Ífi^flf◊÷] <Í◊}]Ç÷] <·`é÷]
<‘÷Ñ÷ <H^ËÖÁâ <‰Èfl√i <ÎÑ÷] <ÖÇœ÷^e
<Í◊rfli <Óju <ÿÈ”éj÷] <ª <oË3Ë

J«’^fl‚<≈^ïÊ˘]
<ÿÈ”éi»<±c<Íi^œÈ⁄Ê<·^€È◊â<^¬ÅÊ
<ÖÁ⁄˘]<4Èäje<Ófl√ �i<Ω]ÜŒÁfl”i<Ì⁄Á”u
<Ìœ÷^√÷]<ÖÁ⁄˘]<ÿœfli<·_<Ó◊¬<HÌÈi^È£]
<]ÅÇé⁄ <H«;õÁ÷] <Ö]Á£] <Ì÷Ê^õ <±]
<ÌuÊ]Üπ] <Ì÷^u <^„fic <hÁqÊ» <Ó◊¬
<l]4m`j÷] <k† <Ì€Ò^œ÷] <ÌÈ⁄Á”£]
<^‚˜ÁjË <:÷] <HÌÈ◊}]Ç÷]Ê <ÌÈ€È◊Œ˝]
<4È«j÷]» <ÿj”i<ãÈÒÖ<Üç^f⁄<ÿ”ée
<‡⁄<H·Á¬<Ÿ^éÈ⁄<gÒ^fl÷]<«|¯ë˝]Ê
J«ÌËÖ]àjâ˝]<‰f÷^�⁄Ê<‰i^√◊�i<Ÿ¯}

<Ì⁄Á”u<ÿ€¬<ÿÈ√Ài<ÏÅ^¬c»<±c<^¬ÅÊ
<^⁄» <^ñ ]Ö <H«Ÿ^€¬˘] <ÃËÜíi
<]Ç“ˆ⁄ <H«Ì÷] �Á¢] <‹Èâ]Üπ^e <Ó€äË
<ª <ÿí¨ <·_ <g´ <ƒËÜéj÷]» <·_
<ƒÈ�jäi <HÌÈ◊√  <Ì⁄Á”u <ÅÁqÊ <ÿæ
<ÎÇfiÊ <Hl^À◊π] <ƒ⁄ <Óõ^√ji <·_

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

J«Ç◊f÷]<ª<Ï4f“<ÌÈâ^Èâ
27]

<gÒ^fl÷]<«gÒ^j”÷]»<Ì◊j“<Áñ¬<ÅÇçÊ
<Ì¬]Éc <±] <oËÇu <ª <27] <ÎÅ^ 
<˜<h]Áfl÷]<ã◊•»<·_<Ó◊¬<H«ÜrÀ÷]»
<] �4é⁄<H«Ì⁄Á”£]<ÖÊÅ<Ñ}`Ë<·_<g´
<ÅÁ√Ë<‰⁄Ç¬<‡⁄<Ìä◊¢]<ÖÁñu»<·]<±c
<H«gÒ^j”÷]«{÷<Íâ^Èä÷]<gj”π]<±c
<Ì⁄Á”u <ÖÊÅ <ÿÈ√Ài» <±] <^È¬]Å
<·^flf÷<·_Ê<^€Èâ˜<HŸ^€¬˘]<ÃËÜíi

J«Íu^Èä÷]<‹âÁπ]<h]Áe_<Ó◊¬
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على  إسرائيلية  طائرات  أغارت 
أمس  غزة  قطاع  على  دفعتني 
االول، فيما واصل املستوطنون 
الغربية  الضفة  يف  اعتداءاتهم 
على  واعتدوا  سيارات  وأحرقوا 

مواطنني فلسطينيني.
بيان  ناطق عسكري يف  واعلن 
ان اجليش االسرائيلي شن ليل 
الثالثاء االربعاء غارة جوية على 
صاروخ  سقوط  اثر  غزة  قطاع 
على جنوب األراضي احملتلة منذ 

العام 1948.
»اجليش  ان  البيان  واوضح 
يستخدم  موقعا  استهدف 
جنوب  يف  ارهابية  لنشاطات 
قطاع غزة واصابه«، وان الغارة 
كانت ردا على سقوط صاروخ 
من طراز القسام مساء الثالثاء 

على جنوب اسرائيل.
الغارة  بأن  فلسطينيون  وأفاد 
املطاحن  منطقة  استهدفت 
الذي  األمر  خانيونس،  مشال 
تسبب بأضرار مادية ملمتلكات 

املواطنني.
أخرى  طائرة  واستهدفت 
الغارة  من  قصري  وقت  بعد 
مشال  املطاحن  منطقة  األوىل، 
خان يونس، ما أدى إىل إحلاق 
أضرار مادية، دون أن يبلغ عن 

إصابات ـ
أحرق  الغربية،  الضفة  يف 
يف  سيارات  ثالث  مستوطنون 

بلدة بيت أمر مشال اخلليل.
الوطنية  اللجنة  منسق  وقال 
واالستيطان  اجلدار  ملقاومة 
ماريا،  أبو  أمر يوسف  بيت  يف 
التجمع  يف  مستوطنني  إن 
أحرقوا  »عتصيون«  االستيطاني 
الثغرة  منطقة  يف  السيارات 
القريبة من جتمع »عتصيون« تعود 
ملكيتها لكل من: حابس حسني 
ابريغيث، ويوسف حممد حسني 
ابريغيث.  وسهيل  ابريغيث، 
كتبوا  املستوطنني  أن  وأضاف 
شعارات على اجلدران تدعو إىل 
االنتقام، ومالحقة الفلسطينيني 

وممتلكاتهم.
من  مستوطنون  رّش  كما 
ايضا،  »عتصيون«  مستوطنة 
املواطنني  أراضي  على  املقامة 

غارتان إسرائيليتان على قطاع غزة تتسببان خبسائر مادية
واملستوطنون حيرقون سيارات ويعتدون على فلسطينيني يف الضفة

أول  مساء  حلم،  بيت  جنوب 
على  الغاز   ، االول  أمس  من 
حممد  سعود  املواطن  أسرة 
ارطاس  قرية  من  أسعد  حسن 
يف بيت حلم أثناء تواجدهم يف 
أرضهم القريبة من منزهلم قبالة 

املستوطنة.
عددا  بأن  امين  مصدر  وأفاد 
»عتصيون«  مستوطين  من 
باغتوا أسرة أسعد أثناء تواجدها 
بيت  خربة  يف  منزهلا  قرب 
جتمع  وسط  الواقعة  اسكاريا 
برشهم  وقاموا  املستوطنة، 
إصابتهم  اىل  أدى  ما  بالغاز، 
مجيعا حباالت اختناق، نقل على 
إثرها الطفل سعد )10 سنوات( 
العربية  اجلمعية  مستشفى  اىل 
لتلقي  جاال  بيت  يف  للتأهيل 

العالج.
بيت  خربة  سكان  أن  يذكر 
إىل  يتعرضون  اسكاريا 
مضايقات مجة من املستوطنني 
تهجريهم  بهدف  سنوات،  منذ 
أراضيهم  على  واالستيالء 

لتوسيع حدود املستوطنة.
إىل ذلك، سّلمت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي، امس، املزارع علي 
إخطارًا  جابر،  عودة  أبو  صاحل 
جلرف أرضه الواقعة يف منطقة 

البقعة شرق اخلليل.
وقال املزارع إن مساحة األرض 
أربعة  تبلغ  بالتجريف  املهددة 
أن  مضيفًا  تقريبًا،  دومنات 
قوات االحتالل يرافقها موظفون 
اإلسرائيلية  املياه  شركة  يف 
»مكروت« طاردت املزارعني يف 
البويرة احملاذية ملنطقة  منطقة 
ومنعتهم  اخلليل،  شرق  البقعة 

من العناية مبزروعاتهم.
عدد  املستوطنون  وزاد 
يف  نصبوها  اليت  الكرفانات 
مبنطقة  املواطنني  أراضي 
وصل  حيث  امس،  البويرة 
حتى  كرفانات   10 إىل  عددها 

اآلن.
أراضي  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
منطقيت البقعة والبويرة تعد من 
اخلليل،  مدينة  أراضي  أخصب 
عليها  باالستيالء  مهددة  وهي 
من قبل سلطات االحتالل، كما 

يتعرض املواطنون العزل فيهما 
وباستمرار العتداءات ومضايقات 

من قبل املستوطنني.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية 
بأن قوات االحتالل دهمت خربة 
جنوب  دورا  بلدة  يف  سالمة 
املواطن  منزل  وفتشت  اخلليل 
راس،  أبو  محدان  خليل  إياد 

وعبثت مبحتوياته.
قوات  اعتقلت  االحتالل  قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم 
بلدة  من  فلسطينيني  امس، 

قباطية جنوبي جنني.
وحملية  أمنية  مصادر  وذكرت 
كبرية  قوات  أن  فلسطينية 
ساندتها  االحتالل  جيش  من 
علو  على  حلقت  مروحية  طائرة 
منخفض، اقتحمت بلدة قباطية 
وشنت  ساعات  أربع  من  ألكثر 
النطاق  واسعة  تفتيش  محالت 

يف كافة أحياء البلدة.
قوات  أن  املصادر  وأضافت 
املواطنني:  اعتقلت  االحتالل 
عاما(،   27( كميل  عطا  أنس 
وأمحد هشام كميل )26 عاما(، 
العربية  وهو طالب يف اجلامعة 
األمريكية، وأفرج عنه من سجون 

االحتالل قبل حنو شهرين.
ذكرت  ذاته،  السياق  ويف 
مصادر أمنية أن قوات االحتالل 
األسري  ذوي  منزل  اقتحمت 
عاما(   24( عبيدي  عاطف  يزن 
اقتياده  بعد  جنني،  خميم  يف 
مقيد  وهو  األسر  من  وإحضاره 
وعبثت  والرجلني،  اليدين 
وصادرت  املنزل،  مبحتويات 

أغراضا وملفات لألسري.
لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة 
إن  أمس،  قالت  فلسطني، 
اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات 
مكتبها  أعضاء  من  ثالثة  منعت 
معرب  عرب  السفر  من  السياسي 
من  لألردن  املؤدي  الكرامة 

دون إبداء األسباب.
االحتالل  أن سلطات  وأوضحت 
رباح  رمزي  من  كال  منعت 
وإبراهيم أبو حجلة وحممد سالمة، 
أعضاء املكتب السياسي للجبهة 
العيد  عطلة  خالل  السفر  من 

واعادتهم عن جسر الكرامة.
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املالكي يدعو البعثيني إىل إعالن توبتهم وبراءتهم من احلزب
العراقي  الوزراء  رئيس  دعا 
نوري املالكي البعثيني إىل إعالن 
احلزب،  من  وبراءتهم  توبتهم 
»يكون  أن  ضرورة  على  مشددًا 
الديكتاتورية  من  خاليا  العراق 

والبعث الصدامي«.
القاها  كلمة  يف  املالكى 
إىل  االول  أمس  زيارته  خالل 
وجهاءها  ولقائه  كربالء  حمافظة 
هلؤالء  »اقول  قال:  ومثقفيها، 
بدعم  اخرى  مرة  بدأوا  الذين 
يريدون  ال  الذين  من  وتوجيه 
ان  ويتصورون  للعراق  اخلري 
هذه الشرذمة احلقرية )ميكن( ان 
تعود اىل الواجهة من جديد« انه 
»ليس من املمكن ابدا ان يرتفع 
الديكتاتورية  لتلك  صوت  اي 
»كالمي  ان  واضاف  البغيضة«. 
اعادة  استعادة  حياولون  للذين 
العمل  املشؤوم:  التنظيم  هذا 
قبل  به  الذي مسعتم  هو  معكم 

ايام والذي سرتونه بعد ايام«.
عراقا  نريد  »إننا  واضاف: 
والبعث  الديكتاتورية  من  خاليا 
اإلرهابية  واملنظمات  الصدامي 
وأن هؤالء هم من ارتكبوا جرائم 
بشعة ضد الشعب وأدخلوا العراق 
»البعثيني  داعياًَ  حروب«،  يف 
وبراءتهم  توبتهم  إعالن  إىل 
مؤسساتهم  أمام  »البعث«  من 
أجهزة  أمام  براءتهم  ويوقعوا 
فإنهم  وإال  املختصة،  الدولة 
حتت طائلة املسؤولية واملالحقة 

القانونية«.
»البعثيني  حييي  أنه  إىل  واشار 
البالد«،  خدمة  إىل  عادوا  الذين 
»البعث«  حزب  أن  »إىل  الفتًا 
للدستور  وفقا  حمظورا،  ُيعد 
العراقي«، وقال: »اننا يف حمطة 
من حمطات التوحيد ونعيش هذه 
االيام فى حالة من التماسك، لذا 
البد ان نستمر بها، وال نفقدها، 

مواجهة  اىل  حباجة  واننا  كما 
تواجه  اليت  املستمرة  التحديات 

مسريتنا املتصاعدة«.
هم  الناس  »هؤالء  بان  وذكر 
اىل  العراق  اوصلوا  الذين 
ارتكبوا   )...( اليه  وصل  ما 
العراق  وادخلوا  البشعة  اجلرائم 
 )...( منها  طائل  ال  حروب  يف 
حكم  حتت  العراق  اصبح  واخريا 

القوات االجنبية«.
نريد  »نعم  قائال:  املالكي  وتابع 
بكرامة  يعيش  شعب  فيه  عراقًا 
والدستور  العدالة  اساس  وعلى 
ومساع  واحلريات  والقانون 
صوت الشعب وان متضي فرتة 
الديكتاتورية اليت تعيشها بعض 

الشعوب اآلن«.
مجيع  كلمته  فى  املالكي  ودعا 
إىل  العراقية  السياسية  الكتل 
حتمل مسؤولية الشراكة الوطنية، 
االلتزام  ضرورة  على  وشدد 
وااللتزام  إلغائه  أو  بالدستور 
بالتوافقات السياسية، واعترب أن 
»البعض يطالبون بالدستور عندما 
ضده  ويقفون  ملصلحتهم  يكون 

إذا مل يتوافق مع مصاحلهم«.
حنو  يتجه  انه  املالكي  وأوضح 
احلكومات  صالحيات  زيادة 
من  كثري  وحتويل  احمللية 
املشاريع عليها، متمنيا أن تكون 
تنفيذ  على  قادرة  احملافظات 
قدرات  إن  وقال  املشاريع، 
جيدة  اآلن  أصبحت  احملافظات 
وتتحمل أن حنيل اليها املشاريع، 
أن  إىل  احمللية  احلكومات  ودعا 
على  وقادرة  ناجحة  أنها  تثبت 
بإمكان  ويكون  املشاريع  إجناز 
الوزارات االعتماد على احلكومات 
احمللية وحتتفظ الوزارات بدورها 

الرقابي واملتابعة.
من جهة ثانية، حذر املالكي من 
مطالب بعض جمالس احملافظات 

اداريا  مستقلة  اقاليم  بتشكل 
واقتصايا، واصفا االمر بـ«كارثة« 
ان  وقال  احلاضر.  الوقت  يف 
الوقت  مهم.  الوقت  »اختيار 
امنا  للفدراليات  ليس  احلالي 
ينبغي ان تكون يف ظل استقرار 

وهدوء ووحدة وطنية«.
جيب  املطالب  هذه  ان  واضاف 
احلرص  اساس  »على  تتم  ان 
يكون  ان  اساس  على  وليس 
على  فيدراليًا  العراق  من  جزء 
املشاكل  وتبدأ  طائفي  اساس 
»اقول بكل  والتحديات«. وتابع: 
وليس  التقييم  مبدأ  من  صراحة 
من موقع القبول والرفض، انها 

ستتحول اىل كارثة«.
)حمافظة(  يف  »ترون  واضاف 
موقف  كان  كيف  الدين  صالح 
فعلهم  ورد  احملافظة  اهالي 
مؤكدا  االجراء«،  هلذا  الرافض 
انه »ليس من مصلحة اي حمافظة 

االن ان تتجه بهذا االجتاه«.
وكيل  أكد  ذلك،  غضون  يف 
السابق  العراقية  الداخلية  وزارة 
االعتقاالت  أن  األسدي  عدنان 
الداخلية  وزارة  تنفذها  اليت 
باخلارجني  وصفهم  من  بشأن 
عن القانون شأن داخلي وليس 

لألمم املتحدة شأن بها.
تصريح  يف  األسدي  وقال 
يعكر  شيء  أي  »إن  صحايف 
السياسية  والعملية  األمن  صفو 
يف البالد، جيب أن تتعامل معه 
األجهزة األمنية حبزم، كون ذلك 
الداخلية«،  وزارة  مهام  من  هو 
مشريا إىل أن »هناك العديد من 
السابق  اجليش  وقادة  البعثيني 
التعرض  أو  اعتقاهلم  يتم  مل 
إىل  يشري  مما  شيء،  بأي  هلم 
متورطون  هم  اعتقلوا  الذين  أن 
بعمليات تضر مبصلحة العامة يف 

العراق«.
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 مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
الخطي للحصول على الجنسية األوسرتالية

إجابات صحيحة
Correct answers:

*املحامية بهية ابو حمد*

توجيهات دائرة اهلجرة للطالب الليبيني يف أسرتاليا

جلسة رائعة مع النرجيلة
 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية

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

والرقص الشرقي
Ph: 9709 8081 

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

1. Trying to make other 
people hate or act violently 
towards others because of 
their culture, ethnicity or 
background, is against the 
law.
1) Trying isn’t against the 
law, but making them act 
violently is.
2) It is correct
3) It is only illegal to act 
violently, not trying, or 
making other people to do 
so.
4) It is correct, except in 
cases of cultures or ethnicities 
not officially approved in 
Australia.

2. What is the biggest annual 
public event in Australia?
1) Australia Day
2) Christmas Day
3) New Years Day
4) Anzac Day

3. When did the European 
settlement start?
1) When the first 11 convict 
ships arrived on 26 January 
1788
2) In 1901, when colonies 
became a confederation
3) In 1851, when gold was 
discovered in New South 

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

قلقًا  األسرتالية  احلكومة  أبدت 
كبريًا بالنسبة لتدهور الوضع يف 
ليبيا، وباألخص الناحية اإلنسانية 
الوضع  هذا  بأن  واعرتفت  منه، 
ممكن أن يؤثر على حياة الطالب 
يف  يدرسون  الذين  الليبيني 

أسرتاليا.
وبنتيجة  ذلك،  من  بالرغم  لكن 
لتأثري  اهلجرة   دائرة  تفّهم 
على  ليبيا  يف  اإلنساني  الوضع 
فوجهت  أسرتالي،  يف  الطالب 
بالشروط  بااللتزام  تعليمات  هلم 

املرفقة بتأشريتهم كما يلي:
يف  التسجيل  على  املثابرة   -1

الربامج الدراسية.
2- احلفاظ على حضور مقبول يف 

الدروس والنجاح فيها.
الدراسية عن  املؤسسة  إبالغ   -3
بعد  اإلقامة  مكان  تغيري يف  أي 
من  أيام  السبعة  تتجاوز  ال  مدة 

تاريخ التغيري.
الصحي  الضمان  احلفاظ على   -4

خالل فرتة اإلقامة يف أسرتاليا.
احملددة  بالقيود  األلتزام   -5
لساعات العمل، حبيث ال تتجاوز 
العشرين ساعة يف األسبوع خالل 

مدة الربنامج الدراسي.

احلكومة  توقفت  لو  ماذا 
الليبية من تأمني املساعدات 

املالية للطالب الليبيني؟

احلكومة  متانع  ال  احلالة  هذه  يف 
األسرتالية على أن يثابر الطالب 
يف  دراستهم  على  الليبيني 
الفرصة  تتيح  كما  أسرتاليا، 
وسائل  إلجياد  الطالب  هلؤالء 
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<ÌÈπ^√÷]<Ìví÷]<Ì€øfl⁄<kfl◊¬_
<‡⁄ <ÏÖÅ^í÷] <l^¬^√ç˜] <·]
<mobile phones<Ì÷Á€-]<Ãi]Á7]
<…^⁄Ç÷] <·^õÜâ <gfäi <ÇŒ
<›]Ç~jâ] <î^~ç˜] <Ó◊¬Ê
<Ê]<( textingE<ÌÈífl÷]<ÿÒ^âÜ÷]
<‡¬ <pÇvj÷]Ê <≈^€ä÷] <Ïà„q]
<Çv◊÷   free-hands devices < <Ç√e

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

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

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

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

JÌÈ∆^⁄Ç÷]<›]ÖÊ˜^e<^„j◊ë

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J«^ËÁflâ
<ÎÜÀÈq<V{e<Ÿ^íi˜]<Ö^äÀjâ¯÷

0421778671<Áâ]Ü∆

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J»Üâ˘]

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

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

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

Vÿn⁄
<Ÿ]Á⁄˘]<Å]Å3â]<;fl”µ<Ój⁄

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

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

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

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

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

<J«ÌÈ◊ë˘]<ÏÁf√÷]<‡⁄

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

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

VŸÁu<xÒ^ífiÊ
ÇËÇrj÷]Ê<^flf÷]

ÌÈ÷^Èju˜]<ÿÒ^âÜ÷]
4q`j÷

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

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

JMOMPQL

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

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

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

@kÓ◊ãm
@kÓ€aÎÜ

Ú‹‡»nèflÎ@ÒáÌáu
<pb◊äbfl@Âfl@

Kumhoz<Michlelinz<
Dunlopz<BridgestoneJJJ<<

^‚4∆ÊGood year

DWheel AllignmentEÔÿÓmbflÏmÎa@ÊaçÓfl
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¯÷

املالية  املساعدات  لتأمني  أخرى 
إلكمال دراساتهم. باإلضافة إىل 
األسرتالية  احلكومة  وافقت  ذلك 
على قبول املساعدات من مراجع 

مالية أخرى على النحو التالي:
1- من حساب خاص للطالب.

مؤسسات  من  املال  استدانة   -2
مالية.

أو  للطالب،  دراسية  منحة   -3
مساعدات مالية أخرى.

من اجلدير التنبه له بأنه يف حال 
من  املالية  املساعدات  توقفت 
ِقَبل احلكومة الليبية، أو من مراجع 
أخرى سبق أن أعلن عنها الطالب 
الدخول  إشارة  منحة  طلب  من 
أن  الطالب  على  اسرتاليا،  إىل 
ال يقلق ألنه ستعطى له الفرصة 
ملوظف  وضعه  تغيريات  ليشرح 
ينظر  سوف  الذي  اهلجرة  دائرة 
فيه، ويعمل على مساعدته. كل 
حالة سينظر فيها حبسب الظروف 

اخلاصة بها.

هل ميكن أن تـُلغى تأشرية 
الطالب الليبيني؟

نعم! تلغى التأشرية يف حال عدم 
الطالب بشروطها. عندها  التزام 

ُيطلب منه مغادرة البالد.
الصعبة  األوضاع  وبسبب  ولكن 
احلكومة  قررت  فقد  ليبيا،  يف 
مرنة  سياسة  أتباع  األسرتالية 
ملساعدة الطالب، وإفساح اجملال 
أمام بقائهم وإكماهلم لدروسهم. 

كيف؟
1- يف حال مل يتمكن الطالب من 
الدراسة،  معهد  تكاليف  تأمني 
ومستلزمات احلياة اليومية، عليه 

إدارة املعهد  أواًل من  أن يتقدم 
بطلب املساعدة.

أوراق  اهلجرة  لدائرة  يعرض   -2
الدراسة،  مبعهد  اتصاله  تثبت 

وشرحه أوضاعه له.
اهلجرة  دائرة  من  يطلب    -3
املساعدة بعد رفض إدارة املعهد 

تقديم املساعدة له.

تأجيل  للطالب  ُيسمح  هل 
دراسته؟

قانون  مبوجب  له  ُيسمح  نعم! 
تأجيل  به  املعمول  الدراسة 
ظروف  حال  يف  فقط  دراسته 
ُيسمح  الفرتة  هذه  خالل  قاهرة. 
غري  ساعات  يعمل  أن  للطالب 
زوجته  على  وتطّبق  حمّددة، 
وأوالده قوانني العشرين ساعة. 
الطالب  ُيافظ  احلالة  هذه  يف 
على وضع قانوني سليم. ولكن 
القاهرة،  الظروف  انتهت  ما  إذا 
دراسته،  الطالب  ُيعاِود  ومل 

القانوني،  وضعه  خيسر  عندها 
وتصبح إقامته غري قانونية.

اللييب  للطالب  يق  هل 
تغيري نوع التأشرية؟

يعد يستطيع  نعم!  يف حال مل 
كانت  وإذا  دراسته،  متابعة 
غري  له  ُمنحت  اليت  اإلشارة 
مينع  الذي   8503 ببند  مشروطة 
يف  بطلب  التقدم  من  الطالب 
أسرتاليا للحصول على أي إشارة 
أخرى غري إشارة الطالب املمنوحة 
يستطيع  احلالة  هذه  يف  له. 
الطالب تغيري نوع التأشرية اليت 
برز  قدر  يكون  أن  بعد  يملها 
القاهرة  الظروف  اهلجرة  لدائرة 
قلبت  واليت  إرادته،  عن  اخلارجة 
ومنعته  عقب،  على  رأسًا  حياته 

من إمتام دراسته.
دائرة  ستنظر  احلالة  هذه  يف 
إشارة  ومتنحه  حالته  يف  اهلجرة 

جديدة.

Saturday 12 November 2011السبت 12 تشرين الثاني 2011

Wales and Victoria
4) In 1788, when Australia 
was discovered

4. The Capital of South 
Australia is
1) Darwin
2) Brisbane
3) Adelaide
4) Hobart

5. What colour on the 
Australian Aboriginal Flag 
represents the earth?
1) Red
2) Yellow
3) White
4) Black
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رفض زعيم املعارضة الفيدرالية 
»دكتور  عالمة  ابوت  طوني 
ان  قائال   )Dr No” tag”( نو« 
هي  الكربون  للضريبة  معارضته 
معارضة إجيابية ألنه يقول »نعم« 
خلفض أسعار الطاقة واملزيد من 

فرص العمل.
وسط انتقادات متزايدة ألسلوبه 
السليب ، أعلن السيد ابوت ان 
»انقاذ  للمعارضة  كزعيم  مهمته 

بلدنا من ضريبة الكربون«.
اي  لراديو  ابوت  السيد  وصرح 
بي سي يف لندن صباح االربعاء 
املاضي »اقول ال لفرض ضريبة 
لطاقة  نعم  أقول  ألني  الكربون 
نعم  معقولة..أقول  بأسعار 
وفرص  االستثمارات  من  ملزيد 

العمل«.
فبعد يوم من دفع جوليا غيالرد 
جملس  اىل  الكربون  ضريبة 
السيد  دافع  وافرارها  الشيوخ 
من  باخلروج  قراره  عن  ابوت 

البالد يوم التصويت.
وكان زعيم املعارضة يف طريقه 
إىل لندن عندما حصل التصويت 
»رحلة  انها  وقال  الثالثاء  يوم 

طويلة مت ترتيبها«.
يوم  اخلضر  حزب  اشاد  وقد 
قوانني  بإقرار  املاضي  الثالثاء 
ضريبة الكربون لكنه حذر من أن 

هناك املزيد لفعله.
الطاقة  مولدي  اكرب  احد  وزعم 
يف البالد ان ضريبة الكربون لن 

أبوت ينفي كونه زعيم معارضة سلبيا جدا 

االئتالف يتعهد الغاء ضريبة الكربون خالل أشهر اذا فاز باحلكم

االنبعاثات  للحد من  تفعل شيئا 
من صناعة الطاقة الكهربائية.

الشعب  »ان  ابوت  السيد  وقال 
االسرتالي أكثر من قادر على فهم 
حضوري  احلاجة  دون  حيصل  ما 

يوم مترير هذا القانون«.
بيل  اخلزانة  وزير  مساعد  وقال 
ابوت  السيد  غياب  إن  شورتن 
عن التصويت )الثالثاء(  ليشهد 
فشل محلته السلبية ضد ضريبة 

الكربون مل يكن مفاجئا.
ما  ان  »اعتقد  يقول  واضاف 
متوز  من  االول  يف  سيحدث 
يوضع  عندما  املقبل  العام  من 
ان  هو  التنفيذ  حيز  املخطط 
الشمس ستبقى تشرق، وستبقي 
األبقار تدّر احلليب وسيتم اثبات 
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Melbourne
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 Hatem
Electrical Contracting

k÷]á^⁄Ê<kfi^“
@#by@Ú◊ãí@
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

Tel:  1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au  
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Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 12 November 2011السبت 12 تشرين الثاني 2011

صغري؟  مشروٌع  لديك  هل 
للوفاء  ملساعدة  حتتاج  هل 
اخلاصة  الضريبية  بالتزاماتك 
برنامج  بإمكان  مبشروعك؟ 
الصغرية  املشاريع  مساعدة 
)SBAP( التابع ملكتب الضرائب 
 Australian Tax األسرتالي 

Office )ATO( مساعدتك.
تحدَّث إلينا إذا:

- كنت تريد املساعدة لفهم ما 
جيب عليك القيام به

يف  صعوبات  لديك  -كانت 
دفعاتك  بالتزامات  الوفاء 

الضريبية.
أصحاب  معظم  بنا  يتصل 
على  للحصول  املشاريع 
واسلم  أسهل  الجياد  مساعدة 

طريقة لـ:
- إدارة السجالت واألوراق

- تقديم بيانات نشاط صحيحة 
يف الوقت احملّدد

- إدارة التزامات صاحب العمل 
و   ،»PAYG withholding« مثل 
 ،»superannuation guarantee«

و
»fringe benefits tax«، و

 Business« يف  التسجيل   -
Portal« لتقديم بيانات النشاط 
واستعراض  االنرتنت  عرب 

الكشوفات وتاريخ املعامالت.
زيارات جمانية ملقر مشروعك 

موظفي  أحد  بك  سيلتقي 
ذلك  يكون  وعادًة  الضرائب، 
يف مقر مشروعك لإلجابة على 
الجياد  معك  والعمل  أسئلتك 
إلدارة  طريقة  وأسلم  أسهل 

التزاماتك الضريبية.
الزيارة  تستغرق  أن  ميكن 
عشر دقائق أو اليوم بأكمله – 
وعلى  عليك  كله  ذلك  ويعتمد 

احتياجاتك.
اليت  املعلومات  مجيع  وتكون 
نتبادهلا معك خالل زيارتنا سرّية 
على  تركيزنا  وينصب  للغاية. 

شؤونك  إدارة  يف  مساعدتك 
عن  البحث  وليس  الضريبية، 

أدلة للتدقيق عليك.
 يتوفر أيضًا مرتمجون ألصحاب 
يتحدثون  ال  الذين  العمل 

االجنليزية. 
طريقة  على  االطالع  بإمكانك 
مقطع  مبشاهدة  الزيارة  عمل 
املوقع  على  قصري  فيديو 
www.ato.gov. اإللكرتوني 
وتتوفر   .au/assistancevisit
مجيع  يف  امليدانية  الزيارات 
ومعظم  الرئيسية  العواصم 
مناطق األقاليم من اإلثنني إىل 
صباحًا   8 الساعة  من  اجلمعة، 

حتى 6 مساء.
للرتتيب لزيارة ميدانية:

عرب  حجزنا  استمارة  استخدم   -
www. املوقع  على  االنرتنت 

 ato.gov.au/assistancevisit
- اتصل على اهلاتف رقم

ساعات  أثناء    132866  
العمل.

ندوات وورش عمل مجانية 
 ATO الضرائب  مكتب  يقوم 
الندوات  من  سلسلة  بتسيري 
أساسيات  حول  العمل  وورش 
واالحتفاظ  الضرائب، 
األساسية  واألمور  بالسجالت، 
هذه  العمل.  لصاحب  بالنسبة 
مفيدة  العمل  الندوات وورش 
لك إذا كنت ترغب يف احلصول 
ملا  تذكري  أو  عامة  حملة  على 
والقيام  معرفته  عليك  يتعني 
يف  تفكر  كنت  إذا  أو  به، 
معرفة  وتود  مشروع  تأسيس 

ما ينطوي عليه.
أو  ندوة  ألية  حضورك  إن 
أن يساعدك  ورشة عمل ميكن 
حباجة  كنت  إذا  ما  معرفة  يف 
لزيارة ميدانية من أحد موظفي 

الضرائب.
مجيع  يف  اخلدمة  هذه  تتوفر 
وبعض  الرئيسية  العواصم 

مساعدة جمانية يف أمور الضرائب للمشاريع الصغرية
مناطق األقاليم من اإلثنني إىل 
اجلمعة. للتسجيل حلضور ندوة، 
ُيرجى زيارة املوقع اإللكرتوني 

.www.ato.gov.au/seminars
لندوات  الرتتيب  باإلمكان   

بلغاٍت غري اإلنكليزية.
اتصل  املعلومات،  من  للمزيد 
على الرقم 1300661104، من 
اإلثنني إىل اجلمعة، من الساعة 

8 صباحًا حتى 6 مساء
مساعدة مجانية عرب الهاتف

أسئلتك  على  اإلجابة  بإمكاننا 
واالدخار  الضرائب  عن 
 )superannuation( التقاعدي 
تتصل  أن  ميكنك  اهلاتف.  عرب 
الرقم 132866 ، من  بنا على 
اإلثنني إىل اجلمعة، من الساعة 

8 صباحًا حتى 6 مساء.
االنكليزية  إذا كنت ال جتيد    
وترغب يف احلديث إىل موظف 
خبدمة  هاتفيًا  اتصل  ضرائب، 
والشفهية  التحريرية  الرتمجة 
على الرقم 131450 ملساعدتك 

يف مكاملتك.
ماذا يقول أصحاب املشاريع الصغرية 
املشاريع  مساعدة  برنامج  عن 

الصغرية )SBAP(؟
هذه  بوجود  جدًا  ُسررنا  »لقد 
فعل  نريد  فنحن  اخلدمة. 
الضرائب  مكتب  مع  الصواب 
القيام  من  وقد متكنا   ،  ATO
اليت  املساعدة  بفضل  بذلك 
تلقيناها، ومتكنا أيضًا من بناء 
مكتب  مع  الثقة  من  مستوى 
واملعلومات   ATO الضرائب 
بإمكاننا  اليت قدمتموها. ليس 
إعطاء هذه اخلدمة حقها الكايف 

من املدح«.
»أنا سعيٌد جدًا بهذه اخلدمة بعد 
البدء يف  أن كنت مرتددًا يف 

االتصال »مبوظف الضرائب«.
هذه  حضرت  أنين  لو  »أمتنى 
الندوة قبل تأسيس مشروعي 

الصغري«.

إعتبارًا من 1 يوليو/متوز، طرأ 
 Work تغيرٌي على عالوة العمل
املزيد  يعين  وهذا   .Bonus
للمسنني  الدخل  دعم  من 

العاملني. 
سن  بلغت  قد  كنت  إذا 
العمل  عالوة  فإن  املعاش، 
مزيدًا  تعطيك   Work Bonus
يتصل  فيما  املرونة  من 
العاملة  القوة  يف  باملشاركة 
حتى تتمكن من االحتفاظ مبزيٍد 
من معاشك الذي حتصل عليه 

 .Centrelink من سنرتلينك
هذا التغيري مُيكِـّن العديد من 
مزيدًا  كسب  من  املسنني 
يتأثر  أن  دون  الدخل  من 
يتم  فلن  وبذلك،  معاشهم. 
حساب أول 250 دوالر كدخٍل 
خاضع للتقييم من دخل عملك 
األسبوعني،  تكسبه يف  الذي 
ختفيض  يتم  لن  وبالتالي 

معاشك. 
إذا كسبت أقلَّ من 250 دوالر 
من عملك يف األسبوعني، فلن 

 Work عملك  عالوة  تفقد 
غري  الشهرية  نصف   Bonus
الواقع،  يف  املستخدمة. 
املتبقي  املبلغ  اضافة  ستتم 
 Work إىل رصيد عالوة عملك
 6500 يبلغ  حتى   Bonus
املبلغ  هذا  وُيستخدم  دوالر، 
املستقبلي  دخلك  لتخفيض 
يعين  هذا  للتقييم.  اخلاضع 
أنه عندما يرتاكم لديك رصيد 
 ،Work Bonus العمل  عالوة 
حتقيق  بإمكانك  فسيكون 
 6500 بواقع  عملك  من  دخل 
أن  دون  السنة  يف  دوالر 
يتأثر معاشك. ليس هناك حٌد 
زمين حيكم استخدام رصيدك. 
فهو يقل فقط عندما تتقاضى 
أجرًا يزيد على 250 دوالر يف 

األسبوعني. 
إذا كنت قد بلغت سن املعاش 
وتتلقى معاشًا من سنرتلينك 
لك  حاجة  فال   ،Centrelink
على  للحصول  طلب  لتقديم 

Work عالوة العمل

عليك  يتعنيَّ  ولكن   ،Bonus
 Centrelink سنرتلينك  اخبار 
بانتظام بدخلك كل أسبوعني. 
 Centrelink وبإمكان سنرتلينك
العالوة فقط عندما  أن تطبق 
يكونون على علم مببلغ دخلك. 
عن  املعلومات  من  للمزيد 
 ،Work Bonus العمل  عالوة 

بإمكانك:

اإللكرتوني  املوقع  زيارة   •
 www.centrelink.gov.au

الذهاب إىل أي مركز خدمة   •
 ،Centrelink لسنرتلينك  تابع 

أو
سنرتلينك  إىل  ث  التحدُّ  •
Centrelink باللغة العربية على 

الرقم 131202*. 

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

تـُفرض عليها رسوٌم أعلى.

املزيد من الدعم للمسنني العاملني

ان الكثري من املخاوف ال اساس 
هلا«.

ومع ذلك ، حافظ الناطق باسم 
حقيبة املناخ يف املعارضة غريغ 
سيلغي  االئتالف  ان  هانت 
الضريبة يف أقل من عام إذا فاز 

يف االنتخابات املقبلة.
وصرح الذاعة اي بي سي  قائال 
على  للحصول  نسعى  »سوف 
الكربون  ضريبة  إللغاء  تفويض 
مع  االنتخابات  اىل  وسنذهب 

اقرتاح واضح جدا«.
شيء  كل  اجناز  »سيتم  وقال 
)ضريبة  القانون  هذا  وسيأكل 
املربون( الغبار يف غضون ستة 
أشهر ، ويف اسوأ سيناريو خالل 

11 شهرا«.

زعيم املعارضة طوني ابوت
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RAINBOW BRICKLAYINY P/L
·ÿmbuby@ãˆbè€

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

@Z·”ã€a@Û‹«@@@@@@@@@@@@@0407 666 190

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

0414@983@608Z·”ã€a@Û‹«@aÏ‹óma

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

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

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

B G
Glass & Glazing
                     for all your glazing needs

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

LicZ@185750C

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

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

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

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

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

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

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

@Îa
0403482345

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

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

Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

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

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

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

 Residential *Commercial*
 *Industrial

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

Zfibóm˝€
0435922378

 Abraham
 Managing Director

378 922 0435

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

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

<ÌÀÈ”⁄Ê<Ì¨Ü⁄<ÌnËÇu<ÏÖ^Èä÷]

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

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

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

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

Êbœã«@pÏ–ñ
ÌÈfËÜñ÷]<‹”i^q^u<ƒÈ∂<ª

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed
Manager

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

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

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

@=‹„
@pbj‹†
@Úœb◊
@pbjéb‰æa

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

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

124 HIGHLAND AVE, 

Yagoona NSW 2199

PH: 9793 8333   Mob: 0414 600 042
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العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
العالناتكم االتصال بالسيد نبيل ضناوي 

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

اتصلوا على الرقم:608 983 0414
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مقاالت

عقدة  الغربي  التحّفظ  ميقاتي  جنيب  الرئيس  ُيفّكك 
حكومته  مواقف  شرح  مباشرة  ويتوىل  أخرى،  تلو 
الدولي،  اجملتمع  مع  تعاونها  أهمية  واستيعابها 
صارت  واشنطن  بدورها  الدولية.  القرارات  واحرتام 
أقل تشّددًا. خففت نربة التصعيد والتشكيك، وبدأت 

تتقّبل احلكومة وُتعجب بأداء رئيسها.
قّللت املواقف اليت يثابر رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
على إطالقها منذ تأليف احلكومة، قبل مخسة أشهر، 
على  واحملافظة  الدولية  التعّهدات  تنفيذ  وأخّصها 
حلكومته  وّجهتها  اليت  االنتقادات  وطأة  االستقرار، 
دول غربية، نامجة عن عدم ارتياحها إىل الطريقة اليت 
أسقطت بها حكومة الرئيس سعد احلريري. ومع تراجع 
تلك االنتقادات وموجات التشكيك، واالنفتاح التدرجيي 
على ميقاتي، واستيعاب الغرب صدمة انقالب توازن 
القوى الداخلي بتحّول الغالبية من فريق إىل آخر، باتت 
ردود الفعل تتخطى نعت حكومة ميقاتي حبكومة حزب 
اهلل، إىل التشديد على الشّق الذي جيد الغرب نفسه 
لبنان يف املنطقة، املرتكز على  به حيال دور  معنيًا 

مطالب ثالثة:
ـــــ التزام القرارات الدولية، وال سيما منها القرارين 

1701 و1757.
ـــــ ضمان االستقرار وعدم تعرضه ألي خّضة.

األمريكية  والعقوبات  اإلجراءات  انتهاك  عدم  ـــــ 
واألوروبية على سوريا.

لبنانية  شخصية  واشنطن  من  االنطباع  بهذا  عادت 
ذات باع طويل يف الديبلوماسية واالتصال بالعاصمة 
األمريكية وعواصم أوروبية، واستخلصت مّما مسعته 
من مسؤولني يف اخلارجية األمريكية عن السياسة اليت 

تتبعها واشنطن حيال لبنان، املالحظات اآلتية:
1 ـــــ ُينظر إىل رئيس اجلمهورية ميشال سليمان على 
لديه،  جديدة  أفكار  ال  آذار.   8 قوى  من  قريب  أنه 
وال مبادرة مبتكرة يف سياق معاجلة الوضع الداخلي. 
ويعتقد الديبلوماسيون األمريكيون أنه ليس يف وسع 
سليمان، يف ظّل الواقع الراهن يف لبنان، اختاذ قرار 

مهم.
يف جانب من هذا االنطباع، استغراب الديبلوماسيني 
رفيعي املستوى،  لبنانيني  األمريكيني وجود وفدين 
منفصلني، يف نيويورك يف وقت متزامن للمشاركة 
حتت  وإن  املتحدة،  لألمم  العادية  الدورة  أعمال  يف 
شعار تعزيز احلضور اللبناني يف مناسبة ترؤس هذا 
البلد يف أيلول املاضي جملس األمن. ترأس سليمان 
وجود  أربك  آخر.  وفدًا رمسيًا  وميقاتي  وفدًا رمسيًا، 
الوفدين اإلدارة، وحارت مع َمن جتتمع، وهي تتوقع 
اجلمهورية  رئيسي  من  متطابق  كالم  إىل  تستمع  أن 

واحلكومة يف ما قد ُيسأالن عنه.
)بني  نيويورك  إىل  ميقاتي  سبق  سليمان  أن  ورغم 
أيلول و24 منه(، إال أن وزيرة اخلارجية هيالري   20
أيلول،  كلينتون فّضلت لقاء رئيس احلكومة يف 26 
املواقف  معه  وتبادلت  نيويورك،  إىل  وصوله  غداة 
مع  العالقة  حكومته  واحرتام  متّسكه  إىل  وأصغت 
اجملتمع الدولي والتعاون مع األمم املتحدة والقرارات 

الدولية، مبا يف ذلك متويل احملكمة الدولية.
وجد الديبلوماسيون األمريكيون االجتماع مبيقاتي أجدى 
بصفته  اللبناني  الداخل  على  وارتدادًا  فاعلية  وأكثر 
رئيسًا للحكومة ـــــ وهي السلطة اإلجرائية ـــــ وتأكيده 

اخليارات اليت تطمئن إليها واشنطن.
األمريكيون  الديبلوماسيون  يقول  واشنطن،  تصّرفت 
الوقت،  ميليه  ما  وفق  الزائرة،  اللبنانية  للشخصية 
بأن  ناهيك  متكّررة،  مواقف  بسماع  إلهداره  وتفاديًا 
اإلدارة األمريكية ال تضع لبنان يف الوقت احلاضر يف 

سّلم اهتمامها باملشكالت اإلقليمية وأزماتها.
مع ذلك، اجتمع رئيس اجلمهورية بعدد وافر من رؤساء 
الوفود يف نيويورك، بينهم ملوك وأمراء ورؤساء عرب 
وأجانب، لكنه قاطع يف 21 أيلول االستقبال السنوي 
التكرميي الذي ُيقيمه الرئيس األمريكي لرؤساء الوفود 
املشاركني يف أعمال الدورة العادية، وُنِظَر إىل تغّيب 
الرئيس اللبناني عن االستقبال على أنه امتعاٌض من 

عدم ترتيب لقاء بينه وبني مسؤولني أمريكيني.
سليمان  زيارة  رافق  الذي  االلتباس  هذا  ترك 
لنيويورك أثره لديه يف ما بعد، فامتنع بادئ بدء عن 
اخلارجية  وزيرة  مساعد  نائب  الستقبال  موعد  حتديد 
األمريكية لشؤون الشرق األدنى جايك واالس عندما 
أن  إال  منه.  و26  األول  تشرين   25 بريوت يف  زار 
املسؤول  أن  اللبناني  للرئيس  أكدوا  املوعد  طاليب 
ودوره،  ملواقفه  اإلدارة  تقدير  إليه  األمريكي حيمل 
يف حماولة الستدراك عدم االجتماع به يف نيويورك، 
يدخل  ال  املنطقة  أزمات  باالنشغال يف  ذلك  وتربير 
الوقت  توافر  دون  حال  مّما  عدادها،  يف  لبنان 

ما تقوله واشنطن عن سليمان وميقاتي
نقوال ناصيف

حكاية »َتوترة« احلريري واحنسار أزمته املالّية
نادر فوز

خري،  على  املالّية  األزمة  احلريري  الرئيس  مّرر 
مع  للتواصل  العقبة  هذه  ختّطي  بإمكانه  وبات 
مجهوره، فاستنسخ مستشاروه فكرة تواصله مع 
الناس عرب تويرت عن غريه من قادة العامل. لكن، 

مع أّي مجهور يتواصل سعد احلريري؟

دو  الـ«روب  يلبس  األربعيين،  الشاب  يستيقظ 
طلبه  سيتأخر  واملاء.  القهوة  ويطلب  شامرب« 
قلياًل، فيقرر االستفادة من هذا الوقت الصباحي 
وهي  ـــــ  الصحف  بعض  قراءة  وبدل  الضائع. 
ـــــ ومراجعة مواعيده،  عادة مل يرثها عن والده 
من  لياًل  وصله  وما  اإللكرتونية  رسائله  يتفّقد 
تعليقات على حسابه اخلاص مبوقع تويرت. كوب 
املاء وفنجان القهوة جاهزان، لكن الشاب منهمك 
يف اإلجابة عن بعض األسئلة. حان موعد الفطور، 
لكن ال وقت لذلك لكون عدد »التويتس« بلغ حدًا 
غري مقبول وجيب الرد عليها، وإال سيقول الناس 

»إننا هجرناهم مرة أخرى«.
إنه الرئيس سعد احلريري.

بات بإمكان الرئيس السابق أن »ُيَوتِور« بفضل 
دهاء عدد من مستشاريه الذين وجدوا يف هذه 
الفكرة حاًل ملشكلة تواصله مع ناسه ومجهوره. 
الرئيس  على  أحد هؤالء  أيام، دخل  قبل عشرة 
من  الكثري  مجع  بعدما  املشروع  هذا  له  وقّدم 
املقاالت واملالحظات حول تواصل »قادة العامل« 
بعدما  احلريري  اقتنع  ومجهورهم.  ناسهم  مع 
وباشر  املستشارين  باقي  مع  املشروع  ناقش 
رّد   200 من  أكثر  اليوم  حتى  فسّجل  بتنفيذه. 
السياسية  أسئلة مجهوره مبجاالت خمتلفة،  على 

واالجتماعية واحلياة الشخصية.
مرة  استنسخ  قد  احلريري  فريق  يكون  بذلك، 
جديدة أساليب أمريكية وغربية. بات كل شيء 
خيص احلريري تقليدًا للبيت األبيض: مشهد خلع 
»اجلاكيت«، شكل املنرب الرفيع، »ملّقن« اخلطابات، 
تصميم »لوغو« رئاسة جملس الوزراء. واليوم حان 
موعد استنساخ بعض األفكار األوروبية، وإحداها 
إنه  احلريري  مستشاري  بعض  يقول  »تويرت«. 

يقوم بنفسه بإدارة حسابه على »تويرت«.
اخلطوة،  بهذه  املستقبليني مصدومون  عدد من 
إجيابًا وسلبًا، وختتلف آراؤهم يف هذا املوضوع. 
إال أّن مجيعهم يّتفقون على ضرورة إجياد احلل 
واحمليطون  الناس.  مع  التواصل  ألزمة  الالزم 
أّن األخري مل خيتلط جبمهوره  باحلريري يؤكدون 
أّياس«.  »قصر  إىل  انتقل  أن  منذ  ومسؤوليه 
فاالنتقال إىل هذا البيت ترافق مع ظروف سياسية 
وأمنية صعبة منعته من إقامة اللقاءات الشعبية 
العائلة يف قريطم. واقرتن  اعتادها منزل  اليت 
االبتعاد عن الناس يف الفرتة األخرية باخلروج من 
السلطة ومن بعده باالبتعاد عن لبنان، األمر الذي 
تام ويف قلق  إحباط  ترك مجهور املستقبل يف 

على مصري التيار ومشروعه السياسي.
حيمل  أن  توتري  عرب  التواصل  مشروع  ويفرتض 
ثالث إجيابيات هي: أواًل، التواصل مع اجلمهور، 
الرئيس  يعترب  اليت  الشبابية  الفئة  وخصوصًا 
احلريري أنه ميثلها. لذا يريد هو معرفة كيف تفّكر 
تعانيها.  اليت  اهلواجس  وإدراك  الشرحية  هذه 
ثانيًا، إضافة عنصر جديد إىل فريق مستشاريه 
وهو يتمثل بالشرحية اليت جيري التواصل معها، 
مجع  إىل  حباجة  احلريري  سعد  يعد  مل  وبالتالي 
كل فريقه ملعرفة تفاصيل ما جيري بني الناس. 
ثالثًا، بلورة املوقف السياسي مباشرة من اجلمهور 
من دون املرور عرب بهار فالن أو مشاكل عالن 

الشخصية وأهدافه.
احلريري  لتواصل  ناجحة  آلية  التويرت  هل  لكن، 
مع أنصاره؟ رمبا ال. فأواًل، هذه الصيغة تغفل 
قسمًا كبريًا من مجهور املستقبل، وهي الشرحية 
يف  وحجمًا  ووفاًء  تشددًا  األكثر  املستقبلية 
اليت تتوّزع بني عكار والشمال  الشرحية  التيار، 
ميلك  هل  والغربي.  األوسط  والبقاعني  عمومًا 
»التوترة«؟  وجييدون  اإلنرتنت  تقنية  هؤالء 
أهالي هذه املناطق، اخلزان البشري للمستقبل، 
الذي  الرئيس،  إىل  مشاكلهم  سينقلون  كيف 
ونيل  والتوظيف  اخلدمات  طلبات  يتلقى  بات 
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املناسب.
إال أن الرئيس، يف ضوء حجج سيقت إليه، وافق على 
حتديد املوعد، واستقبل واالس يف اليوم األول من 

زيارته بريوت.
كان األبرز يف لقاءات ميقاتي يف نيويورك، اجتماٌع مل 
يفصح عنه بينه وبني نائب وزير اخلارجية السعودي 
اهلل  عبد  امللك  جنل  اهلل،  عبد  بن  العزيز  عبد  األمري 

ومستشاره.
ميقاتي  إىل  األمريكيون  الديبلوماسيون  ينظر  ـــــ   2
تدين  حكومة  رأس  على  آذار   14 رجل  أنه  على 
أن  دون  من  آذار،   8 وقوى  اهلل  حلزب  بغالبيتها 
واشنطن  تزال  ال  الذي  الفريق  صفوف  يف  يكون 
تعّده حليفًا هلا وتفّضله على رأس السلطة والغالبية 
يف  األمريكيون  الديبلوماسيون  ويستند  لبنان.  يف 
تقوميهم لرئيس احلكومة إىل دعمه امللفات الساخنة 
اليت تتعّلق بها قوى 14 آذار، وأخّصها دعم احملكمة 
الدولية ومتويلها وتنفيذ القرارات الدولية، وال سيما 
منها القرار 1701، واحملافظة على االستقرار ومراعاة 
التوازن السياسي الداخلي كي ال خُيّل ملصلحة القوى 
اليت متثل الغالبية، وإبقاء قنوات احلوار واالتصال مع 

الغرب مفتوحة.
كان  لو  الزائرة:  اللبنانية  للشخصية  أيضًا  يقولون 
عام  الوطنية  الوحدة  حلكومة  رئيسًا  ميقاتي  الرئيس 
2010 ملا أسقطت حتمًا بعد انفجار األزمات فيها، وملا 
وقع فقدان الثقة بني القوى اليت كانت تتألف منها.

معرض  يف  األمريكيون،  الديبلوماسيون  يضيف 
حتّدثهم عن جتربة ميقاتي يف احلكم يف األشهر القليلة 
أو  مواقفه،  يف  اآلن  حتى  خُيطئ  مل  إنه  املنصرمة، 
يتعثر يف قرارات اختذها. ينظرون بإعجاب إىل أدائه 
املتوازن، ويرون ـــــ مقارنة مع سلفه ـــــ أن احلريري، 
َض إياه، مل يكن  على وفرة التأييد والدعم الذي حُمِ
مثار إعجاب مكتمل لدى اإلدارة نظرًا إىل حداثة سّنه 
وّجهت  سابقة  مرحلة  يف  متّرسه  وعدم  خربته،  وقلة 

األنظار إىل اغتيال والده الرئيس رفيق احلريري.
3 ـــــ حترص واشنطن على الوثوق مبا قاله هلا رئيس 
أنه سيقاتل يف سبيل متويل احملكمة  وهو  احلكومة، 
انطالقًا من موقفه املؤيد هلا، ولتحقيق العدالة. يقول 
هؤالء إن اإلدارة مسعت من رئيس احلكومة، مباشرة 
استعداده  ومبديًا  بالتمويل  متمّسك  أنه  وبالواسطة، 
لرتك منصبه يف حال أخفق يف إقناع حكومته بتسديد 

لبنان حصته يف موازنة احملكمة.
مع ذلك، يفّضل الديبلوماسيون األمريكيون، استنادًا 
إىل وجهة نظر اإلدارة، أن ال ُيقدم ميقاتي على هذه 
احلكومة،  رئاسة  يف  وجوده  يدعمون  وهم  اخلطوة، 

ويريدونه كذلك.
يقود ذلك إىل تأكيد اإلدارة موقفها من متويل احملكمة، 
وإصرارها على تعّهد لبناني رمسي جّدي به غري قابل 
للنقض. وهي ال تقارب التمويل كحصة مالية فحسب 
يقتضي اإليفاء بها، بل التزام سياسي بكل قرارات 
اجملتمع الدولي يؤكد لبنان من خالله اخنراطه يف هذا 

اجملتمع بإزاء ما يرتتب عليه حياله.
ورغم تالحق مواقف اخلارجية األمريكية يف واشنطن، 
والسفرية مورا كونيللي يف بريوت، والتهويل بعقوبات 
بتمويل  إخالله  حال  لبنان يف  على  قاسية  وإجراءات 
الديبلوماسيون  يقوله  ملا  تبعًا  األمر  واقع  احملكمة، 
من  أيًا  إن  الزائرة،  اللبنانية  للشخصية  األمريكيون 
الطرفني املعنيني ـــــ وهما جملس األمن وواشنطن ـــــ 
ليس يف وارد فرض عقوبات على لبنان من جراء عدم 

متويله احملكمة، رغم تداعيات هذا التصّرف.
تتوقع  تكن  مل  إدارتهم  أن  يكشفونه  ما  أن  بيد 
الوصول إىل خمابئ املتهمني األربعة باغتيال احلريري 
األب وتسليمهم إىل احملكمة الدولية، وال توّهمت بأن 
عليهم  العثور  يسعها  االبن  احلريري  يرئسها  حكومة 
وتسليمهم. يتحدثون أيضًا عن محاية هلؤالء وتضليل 
إىل  تشري  لديهم  متوافرة  معلومات  وأن  ألمسائهم، 
اهلل  حزب  أفراد  من  األربعة  املتهمني  من  اثنني  أن 
ال يزالون يف لبنان، هما مصطفى بدر الدين وسليم 

عّياش.
مستقرًا  لبنان  إبقاء  على  أمريكي  إصرار  مّثة  ـــــ   4
وحمافظًا على ثباته األمين، واحلؤول دون أي ذرائع 
لزعزعته. ينبثق هذا املوقف من اعتقاد واشنطن بأن 
قضية لبنان ليست يف سوريا، وهي تؤيد النأي به 
عن أي آثار لألزمة املتفاقمة هناك بني نظام الرئيس 
بّشار األسد ومعارضيه. لكن املسؤولية املرتتبة على 
اليت  والعقوبات  اإلجراءات  اآلخر  هو  احرتامه  لبنان 
على  األوروبي  واالحتاد  املتحدة  الواليات  فرضتها 
األسد حلمله على التنّحي، وإجراء انتقال للسلطة بعد 

وقف موجة القمع والعنف.

املسؤولني  شأن  شأنه  »تويرت«  عرب  التأشريات 
اآلخرين يف التيار؟

ولتفعيل هذا التواصل، ابتكر احمليطون باحلريري 
مهماتها  تكون  تويرت  على  وهمية  حسابات  ستة 
هذه  أصحاب  فيطرح  وحتريكه،  النقاش  دفع 
أجوبتها،  الفريق  أعّد  أن  سبق  أسئلة  احلسابات 
ما يساعد يف تقديم احلريري ملواقفه السياسية 

جتاه خمتلف القضايا.
جتدر اإلشارة إىل أّن املوقف الذي سّجله الرئيس 
نتيجة  يكن  مل  بري  نبيه  الرئيس  من  احلريري 
إذ  الوهمية،  احلسابات  هذه  عن  صادر  سؤال 
إّن هوية طارح هذا السؤال معروفة ومل يقصد 
احلريري وفريقه إثارة هذا املوضوع. وال بد من 
احلديث عن آخر املستجدات حول عالقة احلريري 
احلريري،  جمالس  على  مطلعني  حبسب  بربي. 
وإّن  واقعًا شيعيًا،  ميثل  بري  الرئيس  يعد  »مل 
حزب اهلل هو الطرف الوحيد الذي ميّثل الطائفة 
»أي  فإّن  نفسها،  األوساط  ووفق  الشيعية«. 
عالقة يف املستقبل بني التيار والطائفة الشيعية 
ستكون مع حزب اهلل لكونه فريقًا سياسيًا وازنًا«. 
وينقل هؤالء عن احلريري قوله إّن بري مل حيرتم 
التمثيل السين كما احرتمه املستقبل وحلفاؤه يف 

جملس النواب وانتخابات رئاسة اجمللس.
وبالطبع، مل ميّر موقف احلريري على عني التينة 
مرور الكرام، إذ يرّوج الرئيس بري يف جمالسه 
طرفة تقول اآلتي: احلمد هلل، ظهر سعد احلريري 
ولو على تويرت، وبات باإلمكان العودة إىل طاولة 

احلوار، وباإلمكان استئنافها على تويرت!
من  أشهر  بعد  املستقبل،  أجواء  إىل  وبالعودة 
احلريري  قّرر  ملاذا  التواصل،  وفقدان  الغياب 
ذلك؟  على  شّجعه  الذي  وما  القناة،  هذه  فتح 
أن  توتري  على  الرئيس  نشره  ما  بعض  بإمكان 
جييب عن هذه األسئلة وغريها، وميكن استخراج 
بعض ما نشر: »أعتذر من مجيع موظفي مؤسسات 
الرواتب،  بدفع  السابق  التأخري  على  احلريري 
وهذا انتهى ولن يتكرر«. وبالتالي ميكن القيام 
احلريري  ظهور  بدأ  ببعض:  بعضها  األمور  بربط 
بالتزامن مع بداية حّل األزمة املالّية  على تويرت 

يف تّيار املستقبل.
بنسبة  احنسرت  املالية  األزمة  إن  القول  وميكن 
90%، إذ دفعت رواتب املوظفني لشهر تشرين 
األول يف مجيع املؤسسات، ومت تسديد املبالغ 
نال  كما  املستقبل،  تلفزيون  ملوظفي  املرتاكمة 
الزمالء يف صحيفة املستقبل، حتى اليوم، أربعة 
رواتب من أصل ستة مل يقبضوها. ويف التيار، 
يبق  ومل  أيضًا،  الدفع  ومت  األرقام  تدوير  جرى 
تسديدها  املتوجب  املستحقات  بعض  سوى 
لبعض املسؤولني، وهي خمصصة لدفع تكاليف 
اهلواتف والنقل وغريها من احلاجات غري امللّحة.

إىل  ترد  اليت  األخبار  هناك  األزمة،  احنسار  إىل 
ما  سوريا،  يف  جيري  ما  حول  وغريه،  احلريري 
والتحضري  الفريق على مللمة نفسه  يساعد هذا 
لظروف سياسية حامسة. على األقل هذا ما يشري 
إليه املسؤولون يف التيار، وهم يشددون على 
التيار  موقف  يّتخذه  الذي  التصاعدي  املنحى 
واحلريري من سوريا. والتصعيد »جاٍر وسريتفع 
السقف تباعًا«، حبسب هؤالء املسؤولني. وليست 
مثل  السوريني سوى  لالجئني  املطالبة مبخّيمات 
املستقبليون  يصيب  االقرتاح  بهذا  ذلك.  على 
عصفورين حبجر واحد: يهجمون على النظام يف 
املعارضني، ويضغطون على  سوريا وحيتضنون 
أمام  وميقاتي ويضعونها  الرئيس جنيب  حكومة 

مآزق داخلية وخارجية عديدة.
حول  التصاعدية  القرارات  اختاذ  حني  وإىل 
احلريري  يتابع  السوريني،  الالجئني  خمّيمات 
نشاطه على تويرت. ينصح من يتبعونه على هذا 
املوقع مبمارسة الرياضة وأكل الطعام الصحي، 
عددًا  و«يفضح«  والركض.  السباحة  عن  يتحدث 
من أسرار العائلة: »أخي أمين اشرتى جهاز »بي 
جهاز صعب،  وهو  رياضي(،  )جهاز  إكس«   90
سأجّربه بعده«. ما هّم أهل عكار والضنية بهذا 
األمر؟ فهل ميكن طبخ الـ«بي 90 إكس« وإطعامه 

لألوالد؟
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النشاط  واستئناف  األضحى،  عيد  عطلة  انتهاء  مع 
الرمسي املزدحم باجللسات وامللفات، بدا أن هناك 
»اخلطف«  موضوعي  إلثارة  متفرغًا  د،  يعيِّ مل  من 
التساؤالت عن  يثري  وبشكل  السوريني،  والالجئني 
سبب »التخاطر« العابر للكتل واملقاّر واالصطفافات، 
اليت  لالجئني  خميم  بإقامة  املطالبة  يف  وخصوصًا 
ملعت »تويرتيًا« مع الرئيس سعد احلريري، ثم توالت 
كتعميم على ألسنة نواب تيار املستقبل ومسؤوليه، 
أمس يف  تتجمع  أن  قبل  معراب،  من  الحقًا  لتظهر 
استنكار  باب  من  آذار،   14 لقوى  العامة  األمانة 
»القرار الذي تبلغته اهليئة العليا لإلغاثة من رئيس 
احلكومة باالمتناع عن تقديم املساعدة لالجئني )...( 
النزوح«.  يرتكز  حيث  عكار  منطقة  يف  وخصوصًا 
سوريني  مواطنني  »توقيف  عن  األمانة  وحتدثت 
السلطات  اىل  وتسليمهم  بريوت  مطار  حرم«  داخل 
السورية، حمذرة »من نهج هذه السلطة القائم على 
األمنية  اخلدمات،  وتقديم  السوري  للنظام  التبعية 

منها بشكل خاص، إليه«.
ويف وقت مل تتضح فيه بعد أسباب الطلبات الفجائية 
السوريني يف  لالجئني  إلقامة خميمات  و«املتواترة« 
لبنان، لفت أمس إعالن النائب وليد جنبالط باسم 
احلزب التقدمي االشرتاكي »رفضه املطلق استخدام 
األراضي اللبنانية ألي أعمال من شأنها تقويض أمن 
سوريا واستقرارها، أو القيام بأي نشاطات عدائية 
ضدها انطالقًا من الداخل اللبناني«. لكنه شدد يف 
و«حق  السياسي  باللجوء  احلق  على  نفسه  الوقت 
الناشطني السوريني يف التعبري عن رأيهم حبرية من 
دون التعرض ملضايقات أو ضغوط«، متسائاًل عن 
ناشطًا   13 وردت عن خطف  اليت  املعلومات  »صحة 
سوريًا يف لبنان«، و«هل حنن أمام إعادة إنتاج حقبة 
جديدة من الوصاية األمنية السيئة الذكر أسوة مبا 
حصل يف املرحلة السابقة عندما متت مالحقة مسري 
قصري ثم اغتياله؟ وهل نذّكر باغتيال رمزي عرياني 
أو باختطاف بطرس خوند؟«. ويف ما يشري إىل عدم 
تصديقه لتوضيح اجليش عن سبب وجود آلية له يف 
دمشق، طالب بتحييد اجليش »عن الصراع يف سوريا 
وأن تبقى مهماته داخل حدود الوطن ومبا حيفظ أمنه 

واستقراره«.
الرمسية  زيارته  أثناء  طالته  قد  احلملة  كانت  وإذا 
لربيطانيا، فإن أول ما فعله ميقاتي بعد عودته إىل 
بريوت مساء أمس هو االتصال باألمني العام للهيئة 
متابعة  طالبًا  بشري،  إبراهيم  العميد  لإلغاثة  العليا 
األوضاع اإلنسانية لالجئني. وكان رئيس احلكومة قد 
اختتم زيارته لندن بلقاء وزيرة خارجية االحتاد األوروبي 
كاترين آشتون، وتركز البحث بينهما، حبسب مكتب 
ميقاتي، على وجوب تثبيت االستقرار يف لبنان »عرب 
دعم اجملتمع الدولي وأوروبا حتديدًا جلهود احلكومة 
استمرار  اىل  باإلضافة  الصعد،  على مجيع  اللبنانية 
لبنان يف احرتام التزاماته الدولية، مبا يؤمن مصلحته 
الوطنية«. ونقل املكتب عن آشتون »تفهمها للموقف 
املنطقة،  املطروحة يف  املسائل  من جممل  اللبناني 
وال سيما النأي بنفسه عن القرارات الدولية املتعلقة 
اىل  تطرق  البحث  إن  اللقاء  بعد  وقالت  بسوريا«، 
استمرار دعم احملكمة الدولية، وإىل مواضيع ختص 
لدعم  البعض  بعضنا  مع  التعاون  »وكيفية  املنطقة 
هذه املرحلة االنتقالية يف املنطقة«. وحضر موضوع 
غري  بطريقة  وإن  لبنان،  يف  السوريني  »سالمة« 
مباشرة، يف لقاءات عقدها رئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان مع قادة األجهزة األمنية، شدد فيها على 
وجوب تكثيف اجلهود للحفاظ على االستقرار األمين 

»وتأمني سالمة املواطنني واملقيمني«.
جملس  جلسات  استئناف  انتظار  ويف  سياسيًا، 
النيابية  اجللسة  وترقب  اليوم،  من  اعتبارًا  الوزراء 
رئيس  حبث  املقبل،  األربعاء  احلكومة  ملساءلة 
التطورات  االربعاء،  بري،  نبيه  والرئيس  اجلمهورية 
الراهنة واستئناف احلوار. وقال بري بعد اللقاء إنه 
ال يعارض متابعة احلوار السابق بكل بنوده، كما أنه 
ليس ضد حبث عدم تنفيذها وفقًا لألصول، إال أنه 
شدد على أن احلوار السابق »يبقى على أهميته حوارًا 
برئاسة  إليه  نسعى  الذي  احلوار  أما  املاضي،  عن 
فخامة الرئيس فهو حول املستقبل من دون التنكر 
ليس  حولنا  جيري  »الذي  أن  إىل  منبهًا  للماضي«، 
غريبًا عن أورشليم، وحنن ـــ لبنان يف قلب العاصفة 
وليس على شطآنها، لذا علينا رسم املستقبل قبل 
أن يرسم لنا«. وإذ وصف الوضع املالي بالدقيق، 
انتقد استثناء مشروع قانون االنتخاب لفكرة البطاقة 

االنتخابية املمغنطة.

جنبالط يالقي 14 آذار ضد »الوصاية األمنّية«

من  جزءًا  تلقي  العامل  يف  منطقة  توجد  ال 
الشرق  منطقة  تلقاه  ما  بقدر  اهتمامي 

االوسط.
الرئيس االمريكي الرابع والثالثني دوايت 
ايزنهاور

 هلذا املثل اكثر من قصة ولسنا يف وارد 
سرد تلك القصص، لكن املثل يطلق على 
من خيلف وعده باستمرار... هذا  مقصدنا 

من استعماله كعنوان هلذا املقال.
عندما تقدمت السلطة االنتقالية الفلسطينية 
يف ايلول املاضي بطلب انضمام فلسطني 
العضوية،  كاملة  كدولة  املتحدة  االمم  اىل 
ومل  واالسرائيلية  االمريكية  الدنيا  قامت 
تقعد ،واخذت الواليات املتحدة تطلق الوعود 
تلك  على  إلقدامهم  الفلسطينيني  مبعاقبة 
اخلطوة، ونشطت الدبلوماسية االمريكية من 
اجل الضغط على اعضاء جملس االمن لعدم 
السلطة  ومنع  اخلطوة  تلك  على  املوافقة 
الفلسطينية من احلصول على دعم 9 دول 
النقض  حق  استخدام  اىل  تضطر  ال  حتى 

الفيتو.
للرتبية  املتحدة  االمم  منظمة  قرار  وبعد 
والعلوم والثقافة »االونيسكو« منح العضوية 
القرار 107 دول(،  الكاملة )صوت لصاحل 
غضبًا  واالسرائليون  االمريكيون  اشتاط 
املالية  مساعدتهما  وقف  الدولتان  وقررت 
قوانني  هناك  ان  عرفنا  ،حيث  للمنظمة 
ألي  مالية  مساهمات  تقديم  حتظر  امريكية 
مؤسسة تابعة لألمم املتحدة إذا تأكد ان هذه 
املنطقة تقدم اي دعم للدولة الفلسطينية.

واعتربت الدولتان ان القرار يقوض فرص 
السالم يف الشرق االوسط، عش يف رجب 
تعارض  املتحدة  الواليات  العجب،  ترى 
نفسها بنفسها ،أمل يتبنى الرئيس االمريكي 
السابق جورج بوش االبن رمسيًا قيام دولة 
يف  خطابه  ويف  للحياة؟!  قابلة  فلسطينية 
جامعة القاهرة يف حزيران 2009 امل يتحدث 
اوباما عن  باراك  احلالي  االمريكي  الرئيس 
دولة فلسطني كحل للقضية الفلسطينية؟! 
فال  اخرى  ناحية  من  اما   ...( قال:  عندما 
ميكن نفي ان الشعب الفلسطيين، مسلمني 
سعيهم  يف  ايضًا  عانوا  قد  ومسيحيني، 
حتمل  وقد  هلم.  خاص  وطن  اقامة  اىل 
اكثر  مدى  على  النزوح  آالم  الفلسطينيون 
منهم  العديد  ينتظر  حيث  عامًا،  من ستني 
يف الضفة العربية وغزة والبلدان اجملاورة 
لكي يعيشوا حياة يسودها السالم واالمن، 
هذه احلياة اليت مل يستطيعوا عيشها حتى 
اآلن يتحمل الفلسطينيون االهانات اليومية، 
ناجتة  هي  واليت  كبرية،  ام  كانت  صغرية 
عن االحتالل. وليس هناك اي شك من ان 
وضع الفلسطينني ال يطاق، ولن تدير امريكا 
ظهرها عن التطلعات املشروعة للفسطينيني 
الفرص  ووجود  الكرامة  تطلعات  وهي  اال 

ودولة خاصة بهم(.
انضمام  اصبح  حتى  بدى،  مما  عدا  ماذا 
فلسطني لليونيسكو يعرض السالم للخطر؟! 
امل يكن من املفروض وحسب اتفاق اوسلو 
للعام 1993 ان تتحول السلطة االنتقالية اىل 
أيار 1999 ،وامل يدع  دولة مستقلة يف 4 
القاهرة اسرائيل  اوباما ويف خطاب  باراك 
ان تفي بإلتزاماتها عندما قال: )كما جيب 
على »اسرائيل« ان تفي مبا التزمت به بشأن 
متكني الفلسطينيني من ان يعيشوا ويعملوا 

ويطوروا جمتمعهم...؟!(
واألغرب من ذلك كان موقف االمني العام 
انتقد  الذي  مون،  كي  بان  املتحدة  لألمم 
هيئات  اىل  لإلنضمام  الفلسطينية  اجلهود 
املنظمة الدولية ،حيث يشرب حليب السباع 
حني يتعلق االمر بالقرارات املتعلقة بالعرب 
ويتحول اىل محل وديع اذا كانت القرارات 

على الوعد يا كمون ،على املكشوف!!
الرهيب  الصمت  وكذلك  اسرائيل،  ختص 
العربية وخاصة دولة قطر  الدول  من قبل 
اليت ال تفوت فرصة اال وتدعو فيها لنشر 
وكانت  العربي!!،  العامل  يف  الدميقراطية 
اجل  من  الناتو  حرب  يف  احلربة  رأس 
اإلطاحة بالنظام اللييب، وتصدر التحذيرات 
والدوران  »اللف  بعدم  السوري  للرئيس 
الدميقراطية يف  واالحتيال« فكيف تستقيم 
فلسطني  ان  أم  االسرائيلي؟  االحتالل  ظل 
بإسرائيل  خاص  شأن  والفلسطينيني 
سلمت  اليت  وبريطانيا؟  املتحدة  والواليات 
بلفور  وعد  مبوجب  لإلسرائليني  فلسطني 
جيمس  آرثر  صاحبه  يقول  والذي  الشهري 
1930( ان انظمة احلكم يف  بلفور) 1848 – 
الشرق االوسط ال تليق بذوي العقول ألن 
بإداء  يتعلق  إمنا  احلكم،  انظمة  يف  العمل 
املعريف  االرتقاء  أما  اجلهد،  من  الضروري 
الزم  الذي  نوع احلكم  اليه يف  فال وصول 

الشرقيون انفسهم به.
القيادة  ستفعل،  ماذا  الواقع  هذا  امام 
حيث   2011/11/11 بعد  الفلسطينية 
سيعرض الطلب الفلسطيين لإلنضمام اىل 
على  العضوية  كاملة  كدولة  املتحدة  االمم 
عن  تقريرًا  لتناقش  االمن  جلنة يف جملس 
ان  واضحًا  اصبح  حيث  الفلسطيين  الطلب 
النقض    حق  ستستعمل  املتحدة  الواليات 
تأمني  الفلسطينيون  استطاع  اذا  )الفيتو( 
الدول  عدد  عضوًا   15 اصل  من  أعضاء   9

املتمثلة يف جملس األمن.
الكرة اآلن يف ملعب القيادة الفلسطينية، 
املماطلة  غريها  من  اكثر  خربت  واليت 
االمريكية االسرائيلية، واليت مل تؤِد اال اىل 
املزيد من االذالل للفلسطينيني ومصادرة 
وتهويد  وهواءهم،  ومياههم  اراضيهم 
فلسطني وتكريس حقائق على االرض من 
فهل  املستوطنات.  من  املزيد  بناء  خالل 
اتباع  اىل  الفلسطينية  السلطة  ستعود 
تلك  ماذا سرتكز  وعلى  جديدة  اسرتاتيجية 
االسرتاتيجية للخروج من املأزق؟ وحتى عدم 
الركون اىل وعود الرئيس االمريكي باراك 
اوباما والذي يقول فيه هنري كيسنجر وزير 
اخلارجية االمريكي األسبق: ان اوباما رمبا من 
الناحية الكالمية خيتلف عن سابقيه، ولكن 
نواح  الفعل هناك متاس يف  على مستوى 
خالفًا  ارى  ال  الدن  بن  عملية  »ففي  عدة. 
مطلقًا، وكذا فيما يتعلق بالصني وروسيا 
اليوسف  روز  حقيقيًا )جملة  اختالفًا  أرى  ال 

2011/06/03 ص 22(.
بارير  بينجامني  قاله  مبا  ايضًا  ونستشهد 
راجترز  جامعة  السياسية يف  العلوم  استاذ 
االمريكية ومدير مركز وولت ومتان للثقافة 
ان  اىل  الدميقراطية:)...  والسياسة 
نستطيع تقديم بديل للصراع بني االصولية 
وعامل السوق فإته من احملتمل للعهد اجلديد 
الذي نقف على عتبته ان يكون عهدًا ما بعد 
وطين،  بعد  ما  صناعي،  بعد  ما  شيوعي، 
عادل،  وغري  خميفًا  مذهبيًا،  سيكون  لكنه 
النهاية ما بعد  وبالتالي سيكون ايضًا يف 

دميقراطي...(
السلطة  جتعل  االدلة  من  الكثري  هناك 
الكمونية  الوعود  لعبة  تدرك  الفلسطينية 
منها، الن  للخروج   املسارعة  عليها  واليت 
امريكا اصبحت تعمل على املكشوف وبدون 
ينطبق  ال  وحتى  الدبلوماسية،  القفازات 

عليهم قول الشاعر:
ال جتعلوني ككموٍن مبزرعٍة   

إن فاته السقي أغنته املواعيد

عباس علي مراد
سدني اسرتاليا

1 ـ صربًا أّيتها املدينة 
)إىل روح الشهيد الدكتور حسني مرّوة( 

كان شجاعًا وكانوا جبناء، كان حّرًا وكانوا أذاّلء 
كان ابن املدينة احلقيقي، وكانوا غرباء 

كان عنوان ثقافتنا، فقتلوه.  
**

هم عبيد الفّضة وبطانة السلطان 
يسريون يف الليل مثل لصوِص اهليكل 

هاهلم أن تفضحهم عيناه اجلريئتان، فقتلوه.  
**

َأحبَّ فكتَب حبرب القلب عن ثورة الزنج 
مشى فهدهدْته أحالُم القرامطة 

ونذَر العمَر للوطن اآلتي، فقتلوه. 
**

أّيتها املدينة اليت وّدعْت قلبها حني افتقدْت روَحه 
أّيتها املدينة اليت خسرْت أمجل عيونها عندما غدَر 

به اللصوص 
أّيتها املدينة اليت يدّنس الطوائفّيون أطراف ثوبها 

حبقدهم 
أنِت أقوى. 

*** ـ 
2 ـ أولئك 

يرتّددون عليَك يف الليالي احلالكة 
يقتنصون من حلمَك يف عشاءات اخليانة 

أولئك هم أّيها الوطن: »ُهبل« القاهر املذّل 
وصاحب األلواح املزّيفة 

واملصّفقون للمذحبة. 
*** ـ 

3 ـ للشفتني اليابستني 
ورمجوه  باجلنون  أهله  رماه  نيب  مثل  حزينًا  كان 

باحلجارة 
أّنها  وعرف  الوحي  جاءه  نيب  مثل  صابرًا  كان 

التجربة 
كان آماًل مثل نيب آمن برمحة السماء 

وأّنها لن تتخّلى عنه إىل األبد 

هكذا كان، هكذا عرفُته 
يتذّكر كأّنه يف زاوية 

وجهه شاحب، تنكسر عيناه على وهدة أشواكه 
فيتأّوه ويستعذب السماء بابتهاالت اجلسد النحيل 

من أجل قطرة ماء للشفتني اليابستني.  
**

شوقًا  النبض  أضناه  الذي  القلب  حّبات  هم  أين 
إليهم؟ 

أين مجوعهم اليت تهاوت كأوراق اخلريف 
يف ليلة عاصفة؟. 

**

كان يتساءل عن معنى اخلناجر املخّبأة 
حتت الثياب النظيفة وجتارة األصدقاء 

يف سوق النخاسة 
وهو صامت؟. 

*** ـ 
4 ـ ليل وذئاب 

املوهومة يف  التخمة  ريح  للذين يستشعرون فجأة 
يف  تنطبع  غريهم  دون  خصائص  اجلائعة  بطونهم 
وتنعكس  رهيب،  أمس  من  رعبًا  اجلاحظة  عيونهم 
الصفر كتأريخ ألرق الزمهم  على صفحة وجوههم 
طوياًل وهم يتحّينون الفرص مثل القطط الوحشّية 

للتخّلص من سوء الطالع.  
ومن خصائصهم ـ رمحنا اهلل ـ الشّك بكّل ما حييطهم 
من  يعتربونها  اليت  النبيلة  األخالقّية  القيم  وبكّل 
تسّلق  عن  والعاجزين  الساقطني  الضعفاء  صفات 
جمتمع  من  األسفل  الدرك  يف  لذلك  وهم  العلياء 
القوي وخيضع الضعيف ويشبع  الغاب حيث حيكم 
يف  للحياة  أهاًل  ليس  من  جوعًا  ويتضّور  األسد 
البقاء لألقوى، وهم يف ذلك  حياة حيكمها قانون 
حياكون جتربة عاشوها فعاًل مع حديثي نعمة أمثاهلم 
بينهم  واندّسوا  الناس  وجوه  أظافرهم يف  شهروا 
يوسعونهم عّضًا وطعنا وخيانة، وعذرهم يف ذلك 
الضعيف«  يأكل  »القوي  ورثوها:  اليت  فلسفتهم 
»ال تؤخذ الدنيا إاّل غالبا« »من ال يطأ الناس يوطأ 
مبيسم« »من ال يظلم الناس فلعّلة ال يظلم« »إن مل 

تكن ذئبًا أكلتك الذئاب«.  
ما أقبحهم أولئك الذين تلتمع عيونهم فرحًا الكتشاف 

اخلّسة يف أنفسهم الوضيعة. 
optusnet.com.au@Shawki1

على طريٍق بعيد )2( 
ـ شوقي مسلماني 
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تهنئة من مفّوضّية حزب الوطّنيون األحرار- أسرتاليا 
 تتقّدم مفوّضية حزب الوطّنيون األحرار يف أوسرتاليا وفروعها يف ألواليات كافة من
 أجلالية اللبنانية عموما وأملسلمني خصوصا بأحر التهاني حبلول عيد أألضحى املبارك،

  .سائلة املوىل عز وجل ان يعيده على لبنان واللبنانيني باخلري واليمن والربكة

أمانة أإلعالم  

 أقامت مجعية بطل لبنان يوسف بك
 كرم الزغرتاوية اوسرتاليا مهرجانها
 السنوي يف قاعة الويستيال الكربى
 يف ليدكمب حبضور املئات من أبناء
زغرتا وأصدقاء  الزغرتاوية   اجلالية 
الليالي  الذين قضوا ليلة من أروع 
شهدتها اليت  اجلميلة   االهدنية 
العائلي جبوها  واملتميزة   سيدني 
مكونات خمتلف  مجع  الذي   الرائع 
الشبيبة الفتة  وبصورة   اجملتمع 
بالفرح العامر  احلافل   وبربناجمها 
 والطرب واحلفاوة. وقد حرص رئيس
 اجلمعية الزغرتاوية الزميل سركيس
على االدارية  اللجنة  وأعضاء   كرم 
الضيوف من  ضيف  بكل   الرتحيب 
ألجناح يلزم  ما  كل  وتوفري   الكرام 

.هذا احلفل الزغرتاوي الكبري

سعادة الكبري   احلضور   تقدم 
نعوم روبري  العام  لبنان   قنصل 
و عيسى  طوني  النائب   وسعادة 
صقر عمانوئيل  املونسنيور   حضرة 
 ممثال سيادة املطران عاد ابي كرم
 ورئيس دير مار شربل األب انطوان
 طربيه واآلباء األجالء مارون موسى،
 رئيس مجعية املرسلني،  وسليمان
و عزيزي  يوحنا  والشماس   ميني 
للجامعة العاملي  الرئيس   نائب 
 الثقافية يف العامل ميشال الدويهي
منصورعزيزي املردة  تيار   ومنسق 
 مع األعضاء ومنسق حركة االستقالل
 املهندس اسعد بركات مع األعضاء
احملامي املارونية  الرابطة   ورئيس 
 مسري قزي مع األعضاء ورئيس نادي
 رايدملري ماريوسف زغرتا بيرت الباشا
 مع األعضاء والبنك العربي ورئيس
سايد االستاذ  األنوار  جريد   حترير 
حتريرالنهاراالستاذ ورئيس   خمايل 
كلتوم ايلي  واالستاذ  حرب   انور 
 وعقيلته من جريدة املستقبل ورؤساء
السابقون مجيل الزغرتاوية   اجلمعية 
 انطون ورينه املقدسي وجورج ميني
 وانطوان احلليب وحضر خصيصًا من
وعامر وعقيلته  كرم  جو   أدياليد 
 احلليب وعقيلته. وحضر من فعاليات

املئات حضروا مهرجان مجعية بطل لبنان الزغرتاوية املميز بنجاحه الرائع

 اجلالية كل من السادة تاد نادر وعقيلته وسعيد كرم وعقيلته و توفيق
وابراهيم طوق  ومنصور  سالمة  وبيار  وعقيلته  املكاري  ويوسف   كريوز 
 الدويهي وعقيلته وتاد الدويهي وعقيلته وطنوس عاقله وبطرس عاقله
 وعقيلته والشاعر مارون طراد وعقيلته وعدنان وهبه ووسعيد الدويهي
 وجان دكان وعصام عبد الباقي وجان خليل والياس الشدياق وانطوان

.الزلوعا معوض  ومحيد الدويهي اىل العديد من ابناء واصدقاء زغرتا

بها مقتضبة شكر  كلمة  كرم  الزغرتاوية سركيس  اجلمعية  رئيس   ألقى 
ابناء كافة  خدمة  تعمل يف  اليت  اجلمعية  دور  بأهمية  بها  ونّوه   احلضور 
مجعيتكم هي  وهذه  جاليتكم  هي  هذه   “ ان  للحضور  مؤكدًا   اجلالية 
بتقديم املساهمني  من  بالشكر  توجه  كما  جناحكم مجيعًا”.  هو   وجناحها 
 اجلوائز والرعاية للمهرجان ومن أبرزهم سفريات اجلعيتاني والبنك العربي
 وجموهرات نادر وشركة ريفيلوب وجان دكان وابراهيم الدويهي ومسري
توجه احلليب. كذلك  ولبيبة  اجلعيتاني  وميشال ساروفيم وطوني   مرعب 
اوسرتاليا اللبنانية يف  األعالم  الصحف ووسائل  بالشكر من كافة   كرم 

 .على دعمها وتغطيتها لنشاطات اجلمعية

تألق كعادته الذي  اخلوري  نعمان  فؤاد  االستاذ  الشاعر  املهرجان   عّرف 
الراقية. االنسانية  والصور  والوطنية  باحملبة  النابضة  املعربة   بقصائده 

:ومما جاء يف قصيدته اليت أستهل بها السهرة

جايي ع هاحلفلة وانا ناوي                 فّيق املاضي وخّزق النسيان

وأطلع ع سيدة احلصن داوي              جرح الغريب ولوعة العتبان

الورق لبّسها  تشرين  القهاوه                مار سركيس  نبع   وعا 
فسطان

 ومتثال ساحة مار جريس ضاوي   درب الربد والليل للفرسان اهدن.. انا

املغرم، انا الغاوي    مشتاق غنيلك وصارلي زمان

ما شربت عا ميدانك ركاوه      ويروح فنجان وجيي فنجان

ومجعيتك عنها انا الراوي        رافقتها بالعز واحلرمان

:طيبة “السركيسني” بقالوه

سركيس أسس بيتك ب سيدني  

وسركيس عم بيكمل البنيان

 أحيا الربنامج الفين مطربة مهرجانات اهدن السيدة انطوانيت 
من أدته  ومبا  العذب  بصوتها  اجلمهور  أطربت  اليت   الدويهي 
 أغاني الطرب األصيل واملواويل الوطنية. كما شارك يف أحياء
 الربنامج احلافل فرقة القاضي املوسيقية وعندليب األرز حلود

واملطرب رستم  فيليب  واملطرب   احلدشييت 
الشابة وباألنكليزية  الدويهي   فادي مرقص 
وشقيقتها الدويهي  كلود  كلوديا   الصاعدة 
العام القنصل  وقام  الدويهي،   ستيفاني 
الدويهي للشابتني  ورد  باقيت  بأهداء   نعوم 
على اجلميع  أثنى  وقد  احلليب.  عليا   تقدمة 
 جناح املهرجان الزغرتاوي وعلى جهود مجعية
الزغرتاوية اليت كانت وما زالت  بطل لبنان 
سبيل يف  العاملني  طليعة  يف   وستبقى 
اوسرتاليا يف  واللبناني  الزغرتاوي   اجملتمع 

 .احلبيبة

   (تصوير آراكس)
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ندوات

كتب اكرم املغوّش
لبى سعادة قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ روبري 
يف  حتدث  حيث  اللبناني  املسيحي  التجمع  دعوة  نعوم 
البلفيو، حبضور رئيس  الندوة، اليت انعقدت يف قاعة 
دين  ورجال  التجمع  من  واعضاء  وهيب  والي  التجمع 

بدعوة من التجمع املسيحي اللبناني

القنصل العام نّعوم حياضر حول قانون االقرتاع يف لبنان

Saturday 12 November 2011السبت 12 تشرين الثاني 2011

* الياس وجرجورة وحداد ووهبة والزميل املغوّش ** القنصل نعوم يتحدث وبجانبه والي وهبة *

* جون دكان وحضور *

* جانب من الحضور ** املحامية بهية أبو حمد و حضور *

* ّأبو عاصي وحضور *

* حداد ووهبة وسليمان *

* جانب من الحضور *

* جانب من الحضور *

* جو حدّاد وحضور *

تصوير أراكس

واحزاب ومجعيات.
عن  بكلمة  الندوة  العام  القنصل  سعادة  استهل  وقد 
قانون االقرتاع واالنتخاب ضمنها قراءات عن النصوص 
القانونية اليت اقرها جملس النواب اللبناني وشرح فيها 
قوائم  اىل  املنتخب  وسن  االنتخاب  آلية  عن  باسهاب 
تعميما  اصدرنا  اننا  واضاف  اهلوية  وبطاقة  الناخبني 
على كافة اخلطوات حبق املشاركة يف االنتخاب نشرناها 
حينها يف االعالم العربي ولألسف مل نتلَق سوى بضعة 

اتصاالت.
اجلالية  ابناء  على  نعوم  العام  القنصل  سعادة  ومتنى 
هلم  ليتسنى  امسائهم  بتسجيل  ويقوموا  يتجاوبوا  ان 
وتسهيل  الربملان  يف  ممثليهم  اختيار  يف  املشاركة 
امورهم لالنتخاب يف اسرتاليا دون احلاجة اىل الذهاب 

اىل لبنان.
ويف اخلتام ُفتح باب االسئلة حيث اجاب عليها سعادة 
ضوء  على  القانون  ضمن  من  وضوح  بكل  القنصل 
اللبنانية  القنصلية  ان  على  واكد  والنصوص  االحكام 
مشرعة االبواب لكافة ابناء اجلالية الجراء املعامالت وقال 
انه على استعداد لشرح كافة القوانني كما انه على امت 

االستعداد لتلبية اي دعوة يتلقاها بهذا اخلصوص.

مطلوب معلمون
مطلوب معلمون مهرة يتقنون مهنة جنارة 

الباطون وعمال ايضا للعمل مع شركة 
  CONFORM AUSTRALIA

يف سيدني.. 
الرجاء االتصال بالسيد يوسف على 
الرقم التالي: 788 555 0405
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جملس الوزراء وافق ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

السهر الدائم على سالمة اللبنانيني واملقيمني على االراضي اللبنانية، 
وعدم التساهل مع اي جهة حتاول تعكري اهلدوء يف البالد«.

متوقعة  امنية  اضطرابات  عن  الشائعات  »اطالق  ان  ميقاتي  واضاف 
والرتويج هلا بوسائل خمتلفة يسيئان اىل صورة لبنان ويضعفان ثقة 
العامل بأمنه واستقراره ومن غري اجلائز استخدام البعد االمين يف اخلالفات 

السياسية. واحلكومة عازمة على متابعة هذا االمر منعا الستغالله« .
ان  اىل  مشريا  لندن  زيارته  أجواء  يف  الوزراء  جملس  ميقاتي  ووضع 
رئيس الوزراء الربيطاني اعرب عن تقديره اللتزام لبنان القرارات الدولية 
اهمية  على  توافق  وكان  الدولي.  اجملتمع  مع  املتفاعل  املميز  ولدوره 
تطبيق القرار 1701 تطبيقا كامال ووقف االنتهاكات االسرائيلية املتكررة 

للسيادة اللبنانية، واملساعدة على تثبيت احلدود البحرية.
وقال ميقاتي انه اتفق مع رئيس الوزراء الربيطاني على آلية تؤدي اىل 
تطوير التعاون بني البلدين »ال سيما بعدما ملست منه رغبة معلنة يف 
اللبنانية  مساعدة لبنان يف جماالت عدة، منها دعم املؤسسات االمنية 
ال سيما اجليش وقوى االمن الداخلي من خالل تلبية حاجات جرى تسليم 
اجلانب الربيطاني لوائح مفصلة بها، إضافة اىل اجملالني الصحي والرتبوي 
ويف قطاعات الشباب والرياضة وكيفية جباية الضرائب ويف جمال عمل 

اهليئات الناظمة«.
الوزراء  رئيس  مع  احملادثات  ان  اقول  ان  أستطيع  ميقاتي:  أضاف 
النائب  مع  لقائي  ويف  التعاون.  من  جديدة  ملرحلة  اسست  الربيطاني 
األوروبي  لالحتاد  االعلى  واملمثل  األوروبية  املفوضية  لرئيس  األول 
عميقا  تفهما  ابدت  أشتون،  كاترين  واألمن  اخلارجية  السياسة  لشؤون 
للمواقف اللبنانية من التطورات الراهنة داخليا واقليميا معتربة ان مثل 

هذه املواقف تؤكد خصوصية الوضع اللبناني.
وتابع ميقاتي: يبدو ان بعض اجلهات تريد ان جتعل من موضوع االشقاء 
السوريني الذين نزحوا قسرا اىل لبنان نتيجة االحداث االمنية يف سوريا، 
مادة لالستغالل السياسي. لقد قامت الدولة اللبنانية بواجباتها االنسانية 
جتاه االشقاء السوريني، من النواحي كافة وضمن االمكانات املتوافرة 
لدى اهليئة العليا لالغاثة ووزارة الشؤون االجتماعية، وحنن ماضون يف 
توفري العناية والرعاية للنازحني قسرا على امل ان تزول االسباب اليت 

ادت اىل نزوحهم ويعودوا اىل بلدهم معززين مكرمني .
وقال: تابعت مع االمني العام للهيئة العليا لالغاثة ما اجنز حتى اآلن على 
صعيد العناية باالخوان السوريني، واستطيع ان اؤكد ان االهتمام بهم 
مستمر، وال صحة بالتالي ملا يرتدد عن اجراءات اختذت لوقف العناية 
الصحية بهم وغريها من الشائعات اليت نربأ مبطلقيها ان يستغلوا الوضع 
املأسوي هلؤالء النازحني خلدمة اهداف سياسية، واحيانا شخصية، مل تعد 

خافية على أحد .
وقال الداعوق ان اجمللس وافق على تعيني العميد فؤاد خوري مديرا عاما 

لألمن العام بالوكالة .
اخلارجية واملغرتبني  وكان ميقاتي استقبل قبيل اجللسة كال من وزير 

عدنان منصور ووزير اإلعالم وليد الداعوق.
خميم لالجئني السوريني

على صعيد آخر تريد 14 آذار إنشاء خميم لالجئني السوريني يف الشمال 
اللبنانية ترفض  احلكومة  آالف الجئ، لكن  الذين وصل عددهم اىل 7 
ذلك، وفيما قالت أجهزة أمنية وقيادة اجليش أنه مل حتصل أية عمليات 
خطف لسوريني من مشال لبنان، ذكرت مصادر أخرى أن عناصر لبنانية 
اىل  ونقلتهم  لبنان  من  سوريًا   12 خطفت  سورية  خمابرات  مع  تعمل 
وزير  بني  الوزراء  داخل جملس  كبري  خالف  اىل  ادى  ما  وهذا  سوريا، 
الداخلية مروان شربل ووزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور، فاتهم 
الوزير ابو فاعور وزير الداخلية بالتقاعس وعدم حتمل املسؤولية وترك 
عمليات خطف السوريني من الشمال وعاليه اىل سوريا، فرد عليه الوزير 
شربل رافضًا هذا الكالم طالبًا تقديم معلومات ثبوتية للموضوع مؤكدًا 
أنه مل حتصل أية عمليات خطف ومل حيصل أي شيء يف هذا اجملال، 
فرد الوزير ابو فاعور بالقول: ان هناك خمربين سوريني يعملون بصفة 
لالجئني  اموااًل ومساعدات  يقدمون  انهم  ويقولون  انسانيني  مساعدين 
السوريني يف مشال لبنان وعرب ذلك يصلون اىل املواطنني السوريني 
لكشفهم وخطفهم، بينما نفى الوزير شربل هذا األمر كليًا طالبًا تزويده 

باألمساء واملعلومات.

املعلم للعربي: ننفذ ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

شخصًا، بينهم 6 جنود« أمس االول، عشية دعوتهم إىل تظاهرات بعنوان 
»املطالبة بتجميد عضوية سوريا يف اجلامعة العربية«.

الذين  العرب،  الوزراء  أن  إىل  عربية  دبلوماسية  مصادر  وأشارت 
يستبعدون جتميد عضوية سوريا يف اجلامعة او طلب فرض حظر جوي 
عليها، يدرسون آلية تصعيد تدرجيي ضد النظام السوري، عرب تشكيل 
آلية عربية او جلنة حكماء للتوجه فورًا إىل دمشق للوقوف على تنفيذ بنود 
املبادرة على األرض، واذا فشل هذا األمر فإن الدول العربية ستقوم 
بسحب سفرائها من دمشق للتشاور وعقد اجتماع طارئ لوزراء اخلارجية 

العرب لتوجيه إنذار أخري لسوريا بتجميد عضويتها باجلامعة العربية«.
غليون،  برهان  السوري«  الوطين  »اجمللس  رئيس  شدد  ذلك،  إىل 
وظاهرة  سوريا،  يف  الشعيب  للحراك  لبننة  »ال  انه  على  لـ«السفري«، 
التصفيات الطائفية، واخلطف على اهلوية خطر ينبغي مواجهته بأي مثن«. 
ودعا اجلامعة العربية إىل إشراك األمم املتحدة يف عملية إجياد حل لالزمة 

السورية.
وخبالف القرار الدولي الصادر عن جملس األمن حول ليبيا، الذي مسح 
بتفسري فضفاض للتدخل العسكري الغربي فيها، ينحو غليون حنو ترسيم 
القرار الذي يريد استصداره ووقف مفاعيله عند احلماية ال أكثر، ويضع 
إىل  االضطرار  بالتأكيد خطر  »هناك  ويقول  فارقة.  له حدودًا وعالمات 
استخدام القوة، ولكن ليس كتدخل عسكري ولكن كإجراء متفق عليه بني 

مجيع األطراف املعارضة واألطراف الدولية، وحسب املصاحل الوطنية
السورية بهدف تطبيق قرار محاية املدنيني. إن النظام هو الذي يقرر يف 
احلقيقة التدخل العسكري أم ال، من خالل وقف القتل املدان من قبل 
اجملموعة الدولية أو االستمرار فيه، رغم التهديد باستخدام القوة، ومن 
احملتمل أن يوقف النظام القمع والقتل ويفاوض على آلية لتنفيذ القرار 
إذا شعر بوجود تهديد له، وإذا مل يوقف، فمن املؤكد بأننا سنذهب حنو 
النظام، ليس هلا عالقة مبفهوم  شكل من أشكال استخدام القوة ضد 

التدخل العسكري الكالسيكي«. )تفاصيل صفحة 15(
رسالة املعلم للعربي

ووجه املعلم رسالة إىل العربي أعرب فيها عن »استغراب دمشق لتصريح 
على  العربية  الدول  يشجع  الذي  األمريكية  اخلارجية  وزارة  املصدر يف 
ويتجاوز  سوريا  ضد  واالقتصادية  السياسية  املقاطعة  إىل  االنضمام 

ميثاق جامعة الدول العربية وأسس العمل العربي املشرتك«.
وبني املعلم »يف الرسالة أن هذا التحريض األمريكي قد يشكل مؤشرًا 
لتربير تدخل خارجي وعقوبات اقتصادية وسياسية ضد سوريا، مبوافقة 
من بعض الدول العربية، آمال عدم االلتفات إليه، وموضحا خطورة تلك 
الدول  جامعة  برعاية  املشرتك  العربي  العمل  مستقبل  على  التصرحيات 

العربية«.
وأضاف املعلم إن »سوريا، اليت أعلنت التزامها خبطة العمل اليت جرى 
االتفاق عليها، تؤكد قيامها خالل أسبوع بتنفيذ معظم بنود هذه اخلطة، 
وذلك خالفًا ملا ترّوج له بعض الفضائيات املغرضة، وأن مندوب سوريا 
الدول  جامعة  وزراء  امحد( سيطلع جملس  )يوسف  اجلامعة  لدى  الدائم 

العربية على اخلطوات اليت اختذت يف هذا الصدد«.
جلامعة  العام  األمني  يرد  أن  أمله يف  »عن  رسالته  املعلم يف  وأعرب 
الدول العربية على التصرحيات األمريكية تلك، مبا ميليه ميثاق اجلامعة 
واالتفاقيات العربية، اليت تصون سيادة الدول العربية والعالقات يف 

ما بينها«.
ونقلت »سانا« عن مندوب سوريا الدائم لدى األمم املتحدة بشار اجلعفري 
حول  األول  أمس  عقدها  جلسة  األمن يف  أمام جملس  بيان  قوله، يف 
ان  ترى  الدولية  »املنظومة  إن  املسلحة،  النزاعات  املدنيني يف  محاية 
موضوع محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة ال ميكن أن يكون انتقائيًا 
او استنسابيًا وانه خيتص بالنزاعات املسلحة حصرًا، ولذلك فإننا نرى 
أن محاية املدنيني الفلسطينيني والسوريني واللبنانيني الرازحني حتت 
الدولي يف سياق  االحتالل اإلسرائيلي هو جزء رئيسي من هذا اجلهد 
التطبيق املوضوعي والدقيق للوالية املنوطة بالبند املعنون محاية املدنيني 
يف النزاعات املسلحة، وال سيما أن اجمللس قد دأب على مناقشة هذه 
انتهاكاتها  إسرائيل يف  استمرار  ظل  طويلة يف  لفرتة  املهمة  املسألة 

اجلسيمة ضد السكان املدنيني يف األراضي العربية احملتلة«.
اجلامعة العربية

وتعقد اللجنة الوزارية العربية املعنية باألزمة السورية اجتماعًا يف مقر 
القطري  اخلارجية  وزير  احلكومة  رئيس  برئاسة  اليوم  العربية  اجلامعة 
الشيخ محد بن جاسم بن جرب آل ثاني، وذلك كمقدمة لالجتماع االستثنائي 

جمللس وزراء خارجية اجلامعة اليوم السبت.
ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط عن مصادر دبلوماسية عربية قوهلا 
مبا يف  اخلارجية،  وزراء  اجتماع  أمام  مطروحة  السيناريوهات  »مجيع  إن 
ذلك جتميد عضوية سوريا لدى اجلامعة ومنظماتها، رغم أنه إجراء صعب 
عربيًا،  األزمة  حل  العربي يف  اخليار  مع  يتعارض  أنه  خاصة  التحقيق، 
العربية وسوريا  اجلامعة  بني  االتصاالت  يعين قطع  التجميد  أن  باعتبار 

وهو ما حيول دون تقديم أي حلول عربية«.
وترى املصادر أن »تدويل أزمة سوريا، عرب نقلها إىل جملس األمن، خيار 
حمكوم عليه بالفشل، خاصة أن روسيا والصني تهددان باستخدام حق 
النقض ضد أي إجراء يف هذا اخلصوص، وتصّران على ضرورة حشد 

الدعم للمبادرة العربية إلجياد خمرج سلمي للوضع يف سوريا«.
وتضيف املصادر أن »فرض منطقة حظر جوي على سوريا أمر ال حيظى يف 
األساس بأي موافقة عربية القتناع العرب بضرورة عدم تطبيق النموذج 
تعريض  الدولة يعين  تدمري سوريا  بأن  واعتقادهم  اللييب يف سوريا، 
األمن القومي العربي للخطر، ألنه سيفتح الساحة السورية لقوى إقليمية 

عديدة ترتّبص باملنطقة ومستقبلها«.
وتضيف املصادر الدبلوماسية أن »هناك العديد من البدائل واإلجراءات 
تنفيذ  أجل  من  السوري  النظام  على  للضغط  إليها  اللجوء  ميكن  اليت 
عربية  آلية  تشكيل  بينها  من  إبطاء،  دون  ومن  فورًا  العربية  املبادرة 
أو جلنة حكماء مهمتها التوجه فورًا إىل دمشق للوقوف على تنفيذ بنود 
املبادرة العربية على األرض، وتقييم الوضع أواًل بأول، وموافاة اللجنة 
الوزارية بتقارير سريعة عن ذلك، وإذا مّت التضييق على عمل هذه اآللية 
العربية  الدول  البنود ستقوم  تنفيذ  تقدم يف  وجود  عدم  حالة  أو يف 
بسحب سفرائها من دمشق للتشاور وعقد اجتماع طارئ لوزراء اخلارجية 
العرب لتوجيه إنذار أخري لسوريا بتجميد عضويتها باجلامعة العربية، مبا 

يعين إعالن فشل احلل العربي لألزمة«.
القوى  لدى  العربي  السعي  أيضا  البدائل  بني  »من  املصادر  وتضيف 
عليها  الضغط  أجل  من  سوريا  على  تأثري  هلا  اليت  والدولية  اإلقليمية 

لاللتزام بالتنفيذ الفوري والدقيق للمبادرة العربية«.
العربي ومعارضة الداخل

التغيري  لقوى  التنسيق  »هيئة  وفد  اجلامعة،  مقر  يف  العربي،  والتقى 
الوطين الدميوقراطي يف سوريا« وذلك بعد يوم من تعرض الوفد إىل 

تتــمات
هجوم بالبيض والبندورة.

وأكد عضو الوفد هيثم مناع »ضرورة التمسك خبطة العمل العربية، ملا 
تتضمن من بنود فعالة ميكن من خالهلا جتنب السيناريوهات اليت حتاك 

لسوريا من اخلارج«.
وأضاف مناع، عقب اللقاء مع العربي الذي جرى استكمااًل للمباحثات اليت 
جرت االربعاء مع أمني عام اهليئة حسن عبد العظيم، »إنهم متمسكون 
العربي  وأبلغوا  السورية،  املدن  العنف يف  وأعمال  الدماء  إراقة  بوقف 
بضرورة اختاذ إجراءات لتنفيذ اخلطة العربية، خاصة بندها األول املتعلق 
السياسية  »البنود  أن  إىل  مشريا  الدماء«،  وإراقة  العنف  أعمال  بوقف 

األخرى تأتي الحقًا بعد هذا البند«.
هذه  من  املئة  5 يف  بـ  ولو  حتى  العربية،  باملبادرة  »نتمسك  وأضاف 
اخلطة، حتى نتجنب السيناريوهات األخرى اليت نراها أسوأ وأردأ، وأنه 
لوال متسكنا بهذه اخلطة ملا حتملنا مشاق اإلهانة من بعض املتطرفني«.

ميدانيًا
بتجميد  »املطالبة  عنوان  حتت  )امس(  اجلمعة  التظاهر  إىل  نشطاء  دعا 
حلقوق  السوري  املرصد  وأعلن  العربية«.  اجلامعة  يف  سوريا  عضوية 
اإلنسان، يف بيان، »مقتل 16 يف محص، و4 يف كفرومة وبنش وخان 
شيخون يف حمافظة ادلب«. وقال إن »6 جنود من اجليش السوري قتلوا، 
ادلب وقرية  النعمان يف حمافظة  وأصيب 5، يف هجومني قرب معرة 
املربعية شرق مدينة دير الزور«.ونقلت وكالة االنباء السورية )سانا( عن 
مصادر يف قيادة شرطة حمافظة ادلب قوهلا »استشهد طفالن شقيقان 
نتيجة انفجار مواد متفجرة وضعتها جمموعة إرهابية مسلحة يف أحد املنازل 
القدمية املهجورة يف قرية املعلقة التابعة ملنطقة جسر الشغور«. واضافت 
»استشهد جمند وحارس مدني، وجرح عنصران من اجليش الشعيب، إثر 
استهدافهم من جمموعة إرهابية مسلحة يف بلدة الكفري التابعة ملنطقة 
جسر الشغور. وادى انفجار عبوة على طريق عام خان شيخون - معرة 

النعمان إىل إصابة 3 عناصر من قوات حفظ النظام«.

خامنئي حيذر من  ...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

ايران من دون ذكر امسه. ونقلت صحيفة »كومرسانت« عن دانيلينكو 
قوله »لست بعامل فيزياء نووية ولست مؤسس الربنامج النووي االيراني«. 

واضافت الصحيفة انه رفض االدالء مبزيد من التصرحيات.
وأفادت وكالة »مهر« االيرانية لالنباء بان خامنئي وصف يف كلمة ألقاها 
القوات  العسكرية،  علي  االمام  جامعة  لطلبة  القسم  أداء  مراسم  يف 
املسلحة بانها تشكل »مبعث عز وفخر للشعب والبالد، ورأس احلربة يف 
الدفاع الوطين«، مؤكدا: »ليعلم االعداء وخاصة امريكا وعمالءها والكيان 
او  بلد  اي  على  للعدوان  اهال  ليس  االيراني  الشعب  ان  الصهيوني، 
شعب، اال انه سريد بكل قوة على اي عدوان او تهديد حبيث يؤدي رده 

اىل تدمري املعتدين من الداخل«.
واضاف خامنئي ان »على كل من خيطر بباله ان يعتدي على اجلمهورية 
االسالمية االيرانية، ان يعّد نفسه لتسلم صفعة قوية وقبضة فوالذية 
من اجليش واحلرس والتعبئة، وبكلمة واحدة الشعب االيراني العظيم«. 
ودعا خامنئي »مجيع ابناء الشعب االيراني وخاصة القوات املسلحة اىل 
احلفاظ على اجلهوزية من اجل استمرار مسرية العزة الوطنية واالقتدار 
على الصعيد الدولي«، مؤكدا »ان تعزيز صرح نظام اجلمهورية االسالمية 
واالحتاد الوطين والتآلف بني قلوب ابناء الشعب االيراني، يشكل اهم 
قوة رادعة، وان اجلميع مكلفون بصيانة الصرح املرصوص للنظام، وان 

يعملوا على تقويته«.
األوروبي  االحتاد  حكومات  إن  األوروبي  االحتاد  دبلوماسيان يف  وقال 
قد توافق على فرض جمموعة عقوبات جديدة على إيران خالل األسابيع 
املقبلة بعد أن اعترب تقرير لألمم املتحدة أن طهران عملت على تصميم 
االحتاد  دول  عواصم  بني  مبدئية  مباحثات  بالفعل  وبدأت  ذرية.  قنبلة 
األوروبي بشأن اختاذ إجراءات جديدة. وقال الدبلوماسيان إنه رمبا جيري 
خارجية  وزراء  اجتماع  حبلول  الصدد  بهذا  نهائية  صيغة  إىل  التوصل 
املقبل.  األول  كانون  من  االول  يف  بروكسل  يف  االوروبي  االحتاد 
وقال دبلوماسي يف االحتاد األوروبي »يبحث اخلرباء عددا من اخليارات 
املطروحة لكن من الصعب استشراف نتيجة النقاشات«. وتوقع آخر اختاذ 

قرار رمسي يف االول من كانون االول املقبل.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن العقوبات اليت سيكون من شأنها فرض 
ضغوط كبرية على طهران كي تعدل سياستها يتعني ان تستهدف قطاع 
الطاقة اإليراني. ولكن هذه العقوبات غري حمتملة على ما يبدو بسبب 
الذي هزته  العاملي  اإلجراءات على االقتصاد  تأثري هذه  املخاوف حول 

بالفعل أزمة الديون يف أوروبا.
ويقول الدبلوماسيان إن هناك خماوف يف بعض العواصم من أن العقوبات 
اليت تستهدف قطاع النفط قد تلحق الضرر مبصاحلها االقتصادية مما 
اجلانب.  أحادية  األوروبية  اإلجراءات  حجم  حول  املباحثات  أيضا  يعقد 
ويضيفان أن بعض الدول األوروبية تساءلت عن احلكمة وراء املوافقة 
على عقوبات جديدة يف وقت سيكون فيه تأثريها حمدودا على احملادثات 

مع طهران.
ويف هذه األثناء، اعترب وزير خارجية روسيا سريغي الفروف أن سعي 
الواليات املتحدة حلل العديد من النزاعات يف العامل عرب فرض العقوبات 
»غري جائز« . وقال يف مقابلة مع قناة »روسيا 24«: »حنن واثقون من أن 
العقوبات ليست طريقا صحيحا بل جيب حل النزاعات واخلالفات واألزمات 
عرب إشراك مجيع األطراف«. وأضاف الفروف »جيب أن يسري ذلك على 
مجيع احلاالت مبا فيها تسوية النزاع الفلسطيين اإلســـرائيلي أو الربنامج 

النووي اإليراني والقـــضية النووية يف شبه اجلزيرة الكورية« .
حال  تقدم  أن  ميكن  ال  العقوبات  إن  الصينية  اخلارجيـــة  وزارة  وقالت 

»جوهريا« للنـــزاع النووي اإليراني.

Saturday 12 November 2011السبت 12 تشرين الثاني 2011
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رياضــة

شهدت املرحلة الرابعة من بطولة أوروبا للشطرنج مفاجأة من 
»العيار الثقيل« متثلت خبسارة الفريق الروسي، املصنف أواًل 

يف البطولة، أمام نظريه البلغاري - .
وكادت بلغاريا تفوز باملباراة 4 - 0 لوال تسّرع العبها على 
الرقعة الرابعة كرييل غيورغييف )2666(، وخسارته أمام ايان 
توبالوف  فيسيلني  متكن  ذلك  ومع   ،)2730( نيبومنياتشي 
)2768( من إحلاق هزمية قوية بالروسي بيرت سفيدلر )2755(، 
تشيبارينوف  ايفان  لالعبني  بفوزين  بلغاريا  جهود  وتّوجت 
)2650( واليكسندر ديلتشيف )2629( على سريغي كارياكني 

)2763( واليكسندر موروزيفيتش )2762( على التوالي.
ومل تكن خسارة روسيا املفاجأة الوحيدة يف املرحلة الرابعة، 
إذ لقيت أوكرانيا خسارة مذلة أمام أملانيا )0,5 3,5(، بينما 
فازت فرنسا على مولدافيا وهولندا على صربيا بنتيجة واحدة 
وكانت   .2  2 إسبانيا  مع  أذربيجان  وتعادلت   ،)1,5  2,5(
املرحلة الثالثة شهدت تعادل روسيا مع هولندا 2 2، وفوز 
أذربيجان على اليونان وإسبانيا على رومانيا، وأوكرانيا على 
كرواتيا بنتيجة واحدة )3 1(، وأملانيا على اجملر 2,5 1,5، 

وفرنسا على إسرائيل بالنتيجة عينها.
وهنا ترتيب صدارة الئحة الفرق بعد انتهاء املرحلة الرابعة: 1 
أملانيا )7 نقاط و11 نقطة مبجموع نقاط الرقع(، 2 - أذربيجان 
وفرنسا )7 و10,5(، 4 - إسبانيا وبلغاريا )7 و10(، 6 رومانيا 

)6 و10,5(، 7 اليونان )6 و10(، 8 هولندا )6 و9(.

خسارة روسيا أمام بلغاريا يف بطولة 
أوروبا للشطرنج

اختتمت املرحلة اخلامسة من بطولة بنك ميد للدوري العام 
اللبناني الـ20 لكرة السلة يف العهد احلديث، مساء االربعاء، 
على  ضيفًا  االمراء  حوش  الشباب  فحل  مباريات،  بثالث 
الشانفيل املتين يف ديك احملدي وعاد اىل زحلة خاسرًا 64 
ـ 85، واستضاف بيبلوس أبناء أنيبال الزحالوي يف جبيل 
وفاز عليه 74 ـ 71، وحقق جبة فوزًا تارخييًا هو األول له 
بني الكبار وجاء على حساب ضيفه املتحد الطرابلسي يف 

جبيل 95 ـ 79
وكانت املرحلة افتتحت، الثالثاء، مبباراتني، فخسر هوبس 
أمام الرياضي البريوتي، حامل اللقب يف املواسم السبعة 
املاضية، يف اجلديدة، 78 ـ 87، وفاز احلكمة البريوتي على 
ـ 81 بعد »اكسرتا تايم« )الوقت  االنرتانيك يف غزير 83 

االصلي 72 ـ 72(.
الشانفيل 85 ـ الشباب 64

على ملعب الشانفيل يف ديك احملدي، استضاف الشانفيل 
الشباب وفاز عليه بفارق 21 نقطة 85 ـ 64 )23 ـ 21 و45 
ـ 35 و63 ـ 52(. وكان العب الفائز فادي اخلطيب )33 
نقطة( افضل مسجل يف املباراة، علمًا ان زميله األمريكي 
سام هوسكن سجل 28 نقطة، وكان العب الشباب االمريكي 
كوينتون داي )22 نقطة( افضل مسجل لفريقه، وسجل 

زميله ومواطنه سي جي غاليس 12 نقطة.
وهذا الفوز الرابع تواليًا للشانفيل وله مباراة مؤجلة امام 
مركز  اىل  عاد  وبه  اجلاري،   18 يف  جبيل  يف  بيبلوس 
للشباب  تواليًا  اخلامس  والتعثر  نقطة،   12 وله  الوصيف 

وبه ظل وصيفًا للقاع وله مخس نقاط.
وايلي  سركيس  وكارل  اخلطيب  فادي  الشانفيل  مثل 
دندش  وحسن  عون  وخليل  ابراهيم  وحممد  اسطفان 
ومثل  هوسكن.  وسام  طومبسون  غارنيت  واألمريكيان 
الشباب ايلي قاصوف وجورج فرح وشربل الباش وحسن 
واالمريكيان  االبيض  وبالل  خربطلي  وامحد  الدين  صفي 

كوينتون داي وسي جاي غاليس.
ايغو وزياد طنوس  اللبنانيون مروان  قاد املباراة احلكام 

وبول سّقيم.
بيبلوس 74 ـ أنيبال 71

على ملعب جبيل البلدي، استضاف بيبلوس أنيبال واكرم 
ـ 71 )17 ـ23  وفادته بفوزه عليه بفارق سلة ثالثية 74 
االمريكي  الفائز  العب  وكان   .)55 ـ  و56   41 ـ  و28 
املباراة،  )28 نقطة( افضل مسجل يف  بينيغار  ديسموند 
نقطة،   25 سجل  غراي  تشادني  وزميله  مواطنه  ان  علمًا 
وكان مواطنهما العب اخلاسر جامسون يونغبلود )27 نقطة( 

افضل مسجل لفريقه.
وهذا الفوز الثالث لبيبلوس مقابل خسارة واحدة وله مباراة 
الثاني  تشرين   18 يف  جبيل  يف  الشانفيل  امامن  مؤجلة 
الثالث  والتعثر  نقاط،  عشر  رصيده  صار  وبه  اجلاري، 

ألنيبال مقابل فوزين وبه صار رصيده 9 نقاط.
مشرف  وكرم  صربا  وحييى  برادة  علي  بيبلوس  مثل 
وياسر قاسم وميالد ابو جودة واالمريكيان تشادني غراي 
ورودريك  رضا  غالب  أنيبال  ومثل  بينيغار.  وديسموند 
وشارل  منيمنة  ومازن  وروي مساحة  عموري  وبشري  عقل 
تابت وشربل سعادة واألمريكيان جامسون يونغبلود ومارك 
داوسون. قاد املباراة احلكام رباح جنيم وفوزي عشقوتي 

جورج سعد.
جبة 95 ـ املتحد 79

على ملعب املركزية يف جونية، استضاف جبة املتحد وحقق 
فوزًا تارخييًا عليه اذ هو األول لبجة بني الكبار وجاء بفارق 

16 نقطة 95 ـ 79 )19 ـ 20 و37 ـ 37 و67 ـ 60(.
باستثناء  االساسية  تشكيلته  الشمالي  الفريق  عن  وغاب 

الرتينيدادي تريم كيبوي.
صار  وبه  خسارات،  اربع  مقابل  لبجة  الول  الفوز  وهذا 
للمتحد وبه صار  تواليًا  الثالث  رصيده 7 نقاط، والتعثر 

رصيده 9 نقاط.
زكريا  وهاني  جودة  ابو  وروني  عبود  بو  باترك  جبة  مثل 
واالمريكيان  سعيد  ونديم  سعد  وكيفن  مارون  ومازن 
ديرمان جريماين. ومثل املتحد حممد عكاري وعمر االيوبي 
وسامر مشرف والرتينيدادي تريم كيبوي واالمريكي بورتر 

تروب.
بعثة الناشئني إىل إيران

غادرت بعثة منتخب لبنان للناشئني لكرة السلة )حتت 18 
الثانية  آسيا  غرب  بطولة  للمشاركة يف  ايران  اىل  سنة( 
عشرة اليت ستقام يف العاصمة طهران. وهنا امساء افراد 

سلة »بنك ميد«: فوز رابع للشانفيل وثالث لبيبلوس 
وتارخيي لبجة

البعثة: هادي غمراوي )رئيسًا(، سليم مشالي )مدربًا(، عامر 
شقري )مساعدًا للمدرب(، بشري الياس )معاجلًا فيزيائيًا(، 
انطوان اخلوري )حكمًا دوليًا(، علي مزهر، ايلي مشعون، 
ابي خرس،  جوني منر، جان عاصي، مالك حجازي، مارك 
سامر بو رجيلي، طوني قزي، وائل عرقجي، كريم طباجة، 

تانغي عثمان، طوروس مانديليان )العبني(.
وكان يف وداع البعثة يف مطار رفيق احلريري الدولي مدير 

املنتخبات الوطنية فادي تابت.

مين السباح االسرتالي باخفاق جديد عندما خرج من املنافسة 
منافسات  بكني ضمن  لقاء  فراشة يف  100م  مسباقة  خالل 

بطولة العامل داخل حوض صغري.
وحل ثورب يف املركز الثالث عشر يف سباق 100م فراشة 
بعدما حقق زمن قدره 54,35 ثانية حمققا يف الوقت عينه زمن 
اقل من الوقت الذي حققه لدى عودته اىل املنافسات يف 
السباق عينه )54,09ث( السبت املاضي يف سنغافورة. وقد 
انهى ثورب السباق بفارق 2,22 ثانيتني عن الفائز بالسباق 

الياباني كوسوكي هاجينو.
وكان ثورب اخفق عشية هذا السباق يف مسافيت 100م حرة 
والبدل 4×100م حمققا بذلك اسوأ نتائج له منذ عودته اىل 
غياب  بعد  سنغافورة  لقاء  خالل  املاضي  اجلمعة  املشاركات 
استمر منذ عام 2006. وسيشارك ثورب نهاية االسبوع اجلاري 
بلقاء طوكيو، وهو يعتمد على هذه املشاركات لكي يستعد 
سيتم  اليت  املقبل  آذار/مارس  يف  املقرر  اسرتاليا  لبطولة 
خالهلا اختيار املنتخب املشارك يف اوملبياد لندن الذي يطمح 

اىل املشاركة به.

خروج األسرتالي ثورب من بطولة 
العامل داخل حوض صغري

Saturday 12 November 2011السبت 12 تشرين الثاني 2011

السلة األمريكية: عرض جديد للرابطة يرفضه الالعبون

السلة للمحرتفني  الدوري االمريكي لكرة  رابطة  رفض العبو 
هذا  البطولة  الطالق  االندية  مالكي  قبل  من  جديدا  عرضا 
املوسم، لكنهم سيحاولون لقاءهم قبل املهلة احملددة اليوم 

يف حماولة لعدم الغاء املزيد من املباريات.
وقال بيلي هانرت املدير التنفيذي لرابطة الالعبني بعد اجتماعه 
مع مسؤولي الرابطة وبينهم الرئيس ديريك فيشر العب لوس 
اجنلس ليكرز و43 العبا باالضافة اىل ممثلني لـ 29 ناديا من 

30: »من الواضح ان الالعبني سريفضون هذا املقرتح«.
وجرى االجتماع بعد تصريح رئيس رابطة الدوري دايفيد شترين 
االحد املاضي انه امام الالعبني مهلة تنتهي اليوم العادة النظر 
باالقرتاح االخري ملالكي االندية. وخيتلف الطرفان حول نقطتني 
هما: كيفية حتديد سقف الرواتب، وتوزيع االيرادات السنوية 

للبطولة واليت تصل اىل اربعة مليارات دوالر.
 57 على  الالعبون  بأن حيصل  يقضي  السابق  االتفاق  وكان 
تعديل  يريدون  االندية  اصحاب  لكن  العائدات،  من  باملئة 
الالعبني  ان  اال  طرف،  لكل  باملئة   50 اىل  لتصل  النسبة 
يرفضون ان تكون حصتهم دون 52,5 باملئة، وهذا الفارق 

يعادل حنو مئة مليون دوالر من العائدات السنوية.
تشرين  مقررة يف  كانت  اآلن  حتى  مباراة   221 الغيت  وقد 

الثاني/نوفمرب اجلاري.
للمحرتفني  االمريكي  الدوري  تاريخ  يف  الثانية  املرة  وهذه 
ينشأ نزاع مينع اقامة الدوري بأكمله بعد موسم 1998 1999.

مع  والتوقيع  االنتقاالت  بتعليق  املالكني  اضراب  وتسبب 
اصحاب العقود احلرة أو حتى حمادثات مع الالعبني. كما ُحرم 
منشآت  استخدام  ايضا  رواتبهم  يقبضوا  لن  الذين  الالعبون 
مسألة  الالعبون  يتوىل  كما  املدربني.  مع  العمل  أو  الفرق 
رعايتهم الصحية الشخصية، وهي خماطرة تدفع بعضهم اىل 
عدم املشاركة يف التصفيات األوملبية لتخوفهم من التعرض 

لالصابات اليت مل يعد يغطيها الدوري

أحرز فريق بيت املقدس لقب دورة ياسر عرفات )أبو عمار( 
لكرة القدم، اليت نظمها اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيين، 
على ملعب حرج قصقص البلدي يف بريوت، مبشاركة 8 فرق 
لبنانية وفلسطينية، وذلك بفوزه على فريق دوغان 6 5 يف 

املباراة النهائية.
وحضر املباراة النهائية عدد كبري من الشخصيات السياسية 
لتيار  العام  املنسق  تقدمهم  القدم  كرة  وحميب  والرياضية 
املستقبل يف بريوت العميد حممود اجلمل ومسؤول بريوت يف 
حركة فتح العميد مسري أبو عفش ومسؤول الرياضة يف حركة 
فتح أبو ربيع ورئيس اللقاء أمحد الشاويش والكابنت حممود 

برجاوي )أبو طالب(.
وألقى الشاويش كلمة بدأها بقراءة الفاحتة »لروح الشهيدين 
ياسر عرفات ورفيق احلريري وسائر شهداء فلسطني ولبنان«، 
أبو عمار، ومن مدينة  اليوم ذكرى استشهاد  »حنيي  وقال: 
وفاء لصاحب  رسالة  نوجه  والصمود  املقاومة  مدينة  بريوت 

الرصاصة األوىل يف فتح وللثورة الفلسطينية«.
وبرجاوي  والشاويش  عفش  وأبو  اجلمل  سلم  اخلتام،  ويف 

الكؤوس إىل الفرق الفائزة.

»بيت املقدس« بطل دورة أبو عمار 
لكرة القدم
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McDonald’s® Rockdale
603 Princes Highway

FAMILY VALUE DINNER BOX™

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

®
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7
JOHN’S DAY  NIGHT CHEMIST

OPEN 
TILL 
8PM 7 

DAYS 
& 

NIGHTS

333 GUILDFORD RD, GUILDFORD 

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

2011

WINNER

2008

2008

WINNER

2010

2010

L2
38

23
87

-0
80

91
1

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

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

AFTER $30 
CASHBACK ON 

UPGRADE

اعالنــات

حمالت محزة اخوان
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العرَب واكتب  منه  الشعر  وانظم 

اخلرَب ع  وزِّ طيبا  قوافيه  ومن 

الثمر يقطف  بنهٍم  اخاك  ودْع 

البشَر جيذب  فّواٌح  عطره  من 

بصر لو  القلب  عليل  يغّذي  قوتا 

وانتصر االحقاد  على  غار  والسيف 

سحَر جاّلسه  على  يفيض  نوٌر 

حذَر ابوابنا  على  يدّق  ناٍع 

واحنسَر العشاق  عن  توارى  ضوٌء 

والوتَر العود  ادّق  بناٍي  لي  هل 

سكَر نريانها  لظى  من  كأنها 

ومنسحر بهلوٍل  كل  بها  فتاه 

خطَر رمدائها  يف  نفسك  ترمي  ال 

خطَر ان  االوزان  يف  عدال  يقيم 

واحلجَر والتمثال  الشرك  حيّطم 

االثَر نقتفي  بصرٍب  املنايا  تلك 

وانكسر اآلهات  من  عظٌم  رّق  كم 

والكدَر احلزن  ُيزيل  يعّم   صوتا 

شطَر ان  االفنان  على  يتيه  صدى 

انبطَر اجلرح  مهما  موتا  هبَت  ما 

كرَب قد  التاريخ  مدى  جرٌح  وانت 

ابتكَر العلم  نهج  املعارف  منه 

قمر عشاقها  على  تدّلت  منها 

ظفر ومن  جال  من  مربضها  والعّز 

الشاعر السيد أمحد احلسيين

رئيس  قام  اخللود  دنيا  اىل  رحيله  قبل 
واملفكر  االجتماعي  القومي  السوري  احلزب 
بزيارة  رعد  انعام  االمني  املناضل  الكبري 
على  واقيمت  النضال  يف  لرفاقه  تفقدية 
القوميني  قبل  من  التكريم  حفالت  شرفه 
املدن  مجيع  يف  الوطنية  احلركة  واحزاب 
وهو  حماضرات  عدة  والقى  االسرتالية 

الزيارة التارخيية لرئيس احلزب القومي املفكر انعام رعد السرتاليا

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

لالمة، وان اخلياة كلها وقفة عز«. 

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش

من ديوان الغدير

انهمَر املاء  غيث  بكّفك  امأل 

مؤمتنا االلفاظ  على  حريصا  وكن 

عنربِه غلواء  من  العجز  وحّرر 

وانتشر اآلفاق  على  تنامى  طهٌر 

فطنتِه نرباس  من  علمًا  يضيء 

سطوتِه ألطاِف  يف  احللم  وانتشى 

زمٍن يف  اجلوزاء  على  َعَلونا  حتى 

مطلُعها الدهر  صروف  من  رّدًة  يا 

مرقدُه واالجفان  حار  والنجم 

يسامرني همٍّ  يف  الليل  واحننى 

مؤججٍة ناٍر  اىل  حبوُت  حتى 

نغمًا اوصافها  يف  غّنى  والطري 

هرجًا خياهلا  محى  يف  راكبا  يا 

مراتبِه اعلى  يف  علّي  هذا 

سّيُدها االجماد  من  التقّي  هذا 

عظمت وان  موالي  الجلك  آٍه 

وجٍع على  اوصالي  الجلك  صدقًا 

وشدا بلبٌل  غّنى  ما  يومها  من 

طربًا  انغامه  يف  يصدح  عاد  ما 

موهبًة االسالم  رحى  يف  زارعا  يا 

مقتبٌس العرفان  من  سيٌل  فأنت 

اكتسبت اهلل  رسول  علم  خزان 

منهلها الشمس  ضوء  الفصاحة  قد 

فحواها والدين  منبتها  فالصدق 

* رئيس الحزب القومي املفكر انعام رعد مع الزميل أكرم املغوّش )أرشيف(*

 

االسرة  حياة  هي  اجلميلة  احلياة 
بعضها  مع  تتفاعل  اليت  املتكاملة 
وتتسابق على حتصيل العلوم وحتقق 

االعالمية احلسناء هيلن رعد
االم هي كشمعة حترتق 
لتنري السبيل البنائها

األسبوع
 اعداد:

 أكرم املغّوش

النجاح.
كرمية  رعد  هيلن  احلسناء  والشابة 
حققت  رعد  وايفا  ميشال  السيدين 
ما أرادته عن سابق تصميم بالدراسة 
واملثابرة وحصلت على اجازة باالعالم 
يف  نوتردام  جامعة  من  واالتصاالت 
والية نيو ساوث ويلز وبدأت عملها 
املركز  يف  التسويق  عن  مسؤولة 
هيلينك  بريوت  لبنك  الرئيسي 
االنكليزية  تتقن  وهي  سيدني  يف 

والعربية وتلم باليابانية.
وتعود  سيدني  يف  هيلن  ولدت 
جبذورها اىل بلدة بريسات يف الشمال 
اللبناني اليت زارتها كما زارت بلدة 
يف  والدتها  رأس  مسقط  بصرما 
الكورة تلك البلدة اليت اعطت سيادة 
صليبا  بولس  امليرتوبوليت  املطران 
يف  االرثوذكس  الروم  طائفة  راعي 
اثناء  ومتتعت  ونيوزيالندة  اسرتاليا 

اقاربها  ولقاء  لبنان  جبمال  زيارتها 
واخواهلا.

تقول هيلن انا سعيدة جدا مع اهلي 
بتحصيل  كثريا  ومسرورة  االحباء 
علومي وعملي يف بنك بريوت هيلينك 
يثابروا  ان  اجلالية  ابناء  على  وامتنى 
شراء  على  ويعملوا  الدراسة  على 
الرتفاع  الغد  قبل  اليوم  العقارات 
االسعار بني احلني واآلخر ويطيب لي 
والدي  مع  احلبيبة  والدتي  احيي  ان 
جربان  الفيلسوف  مع  واردد  احلبيب 
خليل جربان: االم هي كشمعة حترتق 

لتنري السبيل ألبنائها.
متعلمة  صبية  رعد  هيلن  احلسناء 
باالخالق  املقرون  العلم  اعتمدت 
والرتبية وحققت ما كانت تصبو اليه 
الن العلم هو اهلوية اليت جتعل الدرب 
امام صاحبه يف كل جماالت  مفتوحا 

احلياة.

وجه

Saturday 12 November 2011السبت 12 تشرين الثاني 2011

-هيلدا املعدراني-
املاضي  الثاني  تشرين   3 األخبار يف  جريدة  ذكرت 
أن املسؤول السابق يف مكتب املدعي العام التابع 
دالل  مروان  السابقة  ليوغوسالفيا  الدولية  للمحكمة 
يف  التمهيدية  االجراءات  قاضي  اىل  مذكرة  قدم 
احملكمة دانيال فرانسني أورد فيها معلومات موثقة 
اإلسرائيلي  االستخبارات  جهاز  ضلوع  احتمال  عن 
اغتيال  جرمية  يف  داغان  مئري  ورئيسه  »املوساد« 

الرئيس احلريري.
واملراقبني  اإلعالم  أنظار  اجتهت  اخلطوة،  هذه  بعد 
مباشرة إىل حزب اهلل لقياس رد فعله أو لرصد ما 
إذا كان على عالقة بهذه املبادرة، غري أن حزب اهلل 
فهو  املتوقعون،  يتوقعه  عما  خمتلف  آخر  مكان  يف 
سبق له أن أعلن بوضوح ويف أكثر من مناسبة عدم 
التزام هذه احملكمة مبعايري العدالة، وأن استحداثها 
اللبنانيني،  مصاحل  تتجاوز  دولية  ملصاحل  بناًء  جاء 
األدلة  واعتماد  السرية  مبدأ  انتهاكها  عليها  وعاب 
الظرفية، وجتاوزها حلدود صالحياتها يف طلب قواعد 

البيانات مشككا بوجهة استخدامها.
إذًا، ال تتوقف مآخذ حزب اهلل عند استبعاد احملكمة 
الدولية لفرضية تورط »إسرائيل« يف اغتيال الرئيس 
حول  الشبهات  يعمق  مأخذ  أنه  ولو  احلريري،  رفيق 
اعتباره  إىل  ذلك،  يتعدى  موقفه  إمنا  احملكمة،  هذه 
اللبناني  االستقرار  لتقويض  دولية  وصفة  هلا  ان 
لوصايات  عبور  وقوس  املقاومة  صورة  وتشويه 

دولية على لبنان.
بطريقة  تطرح  دالل  احملامي  مبادرة  كانت  وإن 
التحقيق  يف  اجلسيمة  املنهجية  األخطاء  مباشرة  غري 
متتع  مدى  تطرح  أخرى،  جهة  من  أنها  إال  الدولي، 
احملكمة الدولية وجهوزيتها للتصحيح الذاتي، وهذه 
ذوي  أيضا  إمنا  املتهمني«،   « فقط  تعين  ال  قضية 
تعهدت  أن  املذكورة  للمحكمة  سبق  الذين  الضحايا 
سيأخذ  عليه  ستقدم  قضائي  عمل  أي  بأن  أمامهم 
وأنها  والفرضيات،  االحتماالت  كل  االعتبار  بعني 
كل  يف  وستنظر  الواحدة  الفرضية  حببائل  تقع  لن 
االحتماالت والفرضيات قبل توجيه االتهام إىل جهة 

بعينها.
أهمية هذه القضية تنبع من أن هناك من بني عائالت 
الدولية،  اليت تنظر فيها احملكمة  التفجريات  ضحايا 
هذه  وإحدى  االتصاالت،  بدليل  مقتنعا  ليس  َمن 
العائالت تنتمي إىل 14 آذار، وقد أبلغت هذا املوقف 

إىل أكثر من جهة ومنها احملكمة املذكورة.
هل هناك من يعّول من ذوي الضحايا غري املقتنعني 
مبنهجية بلمار يف التحقيق الدولي على خطوة احملامي 
التمهيدية  اإلجراءات  قاضي  جتاوب  وإمكانية  دالل 

دانيال فرانسني يف تصحيح مسار هذا التحقيق.
رئيس حركة شبيبة جورج حاوي احملامي رايف مادايان 
يقول تعليقا على خطوة احملامي دالل: »ليس لدي اي 
دليل حتى االن انه سيتم االخذ بعني االعتبار بهذه 
االسرائيلي،  االحتمال  النظر يف  سيتم  او  املذكرة، 
ولالسف، املعلومات املتوافرة عندي، تقول انه قريبا 
جديدة  اتهامات  قرارات  الدولية  احملكمة  ستصدر 
هذه  وتضم  اهلل،  حزب  من  اضافية  عناصر  تطاول 

القرارات ثالثة أو أربعة امساء«.
ويضيف مادايان: »إن بلمار سيصدر يف مطلع السنة 
نفسها  اجملموعة  جديدة حبق  اتهام  قرارات  اجلديدة 
جورج  اغتيال  جبرائم  متعلقة  أخرى  اتهام  مبواضيع 
حاوي وحماوليت اغتيال كل من مروان محادة والياس 

املر«.
اليت  اللبنانية  االمنية  األجهزة  على  مادايان  ومتنى 
عن  حاوي  جورج  الشهيد  عائلة  زودت  وأن  سبق 
إمكانية ضلوع املوساد يف اغتياله واعرتافات حممود 
إىل  يقدموها  أن  نعرفها  ال  أمساء  من  وغريه  رافع 
القاضي فرانسني. يذكر أن العميل رافع كما تبني 
يف التحقيقات اللبنانية، قام بعمليات رصد حلساب 
املوساد يف منطقة وطى املصيطبة وكورنيش املزرعة 
وكورنيش املاريوت يف فرتات سابقة، يعين قبل عام 
الـ2005 ورمبا ايضا بعد الـ 2005 ملصلحة املوساد، 
كما قام بأعمال رصد واستطالع ملنزل جورج حاوي 
نشاط  استهدفها  اليت  االخرى  املنازل  من  وعدد 

املوساد الحقا.
ضغوطًا  غربية  دول  ممارسة  مادايان  يستبعد  وال 
استكمال  من  ملنعها  اللبنانية  األمنية  األجهزة  على 
يف  التوسع  على  ويشدد  رافع،  مع  التحقيقات 
التحقيقات ملعرفة كيفية فرار العميل حسني خطاب 
كان  إذا  وما  إسرائيل«   « إىل  رافع(  )رئيس شبكة 

حصل على تسهيل من جهة أمنية معينة.

بـعد بروز معلومات موثقة عن احتمال ضلوع 
اسرائيل يف عملية االغتيال..

هل يصحح فرانسني ما أفسده بلمار؟
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›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹flb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚfláÇ
@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@fibóm¸a

 Hatem
Electrical Contracting

k÷]á^⁄Ê<kfi^“
@#by@Ú◊ãí@

ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€

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

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

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

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 12 November 2011السبت 12 تشرين الثاني 2011
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

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

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

عنوان اجلودة والثقة

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

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

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

Saturday 12 November 2011السبت 12 تشرين الثاني 2011
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اجلامعة اللبنانية الثقافية

World Lebanese Cultural Union of Victoria Inc. 
PO Box 299 Essendon North Vic. 3041 

www.wlcu.com.au

سيحل تمثال المغترب اللبناني 
ضيفًا على حديقة

Ray Bramham Gardens Preston

 Corner of Bell Street & St. Georges Road,
Preston, Victoria

Saturday 12 November 2011السبت 12 تشرين الثاني 2011

يف  الثقافية  اللبنانية  للجامعة  فيكتوريا  والية  رئيس  يتشرف 
بدعوة  التنقيذية  اللجنة  أعضاء  مع  سابا  يوسف  السيد  العامل 
املغرتب  متثال  عن  الستار  بازاحة  للمشاركة  اجلالية  أبناء  مجيع 
الرابعة  الساعة  وذلك  أيضًا  بالكوكتيل  واملشاركة  اللبناني 
 .2011 الثاني  تشرين   19 فيه  الواقع  السبت  نهار  ظهر  بعد  من 

الداعوق،  وليد  الدكتور  اللبناني  االعالم  وزير  معالي  بحضور 
العاملي  الرئيس  دانيال،  جان  الدكتور  اللبناني  السفري  سعادة 
نائب  عيد شدراوي،  الشيخ  العامل  الثقافية يف  اللبناني  للجامعة 
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 
دين  ورجال  والفدراليني،  احملليني  النواب  وبعص  أمسر  دايانا 
لبنانية  وأحزاب  االسرتالية  الواليات  مجيع  من  واعالميون  ودنيا 
أعمال.  ورجال  ورياضية،  وثقافية  واجتماعية  خريية  ومجعيات 

األوائل  للبنانيني  رمزًا  يشكل  اللبناني  املغرتب  متثال   
ألسرتاليا. وصداقة  تقدير  حتية  مبثابة  وهو  املهجر   يف 
إىل  ظهره  يدير  أن  دون  من  ولكن  مواجهتنا،  يف  يقف  إنه 
ال  اليت  التقليدية  مبالبسه  دأبه..  هذا  كان  وقد   .. أبدا  لبنان 
فهي  اجلبلية،  املناطق  يف  يرتدونها  اللبنانيني  بعض  زال 
اليت  اللبنانية  البساطة  ميثل  فهو  وتراثه،  لبنان  تاريخ  من  جزء 
البلد. هذا  بناء  بإرادة  حممال  عامًا،   150 منذ  ملبورن  إىل  أتت 

بالسيد  االتصال  املعلومات  من  للمزيد 
0433  363  222 الرقم:  على  يعقوب  طوني 
الدعوة عامة

بقلم كميل مسعود

احلقيقة هي ما تعلنه اسرائيل 
الواردة  االنباء  تؤكد 
املؤامرة   ان  العامل  من 
الصهيونية  االمريكية 
العربية  املنطقة  على 
منها  تسلم  ان  ميكن  ال 

دولة عربية.
العراق  من  بدأ  املخطط 
عددا  عربية  دولة  اكرب 
اىل  انتقل  ثم  وعدة 
واليمن  فمصر  تونس 
جتري  واليوم  وليبيا 
امريكية  حماولة  اكرب 

اسرائيلية لرتكيع سورية وضمها اىل الدول اليت تفتش يف 
الداخل واخلارج على من حيكمها او االصح من سيكون املفضل 
بالنسبة المريكا وخيدم مصاحلها وينفذ اوامرها، اال ان الفيتو 

الروسي والصيين خطة امريكا يف جملس االمن.
وعقائديا  دينيا  املتعصبة  العربية  الدول  من  ليست  فسورية 
وليست حمتكرة الوظائف واملراكز الكربى يف السلطة واالدارة 
ال بالعائلة وال بالطائفة وال بالنظام وهذا االجراء الذي اختذه 
لذلك  املنطقة،  دول  بني  نوعه  من  فريد  هو  االسد  الرئيس 
كان وقوف روسيا والصني اىل جانب سورية وضد املوقف 
االمن ومع كل ذلك مل  االمريكي املتشدد ضدها يف جملس 
يتحرك العرب كما جيب النقاذ سورية وهم يدركون انهم بانقاذ 

هذه الدولة الشقيقة يكونون يعملون على انقاذ انفسهم.
امريكا مواقفها ليست حديثة بل باتت معروفة ففي التسعينات 
يومذاك  اختذه  الذي  القرار  جتاه  مشلولة  شبه  امريكا  كانت 
شامري الذي رفض كل املبادرات واملقررات بشأن التفاوض 
املقرتحات  كل  رفض  وكذلك  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مع 
العربية  االراضي  عن  التنازل  تنوي  ال  فاسرائيل  االمريكية. 
شامري  ان  نضيف  املشينة  احلقائق  هذه  واىل  احتلتها  اليت 
العرب  حبق  ارتكبت  ارهابية  عصابة  حياته  بداية  يف  ترأس 
عنه  احدهم  يقل  ال  بعده  من  اتوا  والذين  حتصى  ال  جرائم 
اجراما واملؤسف جدا ال معارضة عند بعض العرب الي مشروع 
تتقدم به اسرائيل ضدهم وضد املستوطنات اليت تقيمها على 

االراضي الفلسطينية احملتلة.
وسورية اليوم باتت مستهدفة من قبل الغرب واالمم املتحدة 
ارسلت فريقا لتقصي حقائق ما حيصل يف سورية وعاد هذا 

الفريق بانطباع لصاحل امريكا واسرائيل فقط.
التحقيق قامت بزيارة اىل  العديد من جلان  اجلدير بالذكر ان 

مصر وتونس واليمن وليبيا وعادت بانطباع مل تكشف عنه.
هل هناك اي جلنة حتقيق زارت اسرائيل لتقصي احلقائق عن 
اعماهلا االجرامية حبق الشعب الفلسطيين وهناك يف السجون 
وال  سجونها  فلسطيين يف  آالف  من مخسة  اكثر  االسرائيلية 
من يسأل عنهم ام ان اعتبار احلقيقة هي ما تعلنه اسرائيل 

فقط.

تكاثرت افران املناقيش واللحم بعجني واملعجنات املختلفة يف فيكتوريا 
اللبنانية  املأكوالت  ان  على  واضحة  داللة  التزايد  وهذا  ملحوظ  بشكل 
وبصورة خاصة املناقيش هي من الوجبات املفضلة لدى كافة اللبنانيني 

النها من عاداتهم وتقاليدهم وتراثهم.
افران عكار لصاحبها املعلم  ان تكاثر عدد االفران مل يؤثر مطلقا على 
املعروف نضال ال بل فان ذلك زاد من شهرتها وازداد عدد زبائنها الن 
اللبنانيني مييزون بني لقمة واخرى وبني طعم وآخر ويبقى الفضل يف 
املميزة  واخلدمة  الطيبة  والنفس  املأكوالت  هذه  تصنع  اليت  لليد  ذلك 
اليت يقدمها العاملون يف افران عكار للزبائن حيث يستقبلون الضيوف  

ببشاشة وروح مرحة.
واالقدام  والكرم  والعطاء  احملبة  بروح  عنه   املعروف  نضال  فاملعلم 
ساروا  الذين  معه  العاملني  جلميع  حسنة  قدوة  هو  اخلري  اعمال  على 
يف  حليفه  النجاح  فكان  حذوه،  وحذوا  نهجه  وانتهجوا  طريقه  على 
يعطي  الثقة  عنوان  اصبح  االنسان  هذا  عليه..  يقدم  عمل  كل 
وعفوية  بقناعة  جييب  هذا   كل  ملاذا  ُيسأل  وعندما  يأخذ  وال  دوما 
اعماله. اال  لالنسان  يبقى  وال  فيها  باق  الدنيا  هذه  يف  ما  كل   ان 
اكثر من مرة وبالصدفة رأينا املعلم نضال يوقع شيكات من اجل دعم 
وحده  واهلل  واجب  االنساني  العمل  هذا  مثل  ان  مؤمن  وهو  عمل خريي 
رأس  هو  الضمري  نقاء  ان  يؤمن  البيضاء..كما  االيادي  اصحاب  يكافئ 

مال االنسان.

افران عكار يف سيدني رود..لقمة وخدمة

*املعلم نضال وبعض العاملني معه* 

http://www.wlcu.com.au/
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Êb‰j€@bjyãfl@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
ÊäÏj‹fl@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
ıb»iäc@‚ÏÌ@›◊@ıbèfl@

ıbèfl@Ú‰flbr€a@∂a@ÚéÜbè€a@Ú«bè€a@Âfl

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

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

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
<ÿÈë˜]<Ífi^flf◊÷]<ÃÈÈ∆Ü÷]<ƒflíi

l^flr√π]<≈]Áfi]<ƒÈ∂<<I<<Ü5]Ê<òÈe]<àf}
<I3¬á<èÈŒ^fl⁄<I∞r√e<‹£<
<Ìflfú<ÜË^� <I»fi^fäe<ÜË^� 
<Ìë^}<lÁËà÷]<≈]Áfi]<ƒÈ∂Ê
<ŸÊ3ä÷Á”÷]<‡⁄<Í÷^§]

<ÍŒ^eÊ<·^flf÷<‡⁄<ÅÖÁjäπ]<·ÁjËà÷]<kËáÊ
ÏÖÊ^.]<·]Ç◊f÷]

äb»é¸a@›õœa@…fl@Úflbm@Úœbƒ„

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

lÁËà÷]Ê<hÁf£]<≈]Áfi_<ƒÈ∂
<l^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
JJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]

èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èfl«i<ÔÇ7]<l¯¶
‰fiÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<

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

 TEL: 9354 2340

Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@

ŸÓ€@ÍÏ‹y@Ïí@@@@@@@@È√bæa@Í7i@ŸÓ€
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ـ فطاير بسبانخ ـ بيتزا بسجق ـ عجة 
بالبيض وجميع أنواع اِّـعجنات
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خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد- حفالت عامة وخاصة 

وجميع اِّـناسبات
استديو عبوشي َّـ خدمتكم َّـ اي زمان ومكان

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

75Harding St. Coburg Vic
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ÚíÎã€a@Êaãœc

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

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170 

9/11-17 PEARCEDALE PARADE 

BROADMEADOWS VIC 3047 

«Opposite CentreLink» 

Mon-Fri: 7am - 6pm 
Sat-Sun: 7am - 3pm
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ـ فطاير بسبانخ ـ بيتزا بسجق ـ عجة 
بالبيض وجميع أنواع اِّـعجنات

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

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

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

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

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

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
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الثقافية يف  اللبنانية  للجامعة  العاملّي  الرئيس  نائب  لدعوة  بناًء 
الشيخ  ونيوزيلندا  ألسرتاليا  القارّي  اجمللس  جلنة  ورئيس  العامل 
ميشال الدويهي، عقد اجمللس القارّي وفروع أسرتاليا ونيوزيلندا 
يف  السنوي  إجتماعهم  العامل  يف  الثقافّية  اللبنانّية  اجلامعة  يف 
العاصمة الفيديرالّية األسرتالّية كانربا وذلك يوم األحد الواقع فيه 

30 من شهر تشرين األول / أكتوبر من العام 2011.
حضر هذا اإلجتماع  نائب الرئيس العاملّي الشيخ ميشال الدويهي، 
رئيس اجمللس القاّري ألسرتاليا ونيوزيلندا أنطوان يعقوب يعقوب، 
الرئيس العاملّي األسبق جو بعيين، نائب الرئيس العاملّي السابق 
عريضه،  جو  الشيخ  األسبق  القاّري  اجمللس  رئيس  جعجع،  داني 
القاّري السابق احملامي سريادور األمسر ورؤساء  رئيس اجمللس 
الواليات السادة، جورج سلوم، وسام قزي، يوسف سابا والفروع 

وحشد من أعضاء عمدتها.
ميشال  الشيخ  العاملّي  الرئيس  نائب  عرض  اإلجتماع  هذا  خالل 
الدويهي تقريرًا عن اجمللس العاملّي، كذلك عرض السيد أنطوان 
يعقوب تقريرًا عن الجملس القارّي كما جرى خالله عرض ومناقشة 
أوراق العمل املقّدمة وإقرار العديد من اإلقرتاحات واملشاريع كما 
وقد  ونيوزيلندا،  ألسرتاليا  القاّري  اجمللس  هيئة  إنتخابات  جرت 

تقّرر يف اخلتام رفع املقرتحات واملقّررات للمجلس العاملّي.
بعيد إختتام جلسات اإلجتماع وإعالن نتائج إنتخابات أعضاء هيئة 
اجمللس القاّري ألسرتاليا ونيوزيلندا شرّف اجملتمعني حضور سعادة 
سفري لبنان يف أسرتاليا ونيوزيلندا الدكتور جان دانيال وعقيلته 
السيدة مرياي دانيال، توّجه اجملتمعون لسعادته بالشكر والسرور 
حول  احلاضرين  إلتأم مجع  وبعدها  احلضور،  بشرف  تكرميهم  على 

مأدبة الغداء.
أسفرت نتائج إنتخابات هيئة اجمللس القاّري ألسرتاليا ونيوزيلندا 

يف اجلامعة اللبنانّية الثقافّية يف العامل عن اهليكلّية التالية:
رئيسًا للمجلس القاّري ألسرتاليا ونيوزيلندا أنطوان يعقوب  

نائبًا للرئيس إبرهيم اخلوري  
أمينًا للسّر جورج سّلوم   

أمينًا للصندوق سريادور األمسر 
الرئيس  نائب  ترشيح  باإلمجاع  اإلجتماع  هذا  تقّرر خالل  وقد  كما 
العاملّي الشيخ ميشال الدويهي إلنتخابات منصب الرئيس العاملّي 
للجامعة اللبنانّية الثقافّية يف العامل، وقد متنى له احلضور التوفيق 
أخرى  مرة  أسرتاليا  تعيد  قد  اليت  اإلنتخابات  هذه  يف  والنجاح 
لرئاسة اجلامعة اللبنانّية الثقافّية يف العامل وعربها لقيادة اإلغرتاب 

اللبناني.

World Lebanese Cultural Union
Geographical Region Council for Australia and New Zealand

www.wlcu.com.au 

اجلـامعـة اللبنـانيـّة الثقـافيـّة يف العـامل
اجملـلـس القـاّري ألســرتاليـا ونيـوزيـلندا

كما تقرر خالل هذا اإلجتماع العمل الدؤوب لكاّفة فروع اجلامعة يف 
اللبنانية  يف والية فيكتوريا واإلسهام  الواليات ملؤازرة اجلامعة 
اللبنانّي  املغرتب  متثال  عن  الستار  إزاحة  حفل  إجناح  الفاعل يف 
الذي سيجري عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم السبت الواقع 
فيه 19 تشرين الثاني / نوفمرب 2011 يف حدائق راي برامهام يف 

برسـنت، فكتوريا.
 Ray Bramham Gardens Preston, Corner of Bell & St. Georges

Road, Preston, Victoria
يتوّجه األعضاء املنتخبون هليئة اجمللس القاّري ألسرتاليا ونيوزيلندا 
يف اجلامعة اللبنانّية الثقافّية يف العامل بإسم اجمللس القاّري ومجيع 
املشاركني يف هذا اإلجتماع جبزيل الشكر لفرع اجلامعة يف العاصمة 
بالذكر  وخيّصون  الواليات  فروع  إلستضافتها  كانربا  الفديرالية 
اللبنانّية  اجلامعة  إلحتضانها  الرحبة  ودارتها  رمحه  وداد  اآلنسة 
الثقافّية يف العامل ألسرتاليا ونيوزيلندا يف هذا اليوم املاراثوني 
وإحاطتها بأجواء الراحة وكرم الضيافة، يعربون عن عالي تقديرهم 

لكل اجلهد اإلستثنائي الذي قدمته.
األعضاء املنتخبون هليئة اجمللس القاّري يتوجهون بعميق اإلحرتام 
لكل من شارك يف هذا اإلجتماع وبكبري التقدير حلّس املسؤولّية 
الذي سادت أجواءه اجللسات ويتمنون أن يكونوا خالل فرتة 
واليتهم على مستوى الثقة اليت منحت هلم، وأن ينجحوا يف 
حتقيق تطّلعات اجلالية اللبنانّية يف أسرتاليا ونيوزيلندا خاصة 
واملغرتبني اللبنانينّي يف أحناء العامل عامة، على صعيدي املغرتب 
 والوطن.  
أنطوان يعقوب، رئيس اجمللس القاري ألسرتاليا ونيوزيلندا 

اجلامعة اللبنانّية الثقافّية يف العامل  

تهنئة اجمللس القارّي ألسرتاليا ونيوزيلندا
اجلـامعـة اللبنـانيـّة الثقـافيـّة يف العـامل

مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك
اللبنانّية  اجلامعة  ونيوزيلندا،  ألسرتاليا  القارّي  اجمللس  يتقّدم 
التهاني  بأحّر  وإغرتابًا  وطنًا  اللبنانينّي  من  العامل  يف  الثقافّية 

وأمسى التمنّيات مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك.
يتوجه اجمللس القارّي ألسرتاليا ونيوزيلندا، مبناسبة العيد املبارك 
وهيئاتها،  الدبلوماسّية  واملمثلّيات  الرمسينّي  املسؤولني  من 
اجلالية  ومن  الزمنّيني،  والقادة  الدينّية  واملؤسسات  املراجع  من 
اللبنانّية يف أسرتاليا، ومن املؤسسات واجلمعّيات األهلّية واخلريّية 
رؤساء وهيئات، ومن وسائل اإلعالم وأسرها، بأحّر التهاني وأمسى 
التمنّيات، ويسأل اهلل عّز وجّل أن يعيده على اجلميع باخلري والرفاه 

وأن مينّّ على أسرتاليا ولبنان بدوام األمن واإلزدهار.
أعاده اهلل على العاملني العربّي واإلسالمّي باألمن واخلري واإلستقرار، 

وكّل عام وأنتم خبري.
أضحـى مبــارك

أنطوان يعقوب، رئيس اجمللس القاري ألسرتاليا ونيوزيلندا 
اجلامعة اللبنانّية الثقافّية يف العامل  
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االول  اصبح  بانكستاون  يف  شاهني  جان  ومطعم  ملهى 
السعيدة  واملناسبات  السهرات  امجل  بتقديم  سيدني  يف 
املاضي  االسبوع  الراقية. غص  العائالت  وملتقى  املتنوعة 
الوجه  واستقبال  السعيدة  واملناسبات  العائالت  بوفود 
دائما  الساهرة  واالدارة  شاهني  جان  اجلنتلمان  البشوش 
جورج  والفنان  اجلميل  الشرقي  اجلو  مع  الرواد  راحة  على 
خوري حيث احتفلت السيدات واآلنسات ليلى وسناء وناجية 
اغنية  ومع  ميالدهم  باعياد  ومسري  وحممود  وجهاد  ورانيا 
هابي بريث داي اطفأ اجلميع مشوعهم وقطعوا قوالب احللوى 
اليت  جوان  املالك  والطفلة  االصدقاء  من  التهاني  وتقبلوا 
تقبلت مريونها يف كنيسة االقباط قطعت قالب احللوى مع 
مباركة.  عمادة  متنوا هلا  الذين  واالصدقاء  واالهل  عرابيها 
سنية  واآلنسة  مارك  وخطيبها  سونيا  اآلنسة  احتفلت  كما 
وخطيبها امحد خبطوبتهم مع االهل واالقارب الذين متنوا هلم 

خطوبة مباركة.

ومن اعياد الزواج احتفل السيد منري وعقيلته غادة مبناسبة 
مرور مخس سنوات كما احتفل حممود وعقيلته بامسة بالعيد 
التاسع على زواجهما حيث شاركهم فرحتهم االصدقاء الذين 

متنوا هلم حياة سعيدة ومديدة.

والعديد من مناسبات التكريم وغريها اختضنها مطعم جان 
شاهني الذي اصبح ملتقى العائالت اليت متضي يف اجوائه 
السريعة  واخلدمة  الرائع  الشرقي  اجلو  مع  االوقات  امجل 

املمتازة واللقمة الشهية على يد اشهر الطباخني..

اللذيذة  االرغيلة  مع  السهرات  امجل  اجلميع  امضى  وقد 
والكاس يدق الكاس حتى الصباح.
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<·]ÁÀëÊ<ÅÁf¬<Ì÷^í÷]<ÎÜËÇ⁄Ê<·Á√6<4fl⁄<Í”È⁄^flËÇ÷]<Õ]Üç^eÊ

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

=«ãæa@Û‹Ó€Î@ÂÌá€a@“ãí@áºa@ÊbéÎã»€a

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

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

Übu@fiçÌãÀÎ@á‡´@ÊbéÎã»€a

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

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

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

JƒÈ€¢]

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

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

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

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

PH: 0419247261 -   96823269

µÁbí@Êbu@·»�fl@¿@pbè‹ßaÎ@paãËè€a@›ªc

F|Ü Ê<ìŒÖ<F

FÃÈ”÷]Ê<Ü„ä÷]<]Áq]<F

Fl]Ê^flä£]<‡⁄< �ÕÖF

FÔÁ◊£]<g÷^Œ<ƒ�œË<—^ËÇé÷]<‘÷^⁄<F

ÊäÏj‹fl

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

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

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

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

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

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

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

F‰√⁄<∞◊⁄^√÷]<ò√eÊ<Üñ}<ÊÇf¬F

FÏ4„ø÷]<Ì∑áF

FÌ∑á<ª<tÖ^§]ÊF

ملهى ومطعم جان شاهني ملتقى العائالت الراقية ومربع السهرات املميزة

تهنئة بعيد االضحى املبارك
يتقدم عفيف نقفور املصور اراكس املعروف يف سيدني 
وامسى  التهاني  باحر  واالسالمية  العربية  اجلالية  من 
راجيا من اهلل عز  املبارك  االماني مبناسبة عيد االضحى 
وجل ان يعيده على اجلميع باخلري واليمن والربكات وان 
وانتم  عام  وكل   .. والعامل  احلبيب  وطننا  السالم  يعم 

خبري

تهنئة اجلامعة اللبنانّية الثقافّية يف العامل
فرع نيو ساوث ويلز مبناسبة حلول عيد 

األضحى املبارك

تتقّدم اجلامعة اللبنانّية الثقافّية يف العامل فرع نيو ساوث 
التهاني  بأصدق  واإلغرتاب  الوطن  اللبنانينّي يف  من  ويلز 

وأطيب التمنّيات مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك.
العمدة  وأعضاء  ويلز  نيو ساوث  والية  فرع  رئيس جملس 
يتوجهون مبناسبة العيد من املسؤولني الرمسينّي واملمثلّيات 
الدبلوماسّية وهيئاتها، كما من املراجع الدينّية ومؤسساتهم 
من  كما  عمومًا،  اللبنانّية  اجلالية  وأبناء  الزمنّيني  والقادة 
وهيئات،  رؤساء  واخلريّية  األهلّية  واجلمعّيات  املؤسسات 
وأطيب  التهاني  بأصدق  وأسرها،  اإلعالم  وسائل  ومن 
التمنّيات، ويسألون اهلل عّز وجّل أن يعيده على اجلميع بوافر 
بدوام  ولبنان  أسرتاليا  على  مينّّ  وأن  الرفاه  وعميم  اخلري 

األمن واإلزدهار.

أعاده اهلل على العاملني العربّي واإلسالمّي باليمن والربكات 
، وكّل عام وأنتم خبري... أضحى مبارك

أمانة اإلعالم

 *عائالت ساهرة**جورج خوري*

*السهرة العامرة** حانب من الساهرين*

* حلقة الدبكة*

وردة اجلزائريَّة حتتفل حبفيدها يف كليٍب جديٍد 

عت  ستطا ا
وردة  الفنانة، 
أن  اجلزائرية، 
بريقها  تعيد 
أيضًا  وتستعيد 
ذكريات  معها 
اجلميل  الزمن 
الغناء  عامل  يف 
وأقوى  كأشهر 
عمالقة  أصوات 

الغناء العربي.

عودتها  فبعد 
إىل عامل الغناء، 
إنقطاع  بعد 
بالقصري،  ليس 
أقامت هلا شركة 
مؤمترًا  "روتانا" 
كبريًا  صحافيًا 
القاهرة،  يف 
شهد  حينها  يف 

من  تغطية مميزة 
كل وسائل اإلعالم العربية، أعلن فيه عن إبرام عقد إنتاج 

أعماهلا الغنائية عرب روتانا.

وردة  انتهت  العودة،  بعد  ألبوم  أول  إصدار  وبعد  واآلن، 
من تصوير أحدث كليباتها الغنائية يف مدينة القاهرة، حيث 
قامت املخرجة، ساندرا نشأت، يف وضع اللمسات األخرية 
"اللي ضاع من عمري"،  الكليب اجلديد ألغنية  على مونتاج 
هذا العمل الذي أمجع عليه نقاد األغنية العربية على مجاله 
العربية  الغنائية  األعمال  وسط  جناحه  وبالتالي  وحضوره، 
روتانا  شاشة  على  حصريًا  وسيعرض  أخرًيا،  صدرت  اليت 

موسيقى أول أيام عيد األضحى.

قصة الكليب تتمحور يف قيام الفنانة وردة اجلزائرية بإعداد 
مجيع  حضور  وسط  حفيدها،  ميالد  بعيد  لإلحتفال  وجتهيز 
للعائلة  "اللّمة"  مفهوم  جتسيد  خالل  من  واألقارب،  األهل 

املصرية بشكل رائع. 

تتألق كعاتها الفنانة وردة اجلزائرية يف جتسيد دور األم، 
اليت حترص على مّل مشل األسرة، وتتفقد فيها مجيع األقارب، 
وتسأل عن الغائب بصورة مجالية تكسوها السعادة وتعلو 

حمياها ابتسامة الرضى وحنان األمومة.

يذكر أن أغنية "اللي ضاع من عمري" هي ضمن أغنيات آخر 
ألبوم صدر من الفنانة وردة اجلزائرية حيمل العنوان نفسه 

من إنتاج "روتانا".
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مناسبات

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

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

25 breust place, punchbowl 
ph: 9750 5588

168 terminus street, liverpool
ph: 9600 8080

50 king street, st marys
ph: 9833 0255

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

فريد جان دكان

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

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

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

J∞vq^fi
<Ó◊¬<k÷]á<^⁄Ê<kfi^“<ÌÈqÉÁ€fl÷] <ÏÇ◊f÷] <ÂÑ‚<Ìõ^ËÜ⁄Ê
<ÿï^flπ]<ÿf¢]Ê<›Ê^œπ]<hÁfl¢]<ƒ⁄<ÖÁä¢]<Ç≤<Ç„√÷]
<hÜ√÷] <Å¯eÊ <·^flf÷ <^©] <Ì ^“Ê <ÏÜíjflπ] <lÊ4eÊ
<Ì€◊“<‰5^e<¯i<ÎÑ÷]<gËÅ<ºç^fl÷]<‰È◊¬<Üë]<^⁄<]Ñ‚Ê
<guÖ<Ü€¬<Ç€¶<ÇÈä÷]<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ãÈÒÖ<gÈu3÷]
<l^ËÇ◊f÷]<^ñ¬]Ê<h]Áfl÷]Ê<ÜÒ]à÷]<'Èé÷]<Ì◊ÈñÀe<^„È 
<kÈf÷]<]Ñ‚Ê<ÏÁ¬Ç÷]<ÂÑ‚<gu^ë<‹â^e<Ÿ^ŒÊ<ÖÁñ£]Ê
<Íí~é÷]<Í5^eÊ<‰fl¬<Ìe^Èfl÷^eÊ<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<‹ËÜ”÷]
<Ì◊Èñ <·]<Õ^ï]Ê<JgÈuÜi<ÿ∂]<‹”jÈe<ª<‹”e<guÖ]
<‰fl¬ <Õ�Ü√Ë <·] <‡⁄ <2“] <ÌÀËÜç <‡äu <‹ËÜ”÷] <'Èé÷]
<4f“<Å¯f÷]<ÂÑ‚<ª<^flflÈe<ÂÁqÁe<^fiÖÊÜâ<·˜<l^€◊”e
<‘e<Íœj◊fl÷<^fl√⁄<‹”j◊Èñ <ÅÁqÊ<ÌëÜ <ÿ«jäfi»<Ÿ^ŒÊ
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يقام قداس وجناز 
لراحة  االربعني 
فقيدة  نفس 

الشباب

ماري الياس اهلا

زوجة السيد 
سليمان شلهوب 

من عشاش
االحد  يوم  وذلك 
 13 يف  املوافق 
الثاني  تشرين 
الساعة  اجلاري 

قداس وجناز االربعني
للفقيدة ماري الياس اهلا

اخلامسة والنصف )5.30( مساء يف كنيسة مار 
شربل يف بانشبول.

نيلي  ابنتاها:  ولبنان:  اسرتاليا  يف  الداعون: 
وجيهان.

والداها: الياس ومجال اهلا.
اهلا  وروبرت  وعائلته  اهلا  بطرس  اخواها: 

وعائلته.
وعائلتها  جيد  عادل  زوجة  ايالن  شقيقتاها، 

ودايان زوجة بيار ملكي.
أعمامها: يوسف وحنا وطوني وسركيس وعائالتهم 

وعمتها ميالنة.
أخواهلا: خليل ومجيل ونقوال وميخائيل وجوزاف 

وجورج وعائالتهم.
وعموم عائالت اهلا وشلهوب وخمرز وعموم اهالي 

صخرة وعشاش يف الوطن واملهجر.

الدعوة عامة

»كل نفس ذائقة املوت« صدق اهلل العظيم.
مدينة  واهالي  واالصدقاء  واالقارب  الصفدي  آل  شيع 
طرابلس وامليناء يف سيدني فقيد الشباب الغالي املرحوم 
مجال فؤاد الصفدي وهو يف عز شبابه بعد مرض عضال 

امّل به.
لقد كان رمحه اهلل على قدر كبري من االخالق واالميان واحملبة 
تاركا  عرفه  من  وكل  واهله  واجناله  عائلته  على  والعطف 
زوجته احلزينة واجناله الغوالي حممود وريان ورنني وأشقاءه 
وشقيقاته  ورضوان  ومروان  وفيصل  حممد  املهندس 
املفجوعني بغياب شقيقهم الغالي مع عائالتهم واصهرتهم 
واالجنال واالحفاد الذين ذرفوا الدموع على شبابه حتى جفت 

مآقيهم.
وقد صلى على روحه الطاهرة يف جامع االمام علي )كرم 
اهلل وجهه( املشايخ االجالء وووري الثرى يف مدافن الطائفة 
الفقيدة  والدته  ضريح  جانب  اىل  روكوود  يف  االسالمية 
احلاجة املرحومة ام حممد رمحها اهلل بعد ان صلى على روحه 

الطاهرة الشيخ الضيف حبيب جاجية امام جامع املنية.
رحم اهلل الفقيد الغالي واسكنه فسيح جنانه واهلم عائلته 
واجناله واهله مجيعا الصرب والسلوان .. وانا هلل وانا اليه 

راجعون.
الزميل اكرم املغّوش واسرة اهلريالد واالصدقاء يتقدمون 
من عائلة الفقيد باصدق مشاعر التعازي القلبية طالبني من 

اهلل ان مينحهم الصرب والسلون وللفقيد الراحة االبدية.

آل الصفدي يشكرون

الصفدي  فؤاد  مجال  املرحوم  الغالي  الفقيد  زوجة  تتقدم 
واجناله واشقاؤه وشقيقاته وعائالتهم واصهرتهم واجناهلم 
بالشكر من  وامليناء  واهالي طرابلس  واقاربهم  واحفادهم 
مجيع الذين واسوهم يف مصابهم االليم سواء باحلضور او 
باالتصال هاتفيا سائلني اهلل تعاىل ان يتغمد الفقيد الغالي 
طول  بعده  من  ولكم  جنانه  فسيح  ويسكنه  رمحته  بواسع 

العمر والبقاء.. وانا هلل وانا اليه راجعون.

مأمت حاشد لفقيد الشباب 
املرحوم مجال فؤاد الصفدي 

)ابو حممود(

مجعية كفرصارون 
اخلريية تهنى

اجلالية  من  سيدني  يف  اخلريية  كفرصارون  مجعية  تتقدم 
وامسى  التهاني  باعطر  عامة  والعربية  خاصة  االسالمية 
االمنيات مبناسبة حلول عيد االضحى املبارك راجني من اهلل 
عز وجل ان يعيده على اجلميع باخلري واليمن والعيش السعيد 

والسالم.. وكل عام وانتم خبري.

املهندس زاهي الصقال 
وعقيلته الدكتورة مرينا 
غنوم الصقال يف سيدني

زاهي  االعمال  ورجل  املهندس  سورية  من  خصيصا  حضر 
وابنتهما  الصقال  غنوم  مرينا  الدكتورة  وعقيلته  الصقال 
الغالية سيندي حيث حضروا عمادة ابن وابنة الدكتور وائل 
غنوم كريسيان وبيال وحلوا ضيوفا يف منزل والدة الدكتورة 
مرينا السيدة ام سليمان نتمنى هلم اقامة سعيدة على امل 
العودة اىل دمشق حيث ميلك املهندس زاهي شركة شام 
بايو مع شريكه السيد حممد عسكر، والدكتورة مرينا وابنتها 
عودة  مجيعا  هلم  نتمنى  عملها  مقر  ظيب  ابو  اىل  تعودان 

محيدة.. رافقتكم السالمة.

مأمت مهيب ملدير اجلمارك 
العامة السابق يف سورية د أنيس 

الشعراني يف السويداء
شيع آل الشعراني واهالي جبل العرب يف حمافظة السويداء 
مدير  الشعراني  انيس  الدكتور  له  املغفور  الكبري  الفقيد 
اجلمارك العامة السابق يف اجلمهورية العربية السورية يف 
موكب مهيب وكبري حضره، اىل جانب ابناء احملافظة، وفود 
عديدة من كافة احملافظات السورية واللبنانية نظرا خلدماته 
ولعائلته آل الشعراني الذين قدموا عشرات الشهداء ضد 
البطل  القائد  بقيادة  والصهاينة  والفرنسيني  العثمانيني 

سلطان باشا االطرش.
وعقيلته  الصقال  زاهي  واملهندس  املغّوش  اكرم  الزميل 
بصداقات  يرتبطون  الذين  الصقال،  غنوم  مرينا  الدكتورة 
وابناء  وليد  ام  السيدة  الفقيد  عائلة  مع  ووطنية  اهلية 
وشقيقتهم  وفواز  وفايز  نارميان  واالستاذة  وليد  الدكتور 
التعازي  مشاعر  بأصدق  يتقدمون  الشعراني،  آل  وعموم 
بعده  من  ولكم  الغالي  للفقيد  الرمحة  اهلل  القلبية سائلني 

طول العمر والبقاء.. وانا هلل وانا هلل راجعون. 

جملس اجلاليه اللبنانيه يف 
نيو ساوث ويلز يبارك

    
يتقدم جملس اجلاليه اللبنانيه يف نيو ساوث ويلز من اجلاليه 
االسالميه خاصًة ومن اللبنانيه والعربيه عامًة باحًر التهاني 
اهلل  اعاده  املبارك  األضحى  عيد  حلول  مبناسبة  والتربيكات 
واخلري  بالسالم  االم  أوطاننا   وعلي  اسرتاليا  بلدنا  علي 
واليمن والربكات ،كما ويتقًدم اجمللس من حًجاج بيت اهلل 
احلرام بالتهاني والدعوات بسالمة العوده  راجني هلم حجاًً 

مربورًا وسعيًا مشكورًا وكل عام وانتم خبري.
                                                    االعالم

ايلي ناصيف
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World News

BEIRUT: Prime Minister 
Najib Mikati said after 
talks in London with Brit-
ish Prime Minister David 
Cameron that he will put 
the divisive issue of fund-
ing a U.N.-backed court 
to a vote in the Cabinet, a 
move that is likely to result 
in blocking the payment 
of Lebanon’s share to the 
court by Hezbollah and its 
March 8 allies.
Lebanon’s commitment to 
U.N. resolutions, including 
Resolution 1757 which es-
tablished the Special Tri-
bunal for Lebanon, and the 
current popular upheavals 
in the Arab world, includ-
ing the unrest in Syria, 
were among topics dis-
cussed by Mikati during 
his meeting with Cameron 
Monday night.
Speaking to reporters af-
ter the meeting, Mikati 
stressed the significance 
of protecting the current 
stability in Lebanon and 
the country’s respect of 
U.N. resolutions, particu-
larly Resolution 1701, 
which ended the 2006 Is-
raeli war on Lebanon. He 
said that funding the STL 
was one of three pillars of 
Lebanon’s stability.
“The issue of funding the 
Special Tribunal for Leba-
non will be raised in the 
Cabinet in order to take 
the appropriate decision,” 
Mikati said, according to a 
statement released by his 
media office Tuesday.
Mikati, on his first official 
visit to Britain as prime 
minister since he formed 
his Cabinet in June, said 
all the parties in Lebanon 

Mikati to put STL funding to vote

recognized the dangers 
facing the country should 
it fail to pay its more than 
$30 million share toward 
the STL’s annual budget.
“Everyone knows the situ-
ation in Lebanon. The is-
sue of funding will be put 
to discussion at a specific 
time in constitutional in-
stitutions,” Mikati said. “I 
don’t think that any party 
in Lebanon does not care 
about stability or does not 
recognize the dangers that 
arise from non-compliance 
with international resolu-
tions,” he added.
Asked if the STL’s fund-
ing was discussed with 
Cameron, Mikati said, “We 
discussed international 
resolutions in general. 
Lebanon is committed to 
respecting international 
resolutions in line with 
the [government’s] policy 
statement.”Mikati’s re-
marks came apparently 
in response to Hezbollah 
leader Sayyed Hasan Nas-
rallah who said last month 
that his party is against 
the STL’s funding and 
called for a vote within the 
Cabinet if no agreement 
was reached among the 
ministers on the conten-
tious issue.
Since Hezbollah and its 
March 8 allies have a ma-
jority in Mikati’s 30-man 
Cabinet and can block any 
decision, Nasrallah’s dec-
laration effectively dashes 
any hope for the govern-
ment to approve the pay-
ment of Lebanon’s share 
to the STL’s funding.
Cameron said the United 
Kingdom supported Leba-

Cameron greets Mikati at 10 Downing Street in London.

non’s sovereignty, stabil-
ity and independence, but 
stressed the significance 
of full implementation of 
Resolution 1701 and Leb-
anon’s compliance with its 
commitments toward the 
STL.
The STL’s funding is 
emerging as a major point 
of contention within the 
Cabinet and also between 
the Hezbollah-led March 
8 alliance and the oppo-
sition March 14 coalition. 
The STL has indicted four 
Hezbollah members in the 
2005 assassination of for-
mer Prime Minister Rafik 
Hariri and demanded their 
arrests. However, Nasral-
lah has rejected the indict-
ment, vowing never to turn 
over the four suspects.
Mikati is coming under 
heavy pressure from the 
March 14 parties and inter-
national powers to honor 
Lebanon’s commitments 
to U.N. resolutions, includ-
ing the STL and its funding. 
The U.S has warned Leba-
non it could face “serious 
consequences” should it 
fail to pay its dues to the 
STL.
Mikati said he discussed 
with Cameron the basic 
factors of Lebanon’s sta-
bility. “I stressed that sta-
bility is the government’s 
main goal and that we are 
trying to consolidate it with 
all strength,” he said.
Mikati dismissed reports 
that Lebanon was head-
ing to instability. “Anyone 
who is betting on a dete-
rioration of the situation 
will be wrong in his wager 
because all the Lebanese 
care for the security situa-
tion and stability,” he said.
Earlier Monday, Mikati told 
Lebanese journalists ac-
companying him on his 
visit that Lebanon’s stabil-
ity was based on three pil-
lars: Maintaining a cease-
fire in south Lebanon and 
adhering to Resolution 
1701; full cooperation with 
international resolutions, 
including the STL and its 
funding; and the situation 
in Syria.
Mikati said once the issue 
of paying Lebanon’s share 
to the STL has been settled, 
the government can move 

ahead with tackling the 
other financial, economic 
and social problems.
During his meeting with 
Cameron, Mikati said he 
requested British assis-
tance to the Lebanese 
Army. “I have provided the 
British prime minister with 
a list of some of the needs 
of the Lebanese Army and 
Internal Security Forces 
… I have also provided 
him with a list of civilian 
needs,” Mikati said.
Explaining the nature of 
Lebanese-Syrian relations, 
Mikati reiterated Leba-
non’s position “to dissoci-
ate itself from the events 
in Syria.”
Asked whether his visit to 
Britain would help break 
Lebanon’s isolation, Mika-
ti said, “No one can isolate 
Lebanon. The issue does 
not have to do with me per-
sonally but with Lebanon. 
Lebanon’s prime minister 
is welcome in all capitals 
and countries.”
Meanwhile, Minister of 
Youth and Sports Faisal 
Karami predicted that the 
government will eventu-
ally reach “a consensus” 
to pay Lebanon’s share to 
the STL. Speaking to sup-
porters at his residence in 
Tripoli Tuesday, Karami 
slammed the STL as a “po-
liticized” court. “The tribu-
nal is targeting civil peace 
and exposing Lebanon to 
danger,” he said.
Lebanese Forces MP An-
toine Zahra said if the STL’s 
funding is put to a vote in 
Parliament, the govern-
ment will collapse. He ac-
cused Mikati of counting 
on “procrastination” over 
the STL’s funding.
“The funding issue is a 
routine administrative pro-
cedure that does not need 
a Cabinet decision,” Zah-
ra told the Future News 
television. “The issue of 
the STL’s funding should 
not be discussed in the 
Cabinet because the lat-
ter does not discuss bind-
ing duties. The talk about 
putting the tribunal’s fund-
ing [to a vote] in Parlia-
ment is meaningless. The 
government will collapse 
if it [funding] is put [to a 
vote].”

BEIRUT: The prosecutor 
of the Special Tribunal for 
Lebanon said Tuesday that it 
was premature to begin the 
in absentia trial of four Hez-
bollah members he accused 
of the 2005 assassination of 
statesman Rafik Hariri.
In a submission to the court 
ahead of a Trial Chamber 
hearing Friday, STL Pros-
ecutor Daniel Bellemare said 
that more time was needed 
for Lebanese authorities to 
apprehend suspects.
“It is premature to initiate 
trial in absentia,” Bellemare 
wrote in the document, pub-
lished on the court’s website 
Tuesday. “Not enough time 
has been allowed for the 
Lebanese authorities to af-
fect the arrests of the four 
accused and not enough 
has been done to affect the 
arrests because the Leba-
nese authorities have either 
been unable or unwilling to 
do so.”
Last month, STL Registrar 
Herman von Hebel asked the 
Trial Chamber to determine 
whether or not in absentia 
proceedings were appropri-
ate against the accused. Fri-
day will see prosecuting and 
defense counsels present 
their cases to decide upon 
the point of law and four law-
yers have been appointed by 
the court to represent the ac-
cused for the hearing.
Bellemare argued that in 
absentia trials were not cur-
rently appropriate because 
the reasons behind the 
suspects’ absence were un-
known.
“The Trial Chamber does not 
have sufficient information 
to determine whether the ac-
cused have absconded or 
otherwise cannot be found 
… or whether the Lebanese 
authorities’ inability to arrest 
and transfer them results 
from the failure or refusal of 
Lebanon to hand them over,” 
the Canadian judge said. 
“Moreover, the requirements 
for trial in absentia have not 
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Bellemare says in absentia 
tribunal trials premature

yet been met because all rea-
sonable or necessary steps, 
respectively, have not been 
exhausted.”
Bellemare suggested that 
Lebanese security officials 
could be called to give evi-
dence in front of the Cham-
ber.
The STL is unique among in-
ternational tribunals in that 
its statute contains provi-
sions for in absentia trials 
of the accused, as well the 
assignment of legal repre-
sentation for suspects.Au-
thorities in Beirut have failed 
to arrest suspects and Hez-
bollah members Salim Jamil 
Ayyash, Mustafa Amine Ba-
dreddine, Hussein Hassan 
Onessi or Assad Hassan Sa-
bra, in spite of what security 
commanders have described 
as “daily” searches.
In what would turn out to be 
one of his last reports for the 
court, former STL President 
Antonio Cassese slammed 
Lebanon’s attempts at de-
taining the suspects in Au-
gust as “not sufficient,” 
ordering State Prosecutor 
Saeed Mirza to file monthly 
progress reports detailing 
the ongoing manhunt.
Bellemare hinted that Leba-
nese authorities were not 
conducting a fully compre-
hensive search operation.
“If the Trial Chamber deems 
that the Lebanese authori-
ties have taken reasonable 
steps to inform the accused 
of the charges brought 
against them, then the steps 
that have to be taken to se-
cure the appearance of the 
accused – that is to say, to 
arrest and transfer them – 
should be subject to a more 
rigorous standard,” he said.
“The Tribunal has no police 
force and exclusively relies 
upon the Lebanese authori-
ties in effecting the arrest 
and transfer of the accused, 
if in Lebanon,” Bellemare 
added.
The intention of the defense 
counsel has not yet been 
made public, but it is likely 
it will support Bellemare’s 
suggestion that in absentia 
trials would be untimely at 
this stage.
Although the court has set 
no official timeframe, it is 
thought that trials are set to 
commence in mid-2012.
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BEIRUT/DAMASCUS/
AMMAN: The Arab 
League came under 
mounting pressure 
Tuesday to act after 
the Syrian government 
failed to implement its 
peace blueprint and 
tightened a five-day 
siege on the flashpoint 
city of Homs.
The United Nations 
said meanwhile that 
the government’s re-
pression has left more 
than 3,500 people dead 
since protests against 
the rule of President 
Bashar Assad erupted 
mid-March.
The Syrian Observatory 
for Human Rights said 
13 people were killed 
across the country 
Tuesday, among them a 
girl who died in Homs, 
as soldiers pressed on 
a military campaign in 
the central industrial 
city.
“A civilian was killed 
during raids in the 
neighborhood of Bab 
Amro,” where soldiers 
were searching for peo-
ple wanted by the secu-
rity services, the Brit-
ain-based rights group 
said in a statement.
Ravina Shamdasani, 
spokeswoman for the 
U.N. High Commission-
er for Human Rights, 
described the situation 
in the embattled neigh-
borhood as “appalling,” 
with residents deprived 
of food, water and medi-
cal supplies for a week.
However, Syria’s state-
run media said the “ter-

U.N. reports 3,500 dead in Syria as siege of Homs escalates

rible” situation in Bab 
Amro was the result of 
“armed terrorist gangs” 
besieging houses and 
planting mines in the 
area. Sheikh Abdul-Il-
lah al-Sioufi, the Imam 
of al-Saman mosque 
in Bab Amro, told Syr-
ian television Monday 
that reports of shelling 
houses in the neigh-
borhood were “fabrica-
tions.”
In another Homs sub-
urb, “a girl was killed by 
the explosion of a rock-
et that hit her home,” 
said the Observatory.
And in Qusayr, near 
Homs, overnight 
clashes pitted soldiers 
against gunmen pre-
sumed to be defectors.
As reports of increasing 
defections continue, de-
fected Colonel Riad al-
Asaad, the leader of the 
so-called “Free Syrian 
Army,” told the pan-Ar-
ab daily Ash-Sharq al-
Awsat Saturday that his 
troops will resume op-
erations against forces 
loyal to Assad. The Tur-
key-based colonel said 
he had ordered the sus-
pension of operation to 
give the Arab League 
initiative a chance to 
succeed.
“We gave the Syrian 
regime an opportunity 
two days after it an-
nounced its agreement 
to the initiative. Now 
that we have uncovered 
its lies and maneuvers, 
we will return to qualita-
tive operations,” he was 
quoted as saying.

Asaad denied be-
ing merely the armed 
wing of the opposition 
and promised to form 
a “military council as 
soon as possible,” reit-
erating his position that 
a peaceful solution was 
no longer possible.
Security forces, mean-
while, killed three civil-
ians and “five people 
were wounded” when 
troops in armored ve-
hicles opened fire on 
the highway linking Da-
mascus with Aleppo.
In a letter, the opposition 
Syrian National Council 
urged the Arab League 
“to take a strong and ef-
fective position against 
the Syrian regime com-
mensurate with the dan-
gerous development of 
the situation in Syria, 
especially in … Homs.”
It wants the League to 
freeze Syria’s member-
ship, impose economic 
and diplomatic sanc-
tions, and seek the re-
ferral of allegations of 
genocide and other hu-
man rights violations by 
the regime to the Inter-
national Criminal Court.
British Foreign Sec-
retary William Hague 
joined the chorus de-
manding the Arab 
League respond quick-
ly and decisively to Syr-
ia’s failure to abide by 
its commitments.
“It is deplorable that 
despite making a com-
mitment to the Arab 
League to end the vio-
lence last week, the Syr-
ian government has es-
calated the repression 
and many more people 
have died as a result,” 
said Hague.
Hague urged the Syr-
ian government to end 
the siege of Homs and 
“allow in international 
and relief efforts [and] 
to withdraw all Syrian 
forces from the towns 
and cities of Syria in ac-
cordance with its agree-
ment with the Arab 

League.”
The Syrian National 
Council, which groups 
the main opposition 
currents, has declared 
Homs a “humanitarian 
disaster area.”
Homs is the only major 
city to remain outside 
the government’s con-
trol after deadly mili-
tary operations in Hama 
further north, Deir al-
Zour in the east and the 
coastal cities of Latakia 
and Banias.
The United Nations said 
Syrian security forces 
have killed 60 people 
across the country since 
Assad signed up to the 
Arab League peace 
agreement Wednesday 
last week.
Shamdasani of the U.N. 
High Commissioner 
for Human Rights said 
that, nationwide, “the 
brutal crackdown on 
the dissent in Syria has 
so far claimed the lives 
of more than 3,500 Syr-
ians.”
“There was a peace 
plan by the league of 
Arab states that the 
Syrian government had 
engaged to, but since 
the peace plan was 
signed, there have been 
further killings, further 
sieges of towns and re-
ally shocking reports 
coming out from the 
ground,” she noted.
The Arab roadmap calls 
for an end to violence, 
the release of detain-
ees, the withdrawal of 
the army from urban ar-
eas and free movement 
for observers and the 
media, as well as talks 
between the govern-
ment and opposition.
As a first step toward 
implementing the Arab 
League plan, Syria said 
Saturday it had released 
more than 550 people 
who were arrested dur-
ing anti-government 
protests, to mark the 
Eid al-Adha Muslim 
feast.

BEIRUT: Syria has “ex-
pressed regret” to Leba-
non for repeated incur-
sions into its territory that 
left at least one Lebanese 
dead, following the official 
confirmation that its army 
had mined its side of the 
border.
President Michel Sleiman 
said Wednesday that Syr-
ian officials had been in 
contact and promised 
to respect Lebanon’s in-
dependence and sover-
eignty. “Syria expressed 
regret for the unintended 
violations,” Sleiman said 
in remarks published by 
Al-Liwaa newspaper.
The president also con-
firmed that mines had 
been planted along the 
Syrian side of its border 
with Lebanon.
“Syria fully fulfilled its 
promises to respect Leba-
non’s independence and 
sovereignty and planted 
mines along the border 
to prevent infiltration and 
smuggling,” Sleiman said.
A source close to Slei-
man’s office told The Daily 
Star that senior Lebanese 
and Syrian officials had 
formed a follow-up com-
mittee to discuss recent 
alleged incursions into 
Lebanon.
During the meeting, Syr-
ian representatives “of-
fered an explanation” over 
military operations that 
had entered Lebanese 
territory, according to the 
source. Lebanese officials 
expressed the hope that 
coordination between the 
two state armies would be 
increased in order to avoid 
a repeat of incursions, it 
added.
A senior diplomatic 
source said that the lack 
of border demarcation 
could have contributed to 
several of Syria’s frontier 
raids. “Not to defend Syr-
ia, but its troops probably 
don’t know when they are 
entering Lebanon. Maps 
belonging to both armies 
differ,” the source told 

The Daily Star.
The Syrian Army has 
crossed into Lebanon 
on several occasions as 
authorities in Damascus 
continue their prolonged 
crackdown against pro-
democracy protesters. 
The military insists it 
had been pursuing “dis-
sidents” in cross-border 
raids that have left three 
Syrian nationals in Leba-
non dead.
The United States has 
strongly condemned the 
frontier crossings and 
countries from around 
the world have spoken 
out against a security 
operation that the U.N. 
estimates has left 3,500 
people dead across Syria 
since March.
Officials in north Lebanon 
previously alleged that the 
Syrian Army planted land 
mines along parts of the 
border. Since neither Leb-
anon nor Syria is a signa-
tory to the Ottawa Treaty 
outlawing land mine use, 
the action cannot be con-
strued as illegal.
Ongoing violence has 
led over 5,000 Syrians to 
seek refuge in Lebanon. 
Syria has accused some 
groups in Lebanon of 
smuggling arms across 
the border to aid what au-
thorities say are extremist 
anti-government factions.
Security forces in Beirut 
have come under attack 
over the alleged kidnap-
ping of several Syrian op-
position figures in Leba-
non. Although Prime 
Minister Najib Mikati ad-
mitted last week that Syr-
ian nationals had disap-
peared on Lebanese soil, 
Foreign Minister Adnan 
Mansour said Wednesday 
that there was still no ac-
curate information on the 
reasons behind their van-
ishing.
“There are some Syrians 
who fled to Lebanon and 
some others have been ar-
rested in Syria,” Mansour 
told a local radio station.

Sleiman: Syria regrets 
incursions into Lebanon

Syrian protesters stage a demonstration against the Syrian Presi-
dent Bashar Assad’s regime at Mreidekh village in Edlib province, 

northern Syria
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BEIRUT: Slain Libyan 
leader Moammar Gad-
hafi’s right-hand man, Ah-
mad Ramadan, says his 
former boss most likely 
ordered the killing of Leb-
anon’s disappeared Imam 
Musa Sadr, naming the 
influential figure’s alleged 
killers and saying some 
were alive and well.
In an interview with 
Dubai-based Al-Aan TV, 
Ramadan, a top Gadhafi 
aide and former head of 
the regime’s intelligence 
office, testified that Sadr 
had arrived in Libya and 
that Gadhafi had received 
him in his office.
“Of course, I testify that 
he had arrived in Libya. 
Moammar had received 
him in his office. Those 
who had received him 
were Taha Sharif Bin 
Amer, Maj. Gen. Faraj 
Abou Ghaliah and Maj. 
Gen. Bachir Hamid,” Ra-
madan said.
Ramadan said Amer had 
been Gadhafi’s commu-
nications secretary, Gha-
liah, the leader’s admin-
istrative secretary, and 
Hamid a member of the 
country’s intelligence.
Ramadan, who appeared 
frail and spoke with a 
hoarse voice, said Amer 
had died but that the two 
others were still alive.
“Bachir and Faraj Abou 
Ghalieh are still there and 
they were the ones who 
took them,” Ramadan 
said, referring to Sadr and 
his two companions who 
went missing in 1978.
“They were the ones who 
liquidated him,” Ramadan 

Gadhafi top aide: Disappeared Imam Sadr killed in Libya
PARIS/MOSCOW: A new 
East-West front opened 
Wednesday over an 
atomic agency report on 
Iran with Western lead-
ers calling for expanded 
sanctions against Iran, 
and veto-wielder Russia 
indicating it would block 
any new measures at the 
U.N. Security Council.
The U.N. watchdog re-
port, released late Tues-
day, released a trove of 
intelligence suggesting 
that Iran is seeking nu-
clear weapons.
France said it would 
summon the Security 
Council. Britain said the 
standoff was entering a 
more dangerous phase 
and the risk of conflict 
would increase if Iran 
does not negotiate.
The Security Council 
has already imposed 
four rounds of sanc-
tions on Tehran since 
2006 over its nuclear 
program, which West-
ern countries suspect is 
being used to develop 
weapons but Iran says is 
purely peaceful.
There has been concern 
that if world powers 
cannot close ranks on 
isolating Iran to nudge it 
into serious talks, then 
Israel -- which feels en-
dangered by Tehran’s 
nuclear program -- will 
attack it, precipitating a 
Middle East conflict.
“Convening of the 
U.N. Security Council 
is called for,” French 
Foreign Minister Alain 
Juppe told RFI radio. 
Pressure must be in-
tensified, he said, after 
years of Iranian defi-
ance of U.N. resolutions 
demanding it halt ura-
nium enrichment, which 
can yield nuclear fuel 
for power stations or 
weapons.
“If Iran refuses to con-
form to the demands of 
the international com-
munity and refuses any 
serious cooperation, we 
stand ready to adopt … 
sanctions on an unprec-

West, Russia in standoff over Iran
edented scale,” Juppe 
said.
But Moscow made its 
opposition to new sanc-
tions clear.
“Any additional sanc-
tions against Iran will be 
seen in the international 
community as an instru-
ment for regime change 
in Iran. That approach 
is unacceptable to us,” 
Deputy Foreign Minister 
Gennady Gatilov told the 
Interfax news agency.
Russia, which has sig-
nificant trade ties with 
Iran, has called for a 
phased process under 
which existing sanctions 
would be eased in return 
for actions by Tehran to 
dispel international con-
cerns.
But in talks between 
Iran and big powers 
that would be needed 
to achieve that goal, 
the sides have been un-
able to agree even on an 
agenda. The last round 
petered out in January.
Still, Russia’s Foreign 
Ministry, in a statement 
Wednesday after a meet-
ing with a senior Iranian 
security official, said 
Moscow re-affirmed the 
need to find mutually 
acceptable solutions 
via negotiations. Russia 
accepts that the West 
has legitimate concerns 
about Iran’s nuclear pro-
gram but sees no clear 
evidence that Tehran is 
trying to develop nuclear 
warheads. Israel urged 
the international com-
munity to stop Iran from 
getting nuclear weapons 
at all costs.
“The significance of the 
[IAEA] report is that the 
international commu-
nity must bring about 
the cessation of Iran’s 
pursuit of nuclear weap-
ons, which endanger 
the peace of the world 
and of the Middle East,” 
Prime Minister Benjamin 
Netanyahu’s office said 
in a statement.
Iran has repeatedly in-
sisted it wants nuclear 

energy only for electric-
ity. On Wednesday, it 
vowed no retreat from 
the program following 
the U.N. watchdog re-
port, which used West-
ern intelligence infor-
mation that Tehran calls 
forgeries.
“You should know that 
this nation will not pull 
back even a needle’s 
width from the path it 
is on,” President Mah-
moud Ahmadinejad said 
in a speech carried live 
on state TV.
Russia’s Foreign Minis-
try said: “According to 
our initial evaluations, 
there is no fundamen-
tally new information in 
the report … We are talk-
ing about a compilation 
of known facts, given a 
politicized tone.” It said 
interpretations of the 
report were reminiscent 
of the use of faulty intel-
ligence to seek support 
for the U.S.-led invasion 
of Iraq in 2003.
In addition to U.N. sanc-
tions that commit all 
countries, the United 
States and European 
Union have imposed 
extra sanctions of their 
own. A U.S. official said 
that because of Russian 
and Chinese opposition, 
chances were slim for 
another U.N. Security 
Council sanctions reso-
lution against Iran.
Washington might ex-
tend sanctions against 
Iranian commercial 
banks or front compa-
nies but is unlikely to 
go after its oil and gas 
industry or central bank, 
the clearing house for 
Iran’s energy trade, for 
now.
Foreign Ministry spokes-
man Hong Lei said China 
was studying the IAEA 
report and repeated a 
call to resolve the row 
through talks. In a com-
mentary, China’s official 
Xinhua news agency 
said the U.N. watchdog 
still “lacks a smoking 
gun.”
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told his interlocutor.
“They received him at the 
airport and brought him 
to meet with Moammar. 
The meeting lasted two 
hours and a half. Moam-
mar and Taha stayed at 
the office, the other two 
transferred the guests,” 
Ramadan said.
“[I am] 100 percent [sure] 
that the talk that we heard 
is that he, Musa Sadr, had 
been liquidated. [I had 
heard this] from some 
sources at the time and 
one of them was Taha, 
God bless his soul,” he 
added.
In an article published 
Sept. 13, Time Magazine 
reported that Ramadan 
had been captured by 
Libyan rebels, describing 
him as the “man respon-
sible for relaying all of the 
dictator’s orders until the 
fall of Tripoli.”
The report said Rama-
dan had attempted sui-
cide by shooting himself 
in the head. He survived 
and was taken to Tripoli’s 
central hospital. Rama-
dan was later transferred 
to the rebel’s Tripoli com-
mand center and central 
prison.
Ramadan said that the 
two officials, Abou Gha-
liah and Hamid, were the 
ones who escorted Sadr 
outside the office and had 
“liquidated” him.
“I don’t know where he 
was buried. But it is ru-
mored that it is either in 
Janzour or Sabha,” Ra-
madan said, adding that 
Abou Ghaliah might have 
been captured by rebels.

Asked whether the or-
der to liquidate Sadr was 
made by Gadhafi, Rama-
dan said: “Maybe, be-
cause after the meeting, 
they came and he [Gad-
hafi] said come and take 
them.
He also said that all sto-
ries that surfaced regard-
ing the fate of Sadr were 
merely cover-ups, accus-
ing Mohammad al-Rahibi, 
then head of the Internal 
Security, of fabricating 
the stories. “He was with 
them. But he is dead,” Ra-
madan said, referring to 
Rahibi.
“There are complete files 
at the Justice and For-
eign [department] and in 
the Gadhafi’s Association 
for Human Rights,” he 
added.
In response to a ques-
tion from The Daily Star, 
the journalist who inter-
viewed Ramadan, Jenan 
Moussa, said the reason 
behind Sadr’s alleged kill-
ing was prompted by Gad-
hafi’s wishes to divide the 
Shiite community.
Sadr, a charismatic leader 
and one of the pioneers 
of Shiite empowerment in 
Lebanon, Sheikh Moham-
mad Yaacoub and jour-
nalist Abbas Badreddine 
disappeared in Libya in 
August 1978 when on an 
official visit from Gadhafi 
to the North African coun-
try.
Following his disappear-
ance, the relationship be-
tween Lebanon and Libya 
had been severed under 
Gadhafi’s rule but re-
versed under the National 
Transitional Council, a 
group made of opponents 
of Gadhafi who were bent 
on the strongman’s re-
moval.
A Lebanese delegation 
traveled to Libya Oct. 23 
following the death of 
Gadhafi at the hands of 
rebels. The delegation 
has since returned but 
there has been no offi-
cial statement about their 
visit to the North African 
country.

Ramadan says former Libyan officials “liquidated” Sadr
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BEIRUT: Opposition leader 
Saad Hariri said Wednes-
day he would not seek to 
topple the government as 
he is waiting for the 2013 
parliamentary elections, 
while Speaker Nabih Berri 
urged the resumption of 
national dialogue, warning 
that Lebanon was in the 
“eye of the storm.”
“[The March 14 coalition’s] 
next step is to regroup and 
have a much stronger op-
position and I won’t tell 
you more it’s a secret,” the 
former prime minister told 
followers on Twitter.
Meanwhile, speaking to re-
porters after visiting Presi-
dent Michel Sleiman at 
Baabda Palace, Berri called 
on Lebanese leaders to 
take action to resume na-
tional dialogue sessions.
“What is happening around 
us is not far … and … Leba-
non is in the eye of the 
storm … so we have to draw 
the future before it is drawn 
for us,” the speaker said.
Berri reiterated that he was 
not against resuming dia-
logue with various items 
on the agenda or opposed 
to discussing the reasons 
why some items that were 
already agreed on in pre-
vious dialogue sessions 
have not yet been imple-
mented.
“I say it for the last time. I 
am not against resuming 
dialogue with all its items 
… I remind those who have 
forgotten that I started it 
[dialogue] and for sure I 
am not against discussing 
[reasons behind] not im-
plementing [its items], but 
in line with rules,” he said.
March 14 opposition lead-
ers have said they would 
not attend dialogue ses-

Hariri: Opposition will not seek to 
topple government

sions unless measures 
are taken to implement 
decisions already reached, 
including supporting the 
U.N.-backed Special Tribu-
nal for Lebanon, disarming 
Palestinian groups oper-
ating outside of refugee 
camps and demarcating 
Lebanese-Syrian borders.
According to March 14 
leaders, an agreement on 
the funding for the STL was 
reached in earlier dialogue 
sessions and previous gov-
ernments paid Lebanon’s 
share of the court’s fund-
ing. As such, they say that 
Hezbollah’s arms are the 
only topic on the agenda.
During a meeting in Lon-
don with Catherine Ashton, 
the high representative of 
the European Union for for-
eign affairs and security, 
Prime Minister Najib Mikati 
discussed the situation in 
Lebanon and the Middle 
East.
According to a statement 
issued by Mikati’s office, 
talks focused on the cur-
rent stability in Lebanon 
despite the regional situ-
ation and the need to ce-
ment this stability through 
support for the Lebanese 
government’s efforts at 
all levels from the inter-
national community and 
specifically Europe and 
through Lebanon honor-
ing its international com-
mitments.
Mikati, who wrapped up his 
three-day visit to Britain, 
called on Europe to sup-
port Lebanon in demarcat-
ing its maritime borders 
and its Exclusive Econom-
ic Zone.
For her part, Ashton ex-
pressed her understand-
ing of Lebanon’s position 

on various issues in the 
region, especially dissoci-
ating itself from all interna-
tional resolutions related 
to Syria, and stressed the 
need for Lebanon to imple-
ment all international reso-
lutions.
Ashton said she discussed 
several issues with Mikati, 
including continuing to 
support the STL.
Mikati also met British 
Prime Minister David Cam-
eron Monday.
Commenting to The Daily 
Star on Mikati’s visit to Brit-
ain, Tom Fletcher, Britain’s 
Ambassador to Lebanon, 
said it was “very good.”
“It was a very good visit, 
focused on practical co-
operation that will support 
Lebanon’s stability. Both 
prime ministers wanted to 
concentrate on delivery 
and substance. Prime Min-
ister Mikati was clear in his 
determination that Leba-
non should implement SCR 
1757, and that it was firmly 
in Lebanon’s interests that 
it did so,” Fletcher said.
Asked whether any agree-
ment was reached on Brit-
ish assistance to the Leba-
nese Army, Fletcher, who 
accompanied Mikati, said 
that Britain promised to 
“more than double “train-
ing programs to the Leba-
nese Army.”
On his return to Beirut, Mi-
kati contacted Brig. Ibra-
him Bashir, the secretary-
general of the Higher Relief 
Committee, and instructed 
him to follow up on the hu-
manitarian situation of Syr-
ian refugees in Lebanon.
In a statement by Mikati’s 
press office, the prime 
minister dismissed reports 
of ending aid to refugees, 
saying this was part of “po-
litical campaigns” against 
his government, stressing 
that the committee had 
doubled its aid to the Syr-
ian refugees.
The prime minister is to 
chair a Cabinet session on 
Thursday at the Grand Se-
rail and will attend another 
session Friday at Baabda 
Palace under President Mi-
chel Sleiman.

CAIRO/BEIRUT/UNITED NA-
TIONS: The United States 
said it would return Ambas-
sador Robert Ford to Damas-
cus within “days to weeks,” 
as divisions within the Syrian 
opposition spilled out into the 
open when egg-throwing dis-
sidents tried to prevent other 
opposition figures from en-
tering the Arab League head-
quarters in Cairo.
Speaking after a hearing of 
a Senate Foreign Relations 
subcommittee, Assistant 
Secretary of State for Near 
Eastern Affairs Jeffrey Felt-
man said Ford would return to 
his post in “weeks – I mean, 
days to weeks.”The Cairo at-
tack highlights the growing 
fault lines in the Syrian op-
position, which is struggling 
to overcome infighting in the 
face of a brutal government 
crackdown that has persisted 
even after Damascus agreed 
last week to an Arab League 
plan to stop the violence. Se-
curity forces killed at least 
13 protesters nationwide 
Wednesday, activists said.
Syria’s two major opposition 
groups, the National Coor-
dination Committee and the 
Syria National Council, are 
divided over issues at the 
core of the eight-month-old 
revolution, including whether 
to request foreign military as-
sistance and accept dialogue 
with the regime. The divisions 
have prevented the opposi-
tion from gaining the traction 
it needs to present a credible 
alternative to the regime.
Around 100 protesters in Cai-
ro threw eggs and tomatoes 
at a four-man delegation from 
the NCC – including promi-
nent writer Michel Kilo and 
militant Haytham Manaa – as 
the group tried to enter the 
Arab League’s headquarters 
for a meeting. Critics say the 
NCC, which includes veteran 
activists and former political 
prisoners, is too lenient and 
willing to engage in dialogue 
with the government.
Kilo, 71, who lives in Syria, 
has opposed the ruling Baath 
party since it came to power 
in 1963, and was jailed from 
1980-83 and from 2006-09.
He is a member of the Nation-
al Committee for Democratic 
Change, which was formed 
on Sept. 17 and groups Arab 
nationalists, socialists, Marx-
ists, members of the Kurdish 

minority and independents 
such as Kilo.
Haytham Manaa is a former 
political detainee and now 
lives in self-exile in France.
The NCC’s stance has 
prompted some anti-govern-
ment protesters in Syria to 
carry banners reading: “The 
National Coordination Com-
mittee does not represent 
me.”
“What happened today in 
Cairo is a sign of the Syr-
ian street’s disenchantment 
with the NCC and its direc-
tion, which goes against the 
people’s will,” said Ausama 
Monajed, a London-based 
member of the Syrian National 
Council. “There should be no 
dialogue with this regime. Not 
before, nor after it withdraws 
its tanks from the streets.”
The Syrian National Coun-
cil – made up of opponents 
mostly outside Syria – has 
urged the Arab League “to 
take a strong and effective 
position against the Syrian 
regime commensurate with 
the dangerous development 
of the situation in Syria, es-
pecially in … Homs.”
It wants the League to freeze 
Syria’s membership, impose 
economic and diplomatic 
sanctions, and seek the refer-
ral of allegations of genocide 
and other human rights viola-
tions by the regime to the In-
ternational Criminal Court.
Members of the NCC delega-
tion, who also were shoved 
and taunted with shouts of 
“traitor!” were forced to turn 
back but the head of the del-
egation, Hasan Abdul-Azim, 
managed to enter the Arab 
League’s building from an-
other entrance and met with 
Secretary-General Nabil Elar-
aby.
Abdul-Azim described the ac-
cusations that his group was 
cooperating with the Syrian 
regime as “nonsense.”
“We are a patriotic opposi-
tion … and we reject excluding 
any group, but others want 
to exclude us because we re-
ject the foreign intervention 
in Syria,” he told reporters 
following the meeting with 
Elaraby.
Elaraby denounced the attack 
and said the Arab League is 
open for all Syrian opposition 
groups.
“What happened in Cairo 
is completely unacceptable 

U.S. to return Ambassador Ford to Damascus
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behavior,” Sada Hamzeh, a 
Paris-based Syrian dissident 
who is a member of the NCC, 
told the Associated Press.
She suggested supporters of 
the Syrian National Council 
were behind the attack, add-
ing: “It’s like everyone who is 
outside the Council is a trai-
tor, it is another kind of dic-
tatorship.”
As the opposition struggles 
to find a unified voice, the 
government crackdown has 
continued.
Syria agreed to a peace plan 
brokered by the Arab League 
last week, but officials say 
Damascus has since failed to 
abide by its commitments to 
pull tanks and other armor out 
of cities and stop the blood-
shed that the U.N. estimates 
has killed 3,500 people.
The deal also includes a 
pledge to work on starting a 
dialogue with the Syrian op-
position. The Arab League 
called an emergency meeting 
Saturday to discuss Damas-
cus’ failure to abide by its 
commitments. It was not clear 
what action the league would 
take if bloodshed continues.
And, while the disagreement 
over foreign intervention and 
what role the Arab league 
could play bristled, France 
led other Western Nations 
condemnation of opponents 
of the U.N. action against Syr-
ia as a “failure.”
France’s U.N. envoy Gerard 
Araud said Wednesday the 15-
member body had “abdicated 
their responsibilities” when 
China and Russia blocked a 
resolution condemning the 
violence in Syria.
“Some vetoed even limited 
action by the Security Coun-
cil. Others chose abstention, 
that is indifference,” Araud 
told the meeting. “It is a se-
rious failure of the Security 
Council, in humanitarian or 
political terms.”
Also Wednesday, the British-
based Syrian Observatory for 
Human Rights and the Local 
Coordination Committees, 
key activist networks, said at 
least 13 people – and possi-
bly more than 20 – were killed 
by security forces in Damas-
cus, Homs and other cities. 
The unclear death tolls point 
to the confusion in the after-
math of attacks in a country 
that has prevented indepen-
dent reporting.
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 NEWS Limited executive 
chairman John Hartigan 
will step down as part of a 
major reshuffle at the top 
of Australia’s biggest me-
dia company. 
Foxtel chief executive 
Kim Williams will become 
the new chief executive of 
News Corporation’s Aus-
tralian interests with Ru-
pert Murdoch taking over 
as News Limited chair-
man when John Hartigan 
leaves on December 2.
The chief executive of the 
The Australian and News 
Digital Media, Richard 
Freudenstein, will become 
Foxtel’s new chief execu-
tive.
Announcing the changes 
in a statement on wednes-
day, News Corporation ex-
ecutive chairman Rupert 
Murdoch said John Har-
tigan’s decision to stand 
down followed a distin-
guished 41-year career at 
News as a reporter, editor 
and executive.
“John was an outstanding 
reporter, an editor with 
few peers and has been 
an inspiring executive, 
initially as group editorial 
director and, later, as chief 
executive for 11 years and 
chairman and chief execu-
tive for the past six,” said 
Mr Murdoch.
“Few people have con-
tributed as much as John 
to the quality of journal-
ism in Australia. He has 
earned enormous respect 
among both colleagues 
and competitors.”
Mr Murdoch also praised 
Mr Hartigan’s leadership 
of a long-running cam-
paign to defend the pub-
lic’s right to know how it 
is governed and how our 
courts dispense justice.

News Ltd chairman and chief 
executive John Hartigan to step down

“Few people have done 
as much as John to cam-
paign on the public’s be-
half to uphold freedom of 
speech and freedom of 
the press in Australia,” he 
said.
“I thank John for having 
contributed so much to 
our company and applaud 
his great integrity, im-
mense journalistic talent 
and inspirational leader-
ship.”
In an email to staff, Mr Har-
tigan described his time 
at News Limited as “an 
unbelievable journey”.
“It is the people at News 
that define who we are 
and what we stand for. 
It’s the people who have 
made me want to come to 
work everyday,” he said.
“As a reporter I learned 
that journalism was a 
great way to make an im-
portant difference to peo-
ple’s lives.
“As an editor I learned 
that we are enormously 
privileged to do what we 
do. With that comes great 
responsibility. I’ve tried to 
honour that.
“As an executive I got to 
appreciate how hard peo-
ple work for this company 
and what loyalty really 
means, especially when 
things get tough.
“At every stage, I have 
worked with people who 
have helped, encouraged, 
inspired and challenged 
me.”
Mr Hartigan said there 
was a “great spirit” at 
News and he would “miss 
it immensely”.
“But it is time to hand over 
to the next generation. 
I do so with great pride 
and more than a little sad-
ness.”

THE Federal Government 
today forced a critical step 
forward in the campaign for 
equal pay for women by di-
rectly intervening in a wage 
case for 150,000 commu-
nity service workers. 
It will cost the Government 
$2 billion but has the back-
ing of the Greens who said  
on Thursday the move was 
more critical than getting a 
Budget surplus.
Prime Minister Julia Gillard 
said the wage push for low-
paid social services staff, 
80 per cent of them women, 
was an important step to-
wards closing the pay gap.
“Workers in this sector 
have been underpaid for 
too long because their work 
was viewed as women’s 
work,” Ms Gillard said.
The target workforce is in 
areas including helping 
people with disabilities, 
counselling families in cri-
sis, and running shelters 
for the homeless.
“In 2011, it is unacceptable 
that women earn on aver-
age one fifth less than men 
full-time - the equivalent 
of working nearly seven 
weeks a year for free,” she 
said.
The move is being seen as 
a bid by the ALP to return 
the Government to “Labor 
values” and directly appeal 
to its traditional constitu-
ency.
It is also personally impor-
tant for the Prime Minister 
who 12 months ago react-
ed sharply to claims from 
trade unions that she was 
not committed to the equal 
pay campaign.
She emailed a message to 
party members saying she 
knew women’s work in the 
community services area 
was undervalued. Ms Gillard 
said her mother scrubbed 
pots in a Salvation Army 
aged care home and that 
her own first job was peel-
ing vegetables there.
The Government indicated 
last December it would 
back an equal-pay case be-
ing led by the Australian 
Services Union.

The Prime Minister today 
said the Government would 
make a joint submission 
with the ASU to the inde-
pendent workplace umpire 
Fair Work Australia.
 The Government believes 
that if the submission is ac-
cepted, the workers would 
for the first time be given 
“a fair day’s pay for a fair 
day’s work”.
Of the 150,000 workers 
in the sector, 120,000 are 
women. Fair Work Austra-
lia has already found that 
their work is undervalued 
because of gender consid-
erations. 
The ASU pay case is the 
result of changes to work-
place laws removing barri-
ers to pay equity claims in 
the federal jurisdiction.
Ms Gillard said that previ-
ously, an applicant had to 
prove discrimination, and 
the legal test only allowed 
comparison between equal 
work, rather than the new 
broader test of “equal or 
comparable work”.
Social services groups wel-
comed the equal pay move, 
but warned it could be 
harder to fund their work.
Community service provid-
er Anglicare Australia said 
today the Government “has 
demonstrated its commit-
ment to low paid staff in the 
Not-for-Profit sector”.
“The wage increase recom-
mended to FWA by the Gov-
ernment is a major boon for 
the  sector but also a major 
concern for how our servic-
es are to meet it,” Anglicare 
executive director Kasy 
Chambers said.
Lin Hatfield Dodds of Unit-
ingCare said it would be a 
“long overdue increase in 
community services wag-
es”.
“The Government has 
shown real leadership on 
this issue and today’s an-
nouncement is cause for 
optimism,” Ms Hatfield 
Dodds said.
“Funding this important 
claim must not come at the 
expense of vital social ser-
vices.”

Julia Gillard pledges $2 
billion to cover pay rises 
for 150,000 lowest paid 
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Leader of The Salvation Army 
Australia Eastern Territory 
(NSW, ACT and QLD), Com-
missioner James Condon, has 
declared his solidarity with 
Australian Coptic Christians 
in condemning the ongoing 
persecution of Coptic Chris-
tians in Egypt.
“Religious freedom is a funda-
mental human right, as recog-
nised 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 sup-
port for Australian Coptic 
Christians by the Australian 
Federal Parliament on 13 Oc-
tober 2011, describing it as 
“an encouraging and clear 

demonstration of Australia’s 
commitment to religious free-
dom”.
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 vio-
lent attacks; and called upon 
the Government to issue a 
statement condemning the 
attacks and make represen-
tations to the United Nations 
calling for an end to the at-
tacks.
Ongoing persecution of Cop-
tic Christians in Egypt has 
intensified in recent weeks, as 
seen in the brutal military vio-
lence against Coptic Christian 
demonstrators on 9 October 
2011.

SALVATION ARMY STANDS WITH 
AUSTRALIAN COPTIC CHRISTIANS

News Corp Chairman Rupert Murdoch announced John Hartigan’s res-
ignation from News Ltd in a statement today. Picture: AP Source: AP

THE Qantas pilots’ union is 
taking Federal Court action 
to challenge Fair Work Aus-
tralia’s decision to terminate 
its protected industrial action 
against the airline. 
The Australian International 
and Pilots Association said it 
launched proceedings before 
the Full Court of the Federal 
Court on thursday.
Fair Work Australia terminat-
ed industrial action at Qantas 
last month after the airline 
grounded all its aircraft amid a 
dispute with unions over pay, 
conditions and job security.
The tribunal gave the parties 
21 days to reach agreement or 
face arbitration.
The AIPA said in a statement 
that the only industrial ac-
tion its members had taken 
against Qantas prior to the 
airline’s grounding was to 
wear red ties and make an-
nouncements on the aircraft 
broadcasting system before 
takeoff.
“Not one aircraft was delayed 
or cancelled by any action 
taken by AIPA members,” the 
union said.
 “The protected industrial ac-
tion of AIPA did not damage 
the national economy or any 
part of the national economy.
“It was solely the actions of 
Qantas through (chief execu-

tive) Mr (Alan) Joyce in de-
termining to ground the fleet, 
which AIPA contends was not 
in any way protected industrial 
action by Qantas, that caused 
damage to the national econ-
omy and inconvenienced pas-
sengers around the world.”
The union said it was concern-
ing that a minor action, such 
as the wearing of a tie, could 
be met with a “disproportion-
ate” response by the employer 
in the form of a lockout, which 
resulted in union members 
losing their rights.
It said the proceedings 
launched in the Federal Court 
would challenge Fair Work’s 
decision on the basis that 
there was no evidence that 
Qantas’s actions were a re-
sponse to the industrial action 
taken by the AIPA.
But the union said the pro-
ceedings would not stop its 
current negotiations with the 
airline.
The Transport Workers Union 
has revealed it is in talks with 
the ACTU about a possible 
challenge to FWA’s ruling, 
but no final decision has been 
made.
The federal government has 
said it will take on the Qantas 
workers in court if they decide 
to appeal the Fair Work Aus-
tralia decision.

Qantas pilots launch court challenge to 
ban on industrial action against airline 
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A SYDNEY escort agen-
cy is offering the vir-
ginity of a teenage girl 
for $15,000, prompting 
outraged community 
groups to describe the 
move as “putting wom-
en’s liberation back 
centuries”. 
An investigation by 
sex industry consult-
ing firm Brothel Bust-
ers has found MyOut-
Call Australia is offering 
the Chinese 19-year old 
student for four days 
in exchange for the 
$15,000 sum.
Brothel Busters has 
found the escort agency 
wants $2000 to be paid 
as a deposit, with the 
balance to be paid on 
receipt of services from 
the girl, who is claimed 
to be at Sydney Univer-
sity.
Contacted by the Daily 
Telegraph on tuesday, 
a manager at MyOutCall 
identifying himself as 
“Duncan” said it was a 
“genuine offer”.
“This is pretty common 
in Sydney,” he claimed, 
adding he had “two cli-
ents who are very inter-
ested”.
But the revelations have 
horrified Australian Fam-
ily Association spokes-
man and research head 
Tim Cannon, who said 
it raised the ugly spec-
tre of slavery. “It is so 
clearly taking us back 
to the enslavement of 
people,” he said.
“The damage it does 
to society and human 
dignity can’t be over-
stated.”
MyOutCall has stated 
on its site that the girl 
- who it dubs “MOC Vir-
gin” - “must (be) sold by 
12/12”.
Duncan also told The 
Daily Telegraph the 
$15,000 would give 
the client “four days” 
with the girl. Australian 

Christian Lobby boss 
Jim Wallace said he was 
“sickened” by the offer.
“The escort service is 
going to profit out of a 
girl giving up her vir-
ginity,” he said. “Quite 
likely she is isolated - 
and we are going to al-
low her to be exploited 
by it.”
Mr Cannon said “selling 
someone else’s virgin-
ity takes the cause of 
women’s liberation back 
centuries”.
“It’s illegal to trade in 
body parts,” he said. 
“Selling your virginity 
starts to get into that 
territory.”
He called for Australian 
society to take a “mor-
al” reality check.
“I just ask: Who is this 
service tailored to? Who 
are these people who 
are willing to put a price 
on a young woman’s 
virginity?”
Brothel Busters boss 
Chris Seage said that 
the firm was a well-
known escort agency. 
“I believe the offer is 
genuine,” he said.
“There is a sadly re-
curring theme among 
young Asian girls who 
come to Australia to 
study and work, and get 
themselves into debt.
“It is clear she is doing 
this because she needs 
the money urgently.”
Mr Seage said that un-
der current law there 
were “no mechanisms 
in place to protect 
young girls from this 
type of predicament”, 
nor was there any law to 
stop the escort service 
from “profiteering from 
her virginity”.
He added that, typically, 
agencies take 50 per 
cent of any fee earned 
by the escort: Meaning 
in this case, MyOutCall 
could pocket as much 
as $7500.

Sydney escort agency 
selling 19-year-old virgin 
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AN Afghan National Army 
soldier is on the run af-
ter he shot and wounded 
the three Australians and 
two of his colleagues in 
the Charmestan region on 
Tuesday. 
Defence force chief David 
Hurley says it is too early 
to tell whether the latest 
shooting of three Austra-
lian soldiers in Afghani-
stan is linked to an earlier 
incident.
The Australians suffered 
serious wounds, but all 
were stable, and their fam-
ilies had been contacted, 
the defence chief said.
The incident happened 
less than a fortnight af-
ter a rogue Afghan sol-
dier opened fire during 
a parade in Kandahar 
province, killing three 
Australian soldiers and 
wounding seven others.
“We need to do some dig-
ging, further digging,” 
General Hurley told re-
porters in Canberra, when 
asked whether defence 
knew of the motives for 
the shootings.
Gen Hurley said there was 
not enough information to 
decide whether Tuesday’s 
attack was linked to the 
earlier incident.
THREE more Australian 
soldiers have been shot 
and wounded by a rogue 
member of the Afghan Na-
tional Army. 
ATTACKS by rogue Af-
ghan soldiers strike at the 
heart of the strategy to 

Afghan soldier on run 
after shooting three dig-

gers, two colleagues 

hand over responsibility 
for security in Afghani-
stan to local forces. 
“It is too early to specu-
late that the two incidents 
are linked,” he said.
“I stress that there is no 
simple one-line explana-
tion to this incident or the 
previous incident.”
It was a highly-complex is-
sue and there were many 
factors at play that would 
require further examina-
tion and analysis,” Gen 
Hurley said.
He said defence did not 
know whether the earlier 
incident had triggered the 
latest shooting.
Australian troops dis-
armed about 30 other 
ANA soldiers who were at 
the forward base follow-
ing the shooting.
Gen Hurley said the sol-
diers were members of 
Mentoring Taskforce 
Three operating at a pa-
trol base.
The ANA soldier “located 
in an overwatch posi-
tion” opened fire on both 
Australian and ANA sol-
diers using an automatic 
weapon and a grenade 
launcher.
“The three Australian 
soldiers suffered serious 
wounds and they received 
immediate first aid,” Gen 
Hurley said.
They were transferred by 
helicopter to a medical 
facility at Tarin Kowt be-
fore being transferred to 
Khandahar.

A Ministerial Consulta-
tive Committee (MCC) for 
the Vietnamese commu-
nity has been established 
to advise the Minister for 
Citizenship and Com-
munities Victor Dom-
inello MP on behalf of 
the NSW Government on 
the needs, interests and 
concerns of Australians 
of Vietnamese heritage in 
NSW. 
The MCC for the Vietnam-
ese community includes 
leaders from key Viet-
namese Australian repre-
sentative bodies, cultural 
and religious groups, and 
businesses. The MCC 
will be chaired on behalf 
of the Minister by: Glenn 
Brooks MP, Member for 
East Hills; Charlie Lynn 
MLC; and Andrew Rohan 
MP, Member for Smith-
field.
“It is vital to have a 
strong and structured di-
alogue between the NSW 
Government and the 
Vietnamese Australian 
community in NSW, and I 
am very pleased that the 
MCC for the Vietnamese 
community will further 
enable that dialogue,” 
Minister Dominello said.
“The advice of the MCC 
will be sought in devel-
oping policy relevant to 
the Citizenship and Com-
munities portfolio, sug-
gesting opportunities for 
leveraging cultural diver-
sity for broader communi-
ty benefit, and identifying 
areas for improvement 
in the delivery and com-
munication of services to 

VIETNAMESE COMMUNI-
TY TO ADVISE MINISTER 

the Vietnamese Austra-
lian community in NSW.
“The NSW Liberals & Na-
tionals Government aims 
for a relationship with the 
local Vietnamese Austra-
lian community that is 
based on substance. The 
creation of MCCs, includ-
ing for the Vietnamese 
community, shows we 
approach our multicul-
tural communities seri-
ously and with respect,” 
Minister Dominello said. 
“In March this year, many 
NSW citizens with Viet-
namese heritage voted 
for Liberal or Nationals 
candidates because we 
offered them our pledge 
to restore quality in ser-
vice delivery and infra-
structure provision, re-
gardless of where you 
live or what your cultural 
heritage is. The Vietnam-
ese MCC is part of main-
taining our commitment 
to the Vietnamese Aus-
tralian community. 
“The Vietnamese MCC 
is a critical component 
of having a serious, re-
spectful and meaningful 
relationship with our lo-
cal Vietnamese commu-
nity. I look forward to its 
views and ideas, includ-
ing on how to best rec-
ognise the contributions 
of Australians of Viet-
namese heritage to our 
diverse and vibrant soci-
ety,” Minister Dominello 
said.
The initial group of Minis-
terial Consultative Com-
mittees will be officially 
launched on Friday, 25 
November 2011 at NSW 
Parliament House. Fur-
ther MCCs will be formed 
thereafter on the commu-
nity’s request.

MEDIA CONTACT:          
(Glenn Brookes) Geoff 
Grasso 0421 778 671
 (Victor Dominello) Kris-
ten Cusack 
    0408 592 793
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FOR a few, it was a mo-
ment to celebrate and to 
embrace. 
Greens leader Bob Brown 
emerged from parliament 
into a thunderstorm to de-
clare «even the heavens 
are clapping».
But as the carbon tax Ju-
lia Gillard vowed never to 
impose was passed into 
law, on tuesday marked a 
dark day for the majority 
of Australians opposed to 
it. According to her detrac-
tors, Ms Gillard>s «betray-
al» was now complete.
And with the passing of the 
controversial tax came an 
admission from the gov-
ernment it had effectively 
divided the nation - any-
one who disagreed with it 
would stand accused as a 
«naysayer» or «denier».
GREENS and Labor MPs 
who will talk up the carbon 
tax at a celebrity-studded 
climate summit in South 
Africa have been accused 
of forgetting people in 
western Sydney who will 
pay for the tax. 
«This has been a victory 
for the optimists and a 
defeat for the naysayers,» 
Deputy Prime Minister 
Wayne Swan said.
Finance Minister Penny 
Wong claimed a clear di-
vide in Australian poli-
tics between «those who 
speak to hope and opti-
mism and those who want 
to drum up fear».
The divide appeared close 
to home, with a prominent 
government MP absent 
when the senate voted on 
the legislation just after 
midday. Communications 
Minister Stephen Conroy, 
who reportedly believes 
the carbon tax is de-

Just who’s going to pay our bills now that the carbon tax has passed 
stroying the government, 
chose to stay in a cabinet 
sub-committee meeting 
during the historic vote.
Liberal MPs seized on a 
handshake between Mr 
Brown and Labor Senate 
leader Chris Evans.
«That handshake between 
the leader of the govern-
ment and the leader of the 
Australian Greens says it 
all about the betrayal and 
the sellout of traditional 
Australia Labor Party val-
ues to the Greens,» Lib-
eral senate leader Eric 
Abetz said.
He added that the pas-
sage of the tax was: «The 
grossest betrayal of an 
electoral mandate in Aus-
tralian political history.»
The carbon tax will add 
an average $514.80 a year 
to family bills and, while 
most will receive compen-
sation, high-income fami-
lies will pay as much as 
$1031 a year with just $6 
in tax cuts.
Concern Australians 
would pay a $23 a tonne 
carbon price which is now 
twice the rate in Europe 
after a market collapse 
there were dismissed by 
the government.
The Greens hailed 
yesterday>s vote as a 
victory for their share in 
power, crowing Ms Gillard 
only won their support to 
guarantee supply because 
she agreed to a tax.
«I think everybody around 
Australia knows this has 
been delivered because 
we have a power-shar-
ing parliament,» deputy 
Greens leader Christine 
Milne said.
Mr Brown called the 
carbon tax «timid» and 
«short of the mark» but 
said it was «gallant» and 
he claimed Australians 
would be grateful for the 
tax in 50 to 500 years.
Mr Swan claimed the bills 
had only passed because 
Ms Gillard was «tough as 
nails».
«Putting in place long-
term reform, tough reform, 
in this country is always 
hard,» he said.
Ms Gillard was asked if 
she regretted her com-
ments before the election 

TONY Abbott has reject-
ed the “Dr No” tag, say-
ing his opposition to the 
carbon tax is a positive 
because he “says yes” to 
lower power prices and 
more jobs. 
Amid growing criticism of 
his negative style, Mr Ab-
bott declared his mission 
as Opposition Leader was 
to “save our country from 
a carbon tax”.
“I say no to a carbon tax 
because I say ‘yes’ to af-
fordable power prices,” 
Mr Abbott told ABC radio 
from London on wednes-
day morning.
“I say ‘yes’ to the addi-
tional investment and the 
additional jobs we will 
get if we don’t inflict this 
economic own goal upon 
ourselves.”
A day after Julia Gillard’s 
carbon tax passed the 
Senate, Mr Abbott de-
fended his decision to be 
out of the country for the 
vote.
The Opposition Leader 
was on his way to Lon-
don when tuesday’s vote 
occurred and said today 
it was a “long arranged 
trip”.
THE Greens yesterday 
triumphantly hailed the 
passage of the carbon 
tax laws but warned that 
there was more to do. 
ONE of the nation’s big-
gest power generators 
claims the carbon tax will 
do nothing to limit emis-
sions from the electricity 
industry. 
“The Australian people 
are more than capable of 
understanding they’ve 

been dudded without 
needing my presence on 
the day that this goes 
through,” he said.
“This is a long arranged 
trip. The government only 
decided late last week 
that was going to cut 
short debate and push 
this through.”
Assistant Treasurer Bill 
Shorten said it was un-
surprising that Mr Abbott 
was absent for yester-
day’s vote to witness the 
failure of his negatiove 
campaign against the car-
bon tax.
“I think what will happen 
on the first of July next 
year when the scheme 
comes into place is the 
sun will still come up, in-
dustry will still keep work-
ing, the cows will still 
keep giving milk and a lot 
of the fears will prove to 
be groundless,” he said.
However, opposition cli-
mate spokesman Greg 
Hunt maintained the Co-
alition would rescind the 
tax in under a year if it 
won the next election.
“We’ll be seeking a man-
date to rescind the car-
bon tax and we will go to 
the election with a very 
clear proposal,” he told 
ABC Radio.
“It will be all done and 
dusted within six months 
and under a worst case 
scenario it will be 11 
months,” he said of the 
plan to rescind the tax.
“It can be done quickly, 
it can be done effectively 
and this is not difficult. 
The ALP goal is to present 
it as impossible it’s no

Tony Abbott denies he is too 
negative as opposition leader 
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«Betrayal» is complete ... Prime Min-
ister Julia Gillard / Pic: Kym Smith 
Source: The Sunday Telegraph 

but she insisted she was 
proud: «I>ve made deci-
sions in the nation>s in-
terests.»
She claimed every living 
Liberal leader, including 
Opposition Leader Tony 
Abbott, supported pric-
ing carbon. Opposition 
climate spokesman Greg 
Hunt vowed to make the 
next election a referendum 
on the carbon tax while Mr 

Abbott said from London 
he would repeal the tax if 
he won office.
Ms Gillard vowed to fight, 
saying Labor would sup-
port it «five years, in 10 
years».
The government is likely 
to begin a costly ad cam-
paign, with Ms Gillard 
saying she wanted Aus-
tralians to have correct 
information.

 THE Samuelsons are the 
face of the carbon tax 
three million - the families 
who will bear the cost of 
the Gillard government’s 
latest levy. 
Teddy Samuelson and her 
husband Nik from Castle 
Hill will be out of pocket 
about $700 a year even 
after receiving increased 
family payments of about 
$75, The Daily Telegraph 
reported.
The stay-at-home mum 
said her husband worked 
«bloody hard for his mon-
ey» with the family bat-
tling existing expenses 
and the cost of raising 
three boys in Sydney on 
Mr Samuelson>s wage 
of more than $150,000 a 
year.
«When I look at bills I 
think what we pay now 
is more than enough - to 
think that number is go-
ing to rise is just wrong,» 
Mrs Samuelson said on 
wednesday.
«I don’t think anyone is 
really sure how much 
the tax is going to impact 
their lives.»
She said the concept of 
taxing families who are 
earning more but not 
compensating them was 
unfair: «I don>t see why 
we have to suffer because 
he earns slightly more.»
While the increased fi-
nancial burden will hurt, 
it was the way the gov-
ernment handled the 
policy which frustrated 
the Samuelsons most: «I 
don>t believe the Austra-
lian public should pay for 
big business>s carbon 

emissions.
«A lot of the debate is 
based on inconclusive 
scientific evidence ... we 
don>t really get a say in 
anything any more.»
The almost three million 
Australian households 
who will either not be 
compensated or will get 
only partial assistance 
includes single-income 
parents earning $65,000 
or more and singles on 
more than $55,000.
Treasurer Wayne Swan 
on Wednesday  provided 
an example of parents on 
a dual income totalling 
$85,000 with two young 
children who would be 
$375 a year better off.
But that will be paid for in 
part by families earning 
more.
The highest income earn-
ers - on $200,000 a year 
- will be out of pocket 
more than $1000 a year. 
At the other end of the 
spectrum, four million 
low-income households 
will be better off and two 
million will be fully com-
pensated.
The government on 
Wednesday  declared the 
debate over.
Prime Minister Julia Gil-
lard said in a speech to 
a carbon expo in Mel-
bourne: «The time for 
words ended yesterday.( 
on wednesday)»
After a standing ovation, 
Ms Gillard said «a second 
industrial revolution is 
needed» and carbon pric-
ing was the «key that un-
locks the door to a clean 
energy future». 

Carbon casualties - three million families 
will suffer under new carbon tax regime



صفحة 39     

Advertisement

Page 39 Saturday 12 November 2011السبت 12 تشرين الثاني 2011



Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062
Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
@“Îã»æa@Â�Ìçæa@Èjybó€
äÏ �ó„@êÌäÏfl

ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
66 Wattle St. CNR Highclere St 

Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717  -
  Mob 0414418334

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
ÜaÏ»€a@ı˝«@Ô„byÎã€a@%b»€a

^„Œ^�fljâ]Ê<ÌËÜéf÷]<|]ÊÖ˜]<4ÀäiF
ÌÈäÀfiÊ<ÌÈfi^uÊÖ<l]Ö^éjâ]F<Ö]Üâ˘]<Ãé“F<
ÌÈfi^uÊÜ÷]<ö]Ü⁄˘]<ƒÈ∂<ª<ãπ]Ê<Üvä◊÷<l^q¯¬F
ÌÈ÷]3â]<ÌÈfi^uÊÖ<l^È√∂<ÏÇ¬<Áñ¬F

ÍäÈõ^fl«π]<‹ËÁflj÷^e<t¯¬F
Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999

Web:www.alaa.com.au     Email: info@alaa.com.auwww.meherald.com.au/myherald
Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c
@“Îã»æa@Â�Ìçæa@Èjybó€
äÏ �ó„@êÌäÏfl

ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
66 Wattle St. CNR Highclere St 

Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717  -
  Mob 0414418334

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
ÜaÏ»€a@ı˝«@Ô„byÎã€a@%b»€a

^„Œ^�fljâ]Ê<ÌËÜéf÷]<|]ÊÖ˜]<4ÀäiF
ÌÈäÀfiÊ<ÌÈfi^uÊÖ<l]Ö^éjâ]F<Ö]Üâ˘]<Ãé“F<
ÌÈfi^uÊÜ÷]<ö]Ü⁄˘]<ƒÈ∂<ª<ãπ]Ê<Üvä◊÷<l^q¯¬F
ÌÈ÷]3â]<ÌÈfi^uÊÖ<l^È√∂<ÏÇ¬<Áñ¬F

ÍäÈõ^fl«π]<‹ËÁflj÷^e<t¯¬F
Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999

Web:www.alaa.com.au     Email: info@alaa.com.auwww.meherald.com.au/myherald

NSW: Alexandria 69 O’Riordan Street Ph: 02 8338 8255    Auburn 242 Parramatta Road Ph: 02 9748 4262
Moore Park SupaCenta Ph: 02 9662 4117    Belrose Homemakers SupaCenta Ph: 02 9986 2255

Chatswood 573-589 Pacific Highway Ph: 02 9415 4964    Campbelltown 9 Blaxland Road Ph: 02 4628 5433  
Bella Vista Totally Home Bella Vista Ph: 02 9836 2577    Caringbah Caringbah Homemaker Centre Ph: 02 9542 7938

Taddeo
Lowline TV Unit

Features 2 hidden 
drawers in gloss white. 

200 (w) x 58 (d) x 47cm (h)

Catalogue Sale
Horizon

Entertainment Unit
Available in White or Walnut
250 (w) x 60 (d) x 212cm (h)

$1690now

$2590rrp

save over

30%

over40%off$720now

$1190rrp

www.nickscali.com.au

Puzzle 
armless chair

rrp $690 now $550

Puzzle 
corner wedge

rrp $990 now $790

Barone
Dining Table 
Glass top, stainless steel legs
135cm round

Barone
Dining Table with 

Igloo Dining Chairs

Igloo
Dining Chair 
Made in Italy, polycarbonate
clear/transparent

$159now

$199rrp
$690now

$990rrp

*Savings of 20-40% off the rrp on all "Nick Scali Magazine – Spring Edition 2011" Catalogue items only. Cushions, Rugs, 
Lamps and accessories not included. Delivery extra. Delivery charges available in-store. Sale period 3.11.2011 to 20.11.2011

Cavalleri
100% Leather – Protection Grade
Over 30 colours to choose from

$2190now
$2990rrp2 Seater + Chaise (with recliner)

2 Seater Recliner Lounge (2 motions)
rrp $1890 now $1390

Recliner Chair
rrp $1190 now $870

Nero 100% Leather
Protection Grade

Over 30 colours to choose from

$1290now

$2190rrp

3 Seater Lounge

2 Seater
rrp $1790 now $1054

Recliner Chair
rrp $1650 now $990
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